
Debut Pertama Wellborn diJakarta Fashion Week 2019 Bersama Blibli.com

Press Release

Bandung, 24 Oktober 2018 - Wellborn bukanlah clothing line pendatang baru dari Bandung. Dibentuk

pada 16 Desember 2006, Wellborn didirikan oleh Mielka Raputra Bardin dan Tjuk Nurputro Guritno

sebagai bentuk kecintaan mereka pada seni dan fesyen. Ciri khasnya dalam membuatt-shirt dengan

teknik rnonual printing, grafisnya yang tidak biasa, dan desainnya yang unisex membuat Wellborn

dapat diterima dengan mudah, terutama bagi para foshion enthusiasts untuk mengekspresikan dirinya

melalui apa yang mereka kenakan. 
?.

Dalam hal kolaborasi, Wellborn sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan beberapa brondlokal

seperti Stargazers, Happy-Go-Lucky, dan Maternal Disaster. Namun, kolaborasi dengan Blibli.com -
salah satu e-commerce terbesar di lndonesia-ini merupakan pengalaman baru. September 2018 lalu,

Wellborn x Blibli bertajuk "Phenomenal Era" dirilis secara eksklusif di situs resmi Blibli.com dan

mendapat respon yang sangat positif dari para customer. Hal ini membuat Wellborn dan Blibli.com

lebih percaya diri dan lebih tertantang untuk step up their gome for next collaborationyang akan debut

diJakarta Fashion Week 2019 (JFW 2019).

Kolaborasi Wellborn dengan Blibli.com kali ini diberi tajuk "Legacy". Untuk "Legacf', Wellborn akan

lebih mengedepankan Wellborn Prime-salah satu senes dari Wellborn yang di.produksi dalam

kuantitas yang sangat terbatas, desain yang lebih eksklusif, dan, tentLlnya, kualitas bahan yang

premium. Tema "Legacy" diusung karena semua grafis pada koleksi ini merupakan "warisan" dari salah

satu almarhum ayah dari founder Wellborn, Mielka Raputra.

"Sekitar dua-tiga tahun lalu, gue lagi beresin barang-barang bokap dan gak sengaja nemu beberapa

kolase yang pernah bokap bikin," ujar Mielka. "Gak heran sih, soalnya dulu bokap emang sering bikin

kolase buat cover-cover buku di perusahaan penerbitan dan percetakan beliau."

Tjuk Guritno, rekan kerja sekaligus founder Wellborn, mengusulkan agar koleksi kolase tersebut

dijadikan karya yang istimewa setelah Mielka menceritakan penemuannya tersebut. "Serba kebetulan

sih ini. Kebetulan tema kolasenya surealis-sejalan dengan konsep Wellborn. Tone warna kolasenya

pun kebetulan sesuai dengan koleksi Foll/Winter. Dan kebetulan juga kita bersepakat buat merilis

koleksi baru di JFW 2019 bareng Blibli.com. Serba kebetulan, tapi memang mungkin jalannya sudah

harus begini," tambah Mielka.

"Legact/' terdiri dari 52 produk yang melipuli t-shirt, kemeja, dungaree, celana panjang, celana

pendek, leggings, jaket, kimono, mante[, ransel, tas, tote bog, fanny pock, topi, sendal, dan scorf.

Semua grafis yang ada pada koleksi ini diambil dari kolase-kolase almarhum ayah Mielka. Sementara

itu, desain dari "Legacy" cenderung pada oversized working opporels-sesuai dengan apa yang biasa

dikenakan oleh almarhum baik ketika sedang berada di workshop maupun di rumah.

"Bokap gue meninggal waktu umur gue tujuh tahun. Jadi, gue gok terlalu banyak ingat kenangan

dengan beliau. Cuma, gue sering dengar omongan dari keluarga besar kalau almarhum ini gak rnfo

fesyen dan style beliau ini katanya simpel banget. Makanya, desain di 'Legacy' ini dibuat sesederhana



mungkin untuk merepresentasikan simplicity beliau," jelas Mielka. "Salah satu simplicity yang gue

aplikasikan yaitu gue gak pakai resleting di koleksi kali ini (kecuali pada tas) dan prefer pakai kancing."

Selain bisa diterima dengan baik, "Legacy" juga diharapkan bisa menjadi suatu pembuktian bahwa

kreativitas bisa datang dari mana saja dan secara efektif bisa membawa emotion pada setiap

produknya.

Wellborn x Blibli: "Legacy" ini akan dirilis pertama kali pada Rabu, 24 Oktober 2018 di Jakarta Fashion

Week 2019, Senayan City, Jakarta. Produk-produk dari koleksi ini bisa didapatkan secara eksklusif di

Blibli.com.

Media contoct

Wellborn Headquarter

Contoct Person: Gagi Aria

P hone : (022 ) 878-3 L 1-73

Emo il : qoq i @wel I bo rnco mpa nv. co m

We bsite : wellbornco mpo ny. co m

I nsto g ro m : i nsto g ra m. co m/we I I bo rn co m po ny


