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góðum árangri innan þessa

2019 / C, við erum að gefa fyrir

Cover Model fyrir BERLiNiB okkar
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2019 / C málið er Maya Melita, Mynd

skipulag" í bláum huga á vinstri hlið af

'fashionblogger-vingjarnlegur' hátt.

ljósmyndara, stylists, farða

frá A.Tacoma {sjá grein "FW19 skap"}

þessari ritstjórn síðu. Þetta er

Aristo Tacoma { ritstjóri BERLiNiB; Oft

þátttöku smám saman, vandlega valin,

náttúrulega og smám saman umbreytt í

ljósmyndari og stylist fyrir það eins vel}

hár-gæði auglýsingar sem viðbót við

eigin tímaritið okkar. Við skipta hver og

BERLiNiB er í boði fyrir frjáls eins og

tísku tímarit, sem hefst með 2020 / A

einn af þeim fyrri próf myndum (sem

gæði PDFs á berlinib.com.

útgáfu okkar. langtíma markmið okkar
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fleiri editorials. Þessi varða leið til
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er að tileinka allt að 55 síður, eða

myndum frá eigin upprunalegu okkar

u.þ.b.. helmingur tímarit, auglýsingum á
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Vogue, Numero, Harper Bazaar og Elle
Magazine, til að lýsa upp síðurnar
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editorials

Athugasemdir við
nýju föt, skó, stíl og
einnig gildi á

.1. Planet vernd
og annað húð
okkar

FW2019 / 2020, og leður getur verið mótað

hönnuður merki eru fram hávöxnu vettvang

til föt ýmsum stíl og árstíðirnar. Lítur allt frá

hæla sem skór á þessu tímabili að eigin

kvenlegum höfuð-til-tá leður-Chanel og

vali. Bæta við stuðning Chanel FW19

Alexander McQueen í gegnum til fleiri

söfnun og umræðan er upp: Stýrikerfi

Unisex stíl frá Sies Marjan Og fleiri

hælar eru í þróun.

hönnuða

Bottega Veneta.

Þetta tímabilið og við höfum
Matrix-innblástur leður frakka, sumir með
shearling fóður (Balenciaga FW19 safn);
sumir með pop lita. Ef veður er myrkur og

Ethical neysla er surging í máli um tísku
heiminum, eins og fleiri fólk að íhuga
verndun trjáa plánetunni Jörð er, loft og

. 2.

Color Me grár

vatn, og neikvæð áhrif á eyðingu skóga og
ofnotkun plasti í daglegu starfi okkar.
Næstum hver og einn af þróun sem við að
ákvarða hér er hægt að ræða einnig frá
þessu sjónarmiði, en það er ekki öll sagan
sögð og afleiðingarnar af
umhverfishyggjuna eru ekki alltaf skýr og
ótvíræð. Til dæmis, í kjölfar uppnám
dýra-réttindi hópa gegn skinn og leður
fatnaði, margir hönnuðir byrjaði að nota
gerfi leður, en sumir hafa stubbornly varði
notkun alvöru leðri á þeirri forsendu að

Kim Jones söfnun fyrir Dior Menswear
Pre-Fall 2019 lagði til að grátt er nýr
svartur á þessu tímabili, og það með réttu.
Til dæmis, Unglingabólur Studios og Dries
van Noten sýna hvernig mismunandi
tónum af gráu geta verið lagað í haust
fataskápur í nýjan hátt. A gæði ullar kápu í
gráum fangar þetta þáttur, og er vissulega
fara til fataskápur atriði í hvert skipti.

Upplýsingafulltrúi,

Kors, innblásin af Studio 54, býður glitrandi
aðila kjóla. Balmain býður 80s-innblástur
nálgun með sequins og vinylshine. Saint
Laurent gerir "ljóma í myrkri" hugtak smart.
Veitt, flestir myndu ekki telja Ljómi og

hvaða útbúnaður og tilefni.

algerlega tíska eiginleiki í

Tíska

vetrardögum með svona birtu. Michael

kannski ætti að vera tekin inn í nánast

annar húð í formi einhvers konar leðri er

@fashionjudgment, BERLiNiB

hönnuðir krefjast þess lýsingu dekkri

búningur. Hins vegar smá Sparkle geta, og

að menga jörðina. Hvort heldur sem er

Af Nathalie Sophia,

Glitter, metallics, skína og Sparkle. Margir

sequins að vera viðeigandi að vinna

það síðasta sem við viljum er auka plast

FW2019 /
2020
tíska

.4. skína
bjart

skýjað, skora það! Í safni hans, Wes
Gordon á Carolina Herrera gerir málið fyrir
heitt bleikur feld. Sumir hafa unnið með
framköllun. Sumir með skær lituðum furs.
Notalega og stílhrein í notalegu ull eða
stílhrein skinn, góða kápu fer aldrei út af
stíl.

