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เมื่อเราสร้างนิตยสารเราจะเริ่มเลย์เอาต์ตั้งแต่เริ่มต้นและเพิ่มแท็ก“ 

TEST OF LAYOUT” 

ในโน้ตสีน้ำเงินที่ด้านซ้ายของหน้าบรรณาธิการนี้ 

นี่คือธรรมชาติและค่อยๆเปลี่ยนเป็นนิตยสารของเราเอง 

เราแทนที่รูปภาพทดสอบก่อนหน้านี้ทุกรูป 

(ซึ่งถูกบันทึกไว้ในบัญชี Instagram 

ของเรา) 

ด้วยรูปภาพจากการถ่ายภาพเริ่มต้นของเราเอง 

แนวคิดเบื้องหลังวิธีนี้คือเราต้องการเพียงแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดสำหรับนิตยสารของเราดังนั้นเราจึงเลือกรูปภาพจากแหล่งที่เราชื่นชอบเช่น 

Vogue, Numero, Bazaar ของ Harper 

และ Elle Magazine 

เพื่อเปิดหน้าของเราด้วยภาพที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรา 

ทำงานเพื่อสร้างสิ่งพิมพ์ต้นฉบับของเราเองอย่างเต็มที่ 

แต่ละประเด็นได้รับการพัฒนาด้วยวิธีนี้และในเวลาที่เผยแพร่ 

(สำหรับเวลาเผยแพร่ให้เว็บไซต์ของเรา) 

เนื้อหาทั้งหมดเป็นของเราเอง มันเป็นเพียงที่

ครั้งนี้ที่ตราประทับ "เผยแพร่" 

จะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของหน้านี้

บทความและข้อความทั้งหมดเป็นงานต้นฉบับตั้งแต่ต้น

ลิขสิทธิ์: นักเขียนบล็อกแฟชั่นสามารถรีบูตภาพด้วยการตอบรับจากนิตยสารรุ่นและ ลิขสิทธิ์: นักเขียนบล็อกแฟชั่นสามารถรีบูตภาพด้วยการตอบรับจากนิตยสารรุ่นและ 

ช่างภาพมอบส่วน DIRECTORY 

ที่เว็บไซต์ของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล. 

เนื้อหาทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่เช่นบนพีซีและผ่านหน้าจอขนาดเล็กเช่นบนโทรศัพท์

ผู้มีความสามารถและแฟชั่นที่ต้องการทำงานกับเราโปรดติดต่อเราที่berlinib@aol.com 

หรือ DM ที่ instagram 
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ๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วม

ในฐานะที่เป็นนิตยสารที่ค่อนข้างใหม่เราได้ตัดสินใจที่จะทำ 

'กระดาษดิจิตอล' ทั้งหมด 

ด้วยอุปกรณ์ด้านบนและ

รสชาติที่ดีและทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้มีส่วนร่วมของเราเราสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมภายในกรอบนี้
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Henning B. Reusch นามแฝง Aristo 

Tacoma; 

นางแบบนักเขียนและช่างภาพมีลิขสิทธิ์ในผลงานของพวกเขาเมื่อมีการอ้างอิง 
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โดย Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Fashion Correspondent

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

ภาพประกอบ:“ AUM” ของ Android 10 ดัดแปลงใน 

Gimp โดย 

ที่

ที่ยืนยง

พลังแห่งยุค 

1970

ยุค 70 

และไอคอนเพศหญิง 

คลาสสิกใหม่ 

อิทธิพลของโบฮีเมียนในฤดูกาลหน้า

's 

แนวโน้มการออกแบบวิธีการ 

; 

ได้รับการยึดในปี 1970

บางทียุคโบฮีเมียนในยุค 70 

อาจไม่ใช่ความหลงไหลอีกต่อไปเพราะไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีอีกครั้งหลังจากหลายปีที่ผ่านมาเมื่อแฟชั่นได้ทำแบบเต็มวง 

อิทธิพลของทศวรรษ 1970 คือ - 

มองไปข้างหน้าเพื่อ FW20 / 21 - 

ถูกผลักดันโดยกระแสของสิ่งที่เราอาจเรียกว่า“ 

ลัทธิทำลายล้างแฟชั่นยุค 90” แต่,

ผู้ชื่นชอบในยุค 70 

ไม่ต้องกลัว! แม่น้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลต่อตนเองจากทศวรรษที่ฮิปปี้ได้สัมผัสกับทุกสิ่ง ไม่ต้องกลัว! แม่น้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลต่อตนเองจากทศวรรษที่ฮิปปี้ได้สัมผัสกับทุกสิ่ง 

การออกแบบในยุค 70 

ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงคำอธิบายของยุคหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในสถานะที่สูงส่งว่าเป็น“ 

คลาสสิก” 

ซึ่งเกือบจะเทียบเท่ากับแนวคิดของชาแนลในเรื่อง

อำนาจการอยู่อาศัยและความหลากหลายที่ดึงดูดใจของยุค 

70 กำลังโลดโผน 

จากสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับกระดานแรงบันดาลใจของนักออกแบบแฟชั่นที่โดดเด่นในทศวรรษ 

1970 มีความโดดเด่นในช่วงทศวรรษที่ 1980 

และมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคอื่น ๆ 

และครั้งนี้มันดูถาวร!

