Når vi lage et magasin, starter vi layout

Opphavsrett: Alle BERLiNiB innhold er

på Instagram. Vi er alltid åpne for å

gode resultater innenfor denne

2019 / C, gir vi annonser en pause, og i

Cover modell for vår BERLiNiB 2019 /

fra bunnen og legge til koden, “TEST

opphavsrettslig bladet, men i en

høre fra modeller, forfattere, fotografer,

ramme.

stedet har noen flere lederartikler.

C problemet er Maya Melita, photo by

layout” i en blå lapp på venstre side av

'fashionblogger-vennlig' måte.

stylister, make-up
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naturlig og gradvis forvandlet til vårt

BERLiNiB; ofte fotograf og stylist for

annonser som utfyller et moteblad, og

eget magasin. Vi erstatter hver og en

det også} BERLiNiB er tilgjengelig for

starter med vår 2020 / A publisering.

av de tidligere testbildene (som alle er

gratis som kvalitet PDF-filer på

Vårt langsiktige mål er å vie opp til 55

dokumentert på @berlinib) med bilder
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Dette baner vei for inkludering av

fra våre egne originale skudd. Ideen
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bak denne metoden er at vi ønsker kun
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for bedrifter som ønsker å annonsere i

vi velger bilder fra våre favoritt kilder,

vårt magasin. Merker kan kontakte oss

for eksempel Vogue, Numero, Harpers

for å sponse ledere (og vil bli nevnt i
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ed.).
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bidra.
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Kommentarer til nye
klær, sko, stiler og
også verdier for noen

.1. Planet
beskyttelse og
vår andre hud

FW2019 / 2020, og lær kan formes for å

designermerker presenterer høye plattform

passe en rekke stilarter og årstider. Det

hæler som denne sesongens sko av

ser spenner fra feminine head-to-toe

valget. Legg støtte fra Chanel FW19

lær-Chanel og Alexander

samling, og debatten er avgjort: Plattform

McQueen-through til mer unisex stiler fra

hæler er i trend.

av Bottega Veneta.

Denne sesongen har vi Matrix-inspirert
skinn jakker, noen med shearling fôr
(Balenciaga FW19 samling); noen med en
pop av farge. Hvis været er mørk og skyet,

Etisk forbruk fosser i betydningen hele
moteverdenen, som flere folk vurdere vern
av planeten Jorden trær, luft og vann, og

. 2.

Color me grå

den negative virkningen av avskoging og
overforbruk av plast i våre daglige
aktiviteter. Nesten hver eneste av de
trendene vi presisere her kan diskuteres
også fra dette perspektivet, men det er
ikke hele historien og konsekvensene av
miljøvern er ikke alltid entydig eller entydig.
For eksempel, etter oppstyret fra
dyrerettighetsgrupper mot pels og skinn
klær, mange designere begynte å bruke
faux skinn, men noen har hardnakket
forsvart bruken av ekte skinn på den

Pre-Fall 2019 antydet at grått er denne
sesongens nye svart, og med rette. For
eksempel, Acne Studios og Dries van
Noten viser hvordan ulike nyanser av grått
kan tilpasses til høsten garderobe i en ny
måte. En kvalitet ull frakk i grå fanger dette
elementet, og er sikkert en go-to
garderobe element i hver sesong.

i

Korrespondent,
nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Kors, inspirert av Studio 54, og har
glitrende festkjoler. Balmain tilbyr en
80-inspirert tilnærming med paljetter og
vinylshine. Saint Laurent gjør 'lyser i
mørket' -konseptet fasjonable. Riktignok

nesten alle antrekk og anledning.

