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Mga komento sa
mga bagong damit,
sapatos, mga estilo
at din halaga ng ilang
mga nangungunang
mga label fashion at
designer

. 1. Planet
proteksyon at ang

FW2019 / 2020, at katad ay maaaring

designer label Nagtatangal matangkad

molded upang umangkop sa isang hanay

platform takong pati na season na ito ng

ng mga estilo at panahon. Ang hitsura

sapatos ng choice. Idagdag ang suporta

saklaw mula pambabae head-to-toe

ng FW19 collection ni Chanel, at ang mga

leather-Chanel at Alexander

debate ay naisaayos: Platform takong ay

McQueen-through sa higit unisex estilo

nasa uso.

mula Sies Marjan at mas panlalaki biker
vibes ng Bottega Veneta.

Season na ito mayroon kaming

balat

collection); ang ilan ay may isang pop ng

Etikal na pagkonsumo ay surging sa
kahalagahan buong fashion mundo, bilang
mas maraming tao isaalang-alang ang
proteksyon ng mga puno, air planetang
Earth at tubig, at ang mga negatibong
epekto ng deforestation at lusparin ng

namin dito ay maaaring tinalakay din mula
sa pananaw na ito, ngunit ito ay hindi ang
buong kuwento at ang mga implikasyon ng
environmentalism ay hindi palaging
malinaw na-cut o hindi malabo.
Halimbawa, mga sumusunod na ang
kaingayan ng mga grupo ng
hayop-karapatan laban sa fur at katad na
damit, maraming mga designer ay
nagsimula gamit peke katad, ngunit ang

may Shearling lining (Balenciaga FW19

. 2.

Kulayan akin

gray
Menswear Pre-Fall 2019 iminungkahi na
kulay abo ay bago black season na ito, at
nang makatwiran sa gayon. Halimbawa,
Acne Studios at Dries van Noten ipakita
kung paano iba't ibang mga kakulay ng
kulay-abo na maaaring iniangkop sa
tag-lagas wardrobe sa isang nobelang
paraan. Ang isang kalidad na yari sa lana
amerikana sa kulay-abo na kuha ito ng
elemento, at ito ay tiyak na isang go-to
wardrobe item sa bawat panahon.

Sophia, @fashionjudgment,
BERLiNiB Fashion

Na kasulatan, nathaliesophiajournaliste

. 3. matangkad
platform takong

@ gmail.com

Kung o hindi tulad namin platform takong,
Stella McCartney, Versace, Saint Laurent
at iba pang mga

ang mainit na kulay-rosas na amerikana.
Ang ilan ay nagtrabaho na may mga

naka-istilong fur, isang kalidad na coat

mga designer ipilit lighting mas madidilim

hindi kailanman napupunta sa labas ng

na araw ng taglamig na may tulad na

estilo.

liwanag. Michael Kors, inspirasyon sa
pamamagitan ng Studio 54, nag-aalok ng
glittery party na dresses. Balmain
nag-aalok ng mula sa 80s-inspired diskarte
na may sequins at vinylshine. Saint
Laurent gumagawa ng mga 'glow sa dark'
konsepto fashionable. Ipinagkaloob,
karamihan sa mga tao ay hindi

okasyon.

ang pangalawang balat sa anyo ng ilang

Herrera ay gumawa ng isang kaso para sa

naka-istilong, sa maaliwalas na lana o

isasama sa halos anumang sangkapan at

salaulain ang planeta. Alinman sa dalawa,

koleksyon, Wes Gordon sa Carolina

Glitter, metallics, shine at brilyo. Maraming

brilyo maaari, at marahil ay dapat, ay

namin ay dagdag na plastic upang

maulap na, hamunin ito! Sa kanyang

maliwanag kulay furs. Umaliw at

Gayunman, ang isang maliit na bit ng

plasticbased, at ang huling bagay na gusto

kulay. Kung ang panahon ay madilim at

kopya. Ang ilang mga may nang

upang maging angkop sa trabaho damit.

ang karamihan peke katad ay lubos

fashion kaugalian sa

maliwanag

isaalang-alang ang kinang at sequins

paggamit ng tunay na katad sa premise na

mga uri ng katad ay isang pangunahing

. 4. Shine

Kim Jones koleksyon para sa Dior

ilan ay may stubbornly ipinagtanggol

Sa pamamagitan ng Nathalie

coats

aming ikalawang

Halos bawat isa sa mga uso matukoy

FW2019 /
2020
moda

inspirasyon

Matrix-inspired katad coats, ang ilan ay

plastic sa aming araw-araw na gawain.

Twelve trend
sa

. 5. May

Piccoli kamakailan sinabi, "Gusto kong

Christie). Para sa matapang: isang

kapaligiran ay tila madaling maapektuhan.

lumikha ng isang komunidad para sa

maluwag, malaking-malaki na damit. Sa

Gold ay isa ring purong kaaya-ayang anyo

Valentino. Ibig kong sabihin isang bagay

parehong ugat, ngunit para sa mga mas

ng 'pagtalikod sa katotohanan'. Jeremy

na naiiba mula sa 'lifestyle', na kung saan

demure: isang oversized coat.

Scott sa Moschino ay nagbigay ito ng

ay tungkol sa utang bagay. Ito ay tungkol

isang magsulid sa pamamagitan

sa mga tao na ibahagi ang mga halaga. "

oldfashioned pagtalikod sa katotohanan.
Ralph Lauren ay nagpapakita ng isang
chic at naisusuot diskarte seconded sa

[Cont.]

