UNITED COLORS OF BENETTON
FALL WINTER 2018 COLLECTION
Η γκαρνηαρόμπα Φθινόπωρο/Χειμώνας 2018 ηης United
Colors of Benetton είναι μία ζσμθωνία δσναηοηήηων για
εκείνη και εκείνον: ποιόηηηα, casual chic, και ιηαλική
θινέηζα.
ΓΥΝΑΙΚΑ
Η ζπιινγή Φζηλόπσξν/Χεηκώλαο 2018 ηεο United Colors of
Benetton είλαη ε έθθξαζε ηνπ easy way of fashion πνπ από
πάληα ραξαθηεξίδεη ηελ Benetton: κηα κόδα πνπ πξνζαξκόδεηαη
απόιπηα ζηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο γπλαίθαο. Η κεηάβαζε
από ην θζηλόπσξν ζπλδπάδεηαη κε κεγάιεο θαζαξέο θόξκεο,
αιιά θαη κε πνηνηηθά πιηθά. Τν θζηλόπσξν, ν ππξήλαο ηεο
United Colors of Benetton, έρεη ηελ αίζζεζε ηεο άλεζεο, ηεο
δέζηεο πνπ ηπιίγεη θαη παξνπζηάδεη κπινύδεο ζε δεζηνύο ηόλνπο
αιιά θαη κε πξνζνρή ζηηο πιέμεηο, από ην Fair Isle knit ζην
ηεηξαγσληζκέλν madras, θαη από ην θαξό Prince of Wales ζην
θιαζηθό ζθσηζέδηθν. Επίζεο, κπινύδεο ζε color block, κε ξίγεο
θαη ρξσκαηηθνύο ηόλνπο, αιιά θαη ζρέδηα ramage θαη ikat γηα
κία πην θνιθιόξ πξνζέγγηζε. Η παιέηα είλαη fashion forward
θαη ζπλδπάδεη ην θεξάζη, ηελ πάπξηθα θαη ηελ ώρξα. Μεγάιεο
θόξκεο έρνπλ ηα θνύηεξ ζε θιαζηθνύο ρξσκαηηθνύο ηόλνπο
sporty, αιιά πην cropped θαη XL size. Καη νη κπινύδεο θαη ηα
πνπθάκηζα είλαη γεσκεηξηθά ζηε δνκή ηνπο, θαη έρνπλ κηθξό
γηαθά αιιά κεγάιν κέγεζνο: ε αίζζεζε έξρεηαη από ηηο βόξεηεο
θαη ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο. Τν αμεζνπάξ πνπ απαηηείηαη είλαη
ν θνξζέο γηα ηε ζηινπέηα: ζθηρηή κέζε, κεγάια παληειόληα,
micro top, γηα πην απνδνκεκέλα look, κε ζεκαληηθή ππόζηαζε.
Απηό ην ζηπι ζπλδπάδεηαη κε θαξδηά, ςειόκεζα παληειόληα κε
ηζάθηζε ή κε θακπάλα. Πην mannish ηα παληειόληα κε πέλζεο,
απαιά, ζηπι ζσιήλα, πνπ πξσηαγσληζηνύλ ζηα ραιαξά ζηπι
ηεο πόιεο. Καη γηα απηό ην ρεηκώλα, πξσηαγσληζηέο είλαη ε
εβαδέ θνύζηα, ην κίλη-θόξεκα ζε V, ε ζθηρηή κέζε αιιά θαη ε
«γεκάηε» θνύζηα. Γπλαηθείν ζηπι ρσξίο ζπκβηβαζκνύο.
Ο ρεηκώλαο είλαη ηερλνθξαηηθόο, κε πςειέο επηδόζεηο θαη
θαηλνηόκνο: ε United Colors of Benetton παξνπζηάδεη κία
ζπιινγή κε ρξώκαηα glacé, ηεο κνιόραο θαη ηνπ ηξπγνληνύ,
κέρξη θαη ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο ή ην γαιάδην θαη θπξίσο κε
θξύεο απνρξώζεηο. Ψεθηαθέο ζηάκπεο θαη pixelate εθεπξίζθνπλ
μαλά ηα ζηνηρεία ηεο θύζεο, ηα ινπινύδηα επαλεκθαλίδνληαη κε
X ray, όπσο θαη επεμεξγαζίεο plaid maxi θαη maxi ξίγεο. Η
πιέμε αλακηγλύεηαη κε ηε θαληαζία ηνπ απαινύ ή κπνπθιέ
καιιηνύ, ηνπ αλάγιπθνπ, ηνπ 3D θαη ηνπ faux fur.

