News Release
UOB Indonesia Meluncurkan Kompetisi Painting of the Year 2017
dan Rangkaian Program Edukasi Seni untuk Mengembangkan
Potensi Seniman Indonesia
Jakarta, 30 Mei 2017 – PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) hari ini meluncurkan
kompetisi Painting of the Year 2017 dengan mengetengahkan program pendidikan seni
untuk mengembangkan seniman Indonesia dalam konteks Seni Kontemporer Asia (Asian
Contemporary Art).

UOB Indonesia berkolaborasi dengan para pakar seni serta para seniman untuk
menyelenggarakan program pendidikan seni di dua universitas, yaitu: Institut Teknologi
Bandung (ITB) dan Institut Seni Indonesia (ISI), Yogyakarta. Selain itu, UOB Indonesia juga
mengundang Bapak Raiji Kuroda, Executive Director of Operation and Management, Fukuoka
Asian Art Museum, Jepang, sebagai salah satu ahli seni yang akan berbagi pemahaman
tentang bagaimana seniman Indonesia dapat mempersembahkan karya mereka di panggung
internasional.
Bapak Kevin Lam, Presiden Direktur UOB Indonesia, mengatakan bahwa UOB Painting of
the Year merupakan sebagian dari upaya UOB untuk meningkatkan penghargaan seni serta
mengembangkan bakat seni, seiring dengan perwujudan komitmen jangka panjang untuk
dapat berkontribusi bagi masyarakat dimana UOB beroperasi.
“Kami percaya bahwa seni memainkan peranan penting untuk perkembangan sebuah negara,
termasuk perekonomian dan manusia seutuhnya. Melalui hasil karya mereka, para seniman
dapat berdiskusi lebih dekat dengan lingkungan dan komunitasnya. Dengan menghubungkan
para ahli seni dari berbagai disiplin ilmu serta paparan panggung internasional bagi senimanseniman Indonesia, kami berharap dapat memperluas sudut pandang mereka dan mendorong
mereka untuk menjaga warisan keberagaman budaya,” kata Bapak Kevin.

Sesi pendidikan seni juga akan membicarakan tema kompetisi Painting of the Year tahun ini,
yaitu Reciprocity (timbal balik), yang bermakna bagaimana pemerhati seni melihat dan
menghargai seni melalui berbagai pengalaman dan potret dari kilas balik mereka. Sesi

pendidikan seni tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi kebangkitan seni kontemporer Asia
dan bagaimana hal tersebut telah menarik perhatian panggung seni dunia.

UOB Indonesia akan menyelenggarakan sesi pendidikan seni di Yogyakarta dan Bandung,
dua kota yang memainkan peranan penting dalam mengembangkan seni di Indonesia.
Yogyakarta memiliki komunitas seni yang sangat aktif dan menarik banyak seniman dari
seluruh Indonesia. Sementara Bandung merupakan pusat seni modern dimana banyak
seniman berpotensi yang telah meraih pengakuan lokal dan internasional.

Selain Indonesia, program pendidikan seni dari UOB juga akan dilakukan di wilayah Asia
lainnya. Di Singapura, UOB akan menyelenggarakan rangkaian program pendidikan seni
untuk murid-murid dari ‘Art Elective Programme’ serta serangkaian inisiatif seni yang berbasis
komunitas. Di Thailand, workshop seni dan program pendidikan seni dengan alumni dari UOB
Painting of the Year akan diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi.

UOB Indonesia Mengundang Para Seniman untuk Berpartisipasi dalam UOB Painting of
the Year 2017
Kompetisi UOB Painting of the Year 2017 dibuka untuk 2 kategori, yaitu kategori Seniman
Profesional dan Seniman Baru, dengan jadwal penerimaan hasil karya akan berlangsung
hingga 3 September 2017.

Tahun ini, panel juri dari kompetisi UOB Painting of the Year untuk Indonesia, adalah: Bapak
Agung Hujatnikajennong, Kurator Independen dan Dosen ITB, Bapak Hendro Wiyanto,
Kurator Seni, Bapak Anindityo Adipurnomo, Seniman, Pemilik Cemeti, dan Co-Founder
Indonesia Visual Art Archives (IVAA).

Pemenang UOB Painting of the Year 2017 untuk Indonesia akan diumumkan pada malam
penganugerahan yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2017, dan pemenang
terbaik akan berkompetisi dengan para seniman dari regional Asia lainnya; Malaysia,
Singapura, dan Thailand untuk meraih gelar UOB Southeast Asian Painting of the Year.
Penghargaan yang sangat bergengsi ini akan diberikan kepada seniman dengan karya paling
luar biasa di wilayah Asia.

Selain itu, para pemenang UOB Painting of the Year di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan
Thailand juga akan mengikuti seleksi lebih jauh untuk Residency Programme di Fukuoka
Asian Art Museum, Jepang selama satu bulan.

Informasi lebih lanjut tentang mekanisme untuk berpartisipasi dalam kompetisi UOB Painting
of the Year dapat ditemukan di: www.uobpoy.com

Catatan untuk Media

Tentang UOB dan Seni
UOB mulai menyelenggarakan kompetisi UOB Painting of the Year di Singapura pada tahun
1982, dan kemudian memperluas kompetisi ini ke Thailand di tahun 2010, serta Malaysia dan
Indonesia di tahun 2011. Kompetisi ini telah mendorong munculnya seniman-seniman baru
serta memberikan penghargaan bagi seniman profesional, yang telah berkontribusi secara
signifikan bagi perkembangan seni Asia Tenggara. Saat ini, UOB Painting of the Year telah
menjadi salah satu kompetisi seni tahunan terpanjang di Singapura, dan kompetisi seni paling
bergengsi di Asia Tenggara.
Sebagai bagian dari UOB Painting of the Year, UOB memulai ‘Residency Programme’ dengan
Fukuoka Asian Art Museum di tahun 2009 dengan tujuan untuk mendorong para seniman
untuk saling bertukar ide dengan berbagai kelompok seni di kawasan Asia. Setiap tahun,
salah seorang dari para pemenang kompetisi UOB Painting of the Year diberikan kesempatan
untuk menghadiri program tersebut sebagai bagian dari penghargaan.