Ang Valentino Fall 2019
Ready-to-Magsuot show itinampok ng
isang magkakaibang cast ng mga modelo
kabilang ang fashion icon Naomi

. 8.

Mula sa

hoods sa Hats

pamamagitan Altuzarra at Celine.
pambabae piraso Brock Collection ni isalin
ang kagandahan ng mga klasikong beses
sa wardrobe ng modernong babae.

Red ay isang sentral na kulay ng
tag-lagas, at maraming mga kakulay

show. Valentino style ni Piccoli ay tungkol

upang pumili mula sa kung maliwanag na

sa soft silhouettes, pambabae form, tul at

pula ay hindi ang iyong go-to ng kulay.
Kahit sino ay maaaring makahanap ng

Batang maglalako ng pahayagan, Bucket,

isang red na gusto nila at tumingin mabuti

takip ng makina, Fedora: isang sumbrero
para sa bawat okasyon. May hood na
- angkop hitsura para sa mas pormal na
okasyon. Ito resonates sa mga disenyo ng
Giambattista Valli (na inihayag ang
kanyang koleksyon sa H & M mas maaga
sa taong ito sa Cannes Film Festival).

.6. Ibinahaging
mga halaga at
pambabae form .7. Giantwear

jacket ay pinalitan ng unhooded coats sa
taglagas, ngunit may isang malawak na
hanay ng mga naka-istilong Kasuotan sa
ulo. Makita namin ito sa gitna tatak fashion
tulad ng Christian Dior, Balmain, Valentino
at Chanel, kasama ang mga pangunahing
outlet ng fashion tulad ng Zara at Mango.
Ang hanay ay kinabibilangan brimmed
fedoras, chic berets at ni Lanvin
sou'wester.

ngunit kami ay gumagalaw sa

trend, ngayon kami ay gumagalaw

nostalgia-sapilitan style. Dito, makikita

patungo sa mas malaking bagay, literal.

natin ang isang impluwensiya mula sa mga

May mga hindi mabilang na mga

1970s at 1980s. Ang isang banayad pa

halimbawa: oversized silweta ni

malakas na estilo ay paggawa ng isang

Balenciaga. Ganap na-maluwag at layered

hitsura sa dagat ng maliliwanag na kulay

skirts. Lobo sleeves. Malakas, may

at matalim gilid.

palaman balikat. Label ay kinabibilangan
ng Marc Jacobs, Saint Laurent at Tomo
Koizumi (na ang debut fashion show
kasama Bella Hadid, Karen Elson at ang

Master ng romantikong estilo at
maimpluwensyang Valentino
designer

orange ... ang mga pagpipilian ay walang

sa isang pares ng mga seasons ngayon,

hanggan. Darker reds gumawa

may ilang mga pagkakaiba-iba sa bawat

pinakamakabuluhan para sa pormal na

panahon. Trend na ito ay hinulaang upang

okasyon: isang merlotcoloured suit, o ng

magpatuloy sa 2020. Kahit na paghahabla

isang pelus damit.

ay Matindi na kaugnay sa workwear, iba't
ibang mga silhouettes at tela ay maaaring
dinisenyo sa 'suit' ang isang hanay ng mga

suit ngayon ay Spezzato style: isang

kabalyero ng Westeros mula sa Game ng
Thrones, Gwendoline

mula sa iba't ibang mga demanda.

.10. Basang-basa
sa ginto
Long nawala ay ang mga araw kapag ang
ginto ay itinuturing gawdy at tanging pilak ay
katanggap-tanggap. Ngayon ay ginto para sa
lahat ng ito ay nagkakahalaga ng, at ito ay sa
katunayan nagkakahalaga ng isang pulutong:
ang isang simbolo ng katatagan sa isang
mundo magpakailanman sa bingit ng kawalan
ng katiyakan, at kung saan ang natural na

sarsang pula, pula na may isang pahiwatig

Demanda ay nanatiling naka-istilong para

paghahalo at tumutugma sa mga bahagi
Umaalis mula sa mahigpit na bumabagay

tono at tampok. Regal pula, wine red,
ng asul, pula na may isang pahiwatig ng

magarbong-tunog Italyano salita para sa

'athleisure' at 'utilitaryan' hitsura nito,

values' muna.

. 11. demanda

fashionable na paraan upang magsuot ng

bahagyang wedged sa pagitan ng

kung ano ang tawag nila 'shared

sa; isa na complements kanilang balat

okasyon. Isang kapana-panabik at

Ang fashion mundo ay maaari pa ring

Pierpaolo Piccoli, ay paglalagay ng

hari lasa

Campbell, na sarado ang phenomenal

balahibo

Ang ilang mga designer, tulad ng

. 12. Ang bagay sa

Halimbawa, maaaring isa magsuot ng
herringbone suit jacket na may solid
pantalon.

