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Creativity, menjadi tema besar Senayan City di tahun 2020. Bergerak untuk terus maju
dengan bersemangat, INFINITE magazine Spring 2020 hadir dengan tajuk New Year,
New Kick. Senayan City menuangkan esensi kreatifitas untuk menghasilkan pengalaman
iconic terbaik untuk pengunjung lintas generasi dan membuka lembaran baru di tahun
ini dengan hal-hal yang penuh energi, gairah dan positif.
Kami mengawali tahun ini dengan perbincangan hangat bersama seorang aktris,
atlit, dan penyanyi multitalenta Cinta Laura. Sungguh sebuah kesenangan tersendiri
untuk melihat sosok muda tanah air yang mampu menunjukan energi positif dalam
setiap aspek hidupnya. Hal ini pula yang menjadi faktor kesuksesan seleb berdarah
campuran Indonesia-Jerman ini. Di sela-sela jadwal yang padat, Cinta menghimbau
anak bangsa, khususnya wanita untuk senantiasa bekerja dengan giat demi mencapai
tujuan hidup yang berkualitas. Lewat karya dan bisnisnya, Cinta ingin menunjukkan
bahwa wanita pun bisa melakukan hal luar biasa tanpa takut dipandang sebelah mata
oleh kaum pria. “We can be the boss, we can create our own success, we can achieve our goals if
we are focus.” Cinta pun membagikan tips hidup sehat yang menjadi rahasia dari tubuh
indah segarnya, “exercise regularly and don’t forget to eat clean.”
Fashion tentunya menjadi highlight di pengawal tahun ini karena akan banyak tren
baru yang hadir untuk menjadi inspirasi. Salah satu acara fashion yang dinantikan,
FASHION NATION XIV Edition yang menyodorkan banyak koleksi busana indah
karya desainer lokal yang turut membeberkan beberapa hal menarik dibalik koleksi yang
diperagakan. Selain itu, jangan lupa untuk melihat beberapa catchy fashion items yang
diprediksi akan menjadi trend dalam rubik In-Pieces dan juga Fashion Spread. Lihat juga
beberapa rekomendasi produk kecantikan yang wajib dimiliki demi tahun yang berseri.
Terakhir, kami berharap semoga edisi ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk
memulai tahun yang baik bersama Senayan City.
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The Way She Defines Women Empowerment

COV E R
I N - FI N I T E S P R I N G 2 0 2 0
Model: Cinta Laura

Photographer: Wong Sim
Stylist: Gusti Aditya
Wardrobe:
Gaun, Sebastian Gunawan.

Anting, Anton Heunis-Available at
Masarishop Senayan City.

Asst. Stylist: Hendry Leo Liany
Makeup Artist: Bubah Alfian
Hair Do: Rangga Yusuf
Lokasi: Studio TM

Sweater, SJYP-Available at Masarishop Senayan City. Celana, Tangan-Available at Masarishop Senayan City. Sneakers, koleksi pribadi.
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I N T R O
"Let the thousands of
lantern cherish you
through this year"
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KESERUAN

B
T
2
1
EXPERIENCE

DI ATRIUM SENAYAN CITY
Pertama kali hadir di Indonesia, BT21
Experience berhasil mendatangkan 60.000
pengunjung hanya dalam 20 hari.
Teks: Handy Nursatyo ● Foto: Dok. Senayan City
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S

enayan City merayakan momen akhir tahun 2019 dengan
menghadirkan BT21 Experience yang pertama kali hadir
di Indonesia dan dilengkapi dengan instalasi Gigantic
Christmas Tree yang berhiaskan karakter LINE FRIENDS dan
BT21. Tidak hanya itu, koleksi official merchandise yang selama ini
hanya bisa didapatkan di luar negeri, hadir secara khusus dalam
Pop-up Shop BT21.
Antusiasme para penggemar BT21 tidak diragukan lagi, sejak
resmi dibuka pada 7 Desember 2019 lalu. Pertama kali hadir
di Indonesia, BT21 Experience berhasil mendatangkan 60.000
pengunjung hanya dalam 20 hari. Pengunjung berdatangan
bukan hanya dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga dari
luar kota seperti Bandung, Yogyakarta, Solo, hingga Semarang.
“Ini merupakan hal yang menyenangkan melihat para
pengunjung menghabiskan momen akhir tahunnya di Senayan
City dan kami dapat menghadirkan official Pop-up Shop BT21
dalam durasi waktu yang cukup lama, demi memenuhi keinginan
para penggemarnya di Indonesia.” ucap Halina, selaku Leasing
and Marketing Communications Director Senayan City.
Selain itu pengunjung juga membagi pengalaman mereka
di sosial media. Sebanyak lima ruangan yang diisi oleh masingmasing karakter BT21 dan keahlian mereka yang dapat dinikmati
oleh pengunjung untuk ber-selfie ria. Disambut oleh Chimmy
dalam box kuning menggemaskan, kemudian Mang yang menari
serta Cooky dan ruangan gym-nya, lalu ada RJ dan Shooky
dengan tumpukan kue-kue yang menggoda, ruangan TATA yang
sedang membangun VAN dan yang terakhir ruangan santai nan
nyaman milik KOYA yang sedang tertidur.
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IN-EXQUISITE

●

SENAYAN CITY SALE – A – BRATE

FSTVE MIDNIGHT SHOPPING
Dalam memeriahkan momen libur akhir tahun 2019, Senayan City kembali
menghadirkan FSTVE MIDNIGHT SHOPPING.
Teks: Yolitaeka Sapta ● Foto: Dok. Senayan City

M

omen FSTVE MIDNIGHT SHOPPING Senayan City
memberikan keseruan tanpa henti dengan berlangsung
selama dua hari pada tanggal 14-15 Desember 2019. Ada
juga diskon hingga 70%, promo Buy 1 Get 1, dan juga promo double
cashback hanya di tenant yang berpartisipasi. FSTVE MIDNIGHT
SHOPPING dimeriahkan oleh LALAHUTA dan JAZ yang
mewarnai momen berbelanja di Senayan City pada hari pertama.
Hari kedua pun tidak kalah seru karena ada penampilan DIAA dan
THE GROOVE yang menemani Anda hingga tengah malam.
Pada momen ini pengunjung juga mendapatkan penawaran
belanja spesial. Dengan cukup berbelanja minimal satu juta rupiah,
pengunjung akan langsung meraih kesempatan untuk memenangkan
banyak hadiah dalam HOURLY PRIZE berupa Senayan City
e-voucher senilai 7.500.000 rupiah, Luxury Getaway selama 3 hari 2
malam di Katamama Resort Bali, iPhone 11 Pro, Tag Heuer Formula
1 Watch, dan masih banyak lagi hadiah spesial lainnya.
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M

emasuki tahun shio tikus logam, Senayan City
kembali meramaikan momen Lunar New Year
bertajuk SPRING LIGHTS dengan menghadirkan
massive instalasi PLAY LINE FRIENDS Spring Lights, Spring
Rewards dan Lunar Special Offers di tanggal 17 Januari – 9 Februari
2020 lalu.
“We welcome you to the year of wisdom, wealth and prosperity of
Metal Rat. Siklus shio yang kembali berulang di titik pertama,
shio tikus dipercaya membawa kebijaksanaan, kekayaan dan
kemakmuran. Melanjutkan kolaborasi bersama PLAY LINE
FRIENDS dengan menggandeng Felix Tjahyadi sebagai creative
conceptor, Senayan City menghadirkan instalasi PLAY LINE
FRIENDS Spring Lights dengan hiasan 1.300 lampion sebagai
elemen utama SPRING LIGHTS yang menghiasi Main Atrium
dan berbagai titik di Senayan City.” ungkap Halina, selaku
Senayan City Leasing and Marketing Communications Director.
”Tidak hanya itu, ragam shopping program dan penawaran
menarik dari tenant Senayan City juga kami hadirkan khusus
untuk para pengunjung setia. Nikmati momen Tahun Baru
Imlek di Senayan City.” lanjutnya.

SPRING LIGHTS:

A YEAR OF
PROSPERITY
Menyambut Lunar New Year, Senayan City berbagi
kebahagiaan dengan menghadirkan LINE FRIENDS Spring
Lights, Spring Rewards, dan Lunar Special Offers.
Teks: Handy Nursatyo ● Foto: Dok. Senayan City
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CALENDAR EVENTS
SE NAYAN C I TY MA R CH -JUNE 2 0 2 0

MARCH
2020
M A IN ATRIU M

HUGO BOSS X FORMULA E
9 – 22 March 2020
GRAND SEIKO
23 – 29 March 2020

HIJUP FEST 2020
1 & 2 May 2020

BUTTONSCARVES
POP UP STORE
8 March – 28 June 2020

USS YARD SALE
15 & 16 May 2020

MERCEDES BENZ
12-15 March 2020

JFW MODEL SEARCH
19 – 22 March 2020

G R O UN D FLOOR
NESPRESSO POP UP
BOUTIQUE
until 31 August 2020
HUGO BOSS X PORSCHE
24 Feb – 8 March 2020

T HE HALL

CU R AT ED SPACE
F I R ST F LOOR

NORTH SPACE &
T HE SPACE

FASHION NATION
12 – 18 March 2020

MAY
2020

APRIL
2020
MAI N AT R I UM
HOME & LIVING
EXHIBITION
20 April – 3 May 2020

CUR AT ED SPACE
FI R ST F LOOR
KAMI
15 April – End of Sept 2020
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MAI N ATR I UM
HOME & LIVING
20 April – 3 May 2020
SACRED RAMADAN
4 May – 7 June 2020
MIDNIGHT SHOPPING
16 – 17 May 2020

JUNE
2020
MAI N ATR I UM
DIOR
29 June – 12 Juli 2020
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●

BAVARIAN’S COLLECTION
Label ikonik asal Jerman hadirkan ragam koleksi menarik yang mampu
memikat hati para pecinta mode dunia.
Teks: Stien Juliana ● Foto: Insan Obi

R

HUGO BOSS
Senayan City
Ground Floor,
Unit G-26 & G-28

umah mode asal negeri Bavaria
Jerman, Hugo Boss, menjadi
salah satu brand untuk aparel
pria dan wanita yang membuka gerainya
di Senayan City. Terletak di Ground
Floor, Hugo Boss kembali menempatkan
gerai terbarunya. Masih dengan konsep
desain yang khas antara permainan
warna hitam dan putih magnolia yang
kaya menentukan latar belakang elegan
dan dinding yang terinspirasi dari
papan catur mendefinisikan tampilan
ikon toko yang memikat. Hugo Boss
juga konsisten menghadirkan berbagai
busana kerja, kasual, dan aksesoris,
rumah mode bergaya maskulin ini juga
turut menghadirkan eveningwear yang
elegan untuk dipakai di berbagai acara
khusus.
Pada musim semi 2020 ini, Hugo
Boss telah melakukan perjalanan
dari New York ke Milan untuk
mempresentasikan koleksi musim
seminya yang dikombinasikan dalam
cara yang unik.
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NEW AND BOLDER LOOK
Muncul dengan fasad baru, Yves Saint Laurent tampil lebih elegan.
Teks: Stien Juliana ● Foto: Insan Obi

