
 
 

SISLEY PV 2015 – CAPSULE COLLECTION 
 

Uma mistura de escuridão da selva, referências do minimalismo dos anos 
noventa e a influência de franjas etno urbanas. 

 
 
Sisley mistura preto, cinzento, cor-de-rosa rosa e tons empoeirados para 
esta Capsule Collection PV 2015 não convencional. Linhas decisivas e 
volumes de grandes dimensões para as malhas com um efeito texturizado e 
escuras, penas brilhantes, a decorar acessórios enquanto folhas, ramos e 
palmas são revisitados numa versão techno minimal. 
As raparigas Sisley têm uma verdadeira obsessão por franjas nesta 
estação. Cascatas de franjas de ecopele preta decoram tops, punhos de 
blusões, mini-saias de efeito Charleston-punk e ankle boots com salto 
stiletto. Franjas de guerreiro da selva, algures no Ocidente, a mistura 
escura tipicamente inesperada do estilo Sisley com tecidos estampados 
refinados, tais como jacquard.  
A estética é punk chique. Com franjas de couro brilhante, de um lado e 
peças duma elegância quase anos cinquenta do outro: blusões curtos em 
jacquard preto com gola coreana e mangas largas, saias evasé com uma 
textura quase tridimensional e calças em cor pó-de-arroz estreitas, em 
forma de tubo, perfeitas para usar com as botas open toe. De acordo com 
esta linha sexy e não convencional, o must have para a noite é o pequeno 
vestido preto de linhas essenciais, com corpete drapeado e com decote em 
V nas costas enriquecido com correntes de ouro - sensualidade com um 
toque dark. Para dar o toque final a estes looks, o saco densamente 
coberto com penas pretas brilhantes, muito luxuoso e dark. 
Esta sensualidade de guerreira é conjugada com referências a tendências 
atuais, "minimalismo dos anos noventa”. As mulheres voltam a amar as 
formas desconstruídas e os volumes grandes, por isso a Sisley criou 
vestidos suaves e camisas sombreadas com preto tinta e tons de ameixa. 
Formas geométricas tão limpas e simbólicas comos os quadros de Rothko, 
para usar na cidade ou nas férias, para um verão onde tudo o que é 
convencional é proibido. 
 
 
HOMEM  
 
A energia tropical, dark e minimal encontra-se também nos looks 
masculinos criados pela Sisley para a estação PV 2015: cortes clean para 
os blusões e calças têm um toque excêntrico com estampados muito 
peculiares e pelas texturas dos tecidos. 
Quer os casacos a direito como as camisas com um míni colarinho tem um 
claro toque dos anos noventa e têm um estampado efeito selva, com uma 
folhagem ethno-gótica em tons de preto, cinza, vermelho e azul. O mesmo 
acontece comas t-shirts de gola redonda decoradas com estampados de 
fetos e folhas minimal tech, para combinar com os blusões motar em pele 



ou com a eterna gabardina primaveril com o seu toque sofisticado e 
desportivo.  
 
A Sisley também está focalizada nas malhas para homem- o efeito de rede 
3-D dos blusões de malha estilo bomber, parece quase de neoprene. Só 
podem ser encontrados na Sisley! 
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