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Постають питання: 
• хто я в цьому спільному проживанні війни? 
• яке моє місце, чи маю я право на ті ж блага, які раніше були звичними? 
• як мій соціальний статус бездітної незаміжніх жінки, людини, в якої батьки 
залишили цю землю і як він впливає на сприйняття соціуму / держави мене та 
які внутрішні рефлексії я відчуваю? 

• що я відчуваю через загрозу ядерного удару, усвідомлення, що країна 
агресор ладна вбити кожного українця, включаючи та мене, як це жити в 
постійній внутрішній тривозі і як її трансформувати?  

• як трансформується фізичний простір міст, інституцій, приватне житло через 
воєнний час?  

• що таке колективний досвід проживання війни та її наслідків?  

Останнє питання для мене є не лише мистецьким, а й історичним, архівним, бо 
розпочала збирати «власний музей» колективного досвіду пристосування 
українців до відсутності світла, води, тепла в неокупованих містах.  
Сталість поколінь, як і раніше для мене є актуальною в практиці, але тепер вона 
пов'язана не з дослідженням минулого, а з осучасненням мистецького доробку 
України часів дисидентства та дорадянської доби.  

Для мене зараз в практиці не існує поняття «пошук істини, правди», бо вплив 
війни робить більш дотичним та реальним відчуття не розмитості між поняттями 
добра та зла, білим та чорним. Коли тебе хочуть вбити ти однозначно знаєш для 
себе відповіді. Бо навіть смерть має залишатись власним вибором кожної 
людини, якщо це не пов'язано з віком або нещасним випадком.  

Statement: Art is my medicine and my personal diary. 

Працюю «проєктно», використовуючи різноманітні медіа: діджитал-арт (фото, 
відео), колаж, живопис, аналогова фотографія, текстиль, тексти, перфоманс.  
У створенні робіт, першоосновою вважає ідею, концепт, дослідження, а вибір 
медіума використовує, як інструментарій.  
На противагу сформованим професійним судженням - не прагне до вироблення 
одного впізнаваного стилю. 
Вважаю себе художницею «повного циклу» з відкритим поглядом та широким 
колом інтересів. 
Актуальні теми та лейтмотив робіт - це дигітальний слід сучасної людини, 
екологія, самотність, проблематика вибору, тяглість поколінь та феномен часу.  
У живописі віддаю перевагу роботі з кольором, а не фігуративним 
зображенням. Також з  використовую патерни, повтори, для мене це якір, який 
надає психологічної стабільності, і мистецтво стає ліками.   

Та після повномасштабного вторгнення моє висловлювання змінюється через 
контекст. Не покинувши України понад дев'ять місяців, моє спостереження за 
собою стало більш глибоким. Новий досвід, нові звички, навіть нові фізичні 
навички мають вплив і на мою творчість. Пошук себе в хаосі, дає більш глибокий 
результат і ширше поле для бачення.  
Усвідомлення згуртування українського народу породжує ще більшу глибину 
розуміння своєї одинокості і вразливості. Відстань між колективним та 
особистим збільшується, через глобалізацію колективної відповідальності, 
набуття більшого впливу соціального договору. 



Ці фотографії зроблені в самі буремні часи Києва в перші місяці війни. 
Вони фіксують плинність часу та, зміну побутових атрибутів на підвіконні  
моєї кухні.  

Від 10 березня до 6 травня, в цей час я готувала вдома обіди та відносила 
літнім людям свого району, допоки їх стала забезпечувати мерія.  
На початку березня було складно з овочами на лівому березі Києва,  
ті цибулини, що на першому фото - були вже пророщеними,  
тому я дала їм можливість рости далі. 
  
Одна з цибулин з часом виросла і дала зернята.  
Для мене це такий символ власної незламності та символ надії та життя. 

https://www.olgabird.com/the-series-thank-you-for-one-more-day/ 

«Дякую за ще один день» • 2022

фотографія



2022 
групова виставка «Спалах» 

Український Дім, Київ  



Навесні 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії в Україну,  
розпочались ініціативи зі збереження пам'яток культури в українських 
містах. 
Консервація пам'ятників стала важливою метою суспільства. Зараз лише 
з фото в інтернеті та особистих архівів можна пригадати, як вони 
виглядають.  
Ця робота - особисте збереження, подвійна охорона пам’яті.  

Всі сірникові коробки зібрані на польовій кухні та у швацькому цеху, де 
виготовляють обладунки для військових. 
А пуста коробка є метафорою того культурного спадку, який ніколи вже 
не побачимо, того спадку, що знищила імперія зла назавжди. 

