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ЈАВ НИ ГРАД СКИ ПРО СТОР 
НА СУ ПРОТ ТР ЖНОМ ЦЕН ТРУ 

У КОН ЗУ МЕ РИ СТИЧ КОЈ  
КУЛ ТУ РИ

СИ МУ ЛА ЦИ ЈА ГРА ДА У ЦИ ЉУ  
ЛЕ ГИ ТИ МИ СА ЊА СЕ БЕ КАО  

УР БА НОГ МЕ СТА
Сажетак: У ра ду се као ре пре зент са вре ме них по тро шач ких про
сто ра раз ма тра тр жни цен тар. По тро шач ки про стор по сма
тран је као ме сто ин тер ак ци ја из ме ђу окру же ња и ак те ра, те ак
те ра ме ђу соб но. Иде ја тр жног цен тра је ком пре со ва ње и ин тен
зи ви ра ње јав ног про сто ра сме шта њем свих по треб них са др жа ја 
под је дан кров. На тај на чин, ума њу је се по тре ба куп ца да се вра
ти сва ко днев ном жи во ту, ку по ви на по ста је ње го ва ре кре а тив на 
ак тив ност, а тр жни цен тар си гур но при бе жи ште.1 Пред мет 
ра да је ис тра жи ва ње ста во ва ко ри сни ка пре ма отво ре ним јав
ним град ским про сто ри ма и тр жним цен три ма, као и по ре ђе ње 
њи хо вих ква ли те та и не до ста та ка. Основ ни циљ је уна пре ђе ње 
зна ња и ис ку ства у ис тра жи вач ком и про јек тан ском по гле ду кроз 
ис тра жи ва ње од но са из ме ђу ко ри сни ка, ар хи тек ту ре и про сто
ра. За да так је да се ана ли зи ра ју ре ла ци је из ме ђу ар хи тек тон ског 

1 Crawford,M.(1992)The World in a Shop ping Mall, Va ri a ti ons on a The
me Park: The New Ame ri can City and the End of Pu blic Spa ce(330),New
York:HillandWang,р.22.
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ства ра ла штва и ши рих со ци о ло шкокул ту ро ло шких про ме на иза
зва них ко мер ци ја ли за ци јом са вре ме ног гра да – кон крет но, про јек
тант ски кон цепт фор ми ра ња ко мер ци јал них (пре вас ход но тр го
вач ких) про сто ра и ути ца ја ко је они има ју пре ма ши рем град ском 
(фи зич ком и со ци јал ном) кон тек сту и ко ри шће њу. 

Кључне речи: тр жни цен тар,  тр го вач ка ули ца, иден ти тет, 
Бео град, јав ни про стор, кон зу ме ри зам

Увод

Времекуповинеидоколичарскихактивностистопилисусе
ујединственовремепотрошње,докјесампросторпостао
место окупљања и социјалне живости. Потрошачки про
сторпосматран јекаоместоинтеракцијаизмеђупростора
и актера, те актерамеђусобно.Продајноместо условљава
одређену структуру, понашање, активности и однос по
трошача,тедефинишеаспектекуповине.Утомсмислусе
очекујеодређенахомогеностпотрошачкепопулације.Поро
дичнакуповинамотивисанајеквалитативнимфакторимаи
комбинованасапровођењемслободногвремена, теосећа
јемугодностиизадовољствасачимјеповезанаредовност
посећивања.Имитацијафизичкогконтекставодинасупре
небрегавањенових слојева културе, новихпотреба, нових
конструкција,сензибилитета,паиканегирањубилокаквог
развијеноги трансформисаногидентитета.Лефевр (Henry
Lefebvre)указујеначињеницудајеусавременимуслови
мајавнипросторпостао„роба”којајеуфункцијиувећања
профитаирепродукцијепостојећихкласниходносаудру
штву.„Простор,некадасветоиготовонеотуђивопатримо
нијалноиколективнодобро,постаојеробакаоибилошта
друго.”2Просторигубесвојидентитет,бивајуотуђени,аза
правосуреалниисоцијалнодефинисани.„Нестанак” јав
нихпросторапредстављаконстатацијукојасечестовезује
засавремениград.Оидентитетутребаразмишљатиикао
опромењивојкатегорији, јер јеусловљенодносомизмеђу
корисникаифизичкогокружења,акорисницисетокомвре
менамењају,мењајусењиховенавике,схватања,естетска
мерила,вредности.3

Сведоцисмокакосебројнисадржајиизцентраграда,пра
знеинестају упоредо са отварањемнових тржнихцента
ра,остављајућибројнеизлогепродавницапразне,штоније

2 Lefebvre,H.(2009)Sta te, Spa ce, World: Se lec ted Es says,Minneapolis:Uni
versityofMinesotaPress,р.214.

3 Ђукић,А.(2011)Очу ва ње иден ти те та глав не ули це вој во ђан ског гра
да у про це су ур ба не об но ве. Докторска дисертација. Архитектонски
факултет,Београд.
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случај само у нашим градовима, већ је то општа појава4.
Тржницентарјепресвеганеместо,каоштојетајпојамде
финисаоМаркОже (MarcAugé)5.Наиме,премаОжеу, су
пермодерност производи неместа6, транзитне и анонимне
просторекојиомогућујубрзипротоквеликогбројапоједи
наца.Будућидасулишениидентитета,историјеизначења
каосоцијалногконструкта,неместанисуантрополошкаме
ста.Идентитет је основниусловиу светупотрошње, као
иупољимачијициљевисустварањепровокативнелепоте
–којипокушавајудапроучетумачењесветаиздругогугла.
Знациисимболисуглавнипредметипотрошачкогдруштва
премаБодријару(JeanBauldrillard).7Оннаглашавадаживи
моувременуукојемсликенекогдогађајазамењујунепо
средноискуство–имитацијапостајестварност,асимулаци
јазамењујеистину.8Линч(KevinLynch)сматрадајеиден
титетнајједноставнијиобликосећајаисхватањапростора
тј.индивидуалнакарактеристика(жива, јасна, јединствена
илибарособитаслика)премакојојпрепознајемонекиград
илињеговдеоида„добрапредставаамбијентауливаоно
мекоји јепоседујеснажноосећањеемотивнесигурности,
што је сушта супротност страху који настаје губљењем
оријентације.”9

Јав ни град ски про сто ри

Јавниградскипросторису„свипросториизмеђукућаугра
дуиосталихизграђенихместа.”10 Јавнипросторипосво
јим особинама и по својој функцији служе јавној сврси,

4 Костуранов,Б. (2009)Отво ре но о јав ним про сто ри ма – чи ји су јав ни 
про сто ри;Отвореноојавнимпросторимa,стр.4246.

