Όταν κάνουμε ένα περιοδικό, ξεκινάμε

Πνευματικά δικαιώματα: Το σύνολο του

στο Instagram. Είμαστε πάντα ανοιχτοί

άριστα αποτελέσματα μέσα σε

2019 / C, δίνουμε διαφημίσεις μια

τη διάταξη από το μηδέν και να

περιεχομένου BERLiNiB είναι πνευματικά

να ακούσουμε από τα μοντέλα,

αυτό το πλαίσιο.

παύση, και αντ 'αυτού να έχει κάποια

2019 / τεύχος C είναι Μάγια Melita, φωτογραφία
προσθέσετε την ετικέτα «TEST

δικαιώματα το περιοδικό, αλλά με έναν

συγγραφείς, φωτογράφους, στυλίστες,

από A.Tacoma {δείτε το άρθρο

ΔΟΜΗΣΗΣ» σε ένα μπλε σημείωμα

τρόπο «fashionblogger φιλική».

make-up

«MOODS FW19»}

μοντέλο Cover για BERLiNiB μας
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Aristo Tacoma { ο συντάκτης της

για την ένταξη της σταδιακά

στην αριστερή πλευρά αυτής της

BERLiNiB? Συχνά φωτογράφος και

περισσότερο, προσεκτικά επιλεγμένα,

συντακτικής σελίδας. Αυτό είναι φυσικά

στυλίστρια για αυτό, καθώς} BERLiNiB

υψηλής ποιότητας διαφημίσεις που

και σταδιακά μετατρέπεται σε δικό μας

είναι διαθέσιμο δωρεάν και ποιότητας

συμπληρώνουν ένα περιοδικό μόδας,

περιοδικό. Θα αντικαταστήσει κάθε μία

αρχεία PDF σε berlinib.com.

ξεκινώντας με μας 2020 / A

από τις παλαιότερες εικόνες δοκιμής (τα

δημοσίευση. μακροπρόθεσμος στόχος

οποία είναι όλα τεκμηριωμένα σε

μας είναι να αφιερώσει έως και 55

@berlinib) με εικόνες από το δικό του

σελίδες, ή περίπου. τα μισά από τα

πρωτότυπο βλαστούς μας. Η ιδέα πίσω

περιοδικά, τις διαφημίσεις σε σταθερές

από αυτή τη μέθοδο είναι ότι θέλουμε

τιμές, που έχουν οριστεί να γίνουν

μόνο το καλύτερο έμπνευση για το

προσιτά σε εταιρείες που θέλουν να

περιοδικό μας, έτσι ώστε να επιλέξετε

διαφημιστούν στο περιοδικό μας.

τις εικόνες από τις αγαπημένες μας

Μάρκες να επικοινωνήσετε μαζί μας για

πηγές, όπως η Vogue, Numero, Bazaar

να υποστηρίξει κύρια άρθρα (και θα

Harper και περιοδικό Elle, για να

αναφέρεται στην ed.).

ανάψει τις σελίδες μας με εικόνες που
μας εμπνέουν και μας εργάζονται για να
δημιουργήσουν τα δικά μας πλήρως
την αρχική δημοσίευση.
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ενθουσιώδεις δημιουργικά που

παράλληλα με τις γενικές

επιθυμούν να συνεισφέρουν.
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Ταλαντούχος παιδιά και fashionistas

γραμμής και την υπέροχη γεύση και

που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας:

δημιουργικές ικανότητες των

BBERLiNiB: Φτιαγμένο κυρίως στην

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

συνεργατών μας, δημιουργούμε

Αθήνα, μέσω, μεταξύ άλλων, να είσαι,
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ψευδώνυμο
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θέμα της BERLiNiB. Αν και είχαμε
θέματα, η αρχική μας στόχος ήταν να
δημιουργήσει την ποιότητα του

Το περιεχόμενο του κάθε δημοσίευσε

περιεχομένου και επιτρέπουν στους

το περιοδικό BERLiNiB είναι

αναγνώστες να έχουν πρόσβαση στο

πνευματικά δικαιώματα Stein Henning

περιοδικό μέσω του λογαριασμού μας

B. Reusch ψευδώνυμο Aristo Tacoma.

στο Instagram. Σε αυτό το τεύχος, η

Όλοι όσοι ασχολούνται με το
περιεχόμενο, τη δημιουργία
ονομάζονται (τα μοντέλα ονομάζονται
όπως θέλουν). Ανυπόγραφη υλικό είναι

αυτό, και κατά τη στιγμή της

από το συντάκτη.

δημοσίευσης (επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας για τους χρόνους
δημοσίευση) όλο το περιεχόμενο είναι

Ταχυδρομείο: Yoga4d: VRGM,

Τεχνολογία περιλαμβάνει:

Nikon Df, Nikkor w / VR, KDE Neon,
Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org [θα
χρησιμοποιήσουμε εμπορικά άδεια

Postboks 1046 Hoff, 0218 Όσλο

γραμματοσειρές μόλις αρκετά έσοδα
επιτρέπει], και Android w / G15 ΠΛ &

berlinib.com

Android-x86 ενισχυμένη w / Fedora

industrialbabes.com @berlinib

Termux & Perl.
Όλα τα άρθρα και άλλο κείμενο

Lucy Blay, @lucyblay

Αυτό, το 2019 / C, είναι μόνο το τρίτο

Κάθε θέμα έχει αναπτυχθεί με τον τρόπο

δική μας. Μόνο τότε θα εμφανιστεί το
Η επίσημη θέση της παραγωγής: Όσλο, «δημοσίευσε» σφραγίδα στα αριστερά
Νορβηγία
αυτής της σελίδας.
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Απελευθέρωση και

πιο κύρια άρθρα. Αυτό ανοίγει το δρόμο

είναι πρωτότυπο έργο από την
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Οι αριθμοί σελίδων αναφέρονται σε
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Παρατηρήσεις
σχετικά με τα νέα
ρούχα, παπούτσια,
στυλ και τιμές
ορισμένων κορυφαία
ονόματα της μόδας
και σχεδιαστές

.1. Planet
προστασία και
δεύτερο δέρμα
μας
Ηθικές η κατανάλωση βρίσκεται σε άνοδο
στη σημασία σε όλο τον κόσμο της μόδας,
καθώς περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν

FW2019 / 2020, και το δέρμα μπορεί να

Οι ετικέτες σχεδιαστών παρουσιάζουν

φορμαριστεί για να ταιριάζουν σε μια

ψηλά τακούνια πλατφόρμα παπούτσι της

ποικιλία από στυλ και εποχές. Τα βλέμματα

φετινής σεζόν της επιλογής. Προσθέστε

κυμαίνονται από γυναικεία head-to-toe από

την υποστήριξη της συλλογής FW19 της

δέρμα Chanel και ο Alexander McQueen,

Chanel, και η συζήτηση πάγια: τακούνια

μέχρι πιο unisex στυλ από Sies Marjan και

πλατφόρμα είναι σε εξέλιξη.

τις πιο αρρενωπός vibes ποδηλάτης της
Bottega Veneta.

