Kategori Profesional
Kategori Profesional terbuka bagi
seniman berpengalaman yang telah
memiliki portofolio karya seni,
termasuk pameran tunggal maupun
pameran bersama (tidak termasuk
acara kelulusan sekolah), yang diwakili
oleh galeri atau pernah mendapatkan
penghargaan seni.

UOB Painting of the Year Award | Rp250 juta
Pemenang penghargaan ini akan diundang wawancara dan
berkesempatan mengikuti program residensi selama 1 (satu)
bulan di Fukuoka Asian Art Museum di Jepang.
Gold Award

| Rp100 juta

Silver Award

| Rp80 juta

Bronze Award | Rp50 juta

UOB Southeast Asian Painting of the Year Award | US$10.000
Penghargaan kategori regional ini diberikan kepada salah satu
pemenang terbaik yang dipilih oleh dewan juri dari keempat
pemenang 2018 UOB Painting of the Year dari Indonesia,
Malaysia, Singapura dan Thailand.

Kategori Pendatang Baru
Kategori Pendatang Baru terbuka
bagi seniman yang tengah menekuni
pendidikan atau baru mulai berkarir
di bidang seni ataupun mereka yang
memiliki hobi melukis.

Most Promising Artist of the Year Award | Rp30 juta
Gold Award

| Rp25 juta

Silver Award

| Rp15 juta

Bronze Award | Rp10 juta

Kompetisi UOB Painting of The Year
Indonesia | Malaysia | Singapura | Thailand
United Overseas Bank (UOB) mulai memprakarsai kompetisi UOB Painting of the Year sejak tahun 1982 di
Singapura, yang didasari oleh semangat mendukung para seniman berbakat dalam berkarya seni. Kini, kompetisi
seni tahunan ini merupakan kompetisi terlama di Singapura dan salah satu yang paling bergengsi di Asia Tenggara.
Kompetisi UOB Painting of the Year juga turut diselenggarakan di Indonesia, Malaysia, Singapura serta Thailand
dan telah berhasil menjaring banyak seniman pendatang baru serta pelukis profesional berbakat yang telah
memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan seni di Asia Tenggara.
Goh Beng Kwan merupakan salah satu ahli seni modern di Singapura yang pertama kali memenangkan kompetisi
ini pada tahun 1982. Pada tahun 1989, Goh menerima salah satu penghargaan seni terkemuka di Singapura,
Cultural Medallion. Seniman ternama lainnya yang pernah memenangkan kompetisi ini adalah Anthony Poon
(1983) dan Chua Ek Kay (1991). Kedua seniman tersebut juga mendapatkan pengakuan bergengsi Singapore
Cultural Medallion.
Salah satu alumni berbakat kompetisi ini adalah seorang seniman Thailand, Sukit Choosri. Melalui karya seninya
yang bertajuk One Life yang berhasil merebut gelar pemenang 2017 UOB Southeast Asian Painting of the
Year dan 2017 UOB Painting of the Year, Thailand. Lukisan tersebut membuka cakrawala untuk melihat makna
kehidupan.
Selama 2017, gelar UOB Painting of the Year juga dianugerahkan kepada Sunny Chyun dari Singapura, Kukuh
Nuswantoro dari Indonesia dan Chok Yue Zan dari Malaysia.

One Life oleh Mr Sukit Choosri
(2017 UOB Southeast Asian Painting of the Year)

Formulir Pendaftaran

“To be an artist is to believe in life.”
-Henry Moore
The Observer, 24 November 1957

Lihat dan yakini. Perluas cakrawala
Tuangkan cerita Anda di atas kanvas, mari berpetualang dalam inovasi dan apresiasi karya seni.

Manfaatkan peluang
Kirimkan karya seni Anda selambatnya 3 September 2018 (cap pos) ke
UOB Plaza lantai 12, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230, Indonesia.

Raih hadiahnya
Pemenang 2018 UOB Painting of the Year Indonesia akan menerima hadiah sebesar Rp250 juta dan
berkesempatan merebut gelar 2018 UOB Southeast Asian Painting of the Year di Singapura dengan
tambahan hadiah sebesar US$10.000.
Pemenang 2018 UOB Painting of the Year akan mengikuti seleksi program residensi di
Fukuoka Asian Art Museum di Jepang.

