


Cover fyrirmynd BERLiNiB okkar 

2019 / A mál er Kristi Yanochko, 

ljósmyndari A. Tacoma {sjá grein 

"Red-Hot fátt"). 

2019 / A

ISSN 2535-602X

BIRTA

BERLiNiB 2019 / A 

BERLiNiB: Made einkum í Aþenu um, 

m.a. vera, Liberation og 

Nibbling. A hugtak Aristo Tacoma alias

SR Weber, Oslo. ISSN 2535-602X 

Formleg framleiðslu staðsetning: 

Oslo, Norway Mail: Yoga4d: VRGM, 

Holmenv 68, 0376 Oslo

berlinib.com 

industrialbabes.com 

instagram.com/berlinib

Þegar við búa til tímarit, Við byrjum Þegar við búa til tímarit, Við byrjum 

skipulag 'frá grunni "og bæta tag," test 

skipulag "í" Blue Note "á vinstri hlið af 

þessari ritstjórn síðu. Þetta er 

náttúrulega smám trans-stökkbreytt í 

eigin tímaritið okkar. Við skipta hver og 

einn af af eldri próf myndum (sem eru 

allir skjalfest í Instagram reikning okkar) 

með eigin shootings okkar, stylings og 

módel (oft einnig ný andlit). 

Meginreglan er sú að við getum leyft 

aðeins það besta af inspirations og svo 

við förum fyrir pickings Vogue, Numero, 

Harper Bazaar, Elle etc etc til að lýsa 

upp síður okkar með fyrirrúmi gerðum 

eins og við vinnum að búa til 

fullkomlega eigin tímaritið okkar.

Svo, hver mál er unnið á 

þennan hátt og á birtingu 

sínum tíma {fyrir tímum, CFR 

vefsíðuna okkar} allt efni er 

okkar eigin, og þá að 

sjálfsögðu, stimpill "út!" Mun

birtist vinstra megin á síðunni.

texti article: okkar eigin frá upphafi. 

Höfundarréttur: eðlilegt stíl 

höfundarrétti gildir, CFR heimasíðu 

okkar; tíska bloggers geta Reblog

myndir með venjulegum 

viðurkenningum: á vefsíðu okkar er 

sérstakt mappa fyrir bloggara þar sem 

myndir fyrir hverja útgáfu geta vera 

valinn út auðveldlega. 

Hæfileikaríkur fólkinu, fashionistas sem 

vilja til að vinna með okkur 

vinsamlegast hafðu samband við okkur 

í gegnum Twitter, og eftir að við getum 

notað tölvupóst, SIP-hljóð, fundir o.fl. 

Við erum alltaf opin fyrir nýjum gerðum, 

rithöfundar, 

ljósmyndarar, stílistar, 

förðunarvörur listamenn, setja 

hönnuðir-auk föt vörumerki 

auglýsendur etc- fólk sem í anda 

áhuga og gæði viljað leggja sitt af 

mörkum allvel á einn eða annan 

hátt. Upphafleg Fjármögnun 

BERLiNiB er það er best að kallast 

"áhugamaður" stigi, þó með topp 

búnaði, og við vonum, frábært 

bragð og samsetningu færni etc, 

búa við

góðum árangri innan þessa 

ramma.

Aristo Tacoma

{A ljósmyndari í, & the ritstjóri, B; og 

einnig oft stylist}

Vörumerki í editorials: ritstjórn efni 

má styrkt af tísku vörumerki, sjá 

Instagram okkar fyrir tengilið 

upplýsingar.

Auglýsingar: Sömu aðferðir hafa 

samband og fyrir tegund um að 

fjármagna. Í BERLiNiB eru 

auglýsingar merktar "Þá 'eða 

vörumerki er sýnt þannig að það er 

augljóst.

