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vaatteita, kenkiä,
tyylejä ja arvostaa

.1. planeetta
suoja ja meidän
toinen iho

FW2019 / 2020, ja nahka voidaan muovata

merkeistä Esittelemme pitkä alustan

sopimaan erilaisia tyylejä ja

kannoille kauden kenkä valinta. Lisää

vuodenaikoina. Ulkonäköä vaihtelevat

tukea Chanel FW19 kokoelma, ja

naisellinen head-to-toe nahka-Chanel ja

keskustelu on ratkaistu: Platform korot

Alexander McQueen-kautta enemmän

ovat suuntaus.

unisex tyylejä Sies Marjan ja maskuliininen

muotiliikkeet ja
suunnittelijat

Tällä kaudella meillä on Matrix-vaikutteita
nahka takit, jotkut shearling vuori
(Balenciaga FW19 kokoelma); Joissakin
pop väriä. Jos sää on tumma ja pilvinen,

Eettinen kuluttaminen vellova merkitys
kaikkialla muotimaailmassa koska yhä
useammat ihmiset pitävät suojelu
planeetan maapallon puita, ilman ja veden,
ja negatiivinen vaikutus metsäkadon ja
liikakäytön muovin jokapäiväisessä
toiminnassa. Lähes jokainen suuntauksia
voimme osoittaa tässä voidaan keskustella
myös tästä näkökulmasta, mutta se ei ole
koko tarina ja vaikutuksista ekologiasta
eivät aina selkeitä tai yksiselitteinen.
Esimerkiksi seuraava meteli
eläinten-oikeuksien ryhmiä vastaan Nahka
vaatteet, monet suunnittelijat alkoivat
käyttää keinonahka, mutta jotkut ovat

. 2.

Color Me

harmaa
Pre-Fall 2019 ehdotti, että harmaa on
tämän kauden uusi musta, ja syystäkin.
Esimerkiksi Acne Studios ja Dries van
Noten kuinka harmaan eri sävyt voidaan
mukauttaa syksyyn vaatekaappi uudella
tavalla. Laadukas villa takki harmaa tämä
tekijä, ja on varmasti go-to vaatekaappi
kohde kaikkina vuodenaikoina.

jonkinlainen nahka on keskeinen muodin
piirre

Kirjeenvaihtaja,
nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Michael Kors innoittamana Studio 54,
tarjoaa kimalteleva Juhlamekot. Balmain
tarjoaa 80s-vaikutteita lähestymistapaa
paljetteja ja vinylshine. Saint Laurent tekee
'loistaa pimeässä' käsite muodikasta.

varusteet ja näkyvyyden.

Joko niin, toinen iho muodossa

muoti

tummempi talvipäivinä tällaisia kirkkautta.

ja ehkä olisi sisällytettävä lähes kaikki

ylimääräinen muovi saastuttaa planeettaa.

@fashionjudgment, BERLiNiB

Monet suunnittelijat kiinni valaistus

työtä puku. Kuitenkin, hieman kimallus voi,

viimeinen asia, jota haluamme on

Nathalie Sophia,

Glitter, metallivärit, kiiltoa ja kimallusta.

harkitsisi glitter ja paljetteja olla sopivaa

keinonahka olennaisesti plasticbased, ja

. 3. Tall
platform
korkokengät
Vai emme pidä alustan korkokengät, Stella
McCartney, Versace, Saint Laurent ja
muut

haastaa se! Hänen kokoelma, Wes
Gordon Carolina Herrera tekee asianlaita
hot pink takki. Jotkut ovat työskennelleet
tulosteita. Jotkut värikkäitä turkiksia.
Mukava ja tyylikäs, kodikas villaa tai
tyylikäs turkista laatu takki ei koskaan
mene pois muodista.

Myönnettäköön, useimmat ihmiset eivät

siitä oletuksesta, että useimmat

FW2019 /
2020
muoti

.4. Shine
kirkas

Kim Jones kokoelma Diorin asusteet

sitkeästi puolustanut käyttöä aitoa nahkaa

Kaksitoista
suuntaukset

innoittamana
takit

pyöräilijä viboja Bottega Veneta.

myös joidenkin
johtavien

. 5.

Piccoli sanoi hiljattain, ”Haluan luoda

Christie). Rohkea: levenevän, laaja mekko.

ympäristö vaikuttaa haavoittuvia. Kulta on

yhteisön Valentino. Siis jotain muuta kuin

Samassa hengessä, mutta entistä kaino:

myös silkkaa ihastuttava muotoa

'elämäntapa', joka on noin takia esineitä.

ylimitoitettu takki.

