MODEHOROSKOPET/
MAR.07
VÄDUREN

LEJONET
L
LE

SKYTTEN

21
1 mars – 20 april

23 juli
ju – 23 augusti

23 november – 21 december

Sedan 26 februari befinner sig Mars i Vattumannen, och ger
dig en liten extra knuff av energi för att söka nya vägar i ditt liv.
Samtidigt finns en del relationer bak i tiden som gör sig gällande.
Om du har känt en viss trötthet över den ”naturliga” makeup du
har burit de senaste tio åren, är det alltså dags att göra något
åt saken. Strunta i att titta på bilder från vårvisningarna för
inspiration, det är ändå bara total overkill på ofärgade läppar och
genomskinlig mascara. Eller, om det nu ska vara så totalt jävla
icke-existerande kan du lika gärna gå varvet runt och utgå från
Viktor & Rolfs bortsminkade ögonbryn. Testa med ett tjockt lager
Laura Mercier-concealer över hela ansiktet, alternativt en klassisk
kamouflagesminkning, och du är hemma. Så naturligt att du totalt
smälter in i bakgrunden.

Efter att nymånen gått in i Vattumannen i slutet av februari är
det en hel del spänning i luften för dig. Låt inte ditt finansiella
och emotionella omdöme grumlas av olika livsstilsdrifter. Till
exempel: det är bra att finna glädje i färgprakten hos Pradas
vårkollektion, men akta dig för överdrifter. Strunta i att matcha
din nya kycklinggula och gräsgröna sidenoutfit med att färga
håret cerisrosa. Eller, äh, gör det. Ingen människa har någonsin
mått dåligt av att inte bära svart. Och det där emotionella
omdömet blir med all sannolikhet mer fritt om du vågar gå hela
vägen med någonting.

Det skulle tydligen vara en hel del futurism i vårmodet läste
du i tidningen. Glatt överraskad försöker du hitta något skönt
framtidsoptimistiskt att spendera din aprillön på hos Natalie
Schuterman, men blir djupt besviken. Inte ens besöket på
Maria Luisa i Paris genererar något mer avancerat än en glansig
plastkappa från Lanvin. Dessutom är årets scifi-skörd nedslående
realistisk, i Children of men ser ju folk ut som folk mest. När sedan
Slavoj Zizek kallar den för en science fictionfilm om vår egen nutid
tröttnar du fullständigt. Fokusera istället på rent tekniska prylar.
När Mars går in i Vattumannen 26 februari kommer du sannolikt
att komma i kontakt med fordon av olika slag, och det är därför
bra läge att skaffa en riktigt ny bil. Gärna med färddator.

JUNGFRUN
24 augusti – 23 september

OXEN
21 april – 21 maj
Du kan liksom dina likasinnade födda i Väduren se fram emot
en månad av fokusering på ditt yttre. Dessutom stannar solen i
Fiskarna större delen av mars, vilket innebär att du bör fokusera
på vänskapsförhållanden. Detta kommer lägligt eftersom du
starkt inspirerad av Selma Blair, Agyness Deyn och diverse andra
modeller under höstmodevisningarna har klippt av dig håret.
Kortkort må vara jävligt snyggt och praktiskt, men det leder ofta
till en närmast katastrofal minskning i antalet raggningsförsök
från andra än flator och mods. Bra där, det är ju alltid lämpligt
med lite tid för att finna sig själv.

Du påverkas mycket av andra människor denna månad. Var
öppen för förändringar du uppfattar hos andra, och låt dem
bli utvecklande också för dig. Marc Jacobs till exempel. Han
verkade vara helt utbränd, i alla fall om man ska döma efter
hans höstvisning. Tänk alltså efter, vad är det hos dig själv du
kan tröttna på? Kanske din inneboende feghet för allt som ser
lite konstigt ut? Börja så smått att sluta med underdelar, gå ut
i strumbyxor och tröja, för att sedan dra på med stoppning i
konstiga ställen i dina kläder. Tänk mumintroll i korsett. Snabb
personlighetsutveckling garanterad.

VÅGEN

STENBOCKEN
22 december – 20 januari
Den enda visningen du instinktivt fastnade för i höstas var
Alexander McQueen, mer specifikt den dammiga känslan. Du har
försökt med hårpuder och ansiktspuder, men det blir ändå inte
riktigt rätt. Inte heller dina gamla vanliga dammråttor i hörnen
hemma gör jobbet. Inte ens din kontorsstol fungerar, trots den
nya larmrapporten om hur fullständigt ohygieniskt dammig den
är. Sannolikt är det bakåt i tiden du ska söka dig. Damm är ju
som vin, det blir bara bättre ju äldre det är. Speciellt om det är
av god kvalitet redan från början. Försök alltså ta dig in i den
slottsägande adeln, gärna runt 14 mars, och du kommer inte lida
brist på vare sig fysiskt eller mentalt damm!