Innihald hvers birt BERLiNiB tímaritið 

er höfundarréttur Stein Henning 

Braten Reusch samnefni Aristo 

Tacoma. Allir þeir sem taka þátt í 

contentcreation eru nefnd (líkön eru 

nefnd sem þeir vilja). Óundirritaður 

efni er því ritstjóra. Ef þú hefur 

einhverjar spurningar um neitt hér 

birt, eða vilja til að leggja sitt af 

mörkum, vinsamlegast fylgdu 

@industrialbabes á Twitter.com, um 

app eða í gegnum tölvu, og innan 

tveggja daga og við fylgjum aftur. Þá 

getum við notað Direct Textaskeyti 

þar með vellíðan. BERLiNiB er í boði 

fyrir frjáls, alltaf, eins og gæði PDF. 

Þar sem það er engin áskrift gjald, 

bjóðum við þeim sem finnst upplyftum 

að styrkja BERLiNiB {valdi summan & 

gjaldmiðil sjálfur}:

paypal.me/aristotacoma/

Tækni nær Nikon Df, NIKKOR w / VR 

KDE Neon, GIMP, LibreOffice, 

FontLibrary.org etc etc, og að 

sjálfsögðu PC Android-x86 pallur. 

Þegar BERLiNiB er að fullu 

fjármagnaður af viðskiptalegum 

samningum og auglýsingar, munum við 

nota svipaða kóngafólk leturgerðir 

gegnum keypti leyfi.

https://www.paypal.me/aristotacoma/




BEST OF 

SPRING '19 

tísku 

strauma

leitarorð sem 

segja það allt 

<>

Í stuttu máli: 

SWEET 

Chaos

Rétt eins og áskoranir heimsins eru ekki einföld; 

rétt eins og pólitíska landslagið er ekki einfalt; 

bara eins og villtur samsafn af hugsun ríkjandi 

orðræðu heimsins forums- knúin tölvur, frekar 

en einn eða tvo stóra raddir; rétt eins og 

lausnum og við verðum að leita eru margir og 

fjölbreytt; svo er líka tíska vor 2019 sætur 

samsafn, mósaík, a

óreiðu, eða a fjölbreytni af hvata þar sem það er 

ekki satt yfir arching einfalt hugtak. 

Enn, þar tíska er ætlað að einfalda hvernig á 

að líta stílhrein, flottur, tísku, þá hefur það að 

vera eitthvað frekar en allt og þegar það er 

sóðaskapur, höfum við rétt til að velja eitthvað 

út frekar en að þurfa að endurspegla það allt. 

BERLiNiB velja út eitthvað, með því að nota 

það sem við vonum er gott bragð. Jæja þá:

skekkt > > >

HÁLSKLÚTUR & 

MICRO-BAG

Þú getur örugglega láta undan í að öðru ef ekki 

sloppy, þá að minnsta kosti asymmterical- það 

er satt fyrir scarfs og pils. Bætið undir stærð 

handtösku og þú ert það.

Strangt > > >

NYLON 

stuttbuxur

Einnig kallað hjólandi stuttbuxur. 2019 þetta eru 

hlutir sem þú getur ganga með, og sameina 

með eins yfir-stærð.

Strangt > > >

BELT

A konar innkastið aftur til 1950, mittismál er ekki 

nákvæmlega að vera stór.

> > > 

PLASTKINKY 

AND 

NEOGOTH

Það er nokkurs konar 50 Shades tíma, en með 

2019 ívafi. Supermodels mæta í plast 

BDSM-innblástur föt.

SYMBOL> > >

OF Animal & 

HRINGJUM & 

skekkist ekki 

ferningar

Leopard-prent o.fl. En einnig sérkennilegir 

prent: Ekki alltaf samhverf í vélfærafræði, vél 

skilningi, né bara flowerly gerð tákn. Óljóst 

boðberi upp squarish og / eða hringlaga 

tegundir af samhverfu.

over-> > >

SIZE TOP, 

beran fótlegg

Björt pils, skyrtur, með möppunum, þá háir 

hælar eða stígvél eða íbúðir, hugsanlega 

sokkana.

> > > brotin 

TEXTILES

Taka eitthvað svart og stór og brjóta það 

hrikalega oft í kringum sig og í kringum efri hluta 

líkamans, setja á sumum stígvélum, og þú getur 

rölta á götunni og enginn kylfu augnlok: þetta er 

rétt í miðju hvað er að gerast og fyrir vorið 2019.

