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Képet kenyérért akció a hajléktalan emberekért

WEILER PÉTER: Képet kenyérért akció a hajléktalan 
emberekért  

Mit jelent az, hogy képet kenyérért? 

Weiler Péter úgy döntött, hogy A James Dean riport című tárlatának képeiről ötezer sorszámozott 
nyomatot készít. Az így sokszorosított műalkotásokat pedig a WERK Akadémiával és a Menhely Alap
karöltve Magyarország hajléktalanjai között osztják szét azzal a céllal, hogy a hajléktalanok a
hasznukra értékesíthessék. A budapesti WERK Akadémián május 8-án megnyitásra kerülő tá
országos nyílt, utcai kiállítás jön létre, amiben mindannyian részt vehetünk és segíthetünk.  

A Vatera támogatásával az 5 különböző grafikai sorozatból, amelyekből 1000-1000 darab kés
felajánlja az első 5-5 sorszámú példányt jótékony célú árverésre. Tehát összesen 25 képet á
mindegyik sorozatból az első 5 nyomatot.  

Mindegyik nyomat sorszámozott, szárazbélyegzett és Weiler Péter által aláírt példány. 

Támogassa a Menhely Alapítványt és a Képet kenyérért akciót. Licitáljon a képekre! 

A hajléktalanok a műveimet az utcákon, a piros lámpánál, és az aluljárókban árusítják. A Vatera r
közvetlenül segítheti őket, azzal, hogy a képeimre licitál. A mai gazdasági helyzetben az orsz
kénytelenek megtapasztalni, hogy elég egyetlen rossz döntés, hogy valaki elveszítse az otthon
az ő pártjukon, hívjuk fel ezzel az akcióval egymás kölcsönös segítésére a figyelmet. Adjunk kenyeret a k

Köszönettel, 
Weiler Péter  

 
James Dean & 
Marylin 
Méret: 210x290 mm 
4 színnyomás 
műnyomó papíron 

James Dean - A fotós 
Méret: 210x290 mm 
4 színnyomás műnyomó papíron 

James Dean - A verseny 
előtt 
Méret: 210x290 mm 
4 színnyomás műnyomó papíron 

James Dean - 
Cabrio 
Méret: 210x290 mm
4 színnyomás 
műnyomó papíron 
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A képekről és az alkotóról további részleteket Weiler Péter oldalán tudhat meg. 
Kedvezményezett: Menhely Alapítvány (ING Bank 13700016-01950018)  
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