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Wanneer ons 'n tydskrif, begin ons die 

uitleg van nuuts af en voeg die tag, 

"toets van die UITLEG" in 'n blou noot 

aan die linkerkant van hierdie 

redaksionele bladsy. Dit is natuurlik en 

geleidelik omskep in ons eie tydskrif. 

Ons vervang elkeen van die vorige 

toets beelde (wat al gedokumenteer by 

@berlinib) met beelde van ons eie 

oorspronklike lote. Die idee agter 

hierdie metode is dat ons wil net die 

beste inspirasie vir ons tydskrif, so ons 

kies beelde van ons gunsteling bronne, 

soos Vogue, Numero, Harper's Bazaar 

en Elle Magazine, aan die lig ons 

bladsye met beelde wat ons inspireer 

as ons werk om ons eie ten volle 

oorspronklike publikasie te skep.

Elke uitgawe is ontwikkel op hierdie 

manier, en ten tyde van die publikasie 

(besoek ons webwerf vir publikasie 

keer) al die inhoud is ons eie. Eers dan 

sal die "GEPUBLISEER" stempel 

verskyn aan die linkerkant van hierdie 

bladsy.

Alle artikels en ander teks is 

oorspronklike werk van die 

begin af.

Kopiereg: All BERLiNiB inhoud is 

kopiereg die tydskrif maar in 'n 

'fashionblogger-vriendelike' manier. 

By die gids afdeling van ons webwerf 

vind jy elke foto gereed vir reblogging 

saam algemene riglyne vir watter soort 

erkenning ons graag sou wou sien in 'n 

post.

Talentvolle mense en 

modebewustes wat wil om te werk met 

ons: Kontak ons gerus by 

berlinib@aol.com of DM

op Instagram. Ons is altyd oop om te 

hoor van modelle, skrywers, fotograwe, 

stiliste, grimering

kunstenaars, stel ontwerpers, 

mode-ontwerpers, adverteerders en 

ander entoesiastiese skeppende wat 

wil bydra.

As 'n nuwe tydskrif, het ons besluit 

uitsluitlik 'digitale' te gaan. Met top van 

die lyn toerusting en die groot smaak 

en kreatiewe vaardighede van ons 

bydraers, skep ons

uitstekende resultate binne 

hierdie raamwerk.

Aristo Tacoma { die redakteur van Aristo Tacoma { die redakteur van 

BERLiNiB; dikwels fotograaf en stilis vir 

dit so goed} BERLiNiB is beskikbaar vir 

gratis as kwaliteit PDFs by 

berlinib.com.

advertensies: 

Dit is die 2019 / C, is slegs die derde 

uitgawe van BERLiNiB. Terwyl ons 'n 

paar advertensies in die eerste twee 

kwessies, was ons aanvanklike doel 

om op te bou kwaliteit van die inhoud 

en laat lesers om toegang te verkry tot 

die tydskrif deur ons Instagram 

rekening. In hierdie uitgawe, die

2019 / C, gee ons advertensies 'n 

pouse, en in plaas daarvan het 'n paar 

meer hoofartikels. Dit baan die weg vir 

die insluiting van geleidelik meer, 

noukeurig gekies, hoë-gehalte 

advertensies wat 'n mode-tydskrif aan 

te vul, wat begin met ons 2020 / A 

publikasie. Ons langtermyn-doel is om 

te wy aan 55 bladsye, of ongeveer. 

helfte van die tydskrifte, advertensies 

teen vasgestelde pryse, wat is ingestel 

op hulle toeganklik vir maatskappye 

wat wil adverteer in ons tydskrif maak. 

Brands kan ons kontak om hoofartikels 

borg (en sal in die ed genoem.).

Die inhoud van elke gepubliseer 

BERLiNiB Magazine is kopiereg Stein 

Henning B. Reusch alias Aristo 

Tacoma. Almal wat betrokke is in die 

inhoud-skepping is vernoem (modelle 

is vernoem as hulle wil). Unsigned 

materiaal is deur die redakteur.

Tegnologie sluit in: 

Nikon Df, Nikkor w / VR, KDE Neon, 

Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org [ons 

sal kommersieel gelisensieerde fonts 

so gou as genoeg inkomste dit toelaat 

gebruik], en Android w / G15 PMN & 

Android-x86 verbeterde w / Fedora 

Termux & Perl. 
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universele digitale "digitale 
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Twaalf 

