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РАДИОНИЦА
Чудесна геометрија оригамија

Оригами

Оригами је умјетност савијања папира која се везује за јапанску културу. Оригами је јапанска сложеница, настала од 

ријечи ori што значи савијање и ријечи kami - папир. У посљедње вријеме, ријеч оригами се користи за све технике 

савијања, независно од материјала који се користи. Циљ оригамија је трансформисати равански елемент у коначну 

„скулптуру“ користећи технике савијања.

Origami tessellations

Оригами tessellations или мозаични оригами настаје геометријски дефинисаним наборима једног листа папира, 

понављајући обрасце савијања. Најчешћа подјеле у оригамију је помоћу троуглова, четвороугова и шестоуглова. Подјеле 

могу бити и комбинацијом елемената, 3.6.3.6, 3.4.6.4, 8.8.4. Ријеч tesella је латинска ријеч и значи мали комад, плочица. 

Данашњи принципи мозаичног оригамија засновани су на истраживању и обрасцима јапанског професора хемије 

Фуђимота (Shuzo Fujimoto) који је дефинисао неколико образаца мозаичног оригамија и тако одредио даљи правац 

развоја. Многи умјетници послије су надограђивали постојеће Фуђимотове обрасце. Неки умјетници, попут Ланга (Robert 

Lang) и Бејтмена (Alex Bateman) користе компјутерске програме за креирање мозаичних образаца.

Теселација равни

Теселација је поступак дијељења равни геометријским облицима без празнина и преклапања.   Ријеч теселација (tessellation) 

потиче од латинске ријечи tessella што значи мали квадрат (деминутив од ријечи tessera ). Теселација се још повезује и са 

латинском ријечи tessellātus што значи мозаик. И управо, прва поплочавања равних површина и јесу била квадратима у 

мозаичној форми. 

Регуларна теселација је подјела равни помоћу правилних полигона, исте величине и облика. Да би ти полигони лежали у 

равни без преклапања и шупљина, збир унутрашњих углова сваког од полигона који се додирују у једној тачки мора бити 360°. 

Збир унутрашњих углова m правилног полигона са n страна (углова) може се записати у облику:

m=180°(n-2)

Пошто имамо n подударних углова, слиједи да је вриједност унутрашњег  угла правилног полигона једнак:

(180°(n-2))/n

Број полигона q који се састају у једној тачки једнак je:

(180°(n-2))/n q=360°

Ако поједноставимо и средимо једначину добијамо да је број полигона q који се додирују у једној тачки:

q=2+4/(n-2)

Управо ова једначина потврђује да постоје само три регуларне теселације; једнакостраничним троугловима, квадратима 

и шестоугаоницима.

Радионица Чудесна геометрија оригамија показаће учесницима какви све мозаични облици могу да се 

добију савијајући један лист папира чији су набори правилни полигони. Оваква врста савијања папира 

назива се оригами tessellations или мозаични оригами. 
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