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As ons 'n tydskrif maak, begin ons die 

uitleg van nuuts af en voeg ons die tag 

"TEST OF LAYOUT" in 'n blou noot 

aan die linkerkant van hierdie 

redaksionele bladsy by. Dit word 

natuurlik en geleidelik in ons eie 

tydskrif omskep. Ons vervang al die 

vroeëre toetsprente (wat almal op ons 

Instagram-rekening gedokumenteer is) 

deur beelde van ons eie oorspronklike 

lote. Die idee agter hierdie metode is 

dat ons slegs die beste inspirasie vir 

ons tydskrif wil hê; daarom kies ons 

beelde uit ons gunsteling bronne, soos 

Vogue, Numero, Harper's Bazaar en 

Elle Magazine, om ons bladsye op te 

lig met beelde wat ons inspireer soos 

ons werk om ons eie volledig 

oorspronklike publikasie te skep. Elke 

uitgawe word op hierdie manier 

ontwikkel, en ten tyde van die 

publikasie daarvan (vir publikasie tye, 

gee ons webwerf) is alle inhoud ons 

eie. Dit is eers om

hierdie keer dat die "GEGEVENDE" 

stempel aan die linkerkant van hierdie 

bladsy verskyn.

Alle artikels en ander teks is van die 

begin af oorspronklike werke.

kopiereg: Mode-bloggers kan kopiereg: Mode-bloggers kan 

beelde herbewys met erkenning 

aan tydskrif, model en 

fotograaf, gee die afdeling GIDSE op 

ons webwerf vir meer inligting

info. Toegang tot alle inhoud kan 

verkry word op groot skerms, soos op 

'n rekenaar, en deur klein skerms, 

soos op 'n telefoon.

Talentvolle mense en fashionistas wat 

graag met ons wil werk, kontak ons 

gerus by berlinib@aol.com of DM op 

instagram. Ons is altyd oop om te hoor

van modelle, skrywers, fotograwe, 

stiliste, grimeringskunstenaars, 

stelontwerpers, modeontwerpers, 

adverteerders en ander 

entoesiastiese kreatiwiteite wat wil 

bydra.

As 'n betreklik nuwe tydskrif, het ons 

besluit om heeltemal vir 'digitale 

papier' te gaan. Met die top van die 

lyn toerusting, en die

'n uitstekende smaak en kreatiewe 

vaardighede van ons bydraers; ons 

lewer uitstekende resultate binne 

hierdie raamwerk.

Aristo Tacoma { 'n fotograaf in, en die Aristo Tacoma { 'n fotograaf in, en die 

redakteur van, BERLiNiB; en ook 

gereeld stilis}

BERLiNiB word gefinansier deur 

advertensies, valutahandel en 

borgskappe (wat daarop gewys is). Alle 

uitgawes is gratis beskikbaar as PDF's 

van gehalte op berlinib.com.

advertensies: 

Huidige tarief per advertensie per 

navraag na advertensies e-pos: 

ads@industrialbabes.com Tot 

ongeveer die helfte van die tydskrif is 

beskikbaar vir kwaliteit advertensies. 

Kontak berlinib@aol.com vir ander 

navrae - ook vir redaksionele borgskap. 

Ons behou die reg voor om slegs 

advertensies in te sluit wat nie van die 

mode-inhoud van die tydskrif afgelei 

word nie, en die advertensies moet 

soos advertensies lyk (of as sodanig 

gemerk). Hierdie advertensies word 

altyd vertoon binne die gearchiveerde 

PDF-tydskrifte.

Die inhoud van elke gepubliseerde 

BERLiNiB Magazine is outeursreg van 

Stein Henning B. Reusch alias Aristo 

Tacoma; modelle, skrywers en 

fotograwe het kopiereg op hul bydraes 

wanneer daar na behoorlike verwysing 

na BERLiNiB verwys word. 

Ongetekende materiaal is deur die 

redakteur.

Tegnologie sluit die volgende in: 

'N Verskeidenheid kameras; KDE 

Neon, Gimp, LibreOffice, 

FontLibrary.org [terwyl ons die rol van 

hierdie biblioteek waardeer om die 

begin van 'n nuwe tydskrif te 

vergemaklik, beplan ons om ons 

pasgemaakte lettertipes te begin vanaf 

2021], en nie die minste nie, rekenaar 

Android-x86.



