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UOB Indonesia meluncurkan kompetisi  UOB Painting of the Year  2020 

sebagai bentuk solidaritas bersama seniman di Indonesia; memperluas 

jangkauan di tengah pembatasan COVID-19 melalui penyampaian karya secara 

digital 

 

Jakarta, Indonesia, 14 Agustus 2020 – PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) pada hari ini 

mengumumkan bahwa seniman di Indonesia dapat mengikutsertakan karya mereka pada ajang 

UOB Painting of the Year (POY) 2020 secara digital ditengah pembatasan sosial karena pandemi. 

Ajang tahunan ini, yang merupakan perhelatan kompetisi seni tahunan yang bergengsi di 

Singapura, kini terbuka bagi seniman di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.   

 

UOB POY 2020 merupakan perhelatan seni unggulan UOB yang bertujuan mencari dan 

mengembangkan talenta seni di Asia Tenggara. Tahun ini, UOB mengajak seluruh seniman untuk 

membagikan kesan mereka mengenai tema dari perhelatan tahun ini yakni ‘Solidaritas’ serta 

menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. UOB berharap dapat menghasilkan 

karya seni yang menampilkan kekuatan semangat insan manusia dalam menghadapi tantangan 

COVID-19. 

 

Kevin Lam, Presiden Direktur UOB Indonesia mengatakan, “Tahun ini kami merupakan tahun ke-10 

UOB Indonesia melakukan merger dengan PT Bank UOB Buana Tbk1. Tahun ini juga merupakan 

perayaan tahun ke-10 dari perhelatan seni UOB POY di Indonesia. Kami tidak hanya bertekad 

membantu nasabah mengelola keuangan dengan bijak dan mengembangkan bisnis dalam satu 

dekade terakhir, tetapi juga mendukung seniman Indonesia dalam mengembangkan bakat dan 

membangun profil mereka di kancah seni tingkat dunia. 

 

“Di tengah situasi yang menantang seperti sekarang ini, seniman lokal telah menemukan cara-cara 

baru untuk berkreasi dan memamerkan karya mereka melalui pemanfaatan teknologi. Seiring 

dengan upaya kami dalam mempromosikan apresiasi seni di tengah masyarakat, kami juga 

                                                      
1 UOB Indonesia didirikan pada tanggal 31 Agustus 1956 sebagai PT Bank Buana Indonesia. Pada tahun 2004, UOB 
Group berinvestasi di PT Bank Buana Indonesia Tbk dan pada tahun 2017 berganti nama menjadi PT Bank UOB 
Indonesia. Pada tahun 2010, PT Bank UOB Buana Tbk melakukan merger dengan PT Bank UOB Indonesia dan 
mengubah nama menjadi PT Bank UOB Indonesia. 
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berharap dapat mempersatukan publik dengan mendorong rasa solidaritas. Selain itu, kami 

berharap bahwa dengan memudahkan seniman menyerahkan karya seninya secara digital, kami 

dapat membantu lebih banyak seniman Indonesia untuk terus maju dan berkembang dalam 

menghadapi tantangan, serta fokus meraih masa depan yang cerah melalui karya lukisan mereka.” 

 

UOB POY 2020 Indonesia terbuka bagi karya seni dalam kategori Seniman Profesional dan 

Pendatang Baru mulai tanggal 14 Agustus hingga 11 Oktober 2020.  

 

Dewan juri pada tahun ini adalah:  

1. Dr Agung Hujatnikajennong, Ketua Dewan Juri   

Dr Agung Hujatnikajennong meraih gelar doktor dari Fakultas Seni dan Desain, Institut 

Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, Indonesia. Pada tahun 2014, ia dinominasikan dalam 

the Independent Vision Curatorial Award oleh the Independent Curator International di New 

York, Amerika Serikat. Sejak tahun 1999, ia telah memberikan kontribusi sebagai seorang 

penulis, dan mengkurasi serta menjadi pembicara  di sejumlah seminar di dalam dan luar 

negeri.  

 

2. Ay Tjoe Christine  

Ay Tjoe Christine adalah salah satu seniman ternama di Indonesia yang telah berkecimpung 

dalam dunia seni kontemporer selama kurang lebih satu dekade. Karya-karyanya telah 

dipamerkan di seluruh penjuru Asia, termasuk karya seni retrospektif dalam acara 21st 

Century Museum of Contemporary Art di Kanazawa, Jepang pada tahun 2018. Karya-

karyanya juga telah ditampilkan pada pameran-pameran grup berskala internasional, seperti 

Royal Academy of Arts di London, Inggris pada tahun 2017. 

 

3. Asikin Hasan  

Asikin Hasan adalah seorang kurator Galeri Salihara dan anggota Dewan Kurator di Galeri 

Nasional Indonesia. Ia telah aktif menjadi penulis untuk sejumlah surat kabar besar seperti 

Kompas, The Jakarta Post dan Tempo dan juga telah menjadi co-author dari 15 Years of 

National Gallery of Indonesia:  Process and Progress.  
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Pemenang UOB POY 2020 Indonesia ini akan diumumkan pada upacara penyerahan penghargaan 

secara virtual pada bulan November 2020. Karya seni dari finalis yang termasuk dalam delapan 

besar akan dipamerkan secara virtual di kanal media sosial UOB Indonesia.  

 

Pemenang UOB POY 2020 Indonesia juga akan berkompetisi dengan pemenang dari Singapura, 

Malaysia dan Thailand untuk memenangkan predikat UOB Southeast Asian Painting of the Year. 

Pemenang ajang bergengsi ini akan diberikan pada seniman dengan karya seni yang paling unggul 

di kawasan Asia Tenggara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kompetisi ini, kunjungi 

www.UOBandArt.com.  