'eskapismia'. Jeremy Scott Moschino on

Se kertoo ihmisistä, jotka jakavat arvot.”

antanut sille pyörimisongelmaa kalkkis
eskapismia. Ralph Lauren näyttää tyylikäs
ja puettavat lähestymistapa lähettämä
Altuzarra ja Celine. Brock Collection
naisellinen kappaletta kääntää viehätys

[Jatkuu.]

Valentino Fall 2019 Ready-to-Wear
Näytä suositellut monipuolinen valettu
malleille muoti-ikoni Naomi Campbell, joka
sulki ilmiömäinen esitys. Piccoli Valentino
tyyli on kyse pehmeä siluetteja, naisellinen
muotoja, tylli ja höyhenet

. 8. Vuodesta

Classic sisimäiseen vaatekaappi modernin
naisen.

tuulettimia

Punainen on keskeinen väri syksyn ja
monia sävyjä valita, jos kirkkaanpunainen

Hattuja

ei ole sinun go-väriä. Kuka tahansa voi
löytää punaista haluavat ja näyttää
hyvältä; joka täydentää niiden ihon sävyä

Newsboy, Kauha, Bonnet, Fedora: hattu

ja ominaisuuksia. Regal punainen,

joka lähtöön. Hupparit korvataan
unhooded takit syksyllä, mutta jolla on
- sopivia näyttää enemmän muodollista
otteeseen. Tämä resonoi mallit
Giambattista Valli (joka ilmoitti
kokoelmaansa H & M aiemmin tänä
vuonna Cannesin elokuvajuhlilla).

.6. Yhteiset
arvot ja
monikko muodot.7. Giantwear

laaja valikoima muodikkaita päähineet.
Näemme tämän joukossa muotimerkit
Christian Dior, Balmain, Valentino ja
Chanel, sekä suurten vaatekauppoja kuten
Zara ja Mango. Valikoima sisältää
brimmed Fedoran, tyylikäs baskerit ja
Lanvin n syydvesti.

Poiketen skintight trendi, olemme nyt

nostalgia aiheuttama tyyliin. Tässä

siirtymässä kohti isompia asioita,

näemme vaikutteita 1970- ja 1980-luvuilla.

kirjaimellisesti. On lukemattomia

Hienovarainen mutta tehokas tyyli tekee

esimerkkejä: Balenciaga n ylimitoitettu

ulkonäkö meren kirkkaita värejä ja teräviä

siluetti. Täysin leimahti ja kerroksellinen

reunoja.

hameet. Ilmapallo hihat. Vahvat, topatut
Laurent ja Tomo Koizumi (jonka debyytti
muotinäytös mukana Bella Hadid, Karen
Elson ja ritari Westeros peräisin Game of
Thrones, Gwendoline

Mestari romanttista tyyliä ja
vaikutusvaltainen Valentino
suunnittelija

vuodenaikaa nyt hieman vaihdellen
kaikkina vuodenaikoina. Tämä suuntaus
on ennustettu jatkuvan 2020. Vaikka puvut
liittyvät vahvasti työvaatteet, eri hahmot ja

italiankielinen sana yhdistelemällä
komponentteja eri maata. Esimerkiksi
voitaisiin käyttää kalanruoto- takki

olkapäät. Leimoja ovat Marc Jacobs, Saint

'yhteiset arvot' ensin.

Puvut ovat olleet muodissa jo parin

nyt on Spezzato tyyliin: fancy kuulostava

.10. kastelemat
kultaa
Kaukana ovat ne ajat, jolloin kulta pidettiin
gawdy ja vain hopeaa oli hyväksyttävä. Nyt
on kultaa kaikille se kannattaa, ja se on
todellakin syytä paljon: symboli vakautta
maailmassa ikuisesti partaalla
epävarmuutta, ja jossa luonnollinen

häivähdys sininen, punainen häivähdys
oranssia ... vaihtoehdot ovat rajattomat.
Tummempi punaiset mielekästä juhlaan a

kiinteällä housut.

näyttää, mutta olemme siirtymässä

Piccoli laittavat mitä he kutsuvat

. 11. Sopii

kertoja. Jännittävä ja muodikas tapa puku

kiilata väliin 'athleisure' ja 'utilitaristinen'

