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Fashionistas que botam o ativismo na rua, o lado 
punk do rosa, mamilos à mostra na passarela e 
no street style + os desFiles-maniFesto da nyFw

fashion
revolution
a top engajada 
hanne gaby 
toma partido: 
“o mercado está 
acordando para 
a diversidade”

moda 
sem 
medo

fashion
revolution
a top engajada a top engajada a
hanne gaby 
toma partido: 
“o mercado está 
acordando para 
a diversidade”

face time
produtos para ter uma 

pele linda (sem peeling!)
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a dupla RIANNA e 
NINA recria uma diva 
cOlOrida de OuTr a 
ÉpOca e recicla 
TecidOS de maiSONS. 

marca Rianna and Nina, de Rian-
na Kounou e Nina Kuhn, vai de 
paleta exuberante, mistura de es-
tampas e modelagem fluida como 
convite ao maximalismo. Elas 
garantem: “Quando você experi-

menta as cores, não larga. É um vício!”
O decorativismo das sócias bebe do passa-

do. Ao comprar uma peça, você recebe “pe-
daços” de Lanvin, Dior e Balmain. Não só 
como referências, já que cada look é constru-
ído com tecidos vintage de labels como essas. 
“A última coleção tem renda belga, bordado 
indiano e até tapeçaria húngara”, fala Rianna 
das criações únicas, feitas a mão. Nos próxi-
mos meses, farão estampas próprias, mas o 
carro-chefe é o mix de garimpos. O shape é 
estratégico e não varia, como o quimono, e o 
tamanho é único para que a cliente “se sinta 
confortável, desde que ame os tons”. Na loja 
Cabinet de Curiosities, que abriram em Ber-
lim, em 2014, vendem roupas, bolsas e peças 
de casa com o conceito de upcycling. “A ideia 
é que você se cerque do nosso mundo vibran-
te”, explicam. Rianna dirigia um antiquário 
e deixou Atenas em 2009. Nina, por sua vez, 
encabeçou por anos o marketing da Galleries 
Lafayette, na França. O encontro foi num 
brechó alemão e, desde então, deixaram os 
respectivos trabalhos para compartilhar a 
paixão por cartelas cromáticas e pelo passado.

Sobre o futuro, dizem esperar por uma 
moda de passos lentos e que valorize bens du-
ráveis, como fazem na label. “Uma cliente nos 
disse recentemente que comprou a saia não 
apenas para ela, mas também para a filha, que 
vai usar um dia. Estamos curiosas para ver até 
onde essa jornada colorida vai nos levar.”

carrossel
cromático

/ p r e v i e w  / new des igner

QUeM são
Nina Kuhn, 33 anos,  

e Rianna Kounou, 48.
onde coMprar

Na loja física, em Berlim, butiques 
em Capri e Munique, no site 

riannaandnina.com e em pop-ups 
que abrem durante as viagens que 

ambas fazem pelo mundo.
de onde VÊM

Rianna é de Atenas (Grécia), e 
Nina, de Mannheim (Alemanha).
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Nina e 
Rianna