tendense in 

FW2019 / 

2020 

mode

Kommentaar op die 

nuwe klere, skoene, 

style en ook waardes 

van sommige 

leidende mode 

etikette en 

ontwerpers 

Deur Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Fashion

Korrespondent, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

.1. Planet 

beskerming & 

ons tweede vel

Etiese verbruik klink in belang dwarsdeur 

die mode-wêreld, soos meer mense 

beskerming van die planeet Aarde se 

bome, lug en water, en die negatiewe 

impak van ontbossing en oorbenutting van 

plastiek in ons daaglikse aktiwiteite te 

oorweeg. Byna elkeen van die tendense 

wat ons hier leer ken, kan ook bespreek 

word vanuit hierdie perspektief, maar dit is 

nie die hele storie en die implikasies van 

omgewingsbewustheid is nie altyd 

duidelike of ondubbelsinnig. Byvoorbeeld, 

na aanleiding van die herrie van 

diere-regte groepe teen bont en leer klere, 

baie ontwerpers begin met behulp van 

faux leer, maar 'n paar het hardnekkig 

verdedig gebruik van egte leer op die 

veronderstelling dat die meeste faux leer in 

wese is plasticbased, en die laaste ding 

wat ons wil is ekstra plastiek om die 

planeet te besoedel. In ieder geval, 'n 

tweede vel in die vorm van 'n soort van 

leer is 'n kern mode eienskap in

FW2019 / 2020, en leer kan gevorm word 

om 'n verskeidenheid van style en 

seisoene aan te pas. Die voorkoms wissel 

van vroulike kop-aan-toe leer-Chanel en 

Alexander McQueen-tot meer unisex style 

van Sies Marjan en die meer manlike biker 

vibes van Bottega Veneta.

.2. Kleur my grys 

Kim Jones versameling vir Dior se 

Herenmode Pre-Val 2019 voorgestel dat 

grys is 'n nuwe swart hierdie seisoen se, 

en tereg so. Byvoorbeeld, Aknee Studios 

en Dries van Noten wys hoe verskillende 

skakerings van grys kan aangepas word in 

die herfs klerekas in 'n nuwe manier. 'N 

kwaliteit wol jas in grys vang hierdie 

element, en is sekerlik 'n go-to klerekas 

item in elke seisoen.

. 3. Tall 

platform 

hakke

Of ons graag platform hakke, Stella 

McCartney, Versace, Saint Laurent en 

ander 

ontwerpers etikette aanbied hoog platform 

hakke as skoene van jou keuse se hierdie 

seisoen. Voeg die ondersteuning van 

Chanel se FW19 versameling, en die 

debat afgehandel is: Platform hakke is in 

die tendens.

.4. Shine 

helder

Glitter, metale, skyn en skitter. Baie 

ontwerpers aandring op die verligting van 

donker winter dae met so 'n helderheid. 

Michael Kors, geïnspireer deur Studio 54, 

bied glittery partytjie rokke. Balmain bied 

'n-80's geïnspireer benadering met 

sequins en vinylshine. Saint Laurent maak 

die "gloei in die donker 'n konsep mode. 

Verleen, die meeste mense sou nie 

oorweeg glitter en sequins om gepaste 

werk drag wees. Maar 'n bietjie van glans 

kan, en miskien moet, word in byna enige 

uitrusting en geleentheid opgeneem.

. 5. geïnspireer 

rokke

Hierdie seisoen het ons-Matrix geïnspireer 

leer kledingstukke het, sommige met 

afgeskeer skaap voering (Balenciaga 

FW19 versameling); sommige met 'n pop 

van kleur. As die weer is donker en 

bewolkte, daag dit! In sy versameling, Wes 

Gordon by Carolina Herrera maak 'n saak 

vir die warm pienk rok. Sommige het 

gewerk met afdrukke. Sommige met 

helderkleurige pelse. Gemaklike en 

stylvolle, in gesellige wol of stylvol pels, 'n 

kwaliteit laag gaan nooit uit van die styl.



[Verv.]

.6. Gedeelde 

waardes en 

vroulike vorms

Die mode-wêreld kan nog deels ingewig 

tussen die 'athleisure "en" gebruikswaarde 

"lyk, maar ons beweeg in-nostalgie 

veroorsaak styl. Hier sien ons 'n invloed uit 

die 1970's en 1980's. A subtiele maar 

kragtige styl maak 'n verskyning in die see 

van helder kleure en skerp kante.

Sommige ontwerpers, soos Pier 

Paolo Piccoli, besig is om wat hulle 

noem 'n gedeelde waardes se eerste.

Meester van romantiese styl en 

invloedryke Valentino ontwerper 

Piccoli onlangs gesê: "Ek wil 'n 

gemeenskap vir Valentino skep. Ek bedoel 

iets anders as 'lewenstyl', wat ongeveer as 

gevolg van voorwerpe. Dit gaan oor mense 

wat waardes deel. "

Die Valentino Val 2019 Gereed-vir-dra 

show featured 'n diverse cast van modelle, 

insluitend mode-ikoon Naomi Campbell, 

wat die fenomenale show gesluit. Piccoli 

se Valentino styl is al oor die sagte 

silhoeëtte, vroulike vorms, tule en vere

- geskik lyk vir meer formele geleenthede. 

Dit resoneer met die ontwerpe van 

Giambattista Valli (wat sy versameling met 

H & M vroeër vanjaar by Cannes Film 

Festival aangekondig).

.7. Giantwear

Vertrek uit die baie nou tendens, gaan ons 

nou beweeg na groter dinge, letterlik. Daar 

is talle voorbeelde: oorgrootte silhoeët 

Balenciaga se. Ten volle opgevlam en lae 

rompe. Ballon moue. Sterk, opgestopte 

skouers. Etikette sluit Marc Jacobs, Saint 

Laurent en Tomo Koizumi (wie se debuut 

modevertoning ingesluit Bella Hadid, 

Karen Elson en die ridder van Westeros 

van die spel van Trone, Gwendoline

Christie). Vir die dapper: 'n opgevlam, 

lywige rok. In dieselfde trant, maar vir die 

meer stemmig: 'n ekstra groot jas.

