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Abarth desfila nas passarelas de Paris 

 

A nova coleção outono-inverno 2020 de JUNYA WATANABE da casa COMME des 

GARÇONS MAN surpreendeu o público de Paris com uma interpretação dos conceitos de 

otimização, performance e personalização, todos típicos da Abarth, mas aplicados ao 

mundo da moda.  

 

Junya Watanabe, designer de moda japonês da WATANABE COMME des GARÇONS MAN, 

apresentou nas passarelas da capital da moda, na sexta-feira, no Palais de Tokyo, em 

Paris, a sua coleção outono-inverno 2020. Nos glamorosos e característicos artigos de 

vestuário de homem sobressaíram duas diferentes composições baseadas na Abarth. 

 

A decisão da casa de moda de acrescentar a Abarth à sua roupa evoca a inspiração e a 

criatividade do conceito de “transformação” próprio da marca. As peças distinguem-se 

pela personalidade e estilo, em sintonia com o princípio de desenvolvimento que fez a 

história da Abarth. Em fins da década de 1950, princípios de 1960, o famoso “kit de 

preparação Abarth” tornou-se praticamente indispensável graças ao modo como permitia 

fazer de um veículo do quotidiano uma viatura de altas performances. Essa paixão pela 

transformação e pela performance destaca-se agora também numa coleção de roupa. 

Uma autêntica “otimização”, marcando a unicidade de um produto de vanguarda, a 

mesma filosofia que sempre animou o próprio Carlo Abarth. 

 

As exclusivas composições incluem o característico lettering Abarth a branco sobre fundo 

preto, realçado por uma bandeira tricolor ou pelo clássico logo do Escorpião. Podem ser 

aplicadas a qualquer peça da nova coleção JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS 

MAN. 

 

 

Porto Salvo, 21 de janeiro de 2020 
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Para mais informações, contactar: 

 

Sara Bravo 

Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep & Fiat Professional 

Public Relations Director 

  

Office: +351 21 412 55 33 

Mobile: +351 91 878 35 62 

Email: sara.bravo@fcagroup.com 