Τα θηληξίζκαηα είλαη ζνθηζηηθέ θαη δίλνπλ κηα εκπεηξηθή
αίζζεζε. Καη ην κεηαιιηθό λήκα ζπκβάιεη ζε απηό ην ζνύπεξ
ζύγρξνλν ζηπι κε θεληήκαηα θαη πιέμεηο από ραιθό θαη αζήκη
κε κία αίζζεζε techno romantic θαη θνπηνπξηζκνύ. Τα
παλσθόξηα must have; Όια θαξό, ή prince of Walles: από ην
εβαδέ παλσθόξη κε γηαθά από νηθνινγηθή γνύλα, ην γπλαηθείν
caban, κε ζαθάθη workwear, θαη ην blazer κε πνύπνπιν, ε ηάζε
είλαη κία: go check or go home.
Αιιά θαη ηα λέα παξθά ζπλδπάδνπλ ην ηερληθό θαη ηελ κόδα,
ηα
κπνπθάλ
είλαη
απαιά
ζαλ
θνπβέξηεο
θαη
ην
αλαπνδνγπξηζκέλν δεξκάηηλν κπνπθάλ έλα από ηα top trend
ηεο επνρήο.
ΑΝΔΡΑΣ
Καη ε αλδξηθή γθαξληαξόκπα Φζηλόπσξν/Χεηκώλαο 2018 ηεο
United Colors of Benetton θαηεπζύλεηαη ζηελ πξαθηηθόηεηα θαη
ην ζηπι κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ηηαιηθνύ ζηπι ζε πην
ζύγρξνλε έθδνζε. Από ηα πην αζιεηηθά θνκκάηηα ηνπ
θζηλνπώξνπ κε πξσηαγσληζηέο ηα παληειόληα panta gym
carrot, ηα ξηγέ πόιν ηνπ ξάγθκπη, ηα θνιεγηαθά bomber, ην
utility πνπ ζπλδπάδεηαη κε ην street: πνπθάκηζα θαη ζαθάθηα
Prince of Wales κε ιαηκό, ξηγέ κπινύδεο, θνηιέ γηα ηα
παληειόληα, ην εγγιέδηθν check κε λέα πξνζέγγηζε ηόζν ζην
shaket (shirt & jacket) όζν θαη ζηα caban slim fit.
Τα
πθάζκαηα είλαη επεμεξγαζκέλα ζε tye-dye, νη κπινύδεο είλαη
worker θαη ηα θνύηεξ κε επηγξαθέο έρνπλ κία ζηθ πηλειηά
γθξάθηηη. Ξερσξίδνπλ ηα κίληκαι παλσθόξηα, όπσο ην
παλσθόξη κε ιεπηή ξίγα θαη ην παλσθόξη κε θεξκνπάξ θαη
ιεπηνκέξεηεο sporty. Απόιπην must ηα allover από ηαξηάλ:
ηόζν κε caban όζν θαη κε ην αληηαλεκηθό θαη αληίζηνηρν
παληειόλη: αλέθδνηα, δηαζθεδαζηηθά θαη à-la page.
Οη κπινύδεο είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν εζηηάδνπκε: κπινύδα
mouliné, ρξσκαηηζηή, κε ξίγεο, tecno, κε ζηνηρεία. Η παιέηα
είλαη πνιύ ξαθηλαξηζκέλε, αλδξηθή κε ηνπο πην δεζηνύο ηόλνπο
ηνπ θζηλνπώξνπ – ώρξα, θακειό,– κέρξη θαη ηηο πην ζθνύξεο
απνρξώζεηο ηνπ πνξθπξνύ, ηνπ γθξη, ηεο κνιόραο. Έλα ζηπι
θαζαξό, εύθνιν θαη αζηηθό.
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