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Az elmúlt években megváltozott körülöttünk a világ. Sokat változtunk 
benne mi is, velünk együtt a szokásaink is. Másként tekintünk az élet örö-
meire, még inkább megbecsüljük őket. Különösen igaz ez a művészetek-
re. A színház-, a film- és a táncművészet tükröt tart elénk: olykor felemel 
és elvarázsol, olykor inkább elgondolkoztat, és változásra, cselekvésre 
sarkall bennünket, de közömbösen sose hagy. Megtartóereje hatalmas, 
múltunkat, jelenünket és jövőnket ötvözi. 
Jól tudjuk, hogy a jövő a fiatal tehetségeké. Nincs könnyű dolguk, komoly 
feladat hárul rájuk. Ki kell vívniuk és hosszú távon meg is kell őrizniük 
a közönség bizalmát. El kell érniük, hogy az emberek napról napra ott le-
gyenek a nézőtéren, nyitottak legyenek ne csak a megszokottra, hanem 
az újra is. Művészként egyszerre kell követniük és irányt mutatniuk, alkal-
mazkodniuk és inspirálniuk. 
Osztozunk a felelősségükben, büszkén támogatjuk őket. Hisszük, hogy 
a művészet szerepe létfontosságú, és nehezebb időkben rendkívüli kö-
zösségi ereje, társadalmi jelentősége még inkább felértékelődik.  
Ezért is tölt el örömmel bennünket, hogy idén is csaknem ötven 30 év 
alatti tehetséget jelöltek a Junior Prima Díjra a színház-, film- és táncmű-
vészet kategóriában. Közülük a zsűri szakértő döntése értelmében öten 
részesülnek az elismerésben és a vele járó támogatásban. Bízunk abban, 
hogy a korábbi több mint száz díjazotthoz hasonlóan őket is segíteni tud-
juk pályájuk e meghatározó, felívelő szakaszában. Sikereik a mi javunkat 
is szolgálják, és viszont. 
A Takarékbank, amely most már a Magyar Bankholding tagja, mindig is a kö-
zösségek és a kultúra elkötelezett támogatója volt. Bankcsoportunk öröm-
mel karolja fel az ifjú tehetségeket, köztük a színház-, a film- és a táncművé-
szet legkiemelkedőbb fiatal képviselőit. Kevés feladat van, amely hálásabb 
számunkra ennél: segíteni tehetségük kibontakozását, végigkísérni őket 
a sikerek felé vezető, olykor bizony meglehetősen rögös úton.
Valljuk, hogy egy bank sokkal több pusztán pénzintézetnél, kiváltképp, 
ha teljes egészében hazai és a legjobb értelemben véve magyar. Értéke-
ket közvetít, új utakat jelöl ki, többet ad. Mint ahogy a fiatal művészek is, 
akiket a jövőben is szeretnénk támogatni.  
Bankcsoportunk egész közössége, ügyfeleink és munkatársaink nevében 
szívből gratulálok a Junior Prima Díj idei kitüntetettjeinek!



a JuniOr 
Prima díJ 
zsűriJe BALOGH GABRIELLA

Mérnök- és közgazdász-végzettségű szakember, a port-
folio.hu-t kiadó Net Média Zrt., valamint a BrainBar 
társtulajdonosa, az OTP Bank igazgatóságának tagja. 
Számos társadalmi tisztséget tölt be, több kuratórium 
tagja (Prima Primissima, Bolyai-díj, MLSZ).

KÁEL CSABA
Kossuth- és Nádasdy Kálmán-díjas film- és operarende-
ző, érdemes művész, a Müpa vezérigazgatója, a magyar 
nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormány-
biztos. 2018-ban a Magyar Érdemrend középkeresztjével, 
valamint a francia állam legmagasabb kitüntetésével, a 
Becsületrend lovagja címmel ismerték el munkáját.

MÁTÉ GÁBOR
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, az 
egyik legjelentősebb fővárosi művészszínház, a Kato-
na József Színház igazgatója. Színházi munkái mellett 
rendszeresen szerepel filmes produkciókban is.

OBERFRANK PÁL
Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes mű-
vész. 1991–2008 között a Vígszínház tagja volt, azóta 
szabadúszóként dolgozik. 2010 óta a Veszprémi Petőfi 
Színház igazgatója. A Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja, a Vidéki Színházigazgatók Egyesületé-
nek elnöke.

