SISLEY COLLECTION
FALL WINTER 2020
LET’S START FROM HERE
Provocar com um sorriso e transpor a sua personalidade para o seu
guarda-roupa. Eis a proposta da Sisley para o OI 2020: um estilo
de vida com sabor a liberdade, que nos acompanha nas nossas vidas
e no regresso à normalidade. Tendo sempre presente esse ideal de
frescura urbana que está no ADN de uma marca que fez a história do
visual descontraído
SENHORA
O início do outono é rigoroso, mas poético. Propostas para um
visual feito de paletas de cores frias que vão do roxo ao gelo e
rosa e onde predominam os tecidos fluidos como o cetim e o
georgette. Os cortes modernistas são construídos com um rigor
quase oriental. Um visual de toque internacional, ideal para o
meio da estação.
À medida que a temperatura vai descendo, eis os grandes must-have
do outono. Tartã e tela patentes em vestidos compridos e saias
volumosas,
ou
fatos
de
toque
masculino,
reinventados
com
acessórios de ecopele e vinil. Sugestões que remetem para os
campus dos anos 70, das "good girls" em uniforme Ivy League às
mais "rebeldes" com o seu visual de referências musicais. Os
grandes protagonistas são o veludo, as golas altas, blusões justos
e calças à boca-de-sino. Uma espécie de lema "Havia tanto amor"
transposto para 2020: as nuances quentes - terracota, rosa, camel
- misturam-se aqui com lurex em tons verde bosque. Os pormenores
são fantásticos: folhos, laços, lenços para o pescoço, grandes
fivelas e acessórios ousados. A Sisley vai beber ao imaginário de
Jim Morrison e Grace Slick: veludos dévoré, sedas, tecidos fluidos
e calças elásticas em ecopele em paletas de cores roxas e carmim,
misturadas com tons avelã. Uma moda extremamente versátil: fatos
slim fit para usar à noite com camisas extravagantes, e golas de
lã rosa para usar durante o dia. O mesmo se aplica a toda uma
série de peças de culto para o OI20: das camisolas de golfe com
jacquard e decote em V às saias plissadas em pele falsa. Espaço
para camisas com folhos de cor creme, vestidos florais - bordeaux
e azul -, casacos ou capas Príncipe de Gales e vestidos maxi
xadrez, com grandes volumes, toque macio, tule, rendas: uma grande
parte do OI20 é para quem sonha acordado. Obrigatórias são também
as carteiras a tiracolo de pele de crocodilo falsa e as botas de
montar.
O mesmo se aplica às camisolas, malhas e fios técnicos em estilo
militar suave, com cortes essenciais: veja-se o caso dos fatos

apertados na cintura com saias lápis ou casacos maxi assertoados.
Preto e verde azeitona são as cores destas amazonas urbanas.
Para um estilo executivo mais descontraídos eis os conjuntos
curtos, cortes direitos e pormenores "desconstruídos". Um espírito
utilitário, mas elegante, em tons de giz e ovo, com castanhos
suaves e pretos contrastantes, e pinceladas pictóricas em vestidos
fluidos e blusas de viscose, fatos e maxi-vestidos. O must da
temporada são as calças largas de cintura subida e com cinto: para
misturar com blazer de ecopele, blusão camel assertoado e maxi
cardigã bouclé. Destaque ainda para o tom negro grafite, bastante
sexy e nunca banal, em versões giz aplicadas a vestidos compridos
e fatos de toque masculino. Para a noite, opte estilo funny &
luxe. Todos para a pista de dança, mas com as devidas precauções:
lenços, folhos, lurex, decotes trabalhados, veludos fluídos: como
se a alta costura descesse da passarela para dançar com as
mulheres Sisley.
HOMEM
Um toque suave, um estilo definitivamente masculino, mas pouco
rígido. Vista-se como se estivesse no cenário de filmagens, com
referências que remetem para Steve McQueen e Paul Newman e para os
grandes clássicos dos anos setenta: camisolas de golfe com
nervuras e gola alta, usadas sob a casaco de veludo, fatos sem
forro e pormenores em xadrez. As malhas são finas, com peças
básicas de algodão, lã merino virgem extra, flanelas, caxemira
mista e tricô 3D. E reside aqui o encanto do homem Sisley: a sua
alfaiataria é feita de casacos justos e casacos de três botões ou
blazers com micro quadrados para usar de forma descontraída. Os
tons são "sérios": chumbo cinza, azul escuro e verde tropa, bosque
ou garrafa.
Os espírito mais urbano da Sisley faz-se acompanhar por toques
industriais que misturam tecidos técnicos - nylon, camurça
ecológica e PVC, resultando assim em propostas de moda muito
próprias. Minimal chic, rigor, formas justas em sweatshirts,
calças cigarro, casacos assertoados e casacos Montgomery de toque
cosmopolita. Busões acolchoados, bombers, casacos de lã aos
quadrados: desportivo e descontraído, ou mais urbano, o visual
masculino da Sisley é feito de peças-chave e bem construídas e que
combinam bem.
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