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Maszyna do przywracania empatii Evy Koťátkovej to wieloelementowa instalacja, która jest jedno-

cześnie sceną do działań performatywnych, a być może do czegoś więcej. Wydaje się, że jej funkcje 

nie są zamknięte, że jest przestrzenią na różnego rodzaju spotkania, na dzielenie się, wspieranie, 

bycie wobec siebie, na reprezentowanie tych, którym nie dano głosu. 

Znalazłam się w niej podczas stambulskiego biennale i już nie chciałam jej opuszczać. Poczułam się 

częścią – wcale nie najważniejszą czy uprzywilejowaną, ale równą częścią czegoś większego. Byłam 

czymś pomiędzy meduzą a śpiworem, i było mi z tym dobrze. Oczywiście gdzieś w tyle głowy pulso-

wała świadomość towarzyszących nam zagrożeń, ale spolegliwość i łagodność, jakie w tamtym mo-

mencie odczuwałam, zneutralizowały strach. Fragmenty tekstu, hasła, miękkie kolorowe przedmioty 

– czasem do czegoś podobne, czasem abstrakcyjne – nie zostały tu zgromadzone dla uzyskania 

efektu bezpieczeństwa. To nie działa tak prosto. Czytane przez performerów teksty też wcale nie są 

kojące. Ale mądra narracja tej pracy pozwala radzić sobie z niepokojem, pozwala go sobie uświado-

mić, nazwać i poszukać innej perspektywy. W każdym razie z jakichś powodów chcemy w tej prze-

strzeni przebywać, czujemy się w niej dobrze – choć przecież dobrze nie jest. 

Od dawna mamy to przeczucie. A w ostatnich latach katastrofa klimatyczna, pandemia, wojny w kra- 

jach afrykańskich, kryzys uchodźczy, wojna w Ukrainie, kryzys ekonomiczny spiętrzyły się w jakiś 

gigantyczny węzeł… Nie jest dobrze.  

Kiedy na moment odsuniemy od siebie myśl o zagrożeniach globalnych, odkryjemy, że również w naj- 

bliższym środowisku nie brak deficytów, zaniedbań, nierówności społecznych, konfliktów i spraw do 

załatwienia. Stosujemy wobec tego odkrycia różne strategie, a czasem wręcz, ucząc tolerancji czy 

apelując o demokrację, stosujemy wykluczające lub piętnujące narzędzia.  

Sposób działania Koťátkovej budzi mój najwyższy szacunek, bo na szacunku właśnie jest oparty. 

Artystka bada relacje między sferą prywatną a publiczną. W pełni zdaje sobie sprawę z arsenału 

instrumentów  kontroli społecznej, z mechanizmów, jakim jesteśmy jako obywatele poddawani już 

od najmłodszych lat – ale wyraźnie podkreśla znaczenie naszej kreatywności i zaangażowania, nie-

zależnego myślenia i działania. W tytułowej pracy przedstawia empatię jako siłę, dzięki której może-

my działać i lepiej rozumieć nasz świat. 

Edwin Bendyk w książce Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu pisał, że jedyną drogą do 

rozwiązania różnych globalnych bolączek jest oparcie relacji międzyludzkich na empatii. Niby wszys-

cy to wiemy, lecz emancypacyjna retoryka nie oznacza emancypacyjnej praktyki. Eva Koťátková 

praktykuje – buduje maszynę do przywracania empatii. Świat może być inny. 

Monika Szewczyk 
 



 

 

Maszyna do przywracania empatii działa jak wielki wspólny organizm, miejsce służące dzieleniu 

się i odbywaniu najróżniejszych spotkań, w czasie których przedstawiane są i zbierane historie. 

Performerzy wchodzą w przestrzeń instalacji i aktywizują ją o zaplanowanych porach – identyczne 

zadanie powierzono widzom, zapraszanym do uzupełniania instalacji własnymi opowieściami. 

 

Zapraszamy na spotkania aktywizujące Maszynę do przywracania empatii: 

22.10, godz. 11–14 oprowadzanie autorsko-kuratorskie + aktywizacja 

  5.11, godz. 11–13  

19.11, godz. 11–13  

26.11, godz. 11–13  

10.12, godz. 11–13  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dzięki uprzejmości artystki oraz Meyer Riegger, Berlin/Karlsruhe i Hunt Kastner Gallery, Praga 
 
 
Partner: Czeskie Centrum Warszawa 
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Miejsce prezentacji: Galeria Arsenał elektrownia  
Białystok, ul. Elektryczna 13, wejście od ul. Świętojańskiej 
Wystawa czynna: wtorek – niedziela w godz. 10–18. Ostatnie wejście na wystawy o godz. 17.30 
Bilet normalny 8 zł, ulgowy 4 zł. W czwartki wstęp wolny  
Galeria honoruje Kartę Dużej Rodziny, Białostocką Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Aktywnego Seniora 60+ 
Szczegółowy cennik z wykazem zniżek dostępny na: https://galeria-arsenal.pl/dla-zwiedzajacych 

 

Wystawa jest prezentowana w czasie prezydencji Czech w Radzie UE 

http://www.galeria-arsenal.pl/

