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Al jaren gebruikt de Nederlandse korsettenspecialist de originele maten van Marie Antoinette als

blauwdruk voor al zijn korsetten. Hoe hij hieraan kwam? In het tweede studiejaar van zijn mode-

opleiding kreeg Diem toestemming van het Parijse modemuseum Palais Galliera om een van hun

topstukken, een korset van de enige echte Marie Antoinette, te bestuderen. Ter gelegenheid van

Diems tienjarig jubileum brengt hij een ode aan de vrouw die sinds jaar en dag zijn ultieme muze

is. De vrouw die op veertienjarige leeftijd door de media verheven werd tot stijlicoon en door

diezelfde media ten val werd gebracht en haar uiteindelijk onder de guillotine liet belanden.

Van glitterjurk tot glittercello

Met Les Antoinettes plaatste Diem zijn muze op de rode loper in een hedendaagse Hollywood-

setting. Dit is namelijk de plek waar zijn muze uit het heden, topmodel Dorith Mous, de afgelopen

jaren vaak vertoeft. Meer dan eens werd Mous gespot bij de uitreiking van de Oscars of Golden

Globes in Diems korsetten. Diem opende zijn show geheel in stijl: met een model in glitterjurk die

een bijpassende zilveren glittercello bespeelde. Op de klassieke tonen liepen de eerste drie

modellen de catwalk op. En niet zomaar een catwalk. Voor zijn jubileumshow in de Gashouder

koos Diem voor een cirkelvormig ronddraaiend plateau waarop de modellen plaats konden

nemen. Om het Hollywood-gevoel compleet te maken, kwamen er vanuit het publiek fotografen in

pak aanrennen om de modellen met hun camera vast te leggen.

Het leven van Marie Antoinette in vijf perioden

De show was verdeeld in vijf perioden uit het leven van “Madame DéVcit” en startte met NUDE,

waarmee Diem de periode van Marie Antoinette als onschuldig jong meisje verbeeldde.

Vervolgens nam Diem de kijker mee naar PEARL, de jaren waarin Marie Antoinette als koningin

en stijlicoon haar voorliefde voor parels en parelmoer toonde. Diem verbeeldde dit onder andere

in jurken van chiffon en met de hand verwerkte applicaties van parelmoer. Het verlies van haar

zoon en dochter én de uitbraak van de Franse revolutie werden vertegenwoordigd in BLACK.

Denk hierbij aan enorme theatrale jurken met bombastische rokken van tientallen lagen tule.

Uiteindelijk belandde La reine de France onder de guillotine, een gegeven dat Diem verbeeldde in

een periode genaamd RED BLOOD en met veel donkerrode satijnen stukken.

De show werd afgesloten met de periode genaamd GOLD, een kleur die verwijst naar de manier

waarop we Marie Antoinette tegenwoordig zien: een heilige die groter is dan het leven zelf.

Hiervoor presenteerde Diem zijn allergrootste topstuk: een jurk gemaakt van duizenden zelf

geknipte pailletten, handmatig verguld met 23 karaat bladgoud en met de hand op de jurk

verwerkt. Alle outVts werden voorzien van sieraden van goudsmid Bas Verdonk, die hiervoor

gebruikmaakte van agaten, zwarte en witte parels en diamanten van onder andere Gassan.

Was je niet bij de show, maar wil je de collectie wel van dichtbij zien? Op dinsdag 18 juli hangt de
collectie bij X BANK. Een aantal stuks is daar tevens te koop!

Video credits: FREQUIN

Dennis Diem toont tijdens de 27  editie van Mercedes-Benz

FashionWeek Amsterdam zijn tienjarige jubileumcollectie ‘Les

Antoinettes’, waarmee hij een ode brengt aan zijn grootste muze ooit:

de excentrieke Franse koningin Marie Antoinette (1755-1793).
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1/13 Model met glittercello opent de show. © Team Peter Stigter

2/13 NUDE werd onder andere ingeluid met een lichte satijnen jurk voorzien van handgemaakte pailletten. © Team Peter Stigter

3/13
Met PEARL toonde Diem de jaren waarin Marie-Antoinette als koningin en stijlicoon een voorliefde voor parels en parelmoer had. ©
Team Peter Stigter

4/13 © Team Peter Stigter

5/13 © Team Peter Stigter

6/13
Diem verbeeldde PEARL onder andere in jurken voorzien van met de hand verwerkte parelmoeren applicaties. © Team Peter Stigter
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Dennis Diem inspireert jubileumcollectie op de Franse Marie-

Antoinette

7/13
Het verlies van haar zoon en dochter én de uitbraak van de Franse revolutie, werd vertegenwoordigd in BLACK. Denk hierbij aan
enorme theatrale jurken met bombastische rokken van tientallen lagen tule. © Team Peter Stigter

8/13 © Team Peter Stigter

9/13
Uiteindelijk belandde La reine des Français onder de guillotine, een gegeven dat Diem verbeeldde in een periode genaamd RED BLOOD
en met veel donkerrode satijnen stukken. © Team Peter Stigter

10/13 © Team Peter Stigter

11/13
De show werd afgesloten met de periode genaamd GOLD, een kleur die verwijst naar de manier waarop we Marie-Antoinette
tegenwoordig zien: een heilige die groter is dan het leven zelf. © Team Peter Stigter

12/13
Een jurk gemaakt van duizenden zelf geknipte pailletten, handmatig verguld met 23 karaat bladgoud en met de hand op de jurk
verwerkt. © Team Peter Stigter

13/13 Een trotse Dennis Diem met zijn team en Bas Verdonk. © Team Peter Stigter
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