> > > Litur: 

VIOLETISH, 

WHITE, dökkt, 

GREENBLUEISH, 

& 

TRANSPARENTISH

Það sexily gagnsæ hlutur getur ýtt á þennan 

hátt, fyrir áræði: að sýna geirvörtu eða tvær, og 

/ eða til að sýna undies þinn.



RED-HOT

svali

Spring '19 

Model: Kristi 

Yanochko 

Photo: 

Aristo 

Tacoma 

Brands eru: 

THS, og 

brjóstahaldara 

úr MED af 

Ermou Street

fá 2019 rétt:

sameina 

sjálf-

# Glæsilegur 

Stern meðvitund 

með smá 

#caring



Umhyggju?



 Já! Redhot 

flottur:

sterkur#strong

stúlkur#strong

getur bros

#strong





// á með:

logi, hæll, 

sólgleraugu, .. 















rauð-heitt 

kaldur 

pinnahælar /// 

eru gerðar fyrir 

dans /// 

hálf-nakinn ///











Viltu Lest: 

Sjö 

Ábendingar 

fyrir að fá 

það gert

Model: Val Danza

Photo: Aristo Tacoma



Þjálfun, þegar gert rétt, er-við skulum vera 

hreinskilinn, sársaukafull. Þegar það hefur 

verið gert, þó að ánægja er súrrealískt. Á 

öllum stigum, líkamlegum, sálrænum, 

félagslegum, andlegum,

alhliða. Að fá það gert er svakalega en bara það 

eru bragðarefur? Kannski þú hefur ekkert 

vandamál að fá það gert: þá þú þarft ekki að 

lesa þetta. Ef þú, eins og meirihluti, ekki fá það 

gert eins mikið og þú vilt, kannski sum af 

þessum vísbendingar mun virka fyrir þig!

[1] hafa líka 

senda 

tiltekinn 

táknrænum 

verðlaun

Það er ekkert lið fagna því að þjálfun gekk 

samkvæmt áætlun við einhverskonar decadent 

máltíð sem gleðispillir það sem þú gerðir bara 

svo vel. Hins vegar: að setja upp einhvers konar 

verðlaun, jafnvel þótt frekar "táknræn" - alltaf vit. 

Þjálfunin kann að hafa þætti gaman og ánægju 

etc etc, en það

er alltaf góð hugmynd að ætla að fá einhverja 

virkni gert rétt eftir, sem er að minnsta kosti 

dálítið skemmtilega. Það ætti einnig að vera 

öðruvísi, mikill andstæða. Það kann að vera 

bara nokkrar mínútur af þessu-eða-það, en það 

verður að hafa tómstundir í það, og jafnvel þótt 

ánægja er mjög væg, ánægja að vera skýr og 

raunveruleg. Dæmi þú getur gert sjálfur. 

Klassíski dæmi: að gefa þér þrjár mínútur til að 

lesa nokkrar síður í bók sem þú ert nú þegar 

infatuated með. En þú getur auðveldlega gert 

upp hvaða fjölda fleiri dæmi-allt flokkast sem 

"táknrænum" umbun í skilningi sem við lýst 

bara.

[2] Munið töfra kaffi

Svo þú ert að fara að þjálfa. Þú ert að fara að 

æfa vöðvana. Þú vilt nokkra hluti í röð.

Í fyrsta lagi er eins og notalegur fastandi maga 

og mögulegt er. Tveir, orkugefandi drykk sem 

fer beint til vöðva og sem hefur ekki mál um 

það. Eitthvað sem gerir líkama titra í aðeins 

réttan hátt. Þjálfunin mun naga á blóðsykur og 

svo sætan kaffi mun ekki verða feitur, mun það 

frekar auka gaman af þjálfun. Og kaffið mun 

ekki yfirgefa þig eirðarlaus því þú setja það til 

góðra nota: líkaminn er þrá hreyfingu og með 

kaffi, gefa þér það vilja til að færa.



