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Strony 4-5 Strony 18-19Strony 8-9 Strony 20-21

Strony 10-11 Strony 14-15

Strony 6-7

Katarzyna Stachyra 
OŁBIN

Filip Kucharczyk  
OŁBIN

Barbara Krawiec  
OŁBIN

Jerzy Wypych
OŁBIN

Zuzanna Dyrda  
OŁBIN

Beata Rojek 
OŁBIN

Kasia Kowalska 
OŁBIN

@createdbystaszek @filip_k_pictures @pankwiaciarz@zakwas_studio @jerzy.wypych

zuzannadyrda.weebly.com lenaczerniawska.weebly.com @beatarojek

@halo_kowalska

fotografia + kolaż + bluzy osiedlowe handmade tatuaż + fotografia kompozycja bukietowa + fotografia + kolażfotografia + ilustracja

kontekst + typografia + rysunek ilustracja + kolaż + tekst 

spacer + ilustracje 

„Nie widząc się od dawna i usychając z tęsknoty, 
zapraszałyśmy się nawzajem do tego, co kochamy 
najbardziej – do swoich sztuczek i swojej sztuki. 
Wysyłałyśmy sobie rekomendacje i wskazówki 
dotyczące naszych osiedli, oglądałyśmy znane 
i nieznane obszary miasta z nowej perspektywy. 
Razem stworzyłyśmy ołbińsko-tarnogajskiego 
kolaż. 

Ten zmiksowany, pixelowy krajobraz, spodobał 
nam się tak bardzo, że postanowiłyśmy się 
na nim wreszcie spotkać! Obdarowałyśmy się 
własnoręcznie zrobionymi osiedlowymi bluzami 
– stare ubrania z lumpexów, które z odrobiną 
farby i uczucia nabrały znamienitości. Usiadłyśmy 
w końcu razem na ławeczce. I tak plotkujemy 
i flirtujemy od dawna i po wsze czasy”.

„Tatuaże przedstawiają budynki charakterystyczne 
dla dzielnic, w których mieszkają osoby na zdjęciach 
– Mikołaj z Ołbina i Hubert z Popowic. Architekturę 
Popowic reprezentują wysadzone w powietrze dwa 
lata temu silosy z dawnego portu, w miejscu których 
powstają właśnie apartamentowce. Krajobraz 
Ołbina to z kolei budynki działającej tu do 2007 roku 
piekarni Mamut, gdzie trwają prace remontowe 
i adaptacyjne pod kątem akademika i hotelu.

Modele mają wytatuowane na swoich ciałach 
obiekty z flirtujących ze sobą dzielnic”. 

„Mieczyki miłości.

Filip zrobił taką kompozycję z mieczyków: część 
z nich kupiłam ja u pani koło mięsnego na rogu 
Orzeszkowej i Wyszyńskiego, a część Filip i pana  
na Placu Legionów.

W ten romantyczny sposób w jednym bukiecie 
połączyliśmy nasze osiedla. Mieczyki to też 
ciekawe kwiaty, pełne symbolicznych znaczeń - 
głównie miłosnych. Różowe, a ich mamy najwięcej, 
oznaczają prośbę o spotkanie”.

„Miłego dnia, świat jest nasz.
Dokumentacja międzyosiedlowego dialogu 
przestrzennego”.

„Z balkonu ołbińskiego mieszkania widać 
było budynek starego Kina Polonia. Często 
rozmyślałyśmy: co zrobimy z Polonią, kiedy będzie 
już nasza? Snujemy senną wizję – zawieszony 
gdzieś poza czasem, repertuar dla budynku-widma. 
Tęsknimy za nim”. 