Batas akhir pengiriman: 3 September 2018 (cap pos)

www.uobpoy.com

Syarat dan Ketentuan

4. Keikutsertaan Kompetisi

Kompetisi UOB Painting of the Year 2018
1. Kelayakan
1.1 Kompetisi UOB Painting of the Year (“Kompetisi”) diselenggarakan oleh
PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia).
1.2 Kompetisi ini hanya terbuka bagi warga negara Indonesia. Keikutsertaan dalam
Kompetisi ini tidak dipungut biaya.
1.3 Bagi peserta yang dibawah 18 tahun harus menyertakan persetujuan orang tua atau
wali untuk mengikuti Kompetisi yang terdapat pada formulir pendaftaran dan seniman
wajib mematuhi semua syarat dan ketentuan.

2. Kompetisi
2.1 Kompetisi ini terbagi atas dua kategori, yaitu Pendatang Baru dan Profesional.
		

a. Kategori Pendatang Baru terbuka bagi Seniman yang tengah menekuni pendidikan
atau baru mulai berkarir di bidang seni ataupun mereka yang memiliki hobi melukis.

		

b. Kategori Profesional terbuka bagi seniman berpengalaman yang memiliki
portofolio karya seni, termasuk pameran tunggal maupun pameran bersama
(tidak termasuk acara kelulusan sekolah), yang diwakili oleh galeri atau pernah
mendapatkan penghargaan seni.

		

c. Tidak ada batasan umur baik bagi kedua kategori Pendatang Baru maupun kategori
Profesional.

2.2 Setiap peserta hanya dapat mendaftarkan hasil karya seninya pada salah satu kategori.
2.3 Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 3 (tiga) karya seni pada kategori yang
didaftarkan.
2.4 Diperkenankan melukis dengan menggunakan media akrilik, batik, kuas Cina, kolase,
krayon, tinta, media campuran, minyak, cat air atau media lainnya.
2.5 Karya seni video, instalasi maupun patung tidak diterima.
2.6 Kolase, lukisan emboss dua dimensi dan lukisan tiga dimensi dapat diterima, dengan
ketebalan maksimal 5 cm (termasuk bingkai).
2.7 Lukisan yang dikirimkan harus merupakan karya asli dan berusia tidak lebih dari dua
tahun dari tanggal pembuatan pada saat pengiriman.
2.8 Peserta tidak diperkenankan mengirimkan hasil karya yang pernah ditawarkan
untuk dijual, diterbitkan atau dipamerkan. UOB Indonesia berhak membuat keputusan
sepihak dan tidak dapat digugat untuk membuat pengecualian terhadap karya pelajar
seni rupa yang pernah dipamerkan dalam acara kelulusan sekolah, namun belum pernah
diperjualbelikan, dipublikasikan atau dipamerkan dalam bentuk apapun.
2.9 Pembingkaian lukisan tidak diwajibkan.
2.10 Lukisan yang dikirim dengan melebihi batas maksimal panjang atau lebar 180 cm
(termasuk bingkai) tidak akan diterima.
2.11 Lukisan dikirim dalam bentuk rangkaian karya seni dengan jumlah tidak lebih dari
3 (tiga) bagian terpisah yang merupakan satu kesatuan dari sebuah karya seni, atau
jika memang merupakan satu kesatuan bentuk, lukisan harus dikirim dalam bentuk
triptych (karya seni 3 panel). Dimensi panjang atau lebar keseluruhan seluruh bagian
lukisan yang merupakan satu kesatuan dari karya seni dan/atau triptych (jika menyatu)
tidak boleh melebihi 180 cm.

