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Az élet egyik nagy adománya, lehetősége, gesztusa nekünk, embereknek, hogy
történeteket tudunk mesélni. Hogy amin keresztülmegyünk, megosztható.
Öröm, félelem, álmok, érzések. A tapasztalataink kölcsönadhatóak, gondjaink
megfelezhetőek, a nevetés sokszorozható. Közlekedik ez a megélt, leszűrt bölcsesség, lehet venni és épülni belőle.

A közel 20 év alatt Péter nagy utat tett meg, és példaértékűnek tartom, ahogy
halad előre a maga által kijelölt pályán. Művészete a máról és az életről szól,
ami érzékenyen reagál a minket körülvevő világ változásaira, a társadalmi problémákra és feszültségre. Igazi kortárs alkotó, aki érti és használja a digitális kor
lehetőségeit, és folyamatosan kísérletezik, hogy a művészeti nyelvét szélesíteni
tudja.

Az igaz történetek nagy ereje, hogy pikkpakk átmennek a mindenkiben élő
sztereotípia-falakon, sőt haladéktalanul kezdik is őket lebontani, hogy az életből
tényleg az életet lássuk.

A modern művészet lehet abban is előremutató, hogy a művész a teljes élményre koncentrálva nem engedi ki a kezéből a legutolsó részletet sem. Az élmény
legapróbb eleme is Péter kezében fut össze, ami komoly többletet ad a kiállításainak. Hiszen a kép elkészítésével a folyamat nem ér véget, elindul a párbeszéd
a mű és a közönség között, amit Péter ugyanolyan fontosnak és kreatív kihívásnak tart.
A Behind The Clouds képek frissek és értékesek az alkotások ereje miatt és
annak a nem mindennapi összefogásnak köszönhetően, hogy az ország legjobb
zenekarai álltak modellt Péternek a Bátor Tábor támogatásáért.
A Kieselbach Galéria sok éve a Bátor Tábor partnere a képzőművészeti árverések lebonyolításában. Fantasztikus érzés egy olyan alapítvány munkáját
közvetlenül segíteni, amin keresztül beteg gyerekek életében hozhatunk pozitív
változást. Ennek az árverésnek egyetlen célja van, hogy a Bátor Táboron keresztül a betegséggel folytatott harcban a gyerekeket támogassuk.
Ma este mindenki könnyű helyeztben van. Értékes, időtálló képeket vásárolhatnak, a legnemesebb céllal.

Például milyen kézenfekvő gondolat, hogy a sztár a színpadon mindig bátor.
Vagy, hogy aki százezrekhez szól, annak sose remeg a hangja. Aki fentről mondja, mindig és mindenben biztos, Szép mese, viszont nem így van.
Hogy egy gyerek kicsi, a felnőttek meg erősek. Meg, hogy addig minden jó, amíg
gyerek vagy. Viszont nem mindig van így.
Néha sajnos már eleje is nehéz. Nagyon. Viszont bámulhatunk szájtátva: bennük
hogyhogy annyi erő, kitartás van, mint száz felnőttben együttvéve?
Jó történet ez az aukció is. Szívvel és ésszel összerakott történet, több hangon
szól, jó messzire, zenél, mesél, fotóz és fest, és a végén, íme, sok szeretnivaló,
jó mű. Szeretek árverést vezetni, Ha jó célja van, különösen. Mások az energiák,
más a licitálókkal telt terem, másképp veszünk benne részt, bármely ponton
teljesítünk is szolgálatot.
Weilerrel régi már a kapcsolat. Kis kezdőkként együtt béreltünk irodát és a
napfényes, nagy belmagasságú tereinket elválasztó ajtót gyakran nyitottuk
egymásra fontos és semennyire se fontos dolgokkal. Azóta sokféle szerepben
és munkákban találkoztunk, ez a mostani eddig a legnagyobb.
Tizenkét éve része az életemnek a Bátor Tábor. Örülök, hogy megint összetes�szük erőinket, hogy az est végén kimondhassuk, komoly összeggel támogatjuk,
hogy van egy hely, ahol legyőzik a félelmeket, és kalandokat, nevetést, önbizalmat adagolnak óriás dózisban. Úgyhogy emelgessék tárcsáikat, hogy megsokszorozhassuk az erőt, azokban a kicsi, nagy tervekkel teli testekben.

