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A.MIG-4532PO - The Weathering Magazine vol.33 Spalone (Wydanie polskie)
Miękka okładka, 70 stron z wysokiej jakości kolorowymi zdjęciami.
To wydanie Twojego ulubionego magazynu to prawdziwa gratka dla fanów ekstremalnego postarzania, skupiające się
na "spalonych" tematach: Pożoga i zniszczenie przyniesione przez wojnę zaprezentowane na modelach wszystkich
typów. Nowy TWM pokazuje szeroką gamę ciekawych możliwości malarskich i narracyjnych, takich jak choćby
wypalony rosyjski T-72b w artykule "Ukrainian Rebel", który wyjaśnia nie tylko techniki malowania i postarzania, ale
także jak zmodyfikować model czołgu, aby pokazać takie uszkodzenia. W podobnym klimacie tutorial "The Würger Is
Down" pokazuje, jak wykonać uszkodzenia na strąconym FW 190D-9, oraz jego najbliższe otoczenie gdy rozbił się
podczas awaryjnego lądowania. "Abrams in Ashes" skupia się na Abramsie M1A1 podczas operacji Pustynna Burza,
unicestwionego w wyniku bratobójczego ognia lub celowego zniszczenia w obawie zdobycia pojazdu przez wroga.
Architektura nie unika również uszkodzeń podczas bitwy, a Franck Cournede pokazuje techniki niezbędne do
przedstawienia miniatury spalonego budynku. Następnie "The Fallen Soldier" wyjaśnia krok po kroku różne techniki
postarzania zastosowane na robocie Mecha dając szansa na ekstremalne efekty w fikcyjnym otoczeniu. Kultowy
Jagdpanzer IV / 70 (A) jest na celowniku różnych technik malarskich, pokazując interesujący kontrast, który można
osiągnąć przy nienaruszonym kamuflażu obok spalonej w wyniku eksplozji farby. Wreszcie, Mig Jimenez pokazuje, jak
pracować z efektami ognia na morskiej miniaturze w skali 1/700. W swoim artykule "Exocet Inferno HMS Sheffield
Ablaze", używa fotografii dokumentalnych, aby stworzyć dokładny i realistyczny rezultat. Bez względu na tematykę
spalonych modeli, ten nowy numer magazynu TWM z pewnością zapewni Ci mnóstwo inspiracji do przyszłych
projektów.

Magazyn TWM objaśnia krok po kroku wszystkie te techniki malowania i postarzania, a ilustrują je wysokiej jakości
zdjęcia i zwięzłe opisy najlepszych modelarzy na świecie. Z niecierpliwością wyczekiwany nowy numer TWM z
pewnością spodoba się kolekcjonerom, a każdy artykuł stanowić będzie źródło inspiracji dla wszystkich tematów i
modeli.
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