3. Hadiah
3.1 Hadiah untuk dua kategori pemenang, antara lain:

		 Kategori Pelukis Profesional
			Pemenang UOB Painting of the Year
			Pemenang Gold		

		Rp250 juta

			Rp100 juta

			Pemenang Silver				Rp80 juta
			Pemenang Bronze			

Rp50 juta

			

			Pemenang UOB Southeast Asian Painting of the Year Award
			
			
			

US$10.000

Penghargaan kategori regional ini diberikan oleh dewan juri kepada 			
salah satu pemenang terbaik yang dipilih dari keempat pemenang 			
UOB Painting of the Year dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

			Program Residensi di Fukuoka Asian Art Museum
			 Salah satu dari keempat pemenang masing-masing negara dalam kompetisi 			
			 UOB Painting of the Year akan berkesempatan mengikuti program residensi di 		
			 Fukuoka Asian Art Museum di Jepang. Penerima penghargaan ini akan diseleksi 		
		
melalui wawancara yang diadakan oleh perwakilan Fukuoka Asian Art Museum 		
			 dan/atau para juri kompetisi UOB Painting of the Year.

Kategori Seniman Pendatang Baru
			Pemenang Most Promising Artist of the Year

Rp30 juta

			Pemenang Gold					Rp25 juta
			Pemenang Silver			

Rp10 juta

			Pemenang Bronze			

Rp5 juta

4.1 Setiap peserta wajib mengirimkan foto lukisan dengan resolusi tinggi (ukuran minimum 8R)
serta formulir pendaftaran resmi, dengan keterangan mengenai masing-masing lukisan
dengan jumlah kata minimum 200 kata untuk setiap lukisan serta fotokopi identitas.
Setiap peserta hanya perlu mengirim 1 (satu) formulir pendaftaran yang bisa berbentuk
fotokopi.
a. Peserta pada kategori Profesional wajib mengirimkan minimal 2 (dua) foto lukisan
rujukan yang pernah dibuat sebelumnya sebagai bahan rujukan para juri. Peserta
bebas memilih lukisan rujukan yang akan dikirimkan. Tidak ada batasan usia lukisan
maupun status lukisan rujukan yang dikirim selama lukisan rujukan merupakan hasil
karya peserta.
b. Setiap lukisan yang diikutsertakan di Kompetisi harus dilengkapi dengan label
(tersedia pada formulir pendaftaran) dan dilekatkan pada sudut kanan atas bagian
belakang amplop. Seluruh informasi harus ditulis jelas dengan huruf cetak pada
label.
c. Foto lukisan dan formulir pendaftaran harap dikirimkan ke:
			
Panitia UOB Painting of the Year
			
UOB Plaza - Lantai 12
			
Jl. M.H. Thamrin No 10, Jakarta 10230
			
Tel: (021) 2350 6000 ext. 31247 / 31242
			
Email: poy@uob.co.id
			 * Batas akhir pengiriman foto lukisan adalah 3 September 2018 (cap pos)
4.2 Pengiriman lukisan asli bagi pelukis yang terpilih sebagai semi finalis.
a. Berdasarkan foto lukisan yang diterima, panel juri UOB Painting of the Year akan
memilih beberapa kandidat finalis untuk mengikuti tahap penjurian selanjutnya.
b. Seniman yang lolos pada tahap ini akan dihubungi oleh pihak UOB Indonesia dan
diwajibkan mengirim lukisan asli untuk penjurian tahap kedua
c. Lukisan asli harus diterima oleh UOB Indonesia selambatnya pada tanggal
19 September 2018.
d. Lukisan yang dikirim harus dilengkapi dengan label (tersedia pada formulir pendaftaran)
yang dilekatkan pada sudut kanan atas belakang lukisan. Seluruh informasi harus
ditulis dengan jelas dalam huruf cetak pada label.
4.3 Lukisan yang belum sepenuhnya kering tidak akan diterima.
4.4 UOB Indonesia tidak menyediakan tempat penyimpanan untuk setiap kemasan lukisan
yang diterima. UOB Indonesia tidak berkewajiban untuk mengirimkan kembali lukisan
dengan menggunakan kemasan awal kepada seluruh finalis UOB Painting of the Year.