เมื่อเร็ว ๆ นี้บางยี่ห้อเช็ด 80s ออกจากแผนที่; 

พวกเขาเมาโบฮีเมียนขนาดใหญ่แทน 

ตอนนี้พวกเขายังคงต่อสู้กับอิทธิพล 90s 

ในฤดูกาล FW20 / 21 ที่กำลังจะมาถึง

กล่าวอีกนัยหนึ่งนักออกแบบแฟชั่นที่ต้องยอมรับตนเองต้องมีเงื่อนงำมากกว่าเกี่ยวกับยุค 

70 เพื่อให้ได้กำมือเริ่มต้นด้วยไอคอนหญิงยุค 

70 - ผู้หญิงชอบ Cher,70 - ผู้หญิงชอบ Cher,

Stevie Nicks เด็บบี้แฮร์รี่ และ Stevie Nicks เด็บบี้แฮร์รี่ และ Stevie Nicks เด็บบี้แฮร์รี่ และ 

Anita Pallenberg 

ผู้หญิงเหล่านี้มีรูปร่างมากกว่าประวัติศาสตร์ของแฟชั่น 

ไหวพริบในการจับ

 หัวใจของ  หัวใจของ 

ล้าน ไปกับสถานะทางดนตรีของพวกเขาเทียบกับศิลปินที่มีอิทธิพลมากที่สุดและนักคิดของเวลา ล้าน ไปกับสถานะทางดนตรีของพวกเขาเทียบกับศิลปินที่มีอิทธิพลมากที่สุดและนักคิดของเวลา 

เช่น: Anita เช่น: Anita 

Pallenbe rg. อิทธิพลของเธอที่มีต่อสมาชิกของ Pallenbe rg. อิทธิพลของเธอที่มีต่อสมาชิกของ 

The 

โรลลิ่งสโตนส์ในปี 1970 

รวมถึงแฟชั่นเพลงและการตัดสินใจในชีวิตทำให้เธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่โด่งดังที่สุดในเวลานั้น 

และการถกเถียงกันเล็กน้อยไม่ทำอะไรเลยที่จะลบล้างเธอ 

เธอและผู้หญิงที่มีชื่อเสียงคนอื่น ๆ 

ในเวลานั้นดูเหมือนจะเปล่งประกาย - 

และด้วยความจริงแท้ๆแล้วการฝึกฝนจริง ๆ - 

เป็นอิสระที่จะเป็นเหมือนที่พวกเขาต้องการ

พวกเขาได้รับความเห็นชอบจากหลาย ๆ คน 

แต่ไม่ต้องพังเพราะกลัวว่าจะถูกหักล้างจากสังคมที่ก่อตั้ง 

มายอมรับกันเถอะพวกเขามีอิสระมากกว่าเรามาก 

การสำรวจยังของพวกเขา

ด้วยตัวเอง ความรู้สึกเรื่องเพศด้วยตัวเอง ความรู้สึกเรื่องเพศ

ด้วยความรู้สึกที่แพร่หลายของ“ 

ไม่สนใจน้อยกว่าสิ่งที่คนอื่นคิด” 

มาถึงจุดสูงสุดกับพวกเขา 

และในเสื้อผ้าพวกเขาทำให้เส้นทางของวิธีที่ทันสมัยในตอนนี้สวม 

'สิ่งที่คุณชอบ' - 

และพวกเขาก็ทำเช่นนั้นเพื่อแสดงออกในรูปแบบของตัวเอง 

มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับและเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นตัวของตัวเอง

ได้รับการยอมรับสำหรับ ความแตกต่างเล็กน้อยที่ทำให้แต่ละคนพิเศษนั้นสำคัญได้รับการยอมรับสำหรับ ความแตกต่างเล็กน้อยที่ทำให้แต่ละคนพิเศษนั้นสำคัญ



[เธซเธก.]

ชุดพูดที่น่าประหลาดใจที่สุดที่อิงจากแรงบันดาลใจของโบฮีเมียนนั้นมีแนวโน้มว่าจะสวมใส่ได้เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง 

- 

พรรค

การตั้งค่า - และเราก็ไม่เป็นไร 

ด้วยบริการช้อปปิ้งและให้เช่าโบราณทั้งหมด 

(อย่างน้อยที่สุดในสังคมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สุด) 

ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งบนแป้นพิมพ์ 

คนแฟชั่นที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวันนี้กำลังสำรวจร้านค้าโบราณและตลาดนัดเพื่อค้นหา

โบฮีเมียนของแท้ องค์ประกอบ โบฮีเมียนของแท้ องค์ประกอบ 

อย่างน้อยก็ไม่มีที่ติได้จนกระทั่งหนึ่งในอาณาจักร 

'แฟชั่นที่รวดเร็ว' 

ทำให้เครื่องจักรของพวกเขาทำงานได้

เพื่อกระจายไปสู่คนนับล้าน 

เราไม่ต้องรอให้จักรวรรดิทำเช่นนี้ เราทำได้

เช่าฮิปปี้ 

garm ent

ราคาไม่แพงเราสามารถสำรวจสไตล์ที่เป็นไปได้ตามที่เราต้องการโดยไม่ทำให้ตู้เสื้อผ้าของเราแน่น 

(ผู้ค้าปลีกบางรายที่ให้บริการเหล่านั้น ได้แก่ 

ผู้ค้าปลีกระดับสูง Rent the Runway, 

TheRealReal และ Urban Outfitters ที่ง่ายขึ้น)TheRealReal และ Urban Outfitters ที่ง่ายขึ้น)