en slags skinn er en kjerne mote egenskap

Fashion

vinterdager med en slik lysstyrke. Michael

gnisten kan, og kanskje bør bli tatt med i

planeten. Uansett, en andre hud i form av

@fashionjudgment, BERLiNiB

designere insisterer på belysning mørkere

være passende arbeid antrekk. Men litt av

ønsker er ekstra plast for å forurense

Av Nathalie Sophia,

Glitter, metallic, glans og gnisten. Mange

fleste ikke ville vurdere glitter og paljetter å

hovedsak plasticbased, og det siste vi

FW2019 /
2020
mote

.4. Shine
sterkt

Kim Jones kolleksjon for Dior Menswear

forutsetning at de fleste imitert skinn er i

Tolv trender i

strøk

Sies Marjan og mer maskuline biker vibes

ledende motemerker
og designere

. 5. Inspirert

. 3. Tall
plattform
hæler
Hvorvidt vi liker plattform hæler, Stella
McCartney, Versace, Saint Laurent og
andre

utfordre det! I sin samling, Wes Gordon på
Carolina Herrera gjør en sak for varm rosa
pels. Noen har jobbet med utskrifter. Noen
med fargerike pelsverk. Komfortable og
stilige, i koselige ull eller stilig pels, en
kvalitet frakk aldri går ut av stilen.

Piccoli nylig sa, “Jeg ønsker å skape et

Christie). For de modige: en blusset,

miljø virker sårbar. Gold er også en ren

fellesskap for Valentino. Jeg mener noe

voluminøs kjole. I samme ånd, men for

herlig form for 'virkelighetsflukt'. Jeremy

annet enn 'livsstil', som er omtrent på

mer anstendig: en overdimensjonert pels.

Scott på Moschino har gitt den et spinn av

grunn stedene. Det handler om mennesker

gammeldags virkelighetsflukt. Ralph

som deler verdier.”

Lauren viser en elegant og anvendelig
tilnærming avgitt av Altuzarra og Celine.
Brock Collection sin feminine stykker sette
sjarmen av klassiske ganger inn i

[Forts.]

Valentino Fall 2019 Ready-to-Wear
Showet inneholdt et mangfoldig kastet av
modeller, inkludert moteikon Naomi
Campbell, som lukket den fenomenale

. 8.

Fra hetter

garderoben av den moderne kvinne.

til luer

Red er en sentral farge på høsten, og det

showet. Piccoli sin Valentino stilen handler

er mange nyanser å velge mellom hvis

om å myke silhuetter, feminine former, tyll

lyse rødt er ikke din go-to farger. Alle kan

og fjær

finne en rød de liker og ser bra ut på; en
som utfyller deres hudfarge og funksjoner.

Newsboy, Bucket, Bonnet, Fedora: en lue

Regal rød, vinrød, tranebær rød, rød med

for enhver anledning. Hette jakker er
erstattet av unhooded strøk om høsten,
- egnede ser for mer formelle anledninger.
Dette resonerer med design av
Giambattista Valli (som kunngjorde sin
samling med H & M tidligere i år på
Cannes Film Festival).

.6. Felles
verdier og
kvinnelige former.7. Giantwear

men med et bredt spekter av moderne
hodeplagg. Vi ser dette blant motemerker
som Christian Dior, Balmain, Valentino og
Chanel, sammen med store motebutikker
som Zara og Mango. Utvalget inkluderer
bredbremmet fedoras, elegante berets og
Lanvin er Sou'wester.

Avreise fra skintight trend, er vi nå beveger
seg mot større ting, bokstavelig talt. Det

1980-tallet. En subtil men kraftig stil gjør

finnes utallige eksempler: Balenciaga

en opptreden i havet av lyse farger og

overdimensjonerte silhuetten. Fullt blusset

skarpe kanter.

og lagdelte skjørt. Ballong ermer. Sterke,

sesong. Denne trenden forventes å
fortsette inn i 2020. Selv om drakter er
sterkt assosiert med arbeidstøy, kan ulike

er Spezzato stil: en fancy-klingende
italiensk ord for å mikse og matche
komponenter fra forskjellige sorter. For

.10. Gjennomvåt i
gull

Jacobs, Saint Laurent og Tomo Koizumi
(hvis debut moteshow inkludert Bella
Hadid, Karen Elson og ridder av Westeros
fra Game of Thrones, Gwendoline

innflytelsesrik Valentino designer

sesonger nå, med noe variasjon hver

moderne måte å bære en dress akkurat nå

polstrede skuldre. Etiketter inkluderer Marc

Master of romantisk stil og

Drakter har vært moteriktig for et par

fiskebensdressjakke med faste bukser.