[3] 

vikuskammtar, 

vikulega 

stöðvast

Fá takti við líkamsþjálfun kerfi. "Á 

hverjum degi" hljómar vel í orði, ef 

til vill, en líkaminn þarf að gera 

sumir bakgrunnur vinna og það 

gerir fullkomna vit í að hafa nokkra 

daga í hverri viku þar sem það er 

örugglega ekkert af venjulegu 

þjálfun. Og þetta leiðir okkur að:

4 Endurstilla [4] Endurstilla ] Endurstilla 

samviska hverri 

viku

Aukaafurð um meðhöndlun þjálfun sem 'viku 

pakki "er að sama hvernig þú flutt í síðustu viku, 

í hverri viku er nýtt; ekkert mál ef þú did ekki fá 

að þjálfa eins mikið og þú vildir-það er ný vika 

framundan og nálgast það með hreinum 

skýrleika sem þeir í Zen kallar "Byrjendur Mind": 

saklaus af the fortíð, komandi viku byrjar með 

eigin 'samvisku ráðstöfunarfé' þess, og lýkur 

með því.

[5] 

Glamorize 

fyrir 

þjálfun 

útbúnaður

Það er vel þekkt sannleika sem skilja föt fyrir 

þjálfun, af því tagi sem höfðar djúpt að þér, er 

risastór hvatning þáttur. Þetta felur í sér, nema 

það er berfættur form training- skó sem lítur allt 

í lagi en finnst frábær.











6 Tantrify [4] Endurstilla ] Endurstilla 

þjálfun, ef þú getur 

Ef þjálfun felur verkjum, hvers vegna ekki-með 

öllum hentugum ákvörðun - jafnvægi það út 

með því augljósasta og flestum heilbrigðum af 

gleði? Þegar það er

mögulegt og ágætis nóg. 

[7] Og, jafnvægi 

á 

þjálfun eyðublöð

Finndu Symmetry í hvernig þú ert mismunandi 

þjálfun. Engin ein unvaried þjálfun sett getur 

verið alveg rétt allan tímann. Líkaminn mun 

merki það á einhverjum tímapunkti, hvort sem 

er. Hugsaðu jafnvægi og smíða

afbrigði. Eins og margir vel 

þekkt sálfræðileg rannsóknir 

hafa sýnt, að sú staðreynd 

breytileika er sjálft

hvatning þáttur.



2019 

Og 

fullorðins 

GEN Z:

Generation Zen-

sationally 

TransZendent

Texti og myndir: Aristo Tacoma

A. 

Nýju trendZetters

Hin nýja stefna-Zetters, fæddist ekki heldur 

skýrt eftir Millenium vakt, eru adults- enn 

unglingar-en fullorðnir sem geta löglega drekka 

vín og kjósa-og sem hugtakið "falsa fréttir" er 

fyrstu hendi og augljóst; sem telja það 

avantgardist ekki að nota deita app; sem veit að 

almennum, eins og sardínur, má ekki alltaf vera 

rétt; sem alveg hugsanlega veit hvað það þýðir 

"að

stutt "en ekki gera það ef það gæti skaðað 

fyrirtæki sem taka þátt.

B. Þeir eru 

ert 

inn í að vera 

{Zelf} kunnugt 

um, ef til vill

Þar dögun nútíma tækni á þessu 20 ÞÞar dögun nútíma tækni á þessu 20 Þ

öld hafa margir-en ekki allur-ræktanir æsku 

dafnað á skemmtilega "frelsi frá vafa" (og frá 

vitund), sem stafar af "tækni 

bjartsýni ". 1950 hafði þetta-lok 1960 og 1970 

ekki hafa það- það, heldur var tímabil þar sem 

cannabisenthusiastic meditators myndaði hring 

í kringum Pentagon og meðan söngur forn 

sanskrít hljóð "Aum", vonast til að koma 

Pentagon í stöðu levitation. Þá tech.opt. sett 

aftur í samband og eytt mest af Woodstock 

menningu. Á völtum hvernig það gekk aðeins úr 

tísku í 1990 og síðan tech.opt. eyðileggja 

heiminn upp fyrr komu aldri millenials. Í Gen Z 

fólkinu eru ekki sannfærðir hvorki egóið né 

almennum fréttir eru rétt, og nota tækni einnig 

að sporna við tækni-þróun.



C. Zeneration 

hugleiðslu

Sumir af the vörumerki nýr blóm mannkyns 

eflaust mun kasta til hliðar hugtakið 

"hugleiðslu" eins bull. 

