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Biz bir dergi yaptığınızda, sıfırdan 

düzeni başlayıp bu editoryal sayfanın 

sol tarafta mavi notta etiketi, “DÜZENİ 

VE TEST” ekleyin. Bu doğal olarak ve 

yavaş yavaş kendi dergisi dönüşür. Biz 

kendi özgün sürgünlerinden 

görüntülerle (bütün @berlinib de 

belgelenmiştir) önceki deney 

görüntülerin her biri değiştirin. Bu 

yöntemin arkasındaki fikir bizim dergisi 

için sadece en iyi ilham istiyoruz, bu 

yüzden bizim kadar bize ilham 

görüntülerle sayfalarımızı kadar ışık, 

Vogue, Numero, Harper 's Bazaar ve 

Elle Dergisi gibi bizim favori 

kaynaklardan görüntüleri seçerler kendi 

tamamen özgün yayın oluşturmak için 

çalışıyoruz.

Her sorun tüm içerik kendi olduğunu bu 

şekilde gelişti ve yayın sırasında (yayın 

süreleri için sitemizi ziyaret) olduğunu. 

Ancak o zaman “YAYINLANDI” 

damgası Bu sayfanın solundaki 

görünecektir.

Tüm makaleler ve diğer metin 

başından itibaren orijinal eser 

bulunmaktadır.

Telif Hakları: Tüm BERLiNiB içerik 

dergisi ancak 'fashionblogger dostu' bir 

şekilde telif hakkı vardır. 

Web sitemizin REHBERİ bölümünde 

size bir post görmek istiyorum 

onaylama işlemlerinin ne tür için genel 

kurallar yanında reblogging için her 

fotoğraf hazır bulabilirsiniz.

Dilek Yetenekli millet ve modacılar 

bizimle çalışmak: adresinden bize 

ulaşın berlinib@aol.com veya DM

Instagram'da. Biz makyaj, modeller, 

yazarlar, fotoğrafçılar, stilistler haber 

almak her zaman açıktır

katkıda bulunmak isteyen sanatçılar, 

set tasarımcılar, moda tasarımcıları, 

reklam verenler ve diğer hevesli 

öğelerinin.

Yeni bir dergi olarak, münhasıran 

'dijital' gitmeye karar verdik. çizgi 

ekipmanın üst ve harika bir tadı ve 

bizim katkıda bulunan yaratıcı becerileri 

ile, yarattığımız

Bu çerçeve içinde mükemmel 

sonuçlar.

Aristo Tacoma { BERLiNiB editörü; Aristo Tacoma { BERLiNiB editörü; 

bunun için sık sık fotoğrafçı ve stilist 

yanı} BERLiNiB berlinib.com kaliteli 

PDF olarak ücretsiz olarak kullanılabilir.

Reklamlar: 

Bu, 2019 / C, BERLiNiB sadece üçüncü 

bir konudur. Biz ilk iki sayılarında birkaç 

reklam sahipken, bizim ilk amacı kaliteli 

içerik oluşturmak ve okuyucular bizim 

Instagram hesabı üzerinden dergiyi 

erişmesine izin vermekti. Bu sayıda

2019 / C, biz Reklamlara bir duraklama 

veren ve bunun yerine biraz daha 

başyazılar vardır. Bu bizim 2020 / A 

yayında başlayarak bir moda dergisi 

tamamlayacak giderek daha dikkatlice 

seçilmiş, kaliteli reklamlar dahil önünü 

açıyor. Uzun vadeli amaç 55 

sayfalarında, veya yakl katkı 

sağlamaktır. Yarım dergi, dergimizde 

reklam vermek isteyen firmalara bunları 

erişilebilir hale getirmek için ayarlanır 

sabit fiyatlarla, reklamlar. Markalar 

başyazılar sponsor bize ulaşabilirsiniz 

(ve ed değinilecektir.).

Her yayınlanmış BERLiNiB Dergisi'nin 

içeriği telif Stein Henning B. Reusch 

takma Aristo Tacoma olduğunu. içerik 

oluşturma dahil tüm o (istedikleri gibi 

modeller adlandırılır) olarak adlandırılır. 

İşaretsiz madde düzenleyici gereğidir.

Teknoloji içerir: 

Nikon Df, Nikkor VR, KDE Neon, Gimp, 

LibreOffice, FontLibrary.org w / [en kısa 

yeterli gelir buna izin ticari olarak 

lisanslı fontları kullanacak] ve Android 

G15 PMN & Android x86 w / gelişmiş w 

/ Fedora Termux & Perl. 
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Oniki 

eğilimler 

içinde 

/ 2020 

FW2019 

moda

Ayrıca yeni giysiler, 

ayakkabılar, stil 

ilişkin yorumlar ve 

bazı önde gelen 

moda markalarının 

ve tasarımcılarının 

değerleri 

Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Moda By

Muhabir, nathaliesophiajournaliste @ 

gmail.com

.1. Gezegen 

koruma ve ikinci 

cilt

daha fazla insan, Dünya gezegeninin 

ağaçlar, hava ve su ve günlük aktivitelere 

plastik ormansızlaşma ve aşırı olumsuz 

etkisinin korunmasını düşünürken Etik 

tüketim, moda dünyada önemi kabaran 

olduğunu. Hemen hemen her biz bu 

perspektiften de tartışılabilir burada 

belirlemekte trendlerden biri, ama bütün 

hikaye ve çevrecilik etkileri her zaman 

belirgin veya kesin değildir değil. Örneğin, 

kürk ve deri giyim karşı hayvan hakları 

gruplarının kargaşa sonrasında birçok 

tasarımcı sahte deri kullanmaya başladı, 

ancak bazı inatla en suni deri esasen 

plasticbased edilir öncül gerçek deri 

kullanımını savunuyorsunuz, ve en son 

şey bizim istediğimiz gezegeni kirletme için 

ekstra plastik. Her iki durumda da, derinin 

bir tür formundaki bir ikinci cilt bir çekirdek 

moda özelliğidir

FW2019 / 2020 ve deri stilleri ve mevsim 

bir dizi uyacak şekilde kalıplanabilir. 