Jotkut suunnittelijat, kuten Pierpaolo

viininpunainen, karpalo, punainen

kankaita voidaan tyylistä 'perässä' useita

Muotimaailmassa voidaan vielä osittain

. 12. Regal maku

merlotcoloured puku, tai sametti mekko.
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Nathalie Rizou tyylistä ja valokuvannut Aristo
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Sophia, @fashionjudgment
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Muotiliikkeet: hame Tatu BY SUELITA,
@tatu_by_suelita, vyö MANGO, @mango,
kenkiä FOREVER21, @ forever21, takki
jne H & M, & hm

Vilahti vuonna
taustana malli tältä sivulta: ”lataaminen
Void” Stelios Karamanolis,

2019 Asennus näkymä kohteliaisuus
Kasvattaja, Ateena

Vain kourallinen miehiä nykyhistorian
todella omaksuneet Jännitystä hengessä
tavalla kuin ihmiset tekevät nykyään. yksi
tällainen

Onko

Kuningas
Ludvig XIV. Hänen
yksilö

miesten vaatteet

taustansa balettitanssija saa hänet
enemmän kontakteja taidetta ja herkkyyttä
kauneutta, joka voisi olla piilotettu

Se on saattanut oli merkittävä muutos
muodin historiaa, kun

keikarimaisuus Ensimmäinen tuli
suosittu XVIII / XIX c. Kun ihmiset alkoivat

uusi

Muoti on hallinnut naisten
vuosisatoja. Aikana historian, miehet

koskematon taideteoksia peräti
toiminnallisia taidetta kuten muodin.

Ajatus syntyi Lontoossa, jossa uudelleen

ottivat työpaikkoja ja tehtäviä, jotka

Vuonna 1700,

käyttöön ja näin paljon suuremmassa

jännittävä

tarvitaan enemmän käytännön

mittakaavassa George Bryan "Beau"

lähestymistapa muotiin. Vuodesta

Brummell kapseloidaan suosio tyyli

panssarit ja seremoniallinen vaatteet,

ominaista mies

suuntaus

muodikas menswear oli varattu niille, jotka

naisille?

kulta päällysvaatteiden kanssa turvonnut

oli varaa harrastaja jokapäiväistä
kappaletta; violetista, viininpunainen ja
samettinen koristeltu hihat. Miehet, joilla oli
varaa olla muodikas tyypillisesti kuului
aateliston tai rojaltimaksuja. Vaatteet ei

enemmän huomiota heidän vaatteensa.

korkokengät olivat
kuluneet eliitti
yhteiskunnan jäseniä
antamaan heidän
pukeutunut ysiä kanssa
sosiaalista asemaansa. Ludvig sopii. Vaatteet olivat usein parantaa
XIV oli niin kiinnostunut muodista, että hän

ollut tarkoitus olla tavalla eteenpäin, mutta

esitteli korkokengät punaiset korkokengät

oli merkki sosiaalisesta asemasta.

ja punainen pohjat Ranskan oikeuteen.
Hän rajoitti päällään tällaisten kenkiä

yksityiskohdista, kuten hattuja, huiveja /
siteet ja kävelykepit muun lisävarusteita,

Keikarimaisuus elää
edelleen Pittin Uomo,
Firenze, jossa miehet istua saavani
valokuvattu ja tunnustettu poikkeuksellisen
tyyliä. Jotkut sanoisivat se näyttää
koomisia, mutta se varmasti tekee suuren
valokuvan.

jotka

hänen lähipiiristään aatelisten. Tämä
Nathalie Sophia, @fashionjudgment,
BERLiNiB muoti kirjeenvaihtaja,
nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

käytäntö tuli myöhemmin erittäin
houkutteleva royalty kaikkialla Euroopassa.

kohonnut niiden
tyyli aivan uudelle tasolle.

Jo pitkään, kansalliset Muotiviikot ja
kiitotien osoittaa käsiteltiin lähinnä
womenswear- ironista, sillä useimmat
suunnittelijat olivat itse asiassa miehiä.

käynnistää yhden. Viime vuosina kaksi
suurta tuotemerkit ovat tehneet tätä
päätöstä:

Prabal Gurung,
Celine ja viimeisimpänä

Suosituin vaatteita, jotka ovat
'lainattu' (olkaamme rehellisiä,
suuren osan ajasta emme palauta
ne) ovat t-paitoja, villapaitoja ja takkeja.

Gabriela Hearst, parhaiten
tunnettu näyttäviä laukkuja.

