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стилова и такође
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водећих модних
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дизајнера

.1. Планета
заштита и
наша друга
кожа
Етички потрошња већом на значају
широм света моде, јер све више људи
сматрају заштиту планете Земље
дрвеће, ваздуха и воде, као и
негативног утицаја сече шума и
претеране употребе пластике у нашим
свакодневним активностима. Скоро
сваки од трендова смо овде одредимо
може говорити и из ове перспективе,
али то није цела прича и импликације
очување животне средине нису увек
јасни или недвосмислена. На пример,
након метежа група зивотиња права
против крзна и коже одеће, многи
дизајнери су почели да користе скаја,
али неки су упорно бранио употребу

ФВ2019 / 2020, и кожа може да се излије

десигнер ознаке представљамо високе

да одговарају низ стилова и доба.

платформе пете као ципеле ове сезоне

Изглед крећу од женског главе до пете

у избору. Додајте подршку ФВ19

коже-Цханел и Алекандер МцКуеен-до

колекције Цханел, а расправа се

више унисек стилове из СИЕС Марјан и

населили: штикле платформе су у

више мушке Бикер вибрације од Боттега

тренду.

Ове сезоне имамо Матрик-инспирисан
кожне капуте, неки са Схеарлинг облога
(Баленциага ФВ19 прикупљање); неки
са поп боје. Ако је време тамна и
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Цолор ме

сива
одећа Пре-Фалл 2019 предложио да
сиво је ове сезоне ново црно, и то с
правом. На пример, акни Студиос и
Дриес Ван Нотен показати како се
различите нијансе сиве бити
адаптирана у јесењем ормар у нов
начин. Квалитетна вунена длака у сивим
биљежи овај елемент, и сигурно ићи до
гардеробе ставка у свако доба године.

мода

натхалиесопхиајоурналисте @
гмаил.цом

осветљења. Мајкл Корс, инспирисан
Студио 54, нуди блистава парти
хаљине. От Балмаин нуди приступ
80С-инспирисан шљокицама и
винилсхине. Сен Лоран чини "сјај у
мраку" концепт у моди. Додуше, већина

приликом.

особина у
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тамније зимске дане са таквим

укључени у скоро свакој одећи и
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дизајнери инсистирају на осветљење
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планету. У сваком случају, други коже у

@фасхиоњудгмент,

Глиттер, металик, сјај и сјај. Многи

одговарају посао рухо. Међутим, мало

желимо је екстра пластика загађује

. 3. Талл
платформа
штикле
Без обзира да ли или не волимо
платформа штикле, Стелла МцЦартнеи,
Версаце, Саинт Лаурент и друге

облачно, изазов је! У својој колекцији
Вес Гордоне на Царолина Херрера
прави случај за топле ружичасти капут.
Неки су радили са отисцима. Неки са
јарко обојене крзна. Удобан и модеран,
у пријатном вуне или стилски крзна,
квалитет слој никада не излази из моде.

људи не би сматрао сјај и шљокице да

пластицбасед, а последња ствар коју

Натхалие Софији,

. 4. Схине
Бригхт

Ким Џонс колекција за Диор је мушка

већина лажна кожа је у суштини
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цоатс

Венета.

реалног коже на претпоставци да је

Дванаест
трендови у

. 5. Инспиред

Пикколи недавно рекао, "Желим да

Цхристие). За храбре: а распламсао,

окружење чини рањивим. Злато је

створе заједницу за Валентино. Мислим

обимна хаљину. У истом духу, али за

такође чиста диван облик "ескапизма".

нешто другачије од "животног стила",

више стидљива: један огромни капуту.

Џереми Скот у Мосцхино је то дао спин

који је у вези због објекте. Ради се о

од Олдфасхионед ескапизма. Ралф

људима који деле вредности. "

Лорен показује шик и носећи приступ
Секундира Алтузарра и Целине. Броцк
колекције женске комада преведе шарм
класичне пута у гардеробу модерне

[Цонт.]

Валентино Фалл 2019 Спреман за
ношење шоу феатуред разнолику цаст
модела, укључујући модна икона Наоми
Цампбелл, који је затворен у

. 8.

Од хаубе

жене.

