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‘LEGOK KALONG’
KOLEKSI TERBARU BALIJAVA BY DENNY WIRAWAN TAMPILKAN
KEARIFAN LOKAL BATIK PEKALONGAN
Jakarta, 23 April 2018 - Nusantara yang kaya akan beragam budaya yang elok dan keunikan wastra yang
dimiliki setiap budaya mendorong seorang Denny Wirawan untuk memenuhi hasrat terkuatnya untuk
menjelajah keindahan wastra Indonesia. Ruang imajinasi seorang Denny Wirawan yang dipenuhi ide dan
kreasi yang bersumber dari kekayaan dan kearifan lokal Batik Pesisir. Desain corak, dan ornamen yang
atraktif dari wastra Indonesia di tanah ‘Legok Kalong’ – sebuah desa di Jawa Tengah atau sekarang
dikenal dengan Pekalongan – telah memikat mata seorang Denny Wirawan untuk menghasilkan daya
cipta koleksi siap pakai berupa 6 set koleksi busana wanita terbaru dengan tema Legok Kalong Spring
Summer 2018 Collections yang diluncurkan hari ini di Ballroom Harris Hotel & Conventions Kelapa
Gading, Jakarta.
Free spirit dalam gaya casual, edgy namun tetap elegan adalah benang merah yang diusung dalam
koleksi Legok Kalong dari BaliJava by Denny Wirawan ini. Unsur Cross Culture dari beberapa budaya di
Asia seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam dengan nafas oriental yang kental merupakan inspirasi
utama yang menghiasi gaya busana koleksi kali ini. Aroma iklim tropis daerah pesisir mewarnai tampilan
yang offbeat, eccentric, dan artistic dalam rangkaian koleksi, namun tetap dalam groove dan garis
rancang seorang Denny Wirawan.
Dalam koleksi terbaru ini, Denny Wirawan masih setia dengan ciri khasnya bermain tabrak motif (clash
pattern). Permainan motif khas Batik Pekalongan, seperti: motif flora, motif burung Pheonix, motif
Jlamprang atau geometrik dengan warna-warna pastel redup yang dihadirkan dalam berbagai jenis batik
cap dan batik tulis dari bahan katun – berpadu menarik dengan atasan dengan teknik bordir yang
dihadirkan di atas kain satin organza.
Ekspresi kebebasan ditampilkan dalam detail yang beragam mulai dari embroidery yang diaplikasikan
pada detail atasan ringan melambai dan outer, serta teknik pleats diatas bahan tweed yang diaplikasikan
pada bawahan berbaur dalam konsep padu padan berlapis – yang selama ini merupakan gaya andalan
Denny Wirawan masih menjadi penguat rangkaian koleksi dengan nafas Batik Pekalongan ini.
“Terpaan sinar matahari, daerah pesisir Indonesia dan hirupan udara yang menyegarkan, begitu kuat
meresap di benak saya dan menginspirasi untuk menghasilkan daya cipta Legok Kalong Spring Summer
2018 Collections ini. Dalam perjalanan menyusuri berbagai daerah pesisir Jawa, saya selalu menjumpai
sapaan ramah penduduk lokal yang disertai perkenalan akan budaya Indonesia yang unik dan beragam
yang semakin menguatkan rasa cinta dan kebangaan saya akan tanah air yang kaya ini. Melalui koleksi
ini, saya memiliki komitmen yang sama dengan IPMI (Ikatan Perancang Mode Indonesia) ingin

mengangkat khazanah Kain Negri yang memiliki keunikan dalam motif dan kaya akan filosofi ini ke
panggung fashion agar dapat diterima oleh pecinta fashion tanah air,” ujar Denny Wirawan.

***
Sekilas tentang Denny Wirawan:
Denny Wirawan adalah seorang designer yang telah meramaikan industri mode Indonesia selama 20
tahun dan meraih beragam prestasi dari sejumlah media dan ajang penghargaan fashion. Denny
Wirawan dikenal dengan karya yang khas yaitu berkreasi dan berinovasi dengan melakukan tabrak
beberapa motif (clash pattern) dalam satu look dengan konsep padu padan yang bertumpuk (layering).
Koleksi Denny Wirawan gabungan antara seksi, androgyny dan mewah.
Kepedulian Denny Wirawan untuk ikut secara aktif melestarikan warisan wastra Nusantara telah
membawa desainer papan atas ini melahirkan label Balijava sebagai lini busana siap pakai (prêt-à-porter)
dan busana siap pakai madya (prêt-à-porter deluxe). Dalam koleksi lini etniknya ini, Denny Wirawan
banyak mengolah wastra Indonesia, seperti batik, jumputan (tie die), tenun (hand woven), dan ikat yang
resmi hadir di tengah pecinta mode pada tahun 2008.
Di September 2015, Denny Wirawan bersama Bakti Budaya Djarum Foundation untuk pertama kalinya
menampilkan peragaan busana tunggal Balijava koleksi Batik Kudus yaitu koleksi ready to wear yang
menggunakan materi Batik Kudus. Koleksi ini mendapat antusias dan respon positif dari masyarakat
Indonesia mulai dari ulasan media hingga pecinta fashion. Hal ini pun yang membawa Balijava dengan
koleksi Batik Kudus hadir di Fashion Gallery New York Fashion Week 2016. Mengenai koleksi Denny
Wirawan dan Balijava dapat membuka www.dennywirawan.com dan www.balijava.id.
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