การจำลองสไตล์ยุค 70 เป็นสิ่งหนึ่ง 

แต่เราทำได้และควรแน่นอน ดันซองจดหมายแต่เราทำได้และควรแน่นอน ดันซองจดหมาย

ในอุตสาหกรรมแฟชั่นในปัจจุบันเสื้อผ้าแฟชั่นฮิปสเตอร์ได้รับการสำรวจด้วยวิธีการใหม่ 

ๆ ในการดับกระหายโบฮีเมียนในหลาย ๆ 

และสิ่งที่น่าทึ่งก็คืออิทธิพลของยุค 70 

ก็เอื้ออำนวยให้ตัวเอง

ที่จะทดลองด้วย; อาจเป็นเพราะสไตล์ปี 1970 

มักเป็นผลมาจากการทดลองศิลปะด้วยเสื้อผ้ามือสอง

แฟชั่นวินเทจสามารถนำมารวมกับวิญญาณอิสระที่มาพร้อมกับยุคฮิปปี้ได้อย่างง่ายดาย 

ชุดเดรสดอกไม้ในช่วงฤดูร้อนรองเท้าบูทหลากหลาย 

- 

ตั้งแต่รองเท้าคาวบอยที่ได้แรงบันดาลใจจากตะวันตกไปจนถึงรองเท้าหุ้มส้นสูงที่คดเคี้ยว

นี่คือรายการแนวโน้มการใช้ตัวเองที่เป็นมิตรมากที่สุดจากปี 

1970:

1. ชุดดอกไม้ 

2. 

รองเท้าบูทแบบตะวันตก 

3. 

ท็อปส์ครอป

4. 

กางเกงเอวสูง 

5. ชุดกางเกง

6. 

ภาพเปลือยที่บอบบาง

7. เสื้อถัก

8. 

กราฟิกเสื้อยืด

ในบรรดาแฟน ๆ 

ที่อุทิศตนของสไตล์เป็นไอคอนสไตล์มากมาย - 

ทั้งนางแบบและนักออกแบบ Kate Moss 

ได้กล่าวถึงในอดีตว่าหนึ่งในสิ่งที่เธอไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงตู้เสื้อผ้าของเธอคือชุดดอกไม้วินเทจยุค 

70 

(หรือบางสิ่งที่เลียนแบบความรู้สึกของทศวรรษนั้นอย่างน้อย) 

ไอคอนแฟชั่นปัจจุบัน

วาเนสซ่าฮัดเจนส์

ยังเป็นเด็กผู้หญิงยุค 70 

ที่แท้จริงในแง่ของสไตล์ - 

เธอสร้างความประทับใจให้กับฝูงชนด้วยสไตล์ที่ดูฮิปปี้ที่ 

Coachella และไม่หยุดยั้งในเรื่องนี้นับตั้งแต่

นักออกแบบบางคนที่สำรวจยุค 70 นี้ 

แรงบันดาลใจในช่วงฤดู SS20 รวมถึง 

Marc Jacobs

เขาอุทิศคอลเล็กชันของเขาให้กับ Marina 

Schiano, Anita Pallenberg และ Ann 

Reinking ใน All That Jazz 

อุตสาหกรรมแฟชั่นทั้งหมดดูเหมือนจะตกหลุมรักกับรูปแบบมากมายของเขาเงาและสี 

แรงบันดาลใจจากทศวรรษเดียวกันนี้ได้ถูกนำเสนอในระหว่างการแสดง 

Celine 

ที่ซึ่งกางเกงยีนส์ขากว้างและแจ๊กเก็ตหนังนิ่มเป็นจุดเด่นของรันเวย์ 

แบรนด์เช่น Etro และ Missoni 

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทศวรรษเช่นกันกับลายดอกไม้เสื้อถักสีสันสดใสและชุดเดรสดอกไม้

Etro 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเกี่ยวข้องกับความงามของยุค 

70 

ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดพิสูจน์ว่าองค์ประกอบบางอย่างของทศวรรษนั้นไม่เคยมีสไตล์ที่แท้จริง 

มันทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีการเข้าถึงยุค 

70 โดยไม่ต้องมองหาวันที่และล้าสมัย 

สำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแบรนด์ซึ่งจะได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนรวมถึงชุดกระโปรงลายดอกไม้สีขาวเข็มขัดเอวกว้างและกางเกงยีนส์พิมพ์ลาย 

ในทางกลับกันรายละเอียดที่น่าสนใจที่สุดที่พบได้บนทางวิ่ง 

ได้แก่ ruffles, fringe และ

ผ้าพันคอที่สวมใส่ในวิธีที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้รวมถึงเป็นหนึ่งในงบแฟชั่นฮิปปี้คลาสสิก 

- ผ้าโพกศีรษะ 

เราทุกคนอาจสำรวจเสื้อผ้าที่ร่าเริงมากขึ้นในขณะที่เรายังสามารถทำได้เนื่องจากฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวดูค่อนข้างมืดมนในรูปแบบที่ทันสมัยที่สุด



นางแบบแฟชั่นและปก BERLiNiB รุ่น 

Natalie Rizou, @natalierizou 

รูปถ่าย & สไตล์หลัก: Aristo Tacoma 

การสนับสนุนนักออกแบบเสื้อผ้าและสไตลิสต์: 

Myrto Departez

MUA, ผมจัดแต่งทรงผม: Myrto 

Departez, @myrto_departez

ที่ตั้งเมือง: เอเธนส์, กรีซสตูดิโอ: สตูดิโอ 

P56, @ studio.p56

ป้ายแฟชั่น: ผ้าแฟชั่นจาก EROTOKRITOS 

KIMIONIS, @prince_erotokritos รองเท้าแตะ 

Summer 2020 จาก MOUSTAKIS, @ 

moustakis.shoes ชุดวินเทจปี 1970 จาก 

RETROSEXUAL, @retrosexual_culture H&M, 

@hosh OZHO, CALZEDONIA ในฤดูร้อนปี 

2020

สไตล์ชายหาดสไตล์สาวเมือง

พลังของชายหาดและปาร์ตี้ในฤดูร้อนปี 

2020 

จากมุมมองของเมืองในเวลากลางคืน





ชุดรูปแบบภาพ ในนิตยสารฉบับนี้ ประกอบด้วย ชุดรูปแบบภาพ ในนิตยสารฉบับนี้ ประกอบด้วย ชุดรูปแบบภาพ ในนิตยสารฉบับนี้ ประกอบด้วย 

คิดใน ..