flestir gerfi leður er í raun plasticbased, og

Tólf þróun í

yfirhafnir

karlkyns Mótorhjólamaður strauma af

nokkrum fremstu
fatahönnuðum og

. 5. Inspired

. 3. Tall pallur
hæll

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Hvort sem okkur líkar vettvang hæll, Stella
McCartney, Versace, Saint Laurent og
öðrum

Piccoli sagði nýlega: "Ég vil búa í

Christie). Fyrir hugrakkur: a flared,

umhverfi virðist berskjölduð. Gull er líka

samfélagi fyrir Valentino. Ég meina

voluminous kjól. Á sama meiði, en fyrir

hreinn yndisleg mynd af "veruleikaflótta".

eitthvað annað 'lífsstíl', sem er um vegna

meira demure: yfirstærð kápu.

Jeremy Scott á Moschino hefur gefið það

mótmæla. Það er um fólk sem deilir

snúast með oldfashioned veruleikaflótta.

gildum. "

Ralph Lauren sýnir flottur og Wearable
nálgun sendur af Altuzarra og Celine.
kvenleg verk Brock safnsins þýða heilla af
klassískum sinnum í fataskápnum á

[Frh.]

The Valentino Fall 2019
Tilbúinn-til-vera sýning lögun fjölbreytt
kastað módel þar á meðal tísku táknið
Naomi Campbell, sem lokað stórkostlegum

. 8.

Frá hoods

nútíma kona.

hatta

Red er miðlægur litur haust, og það eru

sýninguna. Piccoli er Valentino stíll er allur

margir sólgleraugu til að velja úr, ef

óður mjúkum silhouettes, kvenlegum

hárauðum er ekki að fara til liturinn þinn.

formum, Tulle og fjaðrir

Hver sem er getur fundið rauðan þeir eins
og að líta vel út í; einn sem viðbót húðlit

Newsboy, Bucket, Bonnet, Fedora: hatt

þeirra og lögun. Regal rauður, vínrauður,

fyrir hvert tilefni. Hooded jakka komi
unhooded yfirhafnir í haust, en með a
- hentug útlit fyrir formlegri tilefni. Þetta
þrunginn hönnun á Giambattista Valli (sem
tilkynnti safn sitt með H & M fyrr á þessu
ári á Cannes kvikmyndahátíðinni).

breiður svið af smart Húfur. Við sjáum
þetta meðal vörumerki tísku eins og
Christian Dior, Balmain, Valentino og
Chanel, ásamt helstu verslunum tísku, ss
Zara og Mango. Bilið eru brimmed fedoras,
flottur berets og Lanvin er sou'wester.

Brottför frá skintight þróun, við erum nú að

Hér sjáum við áhrif frá 1970 og 1980. A

flytja til stærri hluti, bókstaflega. Það eru

lúmskur enn öflugur stíll er að gera

ótal dæmi: yfirstærð skuggamynd

framkoma í sjó á björtu litum og skarpar

Balenciaga er. Fully-flared og lagskipt pils.

brúnir.

Blöðru ermarnar. Sterk, padded öxl.

er spáð að halda áfram í 2020. Þó Fötin
eru sterklega tengd Vinnufatnaður,

ítalska orðið fyrir blöndun og passa hluti frá
mismunandi föt. Til dæmis gæti ein
klæðast herringbone föt jakka með solid

.10. gegndrepa í
gull

og Tomo Koizumi (sem frumraun
tískusýning með Bella Hadid, Karen Elson
og riddari Westeros frá Game of Thrones,
Gwendoline

áhrifamesta Valentino hönnuður

árstíðum nú með sum afbrigði hvert skipti.

núna er Spezzato stíl: fínt-hljómandi

Merkingar eru Marc Jacobs, Saint Laurent

Skipstjóri rómantíska stíl og

Föt hafa haldist í tísku fyrir nokkrum

buxur.

erum að flytja inn fortíðarþrá völdum stíl.

Long farnir eru dagar þegar gull var talið
gawdy og aðeins silfur var viðunandi. Nú
er það gull fyrir alla það er þess virði, og
það er örugglega þess virði að mikið: tákn
um stöðugleika í heimi eilífu á barmi
óvissu, og þar sem náttúruleg

bláum, rauðum með vott af appelsína ...
Möguleikarnir eru endalausir. Dekkri
stelkur gera sem mest vit fyrir formleg

Spennandi og smart leið til að klæðast föt

í milli 'athleisure "og" nytsemi "útlit, en við

"sameiginleg gildi" fyrst.