до Хатс

Црвена је централни боја јесени, а ту су

феноменалну представу. Валентино

и многе нијансе да бирају да ли јарко

стил ПИЦЦОЛИ је све о меким силуете,

црвене боје није твоја иди-боји. Свако

женске облике, тила и перја

може да пронађе црвену им се свиђа и
изгледају добро у; онај који употпуњује

Разносач новина, Кашика, боннет

њихову тон и функције коже. Регал

Федора: шешир за сваку прилику.
Капуљачама јакне су замењени
- погодне изглед за више свечане
прилике. Ово одзвања са нацртима
Гиамбаттиста Валли (који је раније ове
године објавио своју колекцију са Х & М
на Филмском фестивалу у Кану).

.6.
заједничких
вредности и женске
форме
.7. Гиантвеар

унхоодед слојева у јесен, али са
широким спектром монденско хеадуеар.
Ми видимо међу модним брендовима
као што су Цхристиан Диор, Балмаин,
Валентино и Цханел, заједно са
великим модним кућама као што су
Зара и Манго. Опсег укључује обода
федорас, шик беретке и Ланвин је
југо-запад.

Полазећи од Скинтигхт тренда, ми се
сада креће ка већим стварима,

изазвану стилом. Овде видимо утицај из

буквално. Постоји безброј примера:

1970-их и 1980-их. Суптилна, а ипак

Баленциага је превелика силуета.

моћан стил чини један наступ у мору

Потпуно плануо и распореде сукње.

јарким бојама и оштрих ивица.

Балон рукаве. Јаке, постављени
Саинт Лаурент и Тому Коизуми (чији је
деби ревија укључен Бела Хадид, Карен
Елсон и витез Вестерос из Гаме оф
Тхронес, Гвендолине

Мастер романтичне стила и
утицајног Валентино дизајнера

а мерлотцолоуред одело, или сомота

сезоне. Овај тренд је предвидео да

хаљину.

настави у 2020. Иако одела су снажно
повезани са Ворквеар, различите
силуете и тканине могу бити дизајниран
тако да "одело" низ наврата. Узбудљив

различитих одела. На пример, могло би

рамена. Ознаке укључују Марц Јацобс,

први.

би највише смисла за свечане прилике:

сада, са неким варијацијама сваке

реч за мешање и спајање компоненти из

.10. Дренцхед у
злату
Лонг Гоне су дани када је злато сматра
гавди и само сребро је било
прихватљиво. Сада је злато за све што
је вредно, а то је заиста вреди много:
симбол стабилности у свету заувек на
ивици неизвесности, а у којима је
природна

боје са примесама поморанџе ...

Одела су остали у моди за пар сезона

панталона.

али ми се крећемо у носталгија

црвено, са примесама плаве, црвене
могућности су бескрајне. Даркер црвене

се носите рибља кост јакну са чврстим

"атхлеисуре" и "утилитаристи" изгледа,

што они зову "заједничке вредности"

. 11. odela

спеззато стил: фенси звучи италијански

делимично клинчу између на

Пиерпаоло Пиццоли, стављамо оно

црвено, вино црвено, брусница црвено,

и модеран начин да носи одело сада је

Модни свет може и даље бити

Неки дизајнери, као што је

. 12. Регал укус

МООД1

'Искулирај,
свет
добија
боље '
Фасхион модел у овом уводнику:
Маја Мелита, @мелита_маиа

Фотограф: АРИСТО Такома
МУА, стилизовање косе:
Мирто Департез,
@мирто_департез
Локације:
транзистор
Цафе-Бистротхекуе, Псири,
Атина
Студио П56, Атина, @
студио.п56
Фасхион лабел: Х & М,
@хм.

НПД
2019/2020
ОВДЈЕ

МООД2
'Буди
Буди

to лице '

Кс, И,
КСКС КСИ ГГ
КСКСКС,-пола
...

'Буди
И цант

'

бити превише
елегантан за
себе '

МООД3

МООД4
"Ја обликују
своје име и
уци у слику '

МООД5
'Моја кожа
је-ДЕПЕНДИН
г о томе да ли
вас-Скинтигхт
појас
невиности'

МООД6
'Буди

Будућност ми
је. '

МООД7
'Буди
могу

као факе, али
тело је
стварно. '

Силпх У
нашем
свету

Силпх [ именица]

1. танак, грациозан
млада жена
2. митски биће
елемента
ваздуха

Фасхион модел:
Натали Ризоу,
@наталиеризоу

Натали Ризоу стилизован и фотографисао
Аристо Тацома, са стилиста савете
Натхалие Софији, @фасхиоњудгмент