ลูกตุ้มแกว่ง ไม่สามารถอยู่ได้นานเกินไปในทุกที่: ลูกตุ้มแกว่ง ไม่สามารถอยู่ได้นานเกินไปในทุกที่: 

ไม่ว่าอย่างไร 

ความสำคัญความสนใจไปยังบางพื้นที่คือความสนใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะหลีกเลี่ยง 

นั่นคือธรรมชาติของมนุษย์นั่นคือธรรมชาติของความสนใจ

และความสนใจได้ไปสู่ธรรมชาติ: ต่อโลก 

และหวังว่าในช่วงที่มีการแกว่งตัวแรงมีบางอย่างเกิดขึ้น

ปรับตัวดีขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องปรับปรุง

ก่อนหน้านี้มันได้สัมผัสความคิดของ 'ชาติ' 

มันเกือบจะย้อนกลับไปสัมผัสความคิดของ 'บุคคล' 

แท้จริงแล้วแฟชั่นนั้นถูกแต่งขึ้นโดยเฉพาะบุคคลโดยทุกคนต่างจับตามองมากที่สุด

หญิงสาวที่มีชื่อเสียงทั่วโลก - 

ไปที่ผู้หญิงแต่ละคนซึ่งตอนนี้มีการเฉลิมฉลองที่แข็งแกร่งได้รับการสนับสนุนให้เป็นคนที่ดุร้ายรู้จัก 

Kung-Fu 

สักเล็กน้อยและผ่อนคลายในผิวของเธอทั่วโลก 

เราเห็นด้วยเช่นกันว่าการลงประชามติของความสนใจทั่วโลกได้สัมผัสกับความคิดความเป็นจริงของอุดมคติ

เมือง. แนวคิดของเมืองในโลกของชาวเน็ตที่มีเครือข่ายพลเมืองโลกดิจิทัลต้องการการออมของตัวเอง เมือง. แนวคิดของเมืองในโลกของชาวเน็ตที่มีเครือข่ายพลเมืองโลกดิจิทัลต้องการการออมของตัวเอง 

สิ่งนี้นอกเหนือไปจากน้ำและอากาศที่สะอาด ฯลฯ แต่

presumes สภาพแวดล้อมที่ดี:presumes สภาพแวดล้อมที่ดี:

* * * *ประหยัดจากการเพิ่มค่าเช่าที่ประมาท:

ด้วยแรงกระตุ้นทางการเมืองทั่วสเปกตรัมทางการเมืองของการสำรวจวิธีการลดระดับค่าเช่าในเมืองเบอร์ลินรัฐแคลิฟอร์เนียและสถานที่อื่น 

ๆ อีกมากมาย 

* 

การประหยัดของดอกไม้ที่เปราะบางที่สุดของ 

ทุนนิยมขนาดเล็กที่สวยงาม ร้านค้าที่สิ่งที่ทำเพื่อความรักมันมากกว่าเงินของมันทำอาจด้วยมือโดยผู้เชี่ยวชาญที่อาจมีอยู่ผ่านรุ่นและปลูกฝังความรู้และ ทุนนิยมขนาดเล็กที่สวยงาม ร้านค้าที่สิ่งที่ทำเพื่อความรักมันมากกว่าเงินของมันทำอาจด้วยมือโดยผู้เชี่ยวชาญที่อาจมีอยู่ผ่านรุ่นและปลูกฝังความรู้และ 

งานหัตถกรรม เช่นในธุรกิจครอบครัว งานหัตถกรรม เช่นในธุรกิจครอบครัว 

* บันทึกทั้งสองอย่าง 

brandless และของ แบรนด์ขนาดเล็กbrandless และของ แบรนด์ขนาดเล็กbrandless และของ แบรนด์ขนาดเล็ก

ในบรรดา megabrands 

ทั่วโลกแม้ว่าเราจะเห็นคุณค่าของแบรนด์ระดับโลกและเทคโนโลยีพลเมืองสุทธิโลกบางครั้งสามารถทำให้ชีวิตน่าสนใจยิ่งขึ้นและคุ้มค่ามากขึ้น 

การเมืองเพศไบนารีไม่เคยถูกยัดเข้าไปในมุม 

ด้วยไบนารีจะไม่เป็นปัจจัยสำคัญอีกต่อไปความสัมพันธ์จึงไม่เป็น 

'ไบนารี' อีกต่อไปเหมือนเมื่อก่อน โพล 2019 CBS 

แสดงให้เห็นว่าสองในสามของ

ตอนนี้ชาวอเมริกันอเมริกันเห็นด้วยกับสิ่งที่ CBS 

เรียกว่า 'ไม่ใช่คู่สมรสคนเดียว' ที่ยินยอม 

ด้วยโพลีมอรีและพี่น้องที่เกี่ยวข้องกันอย่างกะทันหันได้รับเทรนด์กระแสหลักในหลากหลายประเภทแฟชั่นสาวได้รับคุณสมบัติบางอย่างจากทัศนคติของคนข้ามเพศด้วยชุดฤดูร้อนปี 

2020 

ที่ทันสมัยสะท้อนให้เห็นถึงความสะดวกสบายใหม่

พลังสาว



เราเห็นความเปล่งปลั่งและมั่นใจในตนเองว่า 

'เหมาะสม' 

เป็น ผู้หญิงสด ( แม้ว่าคำกริยา เป็น ผู้หญิงสด ( แม้ว่าคำกริยา เป็น ผู้หญิงสด ( แม้ว่าคำกริยา 