.8. Van 

kappies om 

Hats

Koerant seun, emmer, Bonnet, Fedora: 'n 

hoed vir elke geleentheid. Kappie baadjies 

word vervang deur unhooded rokke in die 

herfs, maar met 'n wye verskeidenheid van 

die mode Hoofddeksels. Ons sien dit 

onder mode handelsmerke soos Christian 

Dior, Balmain, Valentino en Chanel, saam 

met 'n groot mode-winkels soos Zara en 

Mango. Die reeks sluit breedgerande 

fedoras, chic barette en Lanvin se 

zuidwester.

.10. deurdrenk 

van die goud

Lank al verby is die dae toe goud gawdy 

was beskou en slegs silwer was 

aanvaarbaar. Nou is dit goud vir al wat dit 

werd is, en dit is inderdaad die moeite 

werd om 'n baie: 'n simbool van stabiliteit 

in 'n wêreld vir ewig op die rand van 

onsekerheid, en waarin die natuurlike

omgewing lyk kwesbaar. Goud is ook 'n 

groot pragtige vorm van 'ontvlugting. 

Jeremy Scott by Moschino het dit 'n spin 

deur outydse ontvlugting gegee. Ralph 

Lauren toon 'n chic en draagbare 

benadering deur Altuzarra en Celine 

gesekondeer. vroulike stukke Brock 

Versameling se vertaal die sjarme van 

klassieke tye in die kas van die moderne 

vrou.

. 11. Suits

Pas het nou mode gebly vir 'n paar 

seisoene, met 'n paar variasies elke 

seisoen. Hierdie tendens sal na verwagting 

voortduur in 2020. Hoewel pas ten sterkste 

geassosieer word met werkkleding, kan 

verskillende silhoeëtte en materiale word 

uitgeroep na 'pak 'n verskeidenheid van 

geleenthede. 'N opwindende en modieuse 

manier om 'n pak nou dra is Spezzato styl: 

'n fancy klinkende Italiaanse woord vir 

vermenging en wat ooreenstem met die 

komponente van verskillende pakke. 

Byvoorbeeld, kan 'n mens 'n herring pak 

baadjie met soliede broek dra.

. 12. Die koninklike 

smaak

Rooi is 'n sentrale kleur van die herfs, en 

daar is baie skakerings van te kies as 

helderrooi is nie jou go-to kleur. Enigeen 

kan 'n rooi wat hulle wil te vind en 'n goeie 

kyk in; een wat hul velkleur en funksies 

komplimenteer. Regal rooi, wynrooi, 

cranberry rooi, rooi met 'n wenk van blou, 

rooi met 'n wenk van oranje ... die opsies is 

eindeloos. Donkerder rooi maak die 

meeste sin vir formele geleenthede: 'n 

merlotcoloured pak, of 'n fluweel rok.



MOOD1

'Ontspan,

wêreld kry 

beter '

Mode-model in hierdie redaksionele: 

Maya Melita, @melita_maya

Fotograaf: Aristo Tacoma

MUA, hare stilering: Myrto 

Departez, @myrto_departez

plekke:

TRANZISTOR 

Cafe-Bistrotheque, Psiri, Athene

STUDIO P56, Athene, @ 

studio.p56

Mode-etiket: H & M, 

@hm.
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MOOD2

Wees die 'Wees die 

dit persoon 'dit persoon '

X, Y,

XX, XY, JJ, 

XXX, XXY 

...



MOOD3

Ek kan nie 'Wees die '

wees ook 

elegant vir 

myself 'myself '



MOOD4

"Ek vorm my 

naam en stap 

in my beeld '



MOOD5

"My vel 

is-dependin g 

op of ek wil 

jou-baie nou 

wapens laag '





MOOD6

Die 'Wees die 

toekoms is 

my. 'my. '



MOOD7

ek kan 'Wees die 

soos vals, 

maar liggaam 

is 'n ware. 'is 'n ware. '



sylph [ naamwoord]sylph [ naamwoord]

1. 'n skraal, grasieuse 

meisie

2. 'n mitiese wese 

van die element 

lug

A sylph in 

ons wêreld

Mode-model: Natalie 

Rizou, @natalierizou



Nathalie Rizou styl en gefotografeer deur Aristo 

Tacoma, met stilis advies deur Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment

MUA, hare stilering: Myrto 

Departez, @myrto_departez

Plekke: STUDIO P56, Athene, 

@ studio.p56

Die teler Gallery, Athene, 

@the_breeder_gallery, thebreedersystem.com

Mode etikette: Skirt deur TATU DEUR 

SUELITA, @tatu_by_suelita, gordel by 

Mango, @mango, skoene deur 

FOREVER21 @ forever21, baadjie ens H 

& M, & hm



















Bijhorend in die 

agtergrond agter die model op hierdie 

bladsy: "herlaai die Void" deur Stelios 

Karamanolis, 

2019. Installasie oog vergunning Die 

Teler, Athene





is 

manne

die nuwe 

opwindende 

tendens vir 

vroue?