5 Ože,M. (2005)Ne me sta: Uvod u an tro po lo gi ju nad mo der no sti, Be o grad: 
Krug,str.79.

6 Ауторпојамнеместодефинишекаопросторкојизаразликуодместа
неможедасеидентификујеникаоидентитетско,никаорелационо,ни
каоисторијско.Неместосупросториотуђења,просторикојинастајукао
последицапостиндустријскогиумреженогинформацијскогдруштва.

7 Erdei,I.(2008)An tro po lo gi ja po troš nje: Te o ri je i kon cep ti na kra ju dva de se
tog ve ka,Beograd:BibliotekaXXvek,str.349.ИлдикоизносиБодријаров
закључак:„Речјеотомеда,сматрајупостмодернистимеђукојиманај
артикулисанијегледиштепредстављаБодријарово,даглавнипредмети
потрошњенепредстављајуматеријалнипредметиилиуслуге,већзнаци
исимболи.Стварнадобрасузамењенасимулацијама,истворенајенова
реалност–хиперреалност–којајеизгубилачврстдодирсаобјективно
постојећимсветом,акојасе,парадоксално,сматрастварнијомодсаме
стварности”.

8 Bodrijar,Ž.(1991)Si mu la kru mi i si mu la ci ja,NoviSad:Svetovi.
9 Lynch,K.(1960)The Ima ge of The City, Cam brid ge,Massachusets:TheMJ.

T.Press.
10Krier,R. (1991)Grad ski pro stor u te o ri ji i prak si, Beograd:Građevinska

knjiga
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омогућавају социјалну комуникацију, приступачни су и
отворени свима. Представљају места највећег интензите
таразменеунутар градскихфизичких структура,неку вр
сту„спонтаногпозоришта”,местагдесе„размењујуречии
знакови.”11ВалтерБенџамин(WalterBenjamin)истичекако
сезбогразвојатржиштаитрговинеразвијајуаркаде,нови
облици јавнихпросторакојиданас вишенемајуфункцију
окупљањаколикофункцијупротокаљуди,робеикапитала.
Упостмодерномвременунекадашњаулогатргапосвесегу
би.Дабисморазумелизашто,тргукаонекадашњемместу
окупљањатребасупротставитимодернешопингцентрекао
новаместа„окупљања.”12Тргпредстављацентардруштве
ногживота–местоокупљањаисоцијализације,трговине,
спектакла, разменеинформацијаитд.Представљаиместо
традиције, колективне меморије и поноса својих грађана.
Међутим, прелазом функција првенствено намењених за
отворенијавнипросторупсеудопросторетржнихцентара,
тргданасгубитајзначајипопримаулогупредворјаобјеката
јавненамене,представљајућисамокулисе.Тргпостајетек
предсобље„прелазнасредина,којаистовременоиманешто
одентеријераинештоодекстеријера,нештоодмоћиине
штоодслучаја,тејепотпуноодређенишчекиванимуласком
у собу.”13Данас се на тргу већином реализују активности
привременог и импровизованог карактера, док су остале
функцијезанемарене.

Тржницентри,којекарактеришевећистепенкомфора,без
бедности, концентрације активности и садржаја, постају
боља,прихватљивијаиатрактивнијаместасоцијализације.
Резултат–новипростори(јавни)којипостајуинтересант
ни капиталу. Развојем мултифункционалних објеката са
првенственом наменомшопинга и разоноде, фокус нашег
слободногвременасапросторатрговасепомерау„псеудо
јавне просторе”. Репродуковањем града унутар својих зи
дова тржницентарпоручуједа је сигурнијеичистијеис
куситиградуклиматскиконтролисанимибезбеднимусло
вима,негонареалнимулицамауотворенимпросторима.14
Тако се полако град окреће ка унутрашњим просторима,
симулирајућиурбано,животноифантастично, алинама
нипулативниизаводљивиначин.Јавниживотсесамтроши

11Lefevr,A.(1974)Ur ba na re vo lu ci ja,Beograd:Nolit,str.2729.
12Horvat,S.(2007)Zna ko vi post mo der nog gra da: pri log se mi o lo gi ji ur ba ni

zma,Zagreb:NakladaJesenskiiTurk,str.124.
13Bart,R.(1971)Knji žev nost, mi to lo gi ja, se mi o lo gi ja,Beograd:Nolit,str.88.
14Crawford,M.(1992)The World in a Shop ping Mall, Va ri a ti ons on a The

