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Jože Kos Grabar 
'KINO UDARNIK' ALI 'McDONALD'S'? 
Spreminjanje napisov na zgradbah v mariborskem mestnem jedru 
 
 
V okviru obnove fasade zgradbe na Grajskem trgu 1 v Mariboru, v kateri je med drugim 
zavod oz. kino Udarnik in je bila donedavno tudi restavracija McDonald's, je bil konec XX. 
stoletja odstranjen dotedanji napis 'Kino Udarnik'. Ta je bil izpisan vzdolž ozkega 
vertikalnega zidu, prizidanega pravokotno na fasado zgradbe. Ob tem je bil ta napis 
nadomeščen z napisom 'McDonald's'. A tudi slednji ni bil prav dolgega veka. Leta 2015 je 
namreč restavracija McDonald's v tej zgradbi prenehala delovati.  
 

Napis na vertikali omenjene zgradbe je (bil) zelo pomemben oz. izstopajoči vizualni element 
južne vedute Grajskega trga. V tem prostoru, ki je del zavarovanega srednjeveškega 
mestnega jedra in hkrati eno od socialnih, prireditvenih ter družabnih vozlišč mesta, je več 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov: mariborski mestni grad, Florijanovo znamenje, baročni 
Vetrinjski dvor, kvalitetno oblikovana stavba meščanske arhitekture iz 19. stoletja ob izteku 
Volkmerjevega prehoda v Grajski trg itd. Določila veljavnega občinskega odloka o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov med drugim pravijo, da je potrebno vse morebitne 
adaptacije znotraj ožjega območja mariborskega mestnega jedra podrediti spomeniški 
pričevalnosti tega območja. Spričo navedenega ima Grajski trg izrazite, v prostor vpisane 
kulturne in zgodovinske pomene, ki so pomembni sotvorci grajenega dela identitete mesta 
Maribor. Zaradi tega seveda ni vseeno, katere dejavnosti in njih vizualne označevalce velja 
pripustiti v ta občutljivi in simbolno bogati urbani prostor. Kinematografska funkcija je na 
Grajskem trgu prisotna že desetletja. Nekdanji 'Grajski kino' je namreč v Viteški dvorani 
gradu začel delovati leta 1924, leta 1935 je bil preseljen v zgradbo na Grajskem trgu 1, po 
drugi svetovni vojni pa ga je nova oblast preimenovala v 'Kino Udarnik'. Takrat je bil prvotni 
napis na fasadni vertikali 'Grajski kino' zamenjan z napisom 'Kino Udarnik'. Delovanje 
restavracij s ponudbo 'hitre hrane' pa za razliko od kinematografske dejavnosti na Grajskem 
trgu nima zgodovinskih korenin oz. je to za ta prostor nova dejavnost.  
 

Vizualno označevanje raznolikih dejavnosti z napisi na zgradbah ima tudi simbolne 
razsežnosti. Glede tega je med napisoma 'Kino Udarnik' in 'McDonald's' precejšnja razlika. 
Pojem 'udarnik' simbolizira med ostalim prostovoljne delovne akcije, obnovo v vojni porušene 
domovine, zanesenjaštvo, kolektivno izgradnjo cest in železnic, medsebojno spoznavanje in 
sodelovanje mladih iz različnih narodov prejšnje Jugoslavije, socializem, solidarnost, del 
(tudi) slovenske zgodovine ipd., pojem 'McDonald's' pa lahko vzbuja naslednje asociacije: 
hiter ('fast food') in tipiziran način prehranjevanja, industrializirani način proizvodnje, profitno 
uspešna in centralno vodena megakorporacija, ameriška oz. zahodna potrošniška kultura, 
kapitalizem, naglica sodobnega časa ipd.; na besedni ravni lahko beseda 'McDonald's' koga 
spomni tudi na junaka Disneyevih risank Jako Racmana (Donald Duck).  
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V vsakodnevnem (pod)zavestnem prebiranju mestne slike oz. urbanega teksta meščan ali 
obiskovalec mesta razpoznava različne, zlasti iz njegovega znanja in vrednot izhajajoče 
pomene. Ti pomeni skupaj gradijo prepoznavnost mesta, njegovih ambientov, ulic in zgradb. 
Ob čedalje intenzivnejšem vključevanju Slovenije in z njo Maribora v družbeno in 
gospodarsko življenje Evropske unije ter odpiranju našega družbeno gospodarskega 
prostora tujim investicijam (in turistom) pa je potrebno paziti na ohranitev 'našega obraza', na 
ohranitev prepoznavnosti naše dežele, slovenske kulture, mest in ostalega , kar tvori in 
označuje naš narod, Podravje, mesto Maribor.... Tisti, ki branijo slovenski domicil lipicancev, 
pobudniki pravne zaščite kurenta kot izvorno slovenske pustne maske in drugi njim podobni 
se velikega pomena kulturne in siceršnje prepoznavnosti v sodobnem globalizacijskem času 
dovolj dobro zavedajo. Prav bi bilo, da bi glede tega tudi v Mariboru izkazali pozornost in 
premišljenost v zvezi s temami, kakršna je med ostalim tudi napis na zgradbi Grajski trg 1. 
Nedvomno namreč napis 'Kino Udarnik' prispeva h krepitvi prepoznavnosti Grajskega trga in 
z njim Maribora, napis 'McDonald's', ki je ameriškega izvora, pa ne. 
 

Glede na zgoraj povedano sem podpisani mnenja, da bi morali biti vsi vidiki delovanja in 
vizualne pojavnosti restavracij McDonald's in podobnih izpostav multinacionalnih družb v 
Mariboru podrejeni zgodovinskemu in kulturnemu duhu, dosedanjim simbolnim pomenom in 
prepoznavnosti tukajšnjega urbanega prostora. Zato ni bilo primerno, da so napis 'Kino 
Udarnik' v celoti zamenjali z (že nekdanjim) napisom 'McDonald's' in tudi ni bilo primerno, da 
je (za dobro desetletje) napis 'McDonald's' postal dominanten v vizualni podobi južnega dela 
Grajskega trga. Tovrstne zamenjave bi bilo potrebno zasnovati v dogovoru z mariborskimi (!) 
strokovnjaki za kulturo, zgodovino, semantiko, urbanizem, arhitekturo in vizualno 
komuniciranje ter selektivno upoštevajoč želje naročnikov obnove, lastnikov zgradbe in 
njenih uporabnikov.  
 
Za vse novo, kar se poraja v mariborskem starem mestnem jedru, naj pristojni najdejo 
prostor na tak način, da pri tem ne bo izbrisano (kvalitetno) staro. Tudi dogodki v zvezi z 
nameravano preureditvijo Slomškovega trga sredi '90. let XX. Stoletja, ko je prvotni načrt 
prenove predvideval odstranitev Kolbičevega kipca dečka z vrčem, enega od simbolov mesta 
Maribor, žal kažejo, da v tem mestu prej navedenega načela odgovorni ne znajo ali pa 
nočejo dosledno upoštevati. 
 
 
v Mariboru, 10. junija / rožnika 1999, nadgrajeno 12. decembra / grudna 2015 