görünüyor feminen kafa tırnağa deri 

Chanel ve Alexander McQueen-through 

gelen daha unisex Sies Marjan stilleri ve 

Bottega Veneta daha erkeksi motorcu 

hisler değişir.

.2. Bana gri 

renklendirin 

Dior Erkek giyim Öncesi Güz 2019 için Kim 

Jones toplama gri haklı nedenle bu 

sezonun yeni siyah ve olduğunu ileri 

sürdü. Örneğin, Akne Stüdyoları ve Dries 

van Noten Grinin tonları bir roman şekilde 

sonbahar dolap içine adapte edilebilir 

göstermek. Kaliteli bir yünlü gri yakalar 

ceket bu element ve mutlaka her 

mevsimde bir gardırop go-öğedir.

. 3. Uzun 

topuklar

Biz platformu topuklar, Stella McCartney, 

Versace, Saint Laurent, ve diğer gibi olsun 

ya da olmasın 

tasarımcı markaları tercih bu sezon 

ayakkabı gibi uzun boylu bir platform 

topuklar sunuyoruz. Chanel'in FW19 

koleksiyonunun destek ekleyin ve tartışma 

karara bağlandı: Platform topuklu eğilim 

içindedir.

.4. Parlatıcı 

parlak

Glitter, metalik, parlak ve ışıltı. Birçok 

tasarımcı böyle parlaklık ile koyu kış 

günleri aydınlatma konusunda ısrar ediyor. 

Studio 54 esinlenerek Michael Kors, ışıltılı 

parti elbiseler sunuyor. Balmain payetler 

ve vinylshine ile bir 80s esinlenen bir 

yaklaşım sunuyor. Saint Laurent, kavram 

'Karanlıkta parlayan' moda yapar. Verilen, 

çoğu insan uygun çalışma kıyafetleri olmak 

ışıltı ve payetler düşünün olmaz. Ancak, 

ışıltı biraz ve belki, hemen hemen her 

kıyafeti ve fırsat içine dahil edilmelidir 

olabilir.

. 5. ilham kat

Bu sezon biz Matrix esinlenen deri mont 

var, (Balenciaga FW19 topluluğu) astar 

shearling bazı; renk pop bazı. Hava 

karanlık ve bulutlu ise, itiraz! Onun 

koleksiyonda, Carolina Herrera de Wes 

Gordon sıcak pembe ceketin için bir harf 

yapar. Bazı baskılar ile çalıştım. parlak 

renkli kürk Bazı. Rahat ve şık, rahat yün ya 

da şık kürk, kaliteli bir ceket modası asla.



[Devam.]

.6. Ortak 

değerler ve 

dişil formlar

moda dünyası hala kısmen 'athleisure' ve 

'faydacı' görünüyor arasına sıkışmış 

olabilir, ama biz nostalji kaynaklı tarzı 

haline hareket ediyor. Burada, 1970 ve 

1980 arasında bir etkiye bakın. Bir ince 

ama güçlü stili parlak renkler ve keskin 

kenarları denizde bir görünüm yapıyor.

Pierpaolo Piccoli gibi bazı 

tasarımcılar, ilk 'paylaşılan değerler' 

dediğimiz koyuyoruz.

romantik tarzı ve nüfuzlu 

Valentino tasarımcısı Master 

Piccoli geçenlerde Valentino için bir 

topluluk oluşturmak istiyorum”dedi. Ben 

nesneleri sayesinde hakkındadır 'yaşam 

tarzı', farklı bir şey demek istiyorum. Bu 

değerleri paylaşan insanlar hakkında.”

Valentino 2019 Hazır Giyim gösterisi 

olağanüstü gösteriyi kapalı moda ikonu 

Naomi Campbell, dahil çeşitli modellerden 

farklı kasta sahip Güz. Piccoli Valentino 

tarzı yumuşak siluetleri, feminen formlar, 

tül ve tüyler hakkında olduğunu

- Daha resmi durumlar için uygun 

görünüyor. Bu (Cannes Film Festivali'nde 

bu yılın başlarında H & M ile 

koleksiyonunu açıkladı) Giambattista Valli 

tasarımları ile yankılanır.

.7. Giantwear

daracık eğilimden hareketle, şimdi tam 

anlamıyla, daha büyük şeyler doğru 

hareket ediyor. Balenciaga en büyük boy 

siluet: sayısız örnekleri vardır. Tam 

alevlendi ve etek katmanlı. kolları Balon. 

Güçlü, yastıklı omuzlar. Etiketler Marc 

Jacobs, Saint Laurent ve kimin ilk defile 

dahil Tomo Koizumi (Bella Hadid, Karen 

Elson ve Gwendoline Thrones Oyundan 

Westeros şövalye dahil

Christie). Bir alevlendi, hacimli elbise: 

cesur için. Büyük boy bir kat: Aynı şekilde, 

ama daha ağırbaşlı için.

