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Tollár Mónika 
(1975- ) Budapest 
 
színházrendező, kulturális-művészeti produkciós vezető, dramaturg 

kreatív online marketing tanácsadó és brand stylist 

 

Legfelsőbb fokú végzettségei: 
 JPTE Bölcsészettudományi Kara, művelődésszervező 

(színházi spec.) szak - főiskolai diploma (1996-2000) 
 Színház- és Filmművészeti Egyetem, dramaturg szak - 

egyetemi diploma (1998-2003) 
 
Elérhetőségei: 

 mobil: 30/41 242 14 
 e-mail: tollar.monika@gmail.com  
 Facebook: https://www.facebook.com/tollarmoni  
 Insta: https://www.instagram.com/tollarmonika/  
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/tollár-

mónika/19/4bb/609  
 

 

"Vállalkozó kedvű, nyitott és bátor embernek vallom magam. Folyamatosan alkotó, mindig valami újat 
kitaláló, aktív nőnek. Magas élmény-szükségletű, a monotóniát nehezen tűrő, a világban még annyi 

mindenre kíváncsi örök gyereknek. Sok minden érdekel a világban, a világból. Hiszek a kreativitásban, 
a kooperációban, a közösségekben és a kapcsolatokban. Tisztelem magamban és másban az alkotót és 

a művészt, a gyermeki és a női személyiségrészt egyaránt. Szeretek mindig új és újabb feladatokra 
vállalkozni és érdekelnek mások gondolatai.” 

 
 

 

A lemez egyik oldala 
színházrendező, kulturális-művészeti produkciós vezető, dramaturg 

(art producer, event director) 

 
„Nem vagyok olyan ember, aki egyszer kitalálta magának, hogy színházrendező lesz és ha az nem jön 
össze, akkor inkább nem csinál semmit: sértődötten ül otthon, mert nem érkeznek kétségbeesett hangú 
felkérések naponta. Azt gondolom, hogy elsősorban nem dramaturg vagy rendező vagy menedzser, 

hanem ember vagyok, akit a megfelelő kreatív feladatok megtalálnak.” 
 

Több mint 25 éves szakmai gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik a kulturális-művészeti 
rendezvényszervezés (event management) és a produkciós management, valamint kulturális-művészeti 
brandépítés/brandfejlesztés területén. 
2013-ban a Katona József Színház Sufnijában mutatta be legutóbbi rendezését: Janikovszky Éva ’A lemez két 
oldala’ című művét írta át színpadra és vitte sikerre Fullajtár Andrea és Horváth Lili színésznőkkel. Az írónő halálának 10. évfordulója alkalmából készült, felnőtteknek szóló képzeletszínházi előadás igazi éles 
tükör szavakból csiszolva: a kétszer egy óra nevetőizom-tréningnek is kiváló produkcióban a női és férfi, 
azaz az ún. emberi játszmákra ismerhetünk rá. 
Az abszolút szórakoztató színházi est jelenleg túl van a 110. előadáson, melyek között több külföldi 
vendégszereplés is megtalálható, illetve kooprodukcióban létrejött az előadás ún. DARK (vagyis teljes sötétségben előadott) változata is. Az elmúlt években a produkció szereplőgárdája változatos párosításokban remekelt: az írónő halhatatlan nőalakjait Fullajtár Andrea, Pikali Gerda, Láng Annamária, Kovács Patrícia, Horváth Lili, Kovács Vanda, 
Szalontay Tünde, Gryllus Dorka, míg az örökérvényű férfialakokat Elek Ferenc, Szabó Kimmel Tamás, Simon 
Kornél, Janklovics Péter, Bánki Gergő, Kocsis Gergő, Scherer Péter, Őze Áron, Ötvös András keltette életre 
több alkalommal. 
A Janikovszky-estek eddigi moderátorai, házigazdái voltak többek között: Nyáry Krisztián, Kozma-Vízkeleti 
Dániel, László Kriszta, Feldmár András, dr. Gyurkó Szilvia, dr. Geist Klára, Holló Márta, Pilát Gábor. 
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Mozgóképes összefoglaló az ősbemutatóról: Katona József Színház, Budapest, 2013. 04. 23. 
http://www.youtube.com/watch?v=W8KeiLbWeqQ  
 Mozgóképes összefoglaló a második előadásról: Marczi Közösségi Tér, Budapest, 2014. 04. 23. 
https://www.youtube.com/watch?v=UP2SjwqCDhs  
 
