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CAPITULO 1

As bases

Por Lionel Albertino
http://design.origami.free.fr

Este é o primeiro capítulo de origami prático. O objetivo destes capítulos não é de lhe dar
uma poção mágica, que somente mexendo sua varinha mágica fará aparecer um modelo
pronto. Uma poção assim não existe.
O objetivo destes capítulos é de simplesmente lhe dar os segredos, a metodologia e as dicas
dos criadores de modelos.
Ao criar modelos, começar por uma base ou forma básica é certamente a maneira mais
simples para um iniciante começar a criar, já que a base oferece uma forma bem definida
com X número de pontos, proporções, camadas e eixos de simetria...
Uma base oferece uma espécie de pré-projeto para se trabalhar determinado tema: animais,
modulares, aviões...
Para um livro de origami destinado à crianças, eu estava procurando uma base que fosse
fácil de dobrar e versátil o suficiente para atender a imaginação e criatividade do origamista
mirim. Eu queria que essa base fosse feita só com dobras em vale e montanha, sem dobras
mais técnicas como os afundamentos e achatamentos. O último requisito era que essa base
expusesse as principais características de um mamífero: 4 patas, uma cabeça e uma cauda.
Claro que esta base teria algumas "falhas", algumas camadas extras, mas estas "falhas"
logo se tornariam quilidades à medida que as dobras fossem evoluindo.
Este capítulo está dividido em 4 partes:
1) Dobra da base
2) Classificação
3) Metodologia
4) Fase final
Boas dobraduras, Lionel

BASE DE TRABALHO #1

1. Dobra em vale na diagonal

4. Vire o modelo

8. Vire o modelo

2. Dobrar as duas bissetrizes

5. Dobrar as
duas bissetrizes

3. Dobra em vale

6. Vire o modelo

9. Dobra em vale na metade
da altura

7. Dobrar as
duas bissetrizes

10. Gire o modelo

11. A base de trabalho está completa

CLASSIFICAÇÃO
No origami, os animais não são todos iguais. Pessoalmente, eu os classifico em 4 categorias.

1. Balanceados
Eu ponho nesta categoria os mamíferos que têm
proporções de massa e tamanho bem distribuidos entre
a cabeça, o corpo, a cauda e as pernas.
Exemplos: cavalo, vaca, porco, cachorro, gato e ovelha.

2. Distintos
Todos os animais que possue apenas uma
característica distinta, como um ou mais anexos
atrofiados ou hipertrofiados.
Exemplos: esquilo com sua cauda, golfinho com suas
aletas ou um leão com sua juba.

3. Específicos
Todos os animais com várias características distintas.
Exemplos: girafa com seu pescoço e pernas longas,
elefante com sua tromba e cabeça ou o hipopótamo
com sua mandíbula grande e pernas pequenas

Todas as categorias descritas acima podem ser dobradas com nossa base, mas neste capítulo nós
nos direcionaremos estritamente aos animais balanceados.

METODOLOGIA
a) Estudo da base.
O primeiro passo é dissecar a forma geral e as
características da base. Sinta-se à vontade para
dobrá-la e desdobrá-la várias vezes e tente entender
cada dobra e cada camada, esta base não deve ter
segredo algum para você.

b) Estudo do esqueleto
Começando pelo eixo de simetria, tente "calcular"
os pontos que serão as patas, a cauda e a
cabeça do seu animal

c) Seleção do animal a ser
trabalhado
Todo animal tem um eixo de
simetria: a coluna vertebral, o eixo
que vai desde a cabeça até a
cauda. Imagina seu animal deitado
no chão como um tapete.
Veja esta nova forma e observe as
características mais importantes.

d) Correlação
Faça um paralelo entre as características de sua
base e aquelas do animal.
Não é necessário dizer que elas são muito
parecidas.

FASE FINAL

Agora você deve seguir passo a passo
trabalhando por áreas.
Você 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.

Algumas dicas.
Se você é um completo iniciante, usar tesouras é permitido apenas para fazer a cabeça
Se você é um amador, use técnicas simples de dobra como dobras invertidas e escalonadas. Faça
várias bases e compare os resultados à medida que vá fazendo progressos.
Sinta-se à vontade para usar técnicas de origamistas experientes como Montroll, Budai or Lang
para a cabeça, pescoço e pernas.
Quando seu modelo estiver pronto, envie uma foto digital para http://design.origami.free.fr/ para
que ela seja posta no super site do Nicolas.

