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Коли ми робимо журнал, ми 

починаємо макет з нуля і додати тег 

«TEST компонувальних» у синій ноти 

на лівій стороні цієї сторінки редакції. 

Це природно і поступово 

перетворюється в власний журнал. 

Замінимо кожен один з ранніх 

тестових зображень (які все 

документовані в @berlinib) із 

зображеннями з наших власних 

оригінальних пагонів. Ідея цього 

методу полягає в тому, що ми 

хочемо тільки найкраще натхнення 

для нашого журналу, тому ми 

вибираємо зображення з наших 

улюблених джерел, таких як Vogue, 

Numero, Harper `s Bazaar і Elle 

Magazine, щоб висвітлити наші 

сторінки з зображеннями, які 

надихають нас, як ми працювати, 

щоб створити свою власну повністю 

оригінальну публікацію.

Кожен випуск розроблений таким 

чином, і на момент публікації 

(відвідайте наш веб-сайт для 

публікації раз), весь зміст нашого 

власне. Тільки тоді «опублікувала» 

друк з'являється на ліву частину цієї 

сторінки.

Всі статті та інший текст, 

спочатку робота з самого 

початку.

Авторські права: Весь зміст 

BERLiNiB авторське право журнал, 

але в «fashionblogger дружній» 

спосіб. 

У розділі КАТАЛОГ нашого сайту ви 

знайдете все фото готові до 

reblogging поряд із загальними 

керівними принципами для того, 

щось підтверджень, які ми хотіли б 

бачити на посаді.

Талановиті люди і модниці , які 

хочуть працювати з нами: Будь ласка 

, зв'яжіться з нами по адресою 

berlinib@aol.com або DM

на Instagram. Ми завжди відкриті до 

спілкування з моделями, 

письменників, фотографів, стилістів, 

макіяж

художники, декоратори, модельєри, 

рекламодавці та інші захоплені 

оголошення, які хочуть внести свій 

вклад.

В якості нового журналу, ми 

вирішили йти виключно «цифровий». 

З верхньою частиною лінії 

устаткування і великим смаком і 

творчими здібностями наших 

авторів, ми створюємо

чудові результати в межах 

цього кадру.

Aristo Tacoma { редактор BERLiNiB; Aristo Tacoma { редактор BERLiNiB; 

часто фотограф і стиліст для неї, а} 

BERLiNiB надається безкоштовно, як 

якість PDF-файлів для в berlinib.com.

оголошення: 

Це, як 2019 / C, це тільки третє 

питання BERLiNiB. У той час як у нас 

було кілька оголошень в перших два 

питаннях, наша первинна мета 

полягала в тому, щоб створити 

якісний контент і дозволяє читачам 

отримати доступ до журналу через 

наш рахунок Instagram. У цьому 

випуску

2019 / C, ми даємо оголошення 

паузу, і замість того, щоб мати ще 

кілька редакційних статей. Це 

відкриває шлях для включення 

поступово більш ретельно відібраних 

високоякісних оголошень, які 

доповнюють модний журнал, 

починаючи з нашої 2020 / A 

публікації. Наша довгострокова мета 

полягає в тому, щоб виділити до 55 

сторінок, або бл. половина журналів, 

рекламні оголошення за 

фіксованими цінами, які 

встановлюються, щоб зробити їх 

доступними для компаній, які хочуть 

розмістити рекламу в нашому 

журналі. Бренди можуть зв'язатися з 

нами, щоб спонсорувати передовиці 

(і будуть згадані в ред.).

Зміст кожного опублікованого 

BERLiNiB Magazine є авторським 

Stein Henning B. Ройш псевдонім 

Aristo Tacoma. Всі, хто бере участь в 

створенні вмісту названі (моделі 

названі як вони хочуть). Unsigned 

матеріал редактором.

Технологія включає в себе: 

Nikon Df, Nikkor ж / VR, KDE Неон, 

Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org [ми 

будемо використовувати комерційно 

ліцензійні шрифти, як тільки досить 

дохід дозволяє йому], і Android ж / 

G15 ПМН і Android-x86 розширеної ж 

/ Fedora Termux & Perl. 



BERLiNiB в 

berlinib точка ком, 

опубліковані в 

універсальний цифровий «цифровий 

папір формату PDF, »Формат PDF, 

приходить три рази в рік. 

За деякими винятками, 

редакційні поміщаються в 

журналі в тій 

послідовності, в якій вони 

зроблені.