МУА, стилизовање косе:
Мирто Департез,
@мирто_департез
Локације: Студио П56, Атина,
@ студио.п56
Оплемењивач ГАЛЕРИЈА, Атина,
@тхе_бреедер_галлери,
тхебреедерсистем.цом
Фасхион ознаке: Сукња би ТАТУ БИ
СУЕЛИТА, @тату_би_суелита, каиш
МАНГО, @манго, ципеле за форевер21,
@ форевер21, јакна итд Х & М, и хм

Угледа у
позадина иза модела на овој
страници: "Пуњење тхе Воид" је
Стелиос Караманолис,
2019. Инсталација поглед љубазношћу
оплемењивача, Атина

Само неколицина људи у модерној
историји заиста прихватила
авантуристички дух начин као људи
данас. Један такав

је

Краљ Луј
КСИВ. Његово порекло као
појединац

мушка одећа

балерине му дозвољено више контакта
са уметности и осетљивост према
лепоти, која би могла да буде сакривен

Можда је означио значајну промену
у модној историји када је

кицошење први пут постао популаран
у КСВИИИ / КСИКС века. када су људи

нова

Мода је доминирају жене
вековима. Током историје, људи су

у недодирљиве уметничких дела, колико
је функционално уметности, као што су

њихове одеће. Идеја је рођена у

на пословима и задацима који су

начин. У 1700,

Лондону, где поновно увођење и тиме

узбудљива

захтевали да више практичан приступ

на много већем обиму Џорџ Бриан "Бо"

моди. Од армоурс до свечаним одећи,

Бруммелл енкапсуиирана у

моди мушка одећа била је резервисана

популарности стил карактерише човека

тренда за

за оне који нису могли приуштити

жене?

надима баршунастим украшене рукава.
Људи који могу приуштити да се

високе потпетице су
носили елитних чланова
друштва да пренесу свој
социјални статус. Краљ Луј

модерно типично припадао племства

КСИВ је толико заинтересована за моду

или краљевске породице. Одећа није

да је увео високе потпетице са црвеним

требало да буде модни-напријед, али је

потпетицама и црвеним ђоновима на

био симбол социјалног статуса.

француском двору. Он је ограничена

одгајивач свакодневне комада;
љубичасте, бордо и златна одећа са

ношење таквих ципела у свом кругу

почели да се веће интересовање за

Кицошење живи у Питти
Уомо, Фиренца, где седимо
људи око нади да се фотографишу и

обучен у деветке са
својим оделима. Хаљине су
често појачан детаљи, укључујући капе,

признаје за своју изузетним стилом.
Неки би рекли да изгледа комично, али
је свакако чини за велику слику.

шалови / везе и штапови, између
осталог прибора, који

племића. Ова пракса је касније постао
Натхалие Софији, @фасхиоњудгмент,
БЕРЛиНиБ Мода дописник,
натхалиесопхиајоурналисте @
гмаил.цом

веома модеран међу краљевске
породице широм Европе.

уздигнути свој
стил на потпуно нови ниво.

Већ дуже време, национални недељама
моде и ПСС емисије су углавном
фокусирани на воменсвеар- ироницно
као већина дизајнера су заправо људи.

покретање једног. У последњих
неколико година два велика бренда су
донели ту одлуку:

Прабл Гурунг,
Целине и недавно

Габриела Херст, најпознатији по

Најпопуларнији одевни
предмети који су 'позајмљена'
(будимо искрени, много
времена да их не врате) су
мајице, џемпери и јакне.

спектакуларним кесе.

[Цонт.]

Хеди Слимане за
Целине

остављајући своје цоллеаугуес,

је можда највећа снага дизајн Слимане

Воменсвеар дизајнера Марија Грација

је. Још један бренд који је недавно

Цхиури и Никола Гхескуире, у
метафорички прашине. Сигурно оба

сада иду у продавнице и купи мушка
одећа као уобичајену праксу. И зашто

Ми смо већ
имали ревије за
жене у

Тхис

и представљају
дизајнера је
Телл-Тале те
тенденције. Ким Џонс за Диор и

Не би било у реду без мушка одећа, која

задовољан задуживања ове ствари, али

еквивалент морали да чекају до 2012.