Her ser vi en innflytelse fra 1970-tallet og

Langt borte er de dager da gullet ble
ansett gawdy og bare sølv var akseptabelt.
Nå er det gull for alt det er verdt, og det er
faktisk verdt mye: et symbol på stabilitet i
en verden for alltid på randen av
usikkerhet, og hvor den naturlige

oransje ... mulighetene er uendelige.
Mørkere rød gjøre det mest fornuftig for
formelle anledninger: en merlotcoloured

eksempel kan man ha et

men vi er på vei inn nostalgi-indusert stil.

verdier' første.

. 11. drakter

en rekke anledninger. En spennende og

mellom 'athleisure' og 'utilitaristisk' ser ut,

Piccoli, er å sette det de kaller 'felles

et hint av blått, rødt med et snev av

silhuetter og tekstiler bli stylet til å 'passe'

Moteverdenen kan fortsatt delvis kilt inn

Noen designere, som Pierpaolo

. 12. regal smak

dress, eller en fløyel kjole.

MOOD1

'Slapp
av,
verden
blir
bedre'
Modell i denne redaksjonelle: Maya
Melita, @melita_maya

Fotograf: Aristo Tacoma
MUA, hår styling: Myrto
Departez, @myrto_departez

steder:
TRANZISTOR

Cafe-Bistrotheque, Psiri, Athen

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

FW
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MOODS

MOOD2
'Vær
Værden
den

det person '

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

'Vær
I cant
den

'

være for
elegant for
meg selv '

MOOD3

MOOD4
Jeg forme mitt
navn og gå
inn i mitt bilde
'

MOOD5
'Huden min
er-dependin g
på om jeg liker
deg-skintight
rustning
plating'

MOOD6
'Vær
De den

Fremtiden er
meg. '

MOOD7
'Vær
jeg den
kan

som falske,
men kroppen
er reell. '

En sylph i
vår verden

sylph [ substantiv]

1. en slank, grasiøs ung
kvinne
2. en mytisk
vesen av
elementet luften

Fashion modell: Natalie
Rizou, @natalierizou

Nathalie Rizou stylet og fotografert av Aristo
Tacoma, med stylist råd av Nathalie Sophia,
@fashionjudgment

MUA, hår styling: Myrto
Departez, @myrto_departez

Steder: STUDIO P56, Athen, @
studio.p56
FOREDLER GALLERI, Athen,
@the_breeder_gallery, thebreedersystem.com

Måte etiketter: skjørt ved TATU BY
SUELITA, @tatu_by_suelita, belte av
mango, @mango, sko av FOREVER21, @
forever21, jakke etc H & M, og hm

Skimtes i
Bakgrunnen bak modellen på denne
siden: “Lade Void” av Stelios
Karamanolis,
2019. Installasjon utsikt høflighet
oppdretter, Athen

Bare en håndfull menn i moderne historie
virkelig omfavnet den eventyrlystne ånd
måte som mennesker gjør i dag. En slik

Er

enkelte var

Kong Louis

XIV. Hans bakgrunn som

herreklær

ballettdanser tillot ham mer kontakt med
kunst og en følsomhet mot skjønnhet, noe
som kan være skjult i untouchable kunst

Det kan ha merket en viktig endring i
mote historie når

dandyism ble først populært i XVIII / XIX
c. når menn begynte å ta en større

den nye

Mote har vært dominert av
kvinner i århundrer. I løpet av
historien, men tok på seg jobber og

en mye større skala George Bryan "Beau"

spennende

oppgaver som krevde en mer praktisk

brummell innkapslet i popularitet en stil

tilnærming til mote. Fra rustninger til

preget av mann

trend for

herreklær reservert for de som hadde råd

kvinner?

