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«Синдром Сатисфакції» |«SS» – це наполягання задовольнити вимоги, виклик на поєдинок, що 
звертається до сучасного Суспільства, до його моралі, його гуманності; до Релігії, стаючи на шлях 
відторгнення старих Героїв; до Інформативного каннібалізму і fake news, до Віртуальної свідомості... 

«Синдром Сатисфакції» Андрія Цоя відображено у двох історіях: одна – про героїв казки Карло 
Коллоді «Пригоди Піноккіо» і її кавер-версії «Пригоди Буратіно», друга – історія з релігійної міфології 
«Житіє Св. Севастіана». Якщо в першому випадку герої відсилаються до «дорослої» проблематики, 
то в останньому Св. Севастіан, позбавлений головного музейного атрибута, первісної символіки і 
віку, являє собою фаталістичний Психоделічний Образ: дитина, яка набуває категорії дорослого і 
дорослий, що приймає категорії дитини.  

Сатисфа́кція (від лат. satis — достатньо і  facere — робити, виконувати) — задоволення, утамування 
почуття образи, публічне вибачення. Сатисфакція як вид задоволення за особисту образу здійснюється 
звичайно у формі дуелі, поєдинка з образами. У міжнародному праві, cатисфакцією вважають 
політичну форму відповідальності, що покликана відшкодувати збиток, завданий міжнародно-
протиправною дією.

«SS» – це двосторонній рух, який допомагає замінити реальність, ставлячи то зовнішнє, то внутрішнє 
на паузу.

Андрій Цой (1971 р.н., м. Мурманськ, Росія) – відомий київський художник, викладач Національної 
академії образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА). Закінчив НАОМА, м. Київ, Україна 
(1997 р., аспірантура – 2001 р.), Гранадський університет, м. Гранада, Іспанія (1993 – 1994 рр.), 
Дніпропетровське державне художнє училище ім. Є. Вучетича, м. Дніпро, Україна (1990 р.). Працює 
в галузі станкового та монументального живопису. Його впізнавані роботи знаходяться в музеях та 
приватних колекціях більш ніж десятка країн.  Мета творчості художника — передати не зовнішнє 
і не внутрішнє, а підсвідомий зміст світу. Стан семантики, у якому знаходяться роботи автора, 
допомагає позначити себе і свій час. Незвичайна авторська техніка з використанням золотого 
штампу наближає ідею автора до методу символічного відображення. 



«SS» is the bilateral movement that makes it possible to transform reality through putting on hold the 
external and the internal intermittently. 

Andrey Tsoy (b. 1971 in Murmansk, Russia) is a renowned Kyivite contemporary artist and an academic 
at the National Academy of Fine Arts and Architecture (NAOMA). Graduate of the NAOMA, Kyiv, Ukraine 
(1997 and 2001), the University of Granada, Spain (1993-1994), the Dnipropetrovsk Y. Vuchetich Art 
College, Dnipro, Ukraine (1990). His monumental works are part of museum and private collections 
in over 10 countries around the world. The artist’s creative mission is to give visual expression to the 
subconscious reality that underpins the visible reality. The semantics that imbue his works are expressive 
of the disassociation that defines the times we live in. The artist’s unusual technique – and its characteristic 
use of gold estampe – underpins the symbolist aspirations of the works. 

«Satisfaction Syndrome» | «SS» throws down the gauntlet to contemporary Society, its morals and its 
humaneness; to Religion, as a way of renouncing old Heroes; to the Informational cannibalism and to 
fake news, to Virtual consciousness…

Andrey Tsoy’s «Satisfaction Syndrome» is expressed through two stories: Carlo Collodi’s world-renowned 
fairytale novel The Adventures of Pinocchio (and its Soviet cover version The Adventures of Buratino) 
and the religious myth of the life and martyrdom of St Sebastian. The characters of the first narrative are 
children that confront “adult” themes. In the second, St Sebastian is stripped of his original attributes 
and symbols, of his age, until he becomes a fatalistic psychedelic image of an infant, both child-like and 
mature through his martyrdom. 

Satisfaction (from Latin satis “enough” + facere “to make, do, perform) – the fulfilment of one’s wishes, 
expectations, desires – and the pleasure derived from this; the payment of a debt or fulfilment of an 
obligation or claim; a public apology. Historically, the term has signified the opportunity to defend one’s 
honour in a duel. In general public international law, the term ‘satisfaction’ describes a particular form of 
reparation in the law of State responsibility.
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Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.