. 11. Suits

að "föt" á bilinu tilefni þessa þróun.

Tísku heiminum kann enn að hluta wedged

Piccoli, eru að setja það sem þeir kalla

Cranberry rauður, rauður með vott af

mismunandi silhouettes og dúkur má stíll

.6. Hin
sameiginlegu
gildi og kvenkyni.7.form
Giantwear

Sumir hönnuðir, eins Pierpaolo

. 12. The Regal bragð

tilefni: a merlotcoloured föt, eða flaueli kjól.

MOOD1

'Róaðu
þig,
heimurinn
fær

FW
2019/2020

betur "
Tíska líkan í þessari ritstjórnargrein:
Maya Melita, @melita_maya

Ljósmyndari: Aristo Tacoma
Mua, hár stíl: Myrto Departez,
@myrto_departez

staðsetningar:

TRANZISTOR

Cafe-Bistrotheque, Psiri, Athens

STUDIO P56, Athens, @
studio.p56
Fashion merki: H & M,
@hm.

Moods

MOOD2
"Vertu
Vertu
það
manneskja '

X, Y,
XX, XY, YY,
XXX, XXY ...

"Vertu
ég get

ekki'

vera of
glæsilegur fyrir
mig '

MOOD3

MOOD4
"Ég móta
nafnið mitt og
stíga inn í
myndina
mína"

MOOD5
"Húð mín
er-dependin g
hvort ég eins
og þú, skintight
brynja
málmhúð"

MOOD6
"Vertu
The

Framtíðin er
ég. '

MOOD7
"Vertu
ég get

eins falsa, en
líkaminn er
alvöru. '

A SYLPH í
okkar
heimi

sylph [ nafnorð]
1. mjótt, tignarlegt ung
kona
2. a
goðsagnakennda
veru að þátturinn
lofti

Tíska líkan: Natalie
Rizou, @natalierizou

Nathalie Rizou stíll og ljósmyndari með Aristo
Tacoma, með stylist ráðgjöf af Nathalie Sophia
@fashionjudgment

Mua, hár stíl: Myrto Departez,
@myrto_departez

Staðsetningar: STUDIO P56,
Athens, @ studio.p56
Ræktanda GALLERY, Athens,
@the_breeder_gallery, thebreedersystem.com

Fashion merki: Skirt eftir Tatu BY
SUELITA, @tatu_by_suelita, belti eftir
Mango, @mango, Shoes by FOREVER21,
@ forever21, jakka etc H & M, & HM

Glittir í
bakgrunnur á bak við líkan á þessari
síðu: "Endurhlaða the Void" eftir Stelios
Karamanolis,
2019. Uppsetning view kurteisi The
Breeder, Athens

Aðeins handfylli af mönnum í nútíma sögu
sannarlega tekið ævintýralegur anda tísku
og fólk í dag. ein slík

er

einstaklingur var

Menswear

King Louis

XIV. Bakgrunnur hans sem ballett
dansari leyft honum meira samband við

myndlist og næmi gagnvart fegurð, sem
gæti verið falin í ósnertanleg stykki list eins

Það kann að hafa merkt mikilvægt
breyting á sögu tísku þegar

dandyism varð fyrst vinsæll í XVIII / XIX
c. þegar menn fóru að taka meiri áhuga á

ný spennandi

Tíska hefur verið ríkjandi af
konum um aldir. Á meðan á sögu,
menn tóku á störf og verkefni sem þarf

stærri skala George Bryan "Beau"

stefna fyrir

meira hagnýt nálgun að tísku. Frá armours

Brummell encapsulated í vinsældum stíl

að helgihaldi föt, var smart Menswear

sem einkennist af manni

konur?

áhugamaður hversdagslega stykki;

mikið og hagnýtur list ss tísku. Í 1700s,

fötum sínum. Hugmyndin fæddist í London
þar endurinnleiði og gera það á miklu

frátekið fyrir þá sem gætu hafa efni
fjólubláa, Burgundy og gull Outerwear með
puffed velvety búinn ermum. Menn sem
höfðu efni á að vera í tísku yfirleitt tilheyrt
fyrirfólks eða kóngafólk. Fatnaður var ekki
ætlað að vera tísku-áfram, en var tákn um
félagslega stöðu.

