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Kategori  

Kategori Pelukis Profesional terbuka bagi para pelukis berpengalaman yang telah memiliki portofolio 

karya seni. Seniman pada kategori Profesional diharuskan memiliki pengalaman memiliki pengalaman 

mengikuti pameran lukisan, baik dalam pameran tunggal maupun pameran bersama (tidak termasuk 

acara kelulusan sekolah) mewakili galeri tertentu atau telah mendapat pengakuan melalui sebuah 

penghargaan seni.   

 

Sedangkan Kategori Pendatang Baru terbuka bagi para seniman yang tengah menekuni pendidikan seni 

rupa, meniti karir di bidang seni; ataupun mereka yang sekedar melukis sebagai hobi.  

 

Pertanyaan-pertanyaan umum  

Cara mengikuti kompetisi  

 

Bagaimana saya bisa mengikuti kompetisi ini?  

Para pelukis dapat mengunduh/download formulir pendaftaran kompetisi UOB Painting of the Year 

melalui www.uobpoy.com. Formulir pendaftaran juga bisa didapatkan di seluruh cabang UOB di 

Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Peserta harus menggunakan formulir di negara tempat 

mereka ingin mengikuti kompetisi.  

 

Saat ini saya berada di luar keempat negara tersebut. Bagaimana saya bisa turut berpartisipasi?  

Kompetisi UOB Painting of the Year terbuka bagi semua warga negara dan mereka yang berdomisili di 

Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Jika Anda tidak dapat langsung mengirimkan lukisan, Anda 

bisa menunjuk orang lain sebagai perwakilan. Perwakilan tersebut harus menunjukkan surat kuasa 

dengan tanda-tangan Anda disertai dengan fotokopi paspor atau KTP Anda.  

 

Apa yang dimaksud dengan Seniman Profesional?  

Kategori Pelukis Profesional terbuka bagi para pelukis berpengalaman yang telah memiliki portofolio 

karya seni. Seniman pada kategori Profesional diharuskan memiliki pengalaman memiliki pengalaman 

mengikuti pameran lukisan, baik dalam pameran tunggal maupun pameran bersama (tidak termasuk 

http://www.uobpoy.com/


acara kelulusan sekolah) mewakili galeri tertentu atau telah mendapat pengakuan melalui sebuah 

penghargaan seni.   

 

Apa yang dimaksud dengan Seniman Pendatang Baru? 

Sedangkan Kategori Pendatang Baru terbuka bagi para seniman yang tengah menekuni pendidikan seni 

rupa, meniti karir di bidang seni; ataupun mereka yang sekedar melukis sebagai hobi.  

 

Saya pernah mengikuti dan/atau menerima penghargaan dalam kompetisi UOB Painting of the Year 

sebelumnya. Apakah saya masih bisa berpartisipasi?  

Sebagai pemenang kompetisi sebelumnya, Anda harus mendaftarkan lukisan Anda pada kategori 

Seniman Profesional.  

 

Saya pernah memenangkan penghargaan seni internasional yang lain. Apakah saya masih bisa 

berpartisipasi? 

 Ya. Karena Anda pernah memenangkan penghargaan bidang seni lain sebelumnya, Anda bisa mengikuti 

kompetisi UOB Painting of the Year dalam kategori Seniman Profesional. Cara Mengirimkan Lukisan 

Anda  

 

Bagaimana cara saya mengirimkan lukisan saya?  

Untuk Indonesia, pengiriman lukisan untuk kompetisi UOB Painting of the Year dilakukan dalam dua 

tahap:  

- Tahap 1: Pengiriman foto Peserta harus mengirimkan foto lukisan mereka dengan resolusi tinggi 

(ukuran minimum 8R) paling lambat tanggal 18 September 2016 (cap pos) ke panitia dengan 

alamat:  

UOB Painting Of the Year Committee  

UOB Plaza 12th Floor 

Jl MH Thamrin no.10 Jakarta 10230  

Phone: (6221) 2350 6000 Ext. 31242 or 31247  

Fax: (6221) 2993 663  

Panel juri akan melakukan seleksi lukisan untuk melangkah ke tahap kedua dan tahap akhir 

berdasarkan foto yang diterima.  