В експозиції мистецького простору кожен з глядачів міг здійснити свою 
«культурно прогулянку», той хто не був в Україні чи той, хто скучив за 
рідними містами: за QR кодом швидкий перехід, де всі пам'ятники та 
скульптури виглядають так, як до початку Великої війни 24.02.22  

https://www.olgabird.com/the-interactive-installation-2022-spring-excursion/

«Весняна екскурсія 2022» • 2022

інтерактивна інсталяція



2022 
групова виставка «Мистецтво як дар» 

Палацик Конопацького, Варшава  



Проєкт присвячено Михайлю Семенко – відомому українському поету 
Розстріляного відродження та основоположнику, теоретику 
українського футуризму.  
Людині, що випередила час. 
Зображення створені за допомогою штучного інтелекту, якому 
надавались лише строки віршів, без додаткової «корекції» по світлу, 
композиції. Відео також озвучено кострубатим голосом ШІ. Таким 
чином з одного боку я намагаюсь продовжити основну мета футуризму 
– деструкцію мистецтва, тобто його фактури, заміну емоційного впливу 
мистецтва раціональною ясністю науки, а з іншого боку маю на меті 
конструювати нову реальність, навчаю штучний інтелект української 
мови в період російсько-української війни, бо у світі мізерна кількість 
подібних віртуальних запитів.    

Робота відкрита у часі та в своєму втіленні складається з зображень, 
відео та зіну.  

«Мій, наш, свій» • 2022

мультимедійний проєкт



www.youtube.com/watch?v=5IVWitScc20 www.youtube.com/watch?v=2BQekHgS1tg www.youtube.com/watch?v=l4h43ylTnXw 

http://www.youtube.com/watch?v=5IVWitScc20
http://www.youtube.com/watch?v=2BQekHgS1tg
http://www.youtube.com/watch?v=l4h43ylTnXw


https://www.olgabird.com/the-video-art-cloud-factory/

«Фабрика хмар» • 2021 
Хронометраж:  3:22 
Формат:  16:9 

Відео робота спрямований на привернення уваги до катастрофічної екологічної 
ситуації промислових міст України. 
  
Іноземні інвестори, маючи на меті отримати надприбутки, порушують безліч 
норм і законодавчих актів. 
Тим часом, в Україні одні з найвищих показників смертності через онко-, 
респіраторні і серцеві хвороби. Експерти пов'язують це з забрудненням 
навколишнього середовища. 
  
Використовуючи візуальну мову, я хочу привернути увагу до 
екологічного питання. Адже багато жителів змирилися, і забруднене повітря 
стало звичним для них. 
Наприклад, у Кривому Розі, одному з найбільших місць видобутку 
залізної руди, в якому я народилася, майже кожна господиня починає день з 
прибирання підвіконь, змахуючи промисловий пил ..... 
  
90 відсотків населення світу дихає забрудненим повітрям. Від наслідків 
забруднення щороку помирають 7 млн осіб, 600 000 з них - діти. 
Право на чисте повітря важливе так само, як і інші права людини.

відео



2021 
10й Міжнародний фестиваль образотворчих 

мистецтв «Kranj», Крань Словенія
натисніть на зображення, щоб переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=D2GQTwqSttQ


«Мистецтво повинно  
бути красивим ;-) » • 2021

Папір, пастель  
84х60см. 

рисунок





Проєкт «Синергія» • 2009-2021

Одна фотографія — це слово, вирване з контексту.  

Дві фотографії — це початок історії або цілісна, завершена розповідь. 
  
Кожне з зображень об'єднує роботи, що були створені з різною метою: 
комерційні зйомки, тревел фото, художні фотопроєкти та випадкові кадри. 
Кадри з різних країн: від рідної України до далекого Непалу. 
  
Можна сказати, що це проєкт ще є і роботою з моїми власними архівами за 
останні понад 10 років. 

Поєднання зображень різних часів, різних міст для народження нових смислів. 
Глядачу пропонується через власний досвід переосмислити зображення та 
віднайти власні рефлексії. 
  