Winkler Nóra

köszöntő

köszöntő

Kieselbach Tamás

Weiler Péterrel 1997 óta vagyunk barátok. A Falk Miksa utcában ismerkedtünk
meg, ahol Péter évről évre kiállított. Szemtelenül fiatalon rendezett önálló kiállításokat, és felfigyeltem rá, ahogy a képzőművészeten keresztül a teljes élményre koncentrál. Élmény a képeken, a megnyitón és a köré szervezett happeningen
keresztül.
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fotó: Szalmás Krisztina

pop-art

író

Weiler Péter többnyire a hétköznapi élet pillanatait rögzíti a képein.
Mintha Polaroid-fotókat néznénk, amelyeket egy űrutazó csinált, aki megpróbálja dokumentálni az ezredforduló Magyarországát. Minden nagyon ismerős,
de valahogy mégis távoli. Álomképek világos kontúrokkal. Lakótelepi hétvégék, balatoni nyaralások, első csókok, sípályák, öreg autók, elillanó szerelmek
ikonikusan elbeszélt, mégis befejezetlen történetei. Hétköznapi pillanatok: néha
nem is akarnak többek lenni önmaguknál, néha pedig a legfontosabb közügyek,
amelyek csak elképzelhetők. Mert Weiler akkor a legkomolyabb, amikor azt his�szük, viccel. Amikor ketrecbe zárja magát vagy csomagtartóból árul olcsó piaci
portékákat. Pedig ilyenkor a közélet riasztó banalitásáról beszél.
Most kortárs zenészek szerepelnek a vásznain. Ez is lehetne önmagáért való
pop-art hagyomány. Méltó tisztelgés a Mick Jaggert tucatszor is megfestő előd,
Andy Warhol előtt. De Weiler esetében most is másról, többről van szó.
A képeken szereplő ikonikus zenészek és a képek alkotója egyaránt közéleti
missziót képviselnek. Az elmúlt évtized egyik legfontosabb civil kezdeményezése, a súlyosan beteg gyerekek rehabilitációjáért dolgozó Bátor Tábor Alapítvány
céljainak megvalósulását segítik. Egy kedvenc zenekarodat ábrázoló póló: hétköznapi valami. A kortárs képzőművészet és a kortárs könnyűzene integrálása
egy kiemelten fontos közügy érdekében: ünnepi pillanat az egyre érzéketlenebbé váló hétköznapokban. Talán ez a valódi pop-art. Artem ad populum: művészet
a köz érdekében.
Szóval Weiler Péter már megint nagyon komoly dologba kezdett. Megtisztelő,
hogy mellette ülhettem az Akadémián.
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Éreztem, hogy a 2016-os év különleges lesz. Ennek az évnek meghatározó
élménye, hogy már januártól csapatként együtt dolgozhattunk a Bátor Tábor
munkatársaival a Behind The Clouds kampányon. Minden megbeszélés, fotózás
és szervezés alkalmával láttuk egymás arcán, nem akarjuk, hogy ez a projekt
véget érjen. Élveztük minden pillanatát, és most a főállomás következik.
Sok személyes álmom vált valóra. Első és legfontosabb, hogy közösen sikerült
a Bátor Tábor részére komoly bevételt generáló projektet szerveznünk. A pénz
a legjobb helyre kerül.
Megismerkedhettem az ország legfantasztikusabb zenészeivel, akik közül
négy zenekarnak a szülővárosomból, Pécsről indult a karrierje.
A képeim megjelentek az összes fesztiválon, a Budapest Parkban, egész szezonban kiemelt helyen trikók és óriási printek formájában. A Strand Fesztiválon még
a Balatont is sikerült meghódítani a képekből készült térszobrokkal.
Köszönöm a Bátor Tábornak, hogy lehetőségem nyílt kísérletezni és merész
dolgokat megálmodni.
A pop-art híveként hiszek abban, hogy a képzőművészet lehet népszerű és
maradandó is egyben. A képeket el kell juttatni az emberekhez, és ez fontosabb,
mint hogy ők jöjjenek el a galériákba. Mozogni, aktívnak lenni és jelen lenni, kortársként ma és itt pozitív változást hozni. A Behind The Clouds képek a zenével
összekapaszkodva jutottak el sok ezer emberhez, ami rendkívüli lehetőség egy
képzőművész számára.
Hiszem, hogy különleges dolgot álmodtunk és valósítottunk meg, olyat, amire
nemcsak Magyarországon, de nemzetközileg sem igazán akad példa. Ennyi
tehetséges és önzetlen ember kreatív munkáját dicséri, hogy ma ezt a kiállítást
és jótékonysági árverést megrendezhetjük.
Köszönöm.

