UNITED COLORS OF BENETTON
COLEÇÃO OUTONO INVERNO 2018
O guarda roupa Outono /Inverno 2018 da United Colors
of Benetton é uma sinfonia de possibilidades para ele e
para ela: qualidade, casual chic, beleza à italiana.
SENHORA
O guarda-roupa Outono/Inverno 2018 da United Colors of
Benetton é a expressão desse easy way of fashion que sempre
caracterizou a marca de Treviso: uma moda que se adapta na
perfeição às exigências da mulher contemporânea. Nesta
transição entre estações combinam-se formas largas, direitas
e materiais de qualidade. As peças principais da United Colors
of Benetton para este Outono pautam-se pelo conforto, são
quentes e envolventes e apresentam malhas de tons quentes
de ar queimado e exploram padrões vários, das malhas com
ponto Fair Isle aos quadrados madrás, passando pelo Príncipe
de Gales e pelo escocês clássico. Destaque também para
malhas em color block, com faixas em tons em degradé, mas
também padrões ramage e ikat para um toque folk. A paleta é
fashion forward e mistura tons cereja, paprika, ocre e pavão.
De salientar ainda as sweatshirts, misturadas em tons
clássicos sporty, mas concebidas em versões curtas ou XL,
permitindo jogos de sobreposições. Até mesmo as blusas e as
camisas, geométricas na sua estrutura, têm colarinhos mini e
formas maxi: o feeling é nórdico, de look escandinavo. Os
acessórios must-have são o corpete para uma silhueta
actualizada: cintura justa, calças largas e micro tops para
looks desestruturados para realçar o corpo. Um estilo que
combina calças largas e compridas e com cintura bastante
subida, com pregas ou à boca-de-sino. Mais masculinas, as
calças com pinças, macias, de corte direito, peças protagonista
de um styling desenvolto e citadino. Neste Inverno são
também protagonistas as saias midi evasé, os vestidos midi
decote em V, cintura marcada e saia redonda. Feminino sem
compromisso.
O Inverno é feito de materiais técnicos, de alto desempenho e
inovadores: a United Colors of Benetton lança uma coleção de
cores glacé, do malva ao tartaruga, dos tons osso ao azul
baleia, com predominância para os tons frios. Estampados
digitais e pixelizados reinterpretam elementos da natureza. As
flores são revistas a raio X, bem como os padrões maxi xadrez
e as riscas largas. O knitwear mistura-se com fantasia em lãs
macias, tácteis, bouclé, matelassé, 3D e faux fur.

Os acabamentos são elaborados e transmitem um feeling
experimental. Até mesmo os fios metalizados contribuem para
este estilo atual, com bordados com fios de bronze e de prata
de toque techno romantic e tramas para um toque futurista e
formas esculturais. E quais as peças obrigatórias para o
exterior? Peças em xadrez, aos quadrados ou em padrões
príncipe de Galles: casacos evasé com gola de pelúcia verde,
casacos assertoados femininos, blusões práticos, blazers
curtos ou blusões de penas curtos. A tendência é só uma: go
check or go home.
E temos ainda as novas parkas que misturam técnico e
fashion, os casacos compridos e macios e os casacões como
forro de pelo, uma das principais tendências da estação.
HOMEM
O guarda-roupa masculino Outono/Inverno 2018 da United
Colors of Benetton é marcado por essa combinação entre
estilo e prático, com peças ao mais puro estilo italiano
revisitado com um toque contemporâneo. Uma coleção que vai
das peças desportivas e de meia estação onde assumem
protagonismo as calças de fato treino corte cenoura, polos
râguebi às riscas, bombers colegiais e onde o prático se
mistura com o street style: ver as camisas e casacos Príncipe
de Gales com gola em pelo, malhas com riscas arty, canças de
bombazine, xadrez à inglesa revisitado em calças, em shakets
(shirt & jacket) e em casacos assertoados slim fit.
As
lavagens são elaboradas como recurso a tye-dye, as malhas
são “práticas” e as sweatshirts contêm inscrições graffiti chic.
Os casacos são de toque minimal, como é o caso do blusão de
penas com riscas de giz e o casaco com fecho e pormenores
desportivos. Para combinar tudo padrões tartan nos casacos
assertoados, nos casacos corta-vento e nas calças, tudo a
combinar: inédito, divertido, à-la page.
O foco nas malhas é fundamental: malhas mouliné, coloridas,
às riscas, tecno ou com aplicações. A paleta é muito refinada,
masculina e vai dos tons mais quentes do Outono – ocre,
camel, uva – às nuances escuras do púrpura, cinzento e
malva. Um, estilo puro, fácil, urbano.
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