
Г
рад ко ји је до бар за су сре те је, су штин
ски, град ко ји пру жа до бре мо гућ но сти 
за три основ не људ ске ак тив но сти: гле
да ње, слу ша ње и при ча ње. Су сре ти се у 

град ском про сто ру од и гра ва ју на мно го ни воа. 
Па сив ни кон так ти, ко ји се сво де на по сма тра
ње и ослу шки ва ње жи во та у гра ду, пред ста вља
ју не пре тен ци о зан и нео ба ве зу ју ћи вид кон та
ка та. Ви де ти и би ти ви ђен нај јед но став ни ји су 
и нај ра спро стра ње ни ји ви до ви су сре та из ме ђу 
љу ди. У по ре ђе њу са број ним кон так ти ма ко ји 
се оства ру ју гле да њем и слу ша њем, ак тив ни ји и 
ди рект ни ји су сре ти чи не ма њу, али ра зно вр сни
ју гру пу. По сто је пла ни ра ни и спон та ни су сре ти, 
нео че ки ва ни су сре ти, по здра ви, вер бал не раз ме
не и раз го во ри са по зна ни ци ма ко је смо сре ли у 
шет њи...По сма тра ње град ског жи во та пред ста
вља јед ну од нај зна чај ни јих и нај по пу лар ни јих 
град ских атрак ци ја. По сма тра ње љу ди је уни вер
зал на ак тив ност, ко ју оба вља мо док хо да мо, сто
ји мо или се ди мо. Клу пе и ме ста за се де ње се мно
го ви ше ко ри сте ако ну де до бар по глед на љу де. 
Ур ба ни сти та ко ђе тре ба да узму у об зир и по глед 
на дру ге атрак ци је као што су во да, др ве ће, цве
ће, фон та не и ар хи тек ту ра. Ако се исто вре ме но 
ком би ну је ви ше еле ме на та, по глед је још бо љи. 
Озбиљ на ана ли за пеј за жа и мо гућ но сти за по
сма тра ње мо ра би ти део на сто ја ња да се до би је 
ква ли тет ни ји град ски про стор.

С об зи ром на то да је ве о ма зна чај но има ти 
сло бо дан и не сме тан по глед на оно што град 
има да по ну ди, ли ни ја ма по гле да се тре ба ба
ви ти јед на ко па жљи во као и са мим пеј за жи ма. 
У мно гим гра до ви ма пар ки ра ни ауто мо би ли и 
ауто бу си, ло ше ло ци ра ни објек ти, мо би ли јар 
и пеј за жно уре ђе ње че сто огра ни ча ва ју по глед 
и ви зу ру...

Па жљи во пла ни ра ње тре ба да бу де на пр вом 
ме сту да би се обез бе ди ла рав но те жа из ме ђу 
мо гућ но сти за до жи вља је и кон такт и за шти
те при ват не сфе ре. Рад ње и кан це ла ри је че сто 
мо гу не сме та но да ра де, иако су ви зу ел но вр ло 
при сту пач не. Про зрач ност из ло га про дав ни ца 
ком па ни је „Ap ple” у ве ли ким гра до ви ма пред
ста вља при мер ка ко жи вот у про дав ни ци по ста
је део ви зу ел ног иден ти те та гра да. На су прот то
ме, мно ге дру ге рад ње су изо ло ва не од град ског 
жи во та, на ро чи то су пер мар ке ти, ко ји су хер ме
тич ки за тво ре ни сво јим зи до ви ма од ци гле, то
ни ра ним ста клом или ре клам ним пла ка ти ма, 
чи ме до при но се да до жи вљај град ског жи во та 
бу де још си ро ма шни ји... 

ЛековитатишинаВенеције

Ре ше ње про бле ма овог за тва ра ња је спро во ђе
ње град ске по ли ти ке ко ја тре ба да омо гу ћи ак
тив не, ви зу ел но при ма мљи ве пар те ре. Мел бурн 
пред ста вља до бар при мер за то јер град по шту је 
пра ви ло да 60 од сто фа са да но вих згра да ко је се 
на ла зе дуж глав них ули ца бу де отво ре но и при
ма мљи во. Мно ги гра до ви су успе шно спро ве ли 
слич не по ли ти ке ак тив них пар те ра...

Мо гућ ност да слу ша мо и при ча мо је би тан 
ква ли тет ур ба ног јав ног про сто ра; ме ђу тим, 
овај ква ли тет је оти шао у дру ги план ка ко је 
ни во бу ке од ауто мо бил ског са о бра ћа ја у гра
до ви ма по рас тао. Не ка да се мо гућ ност да се љу
ди сре ћу и раз го ва ра ју у град ском про сто ру узи
ма ла здра во за го то во, док је сад то све те же и 
те же по сти ћи.