καθημερινή μας δραστηριότητες. Σχεδόν
κάθε μία από τις τάσεις που εντοπίσουμε
εδώ μπορεί να συζητηθεί και από αυτή την
άποψη, αλλά δεν είναι όλη η ιστορία και οι
επιπτώσεις της οικολογία δεν είναι πάντα
ξεκάθαρη και σαφής. Για παράδειγμα, μετά
την αναστάτωση των ομάδων τα
δικαιώματα των ζώων κατά τη γούνα και
δερμάτινα ενδύματα, πολλοί σχεδιαστές
άρχισαν να χρησιμοποιούν δέρμα faux,

επένδυση (συλλογή Balenciaga FW19)?
κάποια με ένα pop των χρωμάτων. Αν ο

. 2.

Χρώμα με γκρι

Pre-Fall 2019 πρότεινε ότι γκρι είναι το νέο
μαύρο της φετινής σεζόν, και δικαίως. Για
παράδειγμα, ακμή Studios και Dries van
Noten δείχνουν πόσο διαφορετικές
αποχρώσεις του γκρι μπορεί να
προσαρμοστεί μέσα στο φθινόπωρο
ντουλάπα με πρωτότυπο τρόπο. Ένα
παλτό ποιότητας μάλλινο γκρι συλλήψεις
αυτό το στοιχείο, και είναι σίγουρα ένα
go-to ντουλάπα στοιχείο σε κάθε εποχή.

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

φορέματα κόμμα glittery. Balmain
προσφέρει μια προσέγγιση της δεκαετίας
του '80, ενέπνευσε με πούλιες και
vinylshine. Saint Laurent κάνει η «λάμψη
στο σκοτάδι» έννοια της μόδας. Σύμφωνοι,

περίσταση.

μολύνουν τον πλανήτη. Είτε έτσι είτε

Ανταποκριτής,

εμπνευσμένο από Studio 54, προσφέρει

ενσωματωθεί σχεδόν κάθε στολή και

θέλουμε είναι επιπλέον πλαστικό για να

μόδας

τέτοια φωτεινότητα. Michael Kors,

μπορεί, και ίσως θα πρέπει να

plasticbased, και το τελευταίο πράγμα που

@fashionjudgment, BERLiNiB

άναμμα σκοτεινότερο μέρες του χειμώνα με

ενδυμασία εργασίας. Ωστόσο, λίγη λάμψη

περισσότεροι faux δέρμα είναι ουσιαστικά

Με Nathalie Σοφία,

Πολλοί σχεδιαστές επιμένουν για το

λάμψη και πούλιες να είναι κατάλληλη

αλλιώς, ένα δεύτερο δέρμα με τη μορφή

FW2019 /
2020
μόδα

Gordon στο Carolina Herrera κάνει μια
υπόθεση για το καυτό ροζ παλτό. Μερικοί
έχουν συνεργαστεί με εκτυπώσεις. Κάποιοι
με έντονα χρώματα γούνες. Άνετο και

τη μόδα.
Glitter, μεταλλικά, λάμψη και λάμψη.

οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα εξετάσει

δέρματος στην παραδοχή ότι οι

χαρακτηριστικό πυρήνα της μόδας στην

αμφισβητήσουν! Στη συλλογή του, Wes

ποιότητα επίστρωση δεν φεύγει ποτέ από

συλλογή Kim Jones για του Dior Ανδρικά

υπερασπίστηκε τη χρήση του πραγματικού

κάποιου είδους δέρμα είναι ένα

. 4. Shine
φωτεινό

καιρός είναι σκοτεινό και θολό, να την

κομψό, με ζεστό μαλλί ή κομψή γούνα, μια

αλλά μερικοί έχουν πεισματικά

Δώδεκα
τάσεις στην

παλτά
Αυτή τη σεζόν έχουμε Matrix-εμπνευσμένη

Γη, τον αέρα και το νερό, και τις αρνητικές
και υπερβολική χρήση των πλαστικών στην

Εμπνευσμένο

δερμάτινα παλτά, μερικοί με shearling

την προστασία των δέντρων του πλανήτη
επιπτώσεις της αποψίλωσης των δασών

. 5.

. 3. ψηλό
τακούνι
πλατφόρμα
Το αν δεν μας αρέσει τακούνια πλατφόρμα,
Stella McCartney, Versace, Saint Laurent
και άλλα

Piccoli, δήλωσε πρόσφατα, «Θέλω να

Christie). Για την γενναία: ένα φούντωσε,

περιβάλλον φαίνεται ευάλωτη. Ο χρυσός

δημιουργήσω μια κοινότητα για Valentino.

ογκώδες φόρεμα. Στο ίδιο πνεύμα, αλλά

είναι επίσης μια καθαρή ευχάριστη μορφή

Θέλω να πω κάτι διαφορετικό από «τρόπο

και για την πιο σεμνός: μια υπερμεγέθη

της «απόδρασης». Jeremy Scott σε

ζωής», το οποίο είναι περίπου λόγω

παλτό.

Moschino έχει δώσει ένα γύρισμα από

αντικείμενα. Πρόκειται για ανθρώπους που

oldfashioned απόδρασης. Ralph Lauren

μοιράζονται τις αξίες.»

παρουσιάζει ένα κομψό και φοριέται
προσέγγιση που αποσπάται από Altuzarra
και Celine. γυναικεία κομμάτια Brock

[Cont.]

Ο Valentino Fall 2019 Ready-to-Wear
επίδειξη χαρακτήρισε ένα ποικίλο cast των
μοντέλων συμπεριλαμβανομένων των
εικονιδίου μόδας Naomi Campbell, ο

. 8. Από κουκούλες

Συλλογής μεταφράσει τη γοητεία του
κλασικού φορές μέσα στην ντουλάπα της
σύγχρονης θηλυκό.

για να Καπέλα

Το κόκκινο είναι ένα κεντρικό χρώμα του

οποίος έκλεισε την εκπληκτική παράσταση.

φθινοπώρου, και υπάρχουν πολλές

στυλ Valentino Piccoli είναι όλα σχετικά με

αποχρώσεις για να διαλέξετε αν έντονο

μαλακό σιλουέτες, γυναικείες μορφές, τούλι

κόκκινο δεν είναι πράσινο το χρώμα σας. Ο

και φτερά

καθένας μπορεί να βρει ένα κόκκινο που

Εφημεριδοπώλης, Bucket, Bonnet, Fedora:

τους αρέσει και να δείχνουν καλά σε? αυτός

ένα καπέλο για κάθε περίσταση. Τα
κουκούλα σακάκια αντικαθίστανται από
- κατάλληλη εμφάνιση για πιο επίσημες
περιστάσεις. Αυτό αντηχεί με τα σχέδια του
Giambattista Valli (ο οποίος ανακοίνωσε τη
συλλογή του με την H & M νωρίτερα φέτος
στο Φεστιβάλ Καννών).

