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Personality: Zolalongor,

refleksi diri dan seni
Savitri Sastrawan

Ada banyak hal yang menarik saat seorang perupa melihat sesuatu dan mulai berpikir karena keingintahuannya,

yang lalu menjadi suatu inspirasi untuknya berkarya seterusnya. Lebih unik lagi jika kita, sebagai pengunjung yang

ingin melihat karya seorang perupa, tidak hanya diberi kesempatan melihat beberapa karyanya saja tetapi diberi

kesempatan untuk mengintip serta merasakan ruang dimana ia telah berkarya sepuasnya. Lalu, bagaimana

seharusnya kita menghadapinya? Terlihat sosok binatang-binatang tak bermata, ada burung yang mendekati

ayam, ikan dan ular dengan warna yang tidak biasanya – warna pastel merah muda, kuning muda, ungu muda,

dan peach. Sungguh hal-hal yang mungkin tidak biasa dilihat, tetapi untuk Zola yang dikenal Zolalongor, seorang

perupa dan desainer grafis asal Jawa-Bali, inilah refleksi serta ekspresi dirinya - yang di kesempatan ini dapat kita

rasakan juga dalam bentuk berkeseniannya dengan tajuk "Personality" (arti: kepribadian).

Tidak perlu enggan saat berhadapan dengan bentuk-bentuk binatang dan warna-warna yang telah menjadi hasil

eksplorasi garis tangan Zola selama 7 tahun terakhir. Eksplorasi ini bermula saat dirinya di bangku kuliah Desain

Komunikasi Visual di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Bali, yang sempat menonton dokumenter asal luar

negeri tentang kehidupan binatang di bumi ini. Zola sempat berbagi tentang karakter berkaryanya yang ia

kembangkan itu....

Dengan itu pada tahun 2018, karakter ular yang ia kembangkan menjadi penting sebagai cerminan "Personality"-

nya . Pengetahuan umum yang menyatakan ular terlihat jahat namun sebenarnya lembut, survival skill-nya yang

harus menyembuhkan dirinya sendiri dengan mengganti kulitnya, dan karena berdarah dingin sehingga suka

berjemur saat matahari datang. Ini semua merupakan hal-hal yang Zola rasakan sebagai seorang introvert yang

selalu menyendiri berkarya di kamarnya yang juga studionya, tetapi senang berjemuran ke pantai atau saat

bermural bersama dengan kawan-kawannya, dan survive sebagai freelancer sehari-hari dimana kadang ia harus

puasa makan.

Sampai saat ini, kekaryaan Zola bisa kita temukan dalam bentuk mural di dinding-dinding sekitar Denpasar dan

produk merchandise buatannya sendiri berbentuk pakaian maupun keperluan sehari-hari. Beberapa ular dan ikan

berwarna kuning-merah muda Zola dapat ditemukan di sekitar areal Pasar Badung, Jalan Teuku Umar dan Jalan

A. Yani Utara. Sedangkan di tahun 2020, ular itu malah menjadi siluet saja, seperti bayangan, ia sedang

bersembunyi di antara bunga-bunga yang mekar. Ini menjadi cerminan perubahan di tahun itu, adanya rasa yang

seperti hilang namun kobar semangat tidak boleh hilang. Sehingga berkembanglah bunga ala goresan Zola, yang

menjadi bentuk baru dalam berkaryanya, serta memberikan sebuah harapan baru untuk kedepannya.

Di tahun 2021, "Personality" Zola merambah ke berbagai hal dan beragam medium. Ia mendefinisikan kembali

goresannya ke dalam hal baru namun uniknya bisa jadi suatu keseharian untuk kita yang berkunjung. Zola

memberikan kesempatan kepada kita untuk menelusuri ekspresi bentuk binatang serta tumbuhan dalam warna

yang kian unik pada situasi interior galeri yang didobrak menjadi ruang kerja Zola yang konon introvert itu. Dengan

goresan tangannya yang sungguh tanpa ragu, sepertinya karya-karya yang penuh cerminan kepribadian Zola ini

dapat memikat perhatian siapapun, bahkan menjadi cerminan bagi kita sendiri di masa yang unik ini. Menurut

Zola, kehadiran "Personality" di tahun 2021 ini adalah juga refleksi rasa ke-campur-aduk-an yang terjadi selama

tahun 2020 - "representasi senang, kecewa, bersyukur, khawatir". Ia katakan, "Personality" bermaksud

"menyuguhkan transformasi karakter demi memberikan suasana sentimen pahit yang hangat." Jadi, apa yang

kamu rasakan dari "Personality"?

"Suatu hari karakter BURUNG tercipta. Matanya tak ada, bentuknya aneh, tapi tubuhnya kuat seperti raja
angkasa. Setelahnya aku tersadar, karakter itu tercipta atas harapan dan ambisi. Aku rasa aku tidak bisa
terbang setinggi itu. Terlalu ambisius.

Maka aku ciptakan karakter IKAN. Cantik, beradaptasi dengan baik, tenang. Lagi-lagi aku harus beralih pada
karakter lain. Aku tak cukup berani berenang apalagi menyelam. Apakah takut akan tenggelam merupakan
kesalahan?

Hingga kini aku percaya pada karakter ULAR. Tangguh, cerdik, misterius. Tak ada yang tahu apa yang ada
dibalik warna pastel. Hidup mesti tetap berjalan. Dalam hening atau bingar."



Pameran“Kata Rupa” Word, Earth and Us (Sastra, Lingkungan dan Kita), Gedung pamer

Ksirarnawa Taman Budaya, Art Center (2019)

“Utusan Sosial:Kilat Darurat” Apresiasi perupa muda Indonesia 2019 di Bentara Budaya

Bali (2019)   

Street Art “Rurung Gallery #6” di Lingkara Art Space (2019)      

“Sandal Exhibition” di Havaianas Bali (2018)

Street Art “Suddenly Pameran” di NuFoam (2018)

Street Art “THIS IS BALI” Allcaps (2017)

Pameran art print ‘DIGITAL COLLECTION” di Rutopia Network Store Gallery (2017)

Zola Bari Permana (1994) atau dikenal sebagai zolalongor, seniman dan ilustrator yang

tinggal dan bekerja di Denpasar, Bali. Lulus dari S1 Desain Komunikasi Visual ISI Denpasar

dan mulai serius menjadi full time artist sejak 2017. Karyanya dikenal dengan karakter figur

hewan tanpa mata (ular, burung, ikan) dengan warna khusus yang memberi kesan imut,

cantik tetapi tetap tegas. Pernah terlibat dalam beberapa pameran diantaranya:
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