Soos u weet, 

BERLiNiB op 

berlinib dot com, 

gepubliseer op 

universele digitale "digitale 

papierformaat PDF, PDF-formaat, 

kom drie keer per jaar. Met 

enkele uitsonderings word 

redaksionele in die tydskrif 

geplaas in die volgorde 

waarin dit gemaak is.

Bladsynommers verwys na 

A3-bladsye. 

Omslagmodel:

Natalie

Rizou

@natalie

rizou

bladsy 7

Oriada

Bajrami

@oriada 

bajrami_ 

bladsy 26

Sofia

Lavrentiadou

@lavrent 

iadou_

bladsy 45

Nicole

Keisidi

@nicole 

keisidi

bladsy 71

Eline

Victoria

@eline 

victoriaaa

bladsy 87

Nastia

Kasprova 

@nastia_ 

kasprova

bladsy 105

Betul 

Ceyhan

@betul cyhan 

bladsy 115

Redaksionele word dikwels in 

die tydskrif geplaas in die 

volgorde waarin dit gemaak 

word. 

Benewens bogenoemde 

fotoredaksies:

geskryf 

artikels,

illustrasies

en 

advertensies 

rond in die tydskrif. 

Geniet dit!





Deur Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 
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Illustrasie: Android 10 se “AUM” aangepas in 

Gimp deur 

BY

blywende

Krag van 

die 1970's

Die 70's en sy vroulike 

ikone; die nuwe 

klassieke; die 

boheemse invloed op 

volgende seisoene

se 

ontwerper neigings 

hoe ; 

kry 'n greep op die 

1970's

Miskien is die boheemse era van die 

1970's nie meer 'n obsessie nie - want dit 

sal ongetwyfeld weer na 'n paar jaar, 

wanneer die mode sy volle kringloop het, 

weer wees. Die invloed van die 

sewentigerjare is dat die vooruitsig op 

FW20 / 21 opsy gesit word deur 'n 

toename in wat ons “mode-nihilisme in die 

negentigerjare” kan noem. maar,

liefhebbers van die 70's, 

hoef nie bang te wees 

nie! Die vinnig vloeiende, nie! Die vinnig vloeiende, 

selfvernuwende riviere van invloed uit die 

dekade van hippies raak alles. Ontwerpe 

uit die 70's, wat eers as 'n beskrywende 

tydperk beskou is, het oorgegaan in die 

verhewe status as 'klassieke', amper gelyk 

aan Chanel se konsep van die 'klein swart 

rok'.

Die blywende krag en 

diversiteit-aantrekkingskrag van die 70's is 

opvallend. Uit wat ons weet van die 

inspirasieborde van die dominante 

fashionistas, is die 1970's beter as die 

1980's en amper elke ander historiese 

periode. En hierdie keer lyk dit permanent!

Onlangs het sommige handelsmerke die 

tagtigerjare prakties van die kaart afgevee; 

in plaas daarvan het hulle 'n sterk dosis 

boheem gedrink. Nogtans deur middel van 

1970 geïgnoreer, worstel hulle nou met die 

90-jarige invloed op die komende FW20 / 

21-seisoen.

In 'n woord, 'n selfrespekterende 

fashionista moet meer as 'n idee hê 

omtrent die 70's. Begin met die vroulike 

ikone van die 70's - soos vroue Cher,ikone van die 70's - soos vroue Cher,

Stevie Nicks, Debbie Stevie Nicks, Debbie 

Harry en Anita Pallenberg. Hierdie vroue Harry en Anita Pallenberg. Hierdie vroue 

het meer gevorm as die geskiedenis van 

die mode. Hulle flair in vaslegging

die harte van die harte van 

miljoene het hul geestelike miljoene het hul geestelike 

status betrek met betrekking tot sommige 

van die invloedrykste kunstenaars en 

denkers van daardie tyd. 

bv: Anita bv: Anita 

Pallenbe rg. Haar Pallenbe rg. Haar 

invloed op die lede van The 

Rolling Stones in die 1970's, insluitend hul 

modes, liedjies en lewensbesluite, het haar 

maklik een van die mees gevierde vroue 

van die tyd gemaak; en 'n paar 

kontroversies doen niks om haar te 

verneder nie. Dit lyk asof sy en die ander 

ikoniese vroue van die tyd - en met 'n mate 

van egtheid - eintlik 'n vryheid gehad het 

om te wees soos hulle wou wees.

Hulle het die goedkeuring van baie mense 

gewen, maar sonder om in te vrees vir die 

onteiening van die gevestigde samelewing. 