me Park: The New Ame ri can City and the End of Pu blic Spa ce(330).New
York:HillandWang
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новимзонамапотрошње.15Нестајањејавногпростора,поја
вапсеудојавнихпросторасаограниченимприступомдога
ђасеупоредосаагресијомкомерцијалнекултуреипојавом
културногспектакла.„Разликаизмеђу јавногипсеудојав
ногпросторајеутомедаовајдругипредстављаприватизи
ранујавнусферу.Онсе,додуше,чиникаојавнасфера,али
правилаигресутакодефинисанаданемамного„потенци
јала јавности.”16Међупрвимапојампсеудојавнипростор
јеувеоМајкДејвис(MikeDavis),објашњавајућиихкаопо
себнуврстујавнихпросторагдесуулазиоблиципонашања
чврстоограниченипомоћујакихсигурноснихсистема.Деј
вис,објашњавајућистрахпублике,изјављује:„пројектанти
шопингмоловаипсеудојавнихпросторанападајупублику,
такоштојехомогенизују.Онипостављајуархитектонскеи
семиотичкебаријередабифилтрирали„непожељне.”Затва
рајумасукојаостајеунутра,усмеравајућињиховоциркули
сањесабихејвиористичкомжестином.Онанамамљујепу
бликувизуелнимстимулансамасвихврста,понекадисти
мулишућимирисима.”17Дејвиспредстављасликутоталног
притвора,којијерезултатурбанизмаопседнутогбезбедно
шћу.Данасупројектовањутржнихцентарапостојитенден
цијаизградњетржнихцентарачијапројектантскарешења
имајушему насталу из модела у којем доминирају улице
ималитргови.Такопросторифункцијетргаулазеунашу
свакодневницу као метафора непостојећег. Тржни центри
постајунове,контролисанеурбанецелине,којеуодређеним
сегментимаимајупредностнадтрговачкимулицамаитрго
вима.Заразликуодјавнихпростора,утржномцентрунема
тамних,ускихнесигурнихулица.Значајнастратегијаразво
јатржнихцентарајеразвојуобликујавнихградскихпро
стора.Нотајеотвореностпривид.Тржницентрисуунајве
ћојмериприватни,затворениичуванипросторитеможемо
говоритиопсеудојавнимпросторима.Трговииулицеутим
псеудојавнимпросторимасепредстављајукаосимболире
алнихградскихсадржаја.Оноштојенекадабиојавнитрг,
место окупљања грађанаи колективне кохезије – данас је
шопингцентар,тајпсеудојавнипросториукојемприватни
интерес комплетно засењује било какву јавнуфункцију, а
грађанисудобродошлидоклегодсепридржавајууходаних
(конзумеристичких)образаца.

15Dovey,K.(1999)Fra ming pla ces. Me di a ting po wer in bu ilt form,London:
Routledge,рр.138.

16Horvat,S.(2007)Zna ko vi post mo der nog gra da: pri log se mi o lo gi ji ur ba ni
zma,Zagreb:NakladaJesenskiiTurk,str.139.

17Davis,M.(1992)City of Qu a rtz: Ex ca va ting the Fu tu re in Los An ge les,New
York:VintageBooks,pр.180
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Ис тра жи вач ки про блем – шо пинг цен три

Репродуковањемградаунутарсвојихзидоватржницентар
омогућававећикомфорибезбедностнегонареалнимули
цамаитрговимауотвореномпростору.18Такосеполакоград
изврће(егзополис)каунутрашњимпросторима,симулира
јућиурбано,животноифантастично,алинаманипулативни
изаводљивиначин.ГеографЕдвардСоџа(EdwardWSoja)
описује трансформације модерног метрополиса као  “си
мултануимплозијуиексплозијускалеградова,изванредно
далекосежноокретањеградскогпростораизнутракаспоља
и од споља ка унутра  истовремено.”19 Као резултат тога,
местакојасусвојевременобилајасна„другде”уодносуна
град,садасуиуоквируњеговогобухвата.Уегзополисусе,
крозкомплекснеефектепроцесацентрализацијеиперифе
ријализације,централностметрополереконфигуришеупра
во на урбаној периферији. Егзополис је град без градско
сти(the city wit ho ut… cityfull noncityness),алиинеград,
градбезцентра.Уњемусе,крозкомплекснеефектепроцеса
централизацијеипериферијализације,централностметро
поле реконфигурише управо на урбаној периферији.Цен
тарсу,другимречима,исваона„местакојасетешкопишу
ћирилицом,каоштосусу пер/хи пер/ме га мар кет, си не(ма )/
мул ти плекс, бо у линг, екс поцен тар, си ти, шо пинг мо(а)
л и кешендке ри.А, самцентарчесто јеиспражњен,како
кажеСоџа,празан јекаорупаусрединикрофне”20.Непо
стојањеилинестанакместачестајеконстатацијавезаназа
данашњицу,нарочито засавремениградскипростор.Град
постајединамичнатворевинакојасеизновамења,разлаже,
преобликујеуправоусвеприсутнијемконтинуитетупроме
та,информације,комуникације.

Простор је фундаментално обликован ширим друштве
нимпроцесима,друштвенимустановамаиинституцијама.
Уоваквојперспективи јавнипростори града сепосматра
ју углавном у односу на доминантни облик капитализма,
глобализацијуитранзицију.Овупроблематикумеђупрви
ма отвараАнриЛефевр тврдећи да је сваки простор дру
штвенопроизведен,друштвенопреобликованипроизводи

18Crawford,M.(1992)The World in a Shop ping Mall, Va ri a ti ons on a The
me Park: The New Ame ri can City and the End of Pu blic Spa ce(330),New
York:HillandWang.

19SojaW,E. (2000)Post me tro po lis: Cri ti cal Stu di es of Ci ti es and Re gi ons,
Oxford:BasilBlackwell,pp.145348.

20Благојевић,Љ.(12.04.2008)НовиБеоград1948–2008.Крофнабезрупе:
модерниурбанипејзаж,По ли ти ка,Културнидодатак.
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друштвенепоследице.21Лефевровоуказивањеначовеково
отуђењеодурбаногпростораиуурбаномпросторусадр
жанојеиуконцепту„трећихпростора”(third spa ces)22,ко
јимСоџаобјашњаваместаиархитектонскеформекојису
делом  реални и делом имагинарни. Имитација физичког
контекставодинасупренебрегавањеновихслојевакулту
ре, новихпотреба, нових конструкција, сензибилитета, па
иканегирањубилокаквогразвијеноги трансформисаног
идентитета.Лефеврпоказуједа јеусавременимусловима
јавнипросторпостао,ништадругодо„роба”којајеуфунк
цијиувећањапрофитаирепродукцијепостојећихкласних
односаудруштву.23