Y
YVES SAINT LAURENT
Senayan City
Ground Floor,
Unit G-11 & G-17

ves Saint Laurent masuk
kedalam jajaran label mewah
yang terdapat di lantai dasar
Senayan City. Di bawah arahan Anthony
Vacarello, rumah mode asal prancis ini
menawarkan wajah baru pada bagian
fasadnya. Dengan menggunakan keramik
berwarna hitam, Yves Saint Laurent
menunjukkan elegansinya di tengah lantai
dasar Senayan City. Selain fasadnya, Yves
Saint Laurent tetap konsisten dengan
ragam produknya yang berdesain modern
dan ikonik seperti busana siap pakai,
sepatu, perhiasaan, tas serta kacamata.
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IN-LEASE

●

SHAPE YOUR STYLE
Ekspresikan kepribadian yang
inovatif melalui kreasi desain
yang epik.
Teks: Stien Juliana ● Foto: Insan Obi

STEVE MADDEN
Senayan City
3rd Floor, Unit 3-106 & 3-108

S

teve Madden hadir sebagai salah satu
label fashion yang menghadirkan shoes,
clothing, dan aksesoris. Memiliki ciri
khas desain sepatu yang ikonik, brand asal
Kanada ini terinspirasi oleh model rock & roll
dan urban edge. Eksistensinya di dunia mode
merepresentasikan gaya hidup terkini namun
tetap mempertahankan independesi funky yang
menjadi ciri khasnya. Tidak hanya sepatu, Steve
Madden hadirkan beragam aksesoris lainnya
seperti watches, jewelry, handbag, belt, sunwear,
outwear, hoisery dan cold-weather wear.
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FEEL THE SEXINESS,
INTIMACY, AND COMFORT
La Senza menghadirkan koleksi women underwear dengan desain seksi, cantik, dan nyaman
Teks: Stien Juliana ● Foto: Insan Obi

L

LA SENZA
Senayan City
1ST Floor, Unit 1-22

ingerie adalah ekspresi
maksimal dari feminitas
wanita, dan La Senza hadir
di Senayan City sebagai tujuan
fashion yang membuat Anda merasa
nyaman memakainya. Konsisten
dengan produk bra seksinya,
La Senza kini mengeluarkan
item baru yaitu no wire bra. Bra
ini memiliki bantalan tipis dan
nyaman tanpa kawat, lalu memiliki
tali yang dapat disesuaikan dengan
postur tubuh masing-masing
dan memiliki bentuk cup yang
lebih penuh untuk memberikan
kenyamanan lebih saat Anda
menggunakannya.
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●

IN-HINTS

●

AIR JORDAN X DIOR
Air Jordan 1 High OG Dior hadir sebagai bentuk kolaborasi cantik dari Nike dan Dior.
Teks: Stien Juliana ● Foto: Dok. Spesial.

K

olaborasi antara brand sportswear dan label
mewah mulai bermunculan dan berlomba
demi mempertahankan eksistensinya di
industri mode. Setelah Prada dan Adidas meluncurkan
sneakers Stan Smith yang ikonik itu, kini giliran Nike Air
Jordan dan Dior yang muncul dengan kolaborasi cantik.
Bertepatan dengan ulang tahun Air Jordan ke35 dan merayakan debut koleksi pertama Dior Men’s
Collection di Miami, The Air Dior (Air Jordan 1
High OG Dior) hadir sebagai produk limited edition
yang kolaboratif dengan menggarisbawahi daya tarik
abadi sebuah sepatu dan gaya emblematik dari Maison
Dior. Memakan waktu setahun dalam pembuatannya,
The Air Dior tampil menonjol di antara koleksi yang
menampilkan aksen khas Dior, mulai dari motif ular,
tropikal dan monogram Dior.
Kolaborasi ini menciptakan tampilan hypebrid
baru yang mampu mencuri perhatian publik dari para
pecinta sneakers desain ikonik Air Jordan. Dibuat di Italia
dengan standar superlatif, siluet dibuat dengan fine calf
leather yang menjadi ciri bahan kulit Maison Dior.
Bagian atas sepatu dicat dengan Grey Dior, yang
merupakan warna khas dari koleksi Maison. Paduan
warna putih serta bagian tepi dilukis secara manual,
terlihat pula remix dari ikon logo jumpman wings diembos
di bagian atas dan menampilkan kata-kata “AIR DIOR”.
Motif Dior yang sama diperkecil dan diukir kembali
dengan laser ke dalam sol pada skala 50 persen.
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EXQUISITE
MANIFESTO
Teks: Handy Nursatyo ● Foto: Dok. Spesial.
Gucci
G-Timeless

Baume Et
Mercier Clifton

Gucci Grip

Longines
Heritage 1945

We’ve gathered a small
collection of the most stunning
and luxury timepieces to
escalate your style
TUDOR Black Bay
Chrono S&G
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●

IN-JOUR N A L

●

M O V I E S

Produksi: Platinum Dunes
Sutradara: John Krasinski
Pemain: Emily Blunt, Cilian
Murphy, Millicent Simmonds,
Noah Jupe, Djimon Hounsou.

Teks: Handy Nursatyo ● Foto: Dok. Spesial

A QUIET PLACE PART II

MULAN

Setelah peristiwa mematikan
di rumah saat film pertama,
keluarga Abbott (Emily
Blunt, Millicent Simmonds,
Noah Jupe) sekarang harus
menghadapi teror dari dunia
luar saat mereka melanjutkan
perjuangan mereka untuk
bertahan hidup dalam
kesunyian. Mereka terpaksa
menjelajah menuju tempat
yang tidak diketahui, dam
mereka baru menyadari bahwa
makhluk-makhluk tersebut
bukan satu-satunya ancaman
yang mengintai di luar.

Sejak pertama kali rilis dalam
bentuk kartun di tahun 1998,
akhirnya Mulan juga memiliki
versi live action. Bercerita
tentang seorang wanita
bernama Mulan (Liu Yifei)
yang menentang tradisi kuno.
Ia menyamar sebagai pria
untuk menggantikan ayahnya
yang sedang sakit untuk
berperang membela Cina.
Produksi: Walt Disney Pictures
Sutradara: Niki Caro
Pemain: Liu Yife, Donnie Yen,
Jason Scott Lee, Jet Li.

A L B U M

B O O K
THE ILLNESS LESSON,
OLEH CLARE BEAMS
Dalam karya fiksi sejarah yang
mendebarkan ini, gadis-gadis
remaja di sebuah sekolah pada
tahun 1870-an di New England
menjadi sasaran perawatan
medis yang menyeramkan di
tangan para dokter paternalistik.
Menakutkan dan menakutkan
- mungkin inilah dua kata yang
sangat menggambarkan novel
satu ini. The Illness Lesson
mengeksplorasi peran perempuan
yang sering mendapatkan
penindasan serta perlakuan yang
tidak baik.

CHANGES BY JUSTIN BIEBER
Setelah merilis single berjudul “Yummy” akhirnya
Justin Bieber merilis albumnya yang bertajuk
“Changes”. Pada album ini Bieber juga berkolaborasi
dengan Kehlani dalam lagunya berjudul “Get Me”
yang video liriknya telah di-upload di YouTube.
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Ekene in PUMA set bomber jacket and sweatpants, and GUCCI dynamic sneakers. Michelle in PUMA set bomber jacket and sweatpants, and MORAL silver heels.

R E F R A I N
"I always find beauty
in things that are odd
and imperfect, they are
much more interesting"
- Marc Jacobs
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Cinta Laura

EMPOWERING

WOMEN
Untaian kata penuh
inspirasi dan motivasi
terdengar indah dari
sosok wanita dewasa yang
menyuarakan perjuangan
para wanita demi
mendapatkan kesetaraan
di dunia yang fana.
Stylist: Gusti Aditya

Photographer: Wong Sim

Teks: Stien Juliana
Asst. Stylist: Hendry Leo Liany
Makeup Artist: Bubah Alfian
Hair Do: Rangga Yusuf
Lokasi: TM Studio
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"What one beauty is
subjective but two we
should all embrace
what we have because
we truly are unique in
our own ways."

Gaun, Sebastian Gunawan.

Anting dan sneakers, Balenciaga
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M

enyandang predikat sebagai selebriti
multitalenta, wanita yang kerap
disapa Cinta Laura memiliki segudang
prestasi yang membanggakan. Paras
yang rupawan serta kebolehanya dalam memainkan
peran, bernyanyi, merawat tubuh, hingga berbicara
di depan umum membawa dirinya dapat berdiri
hingga saat ini.
Karakter yang kuat nampak dari sosok
wanita kelahiran tahun 1993, selain
memiliki bakat di dunia entertainment kini
dirinya mulai melebarkan sayap ke dunia
bisnis. Berbagai bisnis mulai dilakoni
mulai dari bisnis pakaian hingga skincare.
Tidak berhenti untuk selalu berinovasi
dan melahirkan karya-karya baru cinta
tumbuh menjadi wanita mandiri, selalu
memberikan motivasi dan memiliki tujuan
untuk memberdayakan kaum wanita.
Dirinya berharap bahwa para wanita dapat
menyadari bahwa mereka adalah sumber
dari berbagai jenis keindahan.
“Let your life the way you’ve been living it, but
if you want to create an impact to the world, and
also if you want to influence others then you gotta get
out of your comfort zone” ungkap cinta mengenai
pendapatnya saat melihat para wanita yang
kurang percaya diri untuk membangun karir
mereka. Berani menyuarakan kesetaraan antara
wanita dan pria, Cinta menjadi sosok wanita
yang penuh tekad, kuat, dan menginspirasi. Beauty
is not constructed just by what we see on the outside, but
beauty also lies from what lives on the inside.
What is your new year ’s resolution
for 2020?
“I found it really difficult to answer that question, because you
know, I have separated goals for myself each year, jadi kemungkinan
aku belum bisa memberikan a specific answer. Tapi aku punya
banyak hal yang akan aku kerjakan di tahun 2020. Aku
punya bisnis yang akan aku luncurkan dan semuanya
untuk memberdayakan wanita. Pada dasarnya mimpi
terbesar aku untuk memberdayakan wanita lewat
pekerjaanku and that literally means everything I do baik
itu melalui film, musik, dan bisnis.”
Keseluruhan busana, Gucci
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Berbicara tentang karir, kira-kira apa yang
sekarang menjadi aktivitas dan kesibukan Cinta?
“Bulan depan aku akan merilis single ketiga yang berjudul
"Cloud Nine", itu adalah single ketiga setelah tujuh tahun
break dari dunia musik dan di single ini aku akan bikin dance
video. Cloud Nine akan menjadi single ketiga dari keempat
single yang aku rekam di Swedia. It’s an extreamely fun track
untuk balik lagi ke dance setelah single-ku yang sebelumnya,
Caliente, bernuansa nggak slow dan emosional.”
“Di akhir Maret aku akan pergi ke London untuk
melakukan project extreme sport di sana. Tujuannya adalah agar
perempuan tidak perlu merasa takut untuk menghadapi
ketakutan mereka.”
“Dan di bulan yang sama juga aku akan perform
di salah satu stasiun TV sebagai debut pertama di
Indonesia setelah berhenti bermusik tujuh tahun lalu.
Sedikit ironis karena di tahun 2019 aku selalu perform di
negara lain, tapi belum pernah di Indonesia. So March
is gonna be a very big deal karena aku ingin memberikan a
bombastic first performance.”
Merilis single terbaru di akhir tahun 2019, can
you tell us what this song is actually about?
“Cloud Nine adalah lagu yang sangat positif, lagu ini
menggambarkan bahwa kita bisa bahagia dengan diri
kita sendiri, kita tidak perlu orang lain untuk membuat
kita bahagia. We don’t need a man, material posession, and
other people because at the end of the day we have to create our
own happiness. Cloud Nine adalah sebuah bentuk selebrasi
dari the feeling of happiness, independence, and being on top in the
world, dan vibe Cloud Nine bisa dibilang lebih ke pop.
Apakah ada perubahan jenis musik dari awal
hingga sekarang?
“Tentu saja, itulah kenapa aku vakum bermusik selama
tujuh tahun. Karena di tahun 2012, setelah aku merilis
single terakhir, aku sempat merasa fed up with music
industry in Indonesia. Aku bersyukur karena sebelumnya
lagu-lagu ku disukai masyarakat Indonesia. Hanya saja
secara style, vibe, dan lirik aku merasa itu semua kurang
cocok dengan personality aku. Setelah tujuh tahun vakum
dari dunia musik, akhirnya label aku coba untuk reach
aku lagi dan sepakat untuk memberikan aku kontrol
penuh untuk musik yang aku buat. Akhirnya dari yang
lagu aku yang dulu pop girly, sekarang tetap di pop yang
diberi sentuhan genre-genre musik yang aku suka seperti
Reggaeton dan R&B.