ORLAI TIBOR
Magánproducer, alapító-ügyvezető igazgatója az Orlai 
Produkciónak, amellyel több mint tizenöt éve hoz létre 
és tart repertoáron magas színvonalú, független művé-
szeti projekteket. 2013-ban a Színikritikusok Céhe kü-
löndíjjal jutalmazta produceri tevékenységét.

RUDOLF PÉTER
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, kivá-
ló művész, a Halhatatlanok Társulatának tagja. 1983-tól 
1998-ig a Vígszínház társulatának tagja, 2003 és 2005 kö-
zött az Új Színház művészeti vezetője. Színházi munkás-
sága mellett filmek, filmsorozatok szereplője, rendező-
je, írója és producere. 2020 óta a Vígszínház igazgatója.



BArtA 
ágnes
színművész

Vannak színészek, akiken rögtön látszik, hogy a tehetségük túlmutat az 
alkati adottságokon; többre hivatottak a külsejük kínálta szerepköri ska-
tulyánál. Barta Ágnes kicsi, törékeny, fiatal lány nagy, fájdalmasbarna 
szemekkel, hosszú, barna hajjal. Amikor osztálytársnőivel heten játszot-
ták Psyché szerepét a Vidnyánszky Attila rendezte kaposvári vizsgaelő-
adásban, azonnal őt kellett megjegyezni a libbenő fehér ruhás lányok 
közül. Talán a költőiségbe oldódó szenvedélyessége miatt. 
Zilahon született, Szolnokon gyerekeskedett. Az első kaposvári Vidnyánsz-
ky-osztályban tanulta a színészetet, s aztán a Nemzeti Színházba vezetett 
az útja, ahol a társulat idén neki ítélte a Szörényi Éva-díjat. Ahogy színháza, 
igazgatója a Junior Prima Díj kapcsán megfogalmazta: „Barta Ágnes annak 
a kaposvári színésznemzedéknek a tagja, amelynek derékhada követte 
mesterét, Vidnyánszky Attilát, és 2015-ben a budapesti Nemzeti Színház-
ba szerződött. Barta Ágnes azóta évadról évadra megmutatja sokszínű te-
hetségét. Szertelen és önfeledt játéka ma-
gabiztos mesterségbeli tudással párosul. 
A szenttől a profánig képes szerepformá-
lásra: egyaránt nagy kifejezőerővel alakítja 
Mária Magdolnát a Csíksomlyói passióban, 
Cecey Évát az Egri csillagokban vagy éppen 
Hellát A Mester és Margaritában.”
Hogy Barta Ágnes hiteles az olyan naiva-
szerepekben, mint Cecey Éva vagy Boróka 
a Vitéz lélekben, az szinte természetes. Különösen felvillanyozó volt vi-
szont, amikor sárga műanyag jelmezben temperamentumos Suzanne-t 
játszott Sardar Tagirovsky futurisztikus Figaro házasságában. Vagy ami-
kor Vidnyánszky Attila a Rocco és fivéreiben Nadia főszerepét bízta rá, egy 
sokrétű, izgalmas és nem feltétlenül pozitív hősnő megformálását. Amikor 
pedig ifj. Vidnyánszky Attila Sztalker Csoportja beköszönt a Nemzetibe a 
Woyzeck átütő előadásával, abban is Barta Ágnesre várt az ambivalens ér-
zéseket keltő, tragikus sorsú Marie figurájának megformálása.
Filmek és tévésorozatok is hoztak elismerést Barta Ágnesnek – a Mellék-
hatásért a legjobb mellékszereplő díját nyerte el a televíziós újságíróktól 
–, de a legfontosabb mégis a színház. Ott – mint mondja – játszók és kö-
zönség körbeveszik egymást. Együtt élik meg a színházi estét, s minden 
olyan pillanat, amikor a szemébe nézhet valakinek a színpadon, kiváltsá-
gos helyzet számára.

„A közösség ereje  a  legfontosabb 
számomra.  Mindig  a  csapat  érdeme, 

ha egy sz ínész  k i  tud emelkedni 
az  e lőadásban.”



