
П
одстицањељудидасеизразе,играјуи
давежбајууградскомпросторуједан
јеодважнихелеменатачијијециљда
сестворевиталнииздравиградови.

Идејаздравихградоваприличнојеноваиод
ражавапроменеудруштву.
Дечјаиграјеодувекбиласаставнидеоград

скогживота.Ранијесуседецаигралатамогдесу
одраслирадилииобављалидругеактивности.
УВенецијиусуштининемаигралишта:цео

градјеигралиште.Децапузепоспоменицимаи
степеницама,играјуседужканала,аакоубли

зининеманикогасакиммогудасеиграју,увек
могудашутнулоптуидодајујенекомодпрола
зника.Акодетешутнелоптумеђупролазнике,
увекћесенаћибарједнаособакојаћепокуша
тибрзодаодреагујеидобацилоптуназад,што
јеигракојаможедатрајесатима.
Модернистичкопланирањезахтевадаигра

лиштабудунаправљенапосебнозатусврху:
„Играјтесеовде,молимвас.”Овајконцептпо
себнихместазаигрупостаојепопуларанотка
косуувећинизападнихдруштавапреовладале
специјализацијаииндустријализација,праће
неваннаставнимактивностимаиузродитеље
којисусталнозаузетиинапорнораде.
Истовремено,иакосуродитељисвевишеза

узетинапослу,ипакимајувишеслободногвре
менаито,изширеживотнеперспективепосма
трано,заправомноговишеслободногвремена.
Тостварадовољноенергијеипотребузаразли
читимрекреативнимикреативнимактивно
стимакојесечестоодигравајуузаједничком
градскомпростору.Креативностунашемдру
штвујекаоодрешенасланца:људисвирају,пе
вају,плешу,играјусе,вежбајуибавесеспортом
ујавномпросторувишенегоикад.
Бројфестивала,уличнихзабава,културних

вечери,данабезаутомобила,парада,забавана
обалииспортскихдогађајајеусталномпорасту
ионипривлачемногољуди.Људисупуниенер
гијеиимајудовољновременадасеизразе.
Бројстаријихграђана јеунагломпорасту.

Они су нова група којој је потребна инфра
структураприлагођеназапешачење.Потреб
ноимједабудуфизичкиактивни,даидууду
гешетње,дапробајунордијскопешачење,да
вишевозебицикле...Идејаједаседоживотно
останеуформи.

Професионалниживотвећинељудисепро
мениоусмислусамогпосла,радногместаи
транспорта.Уданашњевремевећинапослова
јестатична,канцеларијечестоимајувештачку
вентилацију,аопцијепревозаобичноукључу
јуседењеуколимаилиувозу.
Тојевеликаисторијскапроменауодносуна

времекадајерадбиофизичкизахтеваниоба
вљаосенапољуилииспредотворенихпрозора,
анапосаосеишлопешкеилибициклом.
Коликогоддасмоуспешноподигликвалитет

градоватакодаонипоновостимулишуљудеда
идупешкеивозебицикл,ипаксунамидаљепо
требненаменскестазеидругиобјектиукојима
ћељудимоћидазадовољесвојупотребузасве
жимваздухомивежбањем.
Овиновиизазовиизродилисуснажнутен

денцијудасеусредсредимонаоноштојено
воипосебно.Задецуиљудекојиволедасе
бавеспортомизграђенисуразличитиобјек
тииопремазаигру,каоиразневрстеспорт
скихдворана,пешачкихстаза,клизалиштаи
амбициознихтематскихпарковакојипредста
вљајуфизичкиизазов.Каоиуслучајупешака
ибициклиста,морамодасепостарамодаови
објектибудупримамљивикакобиихљудико
ристили.Наовајначинподстичесездравна
чинживотаизнатнодоприносиживотуугра
довима.
Хајдеда,међутим,натренутакзанемаримо

овеспектакуларнеистимулативненовемогућ
ностииусредсредимосенаглавнициљовекњи
ге:обезбеђивањеповољнихусловазапешачење
ивожњубициклауградовимаубилокоједоба
данаиноћиитокомсвихгодишњихдоба.
Настојањадасестворебољиградовизапе

