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Виставкою «Машина для відновлення емпатії» видатної чеської мисткині, представниці 

візуального мистецтва Еви Котаткової Галерея Арсенал у Білостоку знову відчиняє свою локацію 

Галерея Арсенал електростанція за адресою: ul. Elektryczna 13. 

Твори Єви Котаткової торкаються соціальних, інституційних та фізичних структур повсякденного 

життя: правил та обмежень, які формують спосіб нашого мислення і поведінки. Художниця 

присвячує значну увагу становищу груп та осіб, які з різних причин відсторонені та 

дискриміновані. Вона шукає альтернативні способи комунікації тих, хто не може порозумітися 

та інтегруватися стандартним способом.  

Титульна композиція, що заповнює інтер’єр старої електростанції, презентує емпатію як силу, 

завдяки якій ми можемо діяти і розуміти наш світ. У цій багатоформатній, багатоелементній 

інсталяції є місце для тварин, рослин, предметів, людей, – їхні взаємовідносини ґрунтуються на 

рівності. Машина для відновлення емпатії має перформативний характер. Інсталяція відкриває 

свій простір для розповіді історій, що спираються на досвід співчуття, турботи, інтеграції. Це 

хороше місце, особливо для осіб, які почуваються недосконалими, яким чогось не вистачає, які 

скривджені або потрапили у скрутне становище. Запрошує до дій, які ставлять під сумнів 

завчені правила, та відкриває нові можливості сприйняття світу.  

Машина для відновлення емпатії функціонує як великий спільний організм, місце для обміну 

думками та проведення найрізноманітніших зустрічей, під час яких презентуються і 

генеруються історії. Учасники перформансу входять у простір інсталяції та активують його у 

запланований час, – ідентичне завдання доручено глядачам, яких запрошують доповнити 

інсталяцію власними оповіданнями.  

 

Запрошуємо на зустріч з активації Машини для відновлення емпатії, яка відбудеться 

26 листопада з 11 до 13 години.  

З люб’язного дозволу мисткині та галереї Meyer Riegger, Берлін/Карлсруе, а також Hunt Kastner 

Gallery, Прага 

Партнер: Czeskie Centrum Warszawa / Чеський центр у Варшаві 

Виставка презентується під час головування Чехії у Раді ЄС 