Gen Z er allt um fjölbreytni, og, að auki 

sem hver kynslóð hefur verulegar miniorities 

víkja frá meirihluta.

Having eins mikið, það er ómögulegt að 

efast mikið um selfcenteredness á veröld-

og tæknilegum meginstraumum-án þessa 

hennar leiðir líka að áhugi fyrir róttækar val. 

Hugleiðsla er, á þann hátt, sterkasta yfirlýsing 

vitund mögulegt: það er tileinkun til vitund-eða, 

eins og sumir af the Indian sérfræðingur viljað 

segja það í 1960, að "áreynslulaus vitund". Enn 

hefur Gen Z að vera skapandi um tákn af 

þessu: Flower Power tákn af the 1960 eru enn 

þroskaðir og þroskandi en þeir eru yfir-notaður 

og kunna eins mikið signify hrifningu með allt 

aftur og með tónlist 1970 og með a ræktun innri 

þögn.

D. Deliciouzly 

Zensational

Hins vegar er það ljóst, þrátt fyrir þá staðreynd 

að sum hysterical afbrigði sem einnig Gen Z 

fæða í-að í mest tæknilega háþróaður tiltölulega 

frjáls borgir, ekki síðan 1970 hefur það verið 

eins mikið hátíðarhöld líkamlegur utan-kyni 

frelsi. Og þetta er ekki í minnstu þökk hvernig 

2019 er á móti Gen Z og borgara um að setja 

skörpum merki þeirra á heiminn.



TNS

BERLiNiB s ert 

Satt

bull kafli

Texti og mynd: Aristo Tacoma

Það er app til að 

finna rakvél þinn

Það er sterk tilhneiging í öllum nútíma 

samfélögum til að nota baði sölt í baði 

á slíku tagi sem ekki aðeins framleiða loftbólur, 

heldur einnig gefa gott lit á baðkari vatninu. 

Hins vegar er annar stefna, sem er ekki alveg í 

samræmi við þessa einn. Þrátt fyrir vinsældir 

Brazillian Wax aðferðir, aukið hlutfall fullorðinna 

kvenkyns íbúa er einnig með razors. Þegar 

þetta er ásamt ofangreindum kúla-og-lit kynslóð 

aðferð, og razors eru sett í vatn, eru líkurnar 

mikill að rakvél hverfur og er ónýtur áður en bað 

er tæmt.

Eins prof. Humphrey Svikinn á Madland 

Looniversity tjáir það, "Vegna þess að

notkun sameiginlegum baði sölt, gegnflæði 

sýnileiki baðvatns er nálægt núlli. Ásamt 

nú-ákafur afnota stúlkna hirða razors úr léttum 

plasti og bara flís úr málmi, eru líkurnar á að 

razors einfaldlega ekki trackable innan 

tímalengd baði. Allt þetta er vegna þess að 

alveg óþarfa kvenkyns löngun til að sýna 

glansandi fætur. "

Við leggjum prófessor. Svikinn þar.

Sem betur fer, það eru forrit fyrir þá 

sem í vandræðum staðsetning razors 

þeirra í sjónum við Litun kúla.

Taka, til dæmis, Razor-leitar Star Drone 

app. Þetta er ókeypis app, en það er einungis 

hægt að nota saman með Star Drone Razor 

Metal Detector Kit þeirra, sem kostar næstum 

Grand og svo er svolítið ofan fjárlögum fyrir 

flesta. The drone, samkvæmt forskrift, verður 

beint úr forritinu þínu að fljúga í loftið 

baðherberginu, gera ítarlega skönnun á hvaða 

málm efni þinni baðkari jafnvel lítilsháttar slivers 

úr stáli í razors verður nákvæmlega greinist í 

neitun tími . Síminn mun öskra og drone mun 

gera jumpy hreyfingu rétt ofan á þeim 

niðurstöðum falinn razors kafi í baðvatns þínu.

Ef þú getur enn ekki fundið rakvél, GPS hnit 

rakvél mun birtast, ásamt korti og leiðbeiningar 

sem hvernig á að komast þangað, á skjánum á 

símanum. 