.6. Οι κοινές
αξίες και
γυναικείες μορφές
.7. Giantwear

unhooded παλτά το φθινόπωρο, αλλά με
ένα ευρύ φάσμα της μόδας κάλυμμα
κεφαλής. Το βλέπουμε αυτό μεταξύ των
οίκων μόδας, όπως Christian Dior,
Balmain, Valentino και Chanel, μαζί με
μεγάλα καταστήματα μόδας, όπως Zara και
Mango. Η σειρά περιλαμβάνει γείσο
fedoras, κομψό μπερέ και Sou'wester
Lanvin του.

κινούμαστε σε νοσταλγία που προκαλείται

είμαστε τώρα κινείται προς μεγαλύτερα

από το στυλ. Εδώ, βλέπουμε μια επιρροή

πράγματα, κυριολεκτικά. Υπάρχουν

από τη δεκαετία του 1970 και του 1980.

αμέτρητα παραδείγματα: υπερμεγέθη

Ένα λεπτό αλλά ισχυρό ύφος κάνει την

σιλουέτα Balenciaga του. Πλήρως

εμφάνισή τους στη θάλασσα φωτεινά

φούντωσε και πολυεπίπεδη φούστες.

χρώματα και αιχμηρές άκρες.

Μπαλόνι μανίκια. Ισχυρή, παραγεμισμένο
ώμους. Οι ετικέτες περιλαμβάνουν Marc
Jacobs, Saint Laurent και Tomo Κοϊζούμι
(του οποίου η επίδειξη μόδας ντεμπούτο
περιλαμβάνονται Bella Hadid, Karen Elson

Master of ρομαντικό ύφος και με
επιρροή σχεδιαστή Valentino

υπαινιγμό της πορτοκαλί ... οι επιλογές είναι

μια-δυο σεζόν τώρα, με κάποια παραλλαγή

ατελείωτες. Πιο σκούρο κόκκινο κάνει το πιο

κάθε σεζόν. Η τάση αυτή αναμένεται να

λογικό για επίσημες περιστάσεις: μια

συνεχιστεί και το 2020. Αν και τα

merlotcoloured κοστούμι, ή ένα βελούδινο

κοστούμια συνδέονται στενά με ρούχα,

φόρεμα.

διαφορετικές σιλουέτες και υφάσματα
μπορεί να οριστεί στο «κοστούμι» μια

κοστούμι τώρα είναι Spezzato στυλ: ένα
φανταχτερό άκουσμα ιταλική λέξη για την

και τον ιππότη του Westeros από το Game
of Thrones, Gwendoline

μπορούσε κανείς να φορούν σακάκι

.10. Λουσμένο σε
χρυσό
Πολύ πηγαίνουν τις ημέρες όταν ο χρυσός
θεωρήθηκε gawdy και μόνο το ασήμι ήταν
αποδεκτή. Τώρα είναι χρυσό για όλους
τους αξίζει, και είναι πραγματικά αξίζει
πολλά: ένα σύμβολο της σταθερότητας σε
έναν κόσμο για πάντα στα πρόθυρα της
αβεβαιότητας, και στην οποία η φυσική

κόκκινο κρασί, κόκκινο μούρων, το κόκκινο

Κοστούμια έχουν παραμείνει μόδας για

διάφορα κοστούμια. Για παράδειγμα, θα
Αναχώρηση από το εφαρμοστό τάση,

τους και τα χαρακτηριστικά. Regal κόκκινο,
με έναν υπαινιγμό του μπλε, κόκκινο με έναν

ανάμειξη και ταιριάζουν εξαρτήματα από

«athleisure» και «χρηστικό» φαίνεται, αλλά

αποκαλούν «κοινές αξίες» πρώτα.

. 11. Κοστούμια

και μοντέρνο τρόπο για να φορέσει ένα

μέρει σφηνωμένο ανάμεσα στο

Pierpaolo Piccoli, βάζουν αυτό που

που συμπληρώνει τον τόνο του δέρματός

σειρά από ευκαιρίες. Μια συναρπαστική

Ο κόσμος της μόδας μπορεί ακόμα να

Ορισμένοι σχεδιαστές, όπως

. 12. Η βασιλική γεύση

ψαροκόκκαλο κοστούμι με στερεά
παντελόνι.

MOOD1

'Χαλάρωσε,
κόσμος
παίρνει

FW
2019/2020

καλύτερα'
μοντέλο μόδας σε αυτό το συντακτικό:
Μάγια Melita, @melita_maya

Φωτογράφος: Aristo Tacoma
MUA, styling μαλλιών: Μυρτώ
Departez, @myrto_departez

τοποθεσίες:
Tranzistor
Cafe-Bistrotheque, Ψυρρή,
Αθήνα
STUDIO P56, Αθήνα, @
studio.p56
ετικέτα μόδας: H & M,
@hm.

ΑΘΥΜΙΑ

MOOD2
«Μπορείτε
Γίνε ο να είστε ο

Το πρόσωπο »

Χ, Υ,
ΧΧ, ΧΥ, ΥΥ,
XXX, XXY ...

«Μπορείτε
λοξοτομώ
να »είστε ο

είναι πολύ
κομψό για τον
εαυτό μου »

MOOD3

MOOD4
«Έχω
διαμορφώσει το
όνομά μου και
βήμα στην εικόνα
μου»

MOOD5
«Το δέρμα μου
είναι-dependin
g για το αν μου
αρέσει
you-εφαρμοστό
θωράκισης»

MOOD6
«Μπορείτε
ο
να είστε ο

μέλλον είναι
μου. »

MOOD7
«Μπορείτε
εγώ μπορώνα είστε ο

όπως ψεύτικο,
αλλά το σώμα
είναι
πραγματική. »

Μια νεράιδα
στον κόσμο
μας

Sylph [ ουσιαστικό]

1. ένα λεπτό,
χαριτωμένη νεαρή
γυναίκα
2. ένα μυθικό ον
του αέρα
στοιχείου

μοντέλο μόδας: Natalie
Ρίζου, @natalierizou

Nathalie Ρίζου στυλ και φωτογραφήθηκε με
Aristo Τακόμα, με συμβουλές στυλίστα από
Nathalie Σοφία, @fashionjudgment

MUA, styling μαλλιών: Μυρτώ
Departez, @myrto_departez

Τοποθεσίες: STUDIO P56,
Αθήνα, @ studio.p56
Η γκαλερί The Breeder, Αθήνα,
@the_breeder_gallery, thebreedersystem.com

ετικέτες μόδας: Φούστα από ΤΑΤυ ΑΠΟ
SUELITA, @tatu_by_suelita, ζώνη από
μάνγκο, @mango, παπούτσια από
FOREVER21, @ forever21, μπουφάν κλπ
H & M, & hm

Είδαμε στο
φόντο πίσω από το μοντέλο σε αυτή τη
σελίδα: «Επαναφόρτιση της Void» του
Στέλιου Καραμανώλη,
2019. Άποψη εγκατάστασης ευγένεια
The Breeder, Αθήνα

Μόνο μια χούφτα ανδρών στη σύγχρονη
ιστορία αγκαλιάσει πραγματικά το
περιπετειώδες πνεύμα της μόδας, όπως οι
άνθρωποι κάνουν σήμερα. Ενα σαν