Последњихдеценијасвесучешћипримериукојимаприват
нипоседпреузимаулогујавногпростора.Овојеотворило
бројнерасправеширомсвета,одпитањаосновнихначела
урбаногразвојадопојединачнихпројекатаињиховереали
зације.Бодријарговориосавременојархитектуриуконтек
стукултурепотрошње,информацијеикомуникацијеинаво
ди:„Стичесеутисакдајавнеграђевине,честопредимензи
онисане,носеутисакпразнине,анепросторности,докдела
иљудикојикрозњихпролазеизгледајупопутвиртуелних
објеката.Оникаодатууопштенисупотребни,збогтепра
знефункционалности,функционалностибескорисногпро
стора.”24РемКулхас(Rem Ko ol ha as),једаноднајзначајнијих
савременихархитекатаитеоретичара,уводипојамJunkspa
ce25 који семоже применити на сваки аспект данашњице,
одмасовнихмедија,појединачнихидентитетаикултуре,па
и архитектуре, а подразумева буквалноопустошењенеког
конкретногаспектаљудскогживотауследњеговепретера
неекономскеексплоатације.Супротстављањеовимсилама
на микронивоу, на индиректан начин, представља једину
алтернативукојуКулхасвидикаомогућу.Онсматрадасу

21Lefevr,H.(1980)Teorijaprostora,Tre ći Pro gram,br.45.Beograd,str.569
582(„Pravonagrad2“).

22Соџа конструише трећи простор из просторне тријалектике Лефевра
(LaProductiondel’espace,Anthropos,Paris,1974)иконцептахетерото
пијеМишелаФукоа(хетерогеност+утопија=хетеротопија,довођењеу
везумогућихсветовакојисумеђусобнонекомпатибилни,тосупросто
ри„другости /otherness”истовременофизичкииментални,простори
којинисунитамониовде–простортелефонскогпозиваилитренутак
кадсевидимоуогледалу);Third spa ce: Jo u r neys to Los An ge les and Ot her 
RealandIma gi ned Pla ces.BasilBlackwell,Oxford,1996

23Lefebvre,H.(2009)Sta te, Spa ce, World: Se lec ted Es says,Minneapolis:Uni
versityofMinesotaPress,рр.214.

24Baudrillard,J.(2001)Truth or Ra di ca lity of Ar chi tec tu re,Europskiglasnik
br.6.Zagreb,рр.831.

25Koolhaas,R.(2002)Junk spa ce. Ob so le scen ce,October,Vol.100,рр.175
190
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шопинг молови “слепа места урбанитета у којима архи
тектурапрактичнонепостоји како би употпуности усту
пиламесторобии забави.Намећу секаоконцептлажног
просторајерможемодагасместимобилогденаподручју
генеричког града и даје свимаистоправона потрошњуи
конкуренцију.”26Тржницентрисвојомпојавомдајуутисак
дасустакленекутијеразноликогсадржаја.Тојејошједна
од одлика генеричких градова,њихова архитектура се де
лимично карактерише термином bo xeswit ho utskin, појам
преузетодЖ.Делеза (GillesDeleuze)Body wit ho ut or gans,
штобизаправобила„виртуелнадимензијатела,скупсвих
његових потенцијалних карактеристика, афеката и покре
та.”27 Насупрот тржном центру, тргови и трговачке улице
суурбаниелементикојисурезултаткулторолошкихобра
заца,трансформисанихтокомвекова.Поседујујединствени
идентитет,разликујусеалиистовременопседујуиодређене
заједничке(географске,регионалне,урбанистичке,архитек
тонске)одреднице.

Рaзвој тр жни це – за тво ре ни про стор

Експанзијатржиштајеједанодглавнихатрибутатржишне
економије.ВећсууXVIIIвекумалезанатскерадњепретво
ренеуспецијализованерадње.УПаризу,завремевладави
неЛујаXV,банкарКромосноваојеробнукућукојајезапо
шљавалаокотристаособа.Једанодобликатржницеилитр
жногцентракојисеразвионезависноодробнихкућаутоку
XIXвека,билесузастакљенеаркадесарадњама.Ураном
XIXвекуовипримериничуусвимвеликимградовима,од
НапуљаиЂеноведочувенеБерлингтонаркадеподигнуте
уЛондону1819године.Занимљивјеистаријиформаттр
жнеаркадеуинкарнацијипарискогPaleRojala.Војводаод
ШатраодлучиоједакористивртсвојепородичнекућеуПа
ризукаокомерцијалнипросторукомејецентралнисадржај
пројектабиопаркзајавноуживањепоугледунатадашњу
енглескумоду,сапокривенимамфитеатром–Le Sirk Ro jal,
којијекоришћензајавнеприредбе,концертеибалове.

Са вре ме не роб не ку ће
Планирањеробнекућепотичеизистогизворакаоиплани
рањетржногцентра–изевропскихаркадасанизомрадњи.
Важнојенапоменутидајеробнакућакаонезависнаструк
туранасталамногоранијенеготржницентарида јеком
плекснитржницентаркаквоггаданасзнамопроизводна
шегвремена.Робнекућесутрадиционалнобилесмештене

26Исто.
27Deleuze,G.(1969)The lo gic of sen se,Paris:LesÉditionsdeMinuit.
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усредиштуградакаодеоњеговогтрговинскогцентра,или
наглавнимтрговимаираскрсницамасадобродефинисаном
микроурбаномитрговачкомструктуром.Почињудасеупо
требљавајуноветехникекојестварајувећидрамскиефекат
упрезентацији.Просторокопокретнихстепеништапостаје
симболичницентар,којисекористизатематскеприредбе,
промоције,моднеревије,концерте.Робнакућапостајепо
зорница.