MOOD1
'Palamig ka
muna,
Ang mundo
ay makakakuha ng

FW
2019/2020

mas mabuti'
Fashion modelo sa pang-editoryal na
ito: Maya Melita, @melita_maya

Photographer: Aristo Tacoma
MUA, buhok styling: Myrto
Departez, @myrto_departez

Mga Lokasyon:

TRANZISTOR

Cafe-Bistrotheque, Psiri, Athens

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

MOODS

MOOD2
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Maging ang
ang

ito na tao '

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

'Maging
Hindi maaaring
ang ' mawala

masyadong
eleganteng para
sa aking sarili '

MOOD3

MOOD4
'Ihubog ko ang
aking pangalan
at hakbang sa
aking imahen'

MOOD5
'Ang aking balat
ay-dependin g
sa kung gusto
kita-mahigpit na
bumabagay
nakasuot ng
kalupkop'

MOOD6
'Maging
ang ang

hinaharap ay
sa akin. '

MOOD7
'Maging
kaya ko
ang

tulad ng mga
pekeng, ngunit
katawan ay
tunay. '

Ang isang
marikit na
dalaga SA
ATING DAIGDIG

sylph [ pangngalan]

1. isang munti,
kaaya-aya batang
babae
2. isang
gawa-gawa
pagkatao ng
element air

Fashion modelo: Natalie
Rizou, @natalierizou

Nathalie Rizou istilong at nakuhanan ng larawan sa
pamamagitan ng Aristo Tacoma, na may stylist ng
payo sa pamamagitan ng Nathalie Sophia,
@fashionjudgment

MUA, buhok styling: Myrto
Departez, @myrto_departez

Mga Lokasyon: STUDIO P56,
Athens, @ studio.p56
Ang breeder GALLERY, Athens,
@the_breeder_gallery, thebreedersystem.com

Fashion etiketa: Mamaybay sa pamamagitan
TATU BY SUELITA, @tatu_by_suelita, belt
pamamagitan MANGO, @mango, sapatos
pamamagitan ng Forever21, @ Forever21,
jacket etc H & M, & hm

Glimpsed sa
background sa likod ng mga modelo sa
pahinang ito: "pagpapanibagong lakas ng
walang bisa" sa pamamagitan ng Stelios
Karamanolis,

2019. Pag-install view ng courtesy Ang
Breeder, Athens

isang dakot ng mga tao sa modernong
kasaysayan Tanging tunay na niyakap ang
malakas ang loob espiritu ng fashion
bilang tao ngayon. Ang isa sa gayong

ay

indibidwal ay

damit panglalaki
ang mga bagong
kapana-panabik
na trend para sa
mga
kababaihan?

Fashion ay pinangungunahan
ng mga kababaihan para sa
siglo. Sa haba ng kasaysayan, mga tao

gmail.com

kanya ng mas maraming contact na may
sining at isang sensitivity patungo beauty,
na maaaring nakatago sa untouchable art

mahalagang pagbabago sa kasaysayan
ng fashion kapag

pagiging primera klase unang naging
tanyag sa XVIII / XIX c. kapag pinasimulan
ng mga tao na kumuha ng isang mas higit

piece hangga't functional art tulad ng

na interes sa kanilang mga damit. Ang mga

fashion. Sa 1700,

ideya ay ipinanganak sa London kung saan
reintroducing at paggawa nito sa isang mas
malaking scale George Bryan "Beau"

na diskarte sa fashion. Mula armours sa

Brummell encapsulated sa popularidad ng

seremonyal damit, naka-istilong damit

isang estilo nailalarawan sa pamamagitan

velvety ginayakan sleeves. Mga tao na

mataas na takong ay pagod
sa pamamagitan piling tao
miyembro ng lipunan upang
ipabatid ang kanilang mga
social status. King Louis XIV ay kaya

maaaring kayang bayaran upang maging

interesado sa fashion na siya ipinakilala

fashionable karaniwang pag-aari ng

mataas na takong na may pulang takong at

aristokrasya o royalty. Damit ay hindi

red soles sa Pranses hukuman. Siya

panglalaki ay nakalaan para sa mga taong
maaaring kayang fancier araw-araw na
mga piraso; purples, burgundy at gintong
panlabas na kasuotan na may mga puffed

kalagayan.

kasulatan, nathaliesophiajournaliste @

isang ballet dancer pinahihintulutan sa

Maaaring ito minarkahan ng isang

na kinakailangan ng isang mas praktikal

ngunit ay isang simbolo ng panlipunang

@fashionjudgment, BERLiNiB Fashion

XIV. Ang kanyang background bilang

sa Israel sa mga trabaho at mga gawain

inilaan upang maging fashion-forward,

Sa pamamagitan ng Nathalie Sophia,

King Louis

restricted ang suot ng mga naturang sapatos
sa kanyang bilog ng mga mahal na tao.

ng tao

bihis sa nines sa kanilang
mga demanda. Ang mga kasuotan
ay madalas na pinahusay ng mga detalye
kabilang ang mga sumbrero, scarfs /
relasyon at paglakad sticks, bukod sa iba
pang mga accessories, na kung saan

Pagiging primera klase
nakatira sa sa Pitti Uomo,
Florence, kung saan mga lalaki umupo
sa paligid umaasa upang makakuha
nakuhanan ng larawan at kinilala para sa
kanilang katangi-tanging istilo. Ang ilang mga
nais sabihin ito asta nakakatawa, ngunit ito
ay tiyak na gumagawa para sa isang
mahusay na larawan.

Kasanayan na ito mamaya ay naging lubos
na sunod sa moda sa royalty sa buong
Europa.

nakataas ang kanilang
mga estilo sa isang buong bagong antas.

