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A 2014-ben újonnan alapított Art Forward küldetése a Közép Európai kortárs művészet és a Magyar feltörekvő
fiatal művészek képviselete Magyarországon és a Nemzetközi színtereken. Művészeink közös jellemvonása a
konceptuális képzőművészeti alkotások orientáltsága és az univerzális üzenetek közvetítése alkotásaikon
keresztül. Az Art Forward missziója hogy különféle kulturális és közösségi művészeti projekteken keresztül
bővítse a kortárs képzőművészeti színteret, annak befogadó közönségét és nagyban hozzájáruljon egy új
gyűjtőréteg kineveléséhez. Menedzsment célunk pályakezdő, tehetséges képzőművészek kiválogatása,
felkarolása majd bevezetése a Magyarországi és Nemzetközi képzőművészeti piacra. Munkánk hangsúlyát olyan
gyűjtőkre, vásárokra, múzeumi kollekciókra alapozzuk akik nyitottak új tehetségekre és előre mutató
alkotásokra melyek olykor akár nem hagyományos médiumok vagy csoportos alkotások. Menedzsmentünk
válogatott művészcsoportjának egyéni, csoportos vagy kihelyezett kiállításokat, rezidens programokat,
közösségi projekteket, előadásokat és workshopokat szervezünk. Az Art Forward közösség kiépítése
érdekében fontosnak tartjuk hogy a kiállítási programunkban időről-időre kerekasztal-beszélgetéseket,
tárlatvezetéseket biztosítsunk, közösségi művészeti projekteket felkaroljunk és ezekhez kiadványokat
jelentessünk meg.

/ENGLISH/
ᴀ(ʀ(ᴛ(ғ(ᴏ(ʀ(ᴡ(ᴀ(ʀ(ᴅ(››(
Established in Budapest in 2014 with the aim of selecting new and meaningful artworks. Art Forward actively
seeks out and represents 21st century contemporary artists from a young and socially conscious generation who
cultivate art as pastime or investment. Art Forward is an innovative, new approach to art, combining a creative
studio, exhibition gallery and educational lab with a platform for investment and return. Art Forward was
designed with the aim of promoting Central Europe's finest unknown talent in the world of visual art as well
as with the goal of creating a vibrant community dedicated to the exchange of art. Art Forward is an organic
community where artists, managers and investors all participate as a whole to promote relationships between
artists and the art-loving public, concentrating on the primary art market. The emphasis of the studio space is
on painting-based exhibitions, drawings, sculptures, installations and periodically on new media and
interactive art.
Art Forward strives to promote a group of emerging artists through private or collectively-managed
exhibitions, residential programmes, off-site projects, workshops and lectures. We also provide a community
space for emerging artists to collaborate, communicate, and create in an open, supportive environment, one
wherein artists are nurtured and inspired by fellow artists. Our mission is to choose fresh talents early in their
careers and encourage their artistic development via a series of exhibits. Each artist selected must prove the
ability to bring a ‘universal message’ to their works, thus betraying a depth and soul we at Art Forward believe
to be an essential quality for any artist to be truly enduring.
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