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De uma terapia da cor inédita a um minimalismo techno. De uma sexyness 
guerreira até a uma elegância workaholic. A PV 2015 da Sisley responde a 

todos os desejos 
 

 
MULHER 
 
Como são as mulheres de 2015? Fortes, complicadas, exigentes. Fazem 
tudo, pretendem tudo. No seu guarda-roupa deve haver espaço para o tempo 
livre para viver na cidade, para o look de escritório de elegância 
assertiva, para uma sexyness nunca tida por garantida. Para elas, a 
Sisley desenha uma moda Primavera Verão hiperfeminina, na qual a 
sensualidade se adapta ao contemporâneo: as saias são cheias, midi 
plissadas, over ou até saia-calças; os shorts transformam-se bermudas 
suaves; a ganga com corte boyfriend e os comprimentos cropped; os 
tecidos, como o linho, a organza bordada e o musseline de seda são 
importantes. Os acabamentos são únicos, vão desde o devorê ao bordado, 
aos detalhes em renda e aplicações em plexiglass. A tendência forte 
desta estação é marcada pela ecopele: um material muito trendy para 
mulheres sempre na moda e eco-friendly.  
Indispensável: o casaco curto enriquecido com folhos nas costas de cor 
verde bosque, as calças com coulisse, o clássico casaco motar preto e a 
saia plissada. São as peças de vestuário ícones com os quais construir 
um look ágil e vencedor. Os vestidos também são efetivamente cool, 
dignos duma deusa urbana: cortados como telas deslizantes no corpo, em 
jérsei ou musseline de seda, com preferência pelos estampados macro e 
pelas cores da matéria como o ocre, a cor de mostarda, o verde ou a cor 
sangria. Os tons fortes, usados em color block, que, para além do “preto 
Sisley” proporcionam um toque de modernidade extrovertida à bela 
estação. Na coleção PV 2015 predomina ainda incisivamente o estampado: 
desde a inspiração nórdica, optical e sixties para vestidos em algodão 
cru e linho com a cintura marcada até ao imprescindível tema floral: 
flor-de-lis, hibiscos havaianos ou densas palmeiras tropicais; a 
tendência flower power está sempre na moda e declina-se nas malhas, nos 
casacos de marinheiro, calças e vestidos evasés.  
Intrigante a sugestão da Sisley de “ler nas entrelinhas” que decoram os 
vestidos em algodão puro tinto em fio, saias importantes e tops muito 
easy chic. Para vestir provavelmente com as calças palazzo, over e 
fluidas, um must de estação muito atual. A este mood fácil e feliz, para 
a cidade ou para os tempos livres, corresponde uma feminilidade mais 
marcada, perfeita para a tarde, para um cocktail ou para o escritório. A 
silhueta é marcada pelos mini vestidos caraterizados por coletes 
perforados e novíssimos body stretch em tecido trabalhado, com glamour 
quase tribal. O novo sensualíssimo power dress, pelo contrário, usa o 
padrão: especialmente o estampado pied de poule, perfeito para encarnar 



o espírito fashion - workaholic dos vestidos com folhos maliciosos sobre 
as ancas. Acessórios top para todas as ocasiões: multi fios em pele para 
pulseiras ou colares tribal rock, maxi colares de correntes pretas 
torcidas, em bronze e dourado, para um efeito post punk, requintados 
colares bijoux com aplicações de flores origami, bijutaria preciosa com 
o glamour dos anos 50. Com impacto e design contemporâneo chique, a 
Sisley propõe os punhos dourados com motivos geométricos, os braceletes 
gravadas em relevo com efeito bronze rosado, as bangles pretas, brancas 
e douradas.  
 
HOMEM 
 
Elegância, ironia, estilo desportivo: uma tendência clássica para o 
Verão que a Sisley repropõe à sua maneira. Um toque inesperado em 
comparação ao black-style é a inovadora paleta de cores: desde o cinza 
chumbo e turquesa até ao verde azeitona. Um wallpaper pattern 
monocromático: nuance turquesas degradé, celeste e vermelho pó, cinza 
gelo, para conjugar com atualíssimos blusões não trespassadas, sobre 
calças "confortáveis" de tela com coulisse de corda ou sobre bermudas 
Miami style. O padrão de folhas estilizadas torna-se no leitmotiv para 
decorar casacos corta-vento impermeáveis hi-tech, versáteis e ligeiros 
para vestir e dar a volta ao mundo. Silhuetas minimal anos 90, 
impecáveis, são a imprescindíveis para um look urbano e muito sharp 
concebido pela Sisley para túnicas e gabardinas. Para completar o total 
look: as calças slim de algodão espesso, para usar enroladas pelos 
tornozelos.  
Um outro must para o look do dia do homem Sisley são os casacos não 
trespassados em tecidos jacquard em tinta unida, espigado, quase em 
relevo, para um estilo street entre o folk e o clássico, que faz sentir 
à vontade tanto num café literário de Nova Iorque como num tapas bar de 
Barcelona. Para conjugar com as calças de tecido quase "em bruto" e com 
o maxi cardigan tricô em algodão tinto em fio. As cores? Obviamente não 
são tidas por adquiridas, mas muito urban chic: tabaco, turquesa, 
ferrugem. Uma simplicidade incisiva, a mesma das peças em denim, em 
versão azul escuro ou efeito xadrez: o bomber de gola coreana, túnicas 
slim fit, as clássicas camisas com os botões. Peculiar e muito na moda, 
a linha acessórios: os ténis de corda e algodão são folk chic, a bolsa 
weekend em tela e pele e com os cordões coloridos combinam perfeitamente 
com a cidade ou com o tempo livre. Mas o must have desta PV2015 é sem 
dúvida uma mochila: a proposta da Sisley é um moderno backpack em pele e 
borracha, ligeiro e com um desenho desportivo e cool ao mesmo tempo para 
fun & work traveller.  
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