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LAWS OF ATTRACTIONS 

  
A Sisley relembra os anos 90 e continua a sua expansão em Itália e 
no estrangeiro. 
 
Um caráter arrojado com linhas simples, precisas e fluídas; um 
minimalismo repleto de cor que faz de cada peça um verdadeiro 
elemento de afirmação: é assim a Sisley, uma marca internacional 
histórica fundada em 1968 e vendida agora em 600 boutiques em todo 
o mundo e que passou a contar com 40 novas lojas só em 2022. Para a 
PV23, a Sisley regressa com uma coleção inspirada no início deste 
século e nos anos 90, reinventada com um toque contemporâneo único. 
Com a mesma identidade ousada e contemporânea de sempre, com uma 
tónica autêntica e independente. 
 
Mulher 
O que quer a mulher Sisley? Acompanhar as últimas tendências da 
moda, mas à sua maneira. Sem ir atrás de logotipos, é uma mulher 
que procura o fascínio do descontraído, interpretando as tendências 
da PV23 sem sacrificar aquilo que a torna única. E temos assim tops 
curtos, vestidos com pormenores recortados e peças desportivas 
distintas para combinar com calças ou saias largas e com racha. E 
temos depois os tecidos de acetato fluido em tons praticamente 
fluorescentes, como o laranja e o fúcsia, bem como “all-black” e 
uma paleta de cores de limão neon e lavanda “sorbet”. Linhas e 
proporções que remetem claramente para os anos 90, com tons e 
brilhos metálicos a lembrar as peças da série de TV Euphoria. 
A Sisley sempre foi uma marca “aqui e agora” e propõe um visual 
proto-cyborg que vai beber a filmes de culto como O Quinto Elemento 
e Matrix, combinado com o fascínio minimalista da elegância urbana 
simples ao nível dos básicos - tops, minissaias de couro ecológico 
e pajama look – mas com uma personalidade muito própria. A coleção 
inclui jeans ligeiramente desbotados com cintura subida e anca 
arredondada e blusões e calças de couro ecológico a  combinar - com 
cintura baixa, claro. A PV também inclui vestidos que deslizam 
sobre o corpo, com aberturas, em novos estampados tie-dye ou pixel-
floral. Uma feminilidade onde pauta o croché e acabamentos com 
aplicações de cetim “com sabor a hortelã” (ao nível das peças 
desportivas) e saias e vestidos justos azul elétrico. 
 
Homem 
A Sisley oferece um charme urbano rápido e concreto para homem 
também na PV23. As peças descontraídas são a regra, com linhas 
suaves e confortáveis, numa espécie de regresso ao estilo baggy dos 
dos anos 90, mas com uma atitude dinâmica. Preto e branco giz e 
Azul Klein são as cores dos fatos elegantes e descontraídos ao 
mesmo tempo. No que toca às peças de lazer, a coleção inclui peças 
desestruturados tais como blusões, calções cargo e calças largas e 
leves em tons areia e coloniais. Minimalista e fácil, esta é uma 
moda autêntica para usar no dia a dia, com camisas e camisolas 
clássicas (como é o caso dos polos) com riscas ou estampados 
florais. Salva e verde-azeitona, bege e terracota, areia e branco 



são as cores perfeitas para um estilo independente e descontraído, 
com muitas peças “tech-wear” - tais como corta-ventos e 
impermeáveis feitos de tecidos técnicos - que combinam com roupas 
de lazer com uma atitude desportiva. 
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