.Şapkalar için 

davlumbaz 

itibaren 8.

Newsboy, Kova, Bonnet, Fedora: Her 

durum için bir şapka. Başlıklı ceketler 

sonbaharda unhooded kat ile ikame, ama 

şık şapkaya bir geniş edilir. Biz böyle Zara 

ve Mango gibi büyük moda mağazaları ile 

birlikte böyle Christian Dior, Balmain, 

Valentino ve Chanel gibi moda markaları 

arasında görüyoruz. aralık kenarlı 

Fedoras, şık bere ve Lanvin'in en Lodos 

arasındadır.

.10. altın 

sırılsıklam

altın gawdy kabul edilir ve tek gümüş kabul 

edilebilir iken gitmiş Uzun günler. Şimdi 

buna değer herkes için altın, ve gerçekten 

değer çok şey var: belirsizlik eşiğinde 

sonsuza kadar dünyada istikrarın sembolü 

ve hangi doğal içinde

çevre savunmasız görünüyor. Altın da 

'kaçış' bir dik keyifli şeklidir. Moschino 

Jeremy Scott bunu eski moda kaçma 

tarafından akıttı. Ralph Lauren Altuzarra 

ve Celine tarafından geçici olarak şık ve 

giyilebilir bir yaklaşım gösterir. Brock 

Koleksiyonu'nun feminen parçaları Modern 

kadının dolap içine klasik zamanların 

büyüsünü çevirir.

. 11. takımları

Suits bazı varyasyon her sezon ile, şimdi 

mevsim bir çift için moda kalmıştır. Bu 

eğilim takım elbise şiddetle tulum, farklı 

siluetler ve kumaş 'takım' vesilelerle bir dizi 

için tarz olabilir ilişkilendirilmiş olsa da 

2020 da devam etmesi tahmin ediliyor. 

Karıştırma ve farklı türlerde gelen 

bileşenleri eşleşen bir fantezi-sondaj 

İtalyan kelime: şu anda bir takım elbise 

giymek heyecan verici ve şık yolu 

Spezzato tarzıdır. Örneğin, bir katı 

pantolon bir balıksırtı takım elbise ceket 

giymek olabilir.

. 12. Regal lezzet

Kırmızı sonbahar merkezi rengidir ve 

parlak kırmızı Go-renk değilse seçim için 

birçok tonları vardır. Herkes beğendiği 

kırmızı bulup iyi bakabilirsiniz; Onların cilt 

tonu ve özelliklerini tamamlar biri. kırmızı 

Regal, turuncu bir ipucu ile kırmızı, mavi 

bir ipucu ile kırmızı şarap kırmızısı, kızılcık, 

kırmızı, ... seçenekler sonsuzdur. Bir 

merlotcoloured takım elbise ya da bir 

kadife elbise: Koyu kırmızılar resmi 

durumlarda en mantıklı.



MOOD1

'Sakin ol,

Dünya alır 

daha iyi'

Bu başyazısında Moda modeli: Maya 

Melita, @melita_maya

Fotoğrafçı: Aristo Tacoma

MUA, saç şekillendirme: Myrto 

Departez, @myrto_departez

yerler:

Tranzistor 

Cafe-Bistrotheque, Psiri, Atina

STÜDYO P56, Atina, @ 

studio.p56

Moda etiketi: H & M, 

@hm.

FW

/ 2020 

2019

MOODS



MOOD2

Ol 'Ol 

Bu kişi 'Bu kişi '

X, Y,

XX, XY, YY, 

XXX, XXY ...



MOOD3

Yapamam 'Ol '

kendim için 

çok şık olmak 'çok şık olmak '



MOOD4

'Adımı 

şekillendirmek 

ve benim 

resmin içine 

adım'



MOOD5

'Cildim 

sana-daracık 

zırh kaplama 

gibi olmadığı 

konusunda 

g-dependin 

edilir'





MOOD6

 'Ol 

Gelecekteki 

benim. 'benim. '



MOOD7

yapabilirim 'Ol 

sahte gibi ama 

vücut gerçek. 'vücut gerçek. '



sylph [ isim]sylph [ isim]

1. Bir ince, zarif genç 

kadın

2. hava 

unsurunun hayali 

bir varlık

BİZİM 

DÜNYA 

BİR sylph

Moda modeli: Natalie 

Rizou, @natalierizou



Nathalie Rizou Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment tarafından stilist tavsiyesi ile, 

tarz ve Aristo Tacoma tarafından fotoğraflandı

MUA, saç şekillendirme: Myrto 

Departez, @myrto_departez

Yerler: STUDIO P56, Atina, @ 

studio.p56

DAMIZLIK GALERİSİ, Atina, 
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Cüce 

Bu sayfadaki modelin arkasında arka 

plan: Stelios Karamanolis tarafından 

“Void şarj”, 

2019 Kurulum görünümü nezaket 

Damızlık, Atina





Dır-dir 

erkek giyim mağazası

Kadınlar için 

yeni heyecan 

verici eğilim?

