UNITED COLORS OF BENETTON
Spring, Summer and Smile!
De Saint Tropez a Amalfi, em direção a Hidra: crianças
vestidas com peças United Colors of Benetton a
navegarem alegremente. A sua Primavera/Verão 2020 é
um hino à liberdade graças também à primeira coleção
assinada pelo designer Jean-Charles de Castelbajac que
lhes é dedicada. Porque para ser feliz (e engenhoso)
tudo começa quando se é criança.
Girl
Para onde vão os sonhos no verão? Grandes mergulhos nas
ondas, raios de sol que tornam tudo colorido, correr
livremente por prados verdes. E românticos quando
necessário.
Esta é a moda das meninas da Benetton para a temporada de
verão: sonhadora, mas animada, desde os últimos dias de
aulas - com t-shirts e saias em tons pó - até aos dias passados
à beira-mar - com vestidos com folhos, estampados florais,
riscas marinheiro. Os looks para ocasiões especiais são
maravilhosos e imitam as tendências das passarelas: folhos
grandes, decotes embelezados com detalhes em algodão, tule
e algodões estampados de toque bonito e elegante. Como
todas as meninas do mundo nos dias que correm as meninas
Benetton adoram inscrições e emoticons: aplicados em
camisolas, sweatshirts de algodão e acessórios. O estilo é
desportivo, colegial, feitos com patches em 3D, brilhos e
lantejoulas que mudam de cor ao toque. A novidade no mundo
infantil da UCB é a chegada da onda colorida criada pelo
designer Jean Charles de Castelbajac para adulto P2020: uma
maré alta de vivacidade energética onde é a cor que segue ao
leme. Até os bebês Benetton são testemunhos de um estilo
icónico, pop, irónico e imaginativo, com as cores primárias do
verde "Benetton", amarelo ensolarado, vermelho vivo, azul
marinho e os tons do verão mediterrâneo. Um estilo feliz que
se atreve a misturar flores com ganga, animal print e
camisolas girl power. Elas são as mulheres de amanhã,
mulheres fortes! Haverá algo de melhor para elas?

Boy

Cidadãos do mundo, desportivos e ágeis: os meninos da
equipa Benetton adoram andar ao ar livre e adoram esta
PV2020. E usam camisolas coloridas e t-shrits color block com
o lettering da casa-mãe - os escritos são feitos com pontos de
tricô ou com aplicações de feltro - motivos skater com
estampado cool em camisolas a que se juntam camisas,
bermudas e camisolas com tons desbotados - do tijolo ao
cinza e ao laranja - com aquele efeito vintage que parece
"roubado" aos adultos. E eles querem jeans justos e camisolas
verde-tropa com aplicações que os fazem sentir bem. Sem
medo das mães: quando se trata de vestir-se "como devem",
a Benetton tem a resposta perfeita, que também atenta nos
seus gostos. Como é o caso dos shorts bermuda tingidos,
casacos formais colegiais, blusões azuis, elegantes, sim, mas
também alegre. O estilo JCC está bem patente na coleção para
meninos também: o guarda-roupa é icónico, com riscas,
inserções de design gráfico, cores saturadas e inspirações surf.
Um estilo que é acima de tudo invencível como os superheróis - Supeman, Batman e Flash - e super divertido como os
velhos amigos do mundo da Walt Disney!
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