háir hælar voru borinn af
Elite meðlimir
samfélagsins að gefa
félagslega stöðu þeirra. Konungurklæddur í nines með föt
Louis XIV var svo áhuga á tísku, sem hann
þeirra. Fatnaðurinn var oft aukin með
kynnti í háum hælum með rauðum hælum
og rauðum sóla franska dómstóla. Hann
takmarkaður þreytandi slíkra skór til hring
hans tignarmenn. Þetta starf varð síðar

upplýsingar þ.mt húfur, scarfs / tengsl og

Dandyism lifir í Pitti Uomo,
Flórens, þar sem menn sitja í kring
vonast til að fá ljósmynda og viðurkennd
fyrir framúrskarandi stíl. Sumir myndu
segja að það lítur fyndinn, en það gerir
vissulega fyrir miklu mynd.

göngustafir, meðal annar aukabúnaður,
sem

mjög í tísku meðal kóngafólk í Evrópu.
Af Nathalie Sophia @fashionjudgment,
BERLiNiB Fashion styrktarforeldra,
nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

hækkuð stíl til a heild nýr

Í langan tíma, innlendum tíska vikur og

láréttur flötur.

áherslu á womenswear- kaldhæðnislegt og

flugbraut sýnir voru að mestu leyti lagt
flestir hönnuðir voru í raun körlum.

stokkunum einn. Á undanförnum árum
tveir helstu tegundir hafa gert þá ákvörðun:

Prabal Gurung,
Celine og síðast

Vinsælasta klæði sem eru "að
láni" (við skulum vera heiðarlegur,
mikið af þeim tíma sem við ekki
aftur þá) eru T-shirts, peysur og jakka.

Gabriela Hearst, best þekktur fyrir
stórbrotið töskur.

[Frh.]

Hedi Slimane fyrir
Celine

'

og kynna hönnuðir er
gaumljós þess
tilhneiging. Kim Jones fyrir Dior og
sínar og herrafatnað hönnuði Maria Grazia

væri ekki rétt án Menswear, sem er ef til

Chiuri og Nicolas Ghesquire í yfirfærðri

vill stærsta Hönnun Slimane er styrkur.

ryki. Víst bæði vörumerki eru að gera

Annar tegund sem nýlega hleypt af línu

einstaklega vel með sölu þeirra í báðum
deildum, en það er ekki hunsa þá
með lántökum þessi atriði, en nú eru þeir
að fara að verslanir og kaupa Menswear
eins algengt. Og hvers vegna ekki? Hver

staðreynd að það er fyrst og fremst ekið,
jafnvel meira svo fyrir konur en karla, eftir
sölu á aukahlutum.

para með buxurnar leður og standa út við
hliðina á fleiri kvenlega sundur í fallegasta
hátt?

The Menswear iðnaður er blómlegt, ekki
aðeins vegna þess að menn eru að verða
sífellt áhuga á að klæða vel, en einnig

Sumir af stærstu tísku vörumerki virðast fá
miklu meiri athygli og aðdáun af Menswear
þeirra en womenswear.

vegna þess að hækkandi vaxta kvenna. Þó
að mikið af womenswear er ekki valkostur
fyrir karlmenn vegna stærðar takmarkana,

Kannski er kominn tími til að breyta
nálgun, eða kannski er þetta bara nýja
norm í tísku. Past skortur á fjölbreytni í

er lögð áhersla á lítilsvirðingu á Menswear

Menswear gerir fyrir miklu meira

fyrr 2000s.

spennandi vöru en á sviði womenswear
margir

Það virðist sem Menswear er ekki lengur
bara afterthought, með eigin tísku hennar
vikur og enginn skortur á frábærum og
hæfileikaríkum hönnuðum sem taka þátt.
Veigamestu vörumerki hafa Menswear
safn til að fylgja á konur þeirra, eða eru

Konur hafa engin

vandamál að aðlagast
Menswear í
fataskápum sínum.

alvarlega að íhuga

Í raun, konur láni oft föt af mönnum.

Hið sanna stíl nýjungar eru í Menswear,
margir sem streyma um þá hugmynd að
beita þætti womenswear í einu alveg
andstæðar kyni.

Þótt hækkun
Menswear er
undeniable,
það er einnig
undeniable að
konur líta enn
betur í þessum fötum,
hvort sem þeir eru ætlað fyrir þá eða
ekki.

elskar ekki þægilegt, yfirstærð skyrtu til að

Við höfðum þegar
tískusýningar fyrir
konur í

þurfti að bíða þangað til 2012. Þetta

framhjá

bylgjur í tísku iðnaður, þannig colleaugues

Fram á síðustu ár konum virtist ánægður

Couture sýningar. The Menswear jafngildir

Louis Vuittons

Virgil Abloh fyrir Louis Vuitton eru að gera

fyrir karlmenn er The Row.

