
 

 

 UNITED COLORS OF BENETTON SPRING SUMMER 2023 KIDS 
 

BE EVERYTHING 
 
A United Colors of Benetton apresenta a primeira coleção SS23 
Kids assinada por Andrea Incontri, o novo diretor criativo da 
marca que aplica a sua noção de produto, consistência e 
identidade também ao guarda-roupa dos mais pequenos. O 
resultado é um visual contemporâneo, ousado e feliz 
 
A United Colors of Benetton apresenta a primeira coleção infantil 
assinada por Andrea Incontri, diretor criativo da marca, arquiteto e 
designer de linhas depuradas, adepto de um gosto sóbrio e 
contemporâneo. Incontri é um "designer" de moda atraído pelo 
conceito de "produto" e das suas infinitas possibilidades, 
especialmente no variado mundo Benetton.  
A sua visão para a coleção SS23 Kids: grande ênfase nos pilares da 
marca – malhas, cores, riscas e pesquisa de materiais – e uma 
identidade estética muito específica, patente em toda a proposta 
estilística. 
Uma conceção de moda naturalmente contemporânea, que levou o 
olhar rápido, refinado e prático de Incontri a redefinir o guarda-roupa 
infantil da United Colors of Benetton. A primeira coisa que chama a 
atenção é a presença de várias peças claramente agender: uma 
atenção que antecipa a tendência presente também nos looks adultos 
e que interpreta com facilidade o desejo dos mais novos que querem 
vestir-se cada vez mais como gostam. Sem regras, mas seguindo a 
sua natureza. Porque aprendemos desde criança a sermos nós 
mesmos. 
 
GIRL 
A temática da fruta ganha destaque nos looks propostos pelo estilista, 
interpretado com estampados ou malhas ponto piqué contendo 
cherries, pears e apples em formato maxi ou mini, all-over ou em 
aplicações e presente em sweatshirts, calças de fato de treino, tops e 
calções, cardigãs, t-shirts e camisolas em jacquard. Um statement 
forte que, por um lado, caracteriza esta coleção e, por outro, identifica 
uma série de peças unissexo que também se adequam ao guarda-
roupa de rapaz. De fato, não será invulgar ver irmãos e irmãs a 
trocarem roupa! Mais feminina, temos as proposta em popeline vichy 
– também bicolor – com vestidos compridos, blusas com golas e 
efeitos franzidos tops e calções curtos com pormenores de croché 
multiriscas. Para combinar com looks mais desportivos, como os tops 
ombro único e de ciclista em malha e uma série de peças de ganga, 
tais como coletes, saias e minivestidos com plissados e galette. O 
visual é completado por uma série de vestidos de verão em musselina 
com bordados, e ainda macacões, tops e calções frescos em sangalo. 
Todos os looks podem ser complementados com uma série de 
chinelos de borracha, sandálias de couro ecológico, bonés e carteiras 
a tiracolo Be Bag – a nova carteira com assinatura UCB – com 
diferentes motivos, cores e tamanhos. 
 
 



 

 

BOY 
Também para os Benetton Boys of Incontri, frutas com padrões de 
cherries, pears e apples, patentes em cardigãs com golas e punhos 
contrastantes, sweatshirts, camisas polo em ponto piqué, bermudas 
confortáveis e camisas de manga curta. A paleta de cores é bastante 
diversa - do brilhante ao sorvete - e tudo para misturar, de modo a 
criar looks cada vez mais pessoais e únicos. Um desejo de 
independência que está também nas peças denim, que aqui são leves 
e frescas, ou nas diferentes combinações - camisolas de alças, calções 
- ao estilo moda praia, em tons vitaminados de girassol e verde água. 
O verão é quente e pede roupas bem frescas: destaque para os 
conjuntos calção e camisa em lona escovada em tons areia, com 
riscas estampadas para combinar com acessórios como sandálias de 
borracha bem leves, chinelos abertos na frente, malas a tiracolo Be 
Bag ou bonés de basquete e de pescador. 
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