Para sa isang mahabang panahon,
pambansang fashion linggo at patakbuhan
nagpapakita ay higit sa lahat nakatutok sa
womenswear- tumbalik bilang karamihan ng
mga designers ay sa katunayan mga tao.

paglunsad ng isa. Sa mga nakaraang taon sa
dalawang pangunahing mga tatak ay may
ginawa na desisyon:

Prabal Gurung,
Celine at pinaka-kamakailan

Gabriela Hearst, pinakamahusay
na kilala para sa kagila-gilalas na bags.

[Cont.]

Ang pinaka-popular na mga
kasuotan na 'hiniram' (sabihin
maging matapat, karamihan sa
mga oras na hindi namin bumalik
sa kanila) Isasama t-shirts, sweaters at
jackets.

Hedi Slimane para
sa Celine

paggawa ng waves sa industriya ng

panglalaki, na kung saan ay marahil ni

womenswear designer Maria Grazia Chiuri

Slimane pinakamalaking lakas disenyo. Ang

at Nicolas Ghesquire, sa metaporiko dust.
Tiyak parehong mga tatak ay paggawa ng
Hanggang sa mga nakaraang taon sa mga
kababaihan tila nasiyahan sa paghiram ng
mga item na ito, ngunit ngayon sila ay
pumunta sa tindahan at bumili ng damit

Kami ay nagkaroon ng
fashion palabas para sa

Hina-highlight ang pagwawalang-bahala ng
damit panglalaki hanggang sa 2000s.

ng isang nahuling isip, na may sarili nitong
linggo fashion at walang kakulangan ng mga
kamangha-manghang at mahuhusay na
designer pagkuha bahagi. Karamihan sa mga
may-katuturang mga tatak magkaroon ng isang
damit panglalaki koleksyon upang samahan

hindi papansin ang katunayan na ito ay

kasanayan. At bakit hindi? Sino ang ayaw

kaya para sa mga kababaihan kaysa sa

ng isang komportable, oversized shirt

mga lalaki, sa pamamagitan ng
pagbebenta ng mga accessories.

sa pinakamagagandang paraan?

Ang damit panglalaki industriya ay
namumulaklak, hindi lamang dahil ang mga
tao ay magiging increasingly interesado sa
dressing rin, ngunit din dahil sa mga

Ang ilan sa mga pinakamalaking mga tatak
fashion mukhang upang makakuha ng mas
pansin at paghanga mula sa kanilang mga
damit panglalaki sa womenswear.

tumataas na interes ng mga kababaihan.
Habang ang isang pulutong ng mga

Marahil ito ay oras upang baguhin ang

womenswear ay hindi isang pagpipilian para

diskarte, o baka ito ay para lang sa mga

sa mga kalalakihan dahil sa mga limitasyon

bagong pamantayan sa fashion. Nakalipas

laki,

na kakulangan ng pagkakaiba-iba sa damit
panglalaki ay gumagawa para sa isang

mga kababaihan ay may

mas kapana-panabik na produkto kaysa sa
larangan ng womenswear kung saan kami

walang problema

ay marahil lumago ginamit upang drama at

pag-angkop ng damit

uso sa bawat panahon. Sa panahong ito,

panglalaki sa kanilang mga
wardrobes.

ang kanilang mga womenswear, o ay
sineseryoso isinasaalang-alang

parehong mga kagawaran, ngunit walang

higit sa lahat hinimok, kahit na higit pa

stand out sa tabi ng mas pambabae piraso

marami

Mukhang damit panglalaki ay hindi na lamang

iba na rin sa kanilang mga benta sa

panglalaki tulad ng karaniwang

upang ipares sa katad na pantalon at

mga kababaihan sa

2012. Ito

at kasalukuyan
designer ay isang
sabihin-salaysay ng
ugali iyon. Kim Jones para Dior at
fashion, umaalis sa kanilang colleaugues,

Ang.

katumbas had sa maghintay hanggang

Vuittons nakalipas
'

hindi magiging tama nang walang damit

isang linya para sa mga kalalakihan ay Row

Paris couture shows. Ang damit panglalaki

Louis

Virgil Abloh para sa Louis Vuitton ay

isa pang tatak na kamakailan inilunsad

1903, at marahil
kahit na mas
maaga kung kami ay nagsasama

Ang isang mabilis na pagtingin sa

Sa katunayan, kababaihan ay madalas na humiram ng
mga damit mula sa mga tao.

umaasam ng bago at pagbabago ng mga
uso ay higit sa lahat nakatutok sa muling
imaginating nakaraan at sa
makabagong-likha sa marketing at Tela.

Ang tunay na estilo novelties ay sa damit
panglalaki, na marami nito kumalat sa
paligid ang ideya ng pag-apply ng aspeto
ng womenswear sa sandaling ganap na
laban kasarian.

Habang ang
mga pagtaas
ng damit
panglalaki ay
hindi
maikakaila, ito
ay hindi maikakaila na ang mga ka
kung ang mga ito ay sinadya para sa
kanila o hindi.