1903, og kannski
jafnvel fyrr Ef við eru Paris

A fljótur líta á

þar sem við höfum kannski vaxið notað til
að leiklist og verðandi nýrra og breyttra
strauma hvert skipti. Nú á dögum eru
stefnur aðallega áherslu á aftur
imaginating fortíðinni og nýsköpun í
markaðssetningu og textíl.

Tíska líkan í þessari ritstjórnargrein:

HVERNIG Á AÐ

magicmstyle-Marilena,
@magicmstyle
Tískuljósmyndari og mua: Myrto
Departez, @myrto_departez og
@myrto_departez _photography

Ritstjórn texti: Myrto Departez

Innblástur fyrir gull mynstri: sígildur
færsla sem @olga_fox

Golden Förðun
Þetta Tímabil:

nylon skína. Ef þú hefur ekki þegar gert
það, víkka fegurð sjóndeildarhringinn með
því að bæta gull í poka farða. Gull gæti
verið lýst sem "lit hreyfingarinnar" vegna
þess að það er mismunandi frá öllum
sjónarhornum. Fyrir bestu niðurstöður nota
gull gera, gefa henni tíma svo þú getur gert
tilraunir. Þar sem það er vit í,

Gull er tímalaus.
Eins og þinn fara-til
LBD,
það er hægt að treysta til að vera á-stefna
og glæsilegur, og má stíll til föt

hvaða
tilefni.
nánast

Gull og svart eru sérlega

smart í augnablikinu,
hlið metallics og

ríkulega.

gilda gull

[1]
1] Eins
Eins
Semog
og
byrjun:
aabyrjun:
byrjun:

heilbrigt, hreint,
ferskt útlit.

Flawless gera byrjar með góðri
vökvun til að undirbúa húðina.
Fylgdu við wellblended grunni og

[2] Búa Smoky
Eyes með því að
bæta lit til
augnlokum

nota rétt bursti fyrir besta
árangur. Að skilgreina og móta
andliti lögun svo sem eins og
kinn beinin, nota dekkri tónum
jörð á svæðum sem þú vilt

Auka náttúrulega augnlit með því að velja

dýpislínu og þá nota mjúk golds

sér rétt andstæður eyeshadow. Smart litir

og Fluffy bursta til að bæta

á þessu tímabili eru dökk rauður eða, ef þú

hápunktur.

(En nota auga-skuggi grunnur
fyrirfram).

ert að tilfinning ævintýralegur, dökk rauður
litaðar með fjólubláum.

[1]
3 Eins
]Blend
Sem
ogbyrjun:
a byrjun:

duft gull
litarefni með
vatni til að
gera fljótandi
gull galdur.

sólarljós dans á
öldum hafsins á degi skýra sumar.
Ímyndaðu þér

Þetta gefur tilfinningu lit, lögun og orku
þetta útlit. Sækja um þetta til augnlok og
upp.

4] Nota bara smá
gull til augnhárin og í

[

miðju augabrúnir þínar. Hvert skipti sem þú
blikka, þegar ljós skín á þig, þú verður

glitra!

Tíska er ætlað að vera sífellt ný, alltaf á

Gold (og
önnur
framandi
málmar):
fashion /
stjórnmál / hagkerfi

ferðinni, helst á undan, en nógu nálægt
fyrir fólk að fylgja. Eins konar fararbroddi

sjón
athugasemd um hvar æsku
leitast við að fara næst, þ.e.,

Hér eru sex frábær ástæða hvers vegna
gull og aðra málma eru svo aðlaðandi á
heimsvísu tísku vettvangur

menningu, það er, meðal annars,

núna strax:

lönd eru að eyða hverjum eyri aflað um

Forsetar sem kalla sig "gjaldskrá menn ',

gull í fyrsta sinn síðan gullfótur var eftir í

sem hefði ekki máli. Nú, jarðfræði er allt í

1970. Malasía, Rússland og Kína eru

einu, allimportant. Sumar þjóðir, eins og

hamstra gull. Á hinum enda litrófsins,

Kína, getur inngjöf framleiðslu heimsins af

önnur lönd eins og Þýskaland virðast hafa

þessum hlutum - að minnsta kosti þangað

lítil eða engin áhuga á að stökkva á gullna

til það er frekar nýsköpun um hvernig

hljómsveitarvagn.

þessar vörur eru gerðar. Sumir af the
svokallaða "sjaldgæfur earths" er aðallega

þegar vísbendingu um fréttir í dag eru

að finna í Kína og litíum fyrir rafhlöður

niðursokkinn.

heimsins finnast aðeins í fáeinum löndum.

Þú veist að þú hefur séð tísku stefna á
næsta tímabili þegar þú sérð eitthvað

heima
'
hungur fyrir gull hefur náð
nýjum hæðum: 6 ástæðum þess

sem er 'skrýtið, en það virkar.

