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Fiesta

Yuni Lestari (kiri), Lucky Resha (tengah), dan Dian Indra

Dari kiri ke kanan: Melissa Hakim, Miranthy Hakim, Yuti Okta, dan Fifi Buntaran
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Jadi

identitas

M

odel-model berwajah Kaukasia
melenggak-lenggok mengenakan
jas hujan. Penampilan mereka yang
cantik, anggun, tapi terkesan dingin
mengundang decak kagum undangan
dan pengunjung Senayan City malam
itu. Catwalk sederhana berupa karpet
panjang warna krem dibentangkan di
depan butik Burberry Prorsum, Senayan
City, Jakarta.
Di antara perempuan Kaukasia
berambut panjang pirang maupun
cokelat itu masih terlihat wajah Asia,
salah satunya model kawakan Paula
Verhoeven. Kulit coklat Paula cukup
kontras dengan model asing lain, tapi
justru membuat finalis Gadis Sampul
2001 ini tampil cemerlang.
Mereka tampil anggun mengenakan
jas hujan sehingga outfit yang satu
ini bisa digunakan sebagai atribut
penampilan sehari-hari. Namun, jangan
bayangkan jas hujan berbahan plastik.
Kita membicarakan jas hujan

Burberry. Jas hujan keluaran rumah
mode asal Inggris ini bisa membuat
Anda tampil gaya tanpa harus terlihat
mengenakan jas untuk berlindung dari
hujan.
Ketika Burberry Prorsum
mengadakan private preview koleksi
Spring Summer 2011 di Senayan City,
Jakarta pada Kamis pekan lalu, deretan
model tampil anggun memakai jas
hujan legendaris itu. Jas hujan ini telah
menjadi identitas Burberry sejak awal
1900-an.
Para undangan tampak menikmati
fashion show yang berlangsung selama
satu jam ini. Mereka duduk dengan
santai sambil menikmati anggur dan
aneka mini cake yang disediakan.
Tampak wajah-wajah selebritas dan
sosialita Ibu Kota hadir menyaksikan
koleksi pakaian yang telah diluncurkan
pada London Fashion Week akhir tahun
lalu.
Berdasarkan sejarahnya, jas hujan

jas hujan ini dulunya disebut sebagai
gabardine jacket yang dipakai oleh
tentara Inggris pada awal 1900. Saat itu,
Thomas Burberry ingin menciptakan
jas hujan yang bisa digunakan dalam
berbagai situasi, berbahan kuat, dan
awet. Setelah perang usai, jas hujan
para tentara ini malah digemari oleh
publik.
Namun, kali ini Burberry Prorsum
menyulap jas hujan ini menjadi terusan
yang bisa dipakai sehari-hari. Tambahan
ikat pinggang ukuran besar mampu
memperlihatkan lekuk tubuh sehingga
terlihat seperti memakai terusan.
Koleksi jas hujan ini merupakan
rangkaian koleksi Burberry Prorsum
Spring Summer 2011.
Namun, koleksi jas hujan musim
ini agak berbeda dari segi material.
Burberry yang kini ditangani
Christopher Bailey menambahkan
aksen kulit imitasi pada bagian lengan
jas hujan. (19)

Edric Tjandra dan Cathy Sharon

Liza Remy (kiri) dan Amiria B. Rachmadi

CEO Senayan City Handaka Santosa (kanan)
dan Waluyo Susanto

Danny Josef dan Ina Lang

Vidi Aldiano (kiri) dan Richard Kevin

Lenda Lucia (kiri) dan Cindy W.
Franklin

