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А ко је заљубљен у роgни

ipag, никоi и не може мрзеШи.
Драiан Великић, АсШаiан
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РУМА

Ова публикација је део пројекта Уйознајем Руму ga
бих је волео, који је реализован уз помоћ МОО слепих
и слабовидих, а захвагьујући средствима Покрајинског
секретари јата за културу.

РОБНА КУЋА

Ишчекивање грађана Руме да коначно виде и закораче у нову и савремену грађевину
Трговинске радне организације Венаu, трајало је две године. Све је започело када је

- робну кућу Рума
1. марта 1969. на заједничком

састанку Управног одбора и Радничког савета Трговинског предузећа Венаu, донета одлука о изградњи. Састанку су
присуствовали и председник СО Рума инж. Момир Милошевић и архитекта Србислав Мисиркић, који је присутнима

представио свој пројекат робне куће. Већ следећег месеца започети су радови у улици Маршала Тита од броја 145 до
151. На терену који је настао раскрчивањем неколико стамбено-пословних објеката створено је градилиште на којем
је из месеца у месец расла зграда будуће робне куће. О напретку, али и о застојима и проблемима у раду. Румљане
су редовно обавештавали новинари Сремских новина и Вени,а

-

гласила Трговинског предузећа Венаи,. Нестрпљење

Румљана у ишчекивању отварања робне куће подгревано је у редовној рубрици Са ipaguлuшiiia Робне куће, у
Венцу. Ту су се могли прочитати и интервјуи са важним актерима на послу изградње: ђорђем Радовићем, шефом
градилишта, када су због копања темеља за робну кућу

настале напуклине на згради Петра Здравковића, или
са главним пројектантом

-

архитектом Србиславом

Мисиркићем, када је добар део Румљана

имао

одређене сумње у идејно решење после откривања
главне јужне фасаде. Коначно,

5

марта

1971.

године,

у присуству бројних угледних званица и грађана,

савезни посланик Јован Дачић

-

Лазица свечано је

пресекао врпцу и прогласио објекат отвреним. Венаи.
који је настао двадесет година раније.1 сада је у својем
власништву имао нов и савремен пословни објекат од

4.500 m

продајног простора, што га је у том тренутку

чинило највећим тог типа на територији СР Србије.
Изградња је коштала око 11.000.000 нових динара.

Од самог настанка, Рума (Нова Рума) дуговала
је свој статус, напредак у неким временима, па чак
Венац је основан реше~м Градског народног одбора Рума бр

Улица Маршала Тита, објекти који ће бити срушени да би на томе
месту била изграђена робна кућа Рума

10406 51 дана 21. XI 1951

под називом Трговинско предузеће индустријском

робом на мапо Венац Рума У наредt<е три годнне дошло је до интеграцн1е неколико предузећа па су Венцу до краЈа 19б2 припојена два предузеће
која су се такође бавила трговином на мало. Проiрес и

Moga

Следеће, 19б3, прндружена 1е Oipo, Э<1натско-набавно-прода1на задруга, и Виwаминка,

још једно предузеће које се бавило продаЈОМ робе на велико После свих ових припајања предузеће је наставило са радом под измењеним називом

Трговинско предузеће на велико &нац. Рума, и под тим називом је регистровано код Окружног привредног суда у Сремско~ Митровици (под
бројем Fi-288-63) дана 13.Vlll 1963 године. Седиште предузећа се налазило у Руми, у Улици Маршала Тита 161. бипо би интересантно навести
предмет пословања Венца, али због ограниченог простора то је немогуће, па ипак импресиван асортиман робе којим се трговало Э<lиста је најлакше
колоквијално описати: од игле до локомотиве. Од мапе трговинске организације која је робу превозила тзв. шпедитерима настало је моћно
предузеће које је од сопствених средстава и уз помоћ кредита изградило робну кућу. До 1971. у власништву Венца налазила су се 93 продајна објекта
у самој Руми, али и околном селима
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и nросnеритет,

npe

свега развоју трговине. Велика йроgукШивна моћ румских занаШлија и велики Шржишни