- Tahap 2: Pengiriman lukisan asli Seniman yang lulus ke tahap kedua akan diberitahu mulai 

tanggal 26 September 2015 untuk mengirimkan lukisan asli mereka dan dinilai pada tahap kedua 

dan tahap akhir. 

 

Apakah ada batasan ukuran dan media lukisan?  

Lukisan akrilik, batik, kuas Cina, kolase, krayon, tinta, media campuran, minyak, cat air atau media lain 

akan diterima. Lukisan yang dikirimkan harus dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi dengan 

ketebalan maksimal 5cm. Panjang atau lebar lukisan tidak boleh melebihi 180 cm (termasuk bingkai). 

Lukisan dikirimkan dalam bentuk rangkaian karya seni yang tidak lebih dari tiga bagian terpisah yang 

merupakan satu kesatuan dari sebuah karya seni, atau jika menyatu, lukisan harus dikirimkan sebagai 

triptych (karya seni 3 panel). Panjang atau lebar keseluruhan seluruh bagian lukisan yang merupakan 

satu kesatuan dari karya seni dan/atau triptych (jika menyatu) tidak boleh lebih dari 180 cm.  

 

Saya memiliki lukisan yang telah berumur 10 tahun. Apakah saya bisa mengirimkan lukisan ini untuk 

Kompetisi?  

Lukisan yang dikirimkan harus asli dan dibuat dalam waktu dua tahun terakhir. Lukisan yang disertakan 

belum pernah dijual, diterbitkan, dipamerkan. Pengecualian dapat diberikan untuk lukisan yang 

dikirimkan oleh mahasiswa dari fakultas seni rupa walaupun lukisan tersebut pernah disertakan dalam 

pameran acara wisuda sekolah (tidak berlaku untuk kategori Profesional) 

 

Saya adalah seorang Seniman Pendatang baru yang ingin berpartisipasi dalam kategori Seniman 

Profesional sebagai tantangan bagi diri saya sendiri. Apakah hal ini mungkin?  

Setiap seniman harus memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk kategori yang diikuti agar dapat 

dipertimbangkan.  

 

Apakah saya boleh mengikuti kedua kategori?  

Tidak, setiap seniman hanya boleh memilih satu kategori untuk diikuti.  

 

Apakah saya boleh mengirim lebih dari satu lukisan?  

Setiap seniman boleh mengirimkan maksimum tiga lukisan untuk kategori yang dipilih.  

 



Saya tidak dapat mengirimkan lukisan saya pada tanggal yang tertera karena saat itu saya sedang 

bepergian. Apakah saya bisa mengirimkannya sebelum atau sesudah batas waktu yang ditetapkan? 

Untuk dapat mengikuti kompetisi ini, peserta harus mengirimkan foto lukisannya untuk dinilai panel juri 

pada tahap pertama paling lambat 18 September 2015 (cap pos). 

 

Seniman yang berhasil dalam tahap pertama kemudian akan mengikuti tahap penilaian kedua dan 

terakhir. Untuk itu, seniman tersebut harus mengirimkan lukisan yang asli antara tanggal 1 – 10 Oktober 

2016.  

 

Apakah panitia menerima foto digital lukisan atau file lukisan yang dipindai/scan?  

Tidak. Peserta harus mengirimkan foto lukisan mereka bersama dengan formulir pendaftaran dalam 

bentuk hardcopy untuk tahap penilaian pertama oleh panel juri. Seniman yang berhasil dalam tahap ini 

kemudian harus mengirimkan lukisan asli untuk dinilai dalam tahap kedua. Peserta yang berhasil 

melangkah ke tahap penilaian kedua harus mengirimkan foto lukisan dan formulir pendaftaran yang 

dicetak untuk dapat dipertimbangkan dalam kompetisi ini.  

 

Saya tinggal di luar negeri. Apakah saya bisa mengirimkan lukisan saya lewat kurir ke alamat yang 

diberikan?  