BeneDek 
Dániel
színművész

Benedek Dániel az Eötvös József Gimnáziumban éltanuló volt matekból, 
fizikából. Nem mintha reál karrierre vágyott volna, de jól boldogult ezek-
kel a tantárgyakkal. Sikerélményekhez juttatták a csendes, visszahúzódó 
fiút. Aztán egyszer az osztályfőnök a Vízkereszt bemutatására vállalkozott, 
s kiosztotta a szerepeket. Meglepetésre Benedek Dániel lelkesen jelent-
kezett nagyobbacska feladatra, így lett belőle zajos sikert arató Nemes 
Keszeg András. Rájött, hogy míg mások küszködnek a színjátszással, neki 
könnyedén megy. Ekkor pecsételődött meg a sorsa.
Bár felvették a Corvinusra kommunikáció szakra, a KIMI-be ment tanulni, 
Perényi Balázs keze alá, onnan pedig a Kolibri Színház stúdiójába, Szanitter 
Dávid osztályába. Több sikertelen felvételi következett, első rostás búcsúk, 
majd a kaposvári egyetemen helyet kapott Uray Péter osztályában. Sűrű öt 

év jött. Mint egy katonai kiképzés – mondja. De szerette, 
hogy az osztályfőnök a mozgásra nagy hangsúlyt fek-
tetett – kungfutól cselgáncson át társas táncig és nép-
táncig minden tanultak –, és azt is, hogy nem erőltette 
a saját ízlését a növendékekre. Ifj. Vidnyánszky Attilától 
Zsótéron át a k2-ig sok mindenkivel dolgozhattak.
Szerződhetett volna Benedek Dániel a Nemzeti Színház-
ba, ahol növendékként szerepelt néhány előadásban. 
De közben már megszerette Kaposvárt, ahol a gyakor-
latát töltötte. Pesti létére a vidéket választotta; vonzotta 
a csöndes élet, a társulati összezártság és a közönség 

közvetlen visszajelzése. Rengeteg munka várta: hat bemutató évadonként, 
klasszikus, dráma, zenés, kísérleti, még saját szerzemény is, kétszemélyes 
produkció Fándly Csabával. Rendhagyó online irodalomórákra is futotta az 
energiájából a járvány alatt; lehengerlően rappelt Balassi Bálintról.
„Feltűnő szakmai felkészültségről tett tanúbizonyságot, roppant gon-
dosan, könnyed hozzáállással, hamar jutott eredményre mindannyiszor 
igen komoly feladatokban, amúgy pedig hallatlanul készséges, barátsá-
gos, segítőkész kolléga” – mondja róla Verebes István, aki részint rendez-
te a Van, aki forrón szereti főszerepében, részint pedig mint Zoszima szta-
rec játszott együtt a Szmergyakovot adó Benedek Dániellel a Karamazov 
testvérekben.
A fiatal színészt a legújabb szerepe a fővárosba hozza: A szarvaskirály De-
ramója a Karinthy Színházban, Berettyán Nándor rendezésében. 
A jövő ismeretlen, de valószínű, hogy fényes.

„Amikor  e l fog a  csüggedés, 
és  k i látástalannak látom 
a d olgot ,  akkor  az  univerzum 
mindig  küld  egy-egy nénit , 
aki  odajön hozzám az  Aldiban, 
és  gratulál  a  Karamazovhoz.”