'เหมาะสม' 

จะถูกใช้ที่นี่ในความหมายของผู้ชายโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะอนุมัติมันทั้งหมด) 

ความกระจ่างใสในปี 2020 

นี้ถูกผสมผสานเข้ากับความเซ็กซี่ที่ปรากฏการณ์เช่นนี้ในฐานะแบรนด์ 

Fenty ของ Rihanna ได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดขึ้น 

ซึ่งรวมถึงการสัมผัสของ "ชุดชั้นในเครื่องราง" 

ที่ใช้กับหมวดหมู่ชุดโดยทั่วไปแล้วจะถูกลบออกจากประเภทดังกล่าวในลักษณะที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์

ตอนนี้สิ่งแวดล้อมถูกนำมาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับซึ่งแบรนด์ส่วนใหญ่ทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มเติม 

ผ้าดาวเคราะห์ที่ชาญฉลาด และวิธีการทำให้เป็นสี ผ้าดาวเคราะห์ที่ชาญฉลาด และวิธีการทำให้เป็นสี 

ในปีพ. ศ. 2563 

นักแฟชั่นนิยมได้มาเยี่ยมเยียนอย่างภาคภูมิใจ เสื้อผ้ามือสองนักแฟชั่นนิยมได้มาเยี่ยมเยียนอย่างภาคภูมิใจ เสื้อผ้ามือสอง

จัดเก็บและแสดงจักรเย็บผ้าอย่างกล้าหาญ: โลโก้เล็ก 

ๆ และเสื้อผ้า logofree 

เป็นส่วนหนึ่งของรสชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของแฟชั่นอิสระ 
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โดย Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Fashion Correspondent

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

ผล BOTTEGA 

ความงามของพลวัตของอุตสาหกรรมแฟชั่นคือทุกสองฤดูกาลผู้นำคนใหม่ 

/ ผู้นำเทรนด์จะปรากฏ มากที่สุด

บ่อยครั้งที่สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนักออกแบบหน้าใหม่เข้ายึดแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทำให้มันดูใหม่และสดชื่นในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพของบ้าน 

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแบรนด์ที่เกี่ยวข้องที่สุดของปีที่ผ่านมาและปัจจุบันคือ 

Bottega Veneta 

บ้านแฟชั่นอิตาเลี่ยนที่รู้จักกันดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องหนังได้รับการปรับปรุงโดย 

Daniel Lee และได้ขโมย หัวใจของ Daniel Lee และได้ขโมย หัวใจของ 

fashiongirls ทั้งหมด ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเสื้อผ้าเครื่องหนังเป็นที่จับตามองของครีเอทีฟมากมายและในการตอบสนองที่พวกเขานำเทรนด์มาตีความเป็นของพวกเขาเอง fashiongirls ทั้งหมด ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเสื้อผ้าเครื่องหนังเป็นที่จับตามองของครีเอทีฟมากมายและในการตอบสนองที่พวกเขานำเทรนด์มาตีความเป็นของพวกเขาเอง 

ในบรรดาผู้นำในอุตสาหกรรมที่ทำงานในคอลเล็กชั่นเครื่องหนังของพวกเขาคือ 

Mugler 

ซึ่งเครื่องหนังมีหลายสีตั้งแต่เบอร์กันดีไปจนถึงสีน้ำเงินเที่ยงคืนทำหน้าที่เป็นผืนผ้าใบสำหรับชุดกางเกงและกระโปรงแบบ 

rockinfluenced 

กระโปรงมีการจัดการในวิธีที่น่าสนใจโดยเฉพาะเตือนความทรงจำของเข็มขัดรัดถุงเท้าที่เชื่อมต่อจากรอบเอวของกระโปรงกับถุงเท้ามองผ่านร่องสูง 

Pierpaolo Piccioli 

นำเสนอความเป็นผู้หญิงและโรแมนติกมากขึ้นสำหรับ 

Valentino 

ด้วยข้อเสนอของชุดเครื่องหนังใส่เสื้อแจ็คเก็ตและตกแต่งด้วยการใช้หนังชิ้นเล็ก 

ๆ หล่อเป็นรูปดอกไม้

กลีบดอก 

ตามที่คาดไว้เครื่องประดับหนังมีอยู่ในคอลเลกชันเกือบทั้งหมดและจะเป็นวิธีที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ดูเต็มรูปแบบSTANDOU T 

OUTWEAR

ในขณะที่ Bottega Veneta 

ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้งานการจัดการหนังในฤดูกาลนี้วัสดุที่ใช้ทำหน้าที่เป็นคอลเล็กชั่นที่เกี่ยวข้องน้อยกว่า 

ที่สำคัญกลายเป็นสีและเงาที่น่าสนใจที่สุดเมื่อนำไปใช้กับแจ๊กเก็ต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปลักษณ์หนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของฉัน

วิธีที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ 

เสื้อโค้ทขนยาวที่มีขอบหนาติดอยู่ที่ด้านล่าง 

มันคล้ายกับไม้ถูพื้นทำให้เสื้อผ้าที่น่าสนใจมากขึ้นสมดุลบนขอบของสิ่งที่เกินไร้สาระและสร้างสรรค์อย่างสวยงาม 

บ้านแฟชั่นชั้นเยี่ยมอีกแห่งที่ให้บริการชิ้นส่วนนอกสุดน่าทึ่งคือ 

Burberry 

การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของพวกเขากับหมวดหมู่นั้น 

ๆ และอัจฉริยะที่สร้างสรรค์ของ Riccardo Tisci 

ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม 

เสื้อโค้ทสลักแบบคลาสสิกได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุและเทคนิคการตกแต่งที่หลากหลายในขณะที่เสื้อโค้ตในฤดูหนาวนั้นมีชั้นไหล่ที่หล่นพร้อมกับแผ่นขนสัตว์ที่ติดอยู่ซึ่งคล้ายกับผ้าพันคอที่อบอุ่น