Hedi Slimane Celine
ei olisi oikea ilman miesten vaatteiden,

Chiuri ja Nicolas Ghesquière,

joka on ehkä Slimane suurin

metaforisessa pölyä. Varmasti molemmat

Mitoituslujuus. Toinen merkki, joka

brändit tekevät poikkeuksellisen hyvin
niiden myynti niin osastoilla, mutta ei ota
tyytyväisiltä lainaa näitä kohteita, mutta nyt
ne menevät kauppoihin ja ostaa miesten
vaatteiden kuin yleinen käytäntö. Ja miksi

huomioon, että se on lähinnä, vieläkin
enemmän naisia kuin miehiä, myymällä
lisävarusteita.

ei? Joka ei rakasta mukava, ylisuuria paita

Meillä oli jo
muotinäytöksiä
naisille

Tämä

ja nykymuotoilijakin on
ilmaisimeen tuon
suuntauksen. Kim Jones Dior ja
vaatteiden suunnittelijat Maria Grazia

Viime vuosiin asti naisilla vaikuttivat

vastaava joutui odottamaan vuoteen 2012.

'

muotialalla, jättäen colleaugues, Naisten

hiljattain linjan miesten on Row.

Pariisin couture osoittaa. Menswear

ohi

Louis Vuitton

Virgil Abloh Louis Vuitton tekevät aaltojen

[Jatkuu.]

1903, ja ehkä jopa
aikaisemmin jos mukaan

Nopea silmäys

pariliitoksen nahkahousuihin ja erottuvat
vieressä enemmän naisellinen kappaletta
kaunein tapa?

Menswear teollisuus kukkii, ei vain koska
miehet ovat yhä kiinnostuneempia kastike
hyvin, mutta myös siksi, että kasvava

Jotkut tunnetuimmista brändeistä näyttävät
saada paljon huomiota ja ihailua heidän
miestenvaatteiden kuin womenswear.

kiinnostus naisia. Vaikka paljon Naisten
vaatteiden ei ole vaihtoehto miesten takia
kokorajoitukset,

Ehkä on aika vaihtaa lähestymistapaa, tai
ehkä tämä on vain uusi normi tavalla.
Menneisyys puute monimuotoisuuden

korostaa piittaamattomuus miesten

miesten vaatteiden tekee paljon

vaatteiden kunnes 2000-luvulla.

jännittävämpi tuote kuin alalla Naisten
monet

Näyttää siltä, että miesten vaatteita ei ole
enää vain jälkikäteen, jolla on oma
Muotiviikot ja ole pulaa uskomattomia ja
lahjakkaita suunnittelijoita osallistu.
Merkittävimmät tuotemerkit ovat miesten
vaatteita kokoelma mukana heidän

naisilla ei ole

mitään ongelmaa
sopeutua menswear
heidän vaatekaapit.

Naisten vaatteiden tai vakavasti
harkitsevat
Itse asiassa naiset usein lainata vaatteita
miehille.

vaatteiden missä olemme ehkä tottuneet
draamaa ja odottava uusien ja muuttuvien
trendien kaikkina vuodenaikoina. Nykyään
suuntaukset kohdistuvat pääasiassa
uudelleen imaginating menneisyyden ja
innovointiin markkinointiin ja tekstiilejä.

Todellinen tyyli uutuuksia ovat miesten
vaatteiden, joista monet kiertämään
järkevää soveltaa näkökohtien Naisten
vaatteiden osaksi kerran täysin
vastakkaista sukupuolta.

Vaikka nousu
miesten
vaatteiden on
kiistaton, se on
myös selvää,
että naiset
edelleen näyttävät paremmilta ne v
onko ne tarkoitettu niille vai ei.

Malli tässä toimituksellisen:

MITEN

magicmstyle-Marilena,
@magicmstyle
Muotikuvaaja & MUA: Myrto Departez,
@myrto_departez ja @myrto_departez
_photography

Pääkirjoitus teksti: Myrto Departez

Inspiraation kulta kuvio: klassinen
viesti @olga_fox

Golden Meikki
tältä kaudelta:

nylon kiiltoa. Jos et ole jo tehnyt sitä,
laajentaa kauneuden näköaloja lisäämällä
joitakin kultaa meikkejä laukkuun. Kulta
voidaan kuvata 'väri liikkeen', koska se on
erilainen joka kulmasta. Saat parhaat
tulokset käyttää kultaa meikki, antaa sille
aikaa, joten voit kokeilla. Kun se on

sovelletaan kultaa
anteliaasti.
järkevää,

Kulta on ajaton.
Pidät go-LBD,

se voi luottaa olevan trendin ja elegantti, ja
voidaan tyylistä sopivaksi

melkein

kaikkiin

tilanteisiin.
Kulta ja musta ovat erityisen

muodikasta tällä
hetkellä,
rinnalla metallivärit ja

[1]
1] alku:
Koska
alkuna:
alku:

terve, puhdas,
raikas ilme.