прошлост '

праве таласе у модној индустрији,

До пре неколико година жена је

Цоутуре емисије. Мушка одећа

Лоуис Вуиттон

Вергилије Аблох за Лоуис Вуиттон

покренуо линију за мушкарце је Ред.

1903, а можда и
раније ако се укључи Парис

Брз поглед на

марке раде изузетно добро са својим
продаје у оба одељења, али не постоји
игноришући чињеницу да је углавном,

не? Ко не воли удобан, превелику

још више код жена него код мушкараца,

кошуљу да упарите са кожним

продајом додатне опреме.

панталонама и истичу поред више
женским комада на најлепши начин?

Мушка одећа индустрија цвјета, не само
због тога што људи постају све
заинтересоване за облачење добро,
али и због растуће интересовање жена.

Неки од највећих модних брендова
Изгледа да добије много више пажње и
дивљење од њиховог мушка одећа од
Воменсвеар.

Док много Воменсвеар није опција за
мушкарце због ограничења величине,

Можда је време да се промени приступ,
или можда је ово само нова норма у
моди. Прошлост недостатак

наглашава занемаривање мушка одећа

различитости у мушка одећа чини много

до 2000-их.

узбудљивије производа него у области
многи

Чини се да је мушка одећа више није
само радња, са својим недељама моде
и без недостатка невероватних и
талентованих дизајнера који су
учествовали. Већина релевантних
брендови имају колекцију за мушкарце
да прате своје Воменсвеар, или су

жене немају

проблема у
прилагођавању
мушка одећа у своје
ормане.

озбиљно разматра
У ствари, жене често позајмљују одећу
од мушкараца.

Воменсвеар где смо можда навикли да
драме и ишчекивања нових и промену
трендовима сваке сезоне. Данас,
трендови су углавном фокусирани на
поновно имагинатинг прошлости и на
иновације у маркетингу и текстила.

Прави стил новине су у мушка одећа, од
којих су многи циркулише око идеје
примене аспекте Воменсвеар у једном
потпуно супротне пол.

Док је раст од
мушка одећа
је неспоран,
такође је
неоспорно да
су жене још
увек изгледају боље у тој одећи,
да ли су намењене њима или не.

Фасхион модел у овом уводнику:

КАКО ДА

магицмстиле-Марилена,
@магицмстиле
Модни фотограф и МУА: Мирто
Департез, @мирто_департез и
@мирто_департез _пхотограпхи

Уводник текст: Мирто Департез

Инспирација за златним образац:
класична пост @олга_фок

Голден Шминка
Ове сезоне:

најлон сјај. Ако то већ нисте то урадили,
проширите своје видике лепоту
додајући мало злата на шминку торбу.
Злато се може описати као "боје
покрета ', јер се разликује од сваког
угла. За најбоље резултате користећи
златну шминку, му дати времена, тако
да можете експериментисати. Где то

Злато је
безвремена. Као
твој го-то ЛБД,
може се ослонити да буде на-тренду и
елегантан, и може се дизајниран тако да
одговара

било
прилика.
скоро

У златно-црне су посебно

моди у овом тренутку,
уз Металлицс и

применити злато
великодушно.
има смисла,

[1]
1] Као
За
Започетак:
почетак:
почетак:

здрав, чист, свеж
изглед.

Беспрекорна шминка почиње
са квалитетом хидратација за
припрему коже. Пратите са

[2] Направи
смоки еиес
додавањем боје
на капке

веллблендед темеља и
користити праве четкице за
најбоље резултате. Да
дефинише и изваја црте као
што су јагодице, користите

Унапредите своју природну боју очију

тамније тонове Земље у

избором право супротан ТЕНИ ДЛА

областима желите да контура

ВЕК. Модерне боје ове сезоне укључују

и затим користите меке златне
и пушистие четкицу за
додавање хигхлигхтс.

(Али користите очи сенке прајмер
унапред).

тамно црвене или, ако се осећате
авантуристички, тамно црвено бојене са
љубичастом.

[1]
3 мешавина
Као
] За почетак:
почетак:

прах злата
пигмента са
водом како
би Ликуид
Голд магију.

сунчева светлост
плес на таласима океана на
Замислити

дан јасну лета. Ово даје смисао боја,
облика и енергије овај изглед. Нанесите
то капке и горе.

4] Примените
само мало злата у
своје трепавицама и

[

у центру ваших обрва. Сваки пут када
трепне, када светло сија на тебе, хоћеш

светлуцају!

