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Stoic Profile 

Stoic Profile adalah koleksi dari Reclays yang terpilih untuk ditampilkan di Jakarta Fashion Week 2022. 

Koleksi ini terinspirasi dari kebiasaan perilaku dan cara berpikir kita menilai orang tentang apa yang 

harus dilakukan agar mencapai versi terbaik dari dirinya: Stoikisme. Koleksi ini mengangkat Stoikisme ke 

ranah mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan sehari – hari.  

Untuk koleksi kali ini, material yang digunakan juga lebih eksploratif, mulai dari hickory, Wabash, katun 

fleece, corduroy, hingga sherva.  Pemilihan warna pun sangat variatif dan di luar dari kebiasan Reclays 

yang identik dengan warna hitam, putih dan navy. Kali ini kami bereksperimen dengan menggunakan 

warna yang lembut seperti peach, hijau, cokelat bahkan ungu. Hal itu dipadukan dengan ilustrasi yang 

sudah menjadi ciri khas Reclays, pengaplikasian desain ilustrasi pun tak hanya menggunakan teknik 

sablon saja, tetapi ada juga grafis yang dibordir menggunakan teknik chainstitch. Eksplorasi dan 

eksperimen ini menghasilkan produk yang variatif mulai dari kaos yang dipadankan dengan celana 

pendek atau pun celana panjang, hoodie sweater, crewneck hingga jaket sebagai pilihan outer dan juga 

ada jumpsuit. Untuk menyempurnakan penampilan, aksesoris kepala Reclays membuat beanie hat dari 

bahan rajut.  

Di kesempatan kali ini juga, Reclays berkolaborasi dengan TVF untuk produk alas kaki yang digunakan. 

Enam model sandal yang dibuat TVF dipadukan dengan outfit dari Reclays menjadi perpaduan yang pas 

untuk menunjang penampilan yang sempurna. 

 

Desainer 

Yusman Ali 

Memiliki ketertarikan terhadap seni terutama seni rupa sejak masa sekolah. Membuat Yusman Ali 

melajutkan pendidikannya dengan memilih seni rupa sebagai program studinya selama kuliah. Menimba 

ilmu lebih dalam di jurusan Seni Rupa, Universitas Pendidikan Indonesia, membuat Yusman lebih tertarik 

kepada seni rupa terutama seni lukis. Sehingga selama kuliah Yusman menjadi pekerja lepas dengan 

mengerjakan beberapa ilustrasi.   

Karya – karyanya lebih banyak ke arah surealisme dan mendapatkan inspirasi dari kehidupan sehari – 

hari hingga kejadian sosial yang terjadi di sekitarnya. Karena Yusman ikut bergabung dengan Reclays dari 

era awal Reclays didirikan, sehingga desain – desainnya menjadi identitas utama Reclays. Ilustrasi yang 

dibuat untuk Reclays hingga saat ini menjadi pembeda. 



BRAND 

RECLAYS 

Berdiri sejak 2007 dengan Visi menjadi brand penyedia kebutuhan sandang sehari-hari dengan gaya 

yang kasual dengan mengangkat trend/issue yang relevan.  Berangkat dari keresahan pribadi owner 

yang ingin membuat sebuah clothing brand untuk aktivitas sehari-hari yang berkualitas yang disajikan 

dengan harga terjangkau, membuat Reclays mempunyai misi untuk menginspirasi tren terkini dan 

menyoroti isu yang relatable lalu mentransformasikannya menjadi easy-to-wear outfit yang nyaman 

dengan harga yang terjangkau. Kata 'Clays' pada Reclays sendiri mencerminkan tanah liat yang memiliki 

filosofi dari sifat tanah liat itu sendiri yaitu lengket yang bermaksud agar audience/customer selalu 

memiliki keterikatan kepada Reclays dan juga mudah dibentuk yang bermaksud bisa beradaptasi di 

berbagai medium di masyarakat. Lalu kata awalan 'Re' pada Reclays adalah singkatan dari Relentless 

yang berarti 'tanpa henti'. 

TVF 

TVF Footwear merupakan salah satu brand Sandal dan Sepatu yang berasal dari Bandung dan terlahir 

sekitar tahun 2010. Dimana brand kami lebih memilih berfokuskan kepada Sandal dan Sepatu karena 

kami percaya bahwa tiada aktivitas tanpa menggunakan alas kaki, maka kami akan memberikan 

kenyamanan untuk kaki kalian. Selain memberikan kenyamanan untuk kaki kalian, Sandal dan Sepatu 

dari kami pun terlihat modern dan praktis. 

TVF Footwear dibuat oleh tangan lokal yang terampil dan mempunyai skill tinggi dalam pembuatan 

Sandal dan Sepatu. Kami memilih sendiri bahan yang terbaik untuk di produksi. Jika anda sering 

melakukan aktivitas diluar ruangan, kami menjamin produk kami pantas menjadi pilihan anda. 