Laat ons dit erken: hulle was baie bevryder 

as ons. Die verkenning daarvan ook

eie seksualiteiteie seksualiteit

met 'n deurdringende gevoel van “kan nie 

minder omgee oor wat ander dink nie”, het 

hulle 'n hoogtepunt bereik. En in klere het 

hulle 'n spoor gesny van die nou modieuse 

benadering om 'wat jy wil' te dra - en hulle 

het dit gedoen as 'n vorm van 

selfuitdrukking. Dit het gegaan oor en gaan 

oor 'n individualiteit waar jy is

erken vir die klein erken vir die klein 

verskille wat elke 

persoon spesiaal 

maak, is 

belangrik



[Verv.]

Prakties gesproke sal die verstommende 

uitrustings gebaseer op sulke boheemse 

inspirasies waarskynlik net een of twee 

keer drabaar wees - in 'n 

partytjie

instelling - en dit gaan goed met ons. Met 

al die vintage-inkopie- en huurdienste (ten 

minste in die sterkste tegnologiese 

samelewings), met slegs 'n paar klikke op 

die sleutelbord, was dit nog nooit so maklik 

om na alles te kyk nie. Die meeste 

invloedryke modemense verken deesdae 

gretig winkels en vlooimarkte op soek na 

'onkoopbare'

outentieke 

Boheemse elemente. Ten Boheemse elemente. Ten 

minste onopklaar totdat een van die 

'vinnige mode' ryke hul masjinerie aan die 

gang sit

om dit na die miljoene te versprei. 

Ons hoef nie te wag vir die ryke om dit te 

doen nie. Ons kan

huur die 

hippi e 

garm 

ent.

Goedkoop kan ons die moontlike style 

ondersoek soos ons wil sonder om ons 

klerekaste vol te maak. (Van die 

kleinhandelaars wat hierdie dienste 

aanbied, is onder meer die luukse 

kleinhandelaar Rent the Runway, 

TheRealReal, en die meer gemaklike TheRealReal, en die meer gemaklike 

Urban Outfitters.)

Die styl van die 70's is een ding; maar ons 

kan en moet sekerlik druk die kan en moet sekerlik druk die 

koevert. In die modebedryf word koevert. In die modebedryf word 

hupstootjies vir hipster-modes op 'n nuwe 

manier ondersoek om die boheemse dors 

by baie mense te blus; en 'n merkwaardige 

ding is dat die invloed van die 70's homself 

toelaat

om so geëksperimenteer te word; miskien 

omdat die 1970's meestal die resultaat 

was van eerstehandse artistieke 

eksperimentering met tweedehandse 

klere.

Vintage mode kan maklik gekombineer 

word met die vrye gees wat gepaard gaan 

met die hippy era. Blomme somerrokke, 'n 

wye verskeidenheid stewels - van die 

westerse geïnspireerde cowboy-stewels 

tot hul sultrier-weergawe van stywe hoë 

leer-en meer.

Hier is 'n lys van die mees 

gebruikersvriendelike 

selfrenewing-neigings uit die 1970's:

1. Blomme 

rokke 

2. Westerse 

stewels 

3. Gewas 

tops

4. Broek met 

'n hoë 

middellyf 

5. Broekdrag

6. Subtiele 

naaktheid

7. Breiwerk

8. Grafiese 

t-hemde

Van die mees toegewyde aanhangers van 

die styl is baie stylikone - sowel modelle as 

ontwerpers. Kate Moss het al in die 

verlede genoem dat een van haar moet in 

die klerekas 'n blomme-rok vir 70's is (of 

iets wat die gevoel van daardie dekade ten 

minste herhaal). Moderne ikoon van 

vandag

Vanessa 

Hudgens is ook 'n egte Hudgens is ook 'n egte 

70-jarige meisie wat styl betref - sy het die 

modemense met hippiese voorkoms na 

Coachella laat wapper en was sedertdien 

onstuitbaar in hierdie verband.

Van die ontwerpers wat die 70's verken 

het 

inspirasie gedurende die SS20-seisoen 

sluit in 

Marc jacobs.

Hy het sy versameling opgedra aan Marina 

Schiano, Anita Pallenberg en Ann 

Reinking in All That Jazz. Dit lyk asof die 

hele modebedryf verlief geraak het op sy 

magdom patrone, silhoeët en kleure. 'N 

Meer ontspanne benadering wat deur 

dieselfde dekade geïnspireer is, was 

tydens die Celine-skou, waar jeans met 

breë bene en suede-buiteklere die 

aanloopbaan oorheers het. Handelsmerke 

soos Etro en Missoni het ook inspirasie uit 

die dekade verkry met blomme afdrukke, 

kleurvolle breiwerk en vloeiende rokke.

