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Press Release

Kompetisi Seni Lukis UOB Painting Of The Year
Pemenang dari Indonesia, bersama‐sama dengan pemenang dari negara lain, akan
berkompetisi memperebutkan “Special Mention Prize” di Singapura.

Jakarta, 26 April 2011 – PT Bank UOB Buana dengan bangga mengumumkan peluncuran
kompetisi seni lukis UOB Painting of The Year (POY).
Di Singapura, penyelenggaraan UOB POY ditahun 2011 merupakan penyelenggaraan yang ke‐30
kalinya sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1982. UOB POY bertujuan untuk
membantu mempromosikan karya seni Indonesia, mendorong semangat para seniman
Indonesia dalam berkreasi serta menyediakan platform untuk mengenali dan menunjukkan
karya terbaik mereka.
Tahun ini, kompetisi UOB POY akan diselenggarakan secara serentak di Indonesia, Malaysia,
Singapura dan Thailand. Pemenang kompetisi POY dari masing‐masing negara akan diundang
pada acara seremoni Singapore UOB POY Awards, dan karya mereka akan dipamerkan
bersamaan dengan seluruh karya pemenang dari kompetisi POY di Singapura. Selain itu,
penghargaan Special Mention Prize, berupa uang tunai SGD5.000, akan diberikan kepada salah
satu pemenang kompetisi antar negara tersebut.
United Overseas Bank Limited (UOB) telah memberikan dukungan terhadap bidang kesenian
sejak awal tahun 1970‐an. UOB berpendapat bahwa kesadaran dan apresiasi terhadap seni
dapat membangkitkan semangat bagi masyarakat. Sebagai hasilnya, UOB POY telah menjadi
peristiwa penting dalam kalender seni di Singapura.
Mr Wee Ee Cheong, Deputy Chairman dari UOB sekaligus Group Chief Executive Officer
mengatakan, "Dalam pelaksanaan UOB POY yang ke‐30, kami tetap berkomitmen untuk
memberikan dukungan terhadap perkembangan seni, yang kami percaya memainkan peranan
penting dalam masyarakat. Kami bangga dapat memperluas penyelenggaraan kompetisi UOB
POY ke luar Singapura, ke masyarakat dimana UOB beroperasi, dimulai dengan Thailand dan
sekarang Malaysia dan Indonesia. Kami memiliki cita‐cita untuk memperluas jalan bagi para
seniman lokal agar dapat bersaing pada platform regional, dan memfasilitasi pertukaran lintas
budaya. "
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“UOB Buana bangga dapat berpartisipasi dalam kompetisi regional UOB Painting of The Year.
Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa UOB turut mendukung perkembangan seni di
Indonesia.”, demikian dikatakan Armand B. Arief, Presiden Direktur UOB Buana.
Kompetisi yang diselenggarakan di Indonesia, terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia,
yang lahir pada atau sebelum tahun 1998.
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai kompetisi UOB POY ini, silahkan mengunjungi website
kami di www.uobbuana.com
-----end-----

Mengenai PT Bank UOB Buana
Didirikan di Jakarta pada tahun 1956, UOB Buana merupakan salah satu bank terkemuka di
Indonesia dengan jaringan pelayanan sebanyak 213 kantor dan 132 ATM yang tersebar di 30
kota pada 18 provinsi diseluruh Indonesia.
Pada tanggal 1 Juli 2010, UOB Buana telah melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank
UOB Indonesia dan bertindak sebagai Bank yang menerima penggabungan (surviving
company).
Saat ini, UOB Buana dimiliki sebesar 98,998% oleh United Overseas Bank Ltd, Singapore
(UOB), dimana kepemilikan sebesar 30,056% melalui UOB International Investment Private
Limited yang sepenuhnya dimiliki oleh UOB.