5. Penilaian
5.1 Penjurian Kompetisi dilakukan melalui 3 (tiga) tahap penjurian.
a. Penjurian tahap 1, yaitu seleksi melalui foto;
b. Penjurian tahap 2, yaitu seleksi melalui lukisan asli; dan
c. Penjurian tahap 3, yaitu seleksi melalui wawancara
5.2 Lukisan akan dinilai oleh panel juri yang telah ditunjuk oleh pihak UOB Indonesia.
Keputusan panel juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Tidak diperkenankan
berkomunikasi dengan panel juri ataupun pihak UOB Indonesia mengenai lukisan yang
sedang dalam tahap penjurian pada saat sebelum, saat Kompetisi maupun setelah
Kompetisi.
5.3 Hasil karya seni akan dinilai berdasarkan 4 (empat) kriteria dasar, yakni: Pesan yang
terkandung, kreativitas, komposisi dan teknik.
5.4 UOB Indonesia berhak untuk mencabut penghargaan yang telah ditetapkan apabila
lukisan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat wajib sesuai dengan pertimbangan
dewan juri.

6. Pengumuman Hasil
6.1 Seluruh pemenang Kompetisi akan diberitahu melalui email dan/atau surat resmi dan/atau
telepon mulai tanggal 22 September 2018.
6.2 Hasil penjurian akan diumumkan pada acara malam penganugerahan di Jakarta pada
tanggal 16 Oktober 2018.
6.3 Hadiah kepada pemenang akan diberikan oleh panitia maksimal 30 hari kalender
setelah acara malam penganugerahan.
6.4 Pemenang penghargaan UOB Southeast Asian Painting of the Year akan diumumkan
dalam sebuah acara penganugerahan pemenang di Singapura pada tanggal 1 November 2018.

7. Pameran Lukisan Pemenang
7.1 Semua lukisan pemenang dan finalis, kecuali lukisan pemenang UOB Painting of the
Year Indonesia dan pemenang Most Promising Artist of the Year akan diikutsertakan
dalam pameran UOB Painting of the Year 2018 yang akan diselenggarakan mulai
tanggal 8 November sampai 19 November 2018 di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta.
7.2 Lukisan pemenang UOB Painting of the Year Indonesia dan pemenang Most Promising
Artist of the Year akan dipamerkan di Singapura pada bulan November 2018.

8. Pengambilan Lukisan
8.1 Keseluruhan lukisan finalis akan dikembalikan kepada masing-masing seniman setelah
pameran UOB Painting of the Year Indonesia selesai dilakukan, kecuali untuk 8 lukisan
pemenang.

9. Hak Cipta/Hak Properti Intelektual

9.1 Keseluruhan materi yang dikirimkan kepada UOB Indonesia harus sesuai dengan syarat
dan ketentuan dan harus merupakan hasil karya asli peserta.
9.2 Semua lukisan pemenang Kompetisi termasuk surat-surat dan data diri yang dikirimkan
kepada UOB akan menjadi hak milik UOB Indonesia. UOB Indonesia berhak menyimpan
seluruh hasil karya seni pemenang penghargaan dan surat-surat pendukungnya. Peserta
disarankan untuk mengambil keseluruhan foto lukisan sebelum dikirim.

9.3 Semua pemenang akan memberikan hak izin tanpa batas kepada UOB Indonesia yang
berlaku di seluruh dunia dan tanpa royalti untuk mengadakan pameran, menyimpan
dan menggandakan lukisan-lukisan pemenang (termasuk, tetapi tidak terbatas pada
brosur, kalender, katalog, kartu ucapan selamat dan website).
9.4 Setiap peserta akan menanggung dan tidak menuntut UOB Indonesia serta karyawan
dan perwakilannya atas segala kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran terhadap
segala tuntutan atau tindakan yang ditimpakan kepada UOB Indonesia serta karyawan
dan perwakilannya akibat pelanggaran atas peraturan ini.