Deur Nathalie Sophia, @fashionjudgment, 

BERLiNiB Fashion korrespondent, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Fashion is oorheers deur vroue 

vir eeue. Oor die verloop van die vir eeue. Oor die verloop van die 

geskiedenis, mense het op die bane en 

take wat 'n meer praktiese benadering tot 

mode vereis. Van uitrustingen om 

seremoniële klere, is modieus manne 

gereserveer vir diegene wat dit kon 

bekostig liefhebber alledaagse stukke; 

pers, wynrooi en goud outerwear met 

opgeblase fluweelagtige versier moue. 

Mans wat dit kon bekostig mode te wees 

tipies behoort aan aristokrasie of 

koninklikes. Klere is nie bedoel om die 

mode-vorentoe, maar was 'n simbool van 

sosiale status.

Net 'n handjievol van die mense in die 

moderne geskiedenis werklik omhels die 

avontuurlike gees van die mode as mense 

vandag doen. een so 'n

individuele was Koning individuele was Koning 

Louis XIV. Sy agtergrond as Louis XIV. Sy agtergrond as 

'n balletdanser hom toegelaat het meer 

kontak met kuns en 'n sensitiwiteit vir 

skoonheid, wat kan weggesteek word in 

onaantasbaar kunswerke soveel as 

funksionele kuns soos mode. In die 1700's,

hoë hakke gedra deur elite 

lede van die gemeenskap 

om hul sosiale status te 

dra. Koning Louis XIV was so belangstel dra. Koning Louis XIV was so belangstel 

in mode wat hy ingevoer hoë hakke met 

rooi hakke en rooi sole aan die Franse hof. 

Hy beperk die dra van sulke skoene aan sy 

sirkel van edeles. Hierdie praktyk het later 

hoogs modieuse onder koninklikes in 

Europa.

Dit kan 'n belangrike verandering in 

die mode geskiedenis wanneer 

gemerk 

fatterigheid eerste gewild geword in fatterigheid eerste gewild geword in 

XVIII / XIX c. wanneer die mense begin om 

'n groter belangstelling in hul klere weg te 

neem. Die idee is gebore in Londen waar 

die herinvoering en sodoende op 'n veel 

groter skaal George Bryan "Beau" 

Brummell vervat in gewildheid 'n styl wat 

gekenmerk word deur 'n mens

geklee om die neges met 

hul pakke. Die klere is dikwels hul pakke. Die klere is dikwels 

versterk deur besonderhede, insluitend 

hoede, serpe / bande en kieries, onder 

ander bykomstighede, wat 

verhef hul styl om 'n hele verhef hul styl om 'n hele 

nuwe vlak.

Fatterigheid leef voort in 

Pitti Uomo, Florence, waar Pitti Uomo, Florence, waar 

mense sit rondom die hoop om ontslae 

gefotografeer en erken vir hul uitsonderlike 

styl. Sommige mense sal sê dit lyk 

komiese, maar dit maak beslis 'n groot 

foto.

Vir 'n lang tyd, is nasionale mode weke en 

aanloopbaan toon grootliks gefokus op 

womenswear- ironies as die meeste van 

die ontwerpers was in werklikheid mans.



[Verv.]

Ons het reeds die 

mode toon vir 

vroue in 

1903, en miskien 

selfs vroeër As ons sluit selfs vroeër As ons sluit 

Parys couture vertonings. Die manne 

ekwivalent moes wag tot 2012. Dit

beklemtoon die verontagsaming van 

manne totdat die 2000's.

Dit blyk dat manne is nie meer net 'n 

nagedagte, met sy eie mode-weke en 

geen tekort aan wonderlike en talentvolle 

ontwerpers wat deelneem. Mees relevante 

handelsmerke het 'n mens wear 

versameling hul Dames begelei, of is 

ernstig oorweeg

launch een. In die afgelope jaar het twee 

groot handelsname wat besluit geneem:

Prabal Gurung,

Celine en mees onlangs 

Gabriela Hearst, veral bekend vir Gabriela Hearst, veral bekend vir 

skouspelagtige sakke. 

Hedi Slimane vir 

Celine

sou nie reg sonder manne wat dalk 

Slimane se grootste ontwerp krag wees. 

Nog 'n merk wat onlangs 'n lyn vir mans is 

die ry.

Die manne bedryf blom, nie net omdat 

mense toenemend belangstel in goed 

aantrek nie, maar ook as gevolg van die 

stygende belangstelling van vroue. Terwyl 

baie Dames is nie 'n opsie vir mense as 

gevolg van die grootte beperkings,

baie vroue het geen baie vroue het geen 

probleem aanpassing 

manne in hul kaste.

Trouens, vroue leen dikwels klere uit 

mans. 

Die gewildste klere wat 'geleen' 

(laat ons eerlik wees, die grootste 

deel van die tyd wat ons nie hulle 

terugkeer) is t-hemde, truie en baadjies.terugkeer) is t-hemde, truie en baadjies.

Totdat die laaste jare vroue gelyk tevrede 

met die leen van hierdie items, maar nou 

gaan hulle na winkels en die aankoop 

manne as algemene praktyk. En hoekom 

nie? Wie nie liefhet nie 'n gemaklike, 

oorgrootte hemp te paar met leer broek en 

uitstaan langs meer vroulike stukke in die 

mooiste manier?