HArtAi 
petrA
színművész

Amikor Hartai Petra gyakorlatos kaposvári színinövendékként először 
lépett a szombathelyi színház színpadára, eleve jólesett ránézni: szőkés, 
szép, lágy, nőies, fiatal színésznő. Azután szerepről szerepre bővültek a 
mind vonzóbb vonásai: Székely Csaba darabjában, a Vitéz Mihályban Ve-
likát játszotta feltűnően karakteresen. Az Ahogy tetszik Rosalindája a játé-
kosságát és az energiagazdálkodását tette próbára, A kripli Helenjeként 
különleges érzékenységgel és árnyaltsággal formálta meg a világ végi ír 
falusi kislányt. A Ványa bá előadásában Szonya szerepe már díjat is hozott 
– a legígéretesebb pályakezdő színésznőnek járót a Tháliában a Vidéki 
Színházak Fesztiválján. Ezt egy évre rá ugyanott megerősítette a legjobb 
női alakítás díja az Ivanov Szásájáért.
Gyorsan ment minden. Igaz, korán is kezdődött, hiszen a rákoscsabai 
kislány tizen-egynéhány évesen már filmet forgatott (Mi, szemüvegesek), 
majd a Vörösmarty Gimnázium dráma ta-
gozatáról Kaposvárra vitt az útja, Kocsis 
Pál osztályába. A diplomázás óta eltelt hat 
évben meglepően sok színházban meg-
lepően sok szerepet játszott meglepően 
sok(féle) rendező keze alatt. Közben fil-
mek, sorozatok ismertté tették a szélesebb 
közönség előtt. Hatévnyi pálya még nem 
tesz ki sok mérföldet, de azért vannak kis 
mérföldkövei. Például a Réthly Attila rendezte Ványa bá vagy A salemi bo-
szorkányok, amely után Alföldi Róbert rendező nem engedte el a kezét: 
ő volt az, aki először kínált szerepet Hartai Petrának Budapesten, miután 
a színésznő a szabadúszást választotta.
Jelenlegi, budaörsi korszaka hozzávetőleg úgy kezdődött, hogy melles-
leg két főszerepet eljátszhatott a kecskeméti színházban is, a Leonce és 
Lénában, valamint A mi kis városunkban. A Latinovits Színházban pedig 
a Figaro házassága Suzanne-ját követte a Születésnap Piája, a Szentiván-
éji álom Hermiája, valamint egy feminista Székely Csaba-hősnő az Öröm 
és boldogságban. Tavaly jött a fegyelmezett, mindent lefojtó Katharina 
Blum. Ez utóbbi alakításával a színikritikusok elismerését is kivívta.
Hartai Petra minden alkalmat megragadott a munkára szabadúszóként, de 
anyaszínház mellett is bármikor beszáll egy-egy független színházi produk-
cióba. Mostanra mintha megsötétedett volna Hartai Petra haja. A színészete 
színesedik, a személyisége gazdagodik. Sok mérföld és sok mérföldkő várja.

„Akkor  érzem magamat 
biztonságban,  ha hamar 

és  százszázalékosan felkészülök . 
Hogy ne  miattam ne jö j jön össze, 

ha  nem jön össze.”



koltAi-nAgy 
BAlázs
színművész

Soha nem termett minden bokorban bonviván, ifjú hősszerelmes. Ráadá-
sul ma már a bokor is sokkal kevesebb. Érthető az öröm, ha az ember 
operettben, musicalben vagy a Rómeó és Júliában olyan fiatal színészt 
lát, mint amilyen Koltai-Nagy Balázs.
A Nemzeti Színház Galilei élete-előadásában lehetett először észrevenni. 
Egy sportos alkatú, szőke fiatalember magasodott ki a válogatott csapat-
ból, amelyet Zsótér Sándor budapesti és kaposvári egyetemistákból ál-
lított ki Törőcsik Mari köré. Ők képviselték a fiatalságot, a jövőt, a fizikai 
erőt, a szellemi távlatot, a tudásvágyat. Jöttek, bújtak, másztak a díszlet 
emeletein, tornásztak, mint egy akrobatacsoport, s közben eljátszottak 
kis szerepeket, Koltai-Nagy Balázs például az öreg bíborost. Mivel gyerek-
korától kezdve sportolt – először úszás, aztán szertorna, atlétika, kosár-

labda, végül jégkorong –, nem jelentett gondot számá-
ra ez a fajta fizikai színjátszás. 
Kaposváron nőtt fel, ahol a színművészeti egyetemet 
házhoz hozták neki. Uray Péter osztályába került, s má-
sodévben osztályzenekart alapított. Megvolt a múltja, 
a gyakorlata ehhez, hiszen gimnazistaként énekese és 
dalszövegírója volt egy metálzenekarnak. Nem csoda, 
ha annak a nemzeti színházi Galilei életének zeneszer-
zőként is részese volt. 
Vidnyánszky Attila igazgató bizonyára elégedett volt 
avval, amit a színinövendék a Nemzetiben nyújtott, 