Мода је требало да буде стално нова,

Злато (и
других
егзотичних
метали):
мода /
политика / економија

увек у покрету, идеално напред, али
довољно близу да људи прате. Као нека

Ево шест великих разлога зашто
злато и други метали су тако
атрактивна на свјетске модне сцене

врста редове културе, то је, између

визуелни коментар на
којој млади настоји да иде
даље, односно, када се апсорбује
осталог,

одмах:

Земље троше сваки пени зарадили на

председници који себе називају

злато први пут од када је златни

'тарифни људи ", које не би било важно.

стандард је остао у 1970. Малезија,

Сада, геологија је, одједном,

Русија и Кина су гомилањем злато. На

аллимпортант. Неке државе, попут

другом крају спектра, друге земље

Кине, могу угуши производњу у свету

попут Немачке, изгледа да има мало

тих ствари - бар док постоји додатно

или нимало интересовања за скакање

иновација како су ови производи су.

на златном воз.

Неки од тзв "ретких земаља" углавном
се налазе у Кини, и литијум за светских

импликација на вестима данас.

батерије се могу наћи само у малом
броју земаља.

Ви знате да сте видели модни тренд
наредне сезоне када видите нешто

svetovi
'
глад за златом је достигла
нове висине: 6 разлога зашто

што је "чудно, али то ради".

Кључна реч овде, као и за злато, је
"метални".

Постоје дубље струје у моди да трају
дуже од кретања; назовимо их "Гулф
потоци". Ово мења превише, али су

[1] Тхе долар има

упорни. Мода одражава не само колико

конкуренцију.

је свет, али оно што свет држи у. Једна
од ствари које држи да- чак и више у
Текст: АРИСТО Такома

2019. него у дуго-је племенити метал
злато.

Пре него што је долар био "долар":
универзална валута, продоран културе
и стварање нових, неку врсту светске
валуте. Сада је оружје коришћено од

[1]
3 Као
]По
За почетак:
почетак:
први пут

стране америчке владе да помогне

Адд то да су бројни метали које су без
сумње користе одмах да прочитате
овај-десктоп рачунар, лаптоп или
мобилни уређај-а добијате једну страну
једначине која каже да сјајна метална

реизбор у 2020. То је оружје трговине,

од 1960 и 70, постоје фазе са

користи владати силама које не сарађују

политичком тхреатталк укључују

или да се развијају прејак. Иако у

атомско оружје на планети. Неизбежно

принципу, они који штампају доларе се

плаши да то доводи до, барем на

разликују од оних који су задужени у

несвесном нивоу, има свој израз у

Белој кући, те разлике су нарушена од

повећаном привржености свему што

стране великог броја твеет и погрешних

чини живот чини више трајно и вечно.

декларација из изабране власти.

То доводи до феверент интереса како
за винтаге елемената и за такав

свуда у моди. Они не морају бити злато

/ 2 / Електрични аутомобили и
смартпхоне захтева низ
егзотичних метала

или чак стварна метала; они могу бити:
блацк метал, дубоко наранџаста свила,
мешавина многих блиставих металних
или скоро металик боја, али тема је

и хемикалије да функционише, које су

јасна.

неравномерно распоређени међу
светских сила. Ако је ово ера слободне
глобалне трговине, слобода од
трговинских ратова и слободе из САД
Политички гледано, злато је више
неутралан него долара. Број од

безвременски симбол дуготрајно као
злато.

[Цонт.]

Међутим, са повећањем момента

власник је био неко познат. На пример,

лети бизнис или економија). Међутим,

активности које у великој мери игноришу

речено је да је 20. века норвешки одећу

то може бити само питање времена пре

питања заштите животне средине, од

дизајнер и уметник Фердинанда Финне

него што је тржиште преплављено маса

велике индустријске коморе у рат, многи

једном срели

вештачких дијаманата таквог високог

људи имају осећај анксиозности о

квалитета да чак и стручњаци не могу

будућности планете, додајући да

да их разликујете. Такав догађај који

постојеће напетости око атомског оружја

Коко Шанел у ратном железничкој

може трајно смањити цене постојећих

и светског рата. Ово доприноси

станици. Током разговора са њом, он је

дијаманата богатства.

везаности људи за симбол стабилности

изразио конфузију у њеном избору

и трајности, као што су злато и метала.

