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. Comece esboçando 
designs geométricos no papel. 
Costumo usar meus esboços de 
maneira livre, deixando que as coisas 
evoluam naturalmente. Neste caso, 
decidi aproveitar elementos de todos 
os desenhos que fiz. 

Richard Nabarro 
_Richard é um 
designer e ilustrador 
freelancer formado 
pela Universidade de 
Huddersfield, na 
Inglaterra. 
Atualmente, mora 
em Manchester e 
estagia no estúdio 
The Neighbourhood. 
www.behance.net/ 
riknabarro 

Tempo necessário 
De 6 a 8 horas 

Habilidades 
Combinar papel 
e ferramentas 
digitais 
Usar estilos 
de camada 
Lidar com 
muitas camadas 

04 Agora, talvez seja 
necessário fazer uma pesquisa breve, 
pois você terá de recortar vários 
quadrados de papel e dobrá-los em 
unidades Sonobe (www.wikihow.com/ 
Make-a-Sonobe-Unit). Esses 
pequenos módulos de origami podem 
ser ligados para construir formas 
muito maiores. 

http://www.behance.net/
http://www.wikihow.com/


Love Paper - nov/09 

Um de vários pôsteres que criei para promover a 

fabricante de papéis Fedrigoni. 

Fedrigoni London Showroom - dez/09 

Nesta imagem, coloquei o escudo da Fedrigoni no meio 

de uma explosão de papel. 

Importe a foto do objeto que criou com os módulos 
Sonobe e recorte-a. Coloque sobre a esfera e crie duas cópias. 
Selecione as novas camadas e dê Ctrl/Cmd+G para agrupá-
las. Use a Free Transform para diminuí-las e rotacione a 
segunda cópia em 45 graus. Ajuste o blending mode para 
Linear Burn em ambas as camadas, selecione a pasta do 
grupo e mude o blending mode para Normal. Isso evitará que 
os objetos agrupados se mesclem com as camadas externas. 
Crie uma máscara de camada para o grupo e apague as áreas 
sobrepostas no centro para revelar o espaço no meio do objeto. 



Attain Your Astronaut Wings - mar/10 

Este design foi inspirado na idéia de que, um dia, 

a exploração espacial será algo acessível. 

Um dos muitos pôsteres que criei para 

gerar interesse sobre os voos suborbitais 

da Virgin Galactic 

Rocket Man - jun/10 

Os ensaios fotográficos deste projeto foram muito 

divertidos, especialmente com a roupa espacial! 

Computer Arts Brasil 
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