Para pemenang dari kompetisi UOB Painting of the Year tahun ini akan memperoleh
kesempatan untuk memamerkan karya mereka di UOB Art Gallery, Singapura. Mereka juga
akan diundang untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan workshop di luar negeri serta
menyelenggarakan aktifitas pendidikan seni bagi para karyawan UOB dan anak-anak yang
didukung oleh UOB.

Kompetisi UOB Painting of the Year telah melahirkan jaringan alumni yang luas di wilayah
Asia selama 35 tahun ini. Bapak Goh Beng Kwan, salah satu ahli di bidang seni modern

adalah pemenang pertama di kompetisi tahun 1982. Bapak Goh menerima penghargaan seni
tertinggi; Singapore’s Cultural Medallion di tahun 1989. Seniman-seniman lain yang
memenangkan kompetisi ini adalah almarhum Bapak Anthony Poon (1983) dan Bapak Chua
Ek Kay (1991). Kedua seniman ini juga adalah penerima penghargaan Singapore’s Cultural
Medallion.

Alumni dari kompetisi ini juga termasuk seniman-seniman berbakat, seperti: Bapak Gatot
Indrajati yang memenangkan 2016 UOB Southeast Asian Painting of the Year dan UOB
Painting of the Year (Indonesia) dari hasil karyanya yang berjudul: ‘Right or Wrong My Home’.
Kompetisi UOB Painting of the Year 2016 juga memberi penghargaan hasil karya seniman
Singapura, Bapak Carey Ngai, Malaysia, Ibu Yim Yen Sum, dan Thailand, Bapak Jongjit
Moolmat.

Untuk memberikan penghargaan bagi komitmen jangka panjang terhadap seni, UOB
menerima penghargaan dari National Arts Council’s Distinguished Patron of the Arts selama
12 tahun berturut-turut di tahun 2016.

Di Indonesia, UOB Painting of the Year telah melahirkan seniman-seniman berbakat dalam 6
tahun pelaksanaannya. Kompetisi ini telah barhasil menarik ribuan seniman yang memberikan
ribuan hasil karya seni.

Kualitas hasil karya seniman Indonesia yang tinggi telah membawa mereka memenangkan
penghargaan UOB Southeast Asian Painting of the Year sebanyak empat kali, dimana 3
diantaranya diraih dalam tahun-tahun yang berurutan. Para pemenang dari Indonesia
tersebut, adalah: Bapak Y. Indra Wahyu (2012), Bapak Antonius Subiyanto (2014), Bapak
Anggar Prasetyo (2015), dan Bapak Gatot Indrajati (2016).
– Selesai –

Tentang UOB Indonesia
PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) merupakan anak perusahaan United Overseas Bank Limited (UOB), bank
terkemuka di Asia dengan jaringan global 500 kantor di 19 negara dan teritori di Asia Pasifik, Eropa Barat, dan Amerika
Utara.
PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) didirikan di tahun 1956 dengan jaringan layanan bank terdiri dari 41 kantor
cabang, 137 kantor cabang pembantu disertai 185 ATM di 30 kota di 18 propinsi di seluruh Indonesia. Layanan
perbankan UOB Indonesia dapat diakses melalui jaringan regional ATM UOB, ATM Prima, ATM Bersama dan jaringan
ATM Visa.
UOB Indonesia berkomitmen untuk terus menciptakan produk dan layanan berkualitas. UOB Indonesia juga
menawarkan berbagai produk dan layanan Retail Banking dan Wholesale Banking.
UOB Indonesia memiliki basis nasabah ritel melalui penawaran produk yang lengkap mulai dari tabungan, Kredit
Pemilikan Rumah (KPR), kartu kredit di bawah Personal Financial Services dan produk untuk Usaha Kecil Menengah
(UKM) di bawah Business Banking. Dalam lingkup Wholsale Banking, UOB Indonesia melayani kebutuhan keuangan
nasabah Commercial Banking, Corporate Banking, Global Markets and Investment Management.
Dengan jaringan luas di Asia, UOB Indonesia menawarkan para nasabah rangkaian produk treasuri dan cash
management yang komprehensif. Bank telah membantu perusahaan-perusahaan di sektor konstruksi, pertambangan,
real estate dan sektor jasa lainnya yang berekspansi ke Indonesia. Lembaga pemeringkat Fitch Rating memberikan
UOB Indonesia rating AAA (idn).
UOB Indonesia turut berperan aktif di komunitas dengan memusatkan kegiatan Corporate Social Responsibility di dunia
seni, pendidikan dan anak-anak. Sejak tahun 2011, UOB Indonesia mengadakan kompetisi tahunan UOB Painting of
the Year. Pemenang kegiatan UOB Painting of the Year diikutsertakan dalam kompetisi tingkat regional di Asia
Tenggara. Perseoran juga turut mendorong pegawainya untuk aktif dalam kegiatan sukarela melalui kegiatan tahunan
UOB Heartbeat, Donor Darah dan Donasi Buku.
Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi www.uob.co.id
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