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Partilham o mesmo fascínio pela cidade e o mesmo espírito de 

aventura. Adoram o brilho do couro vegan, modelos curtos, silhuetas 

dos anos 90. A contemporaneidade urbana e os ambientes naturais da  

Islândia. Mulheres e homens são os protagonistas de um estilo 

decisivo e autêntico, o da Sisley O/I 22 

 

SENHORA 

De volta aos anos 90, um regresso - mas sem nostalgias - ao 

fascínio do lado mais cool e sofisticado da Sisley, a marca de  um 

estilo citadino, ousado, andrógino. Incisiva, forte, distinta: uma 

forma de vestir feita de superfícies lisas e brilhantes, como é o 

caso couro ecológico, e de fios finos que se ajustam corpo, 

sobrepostas por blusões, casacos ou blazers oversized. A proposta 

Sisley O/I 22 é irresistível, com saia lápis até ao joelho ou 

minissaia para usar com galochas ou pumps. Toda uma filosofia de 

gosto, bem patente no ADN de uma marca famosa pela sua 

despreocupação e descontração. A combinação vencedora é o preto e o 

roxo, que remete para um glam com traços sofisticados, com toques 

dark. Um guarda-roupa de minimalismo moderno, revisitado em versão 

3.0. onde se destacam os tons cinza pó ou antracite, branco sujo e 

ameixa. Tons que combinam com texturas pretas e brilhantes. As 

formas são masculinas, lineares. As licras fluídas combinam com 

tecidos de algodão, para uma fácil sobreposição de looks. A ideia é 

precisa: uma feminilidade ousada, que encontra a sua singularidade 

nos pilares do seu estilo. E a mulher Sisley sempre foi atraída 

pelo preto, pelo couro sintético, pelos jeans - e até mesmo nas 

versões cinza e distressed -, vestidos midi de malha para usar com 

maxi casacos de toque radical. Algo que a mulher que adora viajar, 

explorar, compreenderá: a sua mala vai cheia de malhas macias, em, 

mouliné, bouclé. Adora tudo o que a faz sentir-se bem, como é o 

caso das camisolas e pulôveres oversized para usar por cima de 

calças de couro ecológico, com um blusão extra-grande ou blazer de 

corte boyfriend. Com a mesma energia resoluta, a mulher Sisley 

também caminha ao estilo dos anos 60, com estampados geométricas, 

roupas de inspiração universitária, cores como o rosa, vermelho e 

bege, combinadas e misturadas com padrões estampados de gravatas. 

Como aventureira que é, o seu visual de inverno inclui obviamente 

peças verde-azeitona, a meio caminho entre a bruma inglesa e o 

outono da Toscânia. A herança vintage inspira casacos bouclé 

quentes e malhas macias, perfuradas ou grossas, para combinar com 

peças ainda mais "masculinas", como camisas largas sobre jeans, 

macacões quase workwear ou roupas de couro vegan. Peças diferentes 

para sobrepor e para criar uma série de estilos originais. O 

contraste ideal, que revela ainda mais sobre o caráter da mulher 

Sisley. 

 

HOMEM 

Um understatement descontraído, confortável, mas com volumes nunca 

exagerados é o mote deste O/I 22 do Homem Sisley. Um estilo 

masculino de minimalismo poético, com malhas ainda leves, em 



mistura de algodão e lã, justas ao corpo, para usar com atitude 

citadina, com blusões baggy de inspiração vintage. Uma expressão de 

estilo que vai dos jeans ligeiramente largos a peças que remetem 

para o sportswear, como nos anos 90 em Camden Town. O outerwear 

obrigatório passa pelo blusão biker de couro vegan, blusão 

acolchoado, com proporções perfeitas, ou a parka, uma peça clássica 

do guarda-roupa moderno, proposta de novo agora pela Sisley como 

uma peça icónica. Uma certa atitude precisa de quem tem uma ideia 

clara de como se vestir e do que lhe fica bem: a única forma  de 

misturar o activewear – calças de fato de treino de corte normal e 

sweatshirts de gola alta - com o formal, a única altura em que pode 

mete o blusão com tachas por dentro das calças de fato de treino 

numa mistura entre new wave a la Joy Division e vídeos de 

Tiktokers. The mix is fine. Destaque para as camisolas e coletes em 

algodão técnico e nylon, a que se junta o couro ecológico aliado a 

bombazina, uma combinação de funcionalidade e elegância que remete 

para o mundo do workwear, com alguns detalhes de alfaiataria, para 

usar com o seu toque anda mais "verde". Como lenhador em versão 

streetwear. Camisas ou calças de bombazina leve, calças chinos ocre 

e camisa de ganga, com camisolas de mouliné por cima em tons de 

verde azeitona e faia, para desenhar as cores de uma folhagem 

masculina. Os tecidos texturados são levemente elásticos, as 

misturas de lã são tingidas de fios nas camisolas e blusões e em 

termos de padrões destaque ainda para os padrões xadrez. A lã 

sempre foi fundamental aqui: hoje a Sisley também recorre à 

reciclagem, ou misturas inusitadas de fios, como a mistura de 

caxemira e alpaca com pormenores de linhas esfumadas. Resumindo, 

street chic ou on the road, nos dias que correm não existe só um 

estilo masculino. Não há imposições, só o gosto pessoal de cada um. 

O gosto de qualquer homem Sisley tem naturalmente, há gerações. 
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