mert szerződést és főszerepet ajánlott neki Az ember tragédiája követ-
kező évadban esedékes bemutatójában. Koltai-Nagy Balázs ekkoriban 
a kecskeméti színházban töltötte a gyakorlatos évét, és arra készült, hogy 
diplomázás után Budapesten, a Nemzetiben kezdi el pályáját. Azonban 
megsérült a kecskeméti Csárdáskirálynő bonvivánja, s neki kellett beug-
rania Edvin szerepébe. Ez volt az a pillanat, amikor rájött, hogy itt olyan 
színészi lehetőségekhez juthat, amikhez a fővárosban aligha. 
Hogy Koltai-Nagy Balázs jól döntött, amikor Kecskemétet választotta, azt 
igazolja az elmúlt négy évad. Nem egyszerre zúdultak rá a nagy feladatok, 
hanem fokozatosan jutott el odáig, hogy vezető fiatal színésszé, egyben 
sztárrá avanzsált. A Cirkuszhercegnőben jó kiállású, titokzatos, vonzó Mis-
ter X., az Elisabethben elegáns, világító szemű, delejes Halál, majd focizó, 
vívó, táncoló Rómeó. Az évad színésze díjat idén neki ítélte a közönség. 
Elkezdődött.

„Az  én feladatom 
a  szórakoztatóiparban az, 
hogy mindenkinek egységesen 
u gyanannyit  nyújtsak .  Ha nem 
így  gondolkodnék ,  vagy ha  ez 
hiányozna belőlem,  akkor 
gyakorlat i lag kivételeznék .”



Vilmányi 
Benett
színművész

Akadnak néha olyan revelatív debütálások, amiktől nehéz szabadulni szí-
nésznek, nézőnek egyaránt. Ilyen volt, amikor Vilmányi Benett felbukkant 
a Terápia sorozat 3. évadában Mácsai Pál pácienseként, a büntetett elő-
életű, gyilkossággal vádolt Zsolt szerepében. Olyan szuggesztíven adta 
elő az agresszív, frusztrált, érzékeny fiatalembert, hogy zavarba ejtően 
életszagúnak hatott. Nem csoda, ha még a filmes stábban is akadtak 
munkatársak, akik azt hitték, javítóintézetben vagy a fiatalkorúak börtö-
nében választották ki a szerepre.
Akkoriban Zsámbéki Gábor és Fullajtár Andrea osztályába járt a színmű-
vészetin, de már a Terápia előtt is komoly filmográfiát mondhatott magá-
énak. Általános iskolásként játszott főszerepet Sopsits Árpád Hetedik kör 
című filmjében, ezt további munkák követték, majd az egyetemen elősze-
retettel forgattak vele rendezőhallgató diáktársai. Már a 2017-es Friss Hús 
fesztivál két rövidfilmjében (Asszó, Welcome) leordított a vászonról Vilmá-
nyi Benett sűrű, intenzív játéka, amit a legjobb színész díjával honoráltak. 
Ha a Hetedik kör nem jött volna, talán profi futballistává növi ki magát, 
hiszen gyerekként a Honvédban játszott. De az is lehet, hogy rocksztárrá 
válik, mert a Bocsánat énekeseként, gitá-
rosaként, zeneszerzőjeként és dalszöveg-
írójaként tolt – saját meghatározása sze-
rint – agresszív popot. A diplomázás után a 
Radnóti Színházba szerződött, ahol A játé-
kos főszerepe várta, azután a 10, a Kakukk-
fészek McMurphyje, A vágy börtönviselt kertésze vagy a Gloria, amelynél 
komoly hatással volt rá Hajdu Szabolcs rendezői munkamódszere. Vele 
vizsgálták és fogalmazták meg a „melyik színész mit jelent a színpadon?” 
kérdésre adható válaszokat. Vilmányi Benett addig jobbára azt tapasz-
talta, hogy a filmesek vele főleg „lakótelepi simlis suttyókat” játszatnak. 
Voltak különútjai is: a Balta a fejbe kamaszos Ricsije a Magyar Színházban 
vagy a beszláni túszdráma iskolásaként a Mi és ők. 
Lényegében máig sem dőlt el, hogy mi lesz Vilmányi Benettből. Amióta el-
jött a Radnótiból, óraadó tanár a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgim-
náziumban. És megcsinálta a Jurányiban 1 V 1 címmel az egyszemélyes, 
zenés stand-up estjét – némiképp Sartre Egy vezér gyermekkora című 
kisregénye alapján –, olyan hatásos személyességgel, hogy a nézők talán 
azóta is találgatják, vajon tényleg rasszista újnáci volt-e ez a borzas hajú, 
markáns fiú.

