DÜNYACA ÜNLÜ MODACI İZMİR’DE
GELİNLİK SEKTÖRÜNDE BİR STİL İKONU: “ALESSANDRA RINAUDO”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen IF
Wedding Fashion İzmir - 10. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nın galası,
dünyaca ünlü modacı Alessandra Rinaudo tarafından gerçekleştirildi. Özel davetiyeli
olan gala defilesi 2 Şubat Salı gecesi Fuar İzmir’de gerçekleştirildi.
IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında ilk kez İzmir’e gelen İtalyan modacı
Alessandra Rinaudo, fuara özel hazırladığı gala gecesi defilesinde izleyenleri büyüledi.
Rinaudo’nun, 8’i IF Wedding Fashion İzmir’e özel olmak üzere toplam 30 yeni gelinlik
tasarımı ve kendi koleksiyonundan seçilmiş 14 tasarımı İzmir’de moda severlerle ilk
kez buluştu. Alessandra Rinaudo, izleyenleri hayran bırakan bir defileye imza attı.
Gala gecesi defilesine dünyaca ünlü mankenler damga vurdu. Defilede Marianna
Eremenko, Valeria Karaman, Dominika S, Lucia Tresova ve Magdalena Chachlika
gibi ünlü mankenler podyuma çıktı.
2016 Gelinlik Koleksiyonunun Hikayesi
Elegan bir prenses, romantik ama modern ve her zaman feminen olmayı seven kadın
için dantel ve nakışın mükemmel koleksiyonu:
Balık elbiseler, yumuşak geçişler, prenses etekler çok önemlidir, ama tüm Alessandra
Rinaudo elbiselerinin birleştiği ortak nokta, her zaman nitelikli ve zarif olan ve en
önemlisi kumaşların kesimi ve katmanlar halinde kullanılmasındaki büyük beceriyi
yansıtan bütün görünümdür.
Alessandra Rinaudo Gelinlik Koleksiyonu, İtalya’da üretilenlerin ve en kalitelilerinden
seçilen eşsiz kumaşlar, dövme desenlerini andıran danteller ile süslenmiş kadınsı
yakalar, ten rengi detayları, orijinal Fransız dantelinin tasarımını öne çıkaran
görünüm, farklı ebatlardaki etek katmanları, güçlü ve uzun trendy “V” kuyruklar
sunuyor.
Bu tarz, klasik ve moderni, uluslararası gelinlik endüstrisinde referans kullanılmaya
yeterli olacak kadar sentezlemeyi başarmıştır.

Alessandra Rinaudo; gelinlik dünyasının yeniliği ilke edinmiş tasarımcısı…
Alessandra Rinaudo’nun gelinliğe olan tutkusu çocukluğundaki dikiş atölyesi anılarına
dayanıyor. Rinaudo, Fransız dantelinin inceliklerini, en iyi İtalyan ipeklerini ve nakış
kalitesini, annesi ve büyükannesini izleyerek öğrenmiş. İpek kumaş üzerinde
kullandığı modern detaylar ve parlak takılar, Rinaudo’nun “stil ikonu” olarak anılma
nedeni. Rinaudo, kendi koleksiyonu olan Alessandra Rinaudo Bridal Couture’ün de
yaratıcısı ve aynı zamanda İtalyan Nicole Fashion Group’un 20 yıldır moda
tasarımcılığını ve kreatif direktörlüğünü yapıyor. Hayaller ve tutkular, disiplin ile
harmanlanarak Rinaudo’nun tasarımlarında vücut buluyor.
Rinaudo’nun ayrıca “Hayallerinizin Gelinliği” (L’abito Dei Sogni) adlı kitabında
kendisinin seçtiği birçok gelinlik fotoğrafının yanı sıra genç kızlar için tavsiyeler yer
alıyor. Kitapta, elbise, ayakkabı ve takı uyumunun nasıl yakalanacağından vücut tipine
göre gelinlik seçimine kadar birçok öneriye yer veriliyor. Rinaudo, bu öneriler ile genç
kızların en mutlu günlerini unutulmaz bir anıya çevirmeyi hedefliyor. Kitabıyla aynı
ismi taşıyan bir de TV programı düzenleyen Rinaudo, program kapsamında, İtalya’yı
gezerek farklı şehirlerdeki gelin adaylarının düğününü unutulmaz bir ana çevirmek
için doğru gelinlik seçimi konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
Alessandra Rinaudo’nun 2016 kreasyonunu sergilemek üzere Nisan 2015’te
düzenlediği “Dans Eden Prensesler” (Dancing Princesses) defilesi, Gabriel Garko ve
Manuela Arcuri gibi ünlü isimler, düğün severler, moda blogger’ları ve sektörün önde
gelen gelinlik dergileri tarafından izlendi. Finalde 20 modelin pembe ve mor
renklerdeki aynı tül elbiseler içinde podyumda dans ettiği defileye dünyanın birçok
yerinden 1.000’in üzerinde sektör alıcısı katıldı.
Bilgilerinize sunar, ilginize teşekkür ederiz.
Saygılarımızla