Etro hou veral verband met die estetiek 

van die 70's, ongeag die seisoen, wat 

bewys dat sekere elemente van daardie 

dekade nooit werklik uit die styl raak nie. 

Dit dien as 'n wonderlike voorbeeld van 

hoe om die 70's te benader sonder dating 

en onmode. Van die grootste inspirasies 

van die handelsmerk vir die komende 

seisoen, wat sekerlik treffers gedurende 

die lente- en somermaande sal wees, sluit 

wit en gedrukte vloeiende rokke, breë 

rieme op die middellyf en 'n gedrukte jeans 

in. Aan die ander kant was van die 

interessantste besonderhede op die 

aanloopbaan: ruffles, byvoordele en

serpe wat op enige moontlike of 

onmoontlike manier gedra word, insluitend 

as een van die klassieke hippiese 

modestellings - kopdoeke. Ons kan net 

sowel die vroliker klere verken terwyl ons 

nog kan, want die herfs- en wintermaande 

lyk nogal somber, op die mooiste maniere.
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oogpunt
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gedagtes oor ..

Die slinger swaai, dit kan Die slinger swaai, dit kan 

nie te lank op enige plek bly nie: hoe ook al 

belangrik dat die aandag op een of ander 

gebied is, sal die aandag onvermydelik wankel. 

Dit is die menslike natuur, dit is ook die aard 

van aandag.

En die natuur het aandag gegee: na die 

planeet. En hopelik het daar iets tydens die 

intense swaai

verbeter. En nog baie meer moet verbeter.

Dit het vroeër die idee van 'nasie' aangeraak. 

Dit is byna altyd om die idee van 'individu' aan 

te raak. Inderdaad, mode bestaan uit individue - 

spesifiek, met alle oë wat die meeste vasgeplak 

het

modieuse jong dames regoor die wêreld - dit 

gaan na die individuele vrou, wat nou as sterk 

gevier word, aangemoedig om kwaai te wees, 'n 

bietjie Kung-Fu te ken en gemaklik te wees in 

haar eie vel, dwarsoor die wêreld. 

Ons sien ook dat die pendumlum van 

wêreldwye aandag die idee, die werklikheid en 

die Ideaal raak

Stad. Die konsep van die stad, in 'n Stad. Die konsep van die stad, in 'n 

wêreld van netizens, van digitaal-netwerk 

wêreldburgers, verg 'n bietjie besparing. Dit 

gaan verder as skoon water en lug, ens

veronderstel goeie omgewing:veronderstel goeie omgewing:

* 'N Besparing op roekelose 

huurverhoging:

met die nuwe politieke impulse regoor die 

politieke spektrum om maniere te ondersoek 

om huurvlakke in die stad Berlyn, die deelstaat 

Kalifornië, en baie ander plekke te bekamp. 

* Besparing van die kwesbaarste 

blomme van 

klein is-mooi kapitalisme, die klein is-mooi kapitalisme, die 

afsetpunte waar dinge meer as die geld 

daarvoor gemaak word, wat miskien met die 

hand gemaak is deur spesialiste wat miskien al 

geslagte lank bestaan het en hul kennis 

gekweek het en 

handwerk bv. in handwerk bv. in 

familieondernemings. 

* 'N Besparing van beide 

brandless en van die kleiner brandless en van die kleiner brandless en van die kleiner 

handelsmerke onder die wêreldwye handelsmerke onder die wêreldwye 

megabrands, selfs al besef ons dat wêreldwye 

handelsmerke en 'n wêreldburger-tegnologie 

soms die lewe fassinerender en meer lonend 

kan maak. 

Op politieke gebied is binêre geslagte nog nooit 

meer in 'n hoek gestop nie. Aangesien binêre 

nie meer 'n dominante faktor is nie, is 

verhoudings ook nie meer 'binêr' soos voorheen 

nie. 'N CBS-peiling in 2019 het getoon dat twee 

derdes van

Amerikaanse Amerikaners keur nou goed uit 

wat CBS 'konsensuele nie-monogamie' genoem 

het. Met polyamory en sy nou verwante broer, 

pansexuality, om hoofstroomtendense in 

verskillende genres te kry, verkry meisies mode 

'n paar kenmerke uit transgender-houdings, met 

modieuse 2020-someruitrustings wat 'n nuwe 

moeitevrye weerspieël

meisie krag.