„A látszat  e l lenére 
csapatjátékos  vagyok .”



JuniOr Prima díJ 
KOrábbi díJazOttaK

2008
Érdi Tamás zongoraművész
Farkas Tamás világosító
Gulyás Attila színművész
Hámori Gabriella színművész
Jordán Adél színművész
Keresztes Tamás színművész
Oláh Zoltán balettművész
Pálmai Anna színművész
Tornyi Ildikó színművész
Varju Kálmán színművész

2010
Bata Éva színművész
Feke Pál színművész
Felméry Lili balettművész
Izsák Lili díszlet- és 
jelmeztervező
Jancsó Dávid film editor/vágó
Nyári Gábor táncművész
Petrik Andrea színművész
Szandtner Anna színművész
Tenki Réka színművész
Tompos Kátya színművész

2011
Cziegler Balázs díszlettervező
Göttinger Pál rendező
Grisnik Petra színművész
Józan László színművész
Kovács Lehel színművész
Ötvös András színművész

Pál András színművész
Pazár Krisztina címzetes 
magántáncos
Polgár Csaba színművész, 
rendező
Tóth Orsi színművész

2012
Fekete Ádám dramaturg, szerző
Kerényi Miklós Máté színművész
Orosz Ákos színművész
Pap Adrienn balettművész, 
magántáncos
Radnay Csilla színművész
Rév Marcell operatőr
Szabó Kimmel Tamás 
színművész
Szlávik Juli jelmeztervező
Telekes Péter színművész
Trokán Anna színművész

2013
Balázs Júlia látványtervező
Keresztes Gábor zeneszerző
Krisztik Csaba színművész
Medvecz József címzetes 
magántáncos
Molnár Áron színművész
Molnár Nikolett színművész
Réti Adrienn színművész
Schruff Milán színművész

Vecsei H. Miklós színművész, 
dramaturg
ifj. Vidnyánszky Attila 
színművész, rendező
Wunderlich József színművész

2017
Czakó Julianna színművész
Patkós Márton színművész
Szabó-Székely Ármin 
dramaturg
Szemere Zita szerződéses 
magánénekes
Tasnádi Bence színművész
Zöldy Z Gergely díszlet-, 
jelmez-, látványtervező

2018
Gubik Petra színművész
Hegymegi Máté színművész, 
rendező, koreográfus
Mészáros Blanka színművész
Simon Zoltán színművész
Zoltán Áron színművész, rendező

2019
Balázsi Gergő Ármin 
balettművész
Dér Zsolt színművész
Fehér Balázs Benő 
színművész, rendező

2014
Béres Márta színművész
Lovas Rozi színművész
Mórocz Adrienn színművész, 
bábos, táncművész
Orth Péter színművész
Rétfalvi Tamás színművész
Szatory Dávid színművész
Székely Szilveszter táncművész
Zomborácz Virág rendező, 
forgatókönyvíró

2015
Dömölky Dániel fotográfus, 
art director, építész
Hoffer Károly bábszínész, 
bábtervező, rendező
Király Dániel színművész
Kovács D. Dániel rendező
Nagy Dániel Viktor színművész
Pálos Hanna színművész
Trokán Nóra színművész

2016
Eke Angéla színművész
Szilágyi Csenge színművész
Benkó Bence rendező
Boross Martin dramaturg, 
rendező
Fábián Péter rendező
Fehér Tibor színművész
Lábodi Ádám színművész

Markó-Valentyik Anna 
bábszínész, rendező
Szabó Sebestyén László 
színművész

2020
Kelemen Kristóf dramaturg, 
író, rendező
Kis Hajni filmrendező
Pallag Márton színművész
Sodró Eliza színművész
Szenteczki Zita rendező
Waskovics Andrea színművész

2021
Bordás Roland színművész
Gyöngyösi Zoltán színművész
Leblanc Gergely balettművész
Mentes Júlia Virginia 
színművész
Rózsa Krisztián színművész
Rujder Vivien színművész



A színház-, fi lm- és táncművészeti szakma fi atal tehetségei a hazai 
kulturális élet meghatározó alakjai. Segíteni őket útjukon megtisztelő 
feladat számunkra, mellyel mi is kulturális értéket teremthetünk.
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A JELEN ALKOTÓI, 
A JÖVŐ PÉLDAKÉPEI