вишкови које су ове занаШлије сШвориле, заШим јака йроизвођачка моћ румских раШара и сШочара и најзаg,

и самоI власника румскоI феуgа, Iрофа Пејачевића, омоiућили су врло брзо

ga се Шрiовина развије go завиgноi

нивоа. 2 Румским занатлијама и земљорадницима трговци су се наметнули као неизоставни елеменат у ланцу
посредовања између произвођача и купца, а Рума је средином

18.

века већ имала дозволу за шест годишњих

вашара, и свака субота је била пијачна . Речено речником двадесет првог века, одличан бизнис амбијент за
напредак трговине. У наредном веку варош је дуговала напредак управо овој привредној грани. Иако је промена

идеолошке формуле знатно изменила пословне условљености, послератна трговина је наставила да се развија,
али сада захваљујући индустрији. У овом контексту робну кућу можемо да разумемо као отелотворен врхунац
трговине Руми.
Главна улица и део потеза од православне Цркве Сошествија Св. Духа до католичке Цркве Св. Крижа, па
даље до данашњег платоа на којем је до половине прошлог века стајао двор Пејачевића, увек су представљали
центар града. Иако то није геометријски центар Руме он ментално фигурира као такав. Архитектонска обличја
и фасаде на овом потезу се могу разумети и као својеврсна сценографија за битна збивања у приватном али
и јавном животу заједнице. Управо стога није чудно што је инвеститор одлучио да нову робну кућу изгради на

локацији у Главној улици (некадашња улица Маршала Тита 145-151, катастарске честице 833/1, 834, 836, 837.), у
непосредној близини једне од главних градских раскрсница. Јужном фасадом зграда је припадала главној улици,
док је северна фасада окренута ка улици Вељка Дугошевића. Источна и јужна фасада належу на постојеће објекте.
Поштујући

функције и

архитектонско

конструкције,

начело

каузалитета

пројектант,

архитекта

Србислав Мисиркић определио се за савремено
решење. Пројектом робне куће јасно је дефинисано
кретање потрошача са једне стране и службеника
и робе са друге стране. Главни продајни простор
је обезбеђен у приземљу, првом и другом спрату.

Самопослуга је

у

подруму.

запослени

који

су

обављали адм~нистративне послове имали су своје
канцеларије у поткровљу, а централни магацин и

остале помоћне просторије неопходне за нормално
функционисање налазиле су се у подрумском делу.
На врху зграде налазио се угоститељски објекат

-

бистро са терасом. Пројектом је предвиђен отворен
унутрашњи продајни простор са мало стубова, чиме
је омогућена добра прегледност изложене робе на
сваком спрату, као и једноставно кретање потрошача
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Вnадимнр Ма111они, rлоона улица, Рума

1989, р. 9.

Почетак радо11<1 на мозанчкај декорацији ~vжне фасаде робне куl\е и уношење

покретних степеница Фотографисано прве недеље септембра 1970

и роба. Температура и вентилација у целом об1екту је контролисана и одржавана помоћу централног клима
уређаја, а комуникација имеђу спратова била је олакшана покретним степеницама, и данас јединственим у Руми~.
Модернистички пројекат робне куће, великим, равним, непрекинутим и једноставним површинама даје

утисак озбиљне стилске реакције на околно архитектонско окружење. Наиме, околне грађеви не углавном су
настале до краја деветнестог века као стамбено-пословни објекти. То је низ двоспратних зграда које у доњој
етажи имају п ословни простор, док је виши спрат намењен становању. Реч је о стилским решењима која имају
одлике еклектичности и историзма. У непосредној близини се налазе православна црква Сошествија Св. Духа,
католичка црква Св. Крижа као и зграда музеја, и сва три објекта носе стилске одлике векова у којем су настајале

(18, 19 век). Иако се Робна кућа успоставља као њихов храбар опозит, поштована је планиметрија, те робна кућа
својим габаритом не излази из уличног низа. Две деценије по изградњи робне куће јавило се мишљење да је
њена изградња оличење капитала који је продро у централну зону и да је тиме нарушен градитељски фонд и
архитектонско наслеђе главне улице. Полемички тон овог мишљења могуће је утишати чињеницом да Робна кућа

својом архитектуром и ликовним решењем јужне фасаде представља високи домет уметности двадесетог века, те
представља вредност по себи.