Номери сторінок ставляться до 

його A3 сторінок. 
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дванадцять 

тенденцій 

FW2019 / 

2020 

мода

Коментарі до нових 

одязі, взутті, стилі, а 

також значення 

деяких провідних 

модних марок і 

дизайнерів 

Наталі Софія, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

мода

Кореспондент, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

,1. Захист 

планети і наша 

друга шкіра

Етичне споживання бушує в важливості 

у всьому світі моди, так як все більше 

людей вважають захист планети Земля 

дерев, води і повітря, а також 

негативного впливу збезлісення і 

надмірного використання пластику в 

нашій повсякденній діяльності. Майже 

кожен з тенденцій, які ми Pinpoint тут 

можна обговорити і з цієї точки зору, але 

це не вся історія і наслідки 

енвайронменталізму не завжди чіткі і 

однозначні. Наприклад, після шуму груп 

прав тварин проти хутра та шкіряного 

одягу, багато дизайнерів почали 

використовувати штучну шкіру, але 

деякі з них завзято захищали 

використання натуральної шкіри на 

передумові, що більшість штучної шкіри 

істотно plasticbased, і останнє, що ми 

хочемо це додаткові пластикові 

забруднювати планету. У будь-якому 

випадку, друга шкіра в вигляді якоїсь зі 

шкіри є основною моди риса

FW2019 / 2020 року, і шкіра може бути 

відлитий відповідно діапазон стилів і 

часів. Погляди варіюються від жіночої 

голови до п'ят шкіри Chanel і Alexander 

McQueen-через більш одностатеві стилі 

SIES Мар'ян і більш чоловічі байкерські 

флюїди Bottega Veneta.

,2. Колір мені 

сірий 

Колекція Кім Джонс для Діора Menswear 

Pre-Fall 2019 припустив, що сірий новий 

чорний в цьому сезоні, і це правильно. 

Наприклад, Acne Studios і Dries Van 

Noten показують, як різні відтінки сірого 

можуть бути адаптовані в осінньому 

гардероб в новому способі. Якість 

вовняне пальто в сірих захопленнях 

цього елемент, і, безумовно, йти до 

гардеробу річ в кожному сезоні.

, 3. Високі 

каблуки 

платформи

Незалежно від того чи ні, ми як 

платформи п'яти, Stella McCartney, 

Versace, Сен-Лоран і інші 

дизайнер етикетка представляючи 

високі підбори платформи у взутті цього 

сезону вибору. Додати підтримку 

колекції FW19 Шанель, і дебати 

вирішено: Платформні каблуки в тренді.

,4. Блиск 

яскравий

Блиск, металік, блиск і блиск. Багато 

дизайнерів наполягають на освітлення 

темніші зимові дні з такою яскравістю. 

Michael Kors, натхненний Studio 54, 

пропонує блискучій сукні партії. Balmain 

пропонує 80-й натхненний підхід з 

паєтками і vinylshine. Сен-Лоран робить 

«світяться в темряві» концепції модно. 

Гарантований, більшість людей не буде 

розглядати блискітки і паєтки бути 

відповідна робота одягу. Однак, трохи 

іскряться може, і, можливо, повинні бути 

включені в практично будь-який наряд і 

випадок.

, 5. Надихають 

пальто

У цьому сезоні у нас є Матричні 

надихнули шкіряні пальта, деякі з 

баранчик підкладка (колекція Balenciaga 

FW19); деякі з поп кольору. Якщо погода 

темна і каламутна, оскаржити його! У 

його колекції, Wes Gordon в Carolina 

Herrera робить випадок для гарячого 

рожевого пальто. Деякі з них працювали 

з відбитками. Деякі з яскравими хутром. 

Comfy і стильна, в затишній вовни або 

стильного хутра, якість пальто ніколи не 

виходить з моди.



[Продовження.]

,6. Спільні 

цінності і 

жіночі форми

Світ моди все ще може бути частково 

вклинюється між «athleisure» і 

«утилітарного» виглядає, але ми 

рухаємося в ностальгію індукований 

стилі. Тут ми бачимо вплив з 1970-х і 

1980-х років. Тонкий, але потужний 

стиль робить появу в море яскравих 

фарб і гострих кромок.

Деякі дизайнери, як Pierpaolo 

Пікколі, ставлять те, що вони 

називають «спільні цінності» 

першим.

Майстер романтичного стилю і 

впливового дизайнера Валентино 

Пікколі недавно сказав: «Я хочу, щоб 

створити спільноту для Валентино. Я 

маю на увазі щось відмінне від «способу 

життя», що приблизно через об'єкти. Це 

про людей, які поділяють цінності «.

Valentino Fall 2019 Готових до Wear 

шоу ознак різноманітного кидка 

моделей, включаючи значок моди Наомі 

Кемпбелл, який закрив феноменальне 

шоу. стиль Valentino Пікколі це все про 

м'яких силуетів, жіночних форм, тюлю та 

пір'я

- відповідні виглядає для більш 

формальних випадків. Це перегукується 

з проектами Джамбаттиста Valli (який 

оголосив про свою колекцію з H & M на 

початку цього року на Каннському 

кінофестивалі).