Leitarorðið hér, sem fyrir gull, er "metal".
Það eru dýpri straumar í tísku að endast
lengur en þróun; við skulum kalla þá "gulf
straumar '. Þessar breytingar líka, en eru

[1] The Greenback hefur

fleiri viðvarandi. Tíska endurspeglar ekki

samkeppni.

aðeins hvernig heimurinn er, en það sem
heimurinn fellir sig. Eitt af því sem það fellir
Texti: Aristo Tacoma

til- jafnvel fleiri svo í 2019 en í langan tíma,
er góðmálmi gull.

Áður, gengi Bandaríkjadals var
"Greenback": alhliða gjaldmiðil, rúms
menningu og búa til nýja, einhverskonar
heimsvísu gjaldmiðli. Nú er það vopn

[1]
3.Eins
] ÍSem
fyrsta
ogbyrjun:
a byrjun:
sinn

notuð af ríkisstjórn Bandaríkjanna til að

Bæta við að fjölmargir málmar sem þú ert
eflaust að nota núna til að lesa þetta-a
skrifborð tölva, fartölvu eða handfesta
tæki, og þú ert að fá eina hlið jöfnu sem
segir að skínandi málmi er alls staðar í

aðstoða reelection árið 2020. Það er vopn

síðan 1960 og 70s, það eru áfangar

af viðskiptum, notaður til að ríkja í völd,

með pólitískum threattalk felur

sem eru ekki í samstarfi eða sem eru að

kjarnorkuveldanna á jörðinni.

vaxa of sterkt. Þó í raun, þeir sem prenta

Óhjákvæmilegt skrekkur að þetta leiðir til,

dollara eru aðgreind frá þeim sem ber

að minnsta kosti á undirvitund stigi, hefur

ábyrgð á Hvíta húsinu, hafa greinarmunur

tjáningu sína í auknum viðhengi nokkuð

verið fallið frá ofgnótt af kvak og villandi

sem gerir lífið virðast meira varanleg og

yfirlýsingar frá kjörnum völd.

eilíf. Þetta leiðir af sér feverent áhuga bæði
fyrir vintage þætti og fyrir svona sígildum

tísku. Þeir þurfa ekki að vera gull eða

/ 2 / Electric bílar og snjallsímar
þurfa a svið af framandi málma

jafnvel raunveruleg málmi; þeir geta verið
svart málmur, djúp-appelsína silki, blanda
af mörgum gleaming málmi eða nálægt
málmi litum, en þemað er skýr.

og efni til að virka, sem er dreift ójafnt
meðal völd heimsins. Ef þetta væri tímabil
frjálsra alþjóðlegum viðskiptum, frelsi frá
stríðum viðskiptum og frelsi frá
Bandaríkjunum
Pólitískt séð, gull er hlutlaus en dollurum.
Ýmis

tákn viðvarandi og gull.

[Frh.]

Hins vegar, með vaxandi skriðþunga

eigandinn var einhver vel þekkt. Til dæmis

fljúga fyrirtæki eða Economy). Hins vegar

starfsemi sem mestu hunsa umhverfismál,

er sagt að 20 öld norskir föt hönnuður og

getur það bara verið spurning um tíma

frá stórfelldum iðnaðar verslun í stríð,

listamaður Ferdinand Finne einu mætt

áður en markaður er flóð með helling gervi

finnst margir tilfinningu að kvíða framtíðinni

demöntum af svo miklum gæðum að

á jörðinni, bæta við núverandi kvíða

jafnvel sérfræðingar geta ekki sagt þá í

lotukerfinu vopn og heimsstyrjöld. Þetta

sundur. Slíkur atburður sem gæti

stuðlar að viðhengi fólks við táknum

Coco Chanel á stríðstímum lestarstöðinni.

varanlega draga úr verð á núverandi

stöðugleika og varanleika, svo sem gull og

Meðan samtali við hana, gefið hann

demantur örlög.

málma.

ruglingi á val hennar sem virtist vera mulið
gler sem skraut, sem hún svaraði, "Mundu,

/sem
6 / Gold
tákn
um
nauðsynlegar
braut
með
plasti.
Gull er ekki lausn á

ungur maður, óskorinn demöntum eru

plast útgáfu, en táknar eitthvað annað en

besta leiðin til að flytja auð".

kærulaus stórfelldum iðnaðar framleiðslu
einnota plasticware. Svo á meðan málma
Við kunnum líka að spyrja, hversu lengi

gæti ekki leysa vandamál af plastefni

áður en verð á gulli er simarly mótmælt af

mengun, að minnsta kosti þessi hardwaring

rúm könnun? Þetta er líklega að gerast
þegar menn hafa þróað tækni til að gera
námuvinnslu smástirni gerlegt, því aðeins
Hins vegar eru hágæða iðnaðar

þá vildu quintillions dollara virði af gulli

"demantar" framleidd svo vel að jafnvel

fljótandi þarna úti í geimnum vera

sérfræðingar geta ekki auðveldlega greina

aðgengilegar, svo að segja.

efnum tákn benda á mismuninn; jákvæðari
átt, jafnvel þótt aðeins sem óljósar táknið.