Јужна, главна фасада робне куће, носи основне стилске карактеристике цел е грађевине: дефинишу је
велике, равне, затворене зидне површине, на којима нема много прозорских отвора. Поштоване су савремене
тенденције у пројектовању на исти начин на који су подизани објекти сличних намена, у земљи али и иностранству.

Наиме, већина новосаграђених робних кућа имала је
вештачко осветљење и вентилацију током целог дана
Постављањем већих прозорских површина изгубио

би се драгоцени излагачки простор, а дубоки (22,5

m) простор квадратне основе етаже и даље не би
био испуњен природном светлошћу у сваком делу.

Такође, пошто је главна фасада орјентисана ка југу па
је тако изложена највећој сунчевој инсолацији, већи
прозорски отвори би допринели бржем нарушавању
квалитета робе. Из истог разлога, приземље, које је
застакљено секуритом, увучено је три метра у односу

на вертикалну раван зграде, како би се избегла
директна изложеност сунцу

Овако

изведена

1ужна

фасада

допустила

је декоративно уобличавање, што је и планирано
главним грађевинским пројектом. Одлучен о је да на

Ро б на ку l\а

1971

Допремљење и постављање покретннх степеница - ескалатора у робну кyl'ly бно је nосебан куриозитет Сее се однrроло nочетком сеnтембро 1970.
када 1е саобраћај у Главно~ улнцн морао бнтн заустављен, да би теретни лифт и ескалотори тешки 8 t били нстоеарени, а потом н унети у зграду још
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уеек у nотnуностн незаврш ену
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јужној фасади буде изведен монументалан мозаик,
чија је

израда поверена божидару Џмерковићу,

сликару и графичару

доценту на Академији за

примењену

уметност

и

Румљанину

браниславу

његовом

асистенту

Макешу.

Пријатељство

и

између директора ТР Венац бошка Вукајловића и
бранислава Макеша довело је до тога да управо он
буде изабран за посао израде мозаика на површини
од око

24u m2 , али то свакако није био и једини
разлог Бранислав Макещ рођен 1938. у Шапцу, са
родитељима се преселио у Руму 1942, и ту завршава
основну
истиче

школу
се

и

гимназију.

талентом

за

Током

музику

школовања

и

сликарство.

Колебао се између њих, али се ипак опредељује за
сликарски позив. Академију примењених уметности
и специјалан течај завршио је у Београду у класи

професора Миха1ла Петорва, графичара, предратног
авангардисте,

дадаисте

и

зенитисте,

пионира

на

Макеш за кnавиром

послу еманциповања графике као једнако важне
ликовне дисциплине До почетка радова на мозаику

Макеш је за собом већ имао озбиљну уметничку

афирмацију. Излагао 1е на изложбама УЛУС-а од

1962, изложбама графика београдског круга као
1936. до 1969. Такође,
Макешова дела су била представљена и у оквиру 111 и
V загребачке' изложбе графика, и на изложби Десет
ioguнa јуiослЬвенске iрафике на Палићу Излагао је
и на Октобарском салону од

на изложби југословенских графичара 20-тог века,

1966. у београду као и на 111 Тријеналу. Учествовао
је на изложби Модерна српска графика одржаној

1967. и 1968. у Шапцу и Тузли. У бачкој Тополи (1967,
1968. и 1969.) и Руми узео је учешће у раду колонија.
Излагао је на изложби 1угословенске графике у
Пешти и Прагу, а са групом београдских графичара
у Лозници, Монтреу и Фрибургу
представио се

