UNITED COLORS OF BENETTON
SUMMER COLLECTION 2016

Um pensamento estupendo: o verão 2016 da UCB é como uma
viagem inesquecível, das águas do mediterrâneo às praças mais
chiques da Europa. Do espírito citadino às longínquas paragens
africanas.
Injecções de cores vitaminadas e nuances pulverizadas, etno folk e
minimalismo activo. Como representar uma ideia global
contemporânea para ela e para ele? Com a maior das perícias no
fabrico de tecidos de qualidade, com design e aplicações sempre
inovadores. Um guarda roupa estival para combinar no dia-a-dia.
Para brincar com as tendências, escolher as peças de culto da
estação e sentir-se à vontade!

MULHER
Deep Blue
Os antigos mosaicos sicilianos, os azuleijos portugueses, a cor das
cúpulas e o branco ofuscante das casas caiadas dos pescadores na
Grécia. O estilo summer da mulher Benetton 2016 é feito dum
bicromatismo elegante e nonchalant, para [que ela] se imagine num
passeio pela baía de um pequeno porto, vestida com tecidos finos e
leves, envolvida pelo fascínio de uma moda feminina e de
qualidade: feita de peças maxi em jersey, bermudas em drill de
algodão estampado, vestidinhos de cocktail com padrão floral. Para
um serão de pés descalsos na praia, um vestido de linho A-line com
decorações, tal como pinturas em cerâmica de azul requintado sobre
branco lácteo. As mesmas nuances que aparecem no camiseiro de
viscose de crepe estampada. De dia, o belo top de cor limão com
decote à americana, de crepe de viscose refinada, com pequenos
pormenores aplicados, a fazer jus à perícia da Benetton nas malhas.
Também as calças palazzo de algodão e linho puro fazem parte
desta apresentação de elegância. Os acessórios de cor branca e azul
marinho, tais como as baguette, os cintos de missangas
entrelaçadas com padrão em espinha, um motivo também presente
na cloche de palha de aba larga.
Mediterranean
Capri e a sua praça, as casitas cor pastel do vilarejo piscatório, o
pôr do sol alaranjado sobre a praia. Estilo italiano, uma elegância
simplesmente perfeita, para um guarda roupa que se renova a cada

dia, mas que nunca esquece a qualidade dos tecidos – musseline,
crepe de viscose, piquet trabalhado –cortes perfeitos e rebuscados,
pormenores de estilo. As paletas desta tendência inspiram-se no
rosa e no coral, nuances que invadem o mais puro dos brancos. É o
que se vê no fato easy chic, com o top de malha com decote à
americana, cor de laranja, combinado com as calças brancas a três
quartos, de cintura alta e piquet stretch. Delicioso e chique, o top
decotado em musseline de viscose, com pequenas flores, tal pintura
de aquarela, que se conjuga com calções de cintura alta em
macramé requintado. Os acessórios são o chapéu de palha
entrançada, bicolor, com aba larga, tipo diva, e sandálias color block
com plataforma completam este look de verão.
Ethnic Color
Com este estilo estival, étnico e super colorido, a marca italiana
confirma sempre mais a sua natureza: feminilidade cosmopolita,
espírito requintado, moda para o dia–a-dia, mas brilhante. Mérito da
mistura de cores que vão do rosa flamingo ao amarelo forte, do
turqueza ao azul marinho. E das fantasias: riscas maxi, entrançados
geométricos ou estampados florais, detalhes paisley, motivos e
padrões afro-chique. Sem esquecer os tecidos sempre mais
requintados: o vestido comprido e cintado, com decote profundo é
feito de linho color block, com embutidos de viscose transparente,
os lenços e echarpes para atar à volta da cintura ou usar como
turbantes, são de algodão fresco; e os maxi vestidos evasé com
subtis dragonas e bainha assimétrica são de viscose estampada.
Estão na moda as sandálias de enfiar com pérolas coloridas, os
brincos chandelier e sandálias coloridas compensadas em ecosuede.
Breeze Turquoise
Para as férias descontraídas, estampados, estampados e ainda mais
estampados! Nos tops frequíssimos, nas calças pijama, nas saias Aline, imperdíveis e super trendy, em canvas stretch, nas maxi malas
em eco-pele, também nas adoráveis alpercatas de algodão com sola
de corda. Os pormenores dos vestidos e calções são delicados
bordados ingleses e acabamentos em renda e macramé. Os padrões
escolhidos são alegres: corolas, design dos anos sesssenta, ramos
de plantas. As cores são frescas e inéditas, como o turquesa, o
amarelo forte, o branco, o cinzento pérola e laivos de azul celeste;
completam o look os colares de missangas, pulseiras e fios com o
toque hippie chique, requintado.
Colorful 70’s
A Benetton desenha um verão sweet & rebel, com aquele toque
boémio chique que tanto agrada nos dias de hoje, um estilo

