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                                           Vestido de Noiva – Condessa Luana de Noialles 

Resumo: Pequeno texto elaborado para compor a expografia do Museu Afro Brasil por meio de legenda 

expandida do vestido de noiva utilizado pela modelo brasileira Raimunda Nonata do Sacramento, mais 

conhecida por Condessa de Noialles. 
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Este vestido de noiva foi especialmente desenhado pelo estilista francês Andre Courrèges para a 

cerimônia de casamento de Raimunda Nonata do Sacramento (Salvador/Bahia, 1949), uma das 

primeiras modelos negras brasileiras a obter reconhecimento internacional por seu trabalho. Após seu 

casamento com o conde Gilles de Noailles em 1977, membro de uma aristocrática família francesa, 

Raimunda tornou-se mais conhecida por Condessa Luana de Noialles. A modelo baiana se destacou nas 

décadas de 1960 e 1970 ao desfilar para estilistas renomados como o próprio Corrège, Paco Rabanne, 

Yves Saint Laurent e Christian Dior. Sua atuação nas passarelas francesas tornou-se referência para a 

presença de mulheres negras no universo da moda.  

O vestido branco de organza bordada traz características que tornaram Andre Courrèges uma das 

principais referências do estilo futurista, característico da década de 1960, ao lado de Paco Rabanne, 

Pierre Cardin e outros estilistas que marcaram o uso inovador da transparência, da minissaia e de uma 

silhueta justa ao corpo. A escolha arrojada por Luana de Noialles para desfilar estas produções 

inovadoras dialogava com inúmeras renovações culturais marcantes do período perpassado pela cultura 

Hippie e pela tecnologia, onde diversos debates ligados a visibilidade do negro em diferentes segmentos 

da sociedade ganhava impulso com as lutas pelos Direitos Civis nos EUA e pelo Movimento Estudantil 

na Europa. 
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Autoria: André Courrèges (França, 1923 – 2016) 

Título/Denominação: Vestido de noiva confeccionado  para o casamento da Condessa Luana de Noailles (Salvador, 1949). 

Origem: França 

Data: 1977 

Materiais: tecido de algodão, bordado industrial sobre organza e seda. 

 

 