Weiler Péter

köszöntő

Nyáry Krisztián

Úgy szoktam mesélni, hogy Weiler Pétert az Akadémiáról ismerem. Ez a mondat
egyben arra is példa, hogy a valóság és az igazság néha nem fedik egymást.
Valójában úgy voltunk akadémikusok, hogy mindkettőnk gyerekei az MTA
óvodájába jártak. Mi pedig cipőkötés és öltöztetés közben összebarátkoztunk.
Ez nagyjából tíz évvel ezelőtt történt, és senkinek sem jutott volna eszébe, hogy
úgy hivatkozzon ránk, hogy ott beszélget a képzőművész meg az író. Azóta
sok minden történt velünk, és mind a ketten nagyon örülünk, hogy nem egy
kiállításmegnyitón vagy egy könyvbemutatón ismertük meg egymást. Hanem
a lehető leghétköznapibb életben.
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Kedves érdeklődők, rajongók, gyűjtők, műkedvelők,
jótékonykodni vágyók!
Köszöntelek Benneteket a Bátor Tábor nevében a Behind The Clouds kampány
első jótékonysági aukcióján!

Vadász Ervin

köszöntő

A Bátor Tábor Alapítvány
ügyvezetője

Idén év elején belevágtunk egy projektbe, melyről azt hiszem, akkoriban egyikünk sem sejtette, hogy mekkora méreteket fog ölteni. A Behind The Clouds
kampány során 15 ismert zenészt, zenekart kerestünk meg, hogy osszák meg
velünk, mi volt a legnagyobb félelem az életükben, amelyet sikerrel legyőztek.
Weiler Péter képzőművész végül megalkotta ezeket a pillanatokat egy-egy képben. A képeket pólókra nyomtuk, ezek megvásárlásával pedig a Bátor Táborban
gyógyuló gyerekeket lehet támogatni, hogy ők is sikerrel megküzdjenek
félelmeikkel, betegségükkel.
A kampány során rengeteg jószándékkal, segítőkészséggel, támogatással találkoztunk. A Magyar Dávid (Pólópokol) által pólókra áttervezett kollekcióval eljutottunk az idei nagyobb fesztiválokra, számtalan koncertre, a Budapest Parkba,
az idei Art Market Budapestre és a DRK üzletébe is. Most elérkeztünk a kampány
egyik mérföldkövéhez, a Behind The Clouds jótékonysági aukcióhoz, ahol az eredeti alkotásokat árverezzük el. Weiler Péter nagylelkűségének köszönhetően a
leütési ár 80%-a a Bátor Tábort támogatja. Ahhoz, hogy ez végül minél nagyobb
segítséget jelentsen nekünk, a Ti nagylelkűségetekre és licitálási kedvetekre lesz
ma este szükség! Nagyon bízunk Bennetek!
Hálásan köszönjük minden partnernek, segítő kéznek, akik lehetővé tették ezt
a kampányt. Kiemelt köszönet Péternek a fáradhatatlanságáért, azért a rengeteg energiáért, időért, ötletért, amit belerakott az elmúlt évbe.
Büszkék vagyunk arra, hogy sikerült egy olyan kampányt elindítanunk,
ami bizonyítja, hogy a jótékonykodás menő.
Maradjon ez így!
Felejthetetlen estét kívánok mindenkinek!
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A Bátor
táborról

A Bátor Táborban súlyosan beteg gyerekeknek szervezünk terápiás táborokat, melyek
során a gyerekek vélt vagy valós félelmeket legyőzve nyernek erőt, önbizalmat a
mindennapokhoz és a betegséggel való
küzdelemhez.
A Behind The Clouds kampány azért tud
szorosan kapcsolódni a küldetésünkhöz,
mert egészséges és beteg gyerekeknek,
sőt, felnőtteknek is nagyon inspiráló látni
azt, hogy sikeres és magabiztos sztároknak
is voltak, vannak félelmeik, melyeken felülkerekedtek. A kampány ilyen értelemben
nemcsak pénzbeli támogatást jelent
a Bátor Tábornak, hanem lelki támogatást
is táborozóinknak a félelmekkel és a betegséggel való megküzdésben.
További információ:
www.batortabor.hu