Проєкт тунельний, і відкритий у часі. 

https://www.olgabird.com/the-project-synergy 

фотографія

https://www.olgabird.com/the-project-synergy


Kryvyy Rih, Ukraine, April 2013  •  Nepal, Kathmandu, March 2011

Kyiv, Ukraine, April 2009  •  Kyiv, Ukraine, March 2014

Kyiv, Ukraine, April 2009  •  Lviv, Ukraine, June 2010

Kathmandu, Nepal, January 2010  •  Florence, Italy, August 2016



Kyiv, Ukraine, March 2017  •  Lviv, Ukraine, April 2009

Kathmandu, Nepal, March 2011  •   Kyiv, Ukraine, August 2015 Kyiv, Ukraine, March 2017  •   Kathmandu, Nepal, April 2011

Kyiv, Ukraine, April 2016  •  Kyiv, Ukraine, September 2010



«The receptivity» • 2019 
Хронометраж:  3:31 
Формат:  16:9 

На кожну дію - є протидія. 
Те, що ми віддаємо - рано чи пізно отримуємо.  
Як у приватних взаємовідносинах, так і у суспільному житті.  
А природа повертає людству наслідки споживацького ставлення до неї.. 

відео



натисніть на зображення, щоб переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=WzaziCdijQ8


https://www.olgabird.com/the-video-art-9-lives 

«Дев’ять життів» • 2019 
Хронометраж:  2:11 
Формат:  4:3 

Символізм дороги, як життєвого шляху «читається» без будь-яких 
обґрунтувань. 

«Вихід» лише у кінці. 
Та, це ймовірне припущення, бо ніхто ще не вертався «звідти». 

У кожної, дорослої людини є момент, коли хочеться «повернути»  
життя у зворотному напрямку, виправити помилки або обрати інший 
шлях. 

Та, кожен з нас має «власний тунель» без реверсивного руху. 

відео

https://www.olgabird.com/the-video-art-9-lives


2019 
«Медіазалежність. Українська версія» 

Український Дім, Київ  
натисніть на зображення, щоб переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=Q-DoM3PVSvo


https://www.olgabird.com/the-project-diary/

«Щоденник» • 2019 

Проєкт створено на основі дослідження інтеренет контенту молоді до 20 
років, що мешкає в Україні. 
Перенесення дигітальної "нової відвертості" в аналоговий вид для більш 
глибокого сприйняття. 
На мою думку, мануальна робота з текстом дозволяє відчути 
тривожність, дуальність, а деколи і тривіальність меседжів віртуального 
контенту сучасного підлітка.  
Та за великим рахунком, у цих словах може знайти себе кожен, не 
зважаючи на вік чи стать. 
Тож, можливо, тема "боротьба поколінь" є перебільшеною у контексті 
відмінностей? 

інсталяція / текст



2021 
«Action! Forumя» 
Український Дім, Київ  

2018 
«Покоління» 

галерея ІПСМ, Київ  



https://www.olgabird.com/the-lost-scenery/ 

«Загублена декорація» • 2019 

Фотосвітловий концептуальний об'єкт «Lost scenery» - філософсько-
медитативний роздум про зв'язок часів, подій, людей. Того зв'язку, в якому 
той, хто пішов, так само виявляється присутнім тут і зараз, зв'язку, в якому 
кожен глядач стає учасником цього внутрішнього діалогу зі своїм минулим, 
щоб знайти відповіді у своєму сьогоднішньому теперішньому. 

Оригінал фотографії було знайдено серед безлічі інших світлин на 
блошиному ринку у місті Флоренція. 
Зображення одразу ж чіпляє відчуттям тривоги, холоду, таємничої 
присутності «ЧОГОСЬ». 

Стикаючись з невидимим фантомом цієї світлини, поринаєш в атмосферу 
марення. Та одразу згадуєш напруження, що охоплює глядача німих сцен 
фільму «Твін Пікс» Девіда Лінча. 

Це фото не про відповідь, воно про питання. 
«Яка прихована історія за зображенням?» 

фото об'єкт

2021 
групова виставка «Чутливість. 
Українська сучасна фотографія» 
Мистецький Арсенал, Київ  

https://www.olgabird.com/the-lost-scenery/


2019 
«Медіазалежність. Українська версія» 
Український Дім, Київ  



«WE ARE STILL HERE» • 2019

Інсталяція транслює спадкоємність поколінь.  
Зліва направо зчитується вихід з архаїчного, 
традиційного до сучасного.  

З текстильного килима виходять сегменти, які не мають вже практичного 
призначення, стають битим кодом, абстрактними полотнами колірного 
поля.

інсталяція / текстиль

https://www.olgabird.com/the-project-we-are-still-here 

https://www.olgabird.com/the-project-we-are-still-here


2018 
групова виставка «Епоха змін» 

галерея ІПСМ, Київ  



Гіперболізація дитячих іграшок, знайдених у дитячому садочку міста 
Прип'ять, у поєднанні з індустріальними спорудами п'ятого реактору 
Чорнобильської атомної станції, — як шана усім дітям катастрофи. 
  
