
 

 

SISLEY SPRING SUMMER 2022 

 

O estilo essencial e contemporâneo de uma marca que adora a 

cidade, até mesmo no verão. 

Natureza e reciclagem criativa.  

 

 

SENHORA 

 

Moda de verão e vestuário de lazer, roupas mais urbanas e fascínio 

romântico: a Sisley projeta uma PV22 que atenta na 

sustentabilidade e nos fios naturais. 

Começa com um estilo de verão, luminoso e refrescante como o mar: 

para a PV22 a Sisley criou um guarda-roupa composto de vestidos 

fluídos A-line com motivos geométricos, inspirado em motivos 

criados pelos grandes mestres do design italiano dos anos 1950, 

sobretudo por Gio Bridges, onde o brilho do cetim retoma o efeito 

brilhante da cerâmica. 

Sinfonias em "azul", mas desta vez em "blue jeans": o denim 

sustentável da Sisley. Os jeans "usados" são desfiados e aparados 

para dar vida a novas peças numa mistura e combinação de nuances e 

brilho. Os fios são misturados com viscose eco-sustentável. Já os 

jeans “novinhos” são trabalhados por seu lado com recurso aos mais 

modernos padrões de consumo de água. Mais um motivo para amar os 

modelos com pregas, apertados na cintura, com corte macio na coxa 

e ligeiramente curtos na perna. 

As sweatshirts surgem com toque de luxo: estruturadas, cortadas 

com toque oversized, volumosas, quase como camisas. Disponível em 

cady, em jersey stretch, são uma peça passe-partout para misturar 

looks mais desportivos e sofisticados. A paleta é orgânica, do 

nude ao camelo, ideal para misturar com peças em couro ecológico 

de cor mel e conhaque. 

 

Peças com um toque "Rive Gauche forever" para os adeptos de um 

estilo mais romântico. Cinto de correntes e o denim “clássico”, 

para usar com poucos acessórios. As peças de culto são essenciais: 

a minissaia, a camisa de renda, o colete com franjas, o pulôver às 

riscas com brilhos. Et voilà. A tendência dos fatos de pijama 

continua, com cortes fluidos e  confortáveis. O casaco tipo robe 

pode ser usada justa na cintura ou aberta, sobre calças palazzo 

largas de cintura subida. O short de verão para os primeiros dias 

de férias é leve e confortável: bermudas largas, casacos  com 

mangas três quartos, ombros caídos, para serem usados como 

pingentes ou combinados com vestidos de algodão com sabor a verão.  

Os minivestidos e cafetãs urbanos, com apliques decorativos ou 

borlas, e os vestidos de túnica de crochê são obrigatórios, bem 

como os maxi vestidos de popelina ou musselina, com bainha corola 

e costas nuas, para uma feminilidade graciosa. Para os fãs do 



minimalismo dos anos 90: obrigatório o vestido de cetim com corte 

deslizante, para ser usado com sandálias rasas e uma mini-

carteira. Para os amantes dos fios orgânicos, surge o linho, 

protagonista nas blusas largas, camisas, vestidos, bermudas com 

pregas. A paleta de cores é verde azeitona, rosa antigo e branco 

giz e descontraída e texturada: de toque fresco e elegância 

simples Made in Italy. 

 

 

HOMEM 

 

A Primavera Verão masculina da Sisley é feita de peças bem 

cortadas, em materiais naturais ou técnicos. O estilo aponta para 

uma elegância inata, sem rasgos, manchas, cores vivas e mistura de 

estilos. O uso de tecidos técnicos, interlock, anti-vinco, light, 

birrax ou neoprene, funcionam perfeitamente em peças como 

sweashirts, dolmans de toque marinheiro, camisolas às riscas e 

capuz de fios tingidos.  

Trata-se de uma identidade moderna que se adapta bem aos amantes 

da Sisley. Não é por acaso que se trata de uma marca que sempre se 

dedicou à liberdade. Com base numa campanha publicitária antiga, o 

gabinete de estilo da Sisley recuperou uma parka impermeável: uma 

peça icónica do guarda-roupa old school da marca, obrigatório no 

guarda-roupa masculino. E ei-lo aqui e hoje, reinterpretado de 

forma moderna, em sarja de algodão orgânico e easy fit, para uma 

elegância descontraída 3.0.  

O mesmo espírito aplica-se aos casacos para usar na cidade, no 

trabalho ou em lazer, seguindo os ditames em termos de 

indumentária que, mesmo com o calor, exigem um certo "decoro". Os 

casacos, muito leves, devem ser usados tanto com as calças a 

condizer ou misturados com blue jeans: sem forro, desconstruídos, 

em tecidos mistos de linho ou algodão. A paleta é azul marinho, 

casca de ovo, listrada, cinza pérola. 

A peça de vestuário obrigatória é o dolman militar em malha de 

algodão ou em ganga cambraia com bolso utilitário. Na moda 

masculina, a Sisley aposta também no linho, uma fibra natural e 

respirável que é sinónimo de espírito de verão: lindas camisas com 

gola pequena, estampadas ou numa paleta cinza-pomba ou azul claro. 

Atitude simples imperdível: camisa de bowling, estampado selva ou 

corte shaket (meio casaco meio camisa). E por último as clássicas 

camisas pólo: em piquê ou jersey estruturado e a darem um toque 

bon ton. Combinam com calças caqui, bermudas de linho e um cinto 

de couro simples. Não é preciso muito, é Sisley. 
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