
“To be an artist is to believe in life” 

- Henry Moore



Tunjukkan bakat seni Anda dan raih 
puncak prestasi! Rebut Hadiah Utama 
Rp250 Juta!
PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) mewujudkan 
kepedulian terhadap  perkembangan seni rupa Indonesia 
melalui kompetisi 2018 UOB Painting of the Year.

Ketentuan Umum:
• Tema, aliran, dan media bebas.
• Berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi dengan ketebalan   

maksimal 5 cm. 
• Karya video, instalasi, patung tidak termasuk dalam kategori 

penjurian.
• Berukuran maksimal 180 cm (termasuk bingkai).
• Kriteria penilaian: konsep, kreativitas, komposisi, dan teknik.

Kategori Peserta:
• Profesional  
 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.

• Pendatang Baru
 Seniman yang tengah menekuni pendidikan atau baru mulai 

berkarir di bidang seni ataupun mereka yang memiliki hobi 
melukis.

Hadiah
Kategori Profesional
•  UOB Painting of the Year Award  Rp250 juta
•  Gold Award    Rp100 juta
•  Silver Award    Rp80 juta
•  Bronze Award    Rp50 juta

Pemenang penghargaan kategori Profesional akan mengikuti 
seleksi wawancara program residensi selama satu (1) bulan di 
Fukuoka Asian Art Museum di Jepang.

UOB Southeast Asian Painting of the Year   US$10.000
Penghargaan kategori regional ini diberikan kepada karya 
terbaik yang dipilih oleh dewan juri dari Indonesia, Malaysia, 
Thailand dan Singapura.

Kategori Profesional
• Most Promising Artist of the Year Award  Rp30 juta
• Gold Award    Rp25 juta
• Silver Award    Rp15 juta
• Bronze Award    Rp10 juta



Dewan Juri: 
• Entang Wiharso, Seniman Kontemporer
• Bambang Bujono, Penulis dan Kritkus Seni Rupa
• Dr Wiyu Wahono, Kolektor Seni

Alamat Pengiriman Karya: 
Panitia 2018 UOB Painting of the Year
UOB Plaza lantai 12 - Jl. M.H. Thamrin no. 10 
Jakarta 10230 - DKI Jakarta
Telp  : (021) 2350 6000 | Ext : 31242/31247 
Email  : poy@uob.co.id

Ketentuan Kompetisi: 
1. Peserta mengirimkan foto lukisan dengan ukuran minimal 8R 

(high resolution), disertai judul, ukuran, media, tahun 
pembuatan, catatan konsep/narasi lukisan (minimal 200 
kata). Ditempel di belakang foto karya yang dikompetisikan.

2. Tiap peserta dapat mengirimkan maksimal tiga (3) karya. 
Karya yang boleh diikutkan berusia maksimal 2 tahun. Bagi 
peserta profesional harap menyertakan minimal dua (2) 
foto lukisan yang tidak dikompetisikan sebagai referensi.

3. Peserta hanya dapat mengikuti salah satu kategori, 
Profesional atau Pendatang Baru.

4. Tuliskan kode “P” untuk Profesional, dan “PB” untuk 
Pendatang Baru di amplop dan karya yang Anda kirim.

5. Peserta wajib menyertakan salinan KTP atau identitas 
lainnya.

6. Peserta wajib mengirimkan ringkasan riwayat hidup dan 
alamat lengkap, nomor telepon dan alamat email.

7. Batas akhir pengiriman foto lukisan, 3 September 2018 (cap 
pos).

8. Pemenang kompetisi akan diumumkan pada tanggal              
16 Oktober 2018 dalam malam penganugerahan pemenang 
di Jakarta.

9. Karya pemenang dan finalis akan dipamerkan di Gedung A, 
Galeri Nasional Indonesia pada tanggal 8 - 19 November 2018.

10. Kompetisi ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia 
dan warga negara asing yang memiliki KITAP, tanpa batasan 
umur.

11. Kompetisi ini tidak dipungut biaya.
12. Syarat dan ketentuan lainnya serta formulir pendaftaran 

kompetisi dapat diunduh di www.uobpoy.com 



Tentang Kompetisi UOB Painting of the Year
Indonesia | Singapura | Malaysia | Thailand

United Overseas Bank (UOB) mulai memprakarsai kompetisi                
UOB Painting of the Year sejak 1982 di Singapura, yang didasari 
oleh semangat mendukung para seniman berbakat dalam 
berkreativitas. Kini, ajang seni tahunan ini telah menjadi 
kompetisi terlama di Singapura dan merupakan salah satu yang 
paling  bergengsi di Asia Tenggara.

Kompetisi UOB Painting of the Year juga turut diselenggarakan 
di Indonesia, Malaysia, serta Thailand dan telah berhasil 
menjaring banyak seniman pendatang baru dan profesional 
yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkem-
bangan seni di Asia Tenggara.

Gatot Indrajati merupakan seniman pertama yang memenangkan 
kompetisi UOB Painting of the Year Indonesia pada tahun 2011 
dengan karyanya yang berjudul Repacking diikuti oleh                 
Y. Indra Wahyu (2012), Suroso Isur (2013), Antonius Subiyanto 
(2014), Anggar Prasetyo (2015), Gatot Indrajati (2016), serta 
Kukuh Nuswantoro (2017). 

Kualitas hasil karya seni Indonesia telah membawa Indonesia 
meraih penghargaan UOB Southeast Asian Painting of the Year 
sebanyak empat (4) kali, dimana tiga (3) diantaranya diraih dalam 
tahun yang berurutan, yaitu tahun 2012, 2014, 2015 dan 2016.