Sommige van die grootste mode 

handelsmerke lyk baie meer aandag en 

bewondering kry uit hul manne as Dames.

'N vinnige blik op Louis Vuittons 'N vinnige blik op Louis Vuittons 

verlede '

en teenwoordig 

ontwerpers is 'n 

vertel-verhaal van 

daardie neiging. Kim Jones vir daardie neiging. Kim Jones vir 

Dior en Virgil Abloh vir Louis Vuitton maak 

opslae in die modebedryf, verlaat hul 

colleaugues, Dames ontwerpers Maria 

Grazia Chiuri en Nicolas Ghesquire, in die 

metaforiese stof. Sekerlik albei 

handelsmerke doen besonder goed met 

hul verkope in beide afdelings, maar daar 

is geen ignoreer die feit dat dit hoofsaaklik 

gedryf, selfs meer so vir vroue as mans, 

deur die verkoop van bykomstighede.

Miskien is dit tyd om die benadering te 

verander, of dalk is dit net die nuwe norm 

in die mode. Verlede 'n gebrek aan 

diversiteit in manne maak vir 'n baie meer 

opwindende produk as in die veld van 

Dames waar ons miskien gewoond geraak 

aan drama en verwagtende van nuwe en 

veranderende tendense elke seisoen. 

Deesdae word tendense hoofsaaklik 

gefokus op re-imaginating die verlede en 

op innovasie in bemarking en tekstiele.

Die ware styl verrassings is in mansklere, 

waarvan baie sirkuleer rondom die idee 

van die toepassing van aspekte van 

Dames in die eens heeltemal 

teenoorgestelde geslag. 

Terwyl die 

opkoms van 

manne is 

onmiskenbaar, 

dit is ook 

onmiskenbaar 

dat vroue nog beter lyk in dié klere,

of hulle is bedoel vir hulle of nie.



Mode-model in hierdie redaksionele: 

magicmstyle-Mari Lena, 

@magicmstyle

Mode-fotograaf & MUA: Myrto 

Departez, @myrto_departez en 

@myrto_departez _photography

Redaksionele teks: Myrto Departez

Inspirasie vir goud patroon: 'n 

klassieke post deur @olga_fox 

Golden Make-up 

hierdie seisoen:

HOE-TE



Gold is tydloos. 

Soos jou go-to LBD,

dit kan vertrou word om on-tendens en 

elegant, en kan gestileer om aan te pas

byna enige byna enige 

geleentheid.

Goud en swart is veral 

mode op die oomblik,

saam met metale en 

nylon skyn. As jy dit nie reeds gedoen het 

nie, uit te brei jou skoonheid horisonne 

deur die toevoeging van 'n paar goue jou 

make-up sak. Goud kan beskryf word as 

'die kleur van beweging ", want dit is 

anders as elke hoek. Vir die beste 

resultate met behulp van goud grimering, 

gee dit tyd sodat jy kan eksperimenteer. 

Waar dit sin maak, toe te pas goud Waar dit sin maak, toe te pas goud 

mildelik.

1 As 'n begin: [1] As 'n begin: ] As 'n begin: 

'n gesonde, skoon, 

vars voorkoms. 



Foutloos make-up begin met die 

kwaliteit van hidrasie van die vel 

voor te berei. Volg met 

wellblended fondament en 

gebruik reg borsels vir die beste 

resultate. Om te definieer en 

sculpt gelaatstrekke soos wang 

bene, gebruik donkerder aarde 

toon in die gebiede wat jy wil 

kontoer en dan gebruik sagte 

goue medaljes en 'n sagte 

borsel om hoogtepunte voeg.

[2] Skep rokerige 

oë deur die 

toevoeging van 

kleur om jou 

ooglede

(Maar gebruik 'n eye-skaduwee primer 

vooraf).

Verbeter jou natuurlike kleur van jou oë 

deur die keuse van die regte 

kontrasterende oogskadu. Mode kleure 

van die seisoen sluit in donker rooi of, as jy 

voel avontuurlustige, donker rooi gevlek 

met violet.



3 Blend[1] As 'n begin: ] As 'n begin: 

poeier goud 

pigment met 

water om 

vloeistof 

goud magic 

maak. 

Verbeel sonlig dans op golwe Verbeel sonlig dans op golwe 

van die see op dag 'n duidelike van die see op dag 'n duidelike 

somer se. Dit gee die gevoel van die kleur, 

vorm en energie van hierdie kyk. Pas dit 

toe ooglede en up.



[ 4] Pas net 'n bietjie [ 4] Pas net 'n bietjie 

goud om jou 

wimpers en in die middel van jou wimpers en in die middel van jou 

wenkbroue. Elke keer as jy knip, wanneer 

die lig skyn op jou, sal jy

skitter!



Goud (en 

ander 

eksotiese 

metale): 

mode / 

politiek / ekonomie 

die wêrelde '

honger vir goud het nuwe 

hoogtes bereik: 6 redes waarom 

Teks: Aristo Tacoma

Fashion is veronderstel steeds nuwe te 

wees, altyd aan die beweeg, ideaal voor, 

maar naby genoeg vir mense om te volg. 