бечу

1967. Исте године

на међународној

графичкој

изложби где је добио престижно признање Музеја

6

Ма кеш у атељеу

Апбертина, а следеће

1968 изnожбом Дон Kuxoiii, Барсеnони и Београду. самостаnно је изnагао у Београду 1962,
1964, 1965. и 1967, у Сремско~ Митровици 1964, Руми 1967
БожидарЏмерковић,свегаосам годинастаријиодБранисnава Макеша, рођен је 1930. уМогиnцу, Македонија.

Академију nиковне уметности и постдипnомске студије завршио је у кnаси професора Марка Чеnебоновића. На

одсеку графике београдске Академије примењене уметности предавао је као редовни професор. Од 1955. године
редовно изnаже на групним и самостаnним изnожбама у земrьи и иностранству. Добитник је бројних награда.
Поред чињенице да је gейЈе нашеi

ipagd',

Бранислав Макеш је био вишеструко везан за Руму. Он и

Миnивоје Никоnајевић, уз подршку nокаnних вnасти, успеnи су да оформе и оживе Борковац

- румску уметничку

коnонију. Чиниnо се тада да је идеја о уметничкој коnонији одnичан начин за оживљавање nиковног живота нашег
града, а сама коnонија би биnа својеврстан инкубатор идеја, уметничких пракси а коначно и самих депа. Прва
изnожба Борковачке коnоније одржана је од

29.

новембра до

14. децембра 1968.

На њој је поред организатора

учестововаnо још петнаест аутора , а међу њима и Божидар Џмерковић. Рад и присуство Макеша и Џмерковића у

оквиру коnоније наставиће се и у наредним годинама.6 патентни циrь борковачке колоније, оживљавање ликовног
живота Руме, добио је своју врло иманентну реализацију у виду монументаnног мозаика на Робној кући .
Крајем лета и почетком јесени
мозаика.

Првобитан

усмени

1970.

договор

године започињу радови на јужној фасади робне куће

-

израда

између

уметника и наручиоца је био да на фасади буду

представљене фигуре у народним ношњама свих
национаnности које живе у Руми . Из непознатог
разлога од овог

концепта

се одустало,

и

личном

одnуком директора Бошка Вукајловића ауторима
мозаика је допуштено да сами предложе ликовно
решење које ће убрзо бити пренесено на шест
вертикаnних фасадних панеnа. Нови концепт, скицу

са апстрактним формама, на којој су заједно радиnи
и Макеш и Џмерковић, прихваћен је без протеста. Са
дистанце од готово пола века, немогуће је не бити
усхићен пред чињеницом да 1е постојала спремност,
одnучност и храброст наручиоца радова да прихвати
овај савремен концепт а не треба заборавити да се
све то одиграва у социјаnистичком миrьеу. Дакле.

Бранислав Макеw

4

Драгомир Јанковић••30 година од осниван.а Умеп< ич ке колони1е Борковац •у Зборник// (1998.). рр 199-239, овде

5

На КОЛОНИЈИ учеству1у још и Ач Јозеф, Бранислав Вуковић, Милан Керац. Милан nа1еwић, Богдан Кршић, Стеван Максимовић, Славка С.Петровић,

200.

др Роман Сореn<ћ , Феђа Соретић, Милан Станојев. Драгослав Сто1анови -Сип, Стојан Трумић, Божидар Џмерковић, Кемал Шир!5еговић

6

БранисnавМакеw1еучестеовао:

Божидар Џмерковић је учествовао

1968 ·78, 1980, 1981, 1983-1989.
1968- 73. 1977. 1978, 1987

7

само захваљујући одлучности неколико људи наш град је добио овај репрезентативан објекат, који не носи ни
један предзнак провинцијалне парадигме какву бисмо могли очекивати.