fløyelsaktig pyntet ermer. Menn som

stykker så mye som funksjonell kunst som
mote. På 1700-tallet,

interesse for sine klær. Ideen ble født i
London hvor gjeninnføre og gjøre det på

seremonielle klær, ble fasjonable

hadde råd til å være moteriktig vanligvis

høye hæler ble slitt av
elite medlemmer av
samfunnet til å formidle
sin sosiale status. Kong Ludvig

tilhørte aristokratiet eller royalty. Klær var

XIV var så interessert i mote at han

ikke ment å være mote fremover, men var

innførte høye hæler med røde hæler og

et symbol på sosial status.

røde såler til det franske hoffet. Han

til mer avansert hverdags brikker; lilla,
burgunder og gull yttertøy med oppblåst

begrenset bruk av slike sko til sin krets av

Dandyism lever videre i
Pitti Uomo, Firenze, der menn
sitter rundt i håp om å bli fotografert og

kledd til niere med sine
dresser. Plaggene ble ofte forsterket
av detaljer, inkludert hatter, skjerf / bånd

anerkjent for sin eksepsjonelle stil. Noen
vil si det ser komisk, men det absolutt gir
et flott bilde.

og staver, blant annet tilbehør, som

adelsmenn. Denne praksisen ble senere
svært populær blant kongelige i Europa.
Av Nathalie Sophia, @fashionjudgment,
BERLiNiB mote korrespondent,
nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

forhøyet sin stil til et helt

I lang tid, ble nasjonale moteuker og

nytt nivå.

womenswear- ironisk som de fleste av

rullebane viser stor grad fokusert på
designerne var faktisk menn.

lansere en. I de senere år to store
merkene har gjort dette:

Prabal Gurung,
Celine og sist

De mest populære plagg som er
'lånt' (la oss være ærlige, mye av
tiden vi ikke returnere dem) er
t-skjorter, gensere og jakker.

Gabriela Hearst, best kjent for
spektakulære poser.

[Forts.]

Hedi Slimane for
Celine

og presentere
designere er en
avslørende av den
tendensen. Kim Jones for Dior og

ville ikke være riktig uten herreklær, som

colleaugues, dame designere Maria Grazia

er kanskje Slimane største design styrke.

Chiuri og Nicolas Ghesquire, i metaforisk

Et annet merke som nylig lanserte en linje

støv. Sikkert begge merkene gjør svært
godt med sine salg i begge avdelinger,
med å låne disse elementene, men nå går
de til butikker og kjøpe herreklær som
vanlig praksis. Og hvorfor ikke? Hvem

men det er ingen ignorerer det faktum at
det er i hovedsak drevet, enda mer for
kvinner enn menn, ved salg av tilbehør.

elsker ikke en behagelig, oversized skjorte

Vi hadde allerede
moteshow for
kvinner i

herreklær tilsvar måtte vente til 2012. Dette

'

bølger i moteindustrien, forlater sine

Inntil de siste årene kvinner virket fornøyd

inkluderer Paris couture show. Den

fortid

Louis Vuitton

Virgil Abloh for Louis Vuitton er å lage

for menn er The Row.

1903, og kanskje
enda tidligere hvis vi

En rask titt på

for å pare med skinnbukser og skiller seg
ut ved siden av mer feminine stykker i den
vakreste måten?

Den herreklær industrien blomstrer, ikke
bare fordi menn blir stadig mer interessert i
å kle godt, men også på grunn av den

Noen av de største motemerker ser ut til å
få mye mer oppmerksomhet og beundring
fra sine herreklær enn womens.