Fashion modelo sa pang-editoryal na

PAANO

ito:
magicmstyle-Marilena,
@magicmstyle
Fashion photographer & MUA: Myrto
Departez, @myrto_departez at
@myrto_departez _photography

Editoryal text: Myrto Departez

Inspirasyon para sa ginto pattern: isang
klasikong post sa pamamagitan ng
@olga_fox

Golden Make-up
Season na ito:

nylon shine. Kung hindi mo pa tapos na ito,
palawakin ang iyong beauty horizons sa
pamamagitan ng pagdagdag ng ilang mga
ginto sa iyong makeup bag. Gold ay
maaaring inilarawan bilang 'ang kulay ng
kilusan' na ito sapagkat ito ay naiiba mula
sa bawat anggulo. Para sa pinakamahusay
na mga resulta gamit ang gintong makeup,

Gold ay laging
napapanahon.
Tulad ng iyong
go-to LBD,
maaari itong maging relied sa ibabaw upang
maging on-trend at eleganteng, at maaaring
dinisenyo upang umangkop sa

halos

kahit anong

okasyon.
Gold at itim ay partikular na

fashionable sa
sandaling ito,
sa tabi metallics at

bigyan ito ng oras upang maaari mong
eksperimento. Kung saan ito ang akma,

ng ginto generously.

mag-aplay

[1]
1] Bilang
Bilang isang
isang panimula:
panimula:

isang malusog,
malinis, sariwang
hitsura.

[2] Lumikha ng
mausok mata sa
Walang kamali-mali makeup
nagsisimula sa kalidad ng
hydration upang ihanda ang
balat. Sundan ng wellblended
pundasyon at gamitin ang
tamang brushes para sa
pinakamahusay na mga resulta.

pamamagitan ng
pagdaragdag ng
kulay sa iyong mga
talukap-mata

Upang tukuyin at magpait facial

Pagandahin ang iyong natural na kulay ng

tampok tulad ng pisngi buto,

mata sa pamamagitan ng pagpili ng tamang

gamitin mas tones lupa sa mga

contrasting eyeshadow. Fashionable kulay

lugar na nais mong tabas at
pagkatapos ay gamitin
malambot na golds at isang
malambot na brush upang
magdagdag ng mga highlight.

(Ngunit gumamit ng isang mata-anino
primer muna).

season na ito ay kinabibilangan ng madilim
na pula o, kung ikaw ay pakiramdam
malakas ang loob, dark red stained na may
kulay-lila.

[1]
3 Bilang
]Blend
Bilangisang
isangpanimula:
panimula:

powder ginto
pigment na
may tubig
upang
gumawa ng
liquid gold
magic.

sikat ng araw
sayawan sa karagatan
waves sa araw ng isang malinaw na
gunigunihin

tag-init. Ito ay magbibigay sa ang
kahulugan ng mga kulay, hugis at lakas ng
mga ito hitsura. Mag-apply ito sa eyelids at
up.

4] Mag-apply lamang
ng isang maliit na
ginto upang ang
iyong mga eyelashes at

[

sa gitna ng iyong mga kilay. Sa bawat oras na
blink mo, kapag ilaw nagniningning sa iyo, ikaw

mamilansik!

Fashion ay dapat na maging pabago-bago,

Gold (at iba
pang mga
kakaibang
metal):
fashion /
pulitika / ekonomiya

palaging sa ilipat, sa isip nang mas maaga,
ngunit malapit na sapat para sa mga tao
upang sundan. Bilang isang uri ng harap
kultura, ito ay, bukod sa iba pang mga bagay,

visual na puna sa kung saan
kabataan naghahangad na
pumunta sa susunod, ibig sabihin,

Narito ang anim na mahusay na mga
dahilan bakit ginto at iba pang mga
metal ay kaya kaakit-akit sa
pandaigdigang eksena fashion

isangngayon na:

bansa ay gumagastos bawat matipid sa

presidente na tumawag sa kanilang sarili

pera na kinita sa ginto para sa unang

'taripa lalaki', na hindi sana ay mattered.

pagkakataon mula noong gintong standard

Ngayon, heolohiya ay, ang lahat ng isang

ay naiwang noong 1970s. Malaysia,

biglaang, allimportant. Ang ilang mga

Russia at China ay pag-iimbak ginto. Sa

bansa, tulad ng China, maaari sakalin

kabilang dulo ng spectrum, iba pang mga

produksyon sa mundo ng mga bagay na

bansa tulad ng Alemanya ay tila na

ito - hindi bababa sa hanggang sa

magkaroon ng kaunti hanggang sa walang

mayroong higit pang mga makabagong

interes sa jumping sa golden bandwagon.

ideya bilang sa kung paano ang mga
produktong ito ay ginawa. Ang ilan sa mga

kapag ang mga implikasyon ng mga balita ng

tinaguriang 'bihirang earths' ay karamihan

araw na ito ay hinihigop.

ay matatagpuan sa Tsina, at lithium para
sa mga baterya sa mundo ay matatagpuan
lamang sa isang maliit na bilang ng mga
bansa.

Alam mo kung nakakita ka fashion trend
susunod na season kapag nakita mo ang

ang mga mundo '
gutom para sa ginto ay umabot
bagong Heights: 6 mga dahilan
kung bakit

isang bagay na 'kakaiba, ngunit ito ay
gumagana'.
Ang keyword dito, tungkol sa ginto, ay
fashion na tumatagal mas mahaba kaysa sa
mga uso; sabihin tumawag sa kanila 'gulf
stream'. Ang mga pagbabago masyadong,
ngunit ay mas persistent. Fashion ay
nagpapakita hindi lamang kung paano ang

Text: Aristo Tacoma

"metal".