Atasan, Balenciaga. Celana,
Tangan-Available at Masari

shop Senayan City. Anting,
Anton Heunis-Available at

Masarishop Senayan City.
Sneakers, koleksi pribadi.

Is there a secret to hitting your fitness goals?
“If I’m being really honest aku tau mungkin aku beruntung
karna dari kecil udah olahraga, tapi tips untuk mereka yang
kurang suka olahraga atau yang baru mau memulai, the key to
achieving your fitness goals are two things. First you have to eat really
clean, karena at the end of the day it’s 80% diet and 20% fitness.
And second you have to exercise regularly. Makanan yang sehat itu
artinya banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan protein.
Untuk orang Indonesia yang katanya “belum kenyang kalau
tidak makan nasi”, cobalah untuk mengganti karbohidrat
dari quinoa, nasi merah atau nasi cokelat. Dan tentunya yang
paling penting adalah tidur yang cukup dan jangan stres.
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Mungkin itu akan jadi resolusi aku di tahun 2020 be more active
di YouTube. Basically YouTube aku dibagi ke dalam empat
kategori yaitu health and fitness, fashion and beauty, education, music and
everything about me. Aku ingin untuk menginspirasi orang-orang
lewat empat kategori itu. Dan kalau ditanya planning ke depan it’s
kinda hard for me to say tapi apapun kontennya mau itu tentang diri
aku, music, health and fitness, fashion and beauty, or education I always
want people to learn something after watching my YouTube. So the key to
my YouTube channel is people have to learn something for every post no
matter what the topic is.

Kemeja, MSGM. Vest, SJYP.

Celana, Toton. All available at

Masarishop Senayan City

Dijuluki sebagai artis multitalenta, bagaimana cara Cinta
dalam menghadapi opini masyarakat terkait hal tersebut?
“Yang pasti sangat bersyukur dibilang seperti itu dan aku akan
berusaha untuk membuat semua hal sesuai dengan kualitas yang
aku mau mulai dari film, musik, dan performance di mana sekarang
aku punya otonomi penuh untuk karyaku"
What’s your tips for every young adult especially
woman untuk menghadapi mereka yang bingung untuk
menentukan karir mereka.
“I think this tips is not for young adult but for teenager too, aku rasa
mereka menghadapi masalah dimana mereka ngga tau mereka
akan kemana. Menurut aku karena kita masih muda kita harus
eksplor apa yang kita suka since you have a time, learn different things
misalnya suka makeup belajar makeup. Whatever you interesting in or
curious about take on that challenge jangan takut karena cuma dari situ
kita bisa tau apa passion kita sebenarnya, jadi tips terbesar adalah
be willing to take a risk and willing to learn.”
Let’s talk about your new fashion line. How do you get
started to build your own fashion line?
“On Desember 2019 I launched my own sportswear line called CoreNation
x CLK. Kamu bisa lihat pada campaign kalau aku mencoba untuk
melibatkan perempuan dari segala bentuk, ukuran, latar belakang
etnis, serta kepercayaan yang berbeda karena kita Indonesia kita
adalah negara majemuk dengan beraneka ragam budaya dan
kepercayaan. Melalui koleksiku, aku ingin menyampaikan ke
semua perempuan di negara ini untuk mengetahui bahwa mereka
itu cantik dan mereka semua adalah sumber dari berbagai jenis
keindahan. Aku juga ingin semua orang feel included cause at the end of
the day you know that beauty is subjective but we should all embrace what we
have, because we truly are unique in our own ways.”

Menurut Cinta bagaimana menghadapi mereka terutama
wanita yang merasa kurang percaya diri untuk meraih
mimpi mereka?
“Menurut aku kepercayaan diri itu perlu waktu untuk didapatkan,
kalau kita merasa takut untuk mencoba maka kita akan berada
disutu-situ aja. Mungkin aku ngga bisa memberikan tips untuk
bagaimana jadi orang yang percaya diri tapi aku bisa bilang
bahwa at the end of the day coba pikirkan kalian ingin hidup
seperti apa. Apakah kalian ingin hidup yang biasa-biasa, nggak
ada tantangan, dan boring atau kalian ingin hidup yang penuh
tantangan tapi membuat kalian bersemangat. Dan kalau kalian
memilih opsi dua maka kalian harus mau gagal, belajar, dan mau
mengambil risiko. Jadi untuk membangun rasa percaya diri, kamu
harus mengetahui apa yang kamu mau apakah mau jadi orang
yang sukses atau mau jadi orang yang biasa-biasa aja. Let your life
the way you’ve been living it but if you want to cerate an impact on the world
and you want to influence others then you gotta get on your comfort zone.”

Sekarang lagi aktif youtube juga? Kalau boleh tau konten
seperti apa yang ingin Cinta tonjolkan?
“Aku sadar bahwa kalau kita punya platform untuk influence orang
secara positif kenapa kita nggak pakai tools dan kekuatan itu.
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"Whatever you
interesting in or
curious about take
on that challenge. be
willing to take a risk
and willing to learn."

Hoodie jacket, SJYP.

Blazer, Tangan. All available

at Masarishop Senayan City
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PRESENTS

FA S H I O N N AT I O N X I V
Acara tahunan yang disertai sederet ikon mode Indonesia kembali hadir di tahun 2020
sebagai angin segar bagi seluruh penikmat fashion Indonesia.

K

embalinya Fashion Nation XIV Edition di
tahun 2020 ini, menjadi tahun keempat belas
bagi Senayan City Mall menjadi bagian dalam
industri mode Indonesia. Mengusung tema utama
“Creativity”, Senayan City memberikan kanvas kosong
bagi sejumlah ikon mode yang berpartisipasi agar
senantiasa menuangkan kreatifitas dalam berekspresi
di FNXIV Edition. Tidak hanya itu, tema kreatifitas
yang dibawa oleh Senayan City pun sejalan dengan visi
misi untuk selalu menghadirkan kreativitas dalam setiap
program yang diselenggarakan.
Opening Night Fashion Nation XIV Editon Senayan
City ini akan dibuka dengan koleksi ekslusif karya
desainer kenamaan Sebastian Gunawan yang hadir
dengan tema Fly for Freedom. Kebebasan berkreativitas
yang menampilkan siluet anggun ini akan terlihat di 36
looks yang dipersembahkan oleh Sebastian Gunawan dan
Christina Panarese sebagai koleksi yang wajib dilihat oleh
seluruh penikmat mode dalam maupun luar negeri.
Runway Hits yang kembali di tahun kedelapannya
pun hadir dengan tema “Style-Setter”, di mana
Senayan City merupakan trendsetter yang senantiasa
mengutamakan kreatvitas sebagai aspek penting dalam
pekan industri mode dan juga dalam setiap programprogram yang diselenggarakan. Empat desainer
dan label lokal pun menjadi tanda bahwa style itu

OPENING
NIGHT
Sebastian Gunawan

terbentuk oleh kontribusi besar dari muda mudi bangsa.
Mereka adalah Studio Moral, Studio Jeje, Yosafat Dwi
Kurniawan, dan juga Rinda Salmun. Studio Moral
hadir dengan topik inclusivity sebagai hal vital yang
harus dirasakan oleh setiap orang. Studio Jeje hadir
dengan koleksi yang tidak kalah menarik. Koleksi yang
dinamai Janur ini terinspirasi dari pohon kehidupan
yang memberikan segalanya bagi hidup manusia.
Hadir dengan koleksi Tribes Meets Tailored, Yosafat
Dwi Kurniawan menjelaskan bahwa kita semua adalah
komunitas yang tergerak dengan satu hal yang sama,
yang kemudian dijadikan sebuah inspirasi bagi sang
perancang busana. Terakhir, ada Rinda Salmun dengan
koleksinya yang terinspirasi dari aliran post-impressionist.
Tidak berhenti sampai di sana, Fashion Nation XIV
Edition Senayan City kembali lagi dengan Style Makers
Award 2020, yang mana adalah momen penganugerahan
para insan mode Indonesia sebagai tokoh yang
menginspirasi dan mampu mempengaruhi khalayak dalam
tak hanya gaya mereka, namun juga bagaimana mereka
bisa berkontribusi untuk menebarkan positive attitude. Pada
tahun ini, Style Makers Award digolongkan dalam tiga
kategori yaitu Most Stylish Female Celebrity, Most Stylish
Male Celebrity, dan Most Stylish Model. Selain itu, ada
juga dua kategori baru yakni Most Stylish Icon of Change
dan terakhir Most Stylish Creative Minds.

RUNWAY
HITS
Andandika Surasetja "Studio Moral"

Angelita Nurhadi "Studio Jeje"
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Rinda Salmun

Yosafat Dwi Kurniawan

SEBASTIAN GUNAWAN

Fly for Freedom
Excited menjadi kata pertama yang
dikeluarkan oleh desainer tenar Indonesia
Sebastian Gunawan saat ditanya tentang
keikut-sertaannya dalam FASHION
NATION XIV Edition Senayan City,.
Bagaimana tidak, sang desainer akan
tampil sebagai opening di perhelatan
mode yang sudah ditunggu-tunggu ini.
Baginya, sebuah kehormatan untuk bisa
membuka peragaan busana tahunan yang
menjadi ajang berekspresi dalam industri
mode Indonesia. Bicara soal berekspresi,
tema yang diusung Sebastian Gunawan
yang akrab dipanggil Seba ini adalah
“Fly for Freedom”, yang secara khusus
ditujukan kepada kaum wanita. Di era
modern seperti sekarang, wanita sudah
diberi kebebasan dalam berkarya dan
berpenampilan. Maka dari itu dalam
koleksinya, Sebastian Gunawan ingin
menawarkan pilihan bagi para wanita
untuk tampil sebagai versi terbaik dari diri
mereka sendiri. “Sudah bukan waktunya
bagi wanita untuk merasa terkurung
dalam tekanan dari masyarakat, sosial,
maupun politik. Wanita sekarang sudah
bebas untuk berpakaian gaya apapun
sesuai keinginan mereka.” Permainan
pada siluet, bahan, motif, dan warna pun
Foto. Dok: www.couturissimo.com

menjadi cerminan bagi Sebastian dalam
merepresentasikan kebebasan kaum
wanita dalam berekspresi.
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B

erhalangan hadir pada tahun
lalu, kali ini adalah kali
pertama bagi Studio Moral

untuk menampilkan koleksi bertajuk
“Koma” yang merupakan healing
process setelah melalui fase terkelam
dalam hidup. Menurut Andandika
Surasetja selaku Creative Director
MORAL, “Sadness is a blessing. Bahwa
untuk kembali menemukan makna
bahagia, kesedihan perlu diresapi dan
dinikmati.” Kita juga bisa bermain
warna untuk menyembunyikan
kesedihan yang kita alami sebelum
bertemu pada titik peyembuhan
tersebut. Sesuai tajuknya, Koma
dari Studio Moral akan didominasi
warna kontras yang dipilih untuk

STUDIO MORAL
A N DA N D I KA S U R A S E TJA

Dibalik "Koma"
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menggambarkan keceriaan pada koleksi
yang didominasi oleh work wear, cocktail
dress, dan tentu saja, signature items
Studio Moral seperti parka dan oversize
coat juga akan turut tampil dengan
espolrasi material baru.

