BENETTON APRESENTA A SEGUNDA EDIÇÃO DE UNITED
COLORS OF GHALI
Ponzano, 25 de novembro de 2021. Na quinta-feira, 25 de
novembro, a United Colors of Benetton lança a segunda edição
de United Colors of Ghali, a coleção cápsula assinada pelo
artista italiano de origem tunisina apresentada em setembro
durante a semana de moda de Milão.
Anunciada na primavera de 2021, a colaboração entre a
Benetton e Ghali assemelhou-se desde logo a um encontro
natural, baseado em valores partilhados como criatividade e
integração. Após seis meses marcados por uma série de
atividades - incluindo uma grande festa em Milão durante a
Fashion Week e uma digressão de apresentação que chegou
também aos subúrbios italianos - esta parceria consolida-se
com a apresentação da segunda edição desta coleção cápsula.
O estilo está em conformidade com o resto da coleção cápsula:
peças de street wear com over cut e corte descontraído, que
misturam referências ao universo biográfico e cultural de Ghali
com um uso original de símbolos e cores Benetton. “Queria
fazer uma verdadeira coleção, que se pudesse usar todos os
dias”, disse Ghali durante a apresentação em setembro:
“Desenhei-a para os meus fãs, para aqueles que me ouvem,
para aqueles que vivem este país e nas ruas”.
A segunda edição contém alguns itens exclusivos. Um casacão
composto por duas peças, casaco acolchoado por baixo e
casacão impermeável por cima, com gráficos que remetem para
o mundo da equipa de Fórmula 1 da Benetton, e com um bolso
para o passaporte. O fato de treino, calça, pijama, camisa de
nylon e sweatshirt com capuz remetem também para o conceito
de viagem: todos contêm uma aplicação que reproduz uma
galáxia com fundo verde salpicado de estrelas e planetas.
A estética universitária americana que caracterizou o blusão
college de edição limitada Welcome to the Grand Boulevard,
lançada com Ghali antes do verão, volta também aqui. Desta
vez, o estilo Ivy League está bem patente numa camisola com
gola em V, com o G de Ghali no lado do coração, elemento
distintivo presente também em meias, bonés e chinelos. E
temos ainda os pijamas e boxers, a que se juntam t-shirts e
sweathirts que complementam o leque de peças da primeira
edição. Por fim, peças infantis e de bebé, que introduzem
personagens e estampados coloridos.

Numa das imagens que acompanha esta nova edição, Ghali
posa com uma mala a tiracolo, segurando um brinquedo e um
saco cheio. E fosse ele a trazer os presentes em dezembro, em
vez do Pai Natal?
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