онога што се чинило да буде сломљен

/6/
Силвер као
симбол
неопходног
раскида са
пластиком.

Злато

стакло као украс, на који је одговорила:

није решење за пластичну питању, али

"Не заборавите, младићу, унцут

симболизује нешто друго него безбрижно

дијаманти су најбољи начин за превоз
богатство".

великог обима индустријске производње за

Такође можемо питати, колико дуго пре
него што је цена злата је симарли
оспорава истраживање свемира? Ово је
вероватно догодити када су људи
развили технологију да би рударске

једнократну употребу Пластицуаре. Дакле,
иако метали можда неће решити проблем
пластичног материјала загађења, барем
ови хардваринг материјали симболизују

Међутим, висококвалитетних

астероиди изводљиво само, јер тек тада

тачку разлике; позитивнији правац чак и ако

индустријских "дијаманти" се тако добро

би куинтиллионс долара у вредности од

само као икону нејасан.

производе да чак и стручњаци не могу

злата плута тамо у простору бити

лако да их разликују од стварности.

доступна, да се тако изразим.

Злато је увек ван сваке такве опасности,
тако да би могао да, на неки начин,

/ 4 / Еартхаваре. По

/ 5 / Када је у питању накит,
злато може имати победнички
шансу преко дијаманата у смислу

сматра се трајније симбол богатства.

симболизује "добар живот". У класичном

из појаса астероида између Марса и

1953 филм Гентлемен Префер Блондес,

Јупитера, злато ће вероватно остати

Шта год ми мислили о злата, простор

што је пластика постала је све

Мерилин Монро славно описао

високо врста-после, са тренутном таг

економија је вероватно да ће

негативно проблем за животну средину,

дијаманата као "најбољи пријатељ

цијена

доминирати моду све више и више у

пластичне одећу, као што су кинки

Док људи развију технологију за

Ипак, мода има своје парадоксе, за парадокси

прикупљање астероид златну испуњен

инспирише уметност. Дакле, као

први пут од 1960. расте осећај да су

девојке". Током Другог светског рата,

наредним деценијама. Морган Стенли је

одећа и било каква употреба пластике у

људски утицаји као што су загађење

један од стеалтхиест начина да се

недавно предвидео да ће до 2040.

модне сцене су порасла на

транспортују богатство укључене унцут

године, простор економија ће бити

популарности.

дијаманата, који изгледају као комади

ствар трилиона долара.

уништава планету изван поправке, а да
су наши лични егзистенција треба да
одражава већу одговорност за свет око
нас. На пример, постоје многи људи који
сматрају сваки дан не једе црвено месо
да буде глас подршке планете, јер

стакла. Они могу бити залепљена на
челичним дуванских кутијама или
лименкама као да су јефтини накит и
прелазе границе непримећено. Њихова
вредност, понекад превазилази

вегетаријанска исхрана подразумева

милиона долара, ће бити јасно да било

мању потрошњу планетарних ресурса.

великог дијаманта произвођача, а
нарочито ако

неколико хиљада долара по
100г.
Наравно, дијаманти су увек скупи, а
индустрија покушава да одржи
аутентичност природних дијаманата који
користе сертификате аутентичности и
издвајањем од природног дијаманта
индустрију из индустријског дијаманата
индустрије у две различите класе (врста

Фасхион модел у овом уводнику: Ела
Мицхаела, @ела_мицхаела_оффициал

Фотографисани од стране Аристо
Тацома

МУА, стилизовање косе Мисс
ИсабеллаЛиа, @ ми.беаути.гарден

Локације обухватају: Амрит Индијскиј
ресторан, Ораниенстрассе,
@амрит_берлин

Овај и следећи уводнику
се фотографишу у
Креузберг.

лепотица
на улицама
Обележивачи укључују: Х & М, @хм
ЗАРА, @зара ГИНА ТРИЦОТ,
@гинатрицот

Кројцберг

Када је пао
Берлински зид,
Кројцберг променио
из испоставе у
боемском
креативног центра
са великом
разноврсношћу.

