Perspektif membangun solidaritas dalam kesendirian meraih
penghargaan UOB Southeast Asian Painting of the Year
2020 untuk Indonesia
2020 UOB Painting of the Year (Singapura) diberikan kepada Zhang Chunlei of the Year (Singapura) untuk
bahasa bergambar dari karyanya yang menggambarkan persatuan

Isolated Garden, Prabu Perdana, 2020 UOB Southeast Asian Painting of the Year

Art Stages Pasar 2020, Zhang Chunlei, 2020 UOB Painting of the Year (Singapura)

Singapura, 10 Desember 2020 – UOB menganugerahkan penghargaan UOB Southeast Asian Painting
of the Year 2020 kepada Prabu Perdana, perupa Indonesia berusia 36 tahun dari Bandung, Jawa Barat
melalui karya lukisannya yang berjudul Isolated Garden. Lukisan Prabu Perdana dipilih dari pemenang
pada tingkat nasional kompetisi UOB Painting of the Year 2020 yang diadakan di Indonesia, Malaysia,
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Singapura dan Thailand. Lukisan ini bercerita tentang kesendirian yang disesuaikan dalam upaya
mencegah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat dan menyoroti tema 'solidaritas' untuk ajang
kompetisi Painting of the Year tahun ini. Tahun ini merupakan kali keenam perupa Indonesia meraih
penghargaan UOB Painting of the Year pada tingkat regional.
Wee Ee Cheong, Deputy Chairman dan Chief Executive Officer UOB menyatakan, “Tahun 2020 tentunya
merupakan tahun yang sulit bagi kita semua karena membawa tantangan bagi kehidupan dan pekerjaan
kita serta membatasi pergerakan yang memisahkan kita. Namun, dalam masa-masa sulit ini, kita melihat
adanya kekuatan yang dapat menyatukan kita semua seperti yang tercermin pada partisipasi perupa
yang mengikutsertakan karya mereka dalam ajang UOB Painting of the Year tahun ini. Karya-karya seni
tersebut menjadi pengingat akan kekuatan semangat dan kesatuan kita semua, terlepas dari rintangan
yang menghadang. Saya mengucapkan selamat kepada pemenang ajang penghargaan kami tahun ini
atas pencapaian mereka. Dan saya berterima kasih karena mereka telah menyampaikan pesan positif
kepada kita semua agar kita dapat terus melangkah maju bersama.”

Pemenang penghargaan UOB Southeast Asian Painting of the Year 2020, Prabu Perdana menyatakan,
“Isolated Garden adalah representasi puitis tentang bagaimana masyarakat dapat bersatu dalam
melawan pandemi bersama-sama bahkan ketika individu tetap terisolasi secara fisik. Taman yang tenang
ini mencerminkan kesendirian saya selama masa pandemi. Keinginan untuk tetap berhubungan dengan
orang lain serta keinginan akan kebersamaan memberi kita harapan di masa sulit saat ini. Dan saya ingin
karya seni ini mencerminkan kedamaian pada masa yang penuh ketidakpastian."
“Ajang UOB Painting of the Year merupakan ajang seni bergengsi dan saya merasa terhormat karya seni
saya yang dimulai dan diakhiri pada masa solidaritas dalam kesendirian telah mendapat pengakuan
dalam ajang UOB Southeast Asian Painting of the Year tahun ini.”

Isolated Garden menggambarkan kesendirian yang dialami Prabu Perdana selama masa pandemi.
Adapun studio kerjanya digambarkan sebagai sebuah taman terbuka tanpa dinding dan ditemani oleh
barang-barang pribadinya. Lukisan ini didasarkan pada sebuah tempat bernama Taman Batu yang
terletak di dataran tinggi Bandung, Jawa Barat.

Dewan juri ajang UOB Southeast Asian Painting of the Year 2020 terdiri dari Ketua Dewan Juri dari
empat negara peserta, yaitu: Dr Bridget Tracy Tan, Director, Institute of Southeast Asian Arts and Art
Galleries, Nanyang Academy of Fine Arts, Singapore; Agung Hujatnikajennong, Kurator Independen dan
Dosen, Institut Teknologi Bandung, Indonesia; Bibi Chew, Industry Advisory Panel in Visual Arts for
Cultural Economy Development Agency, Malaysia; Profesor Emeritus Parinya Tantisuk, perupa
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terkemuka dari Thailand dan Thailand’s 2018 National Artist untuk Seni Visual (Lukisan).