Virheetön meikki alkaa laatu
nesteytystä valmistelemaan
ihoa. Seuraamaan wellblended

[2] Luo smoky
eyes lisäämällä
väriä
silmäluomien

pohjan ja käyttää oikeaa harjat
parhaat tulokset. Määritellä ja
veistää kasvonpiirteet kuten
poskipäistä käyttää tummempia
maan sävyt alueilla haluat

Parantaa luonnollista väriä valitsemalla

ääriviivat ja sitten käyttää

oikea vastakkaisia luomiväri.

pehmeää kultaa ja pörröinen

Muotiväreissä tällä kaudella sisältävät

harja lisätä kohokohtia.

(Mutta käyttävät katseen
luomipohjustus etukäteen).

tummanpunainen tai, jos et tunne
Jännitystä, tummanpunainen värjättiin
violetti.

[1]
3 alku:
]Blend
Koska alku:

jauhe kulta
pigmentti
vettä, jotta
neste kultaa
taika.

auringonvalo tanssii
valtameren aallot kirkkaana
Kuvitella

kesäpäivänä. Tämä antaa tunteen väri,
muoto ja energia tämän ilmeen. Soveltaa
tätä silmäluomet ja ylös.

4] Käytä vain vähän
kultaa ripsien ja keskellä

[

kulmakarvojen. Aina kun vilkkua, kun valo
paistaa, teille

kimallus!

Muoti on tarkoitus olla jatkuvasti uusia,

Kultaa (ja
muut
eksoottiset
metallit):
muoti /
politiikka / talous

aina liikkeellä, mieluiten edessä, mutta
tarpeeksi lähellä ihmisiä seuraamaan.

Tässä on kuusi hyvää syytä miksi kultaa
ja muita metalleja ovat niin houkuttelevia
globaalilla muotimaailmassa

Eräänlaisena eturintamassa

visuaalinen
kommentoida missä nuoriso
pyrkii mennä seuraavaksi, eli
kulttuuritoimen muun muassa,

juuri nyt:

maat käyttävät jokaisen pennin ansainnut

presidentit, jotka kutsuvat itseään "tariffi

kultaa ensimmäistä kertaa sitten

miesten, jotka eivät olisi väliä. Nyt geologia

kultakantaan jäi 1970-luvulla. Malesiassa,

on, yhtäkkiä, allimportant. Jotkut

Venäjällä ja Kiinassa hamstraaminen

kansakunnat, kuten Kiinassa, voi kuristaa

kultaa. Toisaalta ääripäässä, muissa

maailman tuotannosta näistä asioista -

maissa, kuten Saksassa näytä olevan

ainakin kunnes on edelleen innovaatio,

juurikaan ole kiinnostusta hyppääminen

miten nämä tuotteet tehdään. Jotkut ns

kultainen kelkkaan.

'harvinaisia maametalleja' myydään
lähinnä Kiinassa, ja litiumia maailman

kun seuraus uutiset tänään imeytyvät.

akkuja löytyy vain muutamissa maissa.

Tiedät nähnyt ensi kauden
muotisuuntaukset kun näet jotain, joka

maailman
'
nälkä kulta on noussut uudelle
tasolle: 6 syytä miksi

on 'outoa, mutta se toimii'.

Hakusanalla tässä, kuten kultaa, on
"metalli".

On syvempi virtaukset tavalla, joka kestää
pidempään kuin suuntaukset; kutsutaan
niitä 'kuilu virtoja'. Nämä muututtava, mutta

[1] Dollari kilpailua.

ne ovat pysyviä. Muoti heijastaa paitsi
kuinka maailma on, mutta mitä maailma
takertuu. Yksi niistä asioista se takertuu to
Teksti: Aristo Tacoma

vielä enemmän vuonna 2019 kuin pitkään
aikaan, on jalometalli kulta.

