CHEGOU O EQUIPAMENTO BENETTON ASSINADO POR
GHALI
O blusão estilo colegial americano, que será lançada em 24 de
junho em edição limitada, contém símbolos que remetem para
a história de vida do artista
A United Colors of Benetton lança em primeira mão um blusão
desportivo ao estilo colegial norte-americano com pormenores
bordados e patches ou aplicações simbólicos do mundo deste
artista e que integrarão a United Colors of Ghali, a coleção
cápsula assinada por este artista. O blusão com cores
contrastantes mistura o estilo colegial norte-americano com
referências de streetwear e das origens de Ghali.
Nascido em 1865 como parte do equipamento da equipa de
basebol de Harvard, este blusão foi durante todo o século XX
um símbolo de distinção, no qual estudantes pré-universitário
e universitários patches que atestavam as suas realizações
desportivas e académicas. A entrada deste blusão no mundo
da música deu-se com Michael Jackson que o usou no
videoclip Thriller e foi recentemente adotada pela cultura hip
hop, que o reinterpretou e reinventou.
O blusão G de Ghali é assim irreverente, corajoso, irónico.
Cada elemento decorativo neste blusão remete para um
pormenor da sua história de vida que o artista prometeu
revelar aos seus fãs nas redes sociais. Na parte da frente
surge a inscrição “Welcome to the Grand Boulevard” e o
banner “Boulevard Story” no verso.
Na parte posterior aparecem ainda o personagem Mister G, a
inscrição Sto Records e seus quatro discos de platina bordados
em fio de lurex, enquanto nas mangas surgem remendos com
o número 22 e a letra G. Sobre o peito do lado esquerdo
destaca-se um logótipo que mistura o icónico Ponto de malha
Benetton, o G de Ghali e seu nome escrito em árabe.
O blusão G imprime um rumo claro à United Colors of Ghali,
com esta coleção cápsula Benetton inspirada nos valores de
integração e do multiculturalismo. À semelhança do que tem
vindo a fazer com a sua música, através de seu olhar Ghali
junta duas línguas e duas culturas - árabe e italiana - numa
mistura única, que as torna permeáveis e comunicantes.

O blusão G será usado por Ghali no vídeo de lançamento de
seu novo single, agendado para 22 de junho, e a partir de 24
estará disponível apenas online numa edição limitada de vinte
e duas peças, assinadas pelo próprio Ghali.
Esta coleção cápsula que inclui também camisolas, calças de
fato de treino, sweatshirts com e sem capuz e acessórios,
estará à venda online e em lojas selecionadas da United Colors
of Benetton a partir de setembro.
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