,7. Giantwear

Відступаючи від щільного тренда, ми 

зараз рухаємося в стороні великих 

речей, в буквальному сенсі. Є 

незліченна безліч прикладів: занадто 

великий силует Balenciaga в. Повністю 

спалахнув і шаруваті спідниці. Балон 

рукава. Сильні, м'які плечі. Етикетки 

включають Marc Jacobs, Saint Laurent і 

Тома Коідзуй (чий дебют показу мод 

включена Bella Хадід, Карен Елсон і 

лицар Вестерос з гри престолів, 

Gwendoline

Christie). Для сміливих: розширюється, 

об'ємистого плаття. У тому ж дусі, але і 

для більш тихоня: негабаритної пальто.

,8. Від капотів 

до капелюхів

Газетяр, Ківш, Bonnet, Fedora: капелюх 

для кожного випадку. З капюшоном 

куртки замінені unhooded пальто восени, 

але з широким спектром модних 

головних уборів. Ми бачимо це серед 

модних брендів, таких як Christian Dior, 

Balmain, Valentino і Chanel, поряд з 

основними моди точок, таких як Zara і 

Mango. Діапазон включає кра фетрові, 

шикарні берети і зюйдвестку Lanvin в.

,10. просочений в 

золоті

Давно пішли в минуле ті часи, коли 

золото вважалося gawdy і тільки срібло 

було прийнятним. Тепер це золото для 

все це коштує, і це дійсно варто багато: 

символ стабільності в світі, вічно на 

межі невизначеності, і в якому 

природний

навколишнє середовище, здається 

вразливою. Золото також суцільна 

чудова форма «ескапізм». Джеремі 

Скотт в Moschino дав йому спину по 

старомодному ескапізму. Ralph Lauren 

показує шикарний і ношений підхід 

прикомандированих Altuzarra і Celine. 

жіночі частини Брок колекції перевести 

чарівність класичних часів в гардеробі 

сучасної жінки.

, 11. Костюми

Тепер костюми залишилися модно 

протягом декількох сезонів, з деякими 

варіаціями кожного сезону. Ця 

тенденція, за прогнозами, продовжиться 

і в 2020 рік Хоча костюми тісно пов'язані 

з спецодягом, різні силуети і тканини 

можуть бути стилізовані в «костюм» 

цілий ряд заходів. Захоплюючий і 

стильний спосіб носити костюм прямо 

зараз Spezzato стиль: фантазія звучить 

італійською слово для змішування і 

зіставлення компонентів з різних 

мастей. Наприклад, один може носити 

ялинку піджак з твердими брюками.

, 12. царствена смак

Червоний центральний колір осені, і є 

багато відтінків на вибір, якщо 

яскраво-червоний колір не ваш йти до 

кольору. Будь-яка людина може знайти 

червоні їм подобається і добре 

виглядати в; один, який доповнює їх 

тонус шкіри і особливості. Regal 

червоний, червоне вино, журавлина 

червоний, червоний з відтінком синього, 

червоного з відтінком оранжевого 

кольору ... варіанти нескінченні. 

Темніше почервоніння зробити більше 

сенсу для формальних випадків: а 

merlotcoloured костюма, або оксамитове 

плаття.



MOOD1

«Заспокойся,

світ стає 

краще »

Фотомодель в цій передовиці: Майя 

Меліта, @melita_maya

Фотограф: Aristo Tacoma

MUA, укладка волосся: Мирт 

Departez, @myrto_departez

Місце проживання:

транзистор 

Кафе-Bistrotheque, Psiri, Афіни

СТУДІЯ P56, Афіни, @ 

studio.p56

Мода етикетки: Н & М, 

@hm.

FW

2019/2020

НАСТРОЮ



MOOD2

Будьте «В 

це людина 'це людина '

X, Y,

XX, XY, YY, 

XXX, XXY ...



MOOD3

Я не можу «В '

занадто 

елегантний 

для себе 'для себе '



MOOD4

«Я 

формувати 

своє ім'я і 

крок в мій 

образ»



MOOD5

«Моя шкіра-г 

на в залежить 

чи ти мені 

подобається-обтягує 

броня»





MOOD6

 «В 

Майбутнє 

мене. 'мене. '



MOOD7

я можу «В 

як підробка, 

але тіло 

реально. 'реально. '



Сильфіда [ іменник]Сильфіда [ іменник]

1. струнка, витончена 

молода жінка

2. міфічна істота 

елемента 

повітря

Сильфіда 

в нашому 

світі

Фотомодель: Natalie 

Rizou, @natalierizou



Nathalie Rizou стилі і сфотографували Aristo 

Tacoma, з порадами стиліста Наталі Софія, 

@fashionjudgment

MUA, укладка волосся: Мирт 

Departez, @myrto_departez

Місцезнаходження: STUDIO 

P56, Афіни, @ studio.p56

Селекціонером GALLERY, Афіни, 

@the_breeder_gallery, thebreedersystem.com

Мода етикетки: Спідниця від ТАТУ BY 

SUELITA, @tatu_by_suelita, ремінь по 

MANGO, @mango, взуття по 

FOREVER21, @ Forever21, куртки і т.д. 

