
TIFAÉLVIRA

Elvi rahma tiffa seorang mahasiswi Fashion design dari Islamic fashion institute yang
memperkenalkan TIFAÉLVIRA sebagai identitas karyanya. Dalam Jakarta fashion week
2022, TIFAÉLVIRA menampilkan karya pertamanya dengan total 3 look dari koleksi
ready to wear deluxe yang terinspirasi dari ikon asitekture Melayu Riau "Selembayung" ,
terletak bersilang di atas atap bangunan Melayu Riau.menggunakan motif flora dan
motif-motif Melayu Riau. dibuat dengan teknik pahat pada kayu. pada zaman dahulu
Selembayung merupakan penanda antara rumah adat dan kesultanan Melayu Riau.
Banyak bangunan terhormat memakai selembayung sebagai hiasan. Asitektur Riau
yang terlihat sangat kental pada bangunan Anjung Seni Idrus Tintin gedung
pertunjukan seni di riau. yang pernah menjadi tempat  penyenggaraan FFI  2007.

Koleksi selembayung ini berharap dapat mengangkat Indonesian heritage dengan
pengemasan yang lebih modern hingga dapat di terima oleh kaum muda. Bertujuan
mempertahankan warisan budaya seperti pepatah hangtuah " tak kan melayu hilang
dibumi, bumi bertuah negeri beradat". 

Menggunakan motif pada selembayung di modifikasi dengan teknik embordry. style
urban feminim romantic etnik, di kemas menggunakan warna warm untuk memberi
kesan hangat pada sang pemakai. Silluet A,I dan H dengan item tunik, dress, outer,
bottom, obi dan rok.menggunakan material ceruty,silk dan organza untuk memberi
kesan feminim. Detail yang ada pada koleksi ini lipit dan smock. Yang dikerjakan dengan
handmade.

Tentang Designer

Elvi rahma tifani merupakan seorang fashion designer yang sudah menyukai dunia
kreatif  sedari kecil. Terlahir dari ibu seorang penjahit membuat saya mencintai dunia
fashion. Sering kali saat saya di ruang kerja ibu saya belajar tentang dunia jahit menjahit
seperti membordir, memayet dan menjahit . Saat sekolah saya juga sudah suka
menggambar . Bermimpi menjadi designer sudah dari saya kecil di tambah dukungan
kedua orang tua. membuat saya ingin menjadi desainer indonesia yang tidak hanya
tentang fashion saja, saya ingin bermanfaat bagi lingkungan sekitar seperti brand
TIFAÉLVIRA  yang di buat dengan handmade mendapatkan sentuhan tanggan banyak
orang sehingga dapat di kerjakan dengan hati.
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