þær frá the raunverulegur hlutur. Gull er
enn lengra slíkri ógn, svo það gæti gæti að
sumu leyti, að teljast meira varanlegur tákn
um auð. Þar til fólk þróa tækni til að safna
/ 5 / Þegar það kemur að
gull-fyllt smástirni frá belti smástirni milli
skartgripum, gull kann að hafa a
aðlaðandi tækifæri yfir demöntum hvað Mars og Júpíters, gull mun líklega haldast
varðar táknar "góða líf". Í klassískum 1953

mjög tegund-eftir, með núverandi verðmiði

kvikmynd Gentlemen Prefer Blondes,

af

Engu að síður, tíska hjartarskinn hafa
þversagnir þess, að þverstæður
Hvað okkur finnst um gull, rúm hagkerfið er

hvetja list. Svo, eins og plast hefur orðið

Marilyn Monroe lýst frægt demöntum sem

líklegt að ráða tísku meira og meira í

sífellt neikvæð mál fyrir umhverfið, plast föt

"bestu vinkonu stúlkunnar". Á World War

framtíðinni áratugi. Morgan Stanly spáð

ss Kinky Dancewear og öll notkun plasti í

fyrsta skipti síðan 1960 að það er vaxandi

II, einn af stealthiest leiðir til að flytja auð

nýlega að árið 2040, rúm hagkerfið verður

tjöldin tísku hefur aukist mikið í vinsældum.

skilningi að mönnum hefur áhrif ss mengun

hlutaðeigandi óskorinn demöntum, sem líta

trillion dollara mál.

/ 4 / Earthaware. Í
eru ruining jörðina utan viðgerðir, og að
persónuleg lifibrauð okkar ætti að
endurspegla meiri ábyrgð á heiminum í
kringum okkur. Til dæmis eru margir sem
eru á hverjum degi að borða rautt kjöt til að
vera atkvæði til stuðnings jörðinni, vegna

alveg eins stykki af gleri. Þeir gætu verið
límdur á stáli tóbaki kassa eða dósir eins
og þeir væru ódýr skraut og yfir landamæri
undetected. virði þeirra, stundum umfram
milljónir dollara, væri augljóst að allir stóru
demantur seljanda, og þá sérstaklega ef

nokkur þúsund dollara á
100g.

þess að jurtafæði felst minna neyslu
plánetuáferðir auðlinda.

Að sjálfsögðu eru demantar enn dýr, og
iðnaður er að reyna að viðhalda
áreiðanleika náttúrulegra demanta með
vottorð um trúverðugleika og með því að
skilja náttúrulega demantur iðnaður frá
iðnaði demantur iðnaður í tveimur
aðskildum flokkum (eins konar

Tíska líkan í þessari ritstjórnargrein: Ela
Michaela, @ela_michaela_official

Ljósmyndari Aristo Tacoma

Mua, hár stíl: Miss IsabellaLia @
my.beauty.garden

Stöðum eru: Amrit Indian Restaurant,
Oranienstraße, @amrit_berlin

Þetta & Eftirfarandi
ritstjórnargrein eru
ljósmyndaðir í Kreuzberg.

Þegar Berlínarmúrinn
féll, Kreuzberg
breyttist úr Outpost til
Bohemian skapandi
miðju með mikilli
fjölbreytni.

Fegurð
á götum
Merki ná yfir: H & M, @hm ZARA, @zara
Gina Tricot, @ginatricot

Kreuzberg

Tíska líkan í þessari ritstjórnargrein:
Iga Kokocinska, @igakokocinska

Ljósmyndari Aristo Tacoma

Mua, hár stíl: SU Hair & Make Up
Artist, @ suna.kecis

staðsetningar

Studio Ramboya,
Wrangelstrasse, Kreuzberg,
Berlín, @ramboyastudio

tignarlegt

fyrir aðila

Merki eru: WE ARE kærulaus,

G STAR RAW, @gstarraw Calvin

Adidas, @adidas Zara,

@wearerecklessclothing

Klein, @calvinklein

@zara

TNS
{Satt
Bull Section}

Qyeens &

það í flestum familyfriendly vegur-þrunginn

hæfi, eins og þeir segja, fyrir þá sem "vilja

samhengi-er einn af mörgum orðum í

veggspjöldum adorning orsakatengsl

cum í nýtt tungumál".