Είναι

Ο βασιλιάς
Λουδοβίκος ΙΔ. υπόβαθρό
άτομο ήταν

ανδρικά ενδύματα

του ως χορευτής μπαλέτου του επέτρεψε
περισσότερη επαφή με την τέχνη και
ευαισθησία προς την ομορφιά, το οποίο θα

Μπορεί να επισημανθεί μια σημαντική
αλλαγή στην ιστορία της μόδας, όταν

κομψομανία πρώτη έγινε δημοφιλής στο
XVIII / XIX αι. όταν άρχισαν οι άνδρες να

η νέα

Μόδα έχει κυριαρχείται από τις
γυναίκες εδώ και αιώνες. Κατά τη

μπορούσε να κρύβεται σε απαράβατο έργα
τέχνης όσο και λειτουργική τέχνη, όπως η

ρούχα τους. Η ιδέα γεννήθηκε στο

διάρκεια της ιστορίας, άνδρες πήραν τις

μόδα. Στα 1700,

Λονδίνο, όπου την επαναφορά και να κάνει

συναρπαστική

θέσεις εργασίας και τα καθήκοντα που

έτσι σε μια πολύ μεγαλύτερη κλίμακα

απαιτούνται μια πιο πρακτική προσέγγιση

George Bryan «Beau» Brummell έγκλειστα

για τη μόδα. Από πανοπλίες με

σε δημοτικότητα ένα στυλ που

τάση για τις

τελετουργική ρούχα, μοντέρνα ανδρικά

χαρακτηρίζεται από τον άνθρωπο

γυναίκες;

φανταχτερό καθημερινή κομμάτια? μωβ,
μπορντό και χρυσό εξωτερικά ενδύματα με

ψηλά τακούνια φορέθηκαν
από ελίτ μέλη της
κοινωνίας να μεταδώσει
την κοινωνική τους θέση. Ο

διογκωμένο βελούδινη διακοσμημένη

βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΔ ήταν τόσο

μανίκια. Οι άνδρες που μπορούσαν να

ενδιαφέρονται για τη μόδα που εισήγαγε

αντέξουν οικονομικά να είναι της μόδας

ψηλά τακούνια με κόκκινα τακούνια και

τυπικά ανήκε στην αριστοκρατία ή

κόκκινες σόλες στον γαλλικό δικαστήριο.

ενδύματα ήταν αποκλειστικά για εκείνους
που θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά

δικαιωμάτων. Ένδυση δεν επρόκειτο να
είναι μόδα-προς τα εμπρός, αλλά ήταν ένα
σύμβολο της κοινωνικής θέσης.
Με Nathalie Σοφία, @fashionjudgment,
BERLiNiB μόδα Ανταποκριτής,
nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Περιόρισε τη χρήση των εν λόγω
παπούτσια στον κύκλο του ευγενών. Η

αναλάβουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα

Κομψομανία ζει στο Pitti
Uomo, Φλωρεντία, όπου οι
άνδρες κάθονται γύρω από την ελπίδα για

ντυμένος στην τρίχα με τα
κοστούμια τους. Τα ενδύματα
που συχνά ενισχύονται από τα στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων καπέλα, φουλάρια

να φωτογραφηθούν και να αναγνωρίζεται
για την εξαιρετική τους στυλ. Κάποιοι θα
πουν ότι φαίνεται κωμικό, αλλά κάνει
σίγουρα για μια μεγάλη φωτογραφία.

/ γραβάτες και μπαστούνια, μεταξύ άλλων
εξαρτήματα, τα οποία

πρακτική αυτή αργότερα έγινε πολύ της
μόδας μεταξύ των δικαιωμάτων σε όλη την
Ευρώπη.

αυξημένα το στυλ
τους σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα εθνικά εβδομάδες
μόδας και επιδείξεις διάδρομο σε μεγάλο βαθμό
επικεντρώθηκε στην womenswear- ειρωνικό όπως
οι περισσότεροι από τους σχεδιαστές ήταν στην
πραγματικότητα τους άνδρες.

δρομολόγηση ενός. Τα τελευταία χρόνια
δύο μεγάλες μάρκες έχουν κάνει αυτή την
απόφαση:

Prabal Gurung,
Celine και πιο πρόσφατα

Gabriela Hearst, περισσότερο

Τα πιο δημοφιλή ενδύματα που
έχουν «δανειστεί» (ας είμαστε
ειλικρινείς, ένα μεγάλο μέρος του
χρόνου που δεν τα επιστρέψουν) είναι
t-shirts, πουλόβερ και μπουφάν.

γνωστή για την καταπληκτική σακούλες.

[Cont.]

Hedi Slimane για
την Celine
ενδύματα, που είναι ίσως η μεγαλύτερη

Maria Grazia Chiuri και Nicolas Ghesquire,

δύναμη του σχεδιασμού Slimane του. Μια

στην μεταφορική σκόνη. Σίγουρα και οι δύο
μάρκες κάνει εξαιρετικά καλά με τις

καταστήματα και την αγορά ανδρικών ως

Έχουμε ήδη
επιδείξεις μόδας
για τις γυναίκες

Αυτό
επισημαίνει την αδιαφορία των ανδρικών

εβδομάδες μόδας και χωρίς έλλειψη
εκπληκτικό και ταλαντούχους σχεδιαστές
που συμμετέχουν. Οι περισσότερες
σχετικές μάρκες έχουν μια ανδρική
συλλογή που θα συνοδεύει γυναικεία τους,

υπάρχει αγνοώντας το γεγονός ότι είναι
κατά κύριο λόγο οφείλεται, ακόμα

κοινή πρακτική. Και γιατί όχι? Ποιος δεν

περισσότερο για τις γυναίκες παρά τους

αγαπά ένα άνετο, μεγάλου μεγέθους

άνδρες, από την πώληση των αξεσουάρ.

παντελόνι και ξεχωρίζουν δίπλα στην πιο
θηλυκή κομμάτια με τον πιο όμορφο
τρόπο;

Η βιομηχανία ανδρικά ενδύματα είναι
ανθισμένα, όχι μόνο επειδή οι άνδρες
ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο στο
ντύσιμο καλά, αλλά και λόγω του

Μερικές από τις μεγαλύτερες μάρκες μόδας
φαίνεται να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη
προσοχή και τον θαυμασμό από ανδρικά
τους από γυναικεία.

αυξανόμενου ενδιαφέροντος των γυναικών.
Ενώ πολλοί γυναικείων δεν αποτελεί

Ίσως είναι καιρός να αλλάξει η

επιλογή για τους άνδρες λόγω των

προσέγγιση, ή ίσως αυτό είναι απλά το νέο

περιορισμών μεγέθους,

πρότυπο στο χώρο της μόδας. Παρελθόν η
έλλειψη της διαφορετικότητας στο ανδρικό
ντύσιμο κάνει για μια πολύ πιο

Πολλά

απλά μια δεύτερη σκέψη, με τη δική

πωλήσεις τους σε δύο τμήματα, αλλά δεν

πουκάμισο σε σύζευξη με δερμάτινο

μέχρι τη δεκαετία του 2000.