Nathalie Sophia, @fashionjudgment 

ederek, BERLiNiB Moda Muhabiri, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Moda yüzyıllardır kadınlar 

tarafından domine edilmiştir. tarihi tarafından domine edilmiştir. tarihi 

boyunca, erkekler moda için daha pratik bir 

yaklaşım gerekli işler ve görevler üstlendi. 

tören kıyafetlerine zırh itibaren modaya 

erkek giyim meraklısı gündelik parçaları 

alabilenleri için ayrıldı; morlar, bordo ve 

şişirilmiş kadifemsi işli kollu altın dış giyim. 

moda olmaya gücü yeten Erkekler 

genellikle aristokrasi veya telif aitti. Giyim 

moda-ileri olması amaçlanmıştır ama 

sosyal statü sembolüydü değildi.

insanlar bugün olduğu gibi sadece modern 

tarihin bir avuç adam gerçekten moda 

maceracı ruhu kucakladı. Böyle bir

bireysel oldu Kral Louis bireysel oldu Kral Louis 

XIV. balerin olarak O'nun arkaplan XIV. balerin olarak O'nun arkaplan 

ona daha çok sanatla temas ve böyle bir 

moda olarak fonksiyonel sanat olduğu 

kadar dokunulmaz sanat eserleri olarak 

gizlenebilir güzellik yönünde bir duyarlılık, 

izin verdi. 1700'lerin olarak,

yüksek topuklu sosyal 

statü vermek, toplumun 

elit üyeleri tarafından 

giyilirdi. Kral Louis XIV o Fransız giyilirdi. Kral Louis XIV o Fransız 

mahkemeye kırmızı topuklu kırmızı tabanlı 

yüksek topuklu tanıttı moda öylesine 

ilgileniyordu. O soyluların onun çevresine 

böyle ayakkabı giyen kısıtlı. Bu uygulama 

daha sonra Avrupa'da telif arasında son 

derece şık oldu.

Bu moda tarihinin zaman önemli bir 

dönüşüme işaret ediyordu olabilir 

züppelik İlk XVIII / XIX c popüler oldu. züppelik İlk XVIII / XIX c popüler oldu. 

erkekler başladığında kendi giysilerini 

daha büyük bir ilgi çekmek için. 

reintroducing ve çok daha büyük ölçekte 

George Bryan üzerinde bunu yaparken 

nereye fikri Londra'da doğdu "Beau" 

Brummell popülerlik içine adam tarafından 

karakterize bir stil kapsüllü

Onların takım elbise ile şık 

giyinir. giysiler sıklıkla ayrıntıları giyinir. giysiler sıklıkla ayrıntıları 

şapkalar, bere / bağları dahil ve diğer 

aksesuarlar arasında, baston ile 

geliştirilmiş edildiği 

Onların tarzı 

yükselmiş yepyeni bir seviyeye.yükselmiş yepyeni bir seviyeye.

Züppelik, Pitti Uomo, 

Floransa'da yaşayan erkekler Floransa'da yaşayan erkekler 

etrafında umuduyla oturup nerede 

fotoğraflandı ve onların olağanüstü stil için 

kabul olsun. Bazıları komik görünüyor 

söyleyebilirim, ama kesinlikle büyük bir 

fotoğraf için yapar.

Uzun bir süredir, ulusal moda haftası ve 

pist gösterileri büyük ölçüde tasarımcıların 

çoğu aslında erkeklerde olduğu gibi 

womenswear- ironik odaklanmıştı.



[Devam.]

Zaten moda 

kadınlar için 

gösterir vardı 

1903 ve belki 

daha da erken Biz Paris daha da erken Biz Paris 

Couture gösterileri eklerseniz. erkek giyimi 

eşdeğer 2012 Bu kadar beklemek zorunda 

kaldı

2000'lere kadar erkek giyiminde ihmal 

vurgulamaktadır.

Erkek giyimi kendi moda haftaları ile 

katılan şaşırtıcı ve yetenekli tasarımcıları 

hiçbir sıkıntısı ile, artık sadece bir 

sonradan gibi görünüyor. En alakalı 

markalar İçin Bayan Giyim eşlik edecek bir 

erkek koleksiyonu varsa, ya da ciddi 

düşünen

birini başlatılması. Son yıllarda iki büyük 

markalar bu kararı yaptık:

Prabal Gurung,

Celine ve en son 

Gabriela Hearst En iyi muhteşem Gabriela Hearst En iyi muhteşem 

torbalar için bilinen. 

Celine için Hedi 

Slimane

belki Slimane en büyük tasarım gücü erkek 

giyim, olmadan doğru olmaz. Son 

zamanlarda erkekler için bir çizgi başlattı 

başka marka Satır olduğunu.

erkek giyim sanayi erkekler aynı zamanda, 

çünkü kadınların yükselen faiz, iyi 

giyinerek giderek ilgi hale gelmektedir 

çünkü sadece çiçeklenme. 

WOMENSWEAR bir çok boyutu 

sınırlamaları nedeniyle erkekler için bir 

seçenek olmasa da,

çok kadınlar dolap içine çok kadınlar dolap içine 

erkek giyimi adapte 

sorunum yok.

Aslında kadınlar genelde erkeklerden 

kıyafet ödünç. 

'Ödünç' olan en popüler giysiler 

(dürüst olalım, zamanın kadar biz 

getirmeyiz) tişört, kazak ve ceketler getirmeyiz) tişört, kazak ve ceketler 

bulunmaktadır.

Son yıllara kadar kadınlar bu öğeleri ödünç 

memnun görünüyordu, ama şimdi onlar 

mağaza ve satınalma erkek giyimi olarak 

yaygın bir uygulama gidin. Ve neden 

olmasın? Kim deri pantolon ile eşleştirmek 

ve en güzel şekilde daha kadınsı parçalara 

yanında öne konforlu, büyük boy gömlek 

sevmez?