Ons sien 'n gerealiseerde, selfversekerende 

glans wat manlikheid 'toepas' 

in sy vars vroulikheid ( hoewel in sy vars vroulikheid ( hoewel in sy vars vroulikheid ( hoewel 

die werkwoord 'toepaslik' hier gebruik word in 

die konnotasie van mans wat meestal geneig is 

om dit alles goed te keur). Hierdie uitstraling 

van 2020 is toegewikkel met 'n seksualiteit 

waaraan verskynsels soos Rihanna se 

Fenty-handelsmerk help prikkel het. Dit bevat 'n 

tikkie "lingerie-fetish" wat toegepas word op 

uitrustingskategorieë wat gewoonlik van sulke 

genres verwyder is, op 'n manier wat 

kommersieel uitwerk.

Omgewingsgesindheid word nou as 

vanselfsprekend aanvaar, waar die meeste 

handelsmerke hard aan meer werk 

planete wyse weefsels en planete wyse weefsels en 

kleurmetodes, wat sterker neig na herwinning. 

In 2020 besoek die fashionistas met trots tweedehandse In 2020 besoek die fashionistas met trots tweedehandse 

klere winkel en ook met vrymoedigheid hul klere winkel en ook met vrymoedigheid hul 

naaimasjiene pronk: klein logo's en logofree 

klere is deel van die groener geur van vryer 

mode. 



























Kollig op 'n paar 

belangrike FW20 / 

21-neigings en 

-stowwe

Deur Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Fashion Correspondent

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

BOTTEGA-EFFEK 

Die skoonheid van die dinamiek in die 

modebedryf is dat daar elke paar seisoene 

'n nuwe leier / 'n trendsetter opduik. Die 

meeste

so 'n situasie ontstaan dikwels nadat 'n 

nuwe ontwerper 'n gevestigde 

handelsmerk oorneem en dit 'n nuwe, vars 

voorkoms gee, terwyl die unieke kwaliteit 

van die huis dikwels behou word. Daar is 

geen twyfel dat Bottega Veneta die 

belangrikste handelsmerk van die afgelope 

en huidige jaar is nie. Die Italiaanse 

modehuis wat bekend is vir die 

manipulering van leer, is deur Daniel Lee 

gemoderniseer en die huis gesteel harte gemoderniseer en die huis gesteel harte 

van alle modes. Die toenemende van alle modes. Die toenemende 

belangstelling in leer kledingstukke het 

baie kreatiwiteite onder die loep geneem 

en in reaksie daarop het hulle die neiging 

aangepak en dit as hul eie vertolk. Onder 

die leiers in die bedryf wat groot dele van 

hul versamelings in leer gewerk het, is 

Mugler, waar leer in verskillende kleure, 

wat wissel van bordeaux tot 

middernagblou, gedien het as 'n doek vir 

klere-beïnvloed uitrustings, broek en 

rompe. Die rompe is op 'n besonderse 

interessante manier gemanipuleer, wat 

herinner aan 'n kouseband wat van die 

middellyf van die romp aan 'n sokkie deur 

die hoë gleuf gekyk is. Pierpaolo Piccioli 

vir Valentino gebruik 'n meer vroulike en 

romantiese benadering met 'n aanbod van 

korsetsteen rokke, pasgemaakte baadjies 

en versierings met die gebruik van klein 

stukkies leer wat in die vorm van 'n 

blomvorm gevorm is

blare. Soos verwag is, is bykomstighede 

van leer in byna alle versamelings 

aanwesig, en dit sou 'n besonderse 

pragtige manier wees om 'n volle 

voël-voorkoms te maak.

STANDOU T 

UITWEER

Terwyl Bottega Veneta meestal verband 

hou met die gebruik van leermanipulasie, 

het die materiale hierdie seisoen minder as 

'n belangrike aspek van die versameling 

gedien. Die sleutel het kleur en silhoeët 

geword wat die meeste interessant is 

wanneer dit op buiteklere aangebring is. 

Een blik het veral my aandag getrek

die beste manier moontlik. 'N 

Vloerlengte-bontjas met 'n dik rand aan die 

onderkant. Die ooreenkoms met 'n 

vloermotor het die kledingstukke soveel 

interessanter gemaak, en dit balanseer reg 

op die rand van wat buitengewoon belaglik 

en pragtig kreatief is. Burberry is 'n ander 

wonderlike modehuis wat deurlopend 

ongelooflike stukke vir buiteklere lewer. 

