UNITED COLORS OF BENETTON FW21
Mother Nature’s Children
O mundo inteiro espera agora um verdadeiro
renascimento e a Benetton está a preparar um guardaroupa Outono Inverno 21 a pensar na vida ao ar livre,
numa atmosfera acolhedora, calorosa e contemporânea.
Uma série de peças fáceis de vestir, bem confecionadas
com materiais como algodão orgânico, denim ecológico,
poliéster reciclado e preocupações verdes, confirmando
assim o papel ativo da Benetton em matéria de
sustentabilidade.
SENHORA
O que lhe vem à cabeça quando pensa no outono? As árvores
do Central Park tingidas a laranja e amarelo, o horizonte da
cidade perfeitamente recortado no céu que adquire tons azulcobalto, o céu dos primeiros resfriados? Ou as montanhas e o
campo, para passear e quiçá para apanhar cogumelos?
Para este O / I 2021, a Benetton criou uma coleção envolvente
com um coração outdoor e ecológico, bem presente nas cores e
nos cortes, com um toque pouco convencional para um estilo
invernoso suave.
Um visual para a cidade, para passear, para todos os dias, com
camisolas, vestidos compridos em eco-viscose, a que se juntam
ponchos e casacos ecológicos de peles. A paixão pelos padrões
britânicos é grande, dos quadrados windowpane - casacos e
sobretudos de meia estação numa paleta de cores suaves - ao
xadrez escocês em shakets de lã, fatos e casacos XL para vestir
sobre camisolas grossas, saias e ainda camisolas em padrão
pied de coque ou pied de poule. As diferentes texturas e os
jogos de fantasia micro / macro ou as tonalidades de cor tornam
este jogo “Gambito de Dama” praticamente infindável.
As malhas tricotadas assumem aqui o protagonismo como é o
caso do jacquard norueguês tão querido da maison Benetton,
ou o vestido de malha color block, para um estilo mais simples.
E não faltam os pulôveres enriquecidos com pormenores nos
punhos ou nas golas, e espírito grunge com maxi cardigans em
tons ferrugem - uma tendência da estação - camisolas com
franjas ou camisolas enriquecidas com pormenores flamejantes
com processamento vanisé. A Benetton inspira-se nas cores da
natureza para uma paleta que mistura o ocre, os tons terraSienna, o vermelho aço, verde bosque, cacau e as nuances
brilhantes típicas da marca, patentes sobretudo nos básicos e

na linha mais desportiva, mais precisamente em pulôveres,
camisolas, fatos de treino e sweatshirts.
As peças para uso no exterior são um must-have, desde os
casacos oversized em patchwork com efeito malha, aos casacos
de tartã double face, casacos acolchoados bicolores com
aplicações ecofur, perfeitos para um passeio para admirar a
bonita folhagem italiana. O guarda-roupa feminino conta
também com um clássico: o casaco de lã em camel, para usar
um pouco largo, de acordo com a tendência. A capa de vinil
preto brilhante é super moderna, reversível com interior de pele
ecológica, a que se junta uma parka em lona de nylon vermelho
cor cereja. Destaque também para o denim com processamento
ecológico, com aplicações que respeitam o meio ambiente e
quem nele trabalha. Lindas as calças de ganga de corte solto
anos 90, largas ou com pregas e corte cenoura. Para um inverno
aconchegante e colorido, a Benetton também pensou no
clássico veludo cotelet: está presente em coletes tracker e
calças de cintura a média altura para usar com pulôveres
contrastantes, como uma nova versão de The way we were.
Todo o look A / W 21 é complementado com bonés, luvas,
écharpes compridas, malas a tiracolo, mochilas fofas ou
acolchoadas e botas de tom crepe. O mundo é um lugar melhor
com a Benetton!
HOMEM
Até o estilo masculino é fortemente contagiado pela vontade de
estar ao ar livre, com uma série de peças perfeitas para viver a
natureza e também a cidade. Destaque para os pulôveres e
cardigãs canelados ou os jacquard ingleses, a que se juntam
camisolas em tons quentes e materiais, com toques de
vermelho vivo, verde floresta e azeitona, cáqui, cinza e tons de
ocre e mostarda. Tecidos de lã, veludo, algodão "warm touch",
inserções de pele ecológica, denim, mesmo stretch, são os
materiais que favorecem esta moda descontraída sempre a
respirar estilo, até mesmo nos acessórios - botas, luvas e gorros
- uma sobriedade, sem dúvida colorida e alegre e muito
decidida.
Assiste-se a um regresso à moda masculina essencial: as calças
são direitas, cargo, ou com pregas em tecido gabardine elástico,
em veludo ou em eco denim stone washed. Sem rasgões, sem
remendos: simplicidade e estilo atemporal é o que o homem da
Benetton procura, mesmo quando escolhe um agasalho:
casacos justos para a cidade, casacos militares ou ainda parkas
com linhas simples. Ou, para os grandes frios, os casacos
acolchoados dupla face, com enchimento 3D de injeção direta.
Para colecionar, coleção cápsula de t-shirts e sweatshirts que

prestam homenagem ao estilo americano “camping” dos anos
70 com o seu grafismo, centrado sobretudo em elementos
naturais. Go back to the roots!
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