Workshop de Origami
A Rosa de Kawasaki
Duração 2h
Preço por pessoa: 20€ (material incluído com papel
de qualidade, próprio para rosas)

A Mãos à Dobra é uma empresa que surgiu no ano 2010, online,
especializada apenas na venda de papel de Origami. Agora, com
lugar cativo na Pensão Amor (Piso 2, Loja 204) pretendemos levar
o Origami a todos os que não conhecem esta arte através da
comercialização de peças concluídas tendo por base única e
exclusivamente a base do Origami; bem como ajudar aqueles que
já a praticam a aumentarem os seus conhecimentos e terem um
local agradável onde podem encontrar papel de qualidade para
poderem praticar o origami com sucesso.

Este workshop leva-nos a conhecer e a dobrar uma das peças
chaves para quem gosta de Origami, a rosa de Kawasaki, pela sua
dificuldade e beleza movimenta blogs e muitos comentários na
internet. É daqueles modelos que vale a pena dobrar e quem
pratica esta arte quer saber dobrá-la. É certo que já há várias rosas
de Kawasaki Toshikazu, muitas variações da mesma e se fizermos
uma pesquisa na internet até ficamos confusos. A razão pela qual
isto acontece é que há de facto muitas variações desta rosa que o
próprio Kawasaki fez numa tentativa constante de melhorar e
alterar o diagrama. Aqui, propomos ensinar a dobrar uma delas!

Boas Dobras!

Diagrama da Rosa de Kawasaki
a ser dado no workshop
A rosa concluída:

Agora toca a trabalhar! Se dobrar esta rosa várias vezes vai ver
que a dificuldade passa a ser nenhuma e até terá um prazer enorme
em dobrá-la. Esta rosa de Kawasaki, no meu entender, apesar das
muitas dobras que tem acaba por ser das mais simples pois se
fizermos as dobras todas com exactidão ela torna-se muito simples
de fazer.
Neste workshop iremos fazer a rosa mais que uma vez até que as
dobras estejam interiorizadas e consigam sem dificuldade
reproduzi-la em casa.

A Mãos à Dobra agradece a sua participação!