Ennen, dollari oli 'dollari': Universal
valuutta, läpitunkeva kulttuurit ja uusien
luomiseen, eräänlainen maailmanlaajuinen
valuutta. Nyt se on ase, jota Yhdysvaltain

[1]
3 alku:
]Ensimmäistä
Koska alku:

hallitus auttamaan uudelleenvalinnan

Lisää siihen lukuisia metalleja että olet
epäilemättä käyttävät nyt lukea
tämän-pöytätietokone, kannettava
tietokone tai kämmentietokone-ja saat
toiselle puolelle yhtälö joka sanoo, että

kertaa

vuonna 2020. Se on ase kaupan, joita

1960-luvulta lähtien ja 70, on

käytetään hallitsemaan valtuuksia, jotka

vaiheita poliittisia threattalk mukana

eivät tee yhteistyötä tai jotka kasvavat liian

ydinaseita planeetalla. Väistämätön

voimakas. Vaikka periaatteessa ne, jotka

pelottaa että tämä johtaa ainakin

tulostavat dollaria ovat erillään vastaa

alitajunnan tasolla, on ilmaisunsa

Valkoinen talo, erot ovat koetelleet lukuisia

lisääntynyt liitetiedostona mitään, mikä

tweets ja harhaanjohtavia ilmoituksia

tekee elämästä näyttävät pysyvämpi ja

maasta valittiin valtaa.

ikuinen. Tämä johtaa feverent kiinnostusta
sekä vintage elementtejä ja tällaisen ajaton

kiiltävää metallia on kaikkialla muodissa.

/ 2 / Sähköautot ja älypuhelimet
vaativat erilaisia eksoottisia
metalleja

Niiden ei tarvitse olla kultaa tai jopa
todellinen metalli; ne voivat olla black
metal, syvä-oranssi silkki, sekoitus monia
hohtavan metallisen tai lähes metallisia

ja kemikaaleja toimintoa, jotka jakautuvat

värejä, mutta teema on selvä.

epätasaisesti maailman valtuuksia. Jos
tämä olisi aikakauden vapaan
maailmankaupan vapaus kauppasodat ja
vapaus USA
Poliittisesti kulta on neutraalimpi kuin
dollaria. Useita

symboli kestävä kuin kulta.

[Jatkuu.]

Kuitenkin yhä vauhtia toimiin, jotka pitkälti

omistaja oli joku tunnettu. Esimerkiksi

lentävät liike tai talouteen). Kuitenkin se

sivuuttaa ympäristökysymyksiä, mistä

sanotaan, että 20-luvulla Norja

voi olla vain ajan kysymys ennen kuin

suurten teollisuusyritysten kaupankäynti

vaatesuunnittelija ja taiteilija Ferdinand

markkinoilla on runsaasti jonka massojen

sotaan, monet ihmiset tuntevat huolta

Finne kerran tavannut

keinotekoisten timanttien niin laadukkaita,

tulevaisuudesta planeetan, lisäämällä

että jopa asiantuntijat eivät pysty erottaa

nykyisten ahdistusta atomiaseen ja

toisistaan. Tällainen tapahtuma, joka

maailmansodan. Tämä edistää ihmisten

Coco Chanel klo sodanajan

saattaa alentaa pysyvästi hintoja nykyisten

kiinnittymistä symboleja vakautta ja

rautatieasemalle. Keskustelun aikana

timantti omaisuuksia.

pysyvyyttä, kuten kultaa ja metallit.

hänen kanssaan, hän ilmaisi hämmennys

/vertauskuvana
6 / Kulta
välttämättömänä
rikkomatta
muovilla.
Kulta ei

hänen valita mitä näytti lasimurskaa

ole ratkaisu muoviin asiaa, mutta symboloi

koristeena, johon hän vastasi, ”Muista,

jotain muuta kuin huolimaton suurten

nuori mies, leikkaamattomia timantteja

teollisuusyritysten tuotannon kertakäyttöisiä

ovat paras tapa kuljettaa vaurautta”.

plasticware. Joten vaikka metalleja ei

Saatamme myös kysyä, kuinka kauan
ennen kullan hinta on simarly haastaa
avaruustutkimus? Tämä on
todennäköisesti vain tapahtuu, kun ihmiset
ovat kehittäneet tekniikkaa, jotta kaivos
Kuitenkin korkea-asteen teollisuus 'timantit'

asteroidit mahdollista, koska vain silloin

ovat valmistettu niin hyvin, että vaikka

olisiko quintillions dollarien arvosta kultaa

asiantuntijat eivät pysty helposti erottaa ne

kelluva siellä avaruudessa on pääsy, niin

aidolta. Kulta on edelleen yli tällaisten

sanotusti.