24 september – 23 oktober

TVILLINGARNA
22 maj – 21 juni
Hösten hade Chanels sopsäcksväska, våren har Louis Vuittons
flyktingväska. Men vad ska du ha? Vad är nästa steg? Det går ju
omöjligen att hitta någon billigare inspiration än så.
Finn lite råd i det faktum att Merkurius återvänder till
Vattumannen 27 februari, och påverkar dig till att resa långt bort.
Du väljer ett en lagom exotisk upplevelseresa till Sahel, och hittar
där en massa tomma plastsäckar från FN och WFP. Det enda som
behövs är att få några infödingar att sy på handtag, och succén
är given!

KRÄFTAN
22 juni – 22 juli
Det är trångt i Vattumannen i början av mars, förutom Merkurius
befinner sig också Mars där. Detta kan ge dig impetus att inleda
en period av vidlyftighet, både vad gäller pengar och mer
kroppsliga grejer. Skidåkning kan vara en läglig kombination,
och du skulle kunna vända blicken mot Alperna. Med en chalet i
Gstaad har du inte bara spenderat pengar så det räcker och blir
över, du kan äntligen leva ut dina gamla fantasier om björnfällar
framför brasan och typ dricka dyr sprit ur snygga skidlärares
navlar. Själva skidåkandet kan du dock lämna därhän, ingen
normalt modefuntad person vill väl ägna sig åt en sport där
världsmästaren ser ut som en vetebulle med en segergest direkt
hämtad från dagis?

VATTUMANNEN

Vad som av andra kan uppfattas som en pinsam buskisinfantilism
från din sida (House of Holland-t-shirts, lustiga små hattar, en
plötslig fixering vid att konstant ha saker i munnen), är snarare
ett uttryck för din längtan efter något annat. Speciellt som Mars
nu befinner sig Vattumannen, och gör att du liksom glöder
inombords. Oavsett om det handlar om sex eller kreativitet. Du
vrider helt sonika tillbaka klockan några år och bestämmer dig
för att börja om, bli ung på nytt. Tyvärr blir inget som du tänkt
dig, kidsen kanske super mer mitt i veckan, men de är ärligt talat
inte speciellt roliga att prata med. Lika bra då kanske att inta en
sorts Jerkyll/mr Hyde-personlighet, där du alltid bär med dig
ett ombyte i din gigantiska miu miu-väska. Ena sekunden 20 år i
neon, andra sekunden 35 i Jil Sander.

Både väska och skor känns så otroligt 2006 just nu. Barn och
katt, däremot, det är mycket roligare. Och nu pratar jag inte om
barn och katt som grejer man har där hemma, och på sin höjd
tar med till lekparken när det är torrt och fint så att inte den söta
kappan från Marni blir smutsig. Det som gäller i vår är att ta med
dem på lite mer oväntade tillställningar, som en modevisning
eller en nattklubb. Uppmärksamhet garanterad! Att däremot
ha med mannen som accessoar kan fortfarande uppfattas som
lite konstigt, de har ju fortfarande sådana problem med att föra
vettiga konversationer.

SKORPIONEN

FISKARNA

24 oktober – 22 november

19 februari – 20 mars

Hemmet är i fokus under mars för alla skorpioner, det finns
dessutom tecken i Merkurius rörelser som vittnar om att du
kommer behöva ta ställning för vad som egentligen spelar
roll i ditt liv. Titta dig omkring och försök finna en linje för dig
själv, kanske kan det vara din uppblossade längtan att ha en
venetianska ljuskrona i varje rum (även om det alltid är problem
med takhöjden). Ta sedan detta som utgångspunkt, och bygg
på med pryttlar, rosa marängbakelseklänningar och gärna några
av de där blomskapelserna från YSL. Varför förneka att man är
kvinna, liksom? En varning kan dock utfärdas för att nästa steg
enkelt kan innebära Meissen-figuriner och xanax.

Födelsedag! Inspiration! Efter att ha läst i Vanity Fair om svenska
fildelare förstår du att den gamla goda it-looken är det nya nya.
Och då pratar vi förstås inte ”webdesigner”, utan straight up
”programmerare från helvetet”, gärna parat med en lagom dos
”CS-turneringsspelare”. Alltså: colafläckad t-shirt och kalsonger
till middagen hemma, och colafläckad t-shirt och jeans till
vardags. Om du klämmer till med ett tryck från Pirate bay blir det
även en skönt antietablissements-statement. Och det är ju jävligt
fashion!

21 januari – 18 februari

Rodeo
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