As 'n soort van voorpunt kultuur, dit is, 

onder andere, 'n visuele onder andere, 'n visuele 

kommentaar op die plek waar 

die jeug poog om volgende te 

gaan, dit wil sê, wanneer die implikasie gaan, dit wil sê, wanneer die implikasie 

van die nuus van vandag opgeneem. 

Jy weet jy die volgende seisoen se 

mode-neiging gesien wanneer jy iets wat 

sien 'n vreemde, maar dit werk. 

Daar is dieper strome in die mode wat 

langer as tendense duur; Kom ons noem 

dit 'kloof strome. Hierdie verander ook, 

maar is meer aanhoudende. Mode 

weerspieël nie net hoe die wêreld is nie, 

maar wat die wêreld vasklou aan. Een van 

die dinge wat dit vasklou om- selfs meer 

so in 2019 as in 'n lang tyd-is die 

edelmetaal goud.

Voeg daarby die talle metale wat jy 

ongetwyfeld nou gebruik om hierdie-'n 

rekenaar, 'n skootrekenaar of 'n handheld 

lees toestel-en jy kry die een kant van 'n 

vergelyking wat sê dat blink metaal is oral 

in die mode. Wat hulle nodig het nie goud 

of selfs werklike metaal; hulle kan 'n black 

metal, diep-oranje kant, 'n mengsel van 

baie blink metaal of naby-metaal kleure, 

maar die tema is duidelik.

Hier is ses groot redes waarom goud en Hier is ses groot redes waarom goud en 

ander metale is so aantreklik op die 

globale mode toneel

nou dadelik:

[1] Die Amerikaanse dollar het 

die kompetisie.

Voor, die dollar was die "dollar": die 

universele geldeenheid, indringende 

kulture en die skep van nuwes, 'n soort 

van oor die hele wêreld valuta. Nou is dit 'n 

wapen wat gebruik word deur die 

Amerikaanse regering om herverkiesing in 

2020. Dit is 'n wapen van handel, gebruik 

geword in magte wat nie saam of wat groei 

te sterk steun. Alhoewel in beginsel, 

diegene wat dollars druk is te onderskei 

van diegene in beheer van die Wit Huis, 

het die onderskeidings is geërodeer deur 

'n oorvloed van tweets en misleidend 

verklarings van die verkose krag.

Polities gesproke, goud is meer neutraal 

as dollars. N aantal

lande spandeer elke sent verdien op goud 

vir die eerste keer sedert die 

goudstandaard in die 1970's het oorgebly. 

Maleisië, Rusland en China is skutting 

goud. Aan die ander kant van die 

spektrum, ander lande soos Duitsland lyk 

min of geen belangstelling in te spring op 

die goue trein het.

/ 2 / Elektriese motors en slimfone 

vereis dat 'n verskeidenheid van 

eksotiese metale

en chemikalieë te funksioneer, wat 

oneweredig versprei tussen magte van die 

wêreld. As dit was 'n era van gratis globale 

handel, vryheid van handel oorloë en 

vryheid van die Amerikaanse

presidente wat hulself 'tarief mans noem, 

wat nie sou saak maak. Nou, geologie is, 

almal van 'n skielike, allimportant. 

Sommige nasies, soos China, kan die 

wêreld se produksie van hierdie dinge 

smoor - ten minste totdat daar verdere 

innovasie ten opsigte van hoe hierdie 

produkte word gemaak. Sommige van die 

sogenaamde "seldsame aardes 'word 

meestal gevind in China, en litium vir 

batterye die wêreld se kom slegs in 'n klein 

aantal lande.

Die navraag hier, in goud, is "metaal".

3 Vir die eerste keer[1] As 'n begin: ] As 'n begin: 

sedert die 1960's en 70's, daar sedert die 1960's en 70's, daar 

fases met politieke threattalk wat 

kernwapens op die planeet. Die 

onvermydelike bang dat dit lei tot, ten 

minste op die onbewuste vlak, het sy 

uitdrukking in 'n verhoogde beslaglegging 

op enigiets wat maak die lewe lyk meer 

permanente en ewig. Dit lei tot 'n feverent 

belang vir beide vintage elemente en vir so 

'n tydlose simbool van die blywende as 

goud.



[Verv.]

/ 4 / Earthaware. Vir / 4 / Earthaware. Vir 

die eerste keer sedert die 1960's is daar 'n 

groeiende gevoel dat menslike impakte 

soos besoedeling is ruïneer die planeet 

onherstelbaar, en dat ons persoonlike 

bestaan moet 'n groter 

verantwoordelikheid vir die wêreld om ons 

te besin. Byvoorbeeld, daar is baie mense 

wat elke dag van nie eet rooivleis om 'n 

mosie ter ondersteuning van die planeet 

wees oorweeg, omdat 'n vegetariese dieet 

behels minder verbruik van planetêre 

hulpbronne.

Maar met die toenemende momentum van 

aktiwiteite wat omgewingskwessies, van 

grootskaalse industriële handel oorlog 

grootliks ignoreer, baie mense 'n gevoel 

van angs oor die toekoms van die planeet, 

wat bydra tot die bestaande angs oor 

atoom wapens en wêreldoorlog. Dit dra by 

tot beslaglegging se mense om simbole 

van stabiliteit en permanensie, soos goud 

en metale.