Ці роботи про незахищеність дітей перед діями, помилками дорослих. 
  

https://www.olgabird.com/the-devastation-project/

«Спустошення» • 2019

фотоколаж

2019 
групова виставка «Made in Chernobyl» 

музей історії Києва, Київ  





https://www.olgabird.com/the-video-art-incognito-ergo-sum/

«INCOGNITO ERGO SUM» • 2018 
Хронометраж:  2:33 
Формат:  16:9 

Я не видимий, тому я існую. 

відео

https://www.olgabird.com/the-video-art-incognito-ergo-sum/


2019 
«Медіазалежність. Українська версія» 

Український Дім, Київ  
натисніть на зображення, щоб переглянути відео  

https://www.youtube.com/watch?v=-A1EKmxKe_k


Фотографії колекції Торянської Марії, серед цих прикрас є одна моя. Але, 
неможливо з'ясувати яка. 

Ці перевернуті брошки, як метафора того, що ми не можемо розпізнати 
справжні емоції людей, особливо, коли це чийсь душевний біль. 

Так влаштовано наше суспільство: ми дистанціюємося від чужих трагедій, тому 
що не готові зустрітися з ними, або просто не навчені істинного співчуття. 
  
Людині доводиться відвертатися від справжнього себе, і, щоб залишатися 
прийнятим суспільством, одягати маску добробуту. 

Щастя у всіх однакове, кожна людина нещасний по-своєму, тому, щастя — це 
причина, а нещастя — історія. 

Розпізнати цю історію в тих, кого зустрічаєш на своєму шляху, або хоча б будь 
готовий її вислухати. 
  
Присвячується моїй Мамі, Торянській Марії 1956-2017р.р.

https://www.olgabird.com/project-la-nostra-sorella-maria 

«La nostra sorella Maria» • 2018

фотографія

https://www.olgabird.com/project-la-nostra-sorella-maria


2018 
групова виставка «Inside / Outside» 

галерея ІПСМ, Київ  



https://www.olgabird.com/the-project-i-ll-help-you-mr-trump-2018 

«I'LL HELP YOU, MR. TRUMP!» • 2017

digital art/інсталяція

Робота заснована на кричущій події - намірі встановлення нової стіни між 
Америкою та Мексикою. 
Американському уряду було запропоновано вісім прототипів стін.  
Одна з них мала бути обрана тодішнім президентом Америки. 

У своєму проєкті я запропонувала дев'ятий варіант. На ньому немає стіни,  
або вона невидима, або зроблена зі скла, або, можливо, це електричне 
поле...  
Глядачу в галереї пропонувалось зробити вибір: «допомогти» визначити 
варіант за допомогою голосування псевдо доларами. 

Це був не лише художній проєкт, а й експеримент, діалог із відвідувачами. 
Виставка проходила понад місяць, і в цей час можна було зробити свій вибір. 
З'ясувалося, що найбільше голосів зібрав варіант «чистого» пейзажу,  

Стіна - це завжди символ страху.  
Вибір відвідувачів виставки – є метафорою перемоги над страхами. 
Цей проєкт є й особистим, оскільки водночас у моїй країні порушувалося 
питання зведення стіни між Україною та Росією, чого на щастя не сталося. 

Будь-яка стіна створює уявний спокій – вона не розв'язує проблеми.  
Як говорив сатирик: це боротьба з пліснявою, а не з вогкістю.

https://www.olgabird.com/the-project-i-ll-help-you-mr-trump-2018


2018 
групова виставка «Епоха змін» 

галерея ІПСМ, Київ  



«ОДИН ЗА ОДНОГО» • 2014-2022

Серія акварельних робіт

https://www.olgabird.com/series-for-one-another/

рисунок



2021, Етно музей «Кленік», Словенія. Півка2019, тихий аукціон, арт-центр компанії «Agro Regio» , Україна 



«KROMSKOY» • 2016

Мануальний колаж з автентичних репродукцій 1962 року фонду  
Національного музею «Київська картинна галерея». 

Поєднання робіт класиків створює інший погляд, образи, а народження в 
такий спосіб нових форм ідентифікує нестабільність сьогодення.

https://www.olgabird.com/series-kromskoy 

мануальний колаж

https://www.olgabird.com/series-kromskoy


2019 
тихий аукціон  
арт-центр компанії «Agro Regio», Україна 