Н & М, & гм



















миготить в 

фон позаду моделі на цій сторінці: 

«Перезарядка Порожнечі» по Стеліос 

Караманолісу, 

2019. Вид інсталяції люб'язно 

Фабрикант, Athens





є 

чоловічий одяг

новий 

захоплюючий 

тренд для 

жінок?

Наталі Софія, @fashionjudgment, 

BERLiNiB Мода кореспондент 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Мода домінують жінки 

протягом століть. Протягом історії, протягом століть. Протягом історії, 

люди взяли на роботу і завдання, які 

вимагають більш практичний підхід до 

моди. Від панцирів до церемоніальних 

одягу, модна чоловічий одяг була 

зарезервована для тих, хто міг 

дозволити собі більш вигадливі 

повсякденні частини; пурпурні, бордові і 

золота верхній одяг з пишними 

оксамитовими прикрашені рукавами. 

Люди, які можуть дозволити собі бути 

модним, як правило, належали до 

аристократії або роялті. Одяг не 

повинна була бути мода вперед, але був 

символом соціального статусу.

Тільки жменька людей в сучасній історії 

дійсно прийняла авантюрний дух моди, 

як це роблять сьогодні люди. Один з 

таких

людина була Король людина була Король 

Людовик XIV. Його Людовик XIV. Його 

фон в якості танцівника дозволив йому 

більше контактів з мистецтвом і 

чутливість до краси, які можуть бути 

приховані в недоторканних творах 

мистецтва стільки ж, скільки 

функціонального мистецтво, такі як 

мода. У 1700-х роках,

високі підбори носили 

елітними членами 

суспільства, щоб надати 

їх соціальний статус. Король їх соціальний статус. Король 

Людовик XIV був настільки зацікавлений 

в моді, що він представив на високі 

підбори з червоними підборами і 

червоною підошвою на французький 

двір. Він обмежив носіння такого взуття 

до його колі дворян. Ця практика згодом 

стала дуже модною серед королівської 

сім'ї по всій Європі.

Це може бути зазначено важлива 

зміна в історії моди коли це 

франтівство першим став франтівство першим став 

популярним в XVIII / XIX в. коли почали 

люди проявляли більший інтерес до їх 

одязі. Ідея народилася в Лондоні, де 

реінтродукції і робить це в набагато 

більшому масштабі, Джордж Брайан 

«Beau» Браммелл втілений в 

популярності стиль характеризується 

людиною

одягнені в пух і прах зі 

своїми костюмами. Одяг своїми костюмами. Одяг 

часто посилюється деталь, включаючи 

головні убори, шарфи / зв'язок і 

тростину, серед інших аксесуарів, які 

підвищений свій 

стиль на абсолютно новий рівень.стиль на абсолютно новий рівень.

Дендизм живе в Pitti 

Uomo у Флоренції, де люди Uomo у Флоренції, де люди 

сидять навколо в надії 

сфотографуватися і визнання за їх 

виняткову стилі. Хтось може сказати, що 

це виглядає комічним, але це, 

безумовно, робить для великої 

фотографії.

Протягом довгого часу, національні 

тижні моди і дефіле були в основному 

зосереджені на womenswear- іронічно, 

оскільки більшість дизайнерів було 

насправді чоловіки.



[Продовження.]

У нас уже були 

покази мод для 

жінок 

1903 році, і, 

можливо, навіть 

раніше якщо ми включаємо раніше якщо ми включаємо 

Париж кутюр шоу. Чоловічий одяг 

еквівалента довелося чекати до 2012 

року це

висуває на перший план нехтуванні 

чоловічого одягу до 2000-х років.

Здається, що чоловічого одягу вже не 

тільки заднім числом, зі своїми тижнями 

моди і не бракує в дивовижних і 

талановитих дизайнерів, які беруть 

участь. Більшість відповідних брендів є 

колекція чоловічого одягу, щоб 

супроводжувати їх жіночий одяг, або 

серйозно розглядають

запуск одного. В останні роки дві 

основні бренди прийняли таке рішення:

Prabal Gurung,

Селін і зовсім недавно 

Габріела Херст, Найвідоміший Габріела Херст, Найвідоміший 

видовищні сумки. 

Хеді Сліман для 

Celine

не був би прав без чоловічого одягу, яка 

є, мабуть, найбільшою силою 

конструкції Слимана в. Інший бренд, 

який недавно запустив лінію для 

чоловіків рядки.

Чоловічого одягу промисловості цвіте, 

не тільки тому, що люди стають все 

більш зацікавлені в одязі добре, але і 

через зростаючого інтересу жінок. У той 

час як багато жіночого одягу не варіант 

для чоловіків через обмеження за 

розміром,

багато жінки не мають багато жінки не мають 

ніяких проблем з 

адаптацією чоловічого 

одягу в свій гардероб.

Справді, жінки часто брати одяг з 

чоловіків. 

Найпопулярніші предмети 

одягу, які «запозичені» 

(давайте будемо чесними, 

більшу частину часу ми не 

повертати їх) є футболки, светри і повертати їх) є футболки, светри і 

куртки.