S

ungguh sebuah kehormatan bagi
desainer lokal Yosafat Dwi Kurniawan
untuk menjadi bagian dari FASHION

NATION XIV Edition Senayan City,
mengetahui bahwa Senayan City adalah salah
satu mall favoritnya. Pemilik dari lini mode
yang sudah melahirkan beberapa koleksi
mewah ini mengatakan bahwa kehidupan
kini didominasi oleh lifestyle di mana orang
sibuk dengan kehidupan masing-masing.
Berfokus pada konsep “Tribe”, Yosafat
mendeskripsikan sekelompok orang yang
berasal dari background serupa, namun
memiliki kehidupan yang individualis. Dari
mana konsep tersebut berasal? Suku-suku
pedalaman Afrika dan Modern Tribes seperti
para business men di Wallstreet yang selalu
berseragam sama dengan mengenakan grey
suits-lah jawabannya. Walaupun terilhami
oleh suku-suku pedalaman Afrika, Yosafat
memilih untuk menggunakan bahan batik
yang dibuat handmade di Pekalongan. Yosafat
dan tim juga mencoba membuat baju dengan
bahan dasar pita dan beads yang menonjolkan
handcraft ala tribal seperti tema koleksinya.
Meski fokus pada koleksi ini adalah pada
kehidupan individualis, konsep Tribe juga
melambangkan a sense of belonging, menjadi
bagian dari sebuah keluarga atau kelompok
yang ber-visi sama. “Saya ingin fashion
menjadi sebuah wadah yang lebih inklusif
dan menjadi wadah penyatu perbedaan.”

YOSAFAT DWI KURNIAWAN

Serupa dalam
Kehidupan Individualis
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STUDIO JEJE
A N G E L I TA N U R H A D I

Janur Untuk
Kehidupan yang Baik

S

tudio Jeje seakan tidak pernah
berhenti menghadirkan koleksi
yang menginspirasi. Menjadi

salah satu desainer yang berpartisipasi
untuk pertama kalinya dalam acara
FASHION NATION XIV Edition
Senayan City, tema yang diangkat
oleh Studio Jeje adalah Janur. Janur
didefinisikan sebagai bentuk tirakat dan
niatan baik untuk mengharapkan restu
Tuhan dan semesta demi kelancaran
sebuah acara yang digelar. Janur
terinspirasi dari budaya pemasangan
instalasi di acara-acara penting di
Jawa. Studio Jeje pun mengambil
esensi filosofi dan bentuk estetika dari
kerajinan tersebut. Saat ditanya tentang
style apa yang akan ditampilkan pada
koleksinya, Studio Jeje akan tampil
dengan pakaian ready to wear dan a bit
boxy but still in Studio Jeje’s aestethics. 3D
embroidery, pleats, permainan organza,

dan bordir kerancang yang menjadi
highlights dalam koleksi ini. Selain itu,
tema Janur yang diusung pada show
kali ini pula menjadi salah satu resolusi
dan harapan bagi Studio Jeje supaya
senantiasa diberi kelancaran atas
apa yang akan dilakukan Studio Jeje
sepanjang tahun 2020.
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RINDA SALMUN

Selebrasi Keberagaman dalam Sebuah Koleksi

T

ahun ini bukanlah kali pertama bagi Rinda

koleksi Rinda Salmun dapat dipakai oleh berbagai

Salmun untuk unjuk gigi membawakan

orang dengan berbagai macam ukuran. Suatu hal

koleksinya yang menakjubkan pada acara

yang penting bagi Rinda untuk membuat seluruh

FASHION NATION. Van Gogh menjadi sumber

orang bisa merasa included saat memakai koleksinya.

inspirasi karena kisahnya yang terpuruk semasa

Masih menggarap konsep keberagaman, koleksi

beliau masih hidup, namun karyanya yang indah

Rinda Salmun yang akan menghisai panggung

baru terkenal ketika sudah meninggal. Kisah

Runway Hits ini pun juga merupakan kolaborasi

tersebut kemudian menjadi sebuah penjelasan

bersama dengan perusahaan wall covering produk

mengenai keindahan yang didapat dari sebuah

interior, ROA Handwoven dan sepatu dari Noble

keterpurukan bagi koleksi Rinda. Dikenal

Ind yang hadir dengan melakukan re-purpose pada

dengan koleksinya yang ditujukan bagi kaum

sepatu-sepatu bekas yang kemudian di upcycle

wanita, di perhelatan FASHION NATION kali

menjadi sepatu yang dapat kembali dipakai. Bagi

ini akan menjadi kali pertama bagi Rinda untuk

Rinda, selain inclusivity, creative process dan penerapan

menampilkan koleksi untuk laki-laki yang bahkan

sejarah adalah kunci penting untuk membuat

beberapanya bersifat unisex dan multisizing, sehingga

sebuah tren dalam fashion.
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12 MAR/THU

1 4 M A R /S AT

7 PM

12 PM
MOTHERCARE & ELC
Let Kids Be Kids

OPENING NIGHT

FASHION NATION XIV
at Main Atrium 1st Floor

FLY FOR FREEDOM
by

Sebastian
Gunawan

SC H E DUL E

4 PM
Senayan City X Sejauh Mata
Memandang Presents
LAUT KITA
6 PM

Senayan City Present

URBAN SNEAKERS
SOCIETY
The Better Past

13 MAR/FRI
2 PM
COTTON INK X
IDEKU HANDMADE
4 PM

Senayan City Present

MODERN MODEST DAYU
by Ria Miranda
6 PM
TS THE LABEL
In Collaboration with
Rata Present Kuryami
8 PM
BUTTONSCARVES
The Louvre Series

18 MAR/WED
1 PM

Senayan City Present

UP & COMING
Featuring :
EUREKA | STUDIO 1319
CALLA THE LABEL
THE ESCAPADE STORY

16 MAR/MON

17 MAR/TUE

12 PM
MENOOR BATIK
Women Empowerment

4 PM
SPARKS FASHION
ACADEMY
New Age Culture

2 PM
Road to
MODEST FASHION
PROJECT

8 PM
KLE & SAV LAVIN
Ingenuity

12 PM
ESMOD
Paradis De Couleurs

4 PM
KAMI
Jana

2 PM
FIMELA
Lady Boss

12 PM
JUSTICE
Time To Shine

6 PM
THE GENTLEMEN'S
In Collaboration with The Folio
X Lomba Perancang Mode
Menswear

4 PM
WILIO
Talent Hunt 2020

WILSEN WILLIM |
AMOTSYAMSURIMUDA |
HENRI WINATA

4 PM
FASHION STATEMENT
In Collaboration With
Fashionlink X BLCKVNUE
Featuring :
Daily Darling X Bella Darling
Suedeson | Odiva

6 PM
GINGERSNAPS
Model Hunt 2020

8 PM
FAB IND ATELIER
Serenity

1 5 M A R /S U N

3 PM

Senayan City Present

In Collaboration With
IWAN TIRTA PRIVATE
COLECTION X WONG HANG
Presents
ICONIC MEN
#NEXTLEVELBATIK
Who Shape The Pop Culture

Featuring:

6 PM

RUNWAY
HITS
2020

FASHION
NATION XIV
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6 PM
LPTB
SUSAN BUDIHARDJO
First step

●

IN-REFERENCE

●

DRIES VAN NOTEN

Pretty Dots!
Kreasi motif polkadot memang
timeless. Ciptakan kesan modern
vintage dengan paduan maxi skirt
bermotif polkadot dan atasan
berwarna polos atau paduan
dress polkadot bersiluet indah
and knee high boots that’ll make you
look more vintage!

SACAI

Vintage

CHANEL

A TOUCH OF

Short Statement
Berbeda dengan short pants
pada umumnya, kali ini
celana pendek hadir dengan
potongan yang lebih berani
dengan desain catchy yang
tentunya mampu memberikan
kesan trendi.

HERMES

YSL

Every women needs a signature vintage piece - Unknown.
Teks: Stien Juliana ● Foto: Dok. Spesial.

COURREGES

FENDI

JACQUEMUS

Not Your Grandmother Crochet
Crochet is getting a cool update come spring. Tonjolkan feminin
look dengan crochet hasil buatan tangan yang tidak akan
lekang oleh waktu. Let’s be sustainable with this crochet!
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JONATHAN SIMKHAI

FENDI

Neon Sign
Sepertinya semua juga sudah tahu
kalau neon menjadi (dan akan terus
berlanjut) sangat cathcy. Are you dare
to try this? It’s sure to make a major
splash in 2020.

In Tiers
The idea for spring
2020 are lovely and
light tiered dresses!
Yang jelas, dress
seperti ini will be
must have items di
tahun 2020!

MARC JACOBS

MARC JACOBS

MAX MARA

DIOR

70’s Suit
Dengan menghadirkan
warna dan pola florals
pada hampir semua
koleksi teratas, retro prints
ruled the runways!

LOUIS VUITTON

Revival Vest
Suiting will never go out of style!
Ciptakan kesan spring terbaik
Anda dengan paduan jas
bernuansa klasik dengan
tambahan rompi senada.

CHRISTOPHER KANE

More of Sex
In the era of
#HotGirlSummer,
banyak rumah
mode yang justru
menempatkan
seksualitas
perempuan sebagai
hal yang utama.
Mengubah lingerie,
bra, dan korset
menjadi outerwear.
Let’s show some skin and
be fabulous!

COACH

MARNI

Tropical Looks
Melalui rancangan unik karya
Marni serta akurasi warna yang
menawan. Diciptakan dari
keindahan hutan belantara dalam
wujud dedaunan serta sentuhan
bunga eksotis yang memikat.
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Fun Leather
Fun leather is ready to have it’s
moment during spring 2020!
Bahan ini menjadi sorotan
mulai dari colorful jacket,
skirts, dan pants with the
revolution of silhouette yang
booming pada tahun 90-an.
Cobalah untuk tampil
lebih berwarna dengan
fun leather sebagai fashion
statement yang jenius.

BOTTEGA VENETA

●

IN-REFERENCE

●

Neon Sign
Fluorescent color dimaksudkan untuk tampilan yang
lebih dramatis dan berani, namun bila menyukai
tampilan yang lembut cobalah untuk memilih
aksesoris berwarna neon sebagai bentuk statement.

Girl's Stuff
Be more feminine! Potongan busana
luar yang diadaptasi dari lingerie
dan korset memberikan tampilan
yang out standing dan trendy.