økende interesse for kvinner. Mens mange
womens er ikke et alternativ for menn på
grunn av størrelsesbegrensninger,

Kanskje det er på tide å endre tilnærming,
eller kanskje dette er rett og slett den nye
normen i mote. Tidligere mangel på

streker ignorering av herreklær til

mangfold i herreklær gir et mye mer

2000-tallet.

spennende produkt enn innen womens der
mange

Det virker som herreklær er ikke lenger
bare en ettertanke, med sine egne
moteuker og ingen mangel på fantastiske
og talentfulle designere som deltar. De
fleste relevante merker har en menswear
samling til å følge deres womens, eller er

kvinner har ikke

noe problem å
tilpasse herreklær i
sine garderober.

seriøst vurderer

Faktisk kvinner ofte låne klær fra menn.

vi har kanskje blitt vant til drama og
forventningsfull av nye og skiftende trender
hver sesong. I dag er utviklingen i
hovedsak fokusert på re-imaginating
fortiden og på innovasjon i markedsføring
og tekstiler.

Den sanne stil novelties er i herreklær,
hvorav mange sirkulere rundt ideen om å
bruke deler av kvinneklær i gang helt
motsatte kjønn.

Mens
økningen av
herreklær er
ubestridelig, er
det også mulig
at kvinner
fortsatt ser bedre ut i de klærne,
enten de er ment for dem eller ikke.

Modell i denne redaksjonelle:

HVORDAN

magicmstyle-Marilena,
@magicmstyle
Motefotograf og MUA: Myrto Departez,
@myrto_departez og
@myrto_departez _photography

Redaksjonell tekst: Myrto Departez

Inspirasjon til gull mønster: et
klassisk innlegg av @olga_fox

Gylne Make-up
denne
sesongen:

nylon glans. Hvis du ikke allerede har gjort
det, utvide din skjønnhet horisont ved å
legge noen gull til din makeup bag. Gull
kan beskrives som 'fargen på bevegelse',
fordi det er forskjellig fra alle vinkler. For
best resultat ved hjelp av gull sminke, gi
det tid, slik at du kan eksperimentere. Hvor
det er fornuftig,

Gold er tidløs. Som
din go-to LBD,

det kan være grunnlag for å være på trend
og elegant, og kan bli stylet for å passe

enhver
anledning.
nesten

Gull og svart er særlig

fasjonable i øyeblikket,
sammen med metallic og

sjenerøst.

gjelder gull

[1]
1] Som
Som
Somen
enen
start:
start:
start:

et sunt og rent,
friskt utseende.

Feilfri makeup starter med
kvalitet hydrering å forberede
huden. Følg med wellblended

[2] Lag røykfylt
øynene ved å
legge farge til
øyelokkene

foundation og bruke riktige
børster for de beste resultatene.
Å definere og forme ansiktstrekk
som kinnben, bruke mørkere
jordfarger i de områdene du

Forbedre din naturlige øyenfarge ved å

ønsker å trimme og deretter

velge riktig kontrast øyenskygge.

bruke myke gull og en fluffy

Moteriktige farger denne sesongen

børste å legge høydepunkter.

(Men bruker en øye-skygge primer på
forhånd).

inkluderer mørk rød eller, hvis du føler deg
eventyrlysten, mørk rød farget med fiolett.

[1]
3 Som
]Blend
Somenenstart:
start:

pulver gull
pigment med
vann for å gi
flytende gull
magi.

sollys danser på
bølgene på en klar sommerdag. Dette
Forestill deg

gir følelse av farge, form og energi av dette
utseende. Bruk denne til øyelokkene og
opp.

4] Bruk bare litt gull
til øyevippene dine og

[

i midten av øyenbrynene. Hver gang du
blunker, når lyset skinner på deg, vil du

gnisten!

