UNITED COLORS OF BENETTON KIDS SS21

HEY CHILD, STAY WILD… AND SWEET
O mundo Benetton é sinónimo de liberdade. Onde todos
escolhem seu jogo preferido: tiras do Snoopy para
soltar uma risada, um rugido para se fazer ouvir,
basquetebol para saltar mais alto, o arco-íris para
sonhar: no mundo dos boys & girls Benetton prevalece
um desejo: divertir-se de novo e vestir-se de forma
colorida, confortável e elegante.

GIRLS
Das roupas para os mais pequenos aos looks para (pré)
adolescentes: na coleção SS2021 UCB de Jean-Charles de
Castelbajac existem muitas maneiras de ser criança nos dias
que correm. Riscas tigre e zebra, rock e glamour, sweatshirts
com graffitis incrustados em rosa e preto e acessórios - gorros
e bolsas - e blusões motoqueiro prateados em couro sintético
com fecho: como as estrelas pop dos anos 80. Pode optar por
uma explosão de technicolor como uma foto de Martin Parr,
onde os vestidos de verão em algodão surgem em tons de
fúcsia, verde água, amarelo limão. Os vestidos vichy bon ton
deixam os ombros à mostra e os folhos são atrevidos tanto nas
suas t-shirts favoritas como nos shorts para coordenar.
Destaque também para as propostas doces em tons rebuçado violeta, rosa, azul - para um arco-íris que brilha nas t-shirts de
algodão, nas saias rodadas e nos tops com lettering. As
sweatshirts e saias contam também histórias do Snoopy e seus
amigos, para aprender a ler enquanto se diverte. Quase popart, eis os vestidos de verão de algodão estampado com efeito
logótipo, com detalhes em relevo e laços nos ombros. As
sweathsirts com desenhos de lantejoulas e os macacões para a
praia são irresistíveis. E para ter os movimentos livres, a UCB
pensou também no estilo athleisure: tops spandex, sweatshirts
com capuz, ténis compensados com aplicações inscritas e
leggings logomania. As cores vão do rosa choque ao preto e
vermelho, uma paleta onde surge uma "menina" muito especial,
a Minnie: uma jovem inteligente e independente, noiva do
lendário Rato Mickey, mas que sabe ser independente. Faz-lhe
lembrar alguém?

BOYS
Da doçura típica de quando ainda dão passos incertos, vestidos
de calças de fato de treino e sweatshirts leves em cores
benettonianas, com riscas universitárias e camisolas com
representação de super-heróis, aos rugidos de filhotes de tigre
e tubarões urbanos, com t-shirts estampadas em estilo cartoon
e ainda polos e sweatshirts com capuz em paletas laranja/preto.
E não queremos, depois de meses com o PAI, encestar com
ténis de lona, sweatshirts trompe l'oeil com efeito “basquete”
ou t-shirts com o perfil inconfundível do Rato Mickey? Para as
acrobacias na pista de skate, eis os jeans justos, calças de fato
de treino coloridas, camisas xadrez e aplicações em couro falsa.
E, por fim, chegamos aos desportos de praia: os tank top azul
claro, os calções de algodão verde macio e ousados, camisolas
com estampado marinheiro mas em versão óptica, tudo easy
chic. Sonhos marinhos? O look camuflagem total, em paletas
cinza e verde azeitona, com letras contrastantes vai deixar os
mais aventureiros felizes.
“Estamos unidos”, gritam alegremente as crianças Benetton: e
têm razão. Stay United. Stay Benetton.
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