Φαίνεται ότι ανδρικών δεν είναι πλέον

φορά εντελώς αντίθετες μεταξύ των φύλων.

colleaugues τους, γυναικεία σχεδιαστές

τα στοιχεία, αλλά τώρα πηγαίνουν στα

ανδρικά έπρεπε να περιμένει μέχρι το 2012.

και να παρουσιάσει
σχεδιαστές είναι
ενδεικτικό της τάσης. Kim
βιομηχανία της μόδας, αφήνοντας

φάνηκε ικανοποιημένος με δανεισμό αυτά

οι γυναίκες δεν έχουν

συναρπαστικό προϊόν από ό, τι στον τομέα
των γυναικείων όπου έχουμε ίσως

κανένα πρόβλημα

συνηθίσει στο δράμα και τις μέλλουσες των

προσαρμογής ανδρικών

σεζόν. Σήμερα, οι τάσεις εστιάζεται κυρίως

νέων και μεταβαλλόμενες τάσεις κάθε

ρούχων σε ντουλάπες

στην εκ νέου imaginating το παρελθόν και

τους.

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

ή εξετάζουν σοβαρά
Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες συχνά δανείζονται τα
ρούχα από τους άνδρες.

ανδρικά, πολλά από τα οποία
κυκλοφορούν γύρω από την ιδέα της

Louis Vuitton κάνουν τα κύματα στη

Μέχρι τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες

Οι αληθινοί καινοτομίες στυλ είναι σε

Vuittons παρελθόν
»

Δεν θα ήταν σωστό, χωρίς ανδρικά

μια γραμμή για τους άνδρες είναι η σειρά.

couture shows στο Παρίσι. Το ισοδύναμο

Louis

Jones για Dior και ο Βιργίλιος Abloh για τη

άλλη μάρκα η οποία ξεκίνησε πρόσφατα

1903, και ίσως
ακόμη και
νωρίτερα αν συμπεριλάβουμε

Μια γρήγορη ματιά

την καινοτομία στο μάρκετινγκ και τα

εφαρμογής πτυχές της γυναικεία μέσα στο

Ενώ η άνοδος
των ανδρικών
είναι
αναμφισβήτητη,
είναι επίσης
αναμφισβήτητο
ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να φ
αν προορίζονται για αυτούς ή όχι.

μοντέλο μόδας σε αυτό το συντακτικό:

ΠΩΣ ΝΑ

magicmstyle-Μαριλένα,
@magicmstyle
φωτογράφος μόδας και MUA: Μυρτώ
Departez, @myrto_departez και
@myrto_departez _photography

Editorial κείμενο: Μυρτώ Departez

Έμπνευση για το πρότυπο του
χρυσού: ένα κλασικό μετά από
@olga_fox

Χρυσή Make-up
αυτή την εποχή:

νάιλον λάμψη. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει,
να διευρύνουν τους ορίζοντές ομορφιά σας
με την προσθήκη ορισμένων χρυσό σε
τσάντα μακιγιάζ σας. Ο χρυσός θα
μπορούσε να περιγραφεί ως «το χρώμα
του κινήματος», επειδή είναι διαφορετικό
από κάθε οπτική γωνία. Για καλύτερα
αποτελέσματα χρησιμοποιώντας χρυσό

Ο χρυσός είναι
διαχρονικό. Όπως
σας go-to LBD,
μπορεί να προβληθεί για να είναι στη μόδα
και κομψά, και μπορεί να οριστεί ώστε να
ταιριάζει
σχεδόν

οποιαδήποτε

περίσταση.
Χρυσό και μαύρο είναι
ιδιαίτερα

της μόδας αυτή τη
στιγμή,
μαζί με μεταλλικά και

μακιγιάζ, να δώσει χρόνο ώστε να μπορείτε
να πειραματιστείτε. Πού είναι λογικό,

ο χρυσός απλόχερα.

ισχύει

[1]
1] Σε
Σαν
ένα
αρχή:
πρώτο στάδιο:

ένα υγιές, καθαρό,
φρέσκια ματιά.

Άψογο μακιγιάζ ξεκινά με την
ποιότητα ενυδάτωση για να
προετοιμάσει το δέρμα.
Ακολουθήστε με wellblended
θεμέλια και να χρησιμοποιήσετε

[2] Δημιουργία
smoky μάτια με
την προσθήκη
χρώματος για να
τα βλέφαρα σας

σωστά τα πινέλα για τα καλύτερα
αποτελέσματα. Για να καθορίσει και
να σμιλεύει τα χαρακτηριστικά του

Βελτιώστε την φυσική σας χρώμα των

προσώπου, όπως τα οστά

ματιών από την επιλογή του σωστού

μάγουλο, χρησιμοποιήστε πιο

αντίθεση σκιά ματιών. Μοντέρνα χρώματα

σκούρα γήινα χρώματα στις
περιοχές που θα θέλατε να το
περίγραμμα και στη συνέχεια
χρησιμοποιήστε μαλακό χρυσά και
ένα αφράτο πινέλο για να
προσθέσετε επισημάνσεις.

(Αλλά χρησιμοποιούν ένα μάτι-σκιά
εκκινητή προτέρων).

αυτής της σεζόν περιλαμβάνει σκούρο
κόκκινο ή, εάν αισθάνεστε τολμηροί,
σκούρο κόκκινο χρωματίζονται με ιώδες.

[1]
3 Σε
]Blend
Σαν
ένααρχή:
πρώτο στάδιο:

σκόνη χρυσού
χρωστικής
ουσίας με
νερό για να
κάνει το υγρό
χρυσό μαγεία.

το φως του ήλιου
χορεύοντας σε κύματα του
ωκεανού την ημέρα ένα σαφές
Φαντάζομαι

καλοκαιριού. Αυτό δίνει την αίσθηση του
χρώμα, το σχήμα και την ενέργεια της αυτή
εμφάνιση. Εφαρμόστε αυτό βλέφαρα και
πάνω.

4] Εφαρμόστε λίγο
χρυσό για να τις
βλεφαρίδες σας και στο

[

κέντρο των φρυδιών σας. Κάθε φορά που
αναβοσβήνει, όταν το φως λάμπει πάνω
σου, θα σας

λάμπω!

Μόδα υποτίθεται ότι είναι συνεχώς νέα,

Ο χρυσός
(και άλλα
εξωτικά
μέταλλα):
μόδα /
πολιτική / οικονομία

πάντα σε κίνηση, ιδανική μπροστά, αλλά
αρκετά κοντά για τους ανθρώπους να
ακολουθήσουν. Ως ένα είδος κουλτούρας

ένα
οπτικό σχόλιο για το πού
νεολαία προσπαθεί να πάει
δίπλα, δηλαδή, όταν η επίπτωση των
προσκήνιο, είναι, μεταξύ άλλων,

Εδώ είναι έξι μεγάλες λόγοι γιατί ο
χρυσός και άλλα μέταλλα είναι τόσο
ελκυστικά στην παγκόσμια σκηνή της
μόδας
τώρα αμέσως:

Οι χώρες που ξοδεύουν κάθε δεκάρα

πρόεδροι που αυτοαποκαλούνται

κέρδισε στο χρυσό για πρώτη φορά από

«δασμολογική τους άνδρες», που δεν θα

τότε που ο κανόνας του χρυσού είχε μείνει

έχει σημασία. Τώρα, γεωλογία είναι,

στη δεκαετία του 1970. Μαλαισία, η Ρωσία

ξαφνικά, allimportant. Μερικές χώρες,

και η Κίνα αποθησαύριση του χρυσού. Στο

όπως η Κίνα, να στραγγαλίζει παραγωγής

άλλο άκρο του φάσματος, σε άλλες χώρες

στον κόσμο αυτά τα πράγματα -

όπως η Γερμανία φαίνεται να έχουν λίγο ή

τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει περαιτέρω

καθόλου ενδιαφέρον για το άλμα στη

την καινοτομία ως προς το πώς αυτά τα

χρυσή μόδα.