Mote er ment å være stadig nye, alltid på

Gull (og
andre
eksotiske
metaller):
mote /
politikk / økonomi

farten, ideelt fremover, men nær nok for
folk å følge. Som en slags forkant kultur, er

en visuell
kommentar om hvor ungdom
søker å gå videre, dvs. når

Her er seks gode grunner hvorfor gull og
andre metaller er så attraktiv på det
globale motebildet

det blant annet

akkurat nå:

land bruker hver krone tjent på gull for

presidenter som kaller seg 'tariff menn',

første gang siden gullstandarden ble forlatt

som ikke ville ha betydde noe. Nå er

i 1970. Malaysia, Russland og Kina

geologi, plutselig, allimportant. Noen land,

hamstring gull. På den andre enden av

som Kina, kan strupe verdens produksjon

spekteret, andre land som Tyskland ser ut

av disse tingene - i hvert fall inntil det er

til å ha liten eller ingen interesse i å hoppe

ytterligere innovasjon på hvordan disse

på den gylne bandwagon.

produktene er laget. Noen av de såkalte
'sjeldne jordarter' er stort sett funnet i Kina,

implikasjonen av nyhetene i dag er

og litium for verdens batterier finnes bare i

absorbert.

et lite antall land.

Du vet du har sett neste sesongs mote
trend når du ser noe som er 'rart, men

Verdens
'
hunger etter gull har nådd nye
høyder: 6 grunner til hvorfor

det fungerer'.

Nøkkelordet her, som for gull, er "metal".
Det er dypere strømninger innen mote som
varer lenger enn trender; la oss kalle dem
'gulf bekker'. Disse endrer også, men er

[1] Greenback har

mer vedvarende. Mote gjenspeiler ikke

konkurranse.

bare hvordan verden er, men hva verden
klamrer seg til. En av de tingene det
Tekst: Aristo Tacoma

klamrer seg til- enda mer i 2019 enn på
lenge-er det edle metallet gull.

Før, dollaren var 'greenback': den
universelle valuta, gjennomtrengende
kulturer og skape nye, en slags
verdensomspennende valuta. Nå er det et

[1]
3 Som
]For
Somen
første
enstart:
start:gang

våpen som brukes av den amerikanske

Legg til at de mange metaller som du uten
tvil bruker akkurat nå, å lese denne-en
stasjonær datamaskin, en bærbar PC eller
en håndholdt enhet og du får en side av en
ligning som sier at skinnende metall er
overalt i mote. De trenger ikke være gull

regjeringen for å hjelpe gjenvalg i 2020.

siden 1960-tallet og 70-tallet, det

Det er et våpen handel, som brukes til å

er faser med politisk threattalk involverer

regjere i krefter som ikke samarbeider eller

atomvåpen på planeten. Den uunngåelige

som vokser for sterk. Men i prinsippet de

skremme at dette fører til, i det minste på

som skriver ut dollar er forskjellig fra de

underbevisst nivå, har sitt uttrykk i en økt

ansvarlige for Det hvite hus, har

feste til noe som gjør livet virke mer varig

forskjellene blitt erodert av en mengde

og evig. Dette resulterer i en feverent

tweets og misvisende erklæringer fra de

interesse både for vintage elementer og for

folkevalgte makt.

slik en tidløs symbol på den varige som

/ 2 / elektriske biler og
smarttelefoner krever et utvalg av
eksotiske metaller

eller selve metallet; de kan være et sort
metall, dyp orange-silke, en blanding av
mange skinnende metallisk eller ikkemetalliske farger, men temaet er klar.

og kjemikalier til funksjon, som er
distribuert ujevnt blant verdens makter.
Hvis dette var en tid med fri global handel,
frihet fra handelskriger og frihet fra USA

Politisk sett er gull mer nøytral enn dollar.
En rekke

gull.

[Forts.]