Videóajánló Tollár Mónikától: Várkert Bazár, Képmás est, 2018. 04. 18. 
https://www.youtube.com/watch?v=QLbyvd8-PFg  
 Mozgóképes összefoglaló a DARK premierről: Színházi élmény vakon 
https://vimeo.com/246799880  
 
 
 

A lemez másik oldala 
kreatív online marketing tanácsadó és brand stylist 

(creative marketing counsellor, brand stylist) 

 
"Szeretem, hogy mi, nők önmagunkra tudjuk fordítani a figyelmünket és az energiáinkat a 

munkáinkban, vállalkozásainkban s ezáltal nem csak sokoldalú alkotókká válunk, de jól is érezzük 
magunkat a bőrünkben" 

 

Több mint 20 éves szakmai gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik a kreatív online marketing, a kreatív 
online kampánytervezés és -kivitelezés, a website- és webshopmarketing, illetve az online kommunikáció és 
partnerkapcsolatok, valamint a brandépítés/brandfejlesztés és a vállalkozásindítás/vállalkozásfejlesztés 
területén.  
2007-ben végzett az Online Marketing Manager közép- és felsőfokú képzésén Damjanovich Nebojsánál, 
akinél 2009-ben a Senpai Consulting egyik szakmai alapító csapattagja volt. 
2009 óta tanít az EDUTUSon (korábban Modern Üzleti Tudományok Iskolája), Budapesten három szakon: az 
Online Marketing Manager szak hallgatóinak a ’Kreatív szövegírás az interneten’ tantárgyat, a Rendezvényszervező szakos hallgatóknak ’Színházi és előadóművészeti ismeretek’-et, valamint a Kulturális 
manager szak hallgatóinak ’Produkciós management’-et. 
A 2015/16-os tanévben végzett az Inbound Marketing Akadémián (szintén Damjanovich Nebojsánál). 2018 óta a Coaching Centrum vendégelőadója, a ’Toorbo vállalkozásindító és -átalakító program’ oktatója, 
tanácsadója. 
2019-ben kezdett el tanítani a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Kereskedelmi tanszékén ’Kreatív 
kampánytervezés’-t a marketing szakosoknak.  Mindezek mellett rendszeresen dolgozik külsősként különböző cégeknél, vállalkozásoknál, projekteknél, kampányoknál kreatív tervezőként, szövegíróként. 
 

Legújabb büszkesége, ún. szerelemprojektje, a "The Big Picture - Creative Brand Brainstorming”, melynek 
mottója Maria Montessori gondolata: "Segíts, hogy magam csinálhassam!" E többórás kreatív workshop 
keretében azoknak segít, akik úgy érzik, megrekedtek a vállalkozásukkal kapcsolatban a brand, sales, 
marketing, PR területén. A személyes, négyszemközti együttgondolkodáson az alap a JELEN, a fókuszban a JÖVŐ áll, a cél pedig az egyéni üzletfejlesztés. Gyakorlatias elemzésekkel, gyors auditokkal és szakmai 
analízisekkel teszik közösen helyre fejben az egyes különálló részeket – vagyis összerakják a Big Picture-t!" 
 
Interjúk: 
Így írok én: Közel egy éve művészi szintre emeltem a több lábon állást 
http://igyiroken.hu/tollar-monika-muveszi-szintre-emeltem-a-tobb-labon-allast/  
Corporation Z: Az élet nem olyan, mint egy videójáték 
https://corporationz.hu/inspiratorok/2021/02/11/tollar-moni-az-elet-olyan-mint-egy-videojatek/  
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