May mga mas malalalim na mga alon sa

mundo ay, ngunit kung ano ang mundo ay
kumakapit sa. Isa sa mga bagay ito clings
to- kahit na mas kaya sa 2019 kaysa sa
isang mahabang panahon-ay ang
mahalagang metal na ginto.

Idagdag sa na ang maraming mga metal
na kayo ay walang pag-aalinlangan gamit
ngayon na basahin ito-isang desktop
computer, laptop o isang handheld
device-at nakakakuha ka ng isang bahagi
ng isang equation na nagsasabing iyon

[1] Ang dolar ay may
kumpetisyon.
Dati, ang dollar ay ang 'dolar': ang
unibersal na pera, matalas kultura at
paglikha ng mga bago, isang uri ng
mundo-wide na pera. Ngayon ito ay isang

[1]
3 Bilang
Para
] Bilang
sa
isang
isang
unang
panimula:
panimula:
pagkakataon

armas na ginagamit ng pamahalaan ng US
upang tulungan reelection in 2020. Ito ay

dahil sa ang 1960s at 70s, may

isang armas ng kalakalan, gamitin upang

mga phases sa pampulitikang threattalk

maghari sa mga kapangyarihan na ay

kinasasangkutan atomic armas sa planeta.

hindi cooperating o na ay lumalaki

Ang tiyak na mangyayari pananakot na ito

masyadong strong. Bagaman sa prinsipyo,

ay humahantong sa, hindi bababa sa hindi

ang mga taong i-print ang dolyar ay naiiba

malay na antas, ay may expression sa

mula sa mga nasa singil ng White House,

isang mas mataas na attachment sa

ang mga distinctions ay bagbag sa

anumang bagay na gumagawa ng buhay

pamamagitan ng isang kalabisan ng mga

mukhang mas permanente at walang

/ 2 / Electric cars at smartphone
ay nangangailangan ng isang
hanay ng mga kakaibang metal

hanggan. Nagreresulta ito sa isang

malalim na kulay kahel na silk, isang halo

at kemikal upang function, na kung saan ay

walang-kupas na ginto.

ng maraming mga gleaming metal o

ipinamamahagi unevenly bukod

malapit-metal kulay, ngunit ang tema ay

kapangyarihan sa buong mundo. Kung ito

malinaw.

ay isang panahon ng libreng

makintab na metal ay sa lahat ng dako sa
fashion. Kailangan nilang maging ginto o
kahit na tunay na mga metal; sila ay

tweet at nakaliligaw na mga
pagpapahayag mula sa inihalal na
kapangyarihan.

maaaring maging isang black metal,

pandaigdigang kalakalan, kalayaan mula

Pamulitka pagsasalita, ginto ay mas
neutral kaysa sa dollars. Ang isang bilang
ng

sa kalakalan digmaan at kalayaan mula sa
US

feverent interes pareho para sa vintage
elemento at para sa mga naturang isang
walang hanggang simbolo ng

[Cont.]

Gayunman, na may pagtaas ng

ang may-ari ay isang taong kilalang-kilala.

lumilipad negosyo o ekonomiya). Gayunpaman,

momentum ng mga gawain na higit sa

Halimbawa, ito ay sinabi na ang ika-20

maaari itong maging lamang ng isang bagay ng

lahat huwag pansinin ang isyu sa

siglo Norwegian damit ng designer at artist

oras bago ang merkado ay lubog sa tubig sa

kapaligiran, mula sa malakihang

Ferdinand Finne isang beses pa nakikilala

pamamagitan ng mga masa ng mga artipisyal na

pang-industriya commerce na digmaan,

diamante ng naturang mataas na kalidad na kahit

maraming mga tao pakiramdam ng isang

mga eksperto ay hindi maaaring sabihin sa kanila

/ 6 / Gold
bilang simbolo
ng isang
kinakailangang
breaking na
may plastic.

pakiramdam ng pagkabalisa tungkol sa

Coco Chanel sa isang panahon ng

bukod. Ang ganitong isang kaganapan na

hinaharap ng planeta, pagdagdag sa mga

digmaan istasyon ng tren. Sa pag-uusap

maaaring permanenteng mabawasan ang mga

umiiral na pagkabalisa tungkol atomic

sa kanya, siya ipinahayag pagkalito sa

presyo ng mga umiiral na mga kayamanan

armas at digmaang pandaigdig. Ito

kanyang pagpili ng kung ano ang tila ay

diyamante.

nag-aambag sa attachment ng mga tao sa

durog na salamin bilang palamuti, na kung

mga simbolo ng katatagan at pagiging

saan siya ay tumugon, "Tandaan, ang

hindi isang solusyon sa plastic isyu, ngunit simbolo ng

permanente, tulad ng ginto at metal.

binata, hindi pinutol diamante ay ang

bagay maliban sa hindi isinasaloob ang ginagawa

pinakamahusay na paraan upang
transportasyon kayamanan".