Dr Tan, yang juga Ketua Juri pada tingkat regional, mengatakan bahwa yang menjadi sorotan pada tahun
ini adalah kualitas tinggi serta keragaman dari karya seni yang dilombakan. “Solidaritas, tema unik yang
ditetapkan untuk UOB POY tahun ini, bukan hanya tentang kebersamaan atau bergandengan erat seperti
halnya tema-tema pada umumnya. Justru, solidaritas ini menyoroti saling ketergantungan individu dalam
masyarakat dan membentuk rasa kebersamaan dan bagaimana kita hidup sebagai individu. Ragam karya
seni mengagumkan yang kita terima pada tahun ini menunjukkan bagaimana para pencipta karya seni
terus berkreasi dengan penuh semangat dan bagaimana mereka ingin berkomunikasi dengan penikmat
karya seni mereka. Seni visual menciptakan cakrawala visual baru yang membangkitkan sebuah
keterikatan dan semangat antar sesama individu, baik di Singapura maupun di Asia Tenggara.”
“Seni adalah hal yang penting yang dapat membawa kesejahteraan, merangsang emosi, serta menjadi
pengingat bahwa kita hanyalah seorang manusia. Sekali lagi, ajang UOB Painting of the Year
memberikan pandangan unik dan dapat membina pertumbuhan komunitas seni di Asia Tenggara yang
beragam, serta membuat kita untuk tetap bersatu dalam meresapi makna kehidupan, khususnya di masa
yang penuh tantangan ini,” ujar Dr Tan.
Pemenang dari Singapura yang terinspirasi pada periode circuit breaker (pembatasan sosial)

Kategori Established Artist: Zhang Chunlei memenangkan penghargaan 2020 UOB Painting of
the Year (Singapura)

Perupa Singapura Zhang Chunlei (51) memenangkan penghargaan 2020 UOB Painting of the Year
(Singapura) atas karyanya yang berjudul Art Stages Pasar 2020. Karya yang menggunakan media cat
minyak di atas kanvas menggambarkan hiruk pikuk kehidupan di Singapura yang terhenti selama periode
circuit breaker dan menimbulkan rasa kesepian dan terisolasi. Dengan penuh kelihaian dalam
menciptakan karakter ternama, ikon budaya populer, dan landmark dari budaya Timur dan Barat secara
bersama-sama, perupa ini berharap dapat menyampaikan bagaimana persatuan dapat mengatasi
kesulitan.
Zhang merupakan lulusan dari School of Arts dari Universitas Suzhou, Tiongkok. Ia datang ke Singapura
24 tahun yang lalu dan telah berkecimpung di profesi seni hingga sekarang. Ia juga telah berpartisipasi
dalam banyak pameran internasional, termasuk the 8th Beijing International Art and Biennale, China 2019
di Tiongkok; Sea of Tears di Malaysia; dan the Contemporary Asian Art Fair di Singapura.
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Kategori Emerging Artist: 2020 Most Promising Artist of the Year (Singapura)

Family Portrait, Emil Nicodemus Chew, 2020 Most Promising Artist of the Year (Singapura)

Emil Nicodemus Chew (22) memenangkan penghargaan 2020 Most Promising Artist of the Year Award
(Singapura) untuk kategori Emerging Artist untuk karya seninya berjudul Family Portrait. Family Portrait
mengambil inspirasi dari empat saudara kandung dari sang perupa dan bagaimana mereka dapat tinggal
di rumah bersama sebagai sebuah keluarga dan membina ikatan yang erat terlepas dari adanya
tantangan karena ketiadaan batasan ruang pribadi yang jelas. Pakaian di atas rak merepresentasikan
sosok keluarga dan melambangkan dinamika hubungan di antara mereka. Chew merupakan lulusan dari
LASALLE College of the Arts, Singapura.
Pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan ajang UOB Painting of the Year di kawasan ASEAN di
tengah pandemi global
Sebagai salah satu penghargaan seni tahunan ternama di Asia Tenggara, UOB Painting of the Year juga
merupakan program seni unggulan UOB yang mencerminkan komitmen Bank untuk mencari bakat-bakat
baru di Asia Tenggara. Di Singapura sendiri, ajang ini telah berlangsung cukup lama.