До недавнього часу жінки не здавався 

задоволеним запозичуючи ці пункти, але 

тепер вони йдуть в магазини і покупки 

чоловічого одягу в загальній практиці. А 

чому ні? Хто не любить зручну, 

негабаритні сорочку в парі з шкіряними 

штанами і виділяються поруч з більш 

жіночними штук в найкрасивіший 

спосіб?

Деякі з найбільших модних брендів, 

здається, щоб отримати набагато 

більше уваги і захоплення від їх 

чоловічого одягу, ніж жіноча.

Швидкий погляд на Луї Vuittons Швидкий погляд на Луї Vuittons 

минуле '

і нинішні дизайнери є 

сигнальним цієї 

тенденції. Кім Джонс для Dior і тенденції. Кім Джонс для Dior і 

Вергілій Abloh для Louis Vuitton роблять 

хвилі в індустрії моди, в результаті чого 

їх colleaugues, ЖІНОЧА дизайнери 

Марія Грація Chiuri і Ніколя Ghesquire, в 

метафоричній пилу. Звичайно, обидві 

марки роблять виключно добре з їх 

продажу в обох підрозділах, але не 

звертаючи уваги на те, що вона в 

основному приводиться, тим більше для 

жінок, ніж у чоловіків, з продажу 

аксесуарів.

Можливо, настав час змінити підхід, або, 

може бути, це просто нова норма в моді. 

Минуле відсутність різноманітності в 

чоловічому одязі робить набагато більш 

захоплюючим, ніж продукт в області 

жіночого одягу, де ми, можливо, звикли 

до драми і майбутніх нових і мінливих 

тенденцій кожного сезону. В даний час 

тенденція в основному зосереджена на 

знову imaginating минулого і інновації в 

області маркетингу і текстилі.

Справжні новинки стилю в чоловічому 

одязі, багато хто з яких циркулюють 

навколо ідеї застосування аспектів 

жіночого одягу в один раз абсолютно 

протилежну стать. 

У той час як 

зростання 

чоловічого 

одягу 

незаперечна, 

також не 

можна заперечувати, що жінки як і раніше виглядати краще в тому одязі,

Чи вони призначені для них чи ні.
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Натхнення для золотого 

візерунка: класичне повідомлення 

від @olga_fox 

Золотий макіяж 

Цей сезон:

ЯК



Золото вічно. Як 

ваш йти до ДТЛ,

він може покладатися бути на тенденції і 

елегантною, і може бути стилізований 

відповідно до

майже будь-який майже будь-який 

випадок.

Золото і чорний, особливо 

модно в даний 

момент,

поряд з металік та 

нейлон блиск. Якщо ви ще не зробили 

це, розширити свої горизонти краси, 

додавши трохи золота в свою сумочку. 

Золото може бути описано як «колір 

руху», тому що він відрізняється від 

будь-якого кута. Для досягнення 

найкращих результатів з використанням 

золотого макіяжу, дайте йому час, щоб 

ви могли експериментувати. Де це має 

сенс, застосовувати золото сенс, застосовувати золото 

щедро.

1 На початку: [1] На початку: ] На початку: 

здоровий, чистий, 

свіжий погляд. 



Бездоганний макіяж 

починається з якісної 

гідратації, щоб підготувати 

шкіру. Дотримуйтесь з 

wellblended підставою і 

використовувати правильні 

кисті для досягнення 

найкращих результатів. Для 

того, щоб визначити і ліпити 

риси обличчя, такі як вилиці, 

використовуйте темні кольори 

землі в районах, ви хотіли б, 

щоб контур, а потім 

використовувати м'які золоті і 

пухнасту кисть, щоб додати 

відблиски.

[2] Створення 

димчастого ока, 

додаючи колір 

вашого століття

(Але використовувати для очей тіні 

грунтовки заздалегідь).

Підвищіть природний колір очей, 

вибираючи право контрастні тіні для 

повік. Модні кольори цього сезону 

включають в себе темно-червоних або, 

якщо ви відчуваєте себе авантюрні, 

темно-червоний з фіолетовим плямами.



3 суміш[1] На початку: ] На початку: 

Порошок 

золота 

пігменту з 

водою, щоб 

зробити 

рідке золото 

магії. 

уявляти сонячне світло, уявляти сонячне світло, 

танці на океанських 

хвилях в день Чітке літа. Це дає хвилях в день Чітке літа. Це дає 

відчуття кольору, форми і енергії цього 

виду. Застосуйте це до століть і вгору.



[ 4] Застосувати [ 4] Застосувати 

тільки трохи 

золота, щоб ваші 

вії і в центрі брів. Кожен раз, коли ви вії і в центрі брів. Кожен раз, коли ви 

блимати, коли світло світить на вас, ви 

будете

виблискувати!