En büyük moda markalarından bazıları 

WOMENSWEAR daha onların gelen erkek 

giyim çok daha dikkat ve hayranlığını 

kazanmak gibi görünüyor.

hızlı bir bakış Louis Vuittons hızlı bir bakış Louis Vuittons 

geçmiş '

ve mevcut tasarımcıları, 

bu eğilimin bir gammaz 

olduğunu. Dior için Kim Jones ve olduğunu. Dior için Kim Jones ve 

Louis Vuitton için Virgil Abloh mecazi toz, 

onların iş ortamındaki kişilerle, kadın giyim 

tasarımcıları Maria Grazia Chiuri ve 

Nicolas Ghesquire bırakarak, moda 

endüstrisinde dalgalar yapıyoruz. Şüphesiz 

her iki marka iki bölümde de onların satışla 

son derece iyi yapıyor, ancak hiçbir esas 

aksesuar satışı ile, erkeklerden daha 

kadınlar için daha çok, tahrik olduğu 

gerçeğini görmezden yoktur edilir.

Belki yaklaşımı değiştirme zamanı, ya da 

belki bu şekilde sadece yeni norm. erkek 

giyiminde çeşitliliğin Geçmiş eksikliği belki 

drama ve yeni ve değişen trendler her 

sezon beklentisiyle alıştık 

WOMENSWEAR alanında çok daha 

heyecanlı ürün için yapar. Günümüzde, 

eğilimler çoğunlukla yeniden imaginating 

geçmişe ve pazarlama ve tekstil yenilik 

odaklandık.

Gerçek stil yeniliklerin bir kez tamamen zıt 

cinsiyet içine WOMENSWEAR yönlerini 

uygulamak fikri etrafında dolaşan birçoğu, 

erkek giyimde bulunmaktadır. 

erkek 

giyiminde 

yükselişi 

yadsınamaz 

olsa da, aynı 

zamanda 

kadınların hala o kıyafetler içinde daha iyi görünmesini yadsınamaz

onlar için anlamı olsun veya olmasın.



Bu başyazısında Moda modeli: 

magicmstyle-Marilena'nın, 

@magicmstyle

Moda fotoğrafçısı & MUA: Myrto 

Departez, @myrto_departez ve 

@myrto_departez _photography

Editoryal metin: Myrto Departez

altın kalıbı için İlham: @olga_fox 

tarafından klasik sonrası 

Altın Makyaj Bu 

Sezon:

NASIL



Altın çağa ait 

değildir. senin gibi 

go-to LBD,

o-trend ve şık olması için güvenilemez ve 

uygun tarz olabilir

neredeyse herhangi bir neredeyse herhangi bir 

vesileyle.

Altın ve siyah özellikle vardır 

şu anda moda,

metalik yanında ve 

naylon parlaklık. Zaten yapmadıysanız, 

makyaj çantasına biraz altın ekleyerek 

güzellik ufuklarını genişletmek. Her açıdan 

farklı olduğu için altın 'hareketinin rengi' 

olarak tanımlanabilir. Eğer deneme 

yapabilecekleri altın makyaj kullanarak en 

iyi sonuçları elde etmek için zaman ver. 

Nerede mantıklı, cömertçe altın Nerede mantıklı, cömertçe altın 

uygulanır.

Başlangıç olarak 1: [1] bir başlangıç olarak: ] Başlangıç olarak: 

Sağlıklı, temiz, taze 

bir bakış. 



Kusursuz makyaj cildi 

hazırlamak için kalite hidrasyon 

ile başlar. wellblended temelle 

izleyin ve en iyi sonuçlar için 

doğru fırça kullanın. tanımlamak 

ve bu tür yanak kemiklerinin 

olarak yüz özelliklerini 

şekillendirecek, alanlarda koyu 

toprak tonları kullanmak için 

kontur ve sonra olayları eklemek 

için yumuşak Altınları, kabarık 

fırça kullanmak istiyorum.

[2], göz 

kapaklarına renk 

ekleyerek 

dumanlı gözler 

oluşturun

(Ama önceden bir göz farı astarı 

kullanın).

göz farı zıt hakkı seçerek doğal göz rengini 

geliştirin. Eğer mor ile boyanmış maceracı, 

koyu kırmızı hissediyorsanız Moda renkler 

bu sezon koyu kırmızı içeren veya.



3 Blend[1] bir başlangıç olarak: ] Başlangıç olarak: 

su ile toz 

altın pigment 

sıvı altın 

büyü yapmak 

için. 

Hayal etmek Okyanus dalgaları Hayal etmek Okyanus dalgaları 

üzerinde güneş ışığı dans net üzerinde güneş ışığı dans net 

bir yaz gününde. Bu, bu görünümün rengi, 

şekli ve enerji duygusu verir. göz 

kapaklarının ve yukarı bu uygulayın.



[ 4] senin kirpiklere [ 4] senin kirpiklere 

sadece biraz altın 

uygula ve kaş ortasına. Eğer yanıp uygula ve kaş ortasına. Eğer yanıp 

her seferinde ışık sende parlar zaman, olur

ışıltı!



Altın (ve 

diğer 

egzotik 

metaller): 

moda / 

siyaset / ekonomi 

Dünyanın '

Altın için açlık yüksek seviyelere 

ulaştı: 6 nedenlerine 

Metin: Aristo Tacoma

Moda ideal önde, hep hareket halinde, 

sürekli yeni olması gerekiyordu, ama 

insanlar takip etmek için yeterince 

yakındır. ön planda kültürünün bir tür 

olarak, diğer şeylerin yanı sıra, olduğunu gençlik olarak, diğer şeylerin yanı sıra, olduğunu gençlik 

sonraki gitmek istiyor nereye 

görsel bir yorum, Bugünkü görsel bir yorum, Bugünkü 

haberlerin ima absorbe edilir yani. 