Street Chic
City streets are the real runways -Unknown

Short Statements
Ingin tampilan yang outstanding? padukan hot
pants dengan high sneakers atau high knee boots
yang mampu membuat kaki terlihat lebih
jenjang dan menarik.
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Pretty Dots
Siap curi atensi dengan dress polkadot yang dipadukan bersama white
heels, and your style will surely run circles around everyone else.

Not Your Grandmother Crochet
Siapa yang bilang kalau crochet hanya dipakai untuk ke pantai saja?
Let’s prove that crochet can be more chic and effortless on the street!

Fun Leather
Everything about leather’s never go out of style. Let’s
be more fun with a colorful leather on the street.

Vests
Ciptakan dimensi baru dimana rompi
mampu hadirkan tampillan fresh and
funky pada gayamu.

37

●

IN-FORM

●

RUNWAY

ON THE
STREET
“Fashion is a thing,
style is about what you do with it.”
Stylist: Michael Pondaag

Photographer: Hadi Cahyono

Ekene in PUMA set bomber
jacket and sweatpants, and
GUCCI dynamic sneakers.
Michelle in PUMA set
bomber jacket and
sweatpants, and MORAL
silver heels.
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Ekene in MORAL studded
transparent glasses, black
parachute jacket, printed
green logo jersey, and
basic pants with a belt, and
GUCCI sneakers.
Michelle in MORAL belt
as a necklace, pink neon
waistcoat, printed red logo
jersey, and silver heels,and
BRATPACK cartoon socks.
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●

I N - FEkene
O R M in MORAL black parachute jacket and white t-shirt, PUMA black hat, silver mini backpack, and grey sweatpants, and CONVERSE casual sneakers.
●

Michelle in GUCCI white sheer shirt and floral blouse, and ZARA classy black loafers.
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Ekene in BALENCIAGA black cap, MORAL black t-shirt.

Michelle in BALENCIAGA red cap and transparent blue
glasses (available at OPTIK SEIS)

Michelle in BRATPACK cartoon socks, and MORAL silver heels.

G-SHOCK dynamic red and orange watches (available at OUR DAILY DOSE).
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Ekene in BRATPACK cartoon bucket hat, back pack, and fanny pack.

●

IN-FORM

●

Michelle in SEJAUH MATA MEMANDANG red mask.
Ekene in SEJAUH MATA MEMANDANG black mask.

BALENCIAGA black cap, checkmate patterns shirt

Michelle in MORAL black parachute jacket with back embellishment, G-SHOCK
dynamic blue watches (available at OUR DAILY DOSE), and BALENCIAGA

GUCCI brown Mickey sneakers & GUCCI white vintage mickey sneakers.

Ekene in MORAL black bucket hat and unfinished denim
pants, BALENCIAGA red logo mania shirt.

transparent blue and orange glasses (available at OPTIK SEIS).

Michelle in BALENCIAGA transparent blue and orange glasses (available at OPTIK SEIS).
Ekene in shiny purple glasses (available at OPTIK SEIS).

42

Michelle in GUCCI black
and white set top with

pants and belt, and ZARA

classy black loafers.

Ekene in GUCCI orange

patterns set top with pants

and dynamic sneakers.

Assistant Stylist: Elizabeth Michelle.
Makeup Artist: Rommy Andreas.
Hair Do: Arnold Dominggus.

Model: Ekene Chukwu (Persona Mgt) &
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Michelle Tahalea (Wynn Models)

●

IN-ESSENCE

●

Hair Trends Alert
From Spring 2020
Langsung dari perhelatan Spring 2020 terlihat berbagai tren rambut
yang akan mendominasi sepanjang tahun 2020.
Teks: Stien Juliana ● Foto: Dok. Spesial.

Co l o r ful Sh ad es
Setelah sebelumnya tren rambut
ombre hadir dan mendomasi
tahun 2019, cobalah untuk
kembali berinovasi dengan
kejutan rona warna-warna cerah
pada rambut Anda.

80’s Hair Combs

8 0 ’s H a i r Comb s
Ini adalah bukti bahwa scene tahun
80-an semakin terasa dan mengambil
alih tren rambut musim semi 2020.
Tory Burch sebagai salah satu brand
kenamaan dunia membuktikan lewat
perhelatannya. Terlihat berbagai
bentuk gaya rambut 80-an yang
disikat dan ditarik kembali dengan sisir
layaknya rambut yang terinspirasi dari
Putri Diana.

80’s Hair Combs

Colorful Shades
Wet Hair Look

Lo ng Bo bs
Long bobs season is out now! Sambut
musim panas dengan tampilan
rambut sempurna yang akan
menjaga penampilan Anda yang
cool and chic.

Wet Hair Look

We t H a i r Look
Tren tahun 2020 membuktikan kembalinya wet hair
look ke panggung mode dunia. Gaya rambut ‘lepek’
membantu Anda menciptakan tampilan minimalis
ataupun elegan yang all out.

Long Bobs
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Beach Hair

Beach Hair
Bentuk rambut tidak teratur
terlihat serasi dengan warna
pirang dan nuansa muti-tonal
dalam warna natural seraya
menampilkan kilauan sempurna.

B owl B ob Cu t Ha ir
Pertama kali dipopulerkan oleh
Mary Quant di tahun 60-an,
potongan rambut bob kembali
muncul di panggung Spring 2020.
To make this look work, cobalah
untuk memperhatikan bentuk
wajah Anda.

Bowl Bob Cut Hair

Sleek Accessories
match with messy hair

Messy ha ir bu n s
The messier the hair, the better. Gaya
rambut messy hair buns cocok
untuk Anda yang malas menata
rambut. Jika bosan mengikat dua
rambut ke atas, maka cobalah untuk
mengikat setengah rambut lalu
biarkan terurai secara berantakan.

S l e ek Access o r ies ma t ch
Wi th M ess y Hair
Sempat rehat sejenak di
tahun 2019, rupanya tren
ikat kepala dengan ukuran
besar kembali menjadi tren
di tahun 2020. Paduan ikat
kepala besar terlihat cantik
dipadukan dengan rambut
yang terlihat messy namun
tetap menawan.
Messy hair buns

60’s Hair

6 0 ’s H a i r
Tidak ketinggalan, gaya rambut tahun 60-an juga turut
hadir pada perhelatan Spring 2020. Bentuk rambut terurai
lepas dengan poni ditarik menyamping atau poni lurus
yang tumpul menonjolkan kesan feminim yang menggoda.

A symme t ri c a l B ob s
Rambut bob dengan
bentuk asimetris
terlihat solid
menampilkan ujung
rambut yang tebal
dan sehat. Kreasikan
rambut asimetri
dengan gelombang
untuk memberikan
kesan elegan atau lurus
tegak yang terlihat
tegas.

Asymmetrical Bobs

Fl oa t y B a ng s
If you’ve been flirting
with the idea of changing
your hairstyle, now is the
perfect time to switch it
up. Coba kreasikan
rambut berbentuk
persegi dengan poni
yang mengapung di
atas alis. Ciptakan
kesan genit serta
tegas pada tampilan
Anda. These bangs are
rockin’.
Floaty Bangs

45

●

IN-PIECES

●

CHARMED BY BLUE

Bag,Evita Crossbody Bag S (AIGNER). Sneakers, W Air Max 90-White/Particle Grey-Hyper Turq-Black by NIKE (OUR DAILY DOSE).

Sunglasses, S MX 403/S 3YGKU 56 by Max & Co (OPTIK MELAWAI). Minimal Blue Dial Silver Mesh Steel Watch by Calvin Klein (Urban Icon).
Scarf, Vintage Check Lightweight Wool Silk Scarf (Burberry). Shiny Printed Denim Rider Jacket by SJYP (MASARI SHOP).
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Cobalah warna classic blue yang terinspirasi dari Pantone 2020 sebagai pilihan ideal untuk menciptakan
statement pada tampilan feminin dan maskulin anda.
Stylist: Hendry Leo Liany ● Foto: Saffie Adjie Badas ● Teks: Yolitaeka Sapta

Sneakers, RS-X³ PUZZLE PUMA WHITE (OUR DAILY DOSE). Fanny Pack (HUGO BOSS). Wallet, Grainy Leather International Bifold Wallet (Burberry).
HUGO BOSS Sunglasses (OPTIK MELAWAI). Watch by Diesel (URBAN ICON). Beige Stripes Double Over Tshirt by Sunnei (MASARI SHOP)
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●

IN-MUSE

●

Sneaker Talk

Anugerah Aditya a.k.a Adityalogy bicara soal koleksi pribadi, kultur sneaker
hingga pergelaran Jakarta Sneakers Day 2020.
Teks: Handy Nursatyo ● Foto: Eddy Sofyan
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Indonesia punya
potensi untuk
memiliki kultur
sneaker-nya sendiri,
sama seperti di Tokyo,
Korea, dan Bangkok.

Sejak kapan berkenalan dengan sneaker?
Kalau yang benar-benar niat mengoleksi sneakers seperti sekarang itu
dimulai sejak 2016 yang ketika itu saya juga baru aktif di YouTube.
Tetapi kalau ditarik ke belakang, saya menyukai sneaker itu sejak
berkuliah yang saat itu saya sedang aktif dalam bermusik.

Bagaimana pendapat Anda soal kultur sneaker di Indonesia?
Sebenarnya Indonesia baru menjejaki dunia sneaker ini. Bicara soal
tren sneaker, Indonesia itu baru memulainya di tahun 2016, sedangkan
Amerika telah memulainya sejak 1989 dan bahkan bertahan hingga
sekarang. Tetapi kita (Indonesia) punya potensi untuk memiliki kultur
sneaker-nya sendiri, sama seperti di Tokyo, Korea, dan Bangkok
(menimbang kemunculan brand lokal yang banyak).

Apa yang membuat sneaker itu menarik di mata seorang
Adityalogy?
Bila disadari, sneaker adalah the first wearable tech. Bukan sebuah
smartwatch ataupun perangkat pintar lainnya. Bayangkan, zaman
dulu para pelaku bisnis komoditi ini sudah memikirkan bagaimana
ketika orang sedang berolahraga dapat meminimalisir cedera, dan
nyaman ketika dipakai.

Bicara soal Jakarta Sneaker Day (JSD), adakah keterlibatan di
pergelaran Fashion Nation 2020?
Ada, nanti kami akan muncul di show-nya Iwan Tirta. Kami
akan menampilkan beberapa brand lokal, dan juga styling dengan
memadukan batik dan sneaker.

Sampai saat ini punya berapa koleksi sneaker?
Tidak terlalu banyak, sekarang punya 36 pasang. Tidak akan
pernah untuk mencapai ratusan pasang karena saya orangnya
sangat memelihara barang-barang saya dengan baik. Kalau koleksi
mencapai ratusan saya takut nantinya akan sulit untuk merawatnya.

Akan ada kejutan apa di Senayan City dalam waktu dekat?
Dalam waktu dekat ini akan ada event JSD. Bicara soal kejutan, tahun
ini merupakan JSD yang paling ambisius dan membuat mood Senayan
City pada hari itu akan sneakers banget, terutama di atrium. Nantinya
di JSD akan ada instalasi serta activity yang dapat dibilang sudah saya
perjuangkan selama empat tahun dan baru bisa direalisasikan sekarang.

Punya sneaker favorit?
Ada, favorit saya itu Nike Air Presto yang saya beli pada akhir 2017.