/ 5 / Wanneer dit kom by 

juweliersware, kan goud 'n 

wen-kans oor diamante in terme van wen-kans oor diamante in terme van 

simboliseer die "goeie lewe". In die 

klassieke 1953 film Gentlemen Prefer 

Blondes, Marilyn Monroe beroemde 

beskryf diamante as " 'n meisie se beste 

vriend". Tydens die Tweede Wêreldoorlog, 

een van die stealthiest maniere om rykdom 

betrokke ongeslypte diamante te vervoer, 

wat lyk net soos stukkies glas. Hulle kan 

word vasgenael op staal tabak bokse of 

blikke asof hulle goedkoop ornamente en 

kruis grense ongemerk. Hulle die moeite 

werd, soms oortref miljoene dollars, sal 

voor die hand liggend te wees om enige 

groot diamant verkoper, en veral as

die eienaar was iemand bekende. 

Byvoorbeeld, is dit gesê dat die 20ste eeu 

Noorse klere ontwerper en kunstenaar 

Ferdinand Finné keer ontmoet

Coco Chanel by 'n oorlog stasie. Tydens Coco Chanel by 'n oorlog stasie. Tydens 

die gesprek met haar, het hy verwarring by 

haar keuse van wat lyk na verpletter glas 

as versiering, waarna sy geantwoord: 

"Onthou, jong man, ongeslypte diamante is 

die beste manier om rykdom te vervoer".

Maar, 'n hoë-graad industriële 'diamante' 

word so goed vervaardig wat selfs kenners 

hulle nie maklik kan onderskei van die 

ware jakob. Goud is nog buite enige 

sodanige bedreiging, so dit kan kan, in 

sommige maniere, word beskou as 'n meer 

blywende simbool van rykdom. Totdat 

mense die tegnologie ontwikkel om die 

goud gevul asteroïde van die gordel van 

asteroïdes tussen Mars en Jupiter in te 

samel, sal goud waarskynlik bly hoogs 

soort-na, met 'n huidige prys van

'n paar duisend dollar per 

100g.

Natuurlik, diamante is steeds duur, en die 

bedryf is besig om egtheid van natuurlike 

diamante met behulp van sertifikate van 

egtheid in stand te hou en deur die 

skeiding van die natuurlike diamantbedryf 

van die industriële diamantbedryf in twee 

afsonderlike klasse (soort

vlieg besigheid of ekonomie). Dit kan egter 

net 'n kwessie van tyd voordat die mark is 

oorstroom deur massas van kunsmatige 

diamante van so 'n hoë gehalte wat selfs 

kenners hulle nie uitmekaar kan vertel. So 

'n gebeurtenis wat permanent die pryse 

van bestaande diamant lot kan verminder.

Ons kan ook vra, hoe lank voor die prys 

van goud simarly word uitgedaag deur 

verkenning van die ruimte? Dit is net 

geneig om te gebeur wanneer die mens 

ontwikkel het tegnologie tot mynbou 

asteroïdes haalbaar te maak, want slegs 

dan sal die quintillions dollars ter waarde 

van goud swaai daar buite in die ruimte 

toeganklik wees, om so te praat.

Wat ons dink van goud, ruimtelike 

ekonomie is geneig om mode te domineer 

meer en meer in die toekoms dekades. 

Morgan Stanly onlangs voorspel dat teen 

2040, sal die ruimte ekonomie 'n 

biljoen-dollar verhouding wees.

/ 6 / Gold 

as simbool 

van 'n 

noodsaaklike 

breek met 

plastiek. Goud is nie plastiek. Goud is nie 

'n oplossing vir die plastiek probleem, maar 

simboliseer iets anders as sorgelose 

grootskaalse industriële produksie van 

enkel-gebruik plasticware. Dus, terwyl metale 

die probleem van plastiese materiaal 

besoedeling nie kan oplos nie, ten minste 

hierdie hardwaring materiaal simboliseer 'n 

punt van verskil; 'n meer positiewe rigting, 

selfs al is dit net as 'n vae ikoon.

Nietemin, mode het wel sy paradokse, 

vir paradokse inspireer kuns. So, as vir paradokse inspireer kuns. So, as vir paradokse inspireer kuns. So, as 

plastiek 'n toenemend negatiewe kwessie 

vir die omgewing geword het, plastiek 

klere soos kinky dansdrag en enige 

gebruik van plastiek in die mode tonele het 

gestyg in gewildheid.



Mode-model in hierdie redaksionele: Ela 

Michaela, @ela_michaela_official

Gefotografeer deur Aristo Tacoma

MUA, hare stilering: Mej IsabellaLia @ 

my.beauty.garden

Plekke sluit in: Amrit Indiese Restaurant, 

Oranienstrasse, @amrit_berlin

skoonheid

op die strate 

van 

Kreuzberg

Etikette sluit in: H & M, @hm ZARA, 

@zara GINA Tricot, @ginatricot

Dit & die volgende 

redaksionele 

gefotografeer in 

Kreuzberg.

Wanneer die Berlynse 

Muur geval het, 

Kreuzberg verander van 

'n buitepos tot 'n 

boheemse kreatiewe 

sentrum met 'n groot 

verskeidenheid.





