προϊόντα που κατασκευάζονται. Μερικά
από τα λεγόμενα «σπάνιες γαίες»

ειδήσεων σήμερα απορροφώνται.

βρίσκονται κυρίως στην Κίνα, και λιθίου για
τις μπαταρίες του κόσμου βρίσκονται μόνο
σε ένα μικρό αριθμό χωρών.

Ξέρετε ότι έχετε δει τάση της μόδας
επόμενη σεζόν, όταν βλέπεις κάτι που

Του κόσμου
»
πείνα για χρυσό έχει φτάσει σε
νέα ύψη: 6 λόγοι για τους
οποίους

είναι «παράξενο, αλλά λειτουργεί».

Η λέξη-κλειδί εδώ, όπως και για το χρυσό,
μόδας που διαρκούν περισσότερο από ό, τι
οι τάσεις? ας τους αποκαλούν «ρεύματα
κόλπο». Αυτά αλλάζουν πάρα πολύ, αλλά
είναι πιο ανθεκτικές. Μόδα αντανακλά όχι
μόνο το πώς ο κόσμος είναι, αλλά αυτό που

Κείμενο: Aristo Tacoma

είναι «μέταλλο».

Υπάρχουν βαθύτερα ρεύματα στο χώρο της

ο κόσμος προσκολλάται. Ένα από τα
πράγματα που προσκολλάται to-ακόμα
περισσότερο το 2019 από ό, τι σε ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι το πολύτιμο
μέταλλο σε χρυσό.

Προσθέστε σε αυτούς και τα πολυάριθμα
μέταλλα που είναι χωρίς αμφιβολία
χρησιμοποιώντας αυτή τη στιγμή για να
διαβάσετε αυτό-έναν επιτραπέζιο
υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή μια
φορητή συσκευή, και παίρνετε μια πλευρά
μιας εξίσωσης που λέει ότι γυαλιστερό
μέταλλο είναι παντού στο χώρο της μόδας.

[1] Το αμερικανικό νόμισμα
έχει ανταγωνισμό.
Πριν, το δολάριο ήταν το «δολάριο»: η
καθολική νόμισμα, τη διείσδυση των
πολιτισμών και τη δημιουργία νέων, ένα
είδος παγκόσμιας νόμισμα. Τώρα είναι ένα

[1]
3 Σε
]Για
Σαν
έναπρώτη
αρχή:
πρώτο στάδιο:
φορά

όπλο που χρησιμοποιείται από την
κυβέρνηση των ΗΠΑ να βοηθήσουν την

από το 1960 και του '70, υπάρχουν

επανεκλογή το 2020. Είναι ένα όπλο του

φάσεις με τις πολιτικές threattalk αφορούν

εμπορίου, χρησιμοποιείται για να βασιλεύει

ατομικά όπλα στον πλανήτη. Η

σε δυνάμεις που δεν συνεργάζονται ή που

αναπόφευκτη τρομάξει ότι αυτό οδηγεί σε,

αναπτύσσονται πολύ ισχυρή. Αν και κατ

τουλάχιστον στο υποσυνείδητο επίπεδο,

'αρχήν, όσοι εκτυπώσετε δολάρια είναι

έχει η έκφραση της σε αυξημένη

διαφορετικές από εκείνες που είναι

προσκόλληση σε κάτι που κάνει τη ζωή να

επιφορτισμένες με τον Λευκό Οίκο, οι

φαίνεται πιο μόνιμη και αιώνια. Αυτό οδηγεί

διακρίσεις έχουν διαβρωθεί από μια

σε μια feverent ενδιαφέρον τόσο για

πληθώρα tweets και παραπλανητικές
δηλώσεις από την εκλεγμένη εξουσία.

Δεν χρειάζεται να είναι χρυσό ή ακόμα και

/ 2 / ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα
smartphones απαιτούν μια σειρά
από εξωτικά μέταλλα

την πραγματική μέταλλο? μπορούν να είναι
ένα μαύρο μεταλλικό, βαθύ-πορτοκαλί

και χημικές ουσίες για να λειτουργήσει, οι

μετάξι, ένα μίγμα πολλών στιλβωμένες

οποίες κατανέμονται άνισα μεταξύ των

μεταλλικές ή σχεδόν-μεταλλικά χρώματα,

δυνάμεων του κόσμου. Αν αυτή ήταν μια

αλλά το θέμα είναι σαφής.

εποχή του ελεύθερου παγκόσμιου
εμπορίου, ελευθερία από εμπορικούς

Από πολιτική άποψη, ο χρυσός είναι πιο
ουδέτερη από δολάρια. Ενας αριθμός από

πολέμους και την ελευθερία από τις ΗΠΑ

vintage στοιχεία και για ένα τόσο
διαχρονικό σύμβολο της διαρκή, όπως ο
χρυσός.

Ωστόσο, με την αυξανόμενη δυναμική των

ο ιδιοκτήτης ήταν κάποιος πολύ γνωστό.

φέρουν επιχείρηση ή την οικονομία).

δραστηριοτήτων που αγνοούν σε μεγάλο

Για παράδειγμα, λέγεται ότι του 20ου

Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι μόνο θέμα

βαθμό τα περιβαλλοντικά θέματα, από

αιώνα νορβηγική ρούχα σχεδιαστών και

χρόνου πριν η αγορά κατακλύζεται από τις

μεγάλης κλίμακας βιομηχανική εμπορίου

καλλιτεχνών Ferdinand Finne φορά

μάζες των τεχνητών διαμαντιών τόσο

στον πόλεμο, πολλοί άνθρωποι

συναντήθηκαν

υψηλής ποιότητας που ακόμα και οι ειδικοί

αισθάνονται ένα αίσθημα ανησυχίας για το
[Cont.]

δεν μπορούν να τα ξεχωρίζετε. Ένα τέτοιο

μέλλον του πλανήτη, προσθέτοντας στο

Coco Chanel σε καιρό πολέμου

συμβάν που θα μπορούσε να μειώσει

υπάρχον αγωνία για ατομικό οπλισμό και

σιδηροδρομικό σταθμό. Κατά τη διάρκεια

μόνιμα τις τιμές των υφιστάμενων

παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό συμβάλλει στην

της συνομιλίας μαζί της, εξέφρασε

περιουσίες διαμάντι.

