
Beyoncé na alta costura da Givenchy por Riccardo Tisci & JAY Z na 
Givenchy por Riccardo Tisci 

TURNÊ ON THE RUN 

Figurinos da turnê 

PARIS, junho de 2014 /PRNewswire/ -- A The House of Givenchy tem o 
prazer de anunciar a cantora Beyoncé vestindo a alta costura da Givenchy 
com figurinos personalizados de Riccardo Tisci para a TURNÊ ON THE RUN: 
BEYONCE E JAY Z. 

Para visualizar o comunicado à imprensa de multimídia, por favor clique: 
http://www.multivu.com/mnr/71400570-beyonce-JAY-Z-givenchy-haute-
couture-riccardo-tisci  

Durante todo o show, Beyoncé veste três figurinos desenhados 
especialmente para ela por Riccardo Tisci. 

Para abrir o show realizando sua primeira canção conjunta ('03 Bonnie & 
Clyde'), JAY Z veste um smoking em grain-de-poudre preto com uma 
camiseta preta e branca estampada com a bandeira americana da próxima 
coleção masculina primavera-verão de 2015 da Givenchy por Riccardo Tisci. 

Cantando alguns dos seus maiores sucessos, Beyoncé revela sua primeira 
alta costura da Givenchy com figurinos de Riccardo Tisci: um macacão 
masculino preto curto de couro com detalhes de zíper grosso com sutiã e 
calcinha bordados a mão. O macacão traz a inscrição 'BBB 17', em um 
bordado branco e vermelho desenhado nas costas. 

O segundo traje ('Single Ladies') é a mais nova tomada de Riccardo Tisci no 
macacão de assinatura de Beyoncé, aqui em tule preto comstretch todo 
bordado com lantejoulas, pedras e cristais em 3D, e arrastão no centro do 
tule cor da pele 

No grande final do show, onde Beyoncé e JAY Z aparecem pela última vez, a 
cantora veste um body preto de vinil e veludo com um macacão arrastão 
usado por baixo e uma dramática saia de 5 metros de comprimento com a 
bandeira americana, em tafetá preto e branco com desenhos de estrelas 
bordados. 

Todos os visuais de Beyoncé são usados com napa sem costura e botas de 
couro envernizado de cano alto até as coxas. 

Apresentando a Givenchy pelos códigos mais fortes de Riccardo Tisci, os 
figurinos de Beyoncé e JAY Z estrearam na abertura da TURNÊ ON THE 
RUN em Miami em 25 de junho de 2014. 

O show vai continuar viajando pela América até chegar à Europa em meados 
de Setembro (Paris, Stade de France, 12 e 13 de setembro). 
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