Fyrir þá sem vilja minna hávær nálgun-eftir 

allt, drone fljúgandi inn baðherberginu mun búa 

til hljóð sem samsvarar um það bil fimm þungur 

málmur tónleika spila í einu, það er Razor-leitar 

Submarine App á broti af verði. Þetta hefur 

málmleitartæki snyrtilegur búnar til bað-pottur 

vingjarnlegur kafbátur tæki. Kafbáturinn mun 

yfirborð á því augnabliki sem það hefur staðsett 

rakvél, og rakvél ætti að finna

strax undir það, nema það eru sterkir 

straumar í potti.

Fyrir þá sem vilja aðeins meiri náttúrulega 

nálgun, minna háðir slíkum hlutum eins og apps 

símans, sem Alþjóðasamtök Kafarar hafa eigin 

nokkuð ódýr lausn þeirra: a bað-pottur 

vingjarnlegur Kit RazorSeeking kafari, með 

litlum súrefni flösku, grímu og öflugur 

neðansjávar leysir glampi-ljós gerðar 

sérstaklega til að sporna við áskoranir the 

vinsæll notkun colorised baðsöltum saman við 

razors. Með þessu tæki, og nokkrum einföldum 

hreyfingum sundi (mappa er innifalinn með Kit), 

ættir þú fljótt auðveldlega hægt finna hvaða 

rakvél, sama hversu margir kúla sem þú hefur í 

bað.



Fyrir og 

eftir farða

Hvernig á að hugsa um 

að gera upp? Hvernig á 

að reikna út stílhrein 

leið til að beita farða 

færni þína? Og hvernig 

á að auka þá færni? 4 

Simple vísbending

Elmayahh fær farða 

fyrir BERLiNiB 2019 / B 

cover ritstjórn 

Model: Elmayahh, Insta 

@elmayahh Mua: Myrto Departez, 

Insta @myrto_departez

Photo: Aristo Tacoma

Cafe Locations: 7 sinnum, Psiri, Athens 

Studio stöðum: STUDIO P56, Athens, 

Insta @ studio.p56

Tíska vörumerki í þessari 

ritstjórnargrein:

Föt og hár hæll TATU BY SUELITA, 

Insta @tatu_by_suelita Animal 

prenta stígvélum frá Stradivarius, 

Insta @stradivarius

Næsta síða: Tóbak poki af 

pokar Simona, Insta 

@dakovasimona





1: Setja#strong

sem

markmið 

hægri

Þetta er augljóst en við skulum stafa 

það út: Ef þú vilt gera punkt - að þú 

ert gera-listamaður sem getur skvetta 

gull eða eitthvað á andlit og gera það 

koma út rétt - þú vilt gera til að auka 

það sem er náttúrulega falleg um 

andlit, svo að á að horfa á andlit, 

Wowfactor er. Það er ekki að fólk sé 

að fara að horfa á farða (nema þeir 

eru sérfræðingar). Þeir eru að fara að 

horfa á andlitið. Your

farða, þegar það tekst, er ekki þar - en andlit 

hennar er bara fjári svakalega.





# 2: Hugsaðu 

um hvaða liti 

sem þú hefur nú 

þegar

Hvaða lit þú sótt sem hluta af þinn farða er að 

fara að hafa áhrif á tilvist litum sem þú hefur nú 

þegar, náttúrulega. Helsti leiðin þetta gerist er í 

gegnum líking, þú might vilja til að beita fína 

orðið "resonance" á það. Til dæmis, eins og svo 

eyeshades, gætir þú segir, "endurómar" með 

augnlit (eða auga litum, til að vera nákvæmur).

Þegar þú húðin er sútað, hefur þú annan lit 

þar sem þú vilt kannski að 

áherslu; rétt eins og það eru litir um húð sem þú 

vilt ekki að leggja áherslu á. Allt þetta ætti að 

spila í andlega viðbúnað þína fyrir farða.