colorido: um arco íris de azul celeste, cor de tangerina, branco, azul
claro, e fantasias com estilo navajo e índio. Uma inspiração que vem
directamente das descontração dos anos setenta, feita de cafetãs,
calças largas coraline, padrões em espinha, tintas tie-dye e flores
revivalistas. As musselines são usadas para dar leveza aos cafetãs
paisley e vestidos evasé sem mangas, em degradé deep dye celeste
e com quadrados de renda branca. Os maxi vestidos compridos
conferem uma allure chique, mas também incrivelmente sexy, são
em croché ou em viscose transparente riscada. Absolutametne top,
as sandálias de enfiar de tipo gladiador, em tecido jacquard.
Tropicolor
Easy confort estival para colocar na mala e viver em liberdade, na
praia como na cidade. Um trage casual hippie ou com linhas mais
activas, pensado para dar nova vida ao guarda roupa: luz verde à
ganga artisticamente desbotada, à viscose stretch super jovem e
um toque de lurex nas t-shirts estampadas para dar glamour ao
look mais quotidiano. Os estampados são imparáveis e passam do
padrão floral, ao batik, ao tie-dye, e aos acessórios, de tipo cigano,
como a sandália de enfiar bordada à mão, com pérolas coloridas,
sandálias tipo gladiador coloridas, cintos entrelaçados de napa com
mini contas coloridas. As jardineiras são um must em tensel
estampado, para combinar com a blusa sem mangas em crepe de
algodão com franjinhas hippie, sandálias de enfiar étnicas, pulseiras
do género masai-metropolitano. Tudo numa total tendência
africana-chique.

HOMEM
Leisure Elegance
Uma moda masculina totalmente estival, mas nitidametne com corte
elegante. Um look descontraído, também adequado aos negócios,
feito de casacos desconstruídos, forrados e em tecidos deslavados,
propositadamente easy, que também se podem usar nas férias, à
noite ou para um cocktail na praia. O mesmo espírito confort-chic
anima o look total: composto por t-shirts leves, malhas 100%
algodão soft, calças com pinças, bermudas compridas, cintos de
pele entrelaçados e coletes com micro armação. Paletas naturais, do
bege ao coral pálido, ao branco antigo, do azul marinho ao pervinca
desbotado, contrastam esta moda de elegância sublimada, para
homens que se querem vetir à homem. Rica em savoir-faire e
personalidade.
Bright Man

Temos , por exemplo, um verão em ganga, mas ao mesmo tempo
leve e requintado. As musselines devem ser estampadas e tingidas,
os algodões luminosos e flamejantes, o piqué com tratamento deepdye. Este deve ser um verão iluminado, vivaz e único. A Benetton
utiliza toda a sua perícia nas deslavagens e nas técnicas de trabalho
dos fios e malhas 100% algodão, com tratameto de pigmentos e
estampados para oferecer um estilo masculino estival, muito fresco
e desinvolto, que se baseia no contraste entre cores brilhante e
paletas pulverizadas. Para eles, as calças em canvas são num
magnífico azul escuro profundo, camisolas de gola redonda com
padrões florais, parecem deslavadas e desbotadas, as bermudas de
ganga e as t-shirt em jersey macio.
Minimal Sportman
Uma moda estival que casa a nova tendência: o sportswear
citadino, o active wear, a combinar com o look do dia-a-dia, para ele
se sentir sempre competitivo e no topo. Os detalhes de inspiração
desportiva podem ser estampados reflectores, que se combinam
facilmente com as malhas leves. O blusão corta-vento de nylon
estampado, com pormenores embotidos nos bolsos é o exemplo
deste estilo: por baixo, veste-se a camisola ou a t-shirt em jersey
estampado, calções aveludados em tecido técnico ou as calças de
gancho baixo. Cardigã com capucho sem mangas, em piqué
fantasia, misturam-se com camisetas de alças ou t-shirts em jersey,
criando assim um jogo infinito de camadas, outra tendência forte
desta estação. Linhas depuradas, essenciais, um minimalismo
técnico de alta gama. Com a mais valia do nylon ultra leve, de
gabardina fresca, estampados digitais ou fotoimpressos, que se
combinam com cores fortes como o azul elétrico e o verde azeitona,
ou com os cinzentos mesclados, brancos e azuis pulverizados. De
notar os ténis em mesh bicolor.
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