þýsku er notað til að lýsa ákveðna hluti

Eins og reiprennandi Germanspeaker veit,

Pryncesses

herbergi sem tilheyra nýjum og smart

karlkyns líffærafræði, sérstaklega einn sem

"Ich bin stolz auf .." þýðir að "Ég er stoltur

polyamorous heild.

krefst auka-stór smokk. Gott fólk í

af", og "er / sie / ES" þýðir að "hann / hún /
það".

Vel þekkt tungumálakennslu umsókn

Samkvæmt SchlongoLingo lið, rannsóknir

SchlongoLingo gert úr skugga um að

sýna að mannsheilinn er 80% varið til

forritið nær öll afbrigði í stærð og þjóðerni

kynlífs og 20% varið til að reyna að afneita

án mismununar eða val.

Duolingo hefur ferskt samkeppni. Hópur

An innblástur European hópur notuð

þessari staðreynd. Þeir halda því fram að

evrópskra languagelearners innblástur í

Crowdfunding að afla fjár og að lokum þátt

tungumálanámskeið ætti að styðja við

Svo, fyrir nýliða Þýska, SchlongoLingo

setningar sem Duolingo notar til að kenna

forritara til að gera það sem er nú tegund

hvernig hugur virkar, og miða að því að

bendir til þess að þetta er tilvalið ferli að

tungumál. Til dæmis, frá inapp sínum

af Cult fyrirbæri, "Schlongolingo" app.

kalla út og þvert tengdum galla í núverandi

kjarna "heitu Deutsch ': Ich bin stolz auf

enskunámskeið: Ég kem! ÞÚ ert að koma!

Gagnrýnandi hefur lýst því sem "Duolingo í

kennsluhætti.

Meinen Schlong! Du bist stolz auf deinen

Hann / hún / það er að koma! Við erum öll

samhliða alheimsins". The app, sem þrífst

Schlong! ER / SIE / ES ist stolz auf seinen

Skáldskapur incl. teikna eftir Aristo

að koma! Þessi síðasta setning, þó

nánast eingöngu á raunverulegum

/ ihren / seinen Schlong! WIR Sind ALLE

Tacoma

Duolingo þýðir vissulega

Duolingo setningar en skapandi reframed

stolz auf Unsere Schlonge! Einhver lesandi

að passa fullorðinn samhengi, er

SchlongoLingo
fyrir

Eins og fyrir orðið "Kyng", skulum vera

sem er viðkvæm blæbrigði kynja- mun taka

nákvæmar og segja að, eins og fyrir

þriðja lína, sem Einbeitir eingöngu á

smokka, það er Kyng stærð á lengd og

konum. Frá þessari setningu að við getum

Kyng stærð á breidd og þegar við segjum

þykkni eftirfarandi setningu: SIE ist Stoltz

Nútíma þýska orðið 'schlong'-sérlega

bara "Kyng", getur það þýtt annaðhvort /

auf ihren Schlong!

gagnlegt í því er hægt að kalla "Kyng

eða, eða hugsanlega bæði / og. Þetta

Stærð'

trendsetting misritun kann að hafa fyrst
birst á auglýsingu í NYC Metro, og hefur
síðan leitt til genderequalising plakat á
Borgarsvæðum (til að tengja þetta TNS
dálk til flís af veruleika, þetta
genderequalising auglýsingu hefði ekki
verið samþykkt ennþá eftir í stjórn NYC
Metro á þeim tíma að skrifa þetta).
Fyrirhuguð auglýsing hefur verið framleitt
með
Án þess þó að reyna, að SchlongoLingo
app er hafin aldur truflunarinnar um
kynjum, og ekki aðeins kennir tungumál
heldur einnig hluti af því sem LGBTQIA
samfélagið hefur verið að reyna að hafa
samskipti í mörg ár.
Okkur "leikföng fyrir konur" framleiðandi.
Við getum ímyndað hvernig það rammar á
hugmyndina: "fullorðinn leikföng kvenna:
hvort þú ert Pryncess eða Qyeen þar, hjóla
með okkur", hugsanlega með subtext eins:
"Vybrates betur en Metro"

Ég fara út fyrir efnið. Snúum okkur aftur að
SchlongoLingo og hafa gægjast á lexíu 5B
þess á yfirgangsamir fornöfn.

ads@industrialbabes.com
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2535-602X berlinib.com

Beau
Ty Styl
E

Fash
jón