# 3: ..og ljósin 

þar Youre

ert 

um að fara

Ef þú gætir stjórnað ljósin þar sem þú ert um 

það bil að fara, hvaða tegundir þeir eru, hvað 

horn sem þeir koma frá, etc etc, þú vilt ekki að 

gera mikið farða. Það væri eins og sumir af the 

fleiri þykktum form ljósmynd fundur, þar sem 

ljósmyndarinn getur sett upp ljósin þannig að 

hámarka þetta og það lögun og búa til 

náttúrulega skugga til að leggja áherslu á neðri 

vör og alls konar svoleiðis.



# 4: Og: þegar 

hafir 

ert 

skiptið, gera 

teikningum 

þínum

Makeup, á þann hátt, er skissa andlit ofan á 

andlit. Ekki satt? Því meira sem þú hefur spilað 

með hörðum vs mjúkum augabrúnir og alls 

konar hluti eins og að nota penna og pappír eða 

tölvu jafngildi því meiri selfassuredness þú 

verður að hafa í beitingu bara rétt magn af 

farða. Þú getur nú þegar að vera vandvirkur í 

skissa. Ef svo er, fínt! Ef ekki, hér er leið til að 

fara um hana: kaupa eins marga eyða blöð af 

pappír sem þú getur bera, og hafa fullt af bláum 

penna og ná mynd af einhverjum með 

klassískar aðlaðandi andlit með einföldum 

glæsilegri lögun-aldrei, hugur tíma áfanga eða 

húð lit eða neitt. Vísbending er að komast inn í 

krafti, með andlit sem þú veist nú þegar vel. 

Segja, Brigitte Bardot. Þá tilraunir með það 

hversu fáir línur er hægt að setja á blað til að fá 

hámarks tilfinningu að það sé aðlaðandi andlit. 

Vísbendingar: Symmetry vinstri / hægri og 

lóðrétt. Bara útlista eina hlið á nefið, - stundum 

vísbending um nefið er nóg. Setja skugga undir 

neðri vör. Láttu augun að vera breiður sundur. 

Láta nemendur vera stór, en vera viss um að 

það er spegilmynd af einhverju ljósi á þá-segir, 

glitrandi ferningur. Ekki yfirteiknun ekki hluti 

sem getur flækt teikningu. Nenni ekki að teikna 

eyru í upphafi, bara láta hárið rennsli yfir eyrum. 

Kasta fyrstu fimm hundruð teikningar. Þá halda 

þitt besta á tveimur eða þremur; og bæta viku 

eftir viku. bara láta hárið rennsli yfir eyrum. 

Kasta fyrstu fimm hundruð teikningar. Þá halda 

þitt besta á tveimur eða þremur; og bæta viku 

eftir viku. bara láta hárið rennsli yfir eyrum. 

Kasta fyrstu fimm hundruð teikningar. Þá halda 

þitt besta á tveimur eða þremur; og bæta viku 

eftir viku.



Heilsa 

hagur af 

having a 

mikill tími

Eða, 

orðlausa könnun 

á hugtakinu 

fegurð

Model: Teuta Pereira

Photo: Aristo Tacoma

The tegund af smávindlar sem notuð eru 

í myndinni er frá Kúbu; úr hreinu tóbaki









Stíll 

göngulag 

þitt

Könnun á sætum 

hvern dag 

viðfangsefni: Að 

vera tilfinning í 

krafti göngulag, 

með öðrum 

orðum: að fá 

smart göngulag

Model: Natasia Kinia Photo: 

Aristo Tacoma



s treets eru mál s treets eru mál 

af nokkrum 

sekúndum: 

sekúndur sem 

að hringja í 

far: sumir gera það 

með því að klæða 

sig upp: sumir gera 

það venjulega 

{venjulega 

með miklu 

meiri 

áhrif af } eftir 

naumhyggju: 

einfaldleiki: og 

hugsa dans



Þegar 

aðgerð 

mataræði 

annan{venjulega 

frægur 

beitingu laga 

sem, stundum, 

minna er meira, 

þegar 

} eftir 

þú lest: þegar 

gera ást: 

fashionista 

götutíska Walker 

telur þetta í ljósi 

þess hversu þeir 

ganga eftir



{ "Góða borg": 

staður þar sem 

unnendur 

göngutúra eru 

meðhöndlaðir 

með fáránlegt 

lotningu þeir eiga 

skilið.}
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