


 

A híres kínai tanmese szerint Csoung Csou álmában egy pillangó volt, és miután felébredt, nem tudta eldönteni, 

ő álmodja-e a pillangót, vagy a pillangó álmodja őt. Molnos Zoltán festményei vászonra varázsolt álmok, melyek 

Csuan-Ce pillangójához hasonlóan szárnyra kelnek a képzelet univerzumában, és álmodják tovább a festőt, az 

egész világot. Ez a szürrealizmus lényegeis egyben, a nagy titka pedig az, hogy közel száz éves múltja során 

mindig képes volt megújulni, átlényegülni, mert mindig akadtak jeles képviselői, akik az álmot álmodták tovább: 

így miután megszületett a világháború borzalmainak utórezgésein, túlélt egy második világháborút, egy hosszú 

diktatúrát, majd megújult lendülettel érkezett meg egy új évszázadba. Ez a fejlődéstörténet megtalálható 

Molnos Zoltán eddigi életművében is: szorongás és derű, bánat és humor, szépség, meghökkentő asszociációk, 

groteszk korrajz, különös fényekkel megkomponált portrék. A szürrealizmus párizsi kiskocsmákból és 

műtermekből kiröppent pillangói egy ideje Székelyföldön tartanak pihenőt, hogy aztán új színekben pompázva 

röpüljenek tovább, a világ négy égtája felé. /Páll Szilárd/ 

Once upon a time, Chuang Chou dreamt that he was a butterfly. When he awoke, he did not know whether he 

was a man dreaming he was a butterfly, or whether he was a butterfly dreaming that he was a man. Zoltan 

Molnos’ works are dreams drawn on canvas that like Chou’s butterfly fly into the universe of imagination, 

telling dream stories of the artist and the entire world. This is in fact the essence of Surrealism. In its 

almost century-old history Surrealism has been able to refresh and to transform itself, to survive bloody 

world wars, long dictatorships, and to be reborn in the 21st century. Zoltan Molnos’ compositions reflect this 

evolution: his work is full of brightness and agony, portraits composed with unusual lights, humour and sorrow, 

beauty and the grotesque. The butterflies of Surrealism soaring over Paris, its noisy cafés and quiet studios, 

to rest for a while in Székely-land, Molnos’ homeland in Transylvania to gain new colours, and then to fly 

towards the four climes of the world.    /Páll Szilárd/ 













































Önéletrajz 
 
SZEMÉLYI ADATOK 
 
Molnos Zoltán 
4150.Székelyudvarhely, Hargita megye, Park utca 8 Románia 
Születési dátum : 1962.január 17. 
Anyja neve: Molnos Magdolna 
Tel:+40 745 530 335 
E-mail cím: molnosart@gmail.com 
Állampolgárság: magyar 
Honlapok: www.molnosart.ro , 
 www.molnos-zoltan.webnode.hu 
 
 
TANULMÁNYOK 
 
Elemi iskola: Pedagógiai Iskola, Székelyudvarhely (1969-
1973) 
Középiskola: Tamási Áron, Székelyudvarhely (1973-1981) 
Festészeti Főiskola, Csíkszereda (1982-1985) 
Pszichológia Egyetem, Spiru Haret Csikszereda (2003-2005) 
 
IDEGEN NYELVI KOMPETENCIÁK 
 
Román C1/2 
Francia A1/2 
Angol C1/2 
 
 
EGYÉNI TÁRLATOK 
 
1979: Székelyudvarhelyi Művelodesi Ház megnyitotta: Finta 
Béla, Maszelka János, Fodor Sándor író 
1981:Székelyudvarhely 
1990:Székelyudvarhely 
1991:Stocholm 
1996:Csikszereda 
2012:Székelyudvarhely 
2014:Budapest 

 
 
KÖZÖS TÁRLATOK 
 
• Székelyudvarhely - Románia 
• Csíkszereda - Románia 
• Gyergyószentmiklós - Románia 
• Marosvásárhely - Románia 
• Kolozsvár - Románia 
• Bukarest - Románia 
• Budapest - Magyarország 
• Stockholm - Svédország 
• Tallinn - Észtország 
• Tartu - Észtország 
• Tel-Aviv - Izrael 
• Göteborg - Svédország 
• Vác - Magyarország 
 
MAGANGYŰJTEMÉNYBEN MUNKÁK: 
 
• Magyarország 
• Svédország 
• Ausztria 
• Németország 
• Egyesült Királyság 
• Egyesült Államok 
• Ausztrália 
• Kanada 
• Izrael 
• Hollandia 
• Románia 
 
 
 
 
 
 
 








