SOAL DAN PETUNJUK PORTOFOLIO SENI RUPA MURNI
SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

INFORMASI UMUM
Peserta yang mendaftar ke Program Studi Seni Rupa Murni Universitas Brawijaya, wajib
menyertakan portofolio bidang seni rupa sesuai soal dan menyertakan file powerpoint sesuai
template yang disediakan.
KETENTUAN DOKUMEN PORTOFOLIO BIDANG SENI RUPA MURNI.
1. Satu Buah Karya Gambar Naratif, dengan teknik menggambar hitam/putih (B/W).
2. Satu Buah Karya Gambar Bentuk (Komposisi Benda) dengan teknik menggambar berwarna.
3. Satu karya seni terbaik yang pernah dibuat oleh peserta, berupa karya 2D (seperti gambar
imajinatif, karya ilustrasi manual atau digital, karya seni lukis ataupun karya fotografi seni),
bisa juga karya 3D (seperti patung, keramik, gerabah, miniatur clay, figuratif karakter)
4. Deskripsi narasi mengenai karya seni terbaik yang dibuat dan dinyatakan dengan pernyataan
bahwa karya tersebut adalah karya buatan sendiri bukan karya hasil orang lain.
SOAL / TEMA PORTOFOLIO
1. GAMBAR NARATIF :
Buatlah gambar tentang suasana sebuah pertunjukan musik tradisional yang pernah atau
sering anda lihat di tempat tinggal anda. Pertunjukan tersebut diadakan di sebuah
panggung atau diadakan di arena terbuka.
Ketentuan :
(a) Menggunakan teknik menggambar hitam putih (B/W) dengan pencil dan/atau bolpoint
(b) Hasil gambar dipindai (scan) atau difoto menggunakan kamera atau ponsel berkamera
dan dicantumkan pada halaman template power point yang disediakan
2. GAMBAR BENTUK (KOMPOSISI BENDA)
Buatlah Gambar komposisi benda yang terdiri dari
1 (satu) jenis buah, 1 (satu) jenis sayuran berdaun hijau, 1 (satu) jenis alat dapur, dan 1
(satu) jenis benda berbahan kain.
Ketentuan :
(a) Menggunakan teknik menggambar berwarna dengan pencil warna, cat air, cat minyak,
pastel atau kombinasi diantaranya.
(b) Hasil gambar dipindai (scan) atau difoto menggunakan kamera atau ponsel berkamera
dan dicantumkan pada halaman template power point yang disediakan
3. Karya Seni Terbaik yang pernah dibuat peserta (2D/3D).
4. Deskripsi karya / narasi mengenai karya seni terbaik yang dibuat dan dinyatakan dengan
pernyataan bahwa karya tersebut adalah karya buatan sendiri bukan karya hasil orang lain.
5. Karya tambahan / sertifikat / piagam penghargaan yang pernah di raih di bidang seni
1

SUSUNAN ISI PORTOFOLIO
Seluruh dokumen dikirimkan dalam format digital berbentuk file powerpoint dengan susunan
sebagai berikut :
1. Halaman / slide pertama berisikan informasi data peserta ( Nama, NISN dan Asal
Sekolah)
2. Halaman / slide ke dua berisikan gambar karya ke-1, gambar hitam putih (hasil
pindai/scan)
3. Halaman / slide ke tiga berisikan gambar karya ke-2, gambar komposisi benda berwarna
(hasil pindai/scan)
4. Halaman / slide ke empat berisikan gambar karya terbaik peserta (hasil pindai/scan)
5. Halaman / slide ke lima berisikan narasi / deskripsi karya yang telah dibuat
6. Halaman / slide ke enam tambahan karya seni lain jika ada atau (hasil pindai/scan)
sertifikat/piagam penghargaan yang pernah diraih di bidang seni.
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