Hul historiese verbintenis met daardie 

spesifieke kategorie en die kreatiewe 

genie van Riccardo Tisci lewer 'n 

uitstekende resultaat. Klassieke slootjasse 

is met uiteenlopende materiale en 

dekoratiewe tegnieke gemanipuleer, terwyl 

die winterjasse 'n laag skouerlaag met 

aangehegte bontpanele bevat, wat lyk 

soos 'n knus serp wat los op die jas 

toegedraai is.

ROCKSTER

Terwyl die meeste van my persoonlike 

gunstelinge hierdie seisoen van die 1980's 

beïnvloed het, het inspirasie uit daardie 

tydperk taamlik gewild gelyk, veral in 

Parys. Isabel Marant en Saint Laurent het 

hul modelle op ware 80-jarige rockstars 

laat lyk. Met die invloed van die kultusfilms 

soos “Grease”, het ons stywe vinielbene 

gesien wat met bourgeois-geïnspireerde 

pakbaadjies gekombineer is, gekombineer 

met hemde wat aan die nek gebind is in 

boë by Saint Laurent. Aan die ander kant, 

Marc Jacobs,

het sy sagter en romantiese stukke 

weerspieël wat herinner aan sy werk in 

Louis Vuitton, met 'n meer fyner voorkoms. 

Hy het so ver gegaan om die boodskap te 

lewer as hy Miley Cyrus ontplooi om die 

aanloopbaan te loop langs die artistieke 

gemors wat hy op die agtergrond 

georganiseer het. Op die aanloopbaan; 

leerrompe, glinsterende mini-rokke en 

leerhandskoene - die regte krammetjies 

van rock chick uit die 1980's.

Corsetry

Die vorme blyk die afgelope seisoen te 

wees. Dit word deur die ontwerpers 

gemanipuleer om onnatuurlike vorms te 

vorm wat in die diepte van hul verbeelding 

gebore is, of diegene wat bedoel is om die 

natuurlike vorm van 'n vrou te verbeter. 

Sekere handelsmerke het 'n 

langtermynverwantskap met die 

verbetering van die kurwes van hul 

vroulike kliënte. Een van die mees 

relevante is die Franse modehuis Balmain 

onder die stuur van Olivier Rousteing, wat 

hierdie seisoen teruggekeer het na sy 

wortels om die liggaam tot volmaaktheid te 

vorm. Terwyl sy onlangse versameling 

talle bokse van die belangrikste tendense 

vir die seisoen insluit, insluitend leerwerk 

en buiteklere buiteklere, was die tops van 

leer die vorms van leer wat moeiteloos op 

die lyf lyk soos katoenstof.



na die uitgang van die water. Aan die 

ander kant het David Koma 'n meer tipiese 

voorkoms gehad; lê deurskynende 

korsette bo-op verskillende kledingstukke 

soos denim- en leerstukke met 'n vorm wat 

herinner aan 'n ongedaante liggaam. Selfs 

'n klassieke handelsmerk soos Chanel het 

tweed-korsette aan die voorkant met 'n 

paneel paljette aangebied in hul strewe om 

'n jonger klant te nader.

WESTERN

Gedurende die afgelope paar seisoene het 

ons 'n toenemende relevansie gesien van 

diere-afdrukke, beide op leer en ander 

materiale. 'N Besliste opvatting teen die 

einde van verlede jaar, en wat vanjaar lyk, 

is die koei-druk. In lyn daarmee

verwysing, ons sien dat 'n toename in die 

cowgirl-styl gedryf word deur die mense 

soos Kendall Jenner en die nuutste 

versameling Virgil Abloh vir OffWhite. 

Brandon Maxwell het 'n versameling 

geskep wat sy vroulike en verfynde styl in 

balans hou met 'n ontspanne westerse 

gevoel. Die westerse styl van Maxwell het 

oud en nuut gevoel: midi-suede-rokke en 

Kanadese pakke met skuins gevoerde 

jasse

teëgekom deur boontjies en 

cowboy-stewels met hoë hak en toegerus 

met gordelsakke. Dsquared2 hou ook vas 

aan die cowgirl-gevoel, daardie een baie 

meer

opgemaak en ontspanne met leerbroekies 

en geruite hemde, met baie byvoordele en 

gesellige buiteklere waarin 'n mens graag 

op die stoep van hul huis wil sit en kyk na 

sonsondergang. 