10. Persetujuan untuk Mematuhi Tata Cara dan Peraturan

10.1 Dengan mengirimkan materi, para peserta menyatakan kesediaannya mematuhi tata
cara dan peraturan Kompetisi. Walaupun segala usaha akan dilakukan untuk menjaga
kondisi materi yang dikirim, UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian
atau kerusakan yang terjadi pada materi, sebelum pada saat dan sesudah Kompetisi
berlangsung.
10.2 Aturan dan peraturan ini tunduk pada hukum Indonesia, dan para peserta dengan
ini menyatakan tunduk pada yurisdiksi sistem peradilan Indonesia serta bersedia
mengirimkan bukti-bukti yang diminta melalui pos atau cara lain yang diizinkan oleh
hukum di Indonesia.
10.3 Pengesampingan (baik secara langsung maupun tidak langsung) oleh UOB Indonesia
akan aturan dan peraturan atau pelanggaran peraturan tersebut oleh salah seorang
peserta tidak berlangsung seterusnya dan pengesampingan tersebut tidak mencegah
UOB Indonesia untuk mengambil tindakan atas pelangaran berikutnya oleh peserta
atas aturan dan peraturan tersebut.

11. Penggunaan Data-data Pribadi

11.1 Dengan mengirimkan lukisan kepada UOB Indonesia, peserta bersedia mengizinkan
UOB Indonesia dan badan-badan terkait serta perwakilan mereka untuk saling berbagi
data-data pribadi peserta diantara mereka sendiri, mengumpulkan dan menggunakan
keterangan tersebut serta memberitahukan keterangan tersebut kepada penyedia
jasa resmi Perusahaan untuk tujuan-tujuan berikut:
a. Menghubungi pemenang Kompetisi dan/atau peserta sehubungan dengan
pameran-pameran berikutnya, acara-acara umum terkait dengan hasil karya seni
mereka serta acara-acara seni lainnya.
b. Membentuk mailing list alumni Painting of the Year agar setiap orang dapat mengetahui
kegiatan-kegiatan terkait dengan aktivitas UOB Painting of the Year.

Setiap pengiriman lukisan harus disertai
dengan label terlampir pada bagian belakang
pojok kanan atas amplop. Seluruh informasi
harus ditulis dengan jelas menggunakan huruf
kapital.

Label

Bagian belakang
amplop

Judul Lukisan

Diisi oleh pihak UOB (No Urut)

Judul Lukisan

Diisi oleh pihak UOB (No. Urut)

Diisi oleh pihak UOB (No. Urut)

Judul Lukisan

Judul Lukisan

Diisi oleh pihak UOB (No. Urut)

Tanda Terima

Judul Lukisan

Diisi oleh pihak UOB (No. Urut)

UOB menyatakan telah menerima karya seni beserta penjelasan lukisan yang
diajukan untuk kompetisi UOB Painting of the Year
Mohon isi dengan lengkap formulir ini

Nama peserta

No identitas peserta

Nama orang tua/wali (untuk peserta 18 tahun kebawah)
Bapak/Ibu* Nama lengkap orang tua/wali
No.

Nomor identitas orang tua/wali

Judul Lukisan

01
02

Tanda tangan peserta

Tanggal pengiriman lukisan

03

Diisi oleh pihak UOB

Tanggal diterima

Diisi oleh pihak UOB

Alamat Pengiriman Foto Lukisan

Dengan mengirimkan foto lukisan beserta
narasinya untuk keikutsertaan dalam
kompetisi UOB Painting of the Year,
Saya menyatakan setuju untuk mematuhi
seluruh syarat dan ketentuan yang
berlaku.

Formulir
Pendaftaran

Bapak/Ibu*
Nama lengkap dengan huruf kapital

UOB Plaza - Lantai 12
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Tel: (021) 2350 6000 | Ext. 31247/31242

Usia

Tanggal lahir (Tanggal, bulan dan tahun)

No identitas / KTP peserta

Alamat

Pekerjaan

Nama orang tua/wali*
(khusus peserta dibawah 18 tahun)

Nomor telepon

Nomor identitas orang tua/wali*

Nomor handphone

Tanda tangan peserta/orang tua/wali*
(wajib diisi)
No

Judul Lukisan

Email

Kategori Profesional/
Pendatang Baru

Media

Tinggi
(cm)

Lebar
(cm)

01
02
03

Cantumkan daftar prestasi/pengalaman Anda

Deskripsikan lukisan/karya Anda (minimal 200 sampai 300 kata) pada formulir ini atau lampirkan tulisan Anda bersama formulir ini.

Diisi oleh pihak UOB
(No Urut)