Sen bir şey gördüğünde gelecek sezon 

moda trendi gördük biliyoruz 'garip ama 

işe yarıyor'. 

uzun trendleri daha sürmesi moda derin 

akımlar vardır; en 'körfez akışları' diyelim. 

Bunlar da değiştirmek, ama daha kalıcıdır. 

Moda sadece dünyanın ne kadar, ama 

dünya ne hale tutunur yansıtır. şeylerden 

biri daha çok 2019 yılında uzun 

olduğundan daha to- tutunur değerli metal 

altın zamanda-olduğunu.

Eğer hiç şüphesiz şu anda kullandığınız 

sayısız metaller bu-bir masaüstü 

bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya bir el 

okumak için ekleyin cihazı-ve parlak metal 

moda her yerde olduğunu belirten bir 

denklemin bir tarafı alıyorsanız. Onlar altın 

veya hatta gerçek metal olması gerekmez; 

siyah bir metali, derin portakal ipek, birçok 

parıltılı metalik ya da yakın metalik bir renk 

karışımı olabilir, ancak konu açıktır.

İşte altı harika nedenlerdir altın ve diğer İşte altı harika nedenlerdir altın ve diğer 

madenler küresel moda sahnesinde çok 

çekici olmasının nedeni

şimdi:

[1] dolar rekabet vardır.

Önce, dolar 'dolar' oldu: evrensel para, 

kültürleri delici ve yenilerini, dünya çapında 

para geliştirilmiş oldu. Şimdi O işbirliği 

değildir ya da çok güçlü büyüyen bu güçler 

hüküm için kullanılan bir ticaret silah, 2020 

seçimleri yeniden yardımcı olmak için ABD 

hükümeti tarafından kullanılan bir silahtır. 

Prensipte, dolar basan kişilerin Beyaz 

Saray'da görevli olanlardan farklı olmasına 

rağmen, ayrımlar seçilmiş güçten tweets 

ve yanıltıcı beyanların bir bolluk tarafından 

erozyona uğramıştır.

Siyaseten konuşma, altın dolar daha 

nötrdür. Bir dizi

altın standart 1970'lerde bırakıldı beri 

ülkenin de ilk defa altın kazanılan her 

kuruş harcıyor. Malezya, Rusya ve Çin 

altın istifleme edilir. Yelpazenin diğer 

ucunda, Almanya gibi diğer ülkelerde altın 

çoğunluğa atlama hiçbir ilgi az gibi 

görünüyor.

/ 2 / Elektrikli otomobil ve akıllı 

telefonlar egzotik metaller bir dizi 

gerektirir

ve dünyanın güçler arasında dengesiz 

dağıtılır işlevine kimyasallar,. Bu ABD'den 

ticaret savaşları ve özgürlük arasında bir 

serbest küresel ticaretin dönemi, özgürlük 

olsaydı

önemi değil 'tarife erkekler diyorlar 

cumhurbaşkanları,. Şimdi, jeoloji ani, 

allimportant tüm vardır. Bazı milletler, Çin 

gibi, bu şeylerin dünyanın üretimini 

azaltma - en azından başka yenilik bu 

ürünlerin nasıl yapıldığı konusunda 

kalmayıncaya kadar. sözde 'nadir toprak 

elementleri' Bazı çoğunlukla Çin'de 

bulunan ve dünyanın piller için lityum 

sadece ülkelerin az sayıda bulunur.

Buradaki anahtar kelime, altın gibi "Metal" 

dir.

İlk kez 3[1] bir başlangıç olarak: ] Başlangıç olarak: 

1960 ve 70'lerden beri, Gezegendeki 1960 ve 70'lerden beri, Gezegendeki 

atom silahları içeren politik threattalk ile 

fazlar vardır. Bu, en azından bilinçaltı 

düzeyde, yol açtığı kaçınılmaz korkutmak, 

hayat daha kalıcı ve ebedi görünüyor 

yapar şey artmış ekinde onun ifadesi var. 

Bu bağ bozumu elemanları ve altın gibi 

kalıcı böyle zamansız sembolü için hem bir 

feverent ilgi ile sonuçlanır.



[Devam.]

/ 4 / Earthaware. 1960'lardan / 4 / Earthaware. 1960'lardan 

beri ilk defa böyle kirliliği gibi insan etkileri 

onarılamayacak gezegeni mahvediyor ve 

bu bizim kişisel geçim kaynaklarının 

çevremizdeki dünya için daha fazla 

sorumluluk yansıtmak gerektiğini bu 

büyüyen duygusu vardır. Örneğin, bir 

vejetaryen diyet gezegen kaynakların daha 

az tüketimine yol açar, çünkü gezegenin 

destek veren bir oy olarak kırmızı et yemek 

değil her günü düşünün birçok kişi vardır.