Mengapa memilih Senayan City sebagai venue JSD?
Hype dan energi-nya Senayan City itu tidak ada yang bisa
menyamakan. Bicara soal fashion, ya yang paling fashion adalah
Senayan City. Setiap orang yang mau ke sana, tanpa sadar pasti
akan mengeluarkan effort dan style themselves untuk ke Senayan City.

Ada sneaker yang diinginkan tetapi sulit untuk didapatkan?
Ada banget, dan sampai sekarang saya berpikir kalau itu mustahil
untuk didapatkan yaitu Air Yeezy 2 Solar Red.

Next project?
Akan ada banyak, salah satunya saya akan launching sebuah news portal
seputar men fashion dan pop culture di awal bulan Maret. Saya juga
akan mulai fokus kepada brand sendiri, Black Diamond, karena sudah
mendapat support yang cukup signifikan. Nantinya JSD sendiri bukan
hanya event tahunan saja, dan akan dibuar series event.
Kesan dan pesan selama bekerjasama dengan Senayan City
It was fun. Tim dari Senayan City juga sangat helpful dan tentunya sangat
kreatif. Kita bersama-sama bisa mengembangkan sebuah culture yang
luar biasa, dan saya harap sinergi ini bisa terus terjalin ke depannya.
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●

IN-SHAPE

●

Barre
Cardio

The Answer How To Flexing Your Body.
Teks: Handy Nursatyo ● Foto: Dok. Spesial.

M

ungkin Anda pernah
mendengar jenis olahraga
terbaru yang bernama
Barre Cardio, tapi belum tahu benar
olahraga seperti apakah ini? Barre
Cardio adalah jenis olahraga yang
pergerakannya terinspirasi dari
gerakan balet yang dikombinasikan
dengan gerakan pilates dan yoga. Hal
ini berarti barre tidak meminta Anda
untuk menggerakkan badan secara
cepat.

posisi bahu dan pinggul. Untuk
perempuan, Barre Cardio ini juga
bermanfaat untuk mengencangkan
beberapa bagian tubuh seperti pinggul
dan paha.

How To Do It
Mengacu pada gerakan dasar
balet, pilates, dan yoga, Anda akan
menemukan gerakan-gerakan seperti
leg lifts yang dilakukan masing-masing
selama 20 kali, ketika melakukan
barre. Lalu ada gerakan tap-tap lift yang
mengharuskan Anda untuk mencoba
berjinjit saat posisi kaki terbuka, hingga
plie hold yang menghempas tangan ke
atas seperti sedang menari balet.

Who Should Try This
Bagi Anda yang:
●
Ingin memperbaiki postur tubuh,
meningkatkan kelenturan, dan
mengencangkan pinggul dan paha
●
Dalam proses pemulihan cedera
●
Ibu hamil dan habis melahirkan
●
Memiliki permasalahan sendi
mungkin olahraga low-impact ini dapat
Anda coba. Tak perlu khawatir karena
Barre Cardio dapat dilakukan oleh
semua orang dengan segala usia.

What is The Benefit
Perlu diingat bahwa Barre Cardio
bukan merupakan olahraga untuk
meningkatkan kesehatan jantung dan
sistem pernapasan Anda, melainkan
lebih untuk membentuk postur dan core
muscle. Selain menekankan kepada otot
inti, Barre Cardio dapat meningkatkan
kelenturan tubuh, hingga kestabilan

What to Know
Yang perlu diperhatikan saat
melakukan Barre Cardio adalah
mengenali kemampuan tubuh Anda.
Bila Anda tidak dapat mencapai
gerakan-gerakan tertentu, jangan
dipaksakan jika tidak ingin berujung
pada cedera.
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O U T R O
"The only impossible journey
is the one you never begin"
- Tony Robbins
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BEAST FEAST

Slam

This is the right way to eat like a giant.
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52

kfast
a
e
r
B
e
ancak
P
eam
r
C
a

Gril

Iced Co

D E N N Y ' S

led C
hicken
Cobb Salad

IN-DULGE

aramel & Ba
Salted C
nan

●

ffee

e Manja Gula

ry Milkshake

ke

Strawber

Oreo Milksha

Aren

Jangan terkejut bila menu
pesanan Anda di Denny's
telah sampai ke meja
Anda. Dengan sajian klasik
khas American Diner,
Anda akan diberikan
kepuasan secara taste dan
tentunya dengan porsi
besar yang akan memenuhi
meja makan Anda.

Padang Fried Ri
ce On

Sk

illet

Creamy Parmesan Salad
Dulce

che C

runch Pancake Breakfast

il
k
S
eggie

let

D

e Le

V
Fit Fare

Food Stylist: Sheila Oktya ● Teks: Handy Nursatyo ● Foto: Insan Obi
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DENNY'S
Senayan City
LG Floor, L-06B1

●

IN-DULGE

●

P N C
Di sinilah cara tepat
untuk menikmati
kekayaan nusantara
lewat kopi. Mulai
dari kopi Wamena,
Toraja, hingga Aceh
Gayo. Lalu pasangkan
dengan beberapa
kudapan khas Papua
yang akan menambah
esensi pengalaman
berkuliner.

LUXURY TASTE OF
INDONESIAN CUISINE
Papuan food and coffee that
will make your heart flutter.

Syphon W
a

a
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Mi e

Sa
gu P
apua

Bola-Bola P

Kue Lontar P
ap
ua

PNC

k
Sing

Food Stylist: Sheila Oktya ● Teks: Stien Juliana ● Foto: Eddy Sofyan

Senayan City
LG Unit L-02A2
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K I T C H E N E T T E

DELICACIES
AT ITS BEST

Di mana rasa dari
sajian rumahan
tereskalasi untuk
menghibur rasa
craving Anda.

Steak Frites

Treat your cravings perfectly

Salm

on

ta

Salm

on

Tu

Pas
n
a
sc

Grilled

Crepe

Senayan City
LG F l o o r U n i t L- 2 0

alett

e
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t
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m
'
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KITCHENETTE
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Food Stylist: Sheila Oktya ● Teks: Handy Nursatyo ● Foto: Insan Obi
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IN-COMFORT

●

O S I M

Senayan City
4 th Floor, Unit 4-58
www.osim.com

Bold, Elegance
& Sophisticated

SOFAS AND ALL ITS FUNCTION
Sofa fungsional dengan desain menarik menjadi sebuah nilai
tambah ketika diletakkan di sebuah ruangan. Osim uLove2 dengan
teknologi inovatif menawarkan tiga fungsi berbeda dalam satu sofa
seperti lounger dan massage chair dengan kepuasaan four hand massage
yang mampu memberikan double satisfaction serta double long treck.
Dilengkapi dengan 3D surround sound and wireless bluetooth music
playback dan new massage program and music, Osim uLove2 akan
memberikan pengalaman pijat yang dirancang khusus untuk
meningkatkan relaksasi
Membantu Anda untuk meningkatkan pengalaman pijat yang
dirancang dengan pengguna modern. Osim uLove2 tidak hanya
memberikan kenyamanan dan keindahan namun juga memberikan
fleksibilitas gaya hidup mewah yang canggih.
Tidak hanya uLove2, adapun uStiletto’s ‘S-Tone Airbags’
and ‘S-Care Rollers’ yang didesain untuk memberikan pijatan
yang memanjakan Anda serta kesehatan dan keindahan untuk
kaki Anda. Kedua produk andalan Osim ini akan memberikan
feksibilitas gaya hidup mewah yang canggih.

Desain elegan dan premium pada sofa multifungsi
menghadirkan kenyamanan sempurna.
Teks: Stien Juliana ● Foto: Eddy Sofyan

THE ELEGANCE FACTOR
Konsep dekorasi sebuah ruangan selalu dipertimbangkan
dengan baik untuk menghasilkan nuansa yang sesuai dengan
keinginan. Berbagai ide dituangkan untuk menghasilkan
suasana ruangan yang indah serta nyaman. Salah satu elemen
yang kerap kali dipikirkan adalah sofa. Kehadiran sebuah sofa
menambah kesan elegan dan premium di dalam ruangan.
Apalagi ketika sofa tersebut memiliki fungsi tambahan, selain
sebagai tempat duduk yang nyaman.
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L A - Z - B O Y

Smooth & Effortless
Have a perfect relaxing with sofa sets that built for comfort.
Teks: Stien Juliana ● Foto: Eddy Sofyan

Konsep rumah bergaya modern atau minimalis tidak
akan terasa sempurna tanpa kehadiran sofa. Nuansa
ruangan yang akan Anda ciptakan ditentukan oleh
sofa yang Anda pilih. Diibaratkan sebagai ‘jiwa’
dalam sebuah ruangan, sofa memberikan sentuhan
indah, mewah, dan elegan.
Selain keberadaan sofa yang mampu menambah
keindahan desain ruangan, pemilihan sofa yang
tepat menghadirkan kesan yang tidak monoton. Sofa
yang mampu menyulap sebuah ruangan memiliki
‘jiwa’ dengan sentuhan elegan dan indahnya adalah
kehadiran produk dari La-Z-boy. Sederet sofa
dari La-Z-boy menawarkan sofa fungsional dalam
berbagai bentuk, gaya, ukuran, dan warna. Selain
itu lebih dari 900 pilihan kain dan kulit disediakan
untuk menyesuaikan setiap detail yang anda sukai.
Sofa berdesain mewah serta berkualitas tinggi adalah
impian banyak orang.
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Senayan City
3 rd Floor, Unit 3-00A
www.la-z-boyindonesia.com

●

IN-GAZE

●

When It’s

SPRINGTIME
IN JAPAN
Bunga sakura merekah indah, menandakan bahwa
musim semi telah tiba!
Teks: Handy Nursatyo ● Foto: Dok. Spesial.
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W

alaupun tahun ini salju turun sedikit terlambat, tetapi
kehadiran musim semi mulai terasa ketika beberapa ranting
di batang pohon mulai memekarkan daunnya kembali.
Musim semi di Jepang umumnya berlangsung pada Maret hingga Mei,
dan pada saat inilah Anda dapat menikmati bunga sakura yang mulai
mengembang. Tak hanya sakura, momen musim semi juga kerap diwarnai
dengan berbagai kegiatan dan festival di Negeri Matahari Terbit ini.

Spring's Highlight
Sakura’s First Bloom

Pada saat-saat mekarnya bunga
sakura, masyarakat Jepang memilih
berkumpul dan bersantai bersama
keluarga sambil menikmati keindahan
bunga sakura.