Behind The Clouds
werk fotók

WEILER
KÉPEK az
ÁRVERÉSEKEN
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Weiler Péter jellemzően 80×80 cm méretű képeinek
leütési árai 450.000 - 1.100.000 forint között
alakultak az utóbbi 2 évben.
Kieselbach Galéria / 2014. december 20.
BÁV / 2015. május 20.
Kieselbach Galéria / 2015. május 27.
Kieselbach Galéria / 2015. október 12.
Blitz Galéria / 2015. december 16.
Kieselbach Galéria / 2015. december 21.
Blitz Galéria / 2015. május 17.
Pintér Galéria / 2016. július 31.

aukciós műtárgyak
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Vad Fruttik
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft
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02

Žagar
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft

13

03

Irie Maffia
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft

14

04

Magashegyi Undeground
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft

17

05

Csík zenekar
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft

18

06

Kiscsillag
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft

21

07

Rúzsa Magdi
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft

23

08

Quimby
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft

25

09

Wellhello
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft

27

10

Punnany Massif
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft

29

11

Ivan & The Parazol
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft

30

12

Beck Zoltán – 30Y
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft

33

13

Halott Pénz
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft

35

14

Ganxsta Zolee
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft

37

15

Anna and the Barbies
Giclée vászon, 100x100 cm
Kikiáltási ár: 220.000 Ft
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Beck Zoltán – 30Y

Lovasi András –
Kiscsillag

Giclée, dibond lemez és acél
125×230 cm
Kikiáltási ár: 120.000 Ft

Ganxsta Zolee
Giclée, dibond lemez és acél
80×180 cm
Kikiáltási ár: 120.000 Ft
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csendes
aukció

Giclée, dibond lemez és acél
110×253 cm
Kikiáltási ár: 120.000 Ft

Vitáris Iván –
Ivan & The Parazol
Giclée, dibond lemez és acél
118×100 cm
Kikiáltási ár: 120.000 Ft

41

43

Kiemelt partnerek:

További köszönet:

Bátor Tábor Alapítvány
Kieselbach Galéria
Winkler Nóra
Visual Europe
Weiler
Akvárium Klub
Budapest Park
Sziget – VOLT – STRAND
Magyar Dávid, Pólópokol

Botond Szabolcs
Börcsök Nóra
Égei Márton
Filutás Anna
Fülöp Zoltán
Gém Péter
Glatz Tamás
Harci Tamás
Horváth Veronika
Hradszky Tamás
Kieselbach Tamás
Kondor Gábor
Kosztyu Marianna
Kutas Krisztina
Lázár Arthur
Löbenwein Norbert
Ludas Zoltán
Medgyasszay László
Orbán Balázs
Rimóczi Imre
Sándor László
Szalmás Krisztina
Tolnai Viktória
Tóth Kata
Tóth Milán
Vass Nikolett
Vékás Gábor
Veres Ádám

További partnerek:
HVG
Abercombie&Fitch
Art + Text
Art Market
BDR Textilprint
BT Art
DRK
EFOTT
Fishing on Orfű
Godot Galéra
Gravoform Kft.
HVG Press
JC Decaux
Mazel Tov
Pigmenta
VA Vision
Videod!sco

a közreműködő zenekarok
és menedzsereik:
30Y
Anna and the Barbies
Csík zenekar
Ganxsta Zolee
Halott Pénz
Irie Maffia
Ivan & the Parazol
Kiscsillag
Magashegyi Underground
Punnany Massif
Rúzsa Magdi
Quimby
Vad Fruttik
Wellhello
Žagar
Bucsai Tímea
Darabi Zsuzsi
Dénes Adél
Frantal Tibor
Kathy Zsolt
Koncz Balázs
Konczlik Lilla
Méhes Dorina
Molnár Csilla
Podlovics Péter
Sasváry Zoltán
Such Tamás
Szovják Bea
Tóth Gergely
Tresó Tibor

Köszönet illeti még a több száz Behind The Clouds pólóvásárlót, a közel 50 Bátor Tábor önkéntest és
a Bátor Tábor munkatársait, akik nélkül ez a kampány nem lenne az, ami.
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