Шо пинг мол – ме га струк ту ра –  
пр ви шо пинг гра до ви
Упериоду50тих годинаизградња тржнихцентараузима
маха.Од100центарау1950.години,занепунудекадуброј
сеповећаона3700.Не самоштоих је биловише, већ су
истовременобивалисвевећеикомплекснијеархитектонске
структуре.ВикторГруен(VictorGruen)28јепредложиомол
каобазичну јединицуурбаногпланирања,гдеонтребада
постаневишенаменскиградскицентар.Груеновеамбиције
субиледаредефинишесавремениград,теприградскишо
пингмолпостајејезгронакнадногразвоја.Онидентификује
куповинукаодеовећемрежељудскихактивности,тврдећи
дабипродајабилабољакадабисекомерцијалнеактивно
стиинтегрисалеукултурне,разоноднеактивности.29Године
1956.упредграђуМинеаполиса,отворенјеСаутдејл,тржни
центаркојићепредстављатимоделзасветаквецентре.Са
утдејлцентарјепрвиунизуобјекатакојије–попутМега
структуре–саграђендасестворивештачкоокружењекоје
бипружилокориснициманедостајућикомфорибезбедност
градскихпростора.Oваидејашопингграда30никаданијере
ализованауцелости,негојемодификованапреманачелима
остваривањапрофита.

Ипак је првобитна замисао В. Груена на известан начин
реализована.Оношто ће у свакомпродајномцентрупод
сетити на Груенову идеју су трг и улице као симболи ре
алнихградскихсадржаја.Тржницентриподстаклисураз
витак предграђа и заиста постали својеврсна средишта

28ВикторГруенјебиоархитектапрвихшопингмолова.
29Груенјепосматраопројектовањешопингмоловакаоначинпроизводње

нових градских центара или, како их је он назвао „шопинг градова,“
охрабрујућипројектантедаупрограмшопингмолаукључештовише
активности,додајућикултурне,уметничкеидруштвенедогађаје.

30Груен јепосматраопројектовањешопингмоловакаоначинпроизвод
њенових градскихцентараили,какоих јеонназвао„шопинг градо
ва, „охрабрујући пројектанте да у програмшопингмола укључешто
вишеактивности,додајућикултурне,уметничкеидруштвенедогађаје.
Назваојеовуинтеграцијукомерцијалнихсадруштвенимактивностима
„архитектураживотнесредине.”
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заједнице,штавише,посталисудеоамеричкогначинажи
вотаусловљавајућипроменесвакодневногживотаинавика.
Онисупосталивишеодкомерцијалнихместа,удомљујући
јавне,политичке,културнеирекреативнеманифестације,а
надасвеместасоцијализацијеидоколице–посталисуал
тернативасредиштуграда,условљавајућиунекимслучаје
вимачакињеговопостепеноодумирање.

Са вре ме ни тр жни цен три
Шопингцентрикаоданасвећ„уобичајени”тржницентри
великогформата,31пружајунекуврстуизолованогиудобног
утопијскогсвета,атокомпоследњедеценијетржницентри
почињудадоминирајусредиштимаипредграђимаградова,
каовизуелнизнаковипроцесауступањапроизводнихпред
потрошачким садржајима, где у предграђима почињу да
функционишучакикаотрадиционалнаградскасредишта.32
Савремени тржницентри су постали скоро потпуно ауто
номнецелинегдепосетиоцимогуданађусвештоимтреба
усмислукомуникацијеиколективнезабаве.Овопрошире
њефункцијеималојејасанутицајнањиховуархитектуру,
и планирање јермора да се поведе рачуна омного већем
бројусадржајанегоштосусамотрадиционалнетрговачке
активности.Током90тихгодинатржницентрииспитујуал
тернативнефункцијекултурнихизабавнихактивностиком
плекса,каоиновихприградскихсредишта.

Уизградњитржнихцентара,постојитенденцијапројекто
вања,гдепројектантскарешењаимајушемунасталуизмо
делаукојемдоминирајуулицеималитргови,штозначида
јешопингмолпреузеоулогу тргакакоуфункционалном,
такоиуобликовномсмислу.Натрговиматржнихцентара
одржавајусесвременанавремеразличитеманифестације,
изложбе,представе,промоције,концертиислично.Унутра
шњосттржногцентраорганизованајепопутградскогткива,
са улицамаи трговима.Међутим, танеоспорна социјална

31Токомпоследњедеценијетржницентрипочињудадоминирајусреди
штимаипредграђимаградова,каовизуелнизнаковипроцесауступања
производнихпредпотрошачкимсадржајима.Иакосукоднасрелатив
ноновијапојава,масовнапроизводњаовихкатедралапотрошње,или
новихсредставапотрошње,започелаје1956.године,отварањемпрвог,
планскиизграђеног,затвореногтржногцентрауСАДу.

32Потрошачкодруштво,заснованонаконзумеризму,развилоје,путемра
зноликихформипродајнихивишесадржајнихкомплекса,концептграда
уграду.Сличноприродномокружењуисторијскогграда,„нове”градове
садаокружујеизграђенаурбанаструктура.Такоједошлоидомутаци
јеутопијскедимензијеграда,јер:„Шопингјеконачнозадовољство,а
УШЋЕШопингЦентер,новицентарграда–омиљенадестинацијакоја
нудисвенајбољенаједномместу.”(http://www.usceshoppingcenter.com/
sr/page/1/onama)
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живостможесетумачитиикаозначајнолимитирана.Иако
сутржницентрипосталиместаокупљања,уњимасеодр
жавајузабавеипредставе,некиодњих„удомљавајуцркве,
уреде, управе, књижаре ишколе, баш као некад традици
оналне јавне тржнице,молније нити сасвим јавноместо,
нитислободнатржница.”33Ентеријерјеопремљеннаначин
да личи на отворени јавни градски простор: постављене
суклупеузшеталиште,зеленилојераспоређенопоцелом
објекту,чакпостојиидечијеигралиште.Свејеуређенота
кодаходникетржногцентрапретвориупешачкузону,ули
цу, трг, парк, јавни градскипростор, да се створиилузија
градске средине и јавног простора, изван кога не постоји
други јавнипростор.Биљке34 освежавају унутрашњипро
сториподсећајунаприроду,доксдругестране,природау
неприродномокружењу„натурализујепотрошњуиублажа
ваалијенацијусвојственупроизводњиипотрошњироба.”35
Тржницентарпостајецентарсоцијалног,привредногикул
турногживота.Какобисекреиралоприроднијеокружење,
увеликимтржнимцентримаизграђујусепространивртови
сасвимобeлежјимареалних.

