LANA SUTRA
Após autorização obtida na antestreia da Bienal de Veneza,
estará patente ao público uma série completa de 15 instalações
do artista plástico cubano Erik Ravelo da Fabrica,
inspirada nas cores e no fio de lã que une a Humanidade.
Trata-se de um evento que será apresentado, em simultâneo, nas lojas
temáticas da Benetton
em Istambul, Milão e Mónaco, e que pode ser visto pela Internet em todo o
mundo, no próximo dia 6 de Setembro.

A BENETTON APRESENTA A COLECÇÃO OUTONO/INVERNO
2011
SOB O SIGNO DA ARTE
Ponzano, 6 Setembro 2011 – Falar da emoção da cor, do calor da lã, do
abraço que aquece, da paixão que une, da arte que conta a história do seu
tempo... é falar do projecto Lana Sutra, uma série de 15 instalações
concebidas como um hino ao amor e ao desejo de igualdade e partilha, que
será apresentado pela Benetton aos meios de comunicação social
internacionais e aos círculos de moda, no próximo dia 6 de Setembro,
simultaneamente em três cidades – Istambul, Milão e Mónaco da Baviera –
e o qual vai ser transmitido para todo o mundo através da Internet e das
montras digitais da Benetton Live Windows.
“Pretendíamos um projecto – refere Alessandro Benetton, Vice-Presidente
Executivo do Grupo – que englobasse os novos valores da Benetton e os
valores tradicionais, sempre presentes na autenticidade dos nossos
modelos, na paixão pela arte, no constante desenvolvimento dos pontos de
venda, na atenção prestada à rede web e à nova geografia mundial,
metaforicamente unidos por fios de lã e paletas de cores, dois elementos
fundamentais do nosso ADN, e que, nas criações artísticas de Lana Sutra,
se transformassem no expoente máximo da excelência da marca. Com este
projecto, que nasce e cresce de mãos dadas com a apresentação da nova
colecção Outono/Inverno 2011, tencionamos enfatizar, com veemência, a
singularidade dos valores universais que pautam a United Colors of
Benetton: uma marca abrangente que, através das ‘suas’ criações, fala de
todos os assuntos que afectam o mundo em que vivemos, de uma forma
clara e verdadeira.”
Após ter sido obtida autorização para a primeira instalação, a Posição do
Tigre, patente no Pavilhão de Itália durante a 54.ª Exposição Internacional
de Arte da Bienal de Veneza, estará patente ao público durante uma
semana, em grupos de cinco, a série completa de 15 instalações, criadas
pelo jovem artista cubano Erik Ravelo da Fabrica. Esta mostra será
apresentada nas lojas temáticas da Benetton em Istambul, na Bagdat
Street, no centro comercial de Corso Vittorio Emanuele, em Milão, e na loja

do Mónaco da Baviera, em Kaufingerstrasse 15, para realçar a tradicional
afinidade existente entre a Benetton e a expressão artística. Acresce referir
que, em Istambul, as obras que compõem o projecto Lana Sutra integrarão
o calendário de eventos da Bienal de Arte. Posteriormente, as criações
artísticas de Ravelo estarão expostas em várias lojas da Benetton
espalhadas pelo mundo, de modo itinerante.
As instalações de Lana Sutra nascem de uma reflexão do próprio Erik
Ravelo sobre o significado de Kamasutra (kama, prazer; sutra, fio que une).
Cada uma delas é constituída por um casal em gesso: um homem e uma
mulher abraçados e envolvidos por fios de lã de diversas cores,
seleccionadas de entre os tons da nova colecção United Colors of Benetton.
Os corpos em contacto, nos quais se misturam as cores e se confundem os
fios, representa o amor espontâneo que apaga as diferenças e une a
Humanidade.
O evento internacional de Lana Sutra também terá uma banda sonora
composta especialmente para o efeito: um tema de Francesco Novara,
músico da Fabrica, passível de ser descarregado na Internet, e que
integrará a nova colecção de CD’s da Colecção Outono/Inverno 2011 da
Benetton.
O projecto Lana Sutra pode ser visualizado nas páginas do Facebook e do
Twitter da Benetton, mediante uma aplicação desenvolvida para o efeito;
entretanto, a comunidade de bloguers pode contribuir para criar o cartaz
mais original subordinado ao tema do evento.
Ainda no âmbito do projecto Lana Sutra, está em preparação uma edição de
Cores, a COLORS LOVE, dedicada às diferenças que se escondem em nome
do amor entre duas pessoas, bem como um projecto único on-line, no qual
os casais poderão contar, na primeira pessoa, as suas histórias e
experiências.

Para mais informações:
+39 0422 519036
benetton.com/lana-sutra
press.benettongroup.com

facebook.com/benetton
twitter.com/benetton_ucb
youtube.com/benetton