шакеибициклистесасвимизвесноћеутицати
инапобољшањеусловазадецу,стварањебо
љихмогућностизастаријеграђане,адодатно
ћеподстицатиљудеида,широмграда,вежба
јудокобављајууобичајенесвакодневнеактив
ности.Кадасе„свакодневниград”побољшау
смислуусловазаактивностииборавакљуди,
рађајусеибољеприликезакреативнеикул
турнеактивности.
Изистогразлогадобраградскаполитикатре

бадасефокусиранапобољшањеобичнихград
скихпросторакојисекористесвакогдана,на
интеграцијуусвакодневнипростордодатних
изазовнихмогућностизадецуистаријељуде,
каоизаљудекојиволедасебавеспортом.
Бројниизазовикојепреднасстављаградски

простор,великадозакреативностииентузија
змаграђанаимноштвоидејаотомекакоство
ритимогућностизаиспуњавањеновихпотреба
могудовестиурбанистеуискушењедаосми
шљавајупросторенамењенеодређенимстаро
снимгрупамаипосебнимактивностима.Мно
гедобреидејемогусеразрадитиподстицањеми

реализацијомвеликихпројекатаујавнимпро
сторимакојиимајупосебнунамену.Овиобјек
тибилибидоступнисвакомкоимавременаи
жељудаихкористи.
Међутим,уместодаинсистиранапосебним

просториманамењенимзапосебнеактивности,
градскаполитикабитребалодасезаснивана
начелимасталних,повременихикраткотрај
нихелемената.

Сталниелементјеградскипростор;онјестал
ниоквирсвакодневногградскогживота.Повре
мениелементисупосебни,привремениобјекти
идогађајикојисеодвијајууградскомпростору
токомгодине:пливањеивеслањеулуцитоком
лета,клизалиштаузимскомпериоду,божићни
вашар,годишњикарневал,градскициркус,фе
стивалсканедељаисвидругидогађајикојисемо
гунаизменичноодвијатиуградскомпростору.
И,накрају,краткотрајниелементчинивели

кибројмањихиликраткорочнихдогађајако
јиседешавајууграду:фестивалинаобали,ва
тромети,концертинатргу,забавеупарковима,
летњелогорскеватреитакодаље.Накрајуниза
краткотрајнихивеселихманифестацијаналазе
сенаступиуличнихмузичара,представеулич
ногпозоришта,уличнезабаве,вечерипоезије,
данаведемосвеганеколикоњих.
Основна структурамора бити постављена

(стална)дабиуспешнаградскаполитикамо
гладаствориградпомеричовека.Утаквом
градуморајудапостоједоброизбалансирани
иподстицајниградскипросторикојиинспи
ришуљудезасветиповеповременихикратко
трајнихактивности.
Асвимосталимданиматојеједноставносја

јанград.
ПриредилаДалиборкаМучибабић
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Полавекауређујејавнипростор

„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 тро то а ри и би ци кли стич ке  
ста зе пре ко спо ред них ули ца
Ко пен ха ген, Дан ска

Пре ки ди због ма њих ули ца
Лон дон, Ве ли ка Бри та ни ја

ЈанГел

Град као игра ли ште 
Креативностудруштвујекаоодрешенасланца:
људисвирају,певају,плешу,играјусе
ибавесеспортомујавномпросторувишенегоикад

Квалитетнимградовимаинхерентнесумогућностизаигру
исамоизражавање.Једноставнарешењасучестонајбоља

Стално
Про стор, мо би ли јар и де кор мо гу да пру же до бар и функ ци о на лан 
оквир за сва ко днев ни жи вот гра да. При ма мљи ве стал не струк ту
ре су кључ ни пред у слов (Пја ца дел Кам по, Си је на, Ита ли ја).

Повремено
Осим стал них, сва ко днев них струк ту ра и ак тив но сти у гра ду, нео п ход но је да по сто је и 
ини ци ја ти ве и од го ва ра ју ћи про стор за по себ не, че сто се зон ске, ак тив но сти (фе сти вал 
скулп ту ра од ле да у Ну ку, Грен ланд).

КратКотраЈно
У град ском про сто ру мо ра би ти ме ста за крат ко роч не, али ва жне 
ак тив но сти као што су улич на му зи ка, ју тар ња гим на сти ка, па ра
де, фе сти ва ли и ва тро ме ти (Пе кинг, Ки на).

Ф
о

 то
гр

а
ф

и
је

 J
a

n
 G

e
h

l/
G

e
h

l A
r c

h
i t

e
ct

s


