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Yosafat Dwi Kurniawan mempresentasikan koleksi Spring/Summer 2Ol9 pada ]akarta Fashion Week zorg di

Senayan City, pada tanggal 26 Oktober 2018.

Koleksi ini mengambil inspirasi dari gaya boho-chic ala Rocker Wives di era akhir r97Oan seperti gaya berbusana

fane Birkin, Bianca |agger dan Anita Pallenberg. 
t

Nama-nama di atas merupakan tamu-tamu regular club disco Studio 54, di mana mereka sering nampak sedang

berdansa dengan bebas, dan bisa menjadi diri sendiri. Elemen kebabasan dan disco ini ditampilkan dalam wujud

finge yang digunakan Yosafat sebagai perwujudan kebebasan dan keindahan pergerakan setiap helai fringe yang

seakan-akan sedang berdansa. Fringesyang dibuat dari puluhan meter kain crepe yang dipotong bias dan dijahit
menyerupai s trap, dipasangsafu-persatu dan memakan waktu puluhan jam untuk menyelesaikan satu busana.

Bianca fagger sendiri merupakan mantan istri dari Mick fagger, seorang rockeryangtenar pada masanya. Gaya

hidrp rock and roll mereka juga terpancar dalam kolelai ini dari gaya glam rockyang muncul dalam penggunaan

elemen warna gelap serta sentuhan bahan kulit yang muncul dalam koleksi ini.

Elemen lain yang menonjol dalam koleksi ini adalah beading metalik yang membentuk m otlf tribal. Detail ini
terinspirasi dari gaya busana bohernian ala ]ane Birkin, yang di interpretasikan Yosafat dalam sentuhan beading

dan kristal yang walau menonjolkan mottf tribal namun tetap memberi kesan glamor dan berkelas.

Di penghujung presentasi, Yosafat mempersembahkan looks yang menggunakan elemen payet yang diolah secara

tiga dimensi, yang bentuknya merupakan terjemahan langsung dari kain batik Pekalongan yang di gambar ulang

menggunakan payet emas.

Bahwa seorangwanita dapat sekaligus tampil glamor dan sexy, Iembut namun tetap kokoh merupakan pesan yang

ingin disampaikan Yosafat melalui koleksi dan peresentasi kali ini.

Tentang Yosafat Dwi Kurniawan:

YosafatDwi Kurniawan adalah seorangFashion Desainerkelahiran23 Oktober 1988, asal Pekalongan, fawa
Tengah yang kini berbasis di |akarta. Yosafat adalah lulusan terbaik dari LaSaIIe College ]akarta di tahun 2009, dan

sudah pernah menampilkan karyanya di kancah internasional seperti di Bangkok, Beijing dan Paris. Yosafat Dwi

Kurniawan merupakan generasi pertama dari Indonesia Fashion Forward yang karyanya sudah dipublikasikan di

berbagai media nasional dan internasional seperti Dewi, Grazia Indonesia, Elle Indonesia, Harper's Bazaar

Indonesia, V Magazine dan Vogue Italia.
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