Maaf, kami tidak dapat menerima pengiriman dari luar negeri, dengan cara demikian. Jika Anda tidak 

dapat langsung mengirimkan lukisan tersebut, anda bisa menunjuk seseorang untuk mewakili Anda. 

Perwakilan tersebut harus menunjukkan surat kuasa dengan tanda-tangan Anda serta fotokopi paspor 

atau KTP Anda.  

 

Apakah saya boleh menunjuk orang lain atau teman untuk mengirimkan lukisan asli saya jika saya 

berhasil melangkah ke tahap berikut dalam kompetisi ini?  

Ya. Jika Anda tidak dapat langsung mengirimkan lukisan tersebut, Anda bisa menunjuk seseorang untuk 

mewakili Anda. Perwakilan tersebut harus menunjukkan surat kuasa dengan tanda-tangan Anda serta 

fotokopi paspor atau KTP Anda.  

 

Jika saya adalah warga negara salah satu negara yang turut berpartisipasi tetapi saat ini saya 

berdomisili di negara lain, kemanakah saya harus mendaftarkan lukisan saya?  



Setiap seniman harus memilih negara yang mudah bagi mereka untuk mengirimkan lukisan yang asli jika 

mereka terpilih dalam kompetisi ini. Sebagai contoh, jika Anda adalah warga negara Indonesia tetapi 

saat ini bermukim di Singapura, Anda dapat mengirimkan lukisan Anda ke Indonesia atau Singapura.  

 

Seleksi pemenang apa yang menjadi kriteria penilaian? Apakah ada perbedaan pada kedua kategori? 

Kriteria penilaian yang digunakan untuk kedua Kategori Seniman Pendatang Baru dan Seniman 

Profesional sama. Para juri akan menilai setiap lukisan berdasarkan pesan yang terkandung, kreativitas, 

komposisi dan teknik yang digunakan. 

Untuk kategori Seniman Profesional, para juri akan menerapkan kriteria penilaian yang lebih ketat 

karena tingkat persaingan 

 

Bagaimana seniman yang terpilih mengetahui bahwa ia terpilih sebagai pemenang? 

Seniman terpilih akan diberitahu melalui email dan surat dan/atau telefon pada mulai tanggal 26 

September 2016.  

 

Pemberian penghargaan akan dilakukan di Singapura. Jika saya tidak bermukim di Singapura, apakah 

UOB akan menanggung biaya perjalanan saya untuk menghadiri acara pemberian penghargaan 

tersebut?  

Pemenang penghargaan UOB Painting of the Year asal Indonesia, Malaysia dan Thailand akan diundang 

untuk menghadiri acara pemberian penghargaan di Singapura pada 9 November 2016. Sebagai tamu 

UOB, semua biaya perjalanan dan penginapan akan ditanggung oleh UOB. 

 

Bagaimana dengan keputusan pemenang yang akan mengikuti Fukuoka Asian Art Museum residency 

programme?  

Salah satu dari empat pemenang regional penghargaan UOB Painting of the Year akan terpilih untuk 

mengikuti program residensi pada Fukuoka Asian Art Museum. Penerima program ini akan dipilih 

melalui proses wawancara yang dilaksanakan oleh perwakilan dari Fukuoka Asian Art Museum dan/atau 

panel juri kompetisi UOB Painting of the Year. 

 

 

 

 



Pengembalian lukisan  

Bagaimana saya akan membawa pulang lukisan saya setelah kompetisi selesai?  

Kecuali lukisan-lukisan pemenang penghargaan, UOB akan mengembalikan lukisan lain yang terpilih 

kepada seniman masing-masing setelah pameran berakhir (pameran: 24Oktober sampai 24 November 

2016), semua biaya pengembalian lukisan tersebut akan ditanggung oleh UOB Indonesia.  

 

Apa yang akan dilakukan pada lukisan saya jika saya menjadi salah satu pemenang?  

Semua lukisan pemenang penghargaan, termasuk surat-surat dan materi lain yang dikirimkan kepada 

UOB akan menjadi hak milik UOB. Peserta dapat mengambil foto lukisan yang dikirim sebagai 

dokumentasi sebelum lukisan asli tersebut dikirimkan 

 

 