ROCK STAR

ในขณะที่รายการโปรดส่วนตัวของฉันเบี่ยงเบนไปจากอิทธิพลในฤดูกาลนี้ 

แต่แรงบันดาลใจจากยุคนั้นก็ดูเหมือนเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในปารีส 

Isabel Marant และ Saint Laurent 

ทำให้แบบจำลองของพวกเขาดูเหมือนร็อคสตาร์ยุค 

80 ที่แท้จริง 

ด้วยอิทธิพลของภาพยนตร์ลัทธิอย่าง“ Grease” 

เราเห็นเลกกิ้งไวนิลแน่น ๆ 

สไตล์แจ็คเก็ตสูทที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชนชั้นกลางที่จับคู่กับเสื้อผูกคอไว้ในธนูที่ 

Saint Laurent ในทางกลับกัน Marc Jacobs

โต้กลับชิ้นงานที่นุ่มนวลและโรแมนติกของเขาชวนให้นึกถึงผลงานของเขาในหลุยส์วิตตองมากขึ้นด้วยความหงุดหงิดมากขึ้น 

เขาไปไกลเท่าที่จะส่งข้อความเมื่อปรับใช้ Miley 

Cyrus 

เพื่อเดินบนรันเวย์ไปพร้อมกับความยุ่งเหยิงด้านศิลปะที่เขาจัดขึ้นในพื้นหลัง 

บนรันเวย์; กระโปรงหนัง, 

ชุดมินิระยิบระยับและถุงมือหนัง - 

ลวดเย็บกระดาษจริงของร็อคเจี๊ยบ 1980

corsetry

รูปร่างดูเหมือนจะมีแนวโน้มในฤดูกาลนี้ 

ผู้ออกแบบโดยนักออกแบบในรูปแบบที่ผิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นในส่วนลึกของจินตนาการของพวกเขาหรือผู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างรูปร่างตามธรรมชาติของผู้หญิง 

แบรนด์บางแบรนด์มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าหญิง 

หนึ่งในสิ่งที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือบ้านแฟชั่นฝรั่งเศส 

Balmain ภายใต้การควบคุมของ Olivier 

Rousteing 

ซึ่งฤดูกาลนี้กลับไปสู่รากฐานของการปั้นร่างกายของเขาให้สมบูรณ์แบบ 

ในขณะที่คอลเล็คชั่นล่าสุดของเขาทำเครื่องหมายปิดกล่องแนวโน้มที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับฤดูกาลรวมถึงเครื่องหนังและแจ๊กเก็ตที่โดดเด่นชิ้นที่น่าทึ่งที่สุดบางชิ้นเป็นท็อปส์ซูที่ทำจากหนัง



จะออกจากน้ำ ในทางกลับกัน David Koma 

กลับมาดูปกติมากกว่าเดิม 

ใส่เสื้อรัดอกแบบซีทรูไว้ด้านบนของเสื้อผ้าหลากหลายชนิดเช่นผ้าเดนิมและชิ้นหนังด้วยรูปร่างที่ชวนให้นึกถึงร่างกายที่แยกตัวออกมา 

แม้แต่แบรนด์คลาสสิกอย่าง Chanel 

ในการแสวงหาลูกค้าที่อายุน้อยกว่าก็ยังนำเสนอเสื้อรัดอกทวีทที่ตกแต่งด้านหน้าด้วยแผงเลื่อม

ตะวันตก

ในช่วงสองสามฤดูกาลที่ผ่านมาเราได้เห็นความเกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้นของลายพิมพ์สัตว์ทั้งที่ใช้กับหนังและวัสดุอื่น 

ๆ 

สิ่งที่โดดเด่นในช่วงปลายปีที่แล้วและสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นในปีนี้คือพิมพ์วัว 

สอดคล้องกับที่

การอ้างอิงเราได้เห็นการเพิ่มขึ้นของสไตล์ 

Cowgirl ซึ่งได้แรงหนุนจากการชอบของ 

Kendall Jenner และชุดล่าสุดของ Virgil Abloh 

สำหรับ OffWhite Brandon Maxwell 

สร้างคอลเล็กชั่นที่เก็บความเป็นผู้หญิงและความประณีตในแบบของคุณด้วยความรู้สึกแบบตะวันตกที่ผ่อนคลาย 

สไตล์ตะวันตกของแมกซ์เวลให้ความรู้สึกทั้งเก่าและใหม่: 

ชุดมิดิเค็ดนิ่มและชุดสูทแคนาดา

รองเท้าบูทคาวบอยและส้นสูงที่ถูกตีโต้และตกแต่งด้วยเข็มขัดกระเป๋า 

Dsquared2 ยังติดอยู่กับความรู้สึกของ Cowgirl 

อีกอย่างหนึ่ง

กระเซอะกระเซิงและผ่อนคลายไปกับกางเกงขาสั้นหนังและเสื้อเชิ้ตลายสก็อตพร้อมกับเสื้อแจ๊กเก็ตที่อบอุ่นและสบายที่ใคร 

ๆ 

ก็อยากนั่งบนระเบียงบ้านของพวกเขาและชมพระอาทิตย์ตกดิน 

ชั้นฤดูหนาว

Dsquared2 

ผสมผสานสไตล์ตะวันตกเข้ากับแนวโน้มของเลเยอร์ชั่วโมงอื่น 

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพอากาศที่หนาวเย็นชั้นฤดูหนาวไม่เคยล้มเหลวที่จะทำให้แม้กระทั่งวันที่หนาวที่สุดของฤดูหนาวในยุโรปให้ความรู้สึกเหมือนอากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเดินเล่น 