Шет ња за гу ше ним ули ца ма Лон до на, То ки ја 
или Банг ко ка на кон шет ње по пе шач ким ста за
ма Ве не ци је илу стру је дра ма ти чан раст ни воа 
бу ке на град ским ули ца ма. Ове пе шач ке ту ре 
нам и сли ко ви то до ча ра ва ју ква ли те те ко ји су 
се у из гу би ли у том про це су.

Од тре нут ка ка да иза ђе те ис пред же ле знич ке 
ста ни це у Ве не ци ји при ме ти ће те ка ква ти ши на 
вла да у гра ду. Од јед ном ће те мо ћи да чу је те гла
со ве, ко ра ке, пти це и му зи ку. У Ве не ци ји сву да 
мо же те ти хо и мир но да при ча те са дру ги ма. У 
исто вре ме мо же те да чу је те и ко ра ке, смех, сег
мен те раз го во ра и пе сму ко ји до пи ру са отво ре
них про зо ра, као и мно ге дру ге зву ке град ског 

жи во та. Мо гућ ност да се во ди раз го вор, као и 
звук људ ске ак тив но сти пред ста вља ју зна чај не 
ква ли те те јед ног гра да.

Шет ња по град ским ули ца ма ко је су пу не 
са о бра ћа ја пот пу но је дру га при ча. Бу ка ко ју 
про из во де ауто мо би ли, мо то ци кли и, пре све
га, ауто бу си и ка ми о ни од зва ња ме ђу фа са да ма, 
ства ра ју ћи кон стант но ви сок ни во бу ке, ко ји 
раз го вор с дру ги ма чи ни го то во не мо гу ћим. Ре
чи се раз ме њу ју са до ста те шко ћа, љу ди мо ра ју 
јед ни дру ги ма да ви чу на уво, раз да љи на из ме
ђу њих мо ра би ти све де на на ми ни мум, а че
сто је по треб но и чи та ти са уса на да би се ре чи 
раз у ме ле. Не са мо да је би ло ко ја вр ста озбиљ
ни је ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма не мо гу ћа, већ 
тај екс трем ни ни во бу ке пред ста вља и стал ни 
из вор стре са... У овим гра до ви ма у ко ји ма до
ми ни ра бу ка и да ље по сто је ме ста, као што су 
пар ко ви, пе шач ке ули це и тр го ви, где је и да ље 
мо гу ће да вас не ко чу је. Чим за ко ра чи мо у не ки 
та кав про стор, по но во мо же мо да чу је мо звук 
ко ји про из во де љу ди и њи хо ве ак тив но сти...

Је дан од глав них ар гу ме на та за сма ње ње ин
тен зи те та ауто мо бил ског са о бра ћа ја у град ским 
ули ца ма или бар за сма ње ње бр зи не са о бра ћа ја 
је сте чи ње ни ца да би се та ко сма њио ни во бу
ке, а ко му ни ка ци ја ме ђу љу ди ма би по но во по
ста ла мо гу ћа...

Одтихогразговорадодемонстрација

Ако са го вор ни ци же ле да во де нор ма лан раз го
вор на уоби ча је ној раз да љи ни, по за дин ски ни во 
бу ке не би тре ба ло да пре ла зи 60 де ци бе ла (дБ).
Сва ко по ве ћа ње за осам дБ ства ра ути сак да се 
ни во бу ке удво стру чио.  Дру гим ре чи ма, људ
ско ухо звук од 68 дБ чу је као звук дво стру ко ја

чи од 60 дБ, а 76 дБ као ни во бу ке че ти ри пу та 
ве ћи од 60 дБ. Град ски мо би ли јар мо же знат но 
до при не ти су сре ти ма у град ском про сто ру. Ду
ге глат ке клу пе на ко ји ма љу ди се де јед ни по ред 
дру гих иде ал не су ако же ли мо да одр жи мо при
стој ну дис тан цу са дру гим љу ди ма.

Иако су клу пе до бре ако же ли мо да са чу ва мо 
свој при ват ни про стор и одр жи мо дис тан цу, оне 
ни су баш нај бо ље за ко му ни ка ци ју. Мо же те да 
окре не те гла ву и за поч не те раз го вор, али ако 
на клу пи се ди гру па љу ди, по ро ди ца са де цом 
или не ко ли ко при ја те ља ко ји же ле да ћа ска ју, 
ред град ских клу па ни је на ро чи то под сти ца јан. 
Мно го је бо ље ре ше ње ако се клу пе гру пи шу у 
„про сто ре за раз го вор”.

Ар хи тек та Ралф Ер скин (1914–2005) си сте
мат ски је ин те гри сао про сто ре за при чу у све 
сво је про јек те та ко што је под од ре ђе ним уг
лом по ста вљао две клу пе ис пред јед ног сто чи
ћа та ко да љу ди мо гу и да при ча ју и да ко ри сте 
сто чић. Клу пе су по ста вље не под бла го ту пим 
углом та ко да се љу ди ма да је мо гућ ност да иза

бе ру да ли ће се де ти по је ди нач но или за јед но, 
што им пру жа при ли ку да раз го ва ра ју.