Selama bertahun-tahun, ajang UOB Painting of the Year telah membantu memajukan karier perupa
ternama di Singapura dan di Asia Tenggara, termasuk para pemenang dari sebuah ajang bergengsi di
Singapura yakni Singapore Cultural Medallion, Goh Beng Kwan, Anthony Poon dan Chua Ek Kay.
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Menyusul adanya pembatasan karena pandemi COVID-19 tahun ini, UOB telah meluncurkan portal
daring bagi seluruh peserta untuk mengirimkan karya seni mereka dengan mudah dan aman. Hal ini juga
membuka jalan bagi lebih banyak perupa di seluruh Asia Tenggara untuk turut serta dalam ajang ini.

Penganugerahan pemenang telah dilakukan secara virtual yang diadakan melalui Facebook dan
YouTube di seluruh wilayah ASEAN. Lukisan pemenang dalam ajang UOB Painting of the Year 2020
akan dipamerkan di galeri seni virtual UOB: www.UOBandArt.com.

- Selesai Lampiran A:
Pememang 2020 UOB Painting of the Year

Kategori Profesional (Regional)
2020 UOB Southeast Asian Painting of the Year

Prabu Perdana, Isolated Garden

2020 UOB Painting of the Year, Indonesia

Prabu Perdana, Isolated Garden

2020 UOB Painting of the Year, Malaysia

Sabri Idrus, Silent Fortress

2020 UOB Painting of the Year, Singapura

Zhang Chunlei, Art Stages Pasar 2020

2020 UOB Painting of the Year, Thailand

Thongmai Thepram, Super Strength in Unity

Kategori Pendatang Baru (Singapura)
2020 UOB Painting of the Year, Singapura

Zhang Chunlei, Art Stages Pasar 2020

Gold Award

Ivan David Ng, Making Sense of Difference #2

Silver Award

Esmond Loh, The Last Hawker Stall

Bronze Award

Ben Puah, An Intimate Conversation

Highly Commended Award

Wang Fei, S. R. Nathan in 1974 Laju Ferry
Hijacking Incident

Highly Commended Award

He Shu, United We Stand
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Pemenang 2020 Most Promising Artist of the Year

Kategori Pendatang Baru (Regional)
2020 Most Promising Artist of the Year, Indonesia

Michelle Felicia Darmawan, This Too Shall
Pass

2020 Most Promising Artist of the Year, Malaysia

Khabir Ali bin Roslan, Solidariti Tanah Air
(Homeland Solidarity)