Ancak, büyük ölçüde büyük ölçekli 

endüstriyel ticaretten savaşa çevre 

sorunlarını görmezden faaliyetlerinin artan 

ivme ile, birçok kişi atomik silah ve dünya 

savaşı hakkında mevcut anksiyete 

ekleyerek gezegenin geleceği hakkında 

kaygı duygusu hissediyorum. Bu, altın ve 

metaller gibi stabilitesi ve kalıcılığı 

semboller, insanların ek katkıda bulunur.

o takı gelince / 5 / altın elmas 

üzerinde kazanan bir şansı 

olabilir 'İyi bir hayat' simgeleyen olabilir 'İyi bir hayat' simgeleyen 

açısından. Klasik 1953 filmi Gentlemen 

Prefer Blondes yılında Marilyn Monroe 

ünlü “bir kızın en iyi arkadaşı” olarak 

elmasları tanımladı. İkinci Dünya Savaşı, 

sadece cam parçaları gibi bakmak servet 

dahil kesilmemiş elmas taşımak için 

stealthiest yollardan biri sırasında. bunlar 

ucuz süsler ve çapraz sınırları fark 

edilmeden sanki onlar çelik tütün kutuları 

veya teneke üzerinde yapıştırılmış olabilir. 

Onların değer, dolar bazen geride 

bırakarak milyonlarca herhangi bir büyük 

elmas satıcıya bariz olurdu ve özellikle

Sahibi tanınmış biriydi. Örneğin, 20. yüzyıl 

Norveçli giysi tasarımcısı ve sanatçı 

Ferdinand Finne kez bir araya geldi 

söylenir

Coco Chanel Bir savaş zamanı tren Coco Chanel Bir savaş zamanı tren 

istasyonunda. Onunla konuşma sırasında, 

hangi o “Genç adam, kesilmemiş elmas 

hazinesi taşımak için en iyi yolu olduğunu 

unutmayın” diye cevap verdi için 

dekorasyon olarak cam ezilmiş gibiydi ne 

kendi seçtiği en karışıklığı dile getirdi.

Ancak, yüksek dereceli endüstriyel 'elmas' 

bile uzmanlar kolayca gerçek şeylerden 

ayırt edemez, böylece de üretilmektedir. 

Altın bu tür bir tehdit ötesinde hala, bu 

yüzden, bazı yönlerden, zenginlik daha 

kalıcı sembol düşünülebilir olabilir. insanlar 

Mars ile Jüpiter arasında asteroitler kemer 

altın dolu asteroid toplamak için teknolojiyi 

geliştirmek kadar, altın muhtemelen güncel 

bir fiyat etiketi ile son derece sort-sonra 

kalacak

100g başına birkaç bin dolar.

Tabii ki, tür (elmas hala pahalıdır ve sanayi 

özgünlük sertifikaları kullanarak doğal 

elmas orijinalliğini korumaya çalışırken ve 

iki ayrı sınıfa endüstriyel elmas endüstrisi 

doğal elmas endüstrisi ayırarak edilir

uçan işletme veya ekonomi). Piyasa bile 

uzmanlar onları ayırt edemez böyle kaliteli 

suni elmas kitleler tarafından sular altında 

önce Ancak, bu sadece bir zaman 

meselesi olabilir. kalıcı mevcut elmas 

servetinin fiyatları düşürebilir bir olay 

Böyle.

Ayrıca Altının fiyatı simarly uzay keşif 

meydan ne kadar süre önce, sorabilir 

miyim? Bu ancak o zaman orada yüzen 

altın dolar değerinde quintillions uzayda 

erişilebilir olacağından, tabiri caizse, 

insanlar madencilik asteroitler mümkün 

hale getirmek için teknolojiyi geliştirdik 

zaman ne sadece olasıdır.

Biz altın ne düşünüyorsan, uzay ekonomisi 

gelecek yıllarda daha fazla moda hakim 

muhtemeldir. Morgan Stanley geçenlerde 

2040, uzay ekonomisi bir trilyon dolarlık bir 

mesele olacağını öngördü.

Plastik 

gerekli 

kırılma 

simgesi 

olarak / 6 / 

altın. Altın plastik sorununa altın. Altın plastik sorununa 

çözüm değildir, fakat tek kullanımlık 

plasticware dikkatsiz büyük ölçekli sanayi 

üretimi dışında bir şey sembolize eder. 

metal, plastik madde kirliliği sorununu 

çözmek olmayabilir süre Yani, en azından 

bu hardwaring malzemeler fark noktası 

simgelemektedir; daha olumlu bir yöne 

hatta sadece belli belirsiz bir simge olarak 

eğer.

Yine de moda için, onun paradokslar 

var paradokslar sanat ilham var paradokslar sanat ilham 

veriyor. Plastik çevre için giderek daha veriyor. Plastik çevre için giderek daha 

olumsuz bir konu haline gelmiştir gibi Yani, 

böyle sapıkça Giyim ve moda sahnelerde 

plastik herhangi bir kullanımı olarak plastik 

elbise popülaritesi arttığını söyledi.



Bu başyazısında Moda modeli: Ela 

Michaela, @ela_michaela_official

Aristo Tacoma tarafından 

fotoğraflandı

MUA, saç şekillendirme: Bayan 

IsabellaLia, @ my.beauty.garden

Mekanlar şunlardır: Amrit Hint Restoranı, 

Oranienstrasse, @amrit_berlin

Güzellik

sokaklarında 

Kreuzberg

Etiketler şunlardır: H & E, @hm zara, 

@zara GINA triko, @ginatricot

Bu & aşağıdaki editoryal 

Kreuzberg fotoğraflandı.

Berlin Duvarı 

düştüğünde, 

Kreuzberg büyük bir 

çeşitlilik ile bohem 

yaratıcı merkeze bir 

karakol olarak 

değiştirildi.





