Mode-model in hierdie redaksionele: 

Iga Kokocinska, @igakokocinska

Gefotografeer deur Aristo Tacoma

MUA, hare stilering: US Hair & Make 

Up Artist, @ suna.kecis

plekke 

Studio Ramboya, 

Wrangelstrasse, Kreuzberg, 

Berlyn, @ramboyastudio

grasieuse

vir die 

party

Etikette sluit in: ONS IS 

ROEKELOSE, 

@wearerecklessclothing

G STAR RAW, @gstarraw Calvin 

Klein, @calvinklein

ADIDAS, @adidas ZARA, 

@zara
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Fiksie incl. teken deur Aristo Tacoma

SchlongoLingo 

vir 

Qyeens & 

Pryncesses

Bekende taalonderrig aansoek Duolingo 

het 'n paar vars kompetisie. 'N Groep van 

Europese languagelearners gevind 

inspirasie in die frases wat Duolingo 

gebruik om taal te leer. Byvoorbeeld, uit sy 

inapp Engels kursus: Ek kom! Jy kom! Hy / 

sy / dit kom! Ons is almal kom! Hierdie 

laaste sin-al Duolingo beteken beslis

dit in die meeste familie vriendelike 

manier-resoneer met plakkate versier 

oorsaaklike kamers wat deel uitmaak van 

die nuwe en mode polyamorous 

kollektiewe.

'N geïnspireerde Europese groep gebruik 

crowdfunding om geld in te samel en 

uiteindelik besig programmeerders te 

maak wat is nou soort van 'n kultus 

verskynsel, die "Schlongolingo" app. 

Resensente het dit beskryf as "Duolingo in 

'n parallelle heelal". Die jeug, wat byna 

uitsluitlik floreer op werklike Duolingo 

frases maar kreatief reframed om 'n 

volwassene konteks pas, is

geskik, soos hulle sê, vir diegene wat "wil 

cum in 'n nuwe taal".

Volgens die SchlongoLingo span, 

navorsing toon dat die menslike brein is 

80% gewy aan seks en 20% toegewy aan 

probeer om hierdie feit te ontken. Hulle 

argumenteer dat taalkursusse moet die 

manier waarop die verstand werk aan te 

vul, en streef daarna om uit te roep en te 

bowe verwante foute in bestaande 

onderrigmetodes.

Die moderne Duitse woord 

'schlong'-veral nuttig in wat genoem 

kan word' Kyng Grootte ' 

konteks-is een van die baie woorde in die 

Duitse taal wat gebruik word om 'n 

spesifieke deel van die manlike anatomie 

te beskryf, spesifiek een wat 'n ekstra 

groot kondoom vereis. Die goeie mense by 

SchlongoLingo het seker gemaak die app 

dek alle variasies in grootte en nasionaliteit 

sonder diskriminasie of voorkeur.

Soos vir die woord "Kyng", laat ons presies 

te wees en sê dat, as vir kondome, daar is 

Kyng grootte in lengte en Kyng grootte in 

breedte en wanneer ons net sê "Kyng", 

kan dit óf beteken / of, of dalk albei / en. 

Hierdie toonaangewende spelfout kan 

eerste het verskyn op 'n advertensie in die 

New York metro, en het sedertdien gelei 

tot 'n genderequalising plakkaat op die 

metro's (tot hierdie kolom TNS verbind om 

'n stukkie van die werklikheid, hierdie 

genderequalising advertensie het nie nog 

deur goedgekeurde die raad van 

direkteure van Metro NYC ten tyde van die 

skryf van hierdie). Die voorgestelde 

advertensie is opgestel deur 'n

'Speelgoed vir vroue Amerikaanse outeur. 

Ons kan dink hoe dit rame die konsep: 

"Volwasse speelgoed vir vroue: of jy nou 'n 

Pryncess of 'n Qyeen daar, ry saam met 

ons", moontlik met 'n subteks soos: 

"Vybrates beter as die metro"

Ek afdwaal. Laat ons terugkeer na 

SchlongoLingo en het 'n blik op sy les 5B 

op besitlike voornaamwoorde.

As die vlot Germanspeaker weet, "Ich bin 

Stolz auf .." kom neer op "Ek is trots op", 

en "er / sie / es" kom neer op "hy / sy / dit". 

So, vir nuwelinge in Duits, SchlongoLingo 

dui daarop dat hierdie is 'n ideale roete na 

die kern van 'n warm Deutsch ': Ich bin 

Stolz auf meinen schlong! DU Bist sekere 

Stolz auf deinen schlong! DAAR / SIE / ES 

ist Stolz auf seine / Ihren / seine schlong! 

WIR sind alle Stolz auf unsere Schlonge! 

Enige leser wat sensitief is vir geslag 

nuanses sal die derde lyn, wat uitsluitlik 

fokus op die vroulike sien. Van hierdie 

frase kan ons die volgende frase onttrek: 

SIE ist Stoltz auf Ihren schlong!

Sonder om te probeer, die SchlongoLingo 

app te bowe ouderdomme van verwarring 

oor geslagte, en nie net leer taal, maar ook 

'n bietjie van wat die LGBTQIA 

gemeenskap het probeer om te 

kommunikeer vir die jaar.
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