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Mimpi bukanlah sekedar bunga tidur.
Mimpi adalah kerinduan hatimu yang belum tercapai.
Satu langkah pertama adalah permulaan dari segalanya.
Pameran Bharatika 2018 mengajak kamu para insan muda kreatif se-Indonesia untuk
dapat membagikan dan memamerkan karyamu. Kali ini, Bharatika mengangkat tema
“Mimpi dan Impian”. Mimpi dan Impian tidak hanya sekedar mimpi yang berada di
pikiran, tetapi juga kerinduan yang sangat besar terhadap cita-cita atau tujuan
hidupmu, seperti layaknya seorang desainer yang memiliki impian untuk dapat
mengubah dunia melalui karyanya. Kamu bisa mengekspresikan apa yang menjadi
mimpi atau impianmu melalui karya-karya mu di pameran Bharatika.
Lepaskan rindumu untuk berkarya di Bharatika. Perjalanan tak berakhir sampai disini.
Karena itu, ayo bangun dan melangkah maju tuk gapai impianmu.

Syarat dan Ketentuan Partisipan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partisipan berdomisili di Indonesia.
Partisipan merupakan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa
Indonesia.
Partisipan maksimal mengirimkan 2 (dua) karya.
Partisipan wajib mengisi dan melampirkan form identitas karya yang disediakan
panitia.
Partisipan wajib melampirkan scan Kartu Pelajar atau Kartu Tanda Mahasiswa.
Partisipan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Syarat dan Ketentuan Submisi Karya
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Karya yang dikumpulkan merupakan karya yang termasuk dalam lingkup Desain
Komunikasi Visual, Desain Interior atau Desain Produk.
Karya yang dikumpulkan tidak mengandung unsur SARA, pornograﬁ, rokok,
sadisme, atau hal-hal yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain.
Karya yang dibuat merupakan karya orisinal yang dapat dipertanggungjawabkan
keaslian nya oleh partisipan.
Karya yang dikumpulkan merupakan karya yang dibuat pada tahun 2016-2018.
Karya boleh manual atau digital.
Ketentuan karya 2D:
a. Karya dapat berupa foto, ilustrasi, lukisan, dll.
b. Resolusi ﬁle minimal 300 dpi dengan format JPEG.
c. Karya dikomposisikan dalam format A3 (29,7 cm x 42 cm) Boleh portrait atau
landscape.
Ketentuan karya 3D:
a. Ukuran karya 3D maksimal 30 cm x 30 cm x 30 cm (panjang x lebar x tinggi).

b. Berat karya maksimal 1 kg.
c. Material tidak boleh terbuat dari gabus atau styrofoam dan sejenisnya.
Untuk kurasi karya:
a. Mengirimkan presentation board dalam format A3 (29,7 cm x 42cm), boleh
portrait atau landscape. Dalam presentation board dilampirkan: dimensi
karya, material, cara pasang, berat karya.
b. Resolusi ﬁle minimal 300 dpi dalam format JPEG/PDF maksimal 2 lembar.
Untuk karya yang lolos kurasi:
a. Karya yang dikirim harus dalam bentuk siap pajang.
b. Biaya pengiriman karya 3D ditanggung oleh partisipan dan biaya
pengembalian karya akan ditanggung oleh panitia.
7. Format judul ﬁle submisi karya (JPEG/PDF)
Jenis Karya_Nama Partisipan_Judul Karya
(Contoh: Ilustrasi_Ani_Rindu / Photography_Budi_Bermimpi)
8. Semua karya yang diterima akan dikurasi terlebih dahulu oleh kurator. (CV kurator
terlampir)
9. Karya yang lolos kurasi akan dihubungi oleh panitia melalui SMS atau e-mail.
10. Informasi mengenai pengumuman hasil kurasi akan dipublikasikan melalui
Instagram Bharatika Creative Design Festival @bharatikafest.
11. Submisi karya dimulai tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret
2018.

Informasi Tambahan untuk Karya yang Lolos Kurasi
1.
2.
3.

Karya 2D akan dicetak oleh panitia pada art paper 200 gsm.
Partisipan akan mendapatkan sertiﬁkat yang dapat diambil saat Awarding Night.
Karya akan dimasukkan dalam Katalog Bharatika 2018 bersama seluruh ﬁnalis
lomba.
Partisipan dapat mengambil sertiﬁkat pada saat Awarding Night yang akan
diadakan pada:
hari, tanggal : Minggu, 8 April 2018
pukul
: 18.00
tempat
: Gedung Balai Pemuda
alamat
: Jalan Gubernur Suryo No.15, Surabaya

CV Kurator !!!
Deddi Duto Hartanto
Lecturer at Petra Christian University
Seorang dosen Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Petra sekaligus Founder
of Maindesign yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang Desain Graﬁs. Beliau
mencetak banyak prestasi dalam bidang advertising, salah satunya adalah mendapat
Gold Pinasthika Festival Kreatif 2 tahun berturut - turut, 2013 dan 2014.
Rachmad Priyandoko
Scribble Artist at C4KM4D
Seorang scribble artist lulusan Desain Interior yang merupakan asisten dosen Desain
Interior Universitas Kristen Petra sekaligus founder C4KM4D. Kemahirannya dalam
menggambar ilustrasi membuat desain interiornya sering dipadukan dengan mural di
dinding. Beliau juga tergabung dalam Dinding Rupa Mural Team yang sudah
berpengalaman mewarnai tembok putih di berbagai tempat.
Obed Bima Wicandra
Lecturer at Petra Christian University
Seorang dosen Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Petra. Beliau pernah
menjadi pembicara dalam Identitas dalam Mural Bonek di Surabaya. Beliau dalam
Tiada Ruang Komunitas aktif menjadi salah satu artis dalam Pameran Karya Biennale
Jawa Timur pada tahun 2016 dengan karya berjudul “Menginat Jiwa-jiwa Merdeka di
Kediri Tahun 1965” dan 2017 dengan karya yang berjudul “Luka Harum Bunga”

