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LaSalle College Jakarta kembali berpartisipasi dalam acara Jakarta Fashion Week 2021. Tahun ini merupakan tahun 
ke sembilan LaSalle College Jakarta menunjukkan eksistensinya di ajang Fashion yang bergengsi di Jakarta. acara ini 

merupakan sebuah kesempatan bagi LaSalle College Jakarta jurusan Fashion Design untuk mempromosikan brand 
mereka ke publik. Karya-karya terbaik kali ini, kami hadirkan dalam show bertema “ELEMENTUM”, yang akan 

menampilkan mahakarya hasil kreatifitas para desainer muda yang luar biasa. 

LaSalle College Jakarta memiliki komitmen yang teguh untuk mempromosikan industri fashion nasional dan global. 

Salah satu kontribusinya adalah melatih talenta baru dan mengenalkannya kepada dunia. Di acara Jakarta Fashion 
Week tahun ini, LaSalle College Jakarta dengan bangga mempersembahkan enam calon desainer muda yang akan 
memamerkan karya mereka, yang semuanya merupakan proyek akhir dari studi mereka.  
Masing-masing desainer ini memiliki cara yang unik untuk menafsirkan gagasan dan mengembangkan konsep 

mereka. Beberapa dari mereka memiliki konsep yang lebih global sementara lainnya memasukkan lebih banyak 
nilai tradisional, namun dengan pendekatan yang modern. Jika koleksi desainer bisa disamakan dengan komposisi 
musik, maka secara metaforis, karya desainer LaSalle College Jakarta ini bisa dianggap sebagai awal masa depan 

dan karya yang akan lebih bisa bekerjasama dengan designer lainnya. 
 
Kali ini LaSalle College Jakarta akan menampilkan  Desainer berbakat: 

 

1. Veronica Natasha Tanwijaya 

2. Chyntia Odelia                                     

3. Vionica Priskila                                                               

4. Shinta Chandra Lesmana                                                                      

5. Sherly Lovent  

6. Tania Segamaocia                            

LaSalle College Jakarta merupakan sekolah design bertaraf internasional yang berpusat di Canada (Montreal).  

LaSalle College Jakarta menawarkan Progam Sarjana, International Advance Diploma, dan Sertifikat dengan 8 
pilihan program studi seperti Fashion Design, Fashion Business, Interior Design, Graphic Design, Game art & 
Design, Photography, Artistic Makeup & Management of Creative Industries. Didirikan pada tahun 1997, LaSalle 
College Jakarta sebagai institusi pendidikan fashion yang berpengalaman selalu berusaha mengekspos kreativitas 

desainer muda lulusannya ke industri dan mempersiapkan mereka agar dapat bersaing di ranah lokal maupun 
internasional.  
 

Kontak:  

Audi Viano 021-5785 1819 ext 8280 email: Audi.Viano@lasallecollege.ac.id  
Stefani Wika 021-5785 1819 ext 8240 email: Stefani.Wika@lasallecollege.ac.id  
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