Золото (і 

інших 

екзотичних 

металів): 

мода / 

Політика / Економіка 

світи '

Жага золота досягла нових 

висот: 6 причин, чому 

Текст: Aristo Tacoma

Мода повинна бути завжди новим, 

завжди в русі, в ідеалі попереду, але 

досить близько для людей, щоб 

слідувати. Як свого роду перший план 

культури, тобто, серед іншого, візуальний культури, тобто, серед іншого, візуальний 

коментар про те, де молодь 

прагне йти далі, тобто, коли прагне йти далі, тобто, коли 

висновок новин сьогодні поглинаються. 

Ви знаєте, що ви бачили тенденцію 

моди наступного сезону, коли ви 

бачите щось, що є "дивним, але це 

працює. 

Є більш глибокі течії в моді, які 

тривають довше, ніж тенденції; давайте 

назвемо їх «Галф потоки». Це теж 

зміниться, але є більш стійкими. Мода 

відображає не тільки те, як світ, але те, 

що світ тримається. Одна з речей, які 

він чіпляється to-тим більше в 2019 році, 

ніж протягом тривалого часу, є 

дорогоцінним металом золота.

Додайте до цього численні метали, які 

ви, без сумніву, за допомогою прямо 

зараз, щоб прочитати це-настільний 

комп'ютер, ноутбук або портативний 

пристрій, і ви отримуєте одну сторону 

рівняння, який говорить, що блискучий 

метал всюди в моді. Вони не повинні 

бути золото або навіть фактичний 

метал; вони можуть бути чорного 

металу, темно-оранжевого кольору 

шовк, суміш багатьох блискучих 

металевих або поблизу металевих 

кольорів, але тема зрозуміла.

Ось шість великих причин чому золото Ось шість великих причин чому золото 

та інші метали є настільки 

привабливими на світовій сцені моди

негайно:

[1] Долар має конкуренції.

Перед тим, долар був «долар»: 

універсальна валюта, проникаючи 

культури і створення нових, свого роду 

світової валюти. Тепер ця зброя, що 

використовується урядом США, щоб 

допомогти переобратися в 2020 році ця 

зброя торгівлі, використовується для 

царювати повноважень, які не 

співпрацюють або які ростуть занадто 

сильним. Хоча, в принципі, ті, хто друкує 

долари, відрізняються від тих, хто 

відповідає Білого дому, відмінності були 

підірвана безліччю твіти та вводять в 

оману заяв від обраної влади.

З політичної точки зору, золото є більш 

нейтральним, ніж долари. Деяка 

кількість

країни витрачають кожен пенні, 

зароблений на золоті в перший раз, так 

як золотий стандарт був залишений в 

1970-й рік. Малайзія, Росія і Китай 

накопичують золото. На іншому кінці 

спектру, інші країни, такі як Німеччина, 

здається, практично не мають інтересу 

стрибати на золотий підніжку.

/ 2 / Електричні машини і 

смартфони вимагають цілого 

ряду екзотичних металів

і хімікати для функції, які розподілені 

нерівномірно серед держав світу. Якби 

це була епоха вільної світової торгівлі, 

свобода від торгових воєн і свобод від 

США

Президенти, які називають себе 

«тарифним чоловіки», що б не мало 

значення. Тепер, геологія, все раптово, 

allimportant. Деякі країни, такі як Китай, 

не можуть задушити в світі виробництва 

цих речей - принаймні до тих пір, далі 

інновації того, як зроблені ці продукти. 

Деякі з так званих «рідкісних земель» в 

основному знаходяться в Китаї, і літію 

для світу батарей тільки в невеликому 

числі країн.

Ключове слово тут, як і золото, є 

«метал».

3 Вперше[1] На початку: ] На початку: 

з 1960-х і 70-х років, Є фази з з 1960-х і 70-х років, Є фази з 

політичним threattalk за участю атомної 

зброї на планеті. Неминучим переляк, 

що це призводить до, принаймні, на 

рівні підсвідомості, має своє вираження 

в збільшенні прихильності до 

чого-небудь, що робить життя здається 

більш постійним і вічним. Це призводить 

до feverent інтересу як для вантажних 

елементів і для такого позачасового 

символу неминущі, як золото.



[Продовження.]

/ 4 / Earthaware. Вперше / 4 / Earthaware. Вперше 

з 1960 роком росте відчуття, що вплив 

людини, такі як забруднення руйнує 

планету непоправно, і що наші особисті 

кошти для існування має відображати 

велику відповідальність за світ навколо 

нас. Наприклад, є багато людей, які 

вважають кожен день не їсть червоне 

м'ясо, буде голосуванням в підтримці 

планети, тому що вегетаріанська дієта 

включає в себе менше споживання 

планетарних ресурсів.

Однак, із зростанням імпульсом 

діяльності, які в значній мірі ігнорують 

екологічні проблеми, від 

великомасштабної промислової торгівлі 

на війну, багато людей відчувають 

почуття занепокоєння про майбутнє 

планети, додавши до існуючого 

занепокоєння з приводу атомної зброї і 

світової війни. Це сприяє прихильності 

людей до символів стабільності і 

сталості, таких як золото і метали.

