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Parade Busana Didi Budiardjo 
Warnai Valentine di St. Moritz 
Selasa, 17 Februari 2009 10:29 WIB  
Oleh: Hestianingsih 

Parade busana Didi Budiardjo mewarnai perayaan hari Valentine di St. Moritz, Puri Indah 
Boulevard, Jakarta. Sekitar 17 koleksi yang terdiri dari busana malam dan cocktail dipamerkan di 
depan pengunjung yang cukup antusias menyaksikan karya glamour dan elegan yang menjadi 
garis rancangan Didi. 

Peragaan dibagi menjadi tiga sekuen, pertama, koleksi busana cocktail dengan dominasi gaun 
putih bergaya Victorian. Lace atau brokat cukup berperan besar menampilkan dress bersiluet 
simple terlihat mewah, ditambah dengan ragam detail seperti manik, kristal, sulaman benang 
emas dan aksen pita. 

Sekuen kedua masih menampilkan gaun cocktail namun dengan nuansa warna lebih kuat seperti 
hijau pupus, teracota dan oranye. Kali ini koleksinya lebih chic dan simple. Gaun polos dari bahan 
chifon hanya diberi sedikit aksen sulaman dan manik di bagian dada, serta gaun mini bergelepai. 

Terakhir, Didi menampilkan gaun malam yang juga mengandalkan kain chifon untuk memberi 
kesan melayang dan anggun bak dewi, serta aksen selendang yang menjuntai panjang. Pastel 
menjadi warna dominan, seperti kuning lemon, ungu, baby pink dan baby blue. Peragaan ditutup 
dengan kemunculan gaun bervolume dengan motif mawar. Untuk sekuen terakhir ini, sebenarnya 
bukan koleksi terbaru, tapi sebagian dari koleksinya yang pernah dipamerkan dalam show tunggal 
bertajuk ‘Paramour’, Juni 2008 lalu. 

‘Paramour’ yang berarti dalam alur cinta dirasa cocok menggambarkan suasana Valentine yang 
penuh cinta dan kasih sayang. 
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