De Stylist van Marie Antoinette

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}}
Gelukkig, eindelijk weer live in de collegezaal. Locatie: De Grote Zaal van de Vrije
Academie op de Herengracht in Amsterdam.
Hier luisteren we vijf middagen naar Carien Kanters, kunsthistorica. Heb al eerder een
reeks inspirerende colleges bij haar gevolgd: Mode en Kunst.
Nu is het onderwerp: Trendsetters door de eeuwen heen.
‘De allereerste influencer en stylist werkte voor Marie Antoinette’, vertelt Carien. We
kijken naar een portret van Rose Bertin (het portret rechts hierboven). Al gauw verschijnt
de volgende dia. Maar mijn gedachten blijven hangen bij Rose. Daar wil ik meer over
weten.
Rose Bertin (1747-1813) leerde het vak bij een Marchande de Modes en trok als meisje
vanuit de textielstad Abbeville naar Parijs. Daar opende ze al snel haar winkel Le Grand
Mogol in de exclusieve Rue Saint-Honoré. Via invloedrijke hovelingen werd zij
geïntroduceerd bij de pas gekroonde koningin, Marie Antoinette. De koningin van
Frankrijk werd al snel de beroemdste klant van Bertin. Twee keer per week presenteerde
Bertin haar nieuwste creaties aan de jonge koningin. Rose en Marie Antoinette deelden
de passie voor kleding en bespraken elk detail. Al snel werden ze BFF.
Naast Marie Antoinette kleedde ze de koninginnen van Spanje, Zweden en Portugal. Ook
diverse groothertoginnen en Europese aristocraten werden klant.
Marie Antoinette kocht jaarlijks bijna 300 jurken, altijd in samenwerking met Rose Bertin.
Net voor de Franse Revolutie wist ze te ontkomen. Daarna ging het bergafwaarts met
haar invloed op de mode: de aristocratie was grotendeels verdwenen en de mode
veranderde. Rose was niet langer een influencer...
Tegenwoordig zitten bekende Influencers op de eerste rij bij de modeshows in Parijs,
Milaan, Londen. Influencers en stylisten op Instagram, Facebook, Twitter en Tik Tok
spelen een belangrijke rol in de mode-industrie.
Stylisten schrijven boeken, zijn aanwezig in tv programma’s, hebben een eigen
kledinglijn, zijn bekend van metamorfoses op tv en in de bladen of ontwikkelen een eigen
methode. Je kunt er zeker je voordeel mee doen. Ik laat me graag inspireren door
bijvoorbeeld Misja B en geniet van de foto's van Linda Rodin op Instagram. Ik verslind de
artikelen en blogs over mode van journalisten als Cecile Narinx, Liddie Austin, en Fiona
Hering. Een klein geluksmoment: met een stapel tijdschriften, een kop thee (en een stukje
chocola) nieuwe inspiratie opdoen.
Voor een persoonlijk advies kun je bij mij terecht. Vrouwen die bij mij komen, zijn vaak op
zoek naar inspiratie. Ze willen (weer) zichtbaarder worden. Door een kleuranalyse leer ik
je welke kleuren jou van je mooiste kant laten zien. Een persoonlijk stijladvies geeft je
houvast en leert je jouw sterke kanten te benadrukken.
Het wordt weer leuk om ’s ochtends voor je kast te staan. Ineens zie je zoveel meer
mogelijkheden met kleding uit je eigen kast. We hebben niet allemaal het budget van
Marie Antoinette.... Je voelt je weer zelfverzekerd en gezien.
Ik werk met de Persoonlijke Kracht Methode. Het is de eerste methodiek die
persoonlijkheid aan uiterlijk verbindt, zodat je een praktisch kleur & imago advies
ontvangt waardoor uiterlijk en innerlijk zichtbaar worden en ‘het plaatje klopt’. Want alleen
een voorbeeld uit een tijdschrift of blog kopieren werkt meestal niet: het kan zijn dat de
kleuren of het model niet kloppen met jouw uiterlijk of innerlijk. We kennen het allemaal: je
bent aan het shoppen met een vriendin. En je ontdekt dat die geweldige jurk of blouse jou
niet staat maar haar wel, of andersom. Waar komt dat door?
Laat mij je helpen als je op zoek bent naar inspiratie. Dat kan op verschillende manieren.
Bel of mail me voor een gratis inspiratiegesprek.
En nu heb ik ontzettend veel zin om de film Marie Antoinette (Sofia Coppola, 2006 )
opnieuw te bekijken. Geweldige film, met Kirsten Dunst in de rol van Marie Antoinette. Die
kleuren van de kostuums! Zou haar stylist, Rose Bertin, hierin voorkomen?
Lieve groet,
Riëlle
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