välttämättä ratkaise ongelmaa muovia
pilaantumista, ainakin nämä hardwaring
materiaalit symboloida pisteen ero;
positiivisempaan suuntaan, vaikkapa vain
epämääräinen ikoni.

uhkien, joten se voi voi, jollain tapaa pitää
kestävämpi symboli vaurautta. Kunnes

/ 5 / kun se tulee koruja, kulta voi
olla voitto- yli timantit kannalta

ihmiset kehittämään tekniikkaa kerätä

symbolisoivat 'hyvää elämää'. Klassisessa

Marsin ja Jupiterin välissä, kulta jää

1953 elokuva Herrat pitävät

todennäköisesti hyvin sort-jälkeen, jossa

vaaleaveriköistä, Marilyn Monroe

nykyinen hintalappu

kultaa täynnä asteroidi hihnalta asteroidien

tunnetusti kuvattu timantteja ”tytön paras

ystävä”. Toisen maailmansodan aikana,
/ 4 / Earthaware. Ensimmäistä

Kuitenkin muoti ei ole sen paradokseja,
sillä paradokseja

Inspire Art. Joten,

Mitä me ajattelemme kultaa, tilaa talous on

kuten muovia on tullut yhä negatiivinen

todennäköisesti hallitsemaan muodin yhä

asia ympäristölle, muovi vaatteita kuten

enemmän tulevina vuosikymmeninä.

perverssi dancewear joiden käyttämiseen

kertaa sitten 1960-luvun on kasvava tunne,

yksi stealthiest tavoista kuljettaa runsaasti

Morgan Stanley äskettäin ennusti, että

muovin muodin kohtauksia ovat

että ihmisen vaikutus kuten saasteet

mukana leikkaamattomia timantteja, jotka

vuoteen 2040 mennessä, tilaa talous on

kasvattaneet voimakkaasti suosiotaan.

näyttävät aivan lasinsirut. Ne voitaisiin

biljoonan dollarin asia.

tuhoavat maapallon korjauskelvottomaksi,
ja että henkilökohtaiset toimeentulo pitäisi
heijastaa enemmän vastuuta ympäröivään
maailmaan. Esimerkiksi on olemassa
paljon ihmisiä, jotka pitävät jokaisen
päivän syömättä punaista lihaa olla

liimata teräs- tupakan laatikoiden tai
muotteja kuin ne olivat halpoja koristeita ja
ylittää rajoja huomaamatta. Arvonsa,
joskus ylitti miljoonia dollareita, jotka ovat
ilmeisiä mitään suuria timantti myyjä, ja
varsinkin jos

useita tuhansia dollareita per
100g.

äänestyksen tueksi planeetan, koska
kasvissyöjä ruokavalio sisältää vähemmän
kulutusta planeetan resursseja.

Tietenkin timantit ovat edelleen kalliita, ja
teollisuus pyrkii säilyttämään aitouden
luonnon timantteja käyttäen
aitoustodistuksen ja erottamalla luonnon
timanttiteollisuus teollisesta
timanttiteollisuus kahteen erilliseen
luokkaan (eräänlainen

Malli tässä toimituksellisen: Ela Michaela,
@ela_michaela_official

Kuvannut Aristo Tacoman

MUA, hiusmuotoilua: Miss IsabellaLia,
@ my.beauty.garden

Paikkoja ovat: Amrit intialainen ravintola,
Oranienstrasse, @amrit_berlin

Tämä ja seuraavat
toimituksellisen
valokuvataan Kreuzbergin.

Kun Berliinin muuri
murtui, Kreuzbergin
muuttui etuvartio on
boheemi luova
keskus, jossa suuri
monimuotoisuus.

Kauneus
kaduilla
Leimat sisältävät: H & M, @hm Zara,
@zara Gina Tricot, @ginatricot

Kreuzberg

Malli tässä toimituksellisen: Iga
Kokocinska, @igakokocinska

Kuvannut Aristo Tacoman

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

Toimipaikat
Studio Ramboya,
Wrangelstrasse, Kreuzbergin,
Berliini, @ramboyastudio

sorja

juhlaa
varten

Leimat sisältävät: Olemme

G STAR RAW, @gstarraw Calvin

Adidas, @adidas Zara,

piittaamaton,

Klein, @calvinklein

@zara

@wearerecklessclothing

TNS
{Totta
Nonsense
jakso}

Qyeens &

se kaikkein perheystavallinen tapa-resonoi

sopivia, kuten sanotaan, niille, jotka

yhteyksissä-on yksi monista sanat saksan

julisteita adorning syy huonetta, joka

"haluavat cum osaksi uutta kieltä".

kielellä käytetään kuvaamaan tiettyä osaa

Kuten sujuvasti Germanspeaker tietää,

Pryncesses

kuuluu uuteen ja muodikas Polyamorous

miehen anatomia, erityisesti sellainen, joka

"Ich bin stolz auf .." tarkoittaa "Olen ylpeä",

kollektiiveja.

vaatii erittäin suuri kondomi. Hyvät ihmiset

ja "er / sie / es" kääntää "hän / hän / se".