ท็อปส์ซูเลเยอร์ที่มีคาร์ดิแกนและเพิ่มชั้นบรรยากาศสบาย 

ๆ 

เช่นเสื้อสเวตเตอร์ยาวสีเทาที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมและมีปริมาณเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นผ้าห่มได้ทำให้ลุคฤดูหนาวที่สมบูรณ์แบบ 

อีกรูปแบบหนึ่งของการฝังรากลึกโรแมนติกและเป็นผู้หญิงก็ถูกนำเสนอโดย 

Simone Rocha 

ผู้แต่งชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวกับชุดผ้าพันคอถักนิตติ้งซึ่งเป็นชุดของตนเอง 

บนพื้นดินของอเมริกา Michael Kors 

ปฏิบัติตามหลักการคล้าย ๆ 

กันโดยสวมเสื้อคลุมและเสื้อคลุมหลายอันบนเสื้อเชิ้ตและคู่คอลูกเรือ

องค์ประกอบที่อ้างถึงคอลเล็กชันของเขาไปยัง 

Cowgirl ที่ละเอียดอ่อนและทันสมัย - ขี่ม้า 

บินไปที่ดวงจันทร์

เมื่อพูดถึงโซลูชั่นที่ทันสมัยเราไม่ควรพลาดความเกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีและไดรฟ์สำหรับค้นหาสิ่งแปลกปลอม 

หากมีหนึ่งสาขาที่ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากทั้งในและนอกอุตสาหกรรมแฟชั่นก็คือการเดินทางในอวกาศ 

ด้วยโอกาสและการค้นพบที่มากขึ้นในแต่ละวันความสามารถในการเดินทางไปยังอวกาศนั้นอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดไว้เมื่อสองสามทศวรรษก่อน 

หนึ่งในสิ่งที่อุตสาหกรรมแฟชั่นมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษคือการรวบรวมหัวข้อใหม่ 

ๆ 

ที่เกี่ยวข้องและทำให้พวกเขากลายเป็นประจักษ์พยานเกี่ยวกับสิ่งที่สังคมในขณะนั้นกำลังคิด 

ดังนั้นนักออกแบบรุ่นเยาว์หลายคนจึงหยิบมาอ้างอิง 

การกลับมาของ Kanye West 

ที่ปารีสและสัปดาห์แฟชั่นถูกทำเครื่องหมายด้วยคอลเลคชันที่ชวนให้นึกถึงอวกาศที่ทันสมัย 

การผสมผสานปริมาณที่สมบูรณ์แบบของความดิบและนวัตกรรมเพื่อสร้างคอลเลกชันที่เรียบง่าย 

แต่มีอนาคต 

พื้นที่นำเสนอรูปลักษณ์สีเงินทั้งหมดซึ่งดูเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวในรูปทรงเหมือนทรงผมของ 

Haider Ackermann 

ซึ่งคล้ายกับไข่บนหัวของนางแบบและ

ความบันเทิงเหมือนการแสดงของนอร์ทเวสต์ในระหว่างการแสดง 

Yeezy 

ความเป็นกลางใหม่: 

เขียวน้ำเงินและน้ำตาล

ในจักรวาลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างใหญ่และหลีกเลี่ยงไม่ได้แบรนด์แฟชั่นกำลังค้นหาใหม่อยู่เสมอ 

แต่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันเช่นนี้ใหม่ไม่เพียงพออีกต่อไป 

ใหม่ต้องใช้เวลานานพอที่แบรนด์จะได้รับเงินสดและหากทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีความเป็นไปได้ในการพัฒนาลวดเย็บกระดาษที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละฤดูกาลมอบความสำเร็จทั้งในแง่ของรายได้และความเกี่ยวข้อง 

ลวดเย็บกระดาษที่ผ่านมาบางส่วน ได้แก่ 

กระเป๋าขนาดเล็กล่อและแฟชั่นสีเดียว 

ในฤดูกาลนี้แฟชั่นได้รับการครอบครองโดยพาเลทสีใหม่ซึ่งเป็นนิวตรัลใหม่ทั้งในแง่ของความใกล้ชิดกับธรรมชาติและความสามารถในการปรับตัว 

ฟอร์เรสต์เขียวเที่ยงคืนสีน้ำเงินและน้ำตาลดินได้ครอบครองคอลเล็กชั่นของ 

Christopher Kane, Lanvin, Salvatore 

Ferragamo 

การใช้สีของแบรนด์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวกับการโฟกัสของ 

Christopher Kane

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผ้าไหมราคะ และชิ้นส่วนลูกไม้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผ้าไหมราคะ และชิ้นส่วนลูกไม้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผ้าไหมราคะ และชิ้นส่วนลูกไม้ 

Lanvin ในการตัดเย็บและ 

Salvatore Ferragamo 

บนพื้นฐานที่เรียบง่ายและเป็นประจำทุกวัน

บู๊ทสูง

รองเท้าบู๊ตไม่เคยมีสไตล์แม้แต่ในช่วงฤดูร้อนซึ่งส่วนใหญ่ชอบที่จะใช้ล่อหรือรองเท้าแตะ 

ฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไม่มีข้อยกเว้น 

แบรนด์ในเมืองหลวงแฟชั่นทั้งหมดทำงานกับรองเท้าสูงรวมถึง 

Marc Jacobs, Alexander McQueen, 

Moschino และ Saint Laurent 

จริงอยู่ที่พวกเขาทุกคนมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและสะท้อนให้เห็นในแนวทางของพวกเขา 