2020 Most Promising Artist of the Year, Singapura

Emil Nicodemus Chew, Family Portrait

2020 Most Promising Artist of the Year, Thailand

Thanapon Datoomma, Joyous Ordination
Procession Under COVID-19 Shadows

Kategori Pendatang Baru (Singapura)
2020 Most Promising Artist of the Year

Emil Nicodemus Chew Khai, Family Portrait

Gold Award

Sasha Lisman Susanto, 8 Years Old

Silver Award

John Soo, Stay Home, Stay Safe, Stay United

Bronze Award

Leon Poh, Recommence 55

Highly Commended Award

Charlie Chua, The Everday

Catatan Untuk Media
Mengenai UOB dan Seni
Keterlibatan UOB dalam dunia seni dimulai pada tahun 1970-an melalui koleksi lukisan karya perupa
Singapura. Kini, koleksi seni UOB terdiri dari lebih dari 2.500 karya seni yang sebagian besar terdiri dari
lukisan karya perupa Asia Tenggara yang masuk dalam kategori established dan emerging.
UOB berperan aktif di masyarakat di ASEAN, terutama melalui komitmen jangka panjang terhadap pada
dunia seni. Sebagai bagian dari hal ini, UOB selalu terdepan dalam sejumlah program seni visual,
kemitraan, serta inisiatif sosialisasi di seluruh kawasan Asia Tenggara.
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Program seni andalan UOB adalah ajang UOB Painting of the Year yang dimulai pada tahun 1982.
Ajang ini bertujuan memberi penghargaan kepada perupa dari Asia Tenggara dan juga memberi
mereka kesempatan untuk memamerkan karya mereka kepada masyarakat luas. Ajang ini
diperluas ke Indonesia dan Malaysia yang mana ajang ini sudah memasuki tahun ke-10,
sedangkan di Thailand ajang ini sudah memasuki tahun ke-11.
Ajang ini telah menumbuhkembangkan karier banyak perupa di Singapura, di antaranya Goh Beng
Kwan (pemenang tahun 1982) dan mendiang Anthony Poon (pemenang tahun 1983) dan Chua Ek
Kay (pemenang tahun 1991) yang menerima Singapore Cultural Medallion, yakni penghargaan
seni paling bergengsi di Singapura.
Ajang ini juga memberi penghargaan kepada para perupa dari seluruh Asia Tenggara melalui
penghargaan UOB Southeast Asian Painting of the Year. Pemenang-pemenang sebelumnya
antara lain Anagard dan Suvi Wahyudianto dari Indonesia pada tahun 2019 dan 2018, Sukit
Choosri dari Thailand pada tahun 2017, Gatot Indrajati dari Indonesia pada tahun 2016, Anggar
Prasetyo dari Indonesia pada tahun 2015, Antonius Subiyanto dari Indonesia pada tahun 2014 dan
Stefanie Hauger dari Singapura pada 2013.
Bersama para pemenang UOB Painting of the Year sebelumnya, UOB juga mengadakan
lokakarya seni untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan berkebutuhan khusus secara
rutin. Di lokakarya ini, para pemuda belajar teknik seni dari para profesional seni dan perupa yang
pernah memenangi penghargaan.
Sebagai pengakuan atas komitmen jangka panjang UOB terhadap seni, UOB dianugerahi the
National Arts Council’s Distinguished Patron of the Arts Award untuk tahun ke-16 berturut-turut
pada tahun 2020.

Mengenai United Overseas Bank
United Overseas Bank Limited (UOB) merupakan sebuah bank terkemuka di Asia dengan jaringan global yang terdiri
dari lebih 500 kantor di 19 negara dan kawasan di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara. Sejak didirikan pada tahun
1935, UOB telah berkembang secara organik dan melalui sejumlah akuisisi strategis. UOB merupakan salah satu bank
ternama di dunia yang telah memperoleh peringkat dari sejumlah perusahaan pemeringkat. UOB memperoleh peringkat
Aa1 dari Moody’s Investors Service dan AA- dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings. Di Asia, UOB beroperasi melalui
kantor pusatnya di Singapura serta kantor cabang di Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam, dan juga
kantor cabang dan kantor perwakilan di kawasan.

Selama lebih dari delapan dekade, para pegawai UOB terus menjunjung tinggi jiwa kewirausahaan, fokus terhadap
7
penciptaan nilai jangka panjang, serta komitmen yang tidak pernah goyah untuk melakukan hal yang benar bagi para
nasabah dan kolega.

For media queries, please contact:
Ahfisah Rahman
Group Strategic Communications and Brand
Email: Ahfisah.Rahman@UOBGroup.com
Tel: 6539 3981

Maybelline Tan
Group Strategic Communications and Brand
Email: Maybelline.TanWL@UOBGroup.com
Tel: 6539 4062
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Kami berkomitmen menjadi penyedia layanan keuangan yang bertanggung jawab dan membawa perubahan bagi kehidupan
pemangku kepentingan kami serta bagi masyarakat tempat kami berada. Kami tidak hanya berdedikasi membantu pelanggan
mengelola keuangan mereka secara bijaksana dan mengembangkan usaha mereka, tetapi juga terus teguh dalam mendukung
pembangunan sosial, terutama di bidang seni, anak-anak, dan pendidikan.
Untuk pertanyaan media, silakan hubungi:
Ahfisah Rahman

Maybelline Tan

Group Strategic Communications and Brand

Group Strategic Communications and Brand

Surel: Ahfisah.Rahman@UOBGroup.com

Surel: Maybelline.TanWL@UOBGroup.com

Telepon: +65 6539 3981

Telepon: +65 6539 4062
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