Ан ке та о од но су мла дих љу ди пре ма тр жном 
цен тру на су прот од но су пре ма јав ном  

град ском про сто ру

Шопингмолкаофеноменбеоградскетранзиционеархитек
тонскестварности,помногимаспектимаглобаланианти
контекстуалан,играважнуулогуукреирањуновепростор
нехијерархије.Кроззапреминевидљивогпролазиислика
кретањасоцијалногодносагдејеУшћеилипакДелтапо
сталапросторновихвредностииконфигурацијазаједнич
кихинтереса.Иакосепросторитрговачкихикомерцијал
нихсадржајаданасмогутумачитикаонајзначајнији јавни
просторисавремених градова,онисе,исто тако,могупо
сматратиикаоантипростори,симулацијајавногирефлекс
тотално контролисаног протока капитала и моћи. Тржни

33Kowinski,W.(2002)The Mal ling of Ame ri ca. Tra vels in the Uni ted Sta tes of 
Shop ping,USA:XlibrisCorporation,рр.432.

34Какобисекреиралоприроднијеокружење,увеликимтржнимцентрима
изграђујусепространивртовисасвимобиљежјимареалних.Госдаје
примерTyson’sCorneraуВирџинији,чијајеуправаодабрала29великих
палмикојесуископанеуФлоридиичуване18месециухладукакоби
сеаклиматизираленаусловеузатвореном,пренегоштоихсесмести
у ентеријер тржног центра;Goss, J. (1993)TheMagic of theMall:An
AnalysisofForm,Function,andMeaningintheContemporaryRetailBuilt
Environment,An nals of the As so ci a tion of Ame ri can Ge o grap hers,Vol.83,
No.1.

35Исто,стр.1847.
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центри су примери неместа (Оже,М.), а уСрбији долази
доњиховог убрзаног развоја.Истовремено, тржницентри
постају„новицентриграда”,местогдеје„најбољазабавау
граду”,захваљујућиорганизацијиспецијалнихдогађајако
јисевезујузаодређенедогађајеутокугодине(Ускрс,Нова
годинаиБожић),актуелнетемеудруштву,датумеважнеза
локалнузаједницу,посетиоцимајеомогућенодакаонигде
уградуосетедухБожића,Ускрсаитд.

Феноменпотрошњеусрпскомдруштвуињеговутицајна
формирањејавнихпростораистраженјекрозанкетуоод
носамладихљудипрема тржномцентрунасупротодносу
премајавномградскомпросторуБеограда.36Релевантнипо
дацисуприкупљенитокомпрведвенедељесептембра2016.
године преко онлајн упитника. Циљна популација за ово
истраживање се састојала углавном одмладихљуди, због
чињеницедаониприпадајугрупиљудикојисуактивнипо
сетиоцитржнихцентара.Овобимоглодасеистакнекаои
недостатакистраживања,собзиромнадиспропорцијуста
роснихгрупауодносунапопулацијуБеограда.Приказани
сурезултатикојисубазиранинаодговорима138испитани
ка.Истраживањејеспроведенопрекоонлајнупитника,који
сесастојаоиздвадела:

А)Личнидетаљииспитаникаидемографскеинформације:

Укупноима вишеженскихиспитаника – 73,9%уодно
сунамушке–26,1%.Староснадобиспитаникапоказу
једајевећинаиспитаникаизмеђу1530годинастарости
(90,6%),узмањинупреко30година(3045г.–5,8%;4560
г.–3,6%).Тодоказуједасеузораксастојиодсвихстаро
снихгрупа,сациљномпопулацијоммлађихљудиизБе
ограда(87,7%),каоииздругихградоваСрбије(12,3%).
Скоро66%испитаника су студенти,док су26,1%запо
слени.

Б)Посебнидеоупитника,увезиидентитета,склоностии
изборапродајногпростора.

Истраживањемсенастојалодасеутврдиколикочестоис
питанициидуу тржнецентре, каои колико временапро
водетамо.Резултатиуказујудавећинасепосетилацазадр
жи13сата(80,4%)токомједнепосете,док10,1%проводе
мањеодсатвременаутржномцентру,а9,4%испитаника
проведу чак 36 сати. Више од половине испитаника по
сети тржне центре једном месечно (42%) или чак једном

36Đukić,А.andCvetković,M.(2016)Shop ping mall vs. open pu blic spa ce in 
con su mer cul tu re for ICUP 2016,Зборникрадова:1st In ter na ti o nal Con fe
ren ce on Ur ban Plan ning: ICUP 2016.новембар2016,Ниш,стр149158.
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недељно(12,3%).Међутим,другаполовинаиспитаникаиде
утржнецентреретко,неколикопутагодишње(31,9%)или
паксезонски(8%).

Какобисеустановилозаштонекиљудипреферирајутржне
центренасупроттрговачкихулица(каоштојеКнезМихаи
ловаулицауБеограду),уанкетијепонуђеналистаодседам
изјава,гдесуанкетираниоценилиукојојмерисеслажуса
њима:

Збогчегадајетепредносттржномцентру?(рангиратиод1
до5)

• Климатски комфор (температура, нема падавина,
немаветра)(оцена3,38)

• Концентрацијасадржаја(оцена3,33)

• Безбедност(оцена2,22)

• Робнибрендови(оцена3,10)

• Ресторани,кафићи,забавнеактивности(оцена2,25)

• Већаконцентрацијаљуди(оцена1,81)

• Лакшесесналазитесамаломдецом(оцена1,71)

Већинаиспитаникаспомињепотзитивнуестетикуутржним
центрима: пријатне боје, атрактивно осветљење, топлина
итд.Насупротмишљењудајетржницентарпрефериранији
изборнегоотворенеградскеулицезбогбезбедности,резул
татианкетепоказујудатонијеједанодразлогазаштонеки
људибирајузатворенецентре;75од138анкетиранихнаво
деконцентрацијуљудиили„гужву”унегативномконтексту
исматрајудасутржницентривеомабучнизбогконстант
нихгужви.Само7испитаникајепозитивнооцениловелику
концентрацијуљуди.Међутим, концентрација садржаја је
веомабитназавећинуиспитаника.

