
 

Rihanna na alta costura de Givenchy, por Riccardo Tisci – 
figurino na TURNÊ MUNDIAL DIAMONDS 

A Casa da Givenchy tem o prazer de anunciar que Riccardo Tisci criou os 
figurinos para o primeiro ato de Rihanna para sua TURNÊ MUNDIAL DIAMONDS, 

estreando no dia 8 de março, em Buffalo, EUA. 

BUFFALO, Nova York, março de 2013 /PRNewswire/ -- Ao entrar no palco, Rihanna 
usará uma capa preta de crepe de seda com babados até o chão e bordados em 3D 

e botas pretas de napa de cano alto até a coxa, com detalhes em laço. Inspirado 
pela capa de organza sempre na moda, a versão personalizada feita para Rihanna 
será a primeira peça a aparecer no palco, escura e romântica, antes de revelar o 

figurino completo. 

Para visualizar o comunicado de imprensa multimídia, acesse: 
http://www.multivu.com/mnr/58715-givenchy-rihanna-riccardo-tisci-world-tour 

Após tirar a capa preta Givenchy de alta costura por Riccardo Tisci, Rihanna 
revelará um modelo estampado e bordado em três peças. 

Para a abertura, Riccardo Tisci criou uma parca preta masculina em tamanho 
grande estampada e bordada à mão, concentrando sua mistura clássica de visual 
urbano e alta costura. A estampa caracteriza a iconografia forte e sensual de sua 

coleção masculina outono-inverno 2013 Givenchy por Riccardo Tisci. 

Sob a parca, Rihanna usará um top de napa preta e branca com estrelas bordadas 
e fivelas, ambas em dourado, mais uma vez, técnicas de mistura de alta costura e 
sua obsessão por elementos esportivos pesados. O visual de escravidão sexual 

conferido pelo top de várias alças é suavizado pelo minishort de seda com a 
mesma estampa. 

O figurino de abertura de Rihanna é complementado por um colar dourado de dente 
de tubarão, com uma placa militar gravada na parte de trás (com a palavra 

"RIRI"), óculos de sol de alta costura com elementos de metal dourado 
e brincos cravejados de cristal branco. 

O bordado foi criado especialmente para o traje de Rihanna, das esferas douradas 
com poder visual (também gravadas com "RIRI") até os cristais Swarovski brancos 

ou pretos geometricamente modelados e tachinhas douradas. 

A estampa vibrante e as linhas angulares masculinas do traje simbolizam o poder 
feminino e a elegância da alta costura urbana para uma das figuras musicais mais 

emblemáticas do nosso tempo. 

Riccardo Tisci naturalmente incorpora referências ao seu estilo de longa data, a 
partir de estampas cuidadosamente criadas até bordados pesados, de trabalho 
arquitetônico a formas e proporções fortes, tudo parte da estética Givenchy de 

Riccardo Tisci, aqui personalizada para Rihanna. 



Eu gostei de criar esses visuais: Rihanna representa o significado de jovem e 
incrível hoje. Ela é punk e talentosa. Ela exala inteligência, energia e pura beleza. 

Rihanna tem o que toda garota deseja ter. 

Ela é a cara da sua geração. 

Riccardo Tisci 

A TURNÊ MUNDIAL DIAMONDS de Rihanna estreia no dia 8 de março de 2013, 
em Buffalo, EUA 

Service de presse - 3, avenue George V - 75008 Paris 
Tel. +33-1-44-31-51-80 - Fax. +33-1-44-31-49-03 

ymarquis@givenchy.fr - http://www.givenchy.fr 

 