   

 – Selesai – 

 

Catatan untuk media: 

Mengenai UOB dan Seni 

UOB mulai berkecimpung dalam dunia seni pada tahun 1970an dengan koleksi lukisan karya seniman Singapura. Kini, 

UOB Art Collection memiliki lebih dari 2.400 karya seni, yang terdiri atas utamanya karya seniman ternama dan 

terkemuka di Asia Tenggara. 

 

UOB berperan aktif di masyarakat di seluruh kawasan, terutama melalui komitmen jangka panjang untuk seni. Sebagai 

bagian dari ini, UOB telah menelurkan sejumlah program seni visual, kemitraan dan inisiatif sosialisasi di seluruh 

kawasan. 

 

Program seni unggulan UOB adalah UOB Painting of the Year Competition, yang dimulai pada tahun 1982. Ajang ini 

menjadi ajang yang memberi penghargaan bagi seniman di Asia Tenggara dan memberi kesempatan kepada mereka 

untuk memamerkan karyanya secara lebih luas. Perlombaan ini diperluas ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand. 

 

Ajang ini telah mengembangkan dan menumbuhkan karier banyak seniman di Singapura. Antara lain yang paling ternama 

adalah Tuan Goh Beng Kwan (pemenang tahun 1982), dan almarhum Anthony Poon (pemenang tahun 1983), serta Chua 

Ek Kay (pemenang tahun 1991), yang meraih penghargaan dalam ajang the Singapore Cultural Medallion, ajang seni 

paling bergengsi di Singapura. 

 

Perlombaan ini juga telah mengakui bakat-bakat dari seluruh kawasan melalui UOB Southeast Asian Painting of the Year 

Award. Pemenang dari perlombaan-perlombaan sebelumnya adalah Anagard dari Indonesia pada tahun 2019, Suvi 

Wahyudiianto dari Indonesia pada tahun 2018, Sukut Choosri dari Thailand pada tahun 2017, Gatot Indrajati dari 

Indonesia pada tahun 2016, Anggara Prasetyo dari Indonesia pada tahun 2015, Antonius Subiyanto dari Indonesia pada 

tahun 2015, Stefanie Hauger dari Singapira pada tahun 2015 dan Y. Indra Wahyu dari Indonesia pada tahun 2012. 
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Bersama dengan pemenang dari ajang-ajang sebelumnya, UOB juga menggelar lokakarya seni bagi masyarakat kurang 

mampu dan anak-anak berkebutuhan khusus secara rutin. Pada lokakarya-lokakarya ini, anak-anak belajar mengenai 

teknik seni dari praktisi seni profesional dan seniman yang pernah memenangkan penghargaan. 

 

Sebagai pengakuan atas komitmen jangka panjang terhadap seni, UOB meraih penghargaan Distinguished Patron of the 

Arts dari the National Arts Council di Singapura untuk 16 kali berturut-turut pada tahun 2020. 

 

Mengenai UOB Indonesiea 

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) didirikan pada tahun 1956.  Jaringan layanan UOB Indonesia terdiri atas 41 

kantor cabang, 137 kantor sub-cabang serta 173 ATM di 32 kota di 18 provinsi di Tanah Air. Layanan perbankan UOB 

dapat dinikmati melalui jaringan ATM regional, ATM Prima, jaringan Bersama serta jaringan Visa.  

 

UOB Indonesia merupakan anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, sebuah bank terkemuka di Asia dengan 

jaringan global yang terdiri dari lebih 500 kantor di 19 negara dan wilayah di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara.  

 

UOB Indonesia berkomitmen menghadirkan produk berkualitas dan layanan prima bagi nasabah dan menghadirkan 

beragam produk perbankan dan layanan, termasuk layanan keuangan pribadi, perbankan untuk dunia usaha, perbankan 

komersial, perbankan perusahaan, pasar global, serta pengelolaan investasi.  

 

UOB Indonesia memiliki basis nasabah ritel yang kuat melalui sejumlah produk tabungan, layanan kepemilikan rumah 

serta kartu kredit. Layanan perbankan yang dihadirkan UOB Indonesia juga dapat diakses di Indonesia, Singapura, 

Malaysia, dan Thailand melalui ratusan ATM UOB.  

 

UOB Indonesia juga menghadirkan berbagai produk perbankan pribadi dan komersial/perusahaan, termasuk produk dan 

layanan pengelolaan kas dan perbendaharaan. UOB Indonesia juga telah memfasilitasi banyak perusahaan dari sejumlah 

industri seperti konstruksi, pertambangan, real estate, dan sektor-sektor layanan yang berekspansi di Indonesia. UOB 

Indonesia memperoleh peringkat AAA (udn) dari Fitch Ratings. 

 

Kami berkomitmen menjadi penyedia layanan keuangan yang bertanggung jawab dan membawa perubahan bagi 

kehidupan pemangku kepentingan kami serta bagi masyarakat tempat kami beroperasi. Kami tidak hanya berdedikasi 

membantu nasabah mengelola keuangan mereka secara bijak dan mengembangkan usaha mereka, tetapi juga terus 

teguh dalam mendukung perkembangan sosial, terutama di bidang seni, anak-anak, dan pendidikan. 

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai UOB Indonesia, silakan kunjungi www.uob.co.id   
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Untuk pertanyaan media, silakan hubungi: 

Adrian Dosiwoda 

Vice President 

Communications Head 

Strategic Communications and Brand 

Telepon: +62 21 2350 6000  

Email: adrian.dosiwoda@uob.co.id  

 

 

Maya Rizano 

Senior Vice President 

Strategic Communications and Brand Head 

Telepon: +62 21 2350 6000  

E-mail: maya.rizano@uob.co.id  

 

 

 

 