Испитаницисеслажудатржницентринудевеликиизбор
крозширок спектар брендираних радњи и ресторана. Су
протноуобичајеноммишљењудасурекреативнеактивно
стипресуднеуизборуцентра,40%испитаникасеуопште
неслажесаовиммишљењем;доксамо8%сеслажеда је
товеомаважно.Битнојенапоменутида89од138испита
ника(65%)суизјавилиданедајупредносттржномцентру
насупрот трговачкој улици. Скоро половина испитаника
сматрадаотварањеновихтржнихцентаранећеутицатина
смањењепосетилацауКнезМихаиловојидругимтрговач
кимулицама,док44%сматрадасушопингмоловиједанод
узрочниканестајањафункцијатрговинскихцентарауцен
труграда.Окопола(47.8%)испитаниканисузабринутида
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ћетрговачкеулицеицентарградадаизгубесвојидентитет
појавомновихтржнихцентара,анекиоднаведенихуан
кетиразлогасудасе„Одвлачесељудиодделаградагдесе
заједноналазесвемогућностикојенудитржницентарплус
културнонаслеђе,идентитетграда,културнадешавања,те
јевеликаконцентрацијаљудинапогрешномместу,вредно
стигубесмисао,подсенкомсуробе.”37Некиододговорасу
били да су „тржницентри увек свиисти, генерички, око
мљенинакупцаислабостипотрошачкогдруштва,онина
мећуодређенсистемвредности,апотребноједагакреирају
људинесугестивноминтеракцијом.”Испитаницисусвесни
датодоводидо„губиткаидентитетаграда,гдетржницен
тричестоизгледајувеомасличноуразличитимградовимаи
чешћесуоријентисаникатрговинииуслугамадокнпрцен
тар Београда такође има музеје, галерије, позориште итд.
„НекиодиспитаникасуреклидаГрадобијасвојутрадицију
инаслеђе, тесеслепобацана западњачкемоделе,безка
рактераипараметараадекватнихзанашсензибилитет,”док
сунекиималидругачијемишљење:„Нисутржницентрипо
себилошивећжељазакапиталом,лошелокације,лошаар
хитектура,безвећегиплеменитијегциља.”

Већина испитаника тврди да проводе више времена хода
јућиградскимулицама(91,3%)негоузатворенимтржним
центрима (8,7%). Ипак, више од половине њих (53,6%),
уживају више у куповини у затвореним просторима – тр
жнимцентриманегонаотворенимградскимулицама.Мо
жесеприметитиизрезултатаанкетеда82,6%људиверује
датржницентринемогууспешнодазаменеотворенејавне
просторе,доксе15,2%ипакслажедајетомогућезбогтога
штоутржнимцентрима„наједномместуможешданађеш
већиизборробеприлагођенпопулацијисаразличитимбу
џетом,неморашдаобилазишцеоград,”38тржницентарје
„комплексан”он„дајевишемогућности”,аиту„могудасе
избегнулошиклиматскиуслови,адасенеостанекодкуће“.

Симулацијомградскихулицасамалимпродавницамаитр
говиматржницентарпреузимафункцију градскогцентра.
Анкетирани који су се сложили са констатацијом да уну
трашњосттржногцентраподсећанаградскеулице(5,1%)
кажуда је то због „осећаја гужве, концентрације кретања
и садржаја”Неки од испитаника су приметили да су „за
правоконципиранинасличанначин:тргови,улице,нише,

37Наведенисуодговорииспитаниканапитање„Даливасчињеницаза
брињава(градгубиидентитет,затварајусерадњеуцентру,центароста
јепустисл.Акода,збогчега?”

38Наведенисуодговорииспитаниканапитање„Заштосматратедатржни
центарможеуспешнодазамениотворениградскипростор”.
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постоји систем улица и тргова, клупе и зеленило у сак
сијама, продавнице около, забавни ’паркови’, кафеи, сла
доледштандовиитд,”доксудругиизјавили„вероватноби
требалодаличенаулице,маданемамтајутисак,вишесе
осећамкаоукутији: сузбијенерадње,преовладавапоглед
настакленеизлоге.”

Напитање:„Штанедостајеутржнимцентримауодносуна
отворенијавнипростор”испитаницисуодговорили:

• Свежваздух(x57),простор(x31),слобода(x9),небо
(x8),сунце(x4),природноосветљење(х4);

• Осећајoреалномвременуипростору;

• Изборкретања;

• Лако уочавање доба дана, отвореност погледа која
је сведена углавномискључиво на небо или уопсте
немапогледа;

• Ширина отвореног простора, природе, различитих
кафића;

• Дневнасветлостипојамвремена;

• Коликогодпокушавалиимитацијуприродеилиста
рог,новогградскојјезгра(акоимјетоциљ)идаљеје
Тржницентарзатворенпростор;

• Тржницентримогудаимајубаштуилиможебити
комплекс ниских зграда. Ради се о новцу, креатив
ностпростора;

• Разноликост посетилаца, углавном једна те иста
групаљудидолазиутржницентар.

Штаодређујегдељудикупују?Збогчегадајупредностне
комтржномцентру?Поредтога,постојипотребадасеразу
мекуповинакаофундаменталнакарактеристикасавременог
друштва.

Атрибути, као што су саобраћајне везе, паркинг и избор
продавницасудобропознатедетерминантеуспехатржног
центра. Упитник је заснован на перцепцији испитаника о
важностиилиоценама атрибута тржнихцентара, овај део
истраживањасадрживишепонуђениходговора.
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Значајлокалнихцентарасе губи,штопоказујеподатакда
суТЦУшће39(65,5%)иДелтаСити,40(44,2%)каотржишни
лидериуовојкатегорији,радијиизборнегосвилокалнитр
жницентризаједно.Поредтога,требанагласитидаседобар
деопродајногпросторауовимопштинама(СавскиВенаци
СтариГрад)налазиукапацитетимакојисудавноизграђени.
Наиме,уовимопштинамасеналазенекетрадиционалнетр
говачкеулицекаонпр.КнезМихаилова,КраљаМилана,Ка
рађорђева,Сарајевскаидр.Собзиромдасуовоцентралне
градскеопштине,првојеуњимадошлодоразвојатрговине.