WINTERLAGERS

Dsquared2 het hul Westerse styl gemeng 

met 'n ander neiging van die uurlae. Die 

winterlae is perfek geskik vir kouer weer, 

en selfs die koudste dae van die Europese 

winter voel nie soos die perfekte weer vir 

stap nie. Sit toppe met cardigans en voeg 

nog 'n gesellige laag by soos 'n lang, grys 

trui met byvoordele en genoeg volume om 

as 'n kombers te dien, wat gemaak word 

vir die perfekte wintervoorkoms met 'n 

atmosfeer van koelte wat net koejawels 

het. 'N Ander vorm van gelaagdheid, 'n 

baie meer romantiese en vriendelike, is 

aangebied deur Simone Rocha, wat haar 

skerp wit hemprokkies met gebreide 

sjaalvariëteite gelê het, wat hul eie 

kledingstukke gevorm het. Op 

Amerikaanse bodem het Michael Kors 'n 

soortgelyke skoolhoof gevolg en 'n 

verskeidenheid van jasse en kappies 

bo-op 'n hemp en 'n duo van die nek gelê.

elemente wat sy versameling verwys na 

'n meer verfynde en moderne veedogter 

- 'n ruiter. 

VLIEG MY NA DIE 

MAAN

As ons van moderne oplossings praat, kan 

u nie die groter relevansie van tegnologie 

en 'n dryfveer vir die ontdekking van die 

onbekende mis nie. As daar een veld is 

wat baie beleggers lok, sowel as binne die 

modebedryf, is dit ruimtereis. Met meer 

geleenthede en ontdekkings elke dag, is 

die vermoë om na die ruimte te reis baie 

nader as wat ons 'n paar dekades gelede 

sou kon dink. Een van die dinge waarvoor 

die modebedryf veral vaardig is, is om 

nuwe relevante onderwerpe op te soek en 

dit tot wandelende getuienisse te maak 

van wat die samelewing van daardie 

oomblik dink. En so kies baie jong 

ontwerpers die verwysing. Kanye West se 

terugkeer na Parys en die modeweek is 

gekenmerk deur 'n versameling wat 

herinner aan 'n moderne ruimtetuig, 

vermeng die perfekte hoeveelheid 

onrustigheid en innovasie om 'n 

eenvoudige dog futuristiese versameling te 

skep. Die area het 'n al silwer voorkoms 

wat in die vorm so vreemd lyk soos Haider 

Ackermann se haarstyle, wat lyk soos 

eiers bo-op die modelle se koppe en

vermaaklik as die uitvoering van Noordwes 

tydens die Yeezy-vertoning. 

DIE NUWE 

NEUTRALE: 

GROEN, BLOU EN 

BRUIN

In 'n heelal waar veranderinge vinnig, 

uitgestrek en onvermydelik is, is 

modehandelsmerke voortdurend op soek 

na die nuwe, maar in so 'n mededingende 

omgewing is nuut nie meer genoeg nie. 

Die nuwe moet lank genoeg duur sodat die 

handelsmerke daarvoor kan inbetaal, en 

as alles goed gaan, kan die moontlikheid 

om krammetjies te ontwikkel wat kliënte vir 

elke seisoen sal bereik, 'n sukses behaal, 

sowel wat die inkomste as die relevansie 

daarvan betref. Sommige van die onlangse 

krammetjies bevat minissakke, muile en 

monochromatiese modes. Hierdie seisoen 

word mode oorgeneem deur die nuwe 

kleurpallet - die nuwe neutrale, beide in die 

sin van hul nabyheid aan die aard en hul 

aanpasbaarheid. Forrest groen, 

middernagblou en aardse bruines het die 

versamelings van Christopher Kane, 

Lanvin, Salvatore Ferragamo regeer. Die 

gebruik van die kleure deur daardie 

handelsmerke toon hul aanpasbaarheid 

met die fokus van Christopher Kane

meer op sensuele sy en meer op sensuele sy en meer op sensuele sy en 

kantstukke, Lanvin op maat en 

Salvatore Ferragamo op maklike, 

alledaagse basis.

TALL 

BOOTS

Stewels is nooit uit die styl nie, selfs nie in 

die somer nie, maar die meeste verkies 

om muile of sandale te gebruik. Die 

afgelope seisoen was geen uitsondering 

nie. Handelsmerke in alle hoofstede het 

met lang stewels gewerk, waaronder Marc 

Jacobs, Alexander McQueen, Moschino en 

Saint Laurent. Toegegee, almal van hulle 

het hul eie unieke style, en dit het 

weerspieël in hul benadering, maar dit is 

die ware skoonheid van 'n stywe hoë 

stewels - mens kan dit op soveel 

verskillende maniere werk; van die 

uitgebreide versierde lopende stewels wat 

ooreenstem met Marie Antoinettelike rokke 

ontwerp deur Jeremy Scott tot die gladde 

weergawe aangebied deur Sarah Burton. 