/ 5 / Коли справа доходить до 

ювелірних виробів, золото може 

мати шанс на перемогу над 

алмазами з точки зору що символізує алмазами з точки зору що символізує 

«хорошого життя». У класичні 1953 

Джентльмени віддають перевагу 

блондинкам кіно, Мерилін Монро класно 

описав алмази, як «кращий друг 

дівчини». Під час Другої світової війни, 

один з stealthiest шляхів 

транспортування багатства залучених 

необроблених алмазів, які виглядають 

так само, як осколки скла. Вони можуть 

бути приклеєні на сталевих тютюнових 

коробках або банках, як якщо б вони 

були дешеві прикраси і перетинають 

кордони непоміченою. Їх варто, іноді 

перевершують мільйони доларів, було б 

очевидно для будь-якого великого 

постачальника алмазів, і особливо, 

якщо

власник був хтось добре відомо. 

Наприклад, він говорить, що двадцяте 

століття Норвезька дизайнер одягу і 

художник Фердинанд Фінн одного разу 

зустрів

Коко Шанель у воєнний час залізничної Коко Шанель у воєнний час залізничної 

станції. Під час розмови з нею він 

висловив плутанину в її вибір того, що, 

здавалося, розчавили скло як прикраса, 

до якого вона відповіла, «Пам'ятайте, 

що молода людина, режисерські 

алмазами є найкращим способом для 

транспортування багатства».

Проте, високоякісні промислові 

«алмази» виготовляються так добре, що 

навіть фахівці не можуть легко 

відрізнити їх від реальної речі. Золото, 

як і раніше за будь-яку таку загрозу, так 

що це може може, в якомусь сенсі, 

можна розглядати як більш міцний 

символ багатства. Поки люди не 

розвивати технології, щоб зібрати 

золото заповненого астероїда з поясу 

астероїдів між Марсом і Юпітером, 

золото, ймовірно, залишиться висока 

сортування після, з поточною ціною

кілька тисяч доларів за 100г.

Звичайно, діаманти і раніше дорого, а 

промисловість намагається зберегти 

автентичність природних алмазів з 

використанням сертифікатів 

автентичності та шляхом відділення 

природної алмазної промисловості від 

промислової алмазної промисловості в 

двох різних класів (вид

літаючий бізнес або економіка). Тим не 

менш, це може бути просто питанням 

часу, перш ніж ринок наповнений масою 

штучних алмазів такої високої якості, що 

навіть фахівці не можуть сказати їх один 

від одного. Така подія, яке може 

постійно знижувати ціни на існуючі 

алмазні долі.

Ми також можемо запитати, як довго до 

того, як ціни на золото simarly оскаржені 

освоєння космосу? Це може статися, 

коли люди розробили технологію, щоб 

зробити гірничодобувні астероїди 

можливо тільки, тому що тільки тоді в 

квінтильйон доларів коштує золота 

плаваючого там в космосі будуть 

доступні, так би мовити.

Все, що ми думаємо про золото, 

космічна економіка, ймовірно, 

домінувати моди все більше і більше в 

наступних десятиліттях. Морган Стенлі 

недавно передбачив, що до 2040 року, 

космічна економіка буде трильйон 

доларів справа а.

/ 6 / золото 

як символ 

необхідного 

розриву з 

пластиком. Золото пластиком. Золото 

не є вирішення питання пластикового, але 

символізує щось інше, ніж необережне 

великомасштабного промислового 

виробництва одноразового Пластика. Таким 

чином, в той час як метали, не може 

вирішити проблему забруднення 

пластикового матеріалу, щонайменше, ці 

матеріали hardwaring символізує точку 

різниці; більш позитивний напрямок, навіть 

якщо тільки неясне значок.

Проте, мода має свої парадокси, для 

Парадокси надихати мистецтво. Так Парадокси надихати мистецтво. Так 

що, як пластик стає все більш 

негативною проблемою для 

навколишнього середовища, пластикові 

одягу, таких як кучерява і танцювальної 

одяг будь-якого використання пластику 

в модних сценах виросли в 

популярності.



Мода моделі в цій передовиці: Ela 

Michaela, @ela_michaela_official

Знято з Aristo Tacoma

MUA, укладка волосся: Miss 

IsabellaLia, @ my.beauty.garden

Місця включають: Amrit Індійський 

ресторан, вулиця Оранієнштрассе, 

@amrit_berlin

краса

на вулицях 

Кройцберг

Етикетки включають в себе: Н & М, @hm 

Зара, @zara GINA TRICOT, @ginatricot

Це і такі редакційні 

фотографуються в 

Кройцберг.

Коли впала 

Берлінська стіна, 

Кройцберг змінилася 

з застави в богемний 

творчий центр з 

великою 

різноманітністю.





























