


The art event Between Black and White exhibits a series 
of works prepared by the visual artist Andrea Eva Szőcs, 
having as a focal point moral, existential or aesthetic 
problems, perceived in a conceptual manner.  
The artist has had a strong and long connection with 
Transylvania, especially with Cluj’s cultural environment. 
Andrea Eva Szőcs graduated from Art and Design 
University of Cluj-Napoca, and now she teaches art at 
Kaposvár Art University in Hungary. During the previous 

years her works have been exhibited in Romania several 
times at the International Ceramics Biennial in Cluj, and 
at individual exhibitions hosted by the Art Museum in 
Cluj and Galateea Gallery in Bucharest. 
Andrea Szőcs established her way in the artistic world 
as an analytical and conceptual artist. Her interior 
membranes are highly susceptible to the world around 
her, and, as a magnet, she absorbs, filters, synthesizes 
and transforms her outer environment. The way she 
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chooses to communicate in visual shapes is a unique 
combination of different types of images. Her works 
of art, even if austere and minimalist, always succeed 
in diffusing strong emotions. Sequences of reality are 
transformed into artistic objects and become revealing 
through precise calculated visual constructions and the 
character of the chosen materials. The way how she 
builds up the images almost resembles the accuracy 
of mathematics, and behind the perfect assemblages 
transposed in refined harmony, purified to the essence 
an unusual deepness is hidden; sometimes irony, 
self-irony and numerous codes, visual and cultural 
references that  provoke the viewer both emotionally 
and intellectually. 
This exhibition consists of installations, objects on can-
vas, ceramics and prints that are, in the real sense, as 
well as in the message they transmit, between black 
and white. Some of the exhibited works are built 
around semantic matters and take aim at transforming 
images in texts. In order to do so, the artist used Braille 
or pixels for encoding and decoding the images. For 
this specific category of works Andrea’s objective is to 

create certain incertitude toward the contemporary 
way of perceiving the reality visually. 
Other exhibited works, specifically created for this event, 
are constructed as a dialog between old and new, be-
tween cultural artifacts, hosted by the National History 
Museum of Transylvania, and their artistic potential, seen 
from a contemporary perspective. The shape of the 
historical objects and their significance are filtered and 
transformed by the creator and reconverted in instal-
lations complemented with artistic value. The selection 
of these patrimonial items was not arbitrary; the criteria 
consisted in expressivity, profound meaning and the way 
they resonate with the current interests of the artist. The 
result is the reintegration of these cultural objects in an 
visual circuit, an exhibition opened for a contemporary 
public, where the artifacts change their function or, by 
the contrary, their meaning is enhanced by the asso-
ciation with contemporary objects, becoming part of 
a new discourse that highlights the nuances between 
black and white, light and darkness, positive and nega-
tive, between past and future. 

Curator: dr. Ioana Gruiță Savu



It’s my life?

2017, acril pe pânză, 
80x80x6 cm.

2017, acrylic on canvas, 
80x80x6 cm.



I love you 
very very 
very

2017, tehnică mixtă, 
acril pe pânză și tul, 
60x60x12 cm

2017, mixed media, 
acrylic on canvas and 
tulle, 60x60x12 cm



Please do 
not touch

in situ, 2014, tehnică 
mixtă, acril pe pânză, 
gips, lame de ras, 
58x74x4 cm

in situ, 2014, mixed 
media, acrylic on 
canvas, plaster, razor 
blades, 58x74x4 cm



Ceci n’est 
pas une pipe

2014, tehnică mixtă, 
acril pe pânză, gips, 
58x74x2,5 cm.

2014, mixed media, 
acrylic on canvas, 
plaster, 58x74x2,5 cm.