Мо гу ће је на ћи од лич не про сто ре за раз го
вор у град ском про сто ру у ком су по кре тљи
ве сто ли це већ го ди на ма јед на од нај ве ћих 
атрак ци ја. Од па ри ских пар ко ва овај кон цепт 
се про ши рио на мно ге ур ба не про сто ре, и ста
ре и но ве.

Не из не на ђу је што су рав не пло че без на сло на 
и све дру ге слич не оте жа ва ју ће окол но сти на дну 
ли сте оно га што ну ди мо гућ но сти за раз го вор...

Град та ко ђе пред ста вља ме сто су сре та ка да 
го во ри мо о му зи ци, пер фор ман си ма и де ље њу 
сво јих та ле на та са дру ги ма...

Кад већ о ово ме го во ри мо, же лим не што да 
вам при знам и да са ва ма по де лим не ка лич на 
ис ку ства. На и ме, већ 30 го ди на сви рам тром бон 
у јед ном џез ор ке стру са ко јим сам на сту пао и 
на улич ним про сла ва ма, кар не ва ли ма, на све ча
ним отва ра њи ма ста ни ца ме троа и на кон цер
ти ма го спел му зи ке. Фа сци нант но је сви ра ти 
на раз ли чи тим град ским ло ка ци ја ма, али и от
кри ва ти то ко ли ко му зи ка за ви си од про сто ра 
и ме ста. Ве ли ки про сто ри, као што су трав на те 
по вр ши не у пар ко ви ма, ап сор бу ју нај ве ћи део 
зву ка, док ве тар у свим прав ци ма раз но си оно 
што пре о ста не, а ре зул тат је раз о ча ра ва ју ћи. На
су прот то ме, на тр го ви ма или у уским ули ца ма 
у ста рим гра до ви ма му зи ка мо же да се при ка же 
у пу ној сна зи, на ро чи то ако су ди мен зи је про
сто ра у скла ду са људ ским чу ли ма...

Град као ме сто су сре та пру жа мо гућ но сти и за 
де мо крат ску раз ме ну, кад гра ђа ни мо гу сло бод
но да из ра зе сво је за до вољ ство, не за до вољ ство, 
ен ту зи ја зам или бес на улич ним за ба ва ма, де
мон стра ци ја ма, па ра да ма или оку пља њи ма. По
ред мно го број них сва ко днев них са ста на ка ме ђу 
су гра ђа ни ма, и ове ко лек тив не ма ни фе ста ци је 
пред ста вља ју ва жан пред у слов за де мо кра ти ју.

Ти хи про тест ни мар ше ви гра ђа на у Лај пци гу 
у Не мач кој 1989. го ди не пред ста вља ли су по че
так кра ја Хлад ног ра та. Сту дент ске шет ње ули
ца ма Бе о гра да у то ку 1996. и 1997. го ди не би ле 
су ва жан пред у слов за ус по ста вља ње де мо кра
ти је у Ср би ји. Ти хи про те сти мај ки про тив вој
не дик та ту ре у Ар ген ти ни, ко ји су се одр жа ва ли 
сва ког утор ка на Tргу де Ма јо у Бу е нос Ај ре су, 
од 1997. до 2007, та ко ђе су при мер ка ко хра бра 
и сми сле на оку пља ња у јав ном про сто ру мо гу 
љу ди ма да до не су бо љу бу дућ ност.

Свет ска исто ри ја пре пу на је слич них при ме
ра ко ји ис ти чу ва жност град ског про сто ра као 
ме ста су сре та и то на ви ше ни воа, од ти хих раз
го во ра до моћ них де мон стра ци ја.
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„По ли ти ка” сва ког дру гог по не дељ ка об
ја вљује де ло ве књи ге „Гра до ви за љу де”, 
дан ског ар хи тек те Ја на Ге ла ко ји ду же 
од по ла ве ка пра ти и ана ли зи ра раз вој 
гра до ва. Гел је по бољ шао јав не про сто
ре Ко пен ха ге на, Сток хол ма, Ро тер да ма, 
Лон до на, Ама на, Мел бур на, Сид не ја, 
Сан Фран си ска, Си је тла, Њу јор ка, Му
ска та... Књи гу „Гра до ви за љу де” на срп
ском је зи ку об ја вио је ПАЛ ГО цен тар.   

...или пе шач ки пре лаз без пре ки да
Ко пен ха ген, Дан ска

Ска ка ње од јед ног  
до дру гог пе шач ког остр ва
Сид неј, Аустра ли ја
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Добарпогледнаљуде–јошбољеместосусрета
У мно гим гра до ви ма  
пар ки ра ни ауто мо би ли и 
ауто бу си, ло ше ло ци ра ни 
објек ти, мо би ли јар  
и пеј за жно уре ђе ње  
че сто огра ни ча ва ју  
по глед и ви зу ру
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