





	5: Aqui vai a segunda ficha  prática de origami.O primeiro capítulo foi meramente um aperitivo deixando bastante liberdade para o origamista mas esta segunda parte leva-o direto ao mundo das dobras induzidas.Deixe-me explicar: o praticante começa com um quadrado livre de qualquer vinco e decide dobrar um certo modelo. O jogo tem por objetivo dominar cada passo da técnica da criação com a intenção de atingir as sequências de dobras mais consistentes sem qualquer área randômica ou anárquica.Vamos começar escolhendo o tema: UM MACACO.Por que um macaco? Este animal não foi ainda muito estudado em origami e sua forma deixa mais espaço para interpretação.Um gato pobremente dobrado pode parecer-se com um cachorro ou uma raposa, seu contorno, suas proporções ou sua posição pode induzir uma interpretação errada (algo bastante irritante para quem criou o modelo). O macaco, com sua cauda, suas pernas fora de proporção e sua cabeça, fornece ao observador suficiente informação para uma identificação quase que sistemática.
	3: 1)	Introdução
	2: Tradução por Thiago Alexandrehttp://design.origami.free.frEste capítulo está dividido em 6 partes:1)	Introdução2)	Metodologia3)	Forma básica4)	Correlação5)	Desafio6)	Dicas
	6: 2)	Metodologia
	7: A primeira coisa a se fazer antes de se começar a dobrar é observar o tema. Cada informação é válida considerando-se este caso. Um dicionário, um livro de figuras, Internet, TV, sua memória: procure e grave todos os dados que lhe permitam visualizar a morfologia do seu macaco.
	8: Então passe a estudar o seu macaco. Você deve observar todas as características morfológicas. Tente redesenhar seu animal de vários pontos de vista: de frente, de lado, de diagonal etc...Não importa se você não é um Michelangelo: o objetivo deste exercício é de reproduzir as características físicas do macaco  com alguns rabiscos de seu lápis. Isto ajuda a compreender e memorizar a criatura.
	9: 3) Forma básica
	10: Você já tem seu macaco bem desenhado em sua cabeça e em suas mãos. Agora você deve simplificá-lo ao máximo, removendo todos os elementos extras para um rascunho inicial: orelhas, dedos, partes de face. Deixe somente o que for essencial.
	11: 4) Correlação
	12: Agora você deve observar o que seu macaco e sua base têm em comum (vide “Capítulo 1 – Bases”)Já que você conhece bem a base, você provavelmente não deve ter problemas para encontrar a forma com as mesmas características de seu macaco.
	13: 5) Desafio
	14: Dobre seu macaco com extrema maestria
	15: 6) Dicas
	16: Pistas: - A cabeça É a cauda e vice versa- Sua base tem o lado da FRENTE e o lado de TRÁS- A solução virá de camadas extrasSe você realmente é um absoluto iniciante em origami, cortes com tesouras são permitidos para a cabeçaPrepare várias bases de trabalho e compare os resultados à medida que faça progressos com seu modeloSinta-se a vontade para usar técnicas de origamistas avançadosVocê nunca deve considerar seu modelo como um todo e sim área por área: primeiro as pernas traseiras, depois as dianteiras, depois o pescoço... Uma dobra nada mais é que a adição de formas simples unidas.Uma vez que seu modelo esteja pronto, você poderá considerá-lo como um todo e trabalhar nos detalhes finais.Quando seu modelo estiver pronto, envie uma foto digital para n.terry@free.fr (http://design.origami.free.fr) para que ela seja posta no super site do Nicolas.                                                                                                           Lionel ALBERTINO
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