Tunnettu kieltenopetuksen sovellus

Mukaan SchlongoLingo joukkue, tutkimus

SchlongoLingo varmisti sovelluksen kattaa

osoittaa, että ihmisen aivot on 80%

kaikki kokoerot ja kansalaisuuden ilman

omistettu sukupuoli ja 20% omistettu

syrjintää tai.

Duolingo on raitista kilpailua. Joukko

Innoittamana eurooppalainen ryhmä

yrittää kieltää tämän tosiasian. He

Euroopan languagelearners ottivat mallia

käyttää Crowdfunding kerätä rahaa ja

väittävät, että kielikursseja olisi

Niinpä uusille Saksan, SchlongoLingo

ilmaukset, jotka Duolingo käyttää opettaa

lopulta harjoittaa ohjelmoijat tehdä mitä nyt

täydennettävä miten mieli toimii, ja pyrkivät

viittaa siihen, että tämä on ihanteellinen

kieltä. Esimerkiksi sen inapp Englanti

eräänlainen kultin ilmiö, ”Schlongolingo”

huutaa ja voittaa niihin liittyviä puutteita

polku ydin 'hot Deutsch': Ich bin stolz auf

tietenkin: olen tulossa! Sinä olet tulossa!

app. Arvioijat ovat kuvanneet sitä

nykyisissä opetusmenetelmiä.

meinen schlong! DU bist stolz auf deinen

HE / hän / se on tulossa! Olemme kaikki

"Duolingo on rinnakkaiseen". Sovellus,

schlong! ER / SIE / ES ist stolz auf seinen /

Kaunokirjallisuus sis. piirros Aristo

tulossa! Tämä viimeinen lause-vaikka

joka viihtyy lähes yksinomaan todellisten

ihren / seinen schlong! WIR sind ALLE

Tacoma

Duolingo varmasti tarkoittaa

Duolingo lausekkeet, mutta luovasti

stolz auf Unsere Schlonge! Tahansa lukija,

SchlongoLingo
varten

muotoiltava sopivaksi aikuisen yhteydessä

Mitä sana "Kyng", olkaamme tarkka ja

joka on herkkä sukupuoli vivahteita

on

sanoa, kuten kondomeja, siellä Kyng koko

huomaa kolmannella rivillä, joka keskittyy

pituudeltaan ja Kyng koko leveys ja kun

yksinomaan naisten. Tästä lause voimme

me vain sanoa "Kyng", se voi tarkoittaa

poimia seuraava lause: SIE ist Stoltz auf

Moderni Saksalainen sana

joko / tai tai mahdollisesti molempia / ja.

ihren schlong!

'schlong'-erityisen hyödyllinen, mitä

Tämä suuntaa kirjoitusvirhe saattanut

voidaan kutsua 'Kyng Koko'

ensimmäinen ilmestyi mainoksen NYC
metro, ja on sittemmin johtanut
genderequalising juliste metroja (yhdistää
tämän TNS sarakkeen suikale
toteutettaessa tämä genderequalising
mainosta ei ollut hyväksytty vielä mukaan
hallituksen NYC Metro on tätä
kirjoitettaessa). Ehdotettu mainos on
tuotettu

Edes yrittämättä, The SchlongoLingo
sovellus ylittää vuotiaita epäselvyyksiä
sukupuolia, eikä vain opettaa kieltä, mutta
myös hieman siitä, mitä LGBTQIA yhteisö
on yrittänyt kommunikoida vuosia.

Yhdysvaltain "leluja naisten Maker.
Voimme kuvitella, miten se kehyksiä
käsitettä: "aikuisviihdetarvikkeet naisille:
olitpa Pryncess tai Qyeen sinne, ratsastaa
kanssamme!", Mahdollisesti
viitekehyksenä, kuten: "Vybrates parempi
kuin metro!"

Minä eksyä. Palatkaamme SchlongoLingo
ja kurkistamaan läksynsä 5B
possessiivipronominit.
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