Близинатржногцентрајебитназа43,5%испитаника,докје
21%њихизјавилодазависиодњиховограсположивогвре
мена,сврхепосете,местоњиховогборавка,изборасадржаја
ибрендова,каоидоступностјавнимпревозом.Само35,5%
испитаникајеизјавилодаблизинатржногцентранијереле
вантназаизборТЦ.Вишеод60%учесникатврдидатржни
центринисупосталидеоњиховогживота,док25,4%одњих
признајудасусагласнисаовомизјавом.Требасеосврнути
инапитањеонлајнкуповине,коју26,2%испитаникачесто
користи,35,5%понекад,доксамотрећина(38,3%)испита
ника никада није користило онлајн трговину.Испитаници
већупредносткуповинеурадњамауодносунаонлајнку
повинувидеумогућностидиректногконтактаимогућност
пробањаодређенихпроизвода.

На питање „Како би требало да изгледају отворени јавни
градскипростордабиуњимапроводиливишевремена?”
некиоданкетиранихсуодговорили:

• Нашемградунедостају јавнипарковиамбијенталне
целинеитргови,пешачкезонеистазезабициклисте.
ТЦизонирањепаркингзонакаоисвевећибројауто
мобиладоводидопсеудоурбанизације.

• Услучајупешачкихулицаваљалобидаимајунеки
виднадстрехеувидунекеполупропуснеперголеко
јебиублажилепрејаколетњесунцеуБеоградуили
значајандрворед.

• Пуно разноликог зеленила и велики број удобног
урбаногмобилијара.Штомањеоколногсобраћаја,а
штовишепросторазаиграњедеце.

39УшћешопингцентарнаНовомБеограду је највећишопингцентар у
Србијиирегиону.Нашестнивоа,130.000квадратнихметара,одкојих
су50.000комерцијалногпростора,налазисе150продавница,рестора
на, барова,играоница, супермаркетимултиплексбиоскопса11 сала,
кугланомииграманасрећу.

40ДелтаСитисеналазинаНовомБеограду,Србија.Простиресена85,000
квадратнихметараса125продавница.Архитекта:MYSArchitect
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• Занимљиво,безбедно,уређено,комфорноичисто.

• Вишеприроде,мањезагађења,вишепросторазакре
тање,пешачкезоне.Вишејавнихтоалетаиместаза
седење,заокупљањевећегбројаљуди.

• Требало би да имају примерен и комфоран урбани
мобилијарзаборавакупросторуидасеомогућипри
ступачностградскогпростора.

• Улицебитребалодабуду:поплочанеилибетониране
(анепрепунерупа),чисте,кантепразне,опремљене
самаловишеклупа,местазаседење.

• Чистије, сређеније, са више паркова и клупица,
приступачнеценеитд.

• Више да буду хибридног карактера са давањем
предностиотвореномпростору.

• Вишеинтерактивнихсадржаја,повећанабезбедност
и доступност (превоз, паркинг), више садржаја и
просторазадецу.

За кљу чак

Увођењемнекомерцијалнихзакупаца,тржницентрипоса
држају све вишепостају наликна традиционалне градске
центреињиховивласниципрестајудабудусамотрговци
ипостају градитељинових,контролисанихурбанихцели
на,којеимајупредностнадулицамацентраградазатошто
пружајувећиред,чистоћуисигурност,каоиидеалнукли
му безмраза, кишеижеге. Резултати упитника приказују
дајекомфорједнаоднајважнијихкарактеристикапотреб
них кориснику у јавном простору. Такође се из резултата
може приметити да корисници бирају тржни центар пре
маразноврсностииколичинипродавницакојесеналазеу
њему.

ТокомпоследњедведеценијејавнипросторБеоградагуби
својукомерцијалнуфункцију.Примећено једа су забавни
просториунутаршопингцентаразначајнизакориснике,па
ониинсистирају на увођењунових активности ифункци
јауотвореномјавномпростору.Иако јетачнодашопинг
моловикаохрамовиконзумеризмаизатворенекутијеопо
нашајуградскицентариминималноучествујуунепосред
нојоколини,чињеницаједасвакиодњихнастојисвојекуп
цезадржатиштодуже(нпр.Постојањедечијихвртића).
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PUBLICSPACEVS.SHOPPINGMALLINCONSUMERIST
CULTURESIMULATIONOFTHECITYINORDERTO

LEGITIMIZEITSELFASAPUBLICSPACE

Abstract

In this paper shopping malls are considered as a representative of
modernconsumerspacesandobservedasplacesofinteractionbetween
the surrounding environment and the stakeholders, aswell as places
of theirmutual indoor interaction. The idea of a shopping centre is
the idea of compressing and intensifying a public space by placing
all the necessary facilities under one roof. In thisway, byproviding
accesstoallthenecessaryfacilities,theneedoftheshoppertoreturn
toeverydaylifeislessened,shoppingbecomesarecreationalactivity
andtheshoppingmallbecomesashelter.Theaimof thispaper is to
compare the preferences consumers have towards shopping malls
and public spaces, by determining consumers’ opinion on the (dis)
advantagesof the shoppingmallsover featuresof a city centre.The
basicgoaloftheresearchistoimprovetheknowledgeandexperiences
inanarchitecturalresearchthroughexploringof themutualrelations
betweentheuser,architectureandthespace.Thepaperaimstoanalyse
the relationship between architectural creativity and broader socio
culturalchangescausedbythecommercializationofamoderncity.

Keywords: shopping mall, pedestrian shopping street, identity, Bel
grade, public space, consumerism