Men med den økende momentum av

eieren var noen kjente. For eksempel, er

flying virksomhet eller økonomi). Imidlertid

aktiviteter som i stor grad ignorerer

det sagt at norske klær tjuende århundre

kan det bare være et spørsmål om tid før

miljøspørsmål, fra storskala industriell

designer og kunstner Ferdinand Finne en

markedet er oversvømmet med masser av

handel til krig, mange mennesker føler en

gang møtte

kunstige diamanter av så høy kvalitet at

følelse av angst om fremtiden for planeten,

selv eksperter ikke kan skille dem fra

og legger til eksisterende angst om atom

hverandre. En slik hendelse som kan

våpen og andre verdenskrig. Dette bidrar

Coco Chanel på en krigstid togstasjon.

redusere prisene på eksisterende diamant

til folks tilknytning til symboler av stabilitet

Under samtale med henne, uttrykte han

formuer permanent.

og varighet, som for eksempel gull og

forvirring på hennes valg av hva syntes å

metaller.

være knust glass som dekorasjon, som
hun svarte: “Husk, ung mann, uslipte

/som
6 / gull
symbol
for
en
nødvendig
brudd
med
plast.
Gull er ikke en

diamanter er den beste måten å

løsning på plast problemet, men

transportere rikdom”.

symboliserer noe annet enn uforsiktig
Vi kan også spørre, hvor lenge før prisen

storskala industriell produksjon av engangs

på gull er simarly utfordret av plass leting?

plasticware. Så mens metaller ikke kan

Dette er bare sannsynlig til å skje når
mennesker har utviklet teknologi for å
gjøre gruvedrift asteroider mulig, for bare

løse problemet med plastmateriale
forurensning, i det minste disse hardwaring

Imidlertid er høyverdige industridiamanter

da ville de quintillions av dollar verdt av

materialene symbolisere et punkt av

'blir produsert så godt at selv eksperter

gull flyter der ute i verdensrommet være

forskjell; en mer positiv retning, selv om det

ikke enkelt kan skille dem fra the real

tilgjengelig, så å si.

bare som en vag ikon.

thing. Gull er fortsatt hinsides enhver slik
trussel, så det kan kan, på noen måter,
anses som en mer varig symbol på rikdom.

/ 5 / Når det kommer til smykker,
kan gull har en vinnende sjanse
enn diamanter i form av symboliserer

Inntil mennesker utvikler teknologi for å

den 'gode liv'. I den klassiske 1953 filmen

trolig fortsatt svært sortering etter, med en

Gentlemen Prefer Blondes, Marilyn

gjeldende prislapp på

samle gull-fylt asteroide fra belte av
Likevel gjør mote har sine paradokser,

asteroider mellom Mars og Jupiter, vil gull

for paradokser

inspirere kunst. Så,

Uansett hva vi tror på gull, vil trolig

som plast har blitt en stadig negativ sak for

Monroe berømt beskrevet diamanter som

dominere mote mer og mer i fremtiden tiår

miljøet, har plast klær som kinky

“en jentes beste venn”. Under andre

plass økonomien. Morgan Stanley har

Dancewear og all bruk av plast i mote

første gang siden 1960-tallet er det en

verdenskrig, en av de stealthiest måter å

nylig spådd at innen 2040, vil plassen

scener strømmet i popularitet.

voksende følelse av at menneskelig

transportere rikdom involverte uslipte

økonomien være en billion-dollar affære.

/ 4 / Earthaware. For
påvirkning som forurensning ødelegger
planeten repareres, og at våre personlige
livsgrunnlaget bør reflektere et større
ansvar for verden rundt oss. For eksempel
er det mange mennesker som anser hver
dag for å ikke spise rødt kjøtt for å være en
stemme til støtte for planeten, fordi et
vegetarisk kosthold innebærer mindre
forbruk av planetenes ressurser.

diamanter, som ser akkurat ut som biter av
glass. De kunne være limt på stål tobakk
bokser eller bokser som om de var billige
pyntegjenstander og krysse grenser
uoppdaget. Sin verdi, noen ganger overgår
millioner av dollar, ville være åpenbart for

flere tusen dollar per 100g.

noen stor diamant leverandør, og særlig
hvis

Of course, diamanter er fortsatt dyrt, og
bransjen prøver å opprettholde ektheten
av naturlige diamanter ved hjelp av
sertifikater av autentisitet og ved å skille
naturlige diamantindustrien fra den
industrielle diamantindustrien i to
forskjellige klasser (type
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SchlongoLingo
for

Qyeens &

det i de mest familievennlige

egnet, som de sier, for de som "ønsker å

sammenhenger-er en av de mange ord i

måten-resonerer med plakater pryder

cum inn i et nytt språk".

det tyske språket som brukes for å

Som flytende Germanspeaker vet, "Ich bin

Pryncesses

årsaks rom tilhører de nye og moderne

beskrive en bestemt del av den mannlige

Stolz auf .." betyr "Jeg er stolt av", og "er /

polyamorøse kollektiver.

anatomi, spesielt en som krever en ekstra

sie / es" oversettes til "han / hun / det".