Vanitas 
vanitatum

2014, tehnică mixtă, 
lame de ras ‘Lord’, pene, 
pânză, 100x200 cm

mixed media, razor 
blades ‘Lord’, feather, 
canvas, 100x200 cm



The connection
2016, semi-
porțelan, 1280 C, 
40x35x50 cm

2016, semi-
porcelain, 1280 C, 
40x35x50 cm



Pour passer 
le temps
2017, detaliu, 
print pe pânză, 
70x50 cm

2017, detail, 
print on canvas, 
70x50 cm
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Expoziția Între Alb și Negru îşi propune să aducă în 
faţa publicului clujean o serie de lucrări ale artistei 
Andrea Eva Szőcs care vizează probleme morale, 
existențiale sau estetice, într-o abordare conceptuală. 
Legătura artistei cu Transilvania este mai veche, 
Andrea Éva Szőcs, de formaţie ceramistă, a absolvit 
studiile la Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, 
iar în prezent este conferenţiar doctor al Universităţii 
din Kaposvár. În ultimii ani a revenit în România prin 

participări la Bienala Internațională de Ceramică de la 
Cluj, cu o expoziţie personală la Muzeul de Artă din 
Cluj, dar şi la București, cu o expoziție găzduită de 
Galeria Galateea.
Andrea Szőcs face parte dintre artiştii vizuali analitici, 
de concept, membranele ei interioare sunt foarte 
permisive la lumea sensibilă din jurul său şi, asemeni 
unui magnet de stări, absoarbe, filtrează, sintetizează 
şi transformă totul. Modul în care alege să comunice 



vizual este unul foarte personal, onest şi direct, iar 
lucrările, deşi austere, minimaliste, reuşesc mereu să 
transmită o emoţie puternică. Secvenţele de realitate 
transformate în obiect artistic devin expresive atât 
prin construcţia foarte calculată formal, cât şi prin 
plasticitatea materialelor alese. Modul în care 
imaginile sunt clădite este aproape matematic, 
fără greşeală, iar dincolo de asamblajele transpuse 
într-o perfectă armonie vizuală, epurate până la 
esenţă de orice reziduu, se ascunde fragilitate şi o 
profunzime neobişnuită, uneori ironie, autoironie 
şi numeroase coduri şi referinţe vizuale şi culturale, 
astfel că privitorul este provocat atât emoţional, cât 
şi intelectual. În cadrul acestui eveniment, artista 
expune instalaţie, obiecte pe pânză, ceramică, 
dar şi printuri care sunt la propriu, dar şi la nivelul 
mesajului pe care îl poartă, între alb şi negru. O parte 
a lucrărilor se construiește în jurul unor probleme 
de semantică şi vizează transformări de imagine în 
text. Artista a folosit scrisul Braille sau pixelii ca mijloc 
de codificare şi de decodificare. Pentru această 
categorie de lucrări, Andrea ţinteşte spre crearea 

unei incertitudini faţă de modul vizual de percepție 
a realităţii, care domină perioada contemporană. 
O altă parte dintre lucrările expuse, anume create 
pentru această expoziţie, este un dialog între vechi şi 
nou, între bunuri culturale aflate în patrimoniu MNIT şi 
potenţialul lor artistic din perspectivă contemporană. 
Forma sau/şi semnificaţia acestor artefacte sunt tre-
cute prin filtrul creatorului şi transformate, reconver-
tite în instalaţii cu valoare artistică. Alegerea acestor 
obiecte de patrimoniu nu a fost arbitrară, criteriile de 
selecţie au fost legate fie de expresivitatea pieselor, 
fie de profunda lor semnificaţie, dar şi de felul în care 
acestea s-au întâlnit cu preocupările actuale ale ar-
tistei. Rezultatul este punerea în circuitul expoziţional 
a unor bunuri culturale care îşi schimbă funcţia sau, 
dimpotrivă, şi-o potenţează prin asociere cu obiecte 
contemporane, devenind parte a unui discurs care 
vizează tocmai nuanțele aflate ÎNTRE ALB ŞI NEGRU, 
între lumină şi întuneric, între pozitiv şi negativ, între 
trecut şi viitor. 

Curator: dr. Ioana Gruiță Savu
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