Menyaksikan sakura bermekaran adalah agenda wajib ketika
berkunjung di musim ini. Anda bisa menikmati momen ini di mana pun
di seluruh Jepang. Di taman, di sepanjang jalan, di pegunungan, atau
bahkan di sepanjang tepi sungai.
Bila Anda ingin mendapatkan sebuah pengalaman layaknya warga
lokal, maka Anda patut untuk mencoba Hanami yang biasanya diadakan
pada bulan April. Hanami merupakan sebuah budaya berkumpul bersama
keluarga, teman lama, dan bahkan rekan kerja, untuk menikmati bunga
sakura di bawah pohon sambil makan dan minum.
Ingin menampilkan pemandangan berbeda di social media feed Anda?
Yang perlu Anda coba selanjutnya adalah Yozakura. Yozakura adalah
sebuah aktivitas ketika Anda melihat sakura pada malam hari. Foto yang
menampilkan kontras warna antara sakura dan langit yang gelap tentunya
akan mengundang like dan komentar yang ramai di akun social media Anda.
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IN-GAZE

●

HANAMI

HINAMATSURI

Tasty Indulgence
Sakura All The Way!
Dominasi sakura di Jepang memang tidak terbendung,
sehingga dapat Anda temukan juga di pada makanan.
Selama musim semi Anda akan menemukan banyak
sekali makanan bertema sakura, mulai dari bentuk
hingga rasa yang berbalut sakura. Mulai dari permen
rasa sakura, es krim sakura, hingga cokelat rasa sakura.
Mereka umumnya hanya tersedia di musim semi, jadi
pastikan untuk langsung mencobanya ketika Anda
melihatnya di toko-toko dan supermarket.
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The Festival
Dimulainya musim semi juga berarti bahwa
terdapat sejumlah festival tradisional yang
digelar. Setelah duduk santai menikmati sakura,
cobalah untuk mengunjungi Hinamatsuri
yang digelar setiap tanggal 3 Maret. Festival
ini merupakan perayaan untuk mendoakan
pertumbuhan anak perempuan. Di sini, Anda
akan menemukan susunan boneka yang disebut
dankazari.
Selain Hinamatsuri, Anda juga dapat
mengunjungi beberapa festival lainnya yang
tak kalah seru, salah satunya adalah festival
Kanamara Matsuri di Kawasaki yang digelar
untuk menghormati pernikahan dan konsepsi
yang digelar pada bulan Mei.

Strawberry, The Queen of Spring
Memang benar adanya kalau buah stroberi merupakan ‘ratu’
musim semi di Jepang. Ichigo (kata stroberi dalam bahasa
Jepang) merupakan hal yang pertama kali keluar dari benak
setiap orang Jepang ketika musim semi dimulai. Pertumbuhan
stroberi di Jepang selalu ditargetkan agar menghasilkan stroberi
yang: manis, besar, dan putih. Saat musim semi tiba, Anda dapat
menyaksikan setiap supermarket akan menyala merah terang
karena penuh dengan tumpukan buat stroberi.

What To Do
Cycle Like A Japanese
Sangat kurang rasanya bila tidak beraktivitas di musim semi.
Kami menyarankan Anda untuk bersepeda di Shimanami
Kaido, tempat Anda dapat bersepeda sepanjang 70 km melintasi
Seto Inland Sea yang sangat indah dan selalu menjadi magnet
para pengendara sepeda dari seluruh dunia. Bila Anda ingin
bersepeda secara kasual, ini juga sangat mungkin dilakukan
di dalam kota, terutama di Tokyo. Anda dapat mengikuti tur
bersepeda dan menjelajahi lingkungan Tokyo. Tokyo Good Old
Bike Tour oleh Magical Trip adalah salah satu tur harian paling
populer di Tokyo saat ini. Mereka menawarkan tur bersepeda
keliling spot populer seperti Yanaka, Ueno, dan Asakusa.

Bamboo Shoots
Bila Anda bertanya-tanya
sayuran apa yang erat
hubungannya dengan musim
semi? Jawabannya adalah
rebung! Antara bulan Maret dan
April, supermarket di seluruh
Jepang telah dipenuhi dengan
sayuran liar dan rempah-rempah
gunung, dan salah satu yang
paling terkenal adalah rebung.
Biasanya, di musim semi
masyarakat Jepang merebus
rebung, membumbuinya dengan
kecap, dan menikmati rebung
tersebut hanya dengan nasi putih
sebagai pendampingnya. Hal
terbaik tentang rebung di musim
semi adalah mereka tidak hanya
lezat, tapi juga cocok dengan
semua jenis hidangan dan
mudah dimasak.

Tateyama Kurobe Alpine Route
Bila Anda ingin mencoba wisata gunung, Anda mungkin akan
tertarik untuk menyambangi Tateyama Kurobe Alpine Route. Ini
adalah rute wisata gunung yang terbatas dan hanya dibuka dari
pertengahan April hingga November setiap tahunnya. Namun,
bila Anda ingin melihat dan dikelilingi tembok-tembok salju di
sana, itu hanya dapat Anda nikmati hingga akhir bulan Mei.
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Come and Let
The Art Soak In
Menikmati seni di museum seni
kontemporer terbaik di Asia.
Teks: Handy Nursatyo ● Foto: Dok. Spesial.

A

pa yang ada di benak Anda ketika
mendengar kata “seni”? Mungkin Anda
langsung menghubungkannya dengan
berbagai hal yang seperti lukisan, ukiran, pahatan,
hingga karya seni yang dicetak. Namun, di
bawah payung kontemporer, seni tidak lagi hanya
diwujudkan melalui media-media tadi, melainkan
diekspresikan dalam berbagai rupa. If you haven’t,
it’s time to get familiar. Kenali dan nikmati karyakarya para seniman yang tersebar di museummuseum seni kontemporer terbaik di Asia.

Museum Macan

National Gallery Singapore

Museum MACAN

Galeri seni yang (mungkin) sudah
sering muncul di explore Instagram
Anda ini, juga dapat menjadi salah
satu destinasi yang patut Anda
sambangi ketika ingin menikmati
karya seni kontemporer. Galeri ini
awalnya pernah difungsikan sebagai
Mahkamah Agung dan Balai Kota.
Kini, National Gallery Singapore
berubah menjadi sebuah domain seni
terbesar di Singapura, menampung
dan memamerkan lebih dari 8.000
karya seni Asia Tenggara dan
beberapa pameran dari seniman
internasional.

Sejak dibuka akhir 2017 lalu, Museum
MACAN (Modern & Contemporary
Art in Nusantara) menjadi sebuah
hub tempat pengunjung dapat
menikmati hasil karya para begawan
seni. Di museum ini Anda akan
menemukan berbagai karya dari
seniman lokal seperti Raden Saleh,
I Nyoman Masriadi, FX Harsono,
Entang Wiharso, hingga pelukis
ekspresionisme Indonesia: Affandi.
Tak hanya karya lokal saja, Museum
MACAN juga kerap menggelar
pameran secara berkala yang
menampilkan seniman mancanegara
seperti Yayoi Kusama, Ai Wei Wei,
Willem G. Hofker, hingga Xu Bing.

Lokasi: 1 St Andrew’s Rd, Singapura 178957
Operasional: Sabtu-Kamis 10:00 - 19:00,
Jumat 10:00 - 21:00
Tiket: Tergantung eksibisi

National Gallery singapore
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Lokasi: AKR Tower Level M, Kebon Jeruk,
Jakarta 11530, Indonesia
Operasional: Selasa - Minggu
pukul 10.00-18.00
Tiket: Tergantung eksibisi

Sifang Art Museum and Park
China juga memiliki museum
kontemporer terbaiknya yakni
Sifang Art Museum. Tempat ini
telah menjadi sebuah bejana seni
dan arsitektur para begawan seni
seperti Ai Wei Wei, Steven Holl, dan
David Adjaye. Proyek museum ini
disusun dan dibiayai oleh pengusaha
lokal Cina, Lu Jun dan putranya,
seorang kolektor seni, Lu Xun, yang
menginvestasikan sekitar USD 164
juta. Sifang Art Museum sendiri
memiliki koleksi seni kontemporer
Barat dan Timur yang bervariasi:
mulai dari instalasi dari seniman
Tiongkok Xu Zhen, hingga karya seni
video oleh seniman Denmark-Islandia
Olafur Eliasson.

Singapore Art Museum

Singapore Art Museum

Sifang Art Museum and Park

Sifang Art Museum and Park

Lokasi: Tiongkok, Zhen Pukou, 7th Rd, 9 CN,
Nanjing, Jiangsu, China
Operasional: Rabu-Minggu 10.00 - 17.00.
Tutup setelah 16:30.
Tiket: Dewasa: RMB 60

Jika Anda memilih untuk secara perlahan menikmati dan
mengerti sekumpulan karya seni secara satu-persatu, maka
Singapore Art Museum dapat menjadi tempat pilihan
Anda. Singapore Art Museum merupakan museum pelopor
yang sangat dihormati sebagai penyelenggara seni pertama
di Singapura. Kami yakin Anda tidak akan merasa bosan
ketika masuk ke dalam museum ini, karena karya seni hadir
dalam berbagai bentuk mulai dari lukisan tradisional hingga
media interaktif.
Lokasi: 8 Queen St, Singapura 188535.
Operasional: Senin - Kamis: 11:00 & 14:00; Jumat: 11:00, 14:00 & 19:00;
Sabtu & Minggu: 11:00, 14:00 & 15:30.
Tiket: Tergantung eksibisi

Mori Art Museum

Mori Art Museum

Mori Art Museum

Ingin merasakan petualangan seni
yang futuristis nan epik? Kunjungilah
Mori Art Museum di Jepang. Ketika
mengambil langkah pertama masuk
ke dalam Mori Art Museum, Anda
akan disambut oleh Maman, sebuah
patung laba-laba besar karya seniman
Prancis-Amerika, Louise Bourgeois.
Anda kemudian dapat meneruskan
perjalanan untuk menikmati karyakarya lainnya mulai dari fotografi
hingga mode. Selain itu, Anda juga
bisa langsung menuju observatorium
yang terletak di lantai 53 untuk
melihat pemandangan Tokyo.
Lokasi: Roppongi Hills Mori Tower, Minato
City, Roppongi, 6 Chome−10−1, Tokyo
Operasional: Senin, Rabu-Minggu 10 pagi 10 malam, Selasa jam 10 pagi - 5 sore.
Tiket: Dewasa: ¥ 1.800; Siswa ¥ 600
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Museum of Contemporary Art Taipei

Museum of Contemporary Art Taipei
Museum yang didesain oleh seorang arsitek asal Jepang,
Kondo Juro, ini memiliki eksterior berupa bata merah
yang sangat terpengaruh dari budaya kolonial. Museum
of Contemporary Art Taipei menjadi pelopor dalam
kancah seni progresif di Taiwan, dan juga menghadirkan
paduan antara seni tradisional dan modern dengan
bantuan teknologi. Bila Anda memiliki preferensi seni yang
cenderung berbeda dari umum, instalasi seni di sini akan
membuat Anda puas berjelajah.
Lokasi: No. 39, Chang’an West Rd, Datong District, Taipei City, Taiwan
103
Operasional: Selasa-Minggu 10.00 – 18.00. Senin tutup
Tiket: NTD 50
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SHOPPING DIRECTORY
{ LO W E R G R O U N D F LO O R - LG }
SUPERMARKET
THE FOOD HALL

L-100

RESTAURANT, CAFÉS & PASTISSERIES
ABC Cooking Studio
L-100E
Abura Soba Yamatoten
L-08A
Aroma Gelato Experience
LE-01
L-18A
Baskin Robbins
Breadtalk
L-17
Burger King
L-100C
Chateraisé
L-16
Coffee Club
L-73 & L-75
Dapoer Podjok
L-09B
Denny's
L-06B1
Famous Amos
L-11A & L-11B
Hakkata Ikkousha
L-06B2
L-25
Hokkaido Baked Cheese Tart
J.Co Donuts & Coffee
L-58 & L-80B
L-08B & L-08C
Jittlada
Kafe Betawi
L-78 & L-79
Kitchenette
L-20
Krispy Kreme & Cold Stone Creamery
L-56 & L-57
LE-07
Maquis
Monami Bakery
LE-03
L-72
Nudles
L-10A
Ootoya
Penang Bistro
L-76 & L-77
Pink Mamma
L-18
PIPPO
L-21, L-22 & L-23
Pizza Marzano
L-100B
Red & White Wine and Spirits
L-55
Saladstop!
L-70
Samjin Amook
L-39 & L-40
Sate Khas Senayan
L-10B
Simply The Future Drinks
LE-02
St. Marc Café - Choco Cro
L-27
Starbucks Coffee
L-41, L-42 & L-100D
L-05
The Coffee Bean & Tea Leaf
UNION Café
L-KAFE & L-100A
Zhuma Japanese
L-07