Bu başyazısında Moda modeli: Iga 

Kokocinska, @igakokocinska

Aristo Tacoma tarafından fotoğraflandı

MUA, saç şekillendirme: SU Saç ve 

Makyaj Sanatçısı, @ suna.kecis

Mekanlar 

Stüdyo Ramboya, 

Wrangelstrasse, Kreuzberg, 

Berlin, @ramboyastudio

Zarif

Parti için

Etiketler şunlardır: BİZ, RECKLESS 

ARE @wearerecklessclothing

G YILDIZ RAW, Calvin Klein 

@gstarraw, @calvinklein

Adidas, ZARA, @zara 

@adidas
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Bölüm}

Kurgu dahil. Aristo Tacoma çizim

için 

SchlongoLingo 

Qyeens & 

Pryncesses

Ünlü dil öğretim uygulaması Duolingo biraz 

taze rekabet vardır. Avrupa 

languagelearners Bir grup Duolingo dilini 

öğretmek için kullandığı ifadeler ilham 

bulundu. Örneğin, onun inapp İngiliz 

dersten: Geliyorum! Geliyorsun! HE / SHE 

/ BT geliyor! TÜM geliyor! Bu son 

cümle-gerçi Duolingo kesinlikle demektir

yeni ve moda polyamorous kolektifler ait 

nedensel odaları süsleyen posterleri ile en 

carseat yolu-yankı o.

Sonunda para toplamak için kitle fonlaması 

kullanılan ve bir ilham Avrupa grup şimdi 

çeşit bir kült fenomeni “Schlongolingo” 

uygulaması ne yapmak programcıları 

devrede. Yorumcular "paralel bir evrende 

Duolingo" olarak niteledi. Gerçek Duolingo 

öbekleri üzerinde neredeyse sadece büyür 

ama yaratıcı bir yetişkin içeriği sığacak 

şekilde reframed uygulaması vardır

Uygun, dedikleri gibi, "Yeni bir dile 

boşalmak istiyorum" olanlar için.

SchlongoLingo ekibine göre, araştırma 

insan beyninin seks ve bu gerçeği inkar 

çalışıyor adamış% 20'ye% 80 bağlılığa 

sahip olduğunu göstermektedir. Onlar bu 

dil kursları zihnin çalışma şeklini 

tamamlayacak ve dışarı çağırır ve mevcut 

öğretim yöntemlerinde ortak kusurlarını 

aşmaya hedeflemelidir savunuyorlar.

Modern Alman kelime 

'schlong'-özellikle denebilecek yararlı 

'Kyng Boyut' 

Özellikle, ekstra büyük prezervatif 

gerektirir bir erkek anatomisi belirli bir 

bölümünü tanımlamak için kullanılan 

Alman dilinde birçok kelimelerden biri 

bağlamlarda-olduğunu. SchlongoLingo de 

iyi insanlar uygulaması ayrımcılık veya 

tercihi olmadan boyut ve milliyet tüm 

varyasyonları kapsar emin yaptı.

kelime "Kyng" gelince, bize kesin olalım ve 

prezervatif gelince, söylemek, genişliği 

uzunluğu ve Kyng boyutunda Kyng boyutu 

var ve biz sadece "Kyng" derken, ikisi de 

olabilir / veya, ya da muhtemelen her ikisi / 

ve. Bu trend yazım hatası ilk NYC Metroda 

bir reklamı görünmüş olabilir, ve o 

zamandan beri metroların üzerine 

genderequalising afişi yol açmıştır 

(gerçekliğin bir kıymık bu TNS sütunu 

bağlamak için, bu genderequalising 

reklamlar henüz tarafından onaylanmış 

olmasaydı ) Bu yazma anda NYC Metro 

yönetim kurulu. Önerilen reklamda 

tarafından üretilmiştir

yapımcısı ABD'nin kadın için oyuncaklar '. 

Biz kavramını çerçeveleri nasıl tahmin 

edebilirsiniz: "Kadınlar için Yetişkin 

oyuncaklar: Bir Pryncess ya da orada bir 

Qyeen bizimle binmek ister", muhtemelen 

böyle bir ifadesinin bulunduğu: "metro 

daha iyi Vybrates"

Konuyu dağıtmak. Bize SchlongoLingo 

dönmek ve iyelik zamirlerinin üzerindeki 

ders 5B bir göz atalım.

akıcı Germanspeaker bildiği gibi, "Ich bin 

stolz auf .." den "Ben gurur duyuyorum" ve 

"er / sie / es" den "o / o / o" çevirir çevirir. 

ICH bin stolz auf meinen Schlong: Yani, 

Alman geçenler arasında, SchlongoLingo 

bu 'sıcak Deutsch' özüne ideal yol 

olduğunu göstermektedir! DU bist stolz auf 

deinen Schlong! ER / SIE / ES ist stolz auf 

seinen / ihren / Schlong seinen! WIR sind 

TÜM stolz auf unsere Schlonge! cinsiyet 

nüansları duyarlı olan herhangi bir 

okuyucu kadın üzerinde münhasıran 

odaklanmış üçüncü çizgi, göreceksiniz. Bu 

ifade itibaren biz şu ifadeyi çıkarabilir: SIE 

ist Stoltz auf ihren Schlong!

Hatta çalışırken olmadan, SchlongoLingo 

uygulaması karışıklık ilişkin cinsiyet yaş 

aşar ve sadece dil değil aynı zamanda 

LGBTQIA topluluk yıllardır iletişim kurmaya 

çalışıyor nelerin biraz öğretir.
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