Фасхион модел у овом уводнику:
ИГА Кокоцинска, @игакокоцинска

Фотографисани од стране Аристо Тацома

МУА, стилизовање косе: ЈУ косе и
шминкер, @ суна.кецис

Локације
Студио Рамбоиа,
Врангелстрассе, Креузберг
Берлин @рамбоиастудио

љубак

за странку

Ознаке укључују: МИ СМО

Г Стар Рав, @гстаррав Цалвин

Адидас, @адидас Зара,

Рецклесс,

Клеин, @цалвинклеин

@зара

@веаререцклессцлотхинг

ТНС
{Истинито

Глупости
Секција}

Киеенс &

је у већини фамилифриендли

погодан, како кажу, за оне који "желе да

контексти-је једна од многих речи у

Ваи-одјекује са постерима су красили

сперма у новом језику".

немачком језику који се користи за

Као што је течно Германспеакер зна,

Принцессес

узрочно собе припадају новим и

описивање одређени део мушке

"Ицх Бин Столз Ауф .." преводи као

модерним Полиамороус колектива.

анатомије, посебно онај који захтева

"Поносан сам на" и "ЕР / Сие / ЕС"
значи "он / она / оно".

Познати учење језика апликације

Према СцхлонгоЛинго тим,

изузетно велики кондом. Добри људи у

истраживања показују да је људски

СцхлонгоЛинго побринуо апликација

мозак је 80% посвећен сексу и 20%

обухвата све варијације у величини и

Дуолинго има свеже конкуренцију. Група

Надахнути европска група користи

посвећен покушава да негира ту

националности, без дискриминације или

европских лангуагелеарнерс наћи

цровдфундинг да се прикупи новац и на

чињеницу. Они тврде да курсеви језика

преференције.

инспирацију у фразе које Дуолинго

крају ангажовани програмерима да оно

треба допуњују начин на који мозак

СцхлонгоЛинго сугерише да је ово

користи за научити језик. На пример, од

што је сада нека врста феномен култ је

ради, и имају за циљ да позовемо и

идеална пут до сржи "топле Деутсцх ':

њеног инапп енглеског наравно:

"Сцхлонголинго" цца. Рецензенти већ

превазићи повезане недостатке у

Ицх бин Столз Ауф меинен пицу! Ду

Долазим! Долазите! Он / она / то долази!

описао као "Дуолинго у паралелном

постојећим наставним методама.

Бист Столз Ауф Ихрен пицу! : ЕР / Авг /

Фицтион укљ. цртеж од Аристо

Ми смо сви долазе! Ова последња

свемиру". Апликација, која успева

Ес ист Столз Ауф Сеинен / Ихрен /

Тацома

реченица мада Дуолинго сигурно значи

готово искључиво на стварним Дуолинго

Сеинен пицу! Вир синд СВЕ Столз Ауф

СцхлонгоЛинго
за

Дакле, за новајлије у немачки,

фраза, али креативно изнова

Што се тиче речи "КИНГ", будимо

наши Сцхлонге! Сваки читалац који је

формулисала да стане контекст

прецизни и рећи да, што се тиче

осетљив на родне нијансе ће приметити

одраслих, је

кондоми, ту је Кинг величина дужине и

трећу линију, која се фокусира

КИНГ величине у ширини и када смо

искључиво на жене. Из овог израза

Модерни немачки реч

рекли "КИНГ", то може значити или /

можемо извући следеће фразу: Сие ист

'сцхлонг'-нарочито корисна у оно што

или, или можда обоје / и. Ово трендове

Столтз ауф Ихрен пицу!

се може назвати "Кинг величина'

правописна грешка је можда први пут
појавио на оглас у НИЦ метроа, и од
тада довео до гендерекуалисинг постер
на Метрос (за повезивање овог ТНС
колону на делић стварности, то
гендерекуалисинг оглас није одобрен
још од одбор директора НИЦ Метро у
време писања овог). Предложени оглас
је израђен од стране

Чак и без покушавајући је
СцхлонгоЛинго апликација превазилази
старост конфузије у погледу пола, а не
само учи језик, али и мало онога што
ЛГБТКИА заједница покушава да
комуницира годинама.
УС 'играчке за жене' кафу. Можемо
замислити како је окружује концепт:
"Адулт Тоис жена: да ли сте Принцесс
или Киеен тамо, јахати са нама",
вероватно са подтекста као што су: "!
Вибратес боље од метроа"

ЈА одступити. Вратимо се
СцхлонгоЛинго и да завирите у лекцију
5Б на присвојних заменица.

адс@индустриалбабес.цом
инстаграм.цом/берлиниб ИССН:
2535-602Кс берлиниб.цом

Бо Ти
Стил Е

бриге
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