LG ATM-09
LG ATM-15
LG ATM-10
LG ATM-12
ATM-03
ATM-06
ATM-02
ATM-08
ATM-07
L-07B
L-101A
L-14
Banking-01
L-12B
L-06A2
L-12C
L-12A

CRYSTAL LAGOON
RESTAURANT, CAFÉ'S & PASTISSERIES
BAE by Socieaty
Brewerkz
de ‘Excelso
Devon
En Dining & Pesto
Hoshino Coffee
Imperial Steam Pot
Lewis & Carroll
Mamacita
PnC
The People's Café; Djournal Coffee
Warung Koffie Batavia

L-50 & L-51
L-99
L-06C2
L-43 & L-43A
L-47
L-06C1
L-06C
L-48 & L-49
L-52
L-02A2
L-06C3
L-45

SPORT, LIFESTYLE & ENTERTAINMENT
Q Billiard
B1-00 & B2-00
{GROUND FLOOR - GF}
FASHION & ACCESSORIES
Aigner
Balenciaga
Bottega Veneta
Burberry
Coach
Furla
Gucci
Hugo Boss
JADE Boutique
Kate Spade
Masari
Rimowa
Saint Laurent Paris
Salvatore Ferragamo
Tory Burch
Tumi

BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE
Bath & Body Works/White Barn
L-01 & L-02
Browhaus & Strip
L-101
Century Wellness Center
L 03
GNC Live Well
L-15B
Innisfree
L-59, L-60 & L-61
L'Occitane
L-63 & L-65
LAVALEN
L-06A1
Natural Farm
L-15A
Royal Sport Performance Centre
B2O
Ruhee
L-07C
The Body Shop
L-66 & L-67
BANKS & SERVICES
ATM Bank Bukopin
ATM Bank CIMB Niaga
ATM Bank Danamon

ATM Bank Mandiri
ATM Bank Mandiri
ATM Bank Mega
ATM BANKALTIMTARA
ATM BNI
ATM BRI
ATM Commonwealth Bank
ATM OCBC NISP
ATM Permata
Bank Mandiri
Boutique ATM & Services HSBC
Boutique ATM BCA
Boutique ATM Panin
Dua Sisi Money Changer
PT. Bank Victoria International, Tbk
Smailing Tour
Stop 'N' Go

G-18
G-90 & G-92
G-01, G-09 & G-87
G-06
G-50, G-52 & G-56
G-21
G-96, G-98 & G-100
G-26 & G-28
G-68
G-43 & G-47
SOON
G-20 & G-22
G-25 & G-27
G-11 & G-17
G-10
G-46A & G-48
G-42

BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE
Chanel Fragrance & Beauty
G-49 & G-51
YSL Beauty
G-46

ATM-01
ATM-04
ATM-05
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JEWELRY, WATCHES & OPTICALS
INTime
Tag Heuer

G-81 & G-83
G-53

HOME & ELECTRONICS
Elite Graha Cipta

G-58 & G-62

Everbest
Pedro
Rotelli
Staccato

{FIRST FLOOR - 1 ST }
FASHION & ACCESSORIES
BCBG Maxazria
Dorothy Perkins
La Senza
Lacoste
Mango
Marks & Spencer
Massimo Dutti
Topshop Topman
ZARA

1-01 & 1-101
1-28A
1-22
1-29, 1-31 & 1-45
1-00A
1-42, 1-46 & 1-48
1-50, 1-52, 1-58, 1-62 & 1-66
1-32, 1-36 & 1-36A
1-00

SHOE & BAGS
Linea

1-38

1-72
1-18
1-68
1-22A
SOON

Studio 133 Biyan
Verde

2-117
2-00B
2-02, 2-06 & 2-08
2-10,16,18 & 20
2-36 & 2-38
2-00
2-61
2-60 & 2-62
2-72, 2-76 & 2-78
2-88A
2-00A, 2-96, 2-98, 2-100,
2-102 & 2-106
2-51
2-50

SHOE & BAGS
ALDO
Braun Buffel
Charles & Keith

2-69
2-109
2-35 & 2-71

2-78
2-19
2-09 & 2-17
2-32
2-19A
2-111
2-52
2-37
2-22, 2-26 & 2-28

HOME & ELECTRONICS
Zara Home

2-66, 2-68 & 2-70

{THIRD FLOOR- 3 RD }

{SECOND FLOOR - 2 ND }
FASHION & ACCESSORIES
ALLEIRA Batik
Bershka
Cottonink
Fashionlink X #BLCKVNUE
Giordano
H&M
Iwan Tirta Private Collection
Marks & Spencer
Oysho
Pull & Bear
Stradivarius

JEWELRY, WATCHES & OPTICALS
G-Factory Casio
MB Jewelry
Optik Melawai
Optik Seis
Peninsula Jewelry
Swatch
Urban Icon
Watch World
Zeiss Vision Center

RESTAURANT, CAFÉ'S & PASTISSERIES
11:11 Coffee
2-10, 16, 18, & 20
Starbucks Coffee
2-105

BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE
Kiehl's
1-15 & 1-93
Laneige
1-19 & 1-91
Make Over
1-09 & 1-11
SOON
1-99
NARS
Sephora
1-21, 1-27, 1-51, 1-59,
1-61 & 1-65

RESTAURANT, CAFÉS & PASTISSERIES
Chavaty
1-20

2-29 & 2-103
2-80, 2-82 & 2-86
2-107
2-65

BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE
Watsons
2-42 & 2-48

RESTAURANT, CAFÉ'S & PASTISSERIES
Social Garden
G-36 & G-38
Starbucks Coffee Reserved
G-30

JEWELRY, WATCHES & OPTICALS
Pandora
Red Army Watches
Swarovski
Watch Zone

IN-DEX

FASHION & ACCESSORIES
Bobo Tokyo
Cotton On
Levi's
Uniqlo

3-73
3-92 & 3-96
3-76 & 3-78
3-00

HOME ACCESSORIES AND GIFTS
Home and Living

3-00A

SHOE & BAGS
Bratpack
Dr. Martens
Havaianas
Hush Puppies
Keds
Popits
Puma
Rockport
Samsonite
Steve Madden
Timberland
Travelogue

3-58
3-22
3-12
3-41 & 3-77
3-84 & 3-84A
3-120
3-56
3-16, 3-18 & 3-20
3-100 & 3-102
3-106 & 3-108
3-88
3-02

JEWELRY, WATCHES & OPTICALS
Bridges Eyewear
David & Co
Owndays
Time Concept
Watch Studio

3-80
3-12A
3-47 & 3-57
3-39
3-10

SPORT, LIFESTYLE & ENTERTAINMENT
Adidas Home Court
3-68, 3-70 & 3-72
Converse
3-65
Fisik Football
3-30 & 3-32
Hoops
3-35 & 3-79
New Balance
3-130
Nike
3-01, 3-09, 3-17, 3-109,
3-115 & 3-119
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Our Daily Dose
Planet Sports.Asia
Skechers
The Athlete's Foot
The North Face
Under Armour

3-26 & 3-28
3-60, 3-62 & 3-66
3-21, 3-27 & 3-107
3-69
3-38
3-48 & 3-52

RESTAURANTS, CAFÉS & PASTISSERIES
Chatime
3-132
Ming Palace
3-08 & 3-08A
{FOURTH FLOOR - 4 TH }
MOTHER & KIDS
Gingersnaps
Justice
KiddyCuts
Kids & Kids
Kidz Station
Mothercare & ELC
Teddy House
Wilio

4-93
4-107, 4-109 & 4-111
4-76
4-57, 4-59 & 4-67
4-110, 4-112, 4-116 & 4-117
4-60
4-72
4-66

FASHION & ACCESSORIES
Hosanna textile
Laxmi
Torenda

4-50
4-52
4-26

HOME & ELECTRONICS
iBox
Best Denki
Osim
Play
Samsung
Urban Republic

4-17, 4-19, 4-25, 4-29,
4-99, 4-101, 4-103 & 4-105
4-00 & 4-92
4-58
4-11 & 4-15
4-37 & 4-39
4-43, 4-47 & 4-49

BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE
D'Glam
4-46
Erha Apothecary
4-28, 4-30 & 4-36
Headquarters
4-42
4-38 & 4-38A
Irwan Team Hairdesign
Natasha Skin Care
4-48
JEWELRY, WATCHES & OPTICALS
D'PARIS
THE WATCH CO

4-113
4-40

BOOKS, GIFTS & HOBBIES
GS Shop
Gunung Agung
Lego
Miniso

4-01
4-56
4-33, 4-95 & 4-97
4-02 & 4-06

Haagen-Dazs
KOI Thé
Magal
Old Chang Kee
Pancious
Papparich
Putu Made
Remboelan
Shu Guo Yin Xiang
Sour Sally
Sushi Hiro
The Halal Guys
Tous Les Jours

5-30
5-28B
5-01B
5-31 & 5-32
5-37, 5-38, 5-39 & 5-41
5-28B
5-01A
5-23, 5-25 & 5-26
5-01C
5-33
5-29
5-36
5-27 & 5-28A

DEL/CAE
Bakmi GM
Bakso A Fung
Coco Ichibanya Kitchen
D'Crepes
Golden Lamian
Hunan Fish Noodle
KFC
K-Kitchen
Kobeshi Kitchen
Koi Teppanyaki
Kokumi
Pepper Lunch
PHO 24
Ramen Ya!
Rempah Kita
Sari Ratu
Shihlin
Sushi King
Singapore Hainanese Chicken Rice
The Real Holysteak!
Wendy's
Yoshinoya
Zenbu

FA-15 & FA-16
FA-11
FA-29
FA-01
FA-19
FA-24
FA-07, FA-08 & FA-09
FA-05
FA-21
FA-17
FA-30
FA-10
FA-02
FA-23
FA-28 & FA-28A
FA-22
FA-20
FA-25
FA-12
FA-06
FA-18
FA-03 & FA-04
FA-26

SPORT, LIFESTYLE & ENTERTAINMENT
Cinema XXI
5-43 & 5-45
{SIXTH FLOOR - 6TH}

RESTAURANT, CAFÉ'S & PASTISSERIES
I - Ta Suki
4-78
Kintan Buffet
4-82
Shaburi
4-80
Sushi - Tei
4-08
The Duck King
4-12 & 4-18
{FIFTH FLOOR - 5 TH }
RESTAURANTS, CAFÉS & PASTISSERIES
Auntie Anne's
5-35
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BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE
Barberia
Fitness First Platinum
Glamour Nail Art Boutique
International Dental Medical Center
Meiso Reflexology by Kenko

6-03
6-01
6-03A
6-05
6-03B

MOTHER & KIDS
Lollipop's Playland And Café

6-02

BANKS & SERVICE
AVIA Tour
Bank Central Asia (BCA)
Bank CIMB Niaga
Bank Negara Indonesia (BNI)
Bank Sinarmas Digital Lounge
Dwidaya Tour & Travel
Fresh Reform
Garuda Indonesia Gallery
Glasshouse Florist

6-12
6-09A
6-04
6-07
6-11
6-08
6-10
6-09
6-15
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