Фотомодель в цій передовиці: Iga 

Kokocinska, @igakokocinska

Знято з Aristo Tacoma

MUA, укладка волосся: SU волосся і 

візажист, @ suna.kecis

місця 

Студія Ramboya, 

Wrangelstrasse, Кройцберг, 

Берлін, @ramboyastudio

Витончений

для партії

Етикетки включають в себе: МИ 

RECKLESS, @wearerecklessclothing

G STAR RAW, @gstarraw Кельвін 

Кляйн, @calvinklein

ADIDAS, @adidas ZARA, 

@zara
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{Правда
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Розділ}

Fiction вкл. витягування Aristo 

Tacoma

SchlongoLingo 

для 

Qyeens & 

Pryncesses

Добре відомо, викладання мови додаток 

Duolingo має свіжі конкуренції. Група 

європейських languagelearners знайшла 

натхнення в фразах, які використовують 

Duolingo вчити мову. Наприклад, з його 

InApp курсу англійської мови: Я йду! Ви 

їдете! ВІН / ВОНА / IT приходить! Ми всі 

йдемо! Це останнє речення, хоча, 

безумовно, означає Duolingo

вона в найбільш familyfriendly ходовому 

резонує з плакатами, що прикрашають 

причинні номера, що належать до 

нового і модному polyamorous 

колективам.

Надихнуло Європейська група 

використовувала Crowdfunding, щоб 

зібрати гроші і в кінцевому підсумку 

займаються програмісти, щоб зробити 

те, що в даний час свого роду культовим 

явищем, «Schlongolingo» додаток. 

Рецензенти описав його як «Duolingo в 

паралельному всесвіті». Додаток, яка 

процвітає майже виключно на реальних 

фразах Duolingo але творчо стане 

асоціюватися з урахуванням контексту 

для дорослих, є

підходить, як то кажуть, для тих, хто 

«хоче закінчити на нову мову».

За командою SchlongoLingo, 

дослідження показують, що людський 

мозок 80% присвячений сексу і 20%, 

присвячених намагаюся заперечувати 

цей факт. Вони стверджують, що мовні 

курси повинні доповнювати шлях розум 

працює, і мета, щоб викликати і 

подолати пов'язані недоліки в існуючих 

методах навчання.

Сучасне німецьке слово 

«schlong'-особливо корисно в тому, 

що можна назвати" Kyng Size " 

контексти-це один з багатьох слів в 

німецькій мові використовується для 

позначення певної частини чоловічої 

анатомії, зокрема, один, який вимагає 

дуже великої презерватива. Хороші 

люди на SchlongoLingo переконалися, 

що додаток охоплює все варіації розміру 

і національність без дискримінації або 

переваги.

Що стосується слова «Kyng», давайте 

бути точним і сказати, що, як і для 

презервативів, є розмір Kyng в довжину і 

розмір Kyng в ширину і, коли ми просто 

говоримо «KYNG», це може означати 

або / або, або, можливо, і / і. Це помилка 

моди, можливо, вперше з'явилася на 

оголошенні в метро Нью-Йорку, і з тих 

пір привела до genderequalising плакату 

на метрополітенах (підключити цю 

колонку TNS до смужці дійсності, це 

genderequalising оголошення ще не було 

затверджено на рада директорів 

Нью-Йорку метро в момент написання 

цього). Пропоноване оголошення було 

зроблено шляхом

«Іграшка для жінок» US мейкер. Ми 

можемо собі уявити, як це обрамляє 

поняття: «Дорослі іграшки для жінок: 

будь ти Pryncess або Qyeen там, їздити 

з нами», можливо, з підтекстом, як: 

«Vybrates краще, ніж в метро»

Я відволікся. Повернемося до 

SchlongoLingo і мати швидкий погляд на 

його урок 5B на присвійних займенників.

Як відомо, побіжний Germanspeaker, 

«Ich бен Штольц Ауф ..» 

перекладається як «Я пишаюся», і «ер / 

Sie / ес» перекладається як «він / вона / 

воно». 

Так, для новачків в німецькому, 

SchlongoLingo передбачає, що це 

ідеальний шлях до ядра «гарячої 

Дейча»: ICH бін Ауф Штольц meinen 

Schlong! DU BIST Штольц Ауф deinen 

Schlong! ER / SIE / ES IST Штольц Ауф 

Сейнен / Ihren / Сейнен Schlong! ДЙ 

Сінд ALLE Штольца Ауф Unsere 

Schlonge! Будь-який читач, який 

чутливий до гендерних аспектів 

помітить третій рядок, яка фокусує 

виключно на жінках. З цієї фрази можна 

витягти наступну фразу: МІП IST 

Штольц Auf Ihren Schlong!

Навіть не намагаючись, додаток 

SchlongoLingo виходить за межі вікових 

груп плутанини щодо статей, а не тільки 

вчить мову, але і трохи того, що 

LGBTQIA співтовариство намагається 

спілкуватися протягом багатьох років.
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