Hulle is soos 'n klein swart rok - skynbaar 

universeel, maar tog is daar baie ruimte vir 

individualiteit.

STREEK TOT 

NIHILISME

Alhoewel nie alle ontwerpers besluit het 

om die inspirasie van die vroeë 

negentigerjare te ondergaan nie, is dit 

veilig om te sê dat straatstyl beslis die 

heersende grond van nihilisme is. 

Nihilisme - die gevoel van antifashion, die 

sorgelose en

'n effens neerdrukkende voorkoms wat by 

Kurt Cobain en Kate Moss geleen is, is 

veral geskik vir die alledaagse, want daar 

is geen foute wat gemaak moet word as 'n 

mens besluit om eenvoudig te hou nie. 

Laquan Smith se 90's het 'n toonbeeld van 

Gianni Versace, veral die herfs / winter 

1992-versameling “Miss S&M”. Aan die 

ander kant het Balenciaga die grootste 

deel van hul enorme versameling met 

minimalisme en donker kleure vasgeval. 

Eenvoudige silhoeët, minimale 

hoeveelheid bykomstighede, geen 

grimering nie, gesmeerde hare - Nihilism 

Paradise. Wel, dit is miskien nie juis 'n 

paradys nie, gesien die wonderlike toneel 

en musiek wat deur Demna Gvasalia 

gekies is, maar die donker stemming het 

selfs meer geskik vir die geleentheid.





Modemodel Oriada 

Bajrami, @oriadabajrami 

Foto & hoofstilering: Aristo Tacoma

Bydraende stilis: Myrto Departez

MUA, haarstilering: Myrto 

Departez, @myrto_departez

Studio ligging: Studio P56, 

Athene, @ studio.p56.

Mode-etikette: skoene deur TATU, 

@tatu_by_suelita THS, @ths_fashion_ 

BERSHKA, @bershkacollection

Stede: model wat in Athene gefotografeer is, 

gekombineer met ander foto's deur A.Tacoma 

uit Kreuzberg, Berlyn 

Vonkel tot die 

somer

Stad







































Sofias se

styl

Deel I van II: 

meisie-essensie

Modemodel: Sofia Lavrentiadou, 

@lavrentiadou_

Foto en hoofstilering deur Aristo Tacoma 

mede-stilis, MUA: Myrto Departez, 

@myrto_departez Tegniese adviseur: Henrik 

S.Tangen, INTERFOTO, 

@interfotonorge Ligging: Studio P56, 

Athene, @ studio.p56

Mode-etikette: INTIMISSIMI, 

@intimissimiofficial FASHION COMPONENTS, 

Athene, @ fashion.components H&M, @hm 

MANGO, @mango IOAKEIMIDIS FINE 

JEWELLERY, @ioakeimidis_collection



'Liefde is soos 'n 

vriendskap wat aan 

die brand geslaan 

word.' Bruce Lee







Ek "Ek 

verag 

narciss ism, 

maar ek 

keur van 

nietigheid.

"Ek 

Diana 

Vreelan d



<< Ja, ons het toe 

baie dinge gedoen 

- alles mooi >> 

Sappho



'Mense sal 

staar. Maak 

dit die 

moeite 

werd.' 

Harry 

Winston



<< Mode is die 

wapenrusting om die 

realiteit van die 

alledaagse lewe te 

oorleef. >> Bill 

Cunningham 







Sofia se styl 

Deel II van II: Girl 

Armor, 2020ish





























Maak my 'n 

geur wat na 

liefde ruik

Christian Dior

Vir BERLiNiB deur kunstenaar 

Ksenia Kotova @kkseniart







Mode model Nicole Keisidi, 

@nicolekeisidi 

Foto & hoofstilering: Aristo Tacoma

Mede-stilis: Myrto 

Departez

MUA, haarstilering: Myrto 

Departez, @myrto_departez

Studio ligging: Studio P56, 

Athene, @ studio.p56.

Mode-etikette: OYSHO, @oysho 

ZARA, @zara EX-TREME, Athene, 

@theonly_extremeworld NIKE, 

@nike

Benewens klere- en skoenontwerp deur 

stiliste






