Velkjente språkopplæring program

Ifølge SchlongoLingo team, viser forskning

stor kondom. Gode mennesker på

at den menneskelige hjerne er 80% viet til

SchlongoLingo sørget app dekker alle

sex og 20% viet til å prøve å benekte dette

variasjoner i størrelse og nasjonalitet uten
diskriminering eller preferanser.

Duolingo har litt frisk konkurranse. En

En inspirert europeisk gruppe brukes

faktum. De hevder at språkkurs bør utfylle

gruppe europeiske languagelearners

crowdfunding å skaffe penger og til slutt

den måten sinnet fungerer, og tar sikte på

Så, for nykommere til tysk, tyder

funnet inspirasjon i setninger som

engasjert programmerere til å gjøre det

å ringe ut og transcendere tilhørende feil i

SchlongoLingo at dette er en ideell vei til

Duolingo bruker for å lære språket. For

som nå er en slags kultfenomen, den

eksisterende undervisningsmetoder.

kjernen av 'hot Deutsch': Ich bin Stolz auf

eksempel fra sitt InApp engelskkurs: Jeg

“Schlongolingo” app. Anmeldere har

meinen schlong! Du bist Stolz auf deinen

kommer! Kommer du! HE / hun / det

beskrevet det som "Duolingo i et parallelt

schlong! ER / SIE / ES ist Stolz auf seinen

kommer! Vi er alle kommer! Denne siste

univers". Applikasjonen, som trives nesten

/ Ihren / seinen schlong! WIR sind ALLE

setningen-selv Duolingo sikkert betyr

utelukkende på faktiske Duolingo

Stolz auf unsere Schlonge! Enhver leser

setninger, men kreativt reframed å passe

Som for ordet "Kyng", la oss være presise

som er følsom for kjønns nyanser vil

en voksen sammenheng, er

og si at, som for kondomer, er det Kyng

merke den tredje linje, som fokuserer

størrelse i lengde og Kyng størrelse i

utelukkende på den kvinnelige. Fra denne

bredden, og når vi bare si "Kyng", kan det

setningen kan vi trekke følgende setning:

Den moderne tyske ordet

bety enten / eller, eller muligens begge /

SIE ist Stoltz auf ihren schlong!

'schlong'-spesielt nyttig i det som kan

og. Denne trendfeilstaving kan først har

kalles 'Kyng Størrelse'

dukket opp på en annonse i NYC metro,
og har siden ført til en genderequalising
plakat på hittegodskontoret (for å koble
denne TNS kolonnen til en snev av
virkeligheten, hadde dette
genderequalising annonsen ikke godkjent
ennå av styret i NYC Metro på tidspunktet
for å skrive dette). Den foreslåtte ad har
blitt produsert av en

Uten engang å prøve, overgår
SchlongoLingo app aldre forvirring om
kjønn, og ikke bare lærer språket, men
også litt av hva LGBTQIA samfunnet har
forsøkt å kommunisere i mange år.

USAs leker for kvinner 'maker. Vi kan
forestille seg hvordan det rammer
konseptet: "Voksen leketøy for kvinner: om
du er en Pryncess eller Qyeen der, kjøre
med oss", muligens med en undertekst
som: "! Vybrates bedre enn metro"

Jeg komme bort fra emnet. La oss gå
tilbake til SchlongoLingo og ha en titt på
sin lekse 5B på possessive pronomen.
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