„Flirtu nie zaprojektujesz. 
Spontaniczna wymiana myśli i ekscytacji” 

„Przepis na randkę”

Ola Michalewska 
TARNOGAJ

Agata Somna 
GRABISZYN

Filip Marek 
PRZEDMIEŚCIE 
ŚWIDNICKIE

Mateusz Peringer 
GAJOWICE 

Lena Czerniawska 
ŻERNIKI 

Zofia Reznik  
PLAC GRUNWALDZKI

Olga Budzan 
PRZEDMIEŚCIE 
OŁAWSKIE

@heartbreaker.custom @agatasomna @olga.budzan.illu 

ZIN OŁBIN to osiedlowy magazyn artystyczny 

przygotowywany przez artystki i artystów 

mieszkających i pracujących na Ołbinie, ale przy 

okazji piątego numeru rozszerzamy nasz zasięg 

działania. Hasłem przewodnim tego wydania 

jest FLIRT – pozwalamy sobie więc na umizgi 

i  romanse z  innymi częściami Wrocławia.  

It’s a match!

Twórcze osoby mieszkające na Ołbinie 

zaprosiły do artystycznego filtrowania artystki 

i artystów, którzy na co dzień związani są 

z innymi osiedlami. Razem stworzyli prace 

do zina odnoszące się do przewodniego 

hasła – w kontekście miejskim, dzielnicowym, 

architektonicznym, podwórkowym. To fantazje 

o spotkaniach osób mieszkających w odległych 

(a jak!) częściach miasta, poznawanie zupełnie 

nowych terenów, sentymentalne wycieczki 

i gesty, znaki na murach i ciele pozostawione 

na forever.

Koncepcja i koordynacja: Magdalena Kreis

Projekt graficzny i skład: Marcin Rosiński, Jerzy Wypych

Organizator: Stowarzyszenie Żółty Parasol 

 

Wersja cyfrowa: issuu.com/zinolbin

Kontakt: zinolbin@gmail.com

Ołbin / Wrocław

wrzesień 2020

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Strony 12-13

Bartosz Konieczny 
OŁBIN

@necessarybart

Jednaka plama na dwóch dzielniach.

„Jednaka plama na dwóch dzielniach.

Pierwsza była praca Marceliny – oryginalnie akryl 
na płótnie w formacie 70 x 90 cm zatytułowany 
Miasto. Obraz przywodzący na myśl stronę 
z komiksu, pokazujący moment tworzenia się 
komunikacji międzyludzkiej – nieczytelne tagi, 
zapętlone linie, znaki przeobrażające się w zdania, 
stapiające się z tkanką miasta. Poszczególne 
komunikaty ukazują się na wielu poziomach, 
rezonują z miejskim krajobrazem, czasem 
częściowo nikną w wielkomiejskim zgiełku 
i zatracają swoje pierwotne znaczenie.
 
Później powstała praca Bartosza – kolaż 
inspirowany obrazem, graficzny flirt z pracą 
Marceliny. Z Miasta skradziony został najbardziej 
wyrazisty element, czyli czerwona plama, która 
trochę przypomina zarys kartograficzny, mapę 
dzielnicy. Ukradzenie tej plamy zadziałało jak 
skradzenie dziewczęciu pocałunku. Od razu 
z plamą spasował się zwektoryzowany zarys 
charakterystycznego jazu nad rzeką, tuż za 
działkami na Ołbinie. 

Tak nastąpiła fuzja wizualna, której rezultatem są 
dwie prace – i choć tak odmienne, mają ze sobą 
jednocześnie wspólny element w postaci plamy”. 

Marcelina Groń 
BOREK

marcelinagron.art

Strony 16-17

Marta Sobala
OŁBIN

@martasobala

ilustracja

„Praca została zainspirowana zaproszeniami na 
Maślice i ciągłymi odmowami spowodowanymi 
dzielącym nas odcinkiem. Blisko, a jednak 
daleko. Wizyta na Maślicach to zawsze 
WYPRAWA. Przeprawa poprzedzona mentalnym 
przygotowaniem. 

Ilustracja przedstawia nas rozmawiające przez 
znany z dziecięcych zabaw telefon zrobiony 
z puszek, który świadczy o niedalekim dystansie 
pomiędzy nami. Dzieli nas jednocześnie jezioro, 
woda – coś dużego, wręcz bezkresnego. Miłość na 
odległość”. 

Angelika Ciach
MAŚLICE

@an_ciach 