Бранислав Макеш је однегован као врстан графичар и припада послератној генерацији уметника која се
залагала за аутономност графичког медија уз прихватање нових техничких иновација и интервенција. Од прве
изложбе (Галерија Дома културе Веселин Маслеша, Београд,

1962.) на којој је изложио своје дипломске радове уз

неколико придодатих, израђених посебно за ту прилику, изведених у техници акватннте са резерважом и благом

превлаком, определио се за апстрактне целине. Међутим йонира1t1ем у 1t1ихову cлojeвиil.iocil.i може се goilpeil.iи

go

самоi йолазишil.iа7, конкретних и препознатљивих фигуралних форми. Ово ће остати једна од основних

карактеристика Макешевог стваралаштва, сем када се ради о директној фигурацији, и јасно се препознаје и на
румским панелима.

Шест вертикалних паноа, димензија
су јавности крајем новембра

4

х

9

m.

изведених техником мозаика и кулиера, представљени

Да би свој рад и идеје приближили суграђаним'а, Макеш и Џмерковић су

1970.

дали интервју листу Венац, где су говорили о симболици представљеној мозаиком. Комйозии,ије на йаноима су

симболи, а ilpegcil.iaвJЬajy: йрви йано (iлеgано са зайаgа

) - Механика и времеt КайЈеiорија око које се вpil.iи цео

свет. То су она gва црно-бела круiа. На gpyioм йаноу симболично је йреgсйЈавЈЬена Шрiовина са Шри круiа, која

се увећавају и ilpegcil.iaвJЬajy

pacil.i -

увећа1t1е. У iop1t1eм gелу је Меркурово крилце, симбол iрчкоi боiа Меркура,

боiа Шрiовине и банкарсiiiва. На Шрећем йаноу је Сунце са облаи,има као симбол среће, слобоgе и блaiocil.ia1t1a.
Облаи,и симболизују кишу, јер без Ж? нема блaiociiiaм. Чeil.iвpil.iи йано ilpegcil.iaв/Ьй yмeil.iнocil.i и Шехнику.
Vмeil.iнociii у виgу gеформисане ilaлeiiie, а Шехника у виgу gва ei.зaкiiiнa йолукруiа. Пeil.iи йано ilpegciiiaв/Ьй
Глобус са Месецом и Звезgом Koмeil.ioм, оgносно Васиону и

века са gве летелице

-

Ж?не il.iajнe. Шecil.iи йано йреgсйЈав/Ьй време ХХ

време међуйланеil.iарних летова и космичких исil.iраживам. 8 Дубоко свесни времена

којем припадају. у којем је освајање времена и простора постало опште место, промишљали су о универзалним

категоријама: слободи, напретку, профиту, благостању". Ипак оно што ове мозаике издваја у односу на друга
Макешова остварења су строго ликовно дефинисане геометријске форме и јасно рашчлањене површине. Иако је
мозаик медйј који вероватно у најмањој мери може да подражава графичка решења, уметницима је овде то пошло
за руком: нёlглашене контрастне површине са финим шрафурама, јасно акцентована линија и чисте површине
сада ће бити још присутније у Макешовом стваралаштву, које се наставља све до данас. 9
Срећа је што је робна кућа Рума, и након приватизације предузећа Венаи,. остала нетакнута, тачније није било
никаквих интервенција које би озбиљније угрозиле ово здање, али очување културног наслеђа свакако не смемо
препустити срећи. Свако упознавање са баштином нашега завичаја и града чини нас свеснијим грађанима. којн
онда више могу да га воле и учине нешто за њега. Ово је мали покушај таквог сусрета, упознавања нас суграђана
са нашом Румом.

7

Оливера Вукотић, ed" Инвенwор у оwељеу,

8

Б. А, .Симболи мозаика на Робној куl\11" у Венац, rодина 11, бр. 2.1, (1970 ) рр 5-б

9

завичајни музеј Рума башт11ни neraт Бран11слава Макеша

8
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