προσκόλληση των ανθρώπων στα

σύγχυση στην επιλογή της από αυτό που

σύμβολα της σταθερότητας και

φαινόταν να συνθλίβεται γυαλί ως

μονιμότητας, όπως ο χρυσός και μέταλλα.

διακόσμηση, στην οποία απάντησε, «Να

Ο

χρυσός δεν αποτελεί λύση στο πλαστικό θέμα,
αλλά συμβολίζει κάτι άλλο από απρόσεκτη

θυμάστε, νεαρός άνδρας, άκοπα διαμάντια
είναι ο καλύτερος τρόπος για τη μεταφορά
του πλούτου».

/ 6 / χρυσό
ως σύμβολο
της
αναγκαίας
σπάσιμο με
πλαστικό.
μεγάλης κλίμακας βιομηχανική παραγωγή μίας

Μπορούμε επίσης να ρωτήσω, πόσο καιρό
πριν, η τιμή του χρυσού έχει simarly
αμφισβητείται από την εξερεύνηση του
διαστήματος; Αυτό είναι πιθανό να συμβεί
όταν οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει

χρήσης πλαστικές ύλες. Έτσι, ενώ τα μέταλλα
μπορεί να μην λύσει το πρόβλημα της
ρύπανσης από το πλαστικό υλικό, τουλάχιστον
αυτά τα hardwaring υλικά συμβολίζουν ένα

Ωστόσο, υψηλής ποιότητας βιομηχανικά

τεχνολογία για να κάνει την εξόρυξη

σημείο της διαφοράς? μια πιο θετική

«διαμάντια» που έχει κατασκευαστεί τόσο

αστεροειδών εφικτή μόνο, γιατί μόνο τότε

κατεύθυνση, έστω και ως αόριστη εικονίδιο.

καλά που ακόμα και οι ειδικοί δεν μπορούν

θα τα quintillions δολάρια την αξία του

να τα διακρίνουν εύκολα από το

χρυσού που επιπλέει εκεί έξω στο

πραγματικό πράγμα. Ο χρυσός

διάστημα να είναι προσβάσιμα, να το πω

εξακολουθεί να είναι πέρα από κάθε τέτοια

έτσι.

/ 5 / Όταν πρόκειται για
κοσμήματα, χρυσό μπορεί να έχει
ένα νικηφόρο ευκαιρία πάνω από
διαμάντια από την άποψη της συμβολίζει

απειλή, έτσι θα μπορούσε να μπορούσε,

την «καλή ζωή». Στο κλασικό 1953 Κύριοι

για να συλλέγουν το χρυσό γεμάτο

Ό, τι σκεφτόμαστε χρυσού, ο χώρος της

την τέχνη. Έτσι, το πλαστικό έχει γίνει

ταινία προτιμούν τις ξανθιές, Marilyn

αστεροειδών από τη ζώνη των

οικονομίας είναι πιθανό να κυριαρχήσει

όλο και πιο αρνητικό θέμα για το

Monroe περιγράφεται περίφημα διαμάντια

αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία, ο χρυσός

μόδας όλο και περισσότερο στο μέλλον

περιβάλλον, πλαστικά ρούχα όπως kinky

πρώτη φορά από το 1960 υπάρχει μια

ως «ο καλύτερος φίλος ενός κοριτσιού».

θα παραμείνει εξαιρετικά είδος-μετά, με την

δεκαετίες. Morgan Stanly προέβλεψε

dancewear και οποιαδήποτε χρήση των

αυξανόμενη αίσθηση ότι οι ανθρώπινες

Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου

τρέχουσα τιμή της

πρόσφατα ότι από το 2040, ο χώρος της

πλαστικών σε σκηνές μόδας έχουν

Πολέμου, ένας από τους πιο stealth

οικονομίας θα είναι μια υπόθεση

σημειώσει άνοδο σε δημοτικότητα.

τρόπους για να μεταφέρουν πλούτο

τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

/ 4 / Earthaware. Για
επιδράσεις, όπως η ρύπανση καταστρέφει
τον πλανήτη πέρα από την επισκευή, και
ότι η προσωπική μας προς το ζην θα
πρέπει να αντανακλούν μια μεγαλύτερη
ευθύνη για τον κόσμο γύρω μας. Για
παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι

κατά κάποιο τρόπο, να θεωρηθεί μια πιο

ακριβώς όπως τα κομμάτια του γυαλιού.
κουτιά καπνού χάλυβα ή κονσέρβες σαν να
ήταν φθηνά στολίδια και διασχίζουν τα

που θεωρούν κάθε ημέρα δεν τρώνε

σύνορα απαρατήρητα. την αξία τους,

κόκκινο κρέας να είναι μια ψήφος για τη

μερικές φορές ξεπερνώντας εκατομμύρια

στήριξη του πλανήτη, γιατί μια χορτοφαγική

δολάρια, θα είναι προφανές σε

διατροφή περιλαμβάνει λιγότερη

οποιονδήποτε μεγάλο προμηθευτή

κατανάλωση των πλανητικών πόρων.

διαμάντι, και ειδικά αν

παράδοξα της, παράδοξα

άνθρωποι αναπτύσσουν την τεχνολογία

συμμετέχουν άκοπα διαμάντια, που μοιάζει
Θα μπορούσαν να είναι κολλημένα σε

Παρ 'όλα αυτά, η μόδα δεν έχει

διαρκή σύμβολο του πλούτου. Μέχρι

αρκετές χιλιάδες δολάρια ανά
100g.
Φυσικά, τα διαμάντια είναι ακόμα ακριβά,
και η βιομηχανία προσπαθεί να διατηρήσει
την αυθεντικότητα των φυσικών
διαμαντιών, χρησιμοποιώντας τα
πιστοποιητικά γνησιότητας και
διαχωρίζοντας τη φυσική βιομηχανία
διαμαντιών από τη βιομηχανία
βιομηχανικών διαμαντιών σε δύο διακριτές
κατηγορίες (είδος

εμπνεύσει

μοντέλο μόδας σε αυτό το συντακτικό: Ela
Michaela, @ela_michaela_official

Φωτογραφήθηκε με την Aristo
Τακόμα

MUA, styling μαλλιών: Δεσποινίς
IsabellaLia, @ my.beauty.garden

Τοποθεσίες περιλαμβάνουν: Amrit Ινδικό
Εστιατόριο, Oranienstraße,
@amrit_berlin

Αυτό και το ακόλουθο
συντακτικό
φωτογραφίζονται στο
Kreuzberg.

Ομορφιά
στους
δρόμους της

Σημάνσεις περιλαμβάνουν: H & M, @hm
ZARA, @zara GINA TRICOT, @ginatricot

Kreuzberg

Όταν το Τείχος του
Βερολίνου έπεσε,
Kreuzberg άλλαξε από
ένα φυλάκιο σε μια
μποέμ δημιουργικό
κέντρο με μεγάλη
ποικιλομορφία.

