Siaran Pers

UOB Kembali Gelar Painting of the Year
Pelukis Terbaik dari Empat Negara Perebutkan
Total Hadiah Senilai US$35 ribu
Jakarta, 18 September 2013 -- UOB kembali menggelar kompetisi UOB Painting of the
Year 2013 yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia, Malaysia,Thailand dan
Singapura. Selama lebih dari 31 tahun, kompetisi ini telah mendorong para pelukis untuk
terus menghasilkan karya-karya terbaik yang inspiratif dan kreatif.
Pada tahun ini, UOB membagi kategori pemenang ke dalam dua segmen, yaitu Seniman
Pendatang Baru dan Seniman Profesional, untuk memperlihatkan bagaimana secara
alamiah seorang seniman berkembang dalam karir seninya. UOB juga meningkatkan total
hadiah untuk tingkat regional menjadi lebih dari US$200 ribu sehingga membuka peluang
bagi pemenang utama (pemenang di tingkat nasional dan regional) untuk dapat membawa
pulang total hadiah senilai US$35 ribu, nilai yang membuat kompetisi ini menjadi salah satu
kompetisi seni rupa berhadiah paling besar di kawasan Asia Tenggara.
Pada kesempatan yang sama, UOB juga memperkenalkan sebuah penghargaan
Southeast Asian Painting of the Year sebagai apresiasi untuk pemenang UOB Painting of
the Year 2013 sekaligus mempromosikan karya seni di Asia Tenggara. Selain hadiah dan
penghargaan, para pemenang dari tiap negara juga berpeluang mengikuti program
residensi pada Fukuoka Asian Art Museum di Jepang nantinya.
Deputy Chairman dan CEO UOB Mr. Wee Ee Cheong mengatakan, “Lewat kompetisi UOB
Painting of the Year 2013 ini, kami ingin berbagi dengan komunitas di sekitar kami melalui
pengakuan dan apresiasi terhadap bakat para seniman, baik seniman yang sedang
berkembang maupun mereka yang sudah lebih profesional. Kami berharap kompetisi ini
dapat memacu para seniman untuk terus menginspirasi komunitas di sekitar mereka, rekan
sesama seniman serta para pecinta seni di kawasan Asia Tenggara, melalui karya-karya
yang mereka hasilkan.”
Dalam kompetisi ini, UOB mendapat dukungan dari tim juri yang terdiri dari para kurator
dan kritikus seni terkemuka. Di Indonesia, kritikus seni Agus Dermawan T, pengamat seni
rupa Dr. Jean Couteau, dan Direktur Pengembangan Seni Rupa pada Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.Dra. Watie Moerany, M.Hu, yang akan
menyeleksi hasil karya terbaik berdasarkan kreativitas, teknik teranyar, dan ide yang
diekspresikan di atas kanvas.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank UOB Indonesia (“UOBI”), Armand B. Arief
mengatakan, bahwa sejak tahun 2011, UOBI telah berpartisipasi dalam kompetisi UOB
Painting of the Year yang dirintis oleh UOB Singapura ini.
“Seni merupakan salah satu bagian sentral dalam kebudayaan dan warisan Indonesia. Tak
mengherankan jika kita memiliki banyak seniman muda yang berbakat. Lewat kompetisi ini
kami berharap dapat memberikan kontribusi bagi dunia seni di Indonesia dan memfasilitasi
para pelukis dalam negeri untuk berkompetisi di tingkat internasional,” kata Armand.

“Harapan kami, para seniman tanah air terus termotivasi untuk menciptakan karya-karya
seni lukis yang kreatif, dinamis dan relevan dengan perkembangan tata ekonomi sosial
kemasyarakatan yang semakin berkualitas,” lanjut Armand.
Pada tahun 2012, lebih dari 1000 foto lukisan dan karya 540 seniman berpartisipasi dalam
ajang kompetisi ini. Seniman Y. Indra Wahyu memenangi kompetisi dan memperoleh tiket
untuk mengikuti kompetisi yang sama di tingkat regional. Karyanya yang menggambarkan
kelompok paduan suara anak sekolah, berjudul Himne Sekolah (School Hymn), bahkan
berhasil memenangkan penghargaan Grand Regional Award.
Indra mengatakan, “Kompetisi ini bisa menjadi salah satu peluang bagi para pelukis
nasional untuk berkompetisi di kancah internasional. Dunia seni di Indonesia sekarang ini
perlu terus menstimulasi diri untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif.”
“Kompetisi ini adalah salah satu ajang/media yang berguna untuk para pelukis/perupa
Indonesia memperkenalkan atau mempromosikan ide dan kreativitas karya seni mereka,
tidak saja di tingkat nasional tetapi juga hingga ke manca negara. Memenangi ajang UOB
Painting of the Year adalah pengalaman yang membanggakan bagi saya,” kata Indra.
Tata Cara Kepesertaan Kompetisi UOB Painting of the Year 2013
Kompetisi UOB Painting of the Year 2013 terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Para
pelukis dapat mengirimkan karya terbaru mereka dalam dua tahun terakhir. Para peserta bisa
mengirimkan foto karya lukisannya beserta formulir yang telah diisi lengkap mulai tanggal 18
September hingga 26 Oktober 2013 (cap pos) ke alamat:
Panitia UOB Painting of the Year 2013
UOB Plaza 12th Floor,
Jl MH Thamrin No.10 Jakarta, 10230
Informasi lebih lanjut mengenai kompetisi dan formulir kepesertaan dapat dilihat dan diunduh
(download) melalui situs www.uobpoy.com.
--selesai—
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menengah dan memiliki basis layanan ke nasabah retail yang kuat. PT Bank UOB Indonesia juga mengembangkan bisnis
corporate banking yang menawarkan produk treasury dan layanan lainnya untuk bisnis.
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