แต่นั่นคือความงามที่แท้จริงของรองเท้าบูทที่มีความแน่นหนาสูง 

จากรองเท้าที่ตกแต่งอย่างปราณีตบรรจงจับคู่กับชุด 

Marie Antoinettelike ซึ่งออกแบบโดย Jeremy 

Scott ถึงรุ่นที่นำเสนอโดย Sarah Burton 

พวกเขาเป็นเหมือนชุดเดรสสีดำ - ดูเป็นสากล 

แต่มีที่ว่างสำหรับความแตกต่าง

ถูกส่งไปยัง NIHILISM

ในขณะที่นักออกแบบบางคนไม่ตัดสินใจที่จะลงไปตามแรงบันดาลใจของต้นปี 

1990 

แต่ก็ปลอดภัยที่จะบอกว่ารูปแบบถนนนั้นเป็นสิ่งที่ปกครองโดยผู้ทำลายล้างแน่นอน 

พวกทำลายล้าง - 

ความรู้สึกต่อต้านแฟชั่นความประมาทและ

ดูหดหู่เล็กน้อยที่ยืมมาจาก Kurt Cobain และ 

Kate Moss 

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกวันเนื่องจากไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคนตัดสินใจที่จะยึดติดกับความเรียบง่าย 

ยุค 90 Laquan Smith มีสีของ Gianni 

Versace อยู่ในนั้นโดยเฉพาะคอลเลคชั่น Fall / 

Winter 1992“ Miss S&M” ในทางตรงกันข้าม 

Balenciaga 

ติดอยู่กับความเรียบง่ายและสีเข้มสำหรับส่วนใหญ่ของคอลเลกชันขนาดใหญ่ของพวกเขา 

เงาเรียบง่ายจำนวนอุปกรณ์เสริมน้อยที่สุดไม่มีรูปลักษณ์การแต่งหน้าจาระบีผม 

- Nihilism Paradise 

มันอาจไม่ใช่สวรรค์มากนักเมื่อพิจารณาถึงฉากที่เต็มไปด้วยเลือดและดนตรีที่เลือกโดย 

Demna Gvasalia 

แต่อารมณ์มืดนั้นดูเหมือนจะเหมาะสมกว่าสำหรับโอกาสนี้





นางแบบแฟชั่น Oriada 

Bajrami, @oriadabajrami 

รูปถ่าย & สไตล์หลัก: Aristo Tacoma

การสนับสนุนสไตลิส: Myrto Departez

MUA, ผมจัดแต่งทรงผม: Myrto 

Departez, @myrto_departez

ที่ตั้งสตูดิโอ: สตูดิโอ P56, เอเธนส์, @ 

studio.p56

ป้ายกำกับแฟชั่น: รองเท้าโดย TATU, 

@tatu_by_suelita THS, @ths_fashion_ 

BERSHKA, @bershkacollection

เมือง: 

โมเดลถ่ายภาพในเอเธนส์รวมกับรูปถ่ายอื่นโดย 

A.Tacoma จาก Kreuzberg, Berlin 

เปล่งประกายสู่ฤดูร้อน

เมือง







































Sofias 's

สไตล์

ส่วนที่ฉันของ II: 

สาระสำคัญของหญิงสาว

นางแบบแฟชั่น: Sofia Lavrentiadou, 

@lavrentiadou_

ภาพถ่ายและการออกแบบหลักโดย Aristo 

Tacoma Co-stylist, MUA: Myrto Departez, 

@myrto_departez ที่ปรึกษาด้านเทคนิค: Henrik 

S.Tangen, INTERFOTO, 

@interfotonorge สถานที่ตั้ง: สตูดิโอ 

P56, เอเธนส์, @ studio.p56

ป้ายกำกับแฟชั่น: INTIMISSIMII, 

@intimissimiofficial ส่วนประกอบแฟชั่น, Athens, 

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

@mango IOAKEIMIDIS FINE JEWELERY, 

@ioakeimidis_collection



"ความรักก็เหมือนมิตรภาพที่ติดไฟ" 

บรูซลี







ผม "ผม 

เกลียดตัวเอง 

แต่ฉันเห็นด้วยกับความหยิ่งยะโส

"ผม 

Diana 

Vreelan d



<< 

ใช่เราทำหลายสิ่งแล้ว 

- ทั้งหมดสวยงาม >> 

ซัปโป



"ผู้คนจะจ้องมองทำให้มันคุ้มค่าในขณะที่ 

Harry 

Winston



<< 

แฟชั่นเป็นชุดเกราะที่จะอยู่รอดในความเป็นจริงของชีวิตประจำวัน 

>> Bill Cunningham 







สไตล์ของโซเฟีย 

ส่วนที่สองของ II: 

Girl Armor, 

2020ish





























ทำให้ฉันมีกลิ่นหอมที่มีกลิ่นเหมือนความรัก

คริสเตียนดิออร์

สำหรับ BERLiNiB โดยศิลปิน 

Ksenia Kotova @kkseniart







นางแบบแฟชั่น Nicole 

Keisidi, @nicolekeisidi 

รูปถ่าย & สไตล์หลัก: Aristo Tacoma

สไตลิสต์: Myrto 

Departez

MUA, ผมจัดแต่งทรงผม: Myrto 

Departez, @myrto_departez

ที่ตั้งสตูดิโอ: สตูดิโอ P56, เอเธนส์, @ 

studio.p56

ฉลากแฟชั่น: OYSHO, @oysho 

ZARA, @zara EX-TREME, เอเธนส์, 

@theonly_extremeworld NIKE, 

@nike

นอกจากการออกแบบเสื้อผ้าและรองเท้าโดยสไตลิสต์






