μοντέλο μόδας σε αυτό το συντακτικό:
Iga Kokocinska, @igakokocinska

Φωτογραφήθηκε με την Aristo Τακόμα

MUA, styling μαλλιών: SU Hair & Make
Up Artist, @ suna.kecis

τοποθεσίες
Studio Ramboya,
Wrangelstrasse, Kreuzberg,
Βερολίνο, @ramboyastudio

Χαριτωμένος

για το
κόμμα

Οι ετικέτες περιλαμβάνουν: ΕΙΜΑΣΤΕ

G STAR RAW, @gstarraw CALVIN

ADIDAS, @adidas ZARA,

απερίσκεπτη, @wearerecklessclothing

KLEIN, @calvinklein

@zara

TNS
{Αληθής

Ανοησίες
Τμήμα}

Qyeens &

που στις πιο familyfriendly τρόπο, αντηχεί

κατάλληλο, όπως λένε, για όσους «θέλουν

περιβάλλοντα, είναι ένα από τα πολλά

με αφίσες που κοσμούν αιτιώδη δωμάτια

να τελειώσεις σε μια νέα γλώσσα».

λόγια στη γερμανική γλώσσα που

Όπως γνωρίζει ο άπταιστα

Pryncesses

που ανήκουν στις νέες και μοντέρνες

χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα

Germanspeaker, «Ich bin Stolz auf ..»

polyamorous συλλογικότητες.

συγκεκριμένο τμήμα της ανδρικής

μεταφράζεται σε «Είμαι περήφανος», και

Γνωστές εφαρμογή της διδασκαλίας

Σύμφωνα με την ομάδα SchlongoLingo, η

ανατομίας, ειδικά ένα που απαιτεί ένα πολύ

«er / Sie / es» μεταφράζεται σε «αυτός /

έρευνα δείχνει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος

μεγάλο προφυλακτικό. Οι καλοί άνθρωποι

αυτή / αυτό».

είναι το 80% αφιερωμένο στο σεξ και το 20%

σε SchlongoLingo φρόντισε η εφαρμογή

γλωσσών Duolingo έχει κάποια φρέσκα

Μια εμπνευσμένη ευρωπαϊκή ομάδα που

αφιερώνεται στην προσπάθεια να αρνηθεί

καλύπτει όλες τις παραλλαγές στο μέγεθος

ανταγωνισμό. Μια ομάδα ευρωπαίων

χρησιμοποιείται crowdfunding να

αυτό το γεγονός. Υποστηρίζουν ότι τα

και την ιθαγένεια, χωρίς διακρίσεις ή

Έτσι, για τους νεοεισερχόμενους στην

languagelearners εμπνεύστηκαν από τις

συγκεντρώσει τα χρήματα και τελικά να

μαθήματα ξένων γλωσσών θα πρέπει να

προτιμήσεις.

γερμανική, SchlongoLingo δείχνει ότι αυτό

φράσεις που χρησιμοποιεί Duolingo για να

ασχολούνται προγραμματιστές να κάνουν

συμπληρώσει τον τρόπο που λειτουργεί το

είναι ένα ιδανικό μονοπάτι στον πυρήνα

διδάξουν τη γλώσσα. Για παράδειγμα, από

ό, τι είναι τώρα ένα είδος φαινομένου

μυαλό, και έχουν ως στόχο να καλέσει και να

των «καυτά Deutsch»: ICH Μπιν Stolz auf

inapp Αγγλικά πορεία της: Έρχομαι! Εσυ

λατρείας, η «Schlongolingo» app. Κριτικοί

ξεπερνούν τις συναφείς ελλείψεις στις

meinen schlong! DU BIST Stolz auf deinen

Φαντασίας incl. αντλώντας από την

ερχεσαι! Αυτός / αυτή / ΤΠ έρχεται! Είμαστε

έχουν την περιέγραψε ως «Duolingo σε

υπάρχουσες μεθόδους διδασκαλίας.

schlong! ER / ΣΗΕ / ES ist Stolz auf seinen

Aristo Τακόμα

όλοι έρχονται! Αυτή η τελευταία φράση-αν

ένα παράλληλο σύμπαν». Η εφαρμογή, η

Duolingo σημαίνει οπωσδήποτε

οποία ευδοκιμεί σχεδόν αποκλειστικά στην

Όσο για τη λέξη «Kyng», ας είμαστε σαφείς

Stolz auf unsere Schlonge! Κάθε

πραγματική φράσεις Duolingo αλλά

και να πω ότι, όπως και για τα

αναγνώστης ο οποίος είναι ευαίσθητος σε

δημιουργικά εκ νέου για να χωρέσει ένα

προφυλακτικά, δεν υπάρχει μέγεθος Kyng

αποχρώσεις του φύλου θα παρατηρήσετε

SchlongoLingo
για

/ Ihren / seinen schlong! WIR sind ALLE

σε μήκος και το μέγεθος Kyng σε πλάτος

την τρίτη γραμμή, η οποία επικεντρώνεται

Η σύγχρονη γερμανική λέξη

και όταν απλά λέμε «Kyng», αυτό μπορεί

αποκλειστικά στη γυναικεία. Από τη φράση

«schlong'-ιδιαίτερα χρήσιμη σε ό, τι

να σημαίνει είτε / ή, ή, ενδεχομένως, και τα

αυτή μπορούμε να εξάγουμε την ακόλουθη

μπορεί να ονομάζεται“Kyng Μέγεθος”

δύο / και. Αυτό το πρωτοποριακό

φράση: ΣΗΕ ist Stoltz auf Ihren schlong!

πλαίσιο ενηλίκων, είναι

ορθογραφικό λάθος μπορεί να
εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε μια
διαφήμιση στο μετρό της Νέας Υόρκης, και
έκτοτε έχει οδηγήσει σε μια αφίσα
genderequalising στις μετρό (για να
συνδέσετε αυτή τη στήλη TNS σε μια φέτα
της πραγματικότητας, αυτή η διαφήμιση
genderequalising δεν είχε εγκριθεί ακόμη
από το Διοικητικό συμβούλιο της Νέας
Υόρκης μετρό κατά το χρόνο σύνταξης της
παρούσας). Η προτεινόμενη διαφήμιση

Χωρίς καν να προσπαθεί, η εφαρμογή

έχει παραχθεί από ένα

SchlongoLingo υπερβαίνει τις ηλικίες των
σύγχυση σχετικά με τα φύλα, και όχι μόνο
διδάσκει γλώσσα, αλλά και ένα κομμάτι
από αυτό το LGBTQIA κοινότητα έχει
προσπαθήσει να επικοινωνήσει εδώ και
χρόνια.

«Παιχνίδια για τις γυναίκες» των ΗΠΑ
maker. Μπορούμε να φανταστούμε πώς θα
πλαισιώνει την έννοια: «Ενηλίκων
παιχνίδια για τις γυναίκες: αν είστε
Pryncess ή Qyeen εκεί, βόλτα μαζί μας»,
ενδεχομένως με ένα subtext όπως: «!
Vybrates καλύτερα από το μετρό»

Εγώ παρεκκλίνω. Ας επιστρέψουμε στην
SchlongoLingo και να έχουν μια ματιά στο
μάθημα 5Β του στις κτητικές αντωνυμίες.

ads@industrialbabes.com
instagram.com/berlinib ISSN
2535-602X berlinib.com
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