Gold ay

malakihang pang-industriya produksyon ng mga

Maaari din naming magtanong, kung
gaano katagal bago ang presyo ng ginto
ay simarly hinamon sa pamamagitan ng
paggalugad na espasyo? Ito ay malamang

pang-isahang gamit plasticware. Kaya habang metal ay
maaaring hindi malutas ang problema ng mga plastic
na materyal polusyon, hindi bababa sa mga hardwaring

lamang mangyari kapag ang mga tao ay

materyales katawanin isang punto ng pagkakaiba;

Gayunman, high-grade-industriya

may binuo ng teknolohiya upang gawing

isang mas positibong direksyon-kahit na lamang bilang

'diamante' ay manufactured sa gayon na rin

mining asteroids magagawa, dahil lamang

isang hindi malinaw na icon.

na kahit mga eksperto ay hindi maaaring

pagkatapos ay ang quintillions mga dolyar

madaling makilala ang mga ito mula sa mga

katumbas ng halaga ng ginto lumulutang

tunay na bagay. Gold ay pa rin na lampas

out doon sa espasyo ma-access, kaya na

sa anumang naturang banta, kaya ito ay

magsalita.

/ 5 / Pagdating sa alahas, ginto
ay maaaring magkaroon ng isang
panalong pagkakataon sa
paglipas ng diamante sa mga

maaaring ay maaaring, sa ilang mga

tuntunin ng symbolizing ang 'magandang

teknolohiya upang mangolekta ng mga

Anuman sa tingin namin ng ginto, space

pumukaw art. Kaya, tulad ng plastic ay

buhay'. Sa classic 1953 film Gentlemen

puno ng ginto-asteroid mula sa belt ng

ekonomiya ay malamang na mangibabaw

naging isang unting negatibong isyu para

Prefer Blondes, Marilyn Monroe patanyag

asteroids pagitan ng Mars at Jupiter, ginto

fashion higit pa at higit pa sa hinaharap

sa kapaligiran, plastic mga damit tulad

sa unang pagkakataon mula noong 1960

inilarawan diamante bilang

ay malamang na mananatiling mataas na

dekada. Morgan Stanly kamakailan

kinky dancewear at anumang paggamit ng

doon ay isang lumalagong kamalayan na

"pinakamahusay na kaibigan ng isang

uri-matapos, na may isang kasalukuyang

hinulaang na sa pamamagitan ng 2040,

plastic sa mga eksena fashion may surged

babae". Sa panahon ng Ikalawang

presyo na tag ng

space ekonomiya ay magiging isang

sa katanyagan.

/ 4 / Earthaware. Para
tao na epekto tulad ng polusyon ay ruining
planeta lampas sa pagkumpuni, at na ang
aming mga personal na livelihoods ay
dapat na sumalamin sa isang mas higit na
responsibilidad para sa mundo sa paligid
sa amin. Halimbawa, may mga maraming

trilyon-dollar iibigan.

yaman kasangkot uncut diamante, na
salamin. Sila ay maaaring nakadikit sa
bakal tabako kahon o tins bilang kung sila
ay murang palamuti at cross hangganan

araw ng hindi pagkain ng pulang karne

undetected. Ang kanilang mga katumbas

upang maging isang boto sa suporta ng

ng halaga, minsan napakagaling

planeta, dahil ang isang vegetarian diyeta

milyun-milyong dolyar, ay magiging halata

ay nagsasangkot ng mas mababa

sa anumang malaking vendor diyamante,
at lalo na kung

paradoxes, para sa paradoxes

Hanggang sa mga tao bumuo ng mga

stealthiest paraan upang transportasyon
kapareho ng itsura ng mga piraso ng

Gayunpaman, fashion ay mayroon nito

pangmatagalang simbolo ng kayamanan.

Digmaang Pandaigdig, ang isa sa

mga tao na isaalang-alang ang bawat

pagkonsumo ng planetary mapagkukunan.

paraan, isaalang-alang ng isang mas

ilang libong dolyares bawat
100g.
Siyempre, oros ay pa rin ang mahal, at
ang industriya ay sinusubukan upang
mapanatili ang pagiging tunay ng natural
na diamante gamit sertipiko ng pagiging
tunay at sa pamamagitan ng paghihiwalay
ng mga natural na diyamante industriya
mula sa mga pang-industriya industriya ng
diyamante sa dalawang natatanging mga
klase (uri ng

Fashion modelo sa editoryal: Ela Michaela,
@ela_michaela_official

Nakuhanan ng larawan sa pamamagitan ng Aristo
Tacoma

MUA, buhok styling: Miss IsabellaLia,
@ my.beauty.garden

Lokasyon ay kinabibilangan ng: Amrit
Indian Restaurant, Oranienstrasse,
@amrit_berlin

Ito at ang mga sumusunod
na pang-editoryal ay
nakuhanan ng larawan sa
Kreuzberg.

Kapag ang Berlin Wall
nahulog, Kreuzberg

kagandahan

sa mga
kalye ng

nagbago mula sa isang
outpost sa isang
bohemian creative center
na may mahusay na
Label ay kinabibilangan ng: H & M, @hm
ZARA, @zara GINA Tricot, @ginatricot

Kreuzberg

pagkakaiba-iba.

Fashion modelo sa pang-editoryal na
ito: Iga Kokocinska, @igakokocinska

Nakuhanan ng larawan sa pamamagitan ng Aristo
Tacoma

MUA, buhok styling: SU Buhok & Make
Up Artist, @ suna.kecis

Lokasyon
Studio Ramboya,
Wrangelstrasse, Kreuzberg,
Berlin, @ramboyastudio

kaaya-aya

para sa
pagtitipon

Label ay kinabibilangan ng: HINDI KAMI

G STAR RAW, @gstarraw Calvin

ADIDAS, @adidas ZARA,

walang ingat, @wearerecklessclothing

Klein, @calvinklein

@zara

TNS
{True
Bagay na walang
kapararakan Section}
Kathang-isip incl. pagguhit sa pamamagitan
ng Aristo Tacoma

SchlongoLingo
para sa

Qyeens &

ito sa mga pinaka-familyfriendly

angkop, tulad ng sinasabi nila, para sa

konteksto-ay isa sa maraming mga salita

paraan-resonates sa mga poster adorning

mga taong "nais na cum sa isang bagong

sa Aleman na wika na ginagamit upang

Bilang ang matatas Germanspeaker

Pryncesses

pananahilan kuwarto pagmamay-ari ng

wika".

ilarawan ang isang partikular na bahagi ng

nakakaalam, "Ich bin Stolz auf .." isinasalin

mga bago at fashionable polyamorous

lalaki anatomya, partikular na ang isa na

sa "Ipinagmamalaki ko", at "er / sie / es"
sinasalin sa "siya / siya / ito".

kolektiba.

Well-kilala sa pagtuturo ng wika

Ayon sa team SchlongoLingo, pananaliksik

nangangailangan ng extrang laking

ay nagpapakita na ang utak ng tao ay 80%

condom. Ang mabuting tao sa

na nakatuon sa sex at 20% nakatuon sa

SchlongoLingo tiniyak ang app ay

application Duolingo ay may ilang mga

Isang inspirasyon European group na

sinusubukan upang tanggihan ang

sumasaklaw sa lahat pagkakaiba-iba sa

sariwang kumpetisyon. Isang pangkat ng

ginagamit crowdfunding na itaas ang pera

katotohanan. Sila magtaltalan na wika

laki at nasyonalidad walang pagtatangi o

Kaya, para sa mga bagong dating sa

mga European languagelearners

at sa huli ay nakatuon programmer na

kurso ay dapat makadagdag sa ang

pamimili.

Aleman, SchlongoLingo ay

natagpuan inspirasyon sa mga parirala na

gumawa ng ano ngayon ay uri ng isang uri

paraan gumagana ang isip, at layunin

nagmumungkahi na ito ay isang

Duolingo ay gumagamit upang turuan ang

ng pagsamba kababalaghan, ang

upang tumawag out at malampasan ang

perpektong pathway sa core ng 'hot

wika. Halimbawa, mula sa kanyang inapp

"Schlongolingo" app. Reviewer na

mga nauugnay na mga bahid sa mga

Deutsch': ICH bin Stolz auf meinen

Ingles kurso: ako'y naparoroon! Pupunta

inilarawan ito bilang "Duolingo sa isang

umiiral na mga pamamaraan sa pagtuturo.

schlong! Du bist Stolz auf deinen schlong!

ka! HE / SHE / IT ay paparating na! TAYO

parallel universe". Ang app, na kung saan

ay ang lahat ng dumarating! Ang huling

thrives halos eksklusibo sa mga aktwal na

Tulad ng para sa mga salitang "Kyng",

seinen schlong! WIR sind ALLE Stolz auf

pangungusap-na Duolingo tiyak na ibig

Duolingo parirala ngunit malikhaing

ipaalam sa amin maging tumpak at sabihin

Unsere Schlonge! Anumang reader kung

sabihin nito

reframed upang magkasya sa isang

na, tulad ng condom, may Kyng laki ang

sino ang sensitibo sa mga nuances ng

ER / SIE / ES ist Stolz auf seinen / ihren /

haba at Kyng laki sa lapad at kapag kami

kasarian mapapansin ang pangatlong

Ang mga modernong Aleman salitang

sabihin lamang ang "Kyng", maaari itong

linya, na focusses eksklusibo sa babae.

'schlong'-lalo na kapaki-pakinabang sa

ibig sabihin ng alinman / o, o posibleng

Mula phrase na ito maaari naming i-extract

kung ano ang maaaring tinatawag na'

ang parehong / at. Ito trendsetting maling

ang mga sumusunod na parirala: SIE ist

Kyng Sukat '

pagbaybay ay maaaring unang lumitaw sa

Stoltz auf ihren schlong!

matanda konteksto, ay

isang patalastas sa NYC metro, at mula
noon ay humantong sa isang
genderequalising poster sa mga metro
(upang ikonekta ito TNS haligi sa isang
salubsob ng katotohanan, ito
genderequalising ad ay hindi
na-aprubahan pa sa pamamagitan ng ang
board of directors ng NYC Metro sa oras
ng pagsulat na ito). Ang ipinanukalang ad
ay nagawa sa pamamagitan ng isang

Nang walang kahit na sinusubukan, ang
SchlongoLingo app transcends edad na
kalituhan patungkol sa kasarian, at hindi
lamang nagtuturo sa wika kundi pati na rin
ng kaunti ng kung ano ang LGBTQIA
komunidad ay sinusubukan upang
makipag-usap para sa taon.

'Laruan para sa mga kababaihan' US
maker. Maaari naming isipin kung paano ito
frame ang konsepto: "Adult laruan para sa
mga kababaihan: kung ikaw ay isang
pryncess o isang Qyeen doon, sumakay sa
amin", marahil ay may isang subtext tulad
ng: "! Vybrates mas mahusay kaysa sa
metro"

ako lumayo sa paksa. Ipaalam sa amin bumalik
sa SchlongoLingo at magkaroon ng isang silip
sa kanyang lesson 5B sa mapang-angkin
panghalip.
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