
Arttere e Fórum Eventos 2022 
apresentam a exposição 

 

MUSEU DO FUTURO 
 

 

Em parceria com o Fórum Eventos 2022 , a Arttere  apresenta uma exposição digital 

de NFTs. 

Convidamos dois colecionadores,  Ney Neto  e Heitor Miguel  para realizar uma 

curadoria de seus tokens favoritos.  

Além do acervo pessoal de ambos, a  Arttere  realizou um chamamento para os 

artistas cadastrados na plataforma mostrarem seus trabalhos autorais.  

Nesse tour virtual pela galeria de NFTs do Fórum Eventos , os visitantes poderão 

conhecer as coleções, e até mesmo tirar uma selfie com sua obra de arte favorita. 

Alguns NFTs  estão listados para venda no OpenSea ,  e poderão ser adquiridos pelos 

visitantes que já estejam por dentro da web3 ! 

A Arttere é um espaço gratuito criado para todos os profissionais envolvidos no 

amplo universo das artes, possibilitando que as pessoas exponham seus trabalhos 

e perfis livremente.   

 

Artistas convidados : 

Alberto Oliveira, AM-ART, Cardinalli, Helio Vianna, Jules Blanc 

Curadoria:   

Heitor Miguel, Ney Neto 

MAPA DA EXPOSIÇÃO 

 

  

https://forumeventos.net/
https://www.arttere.com.br/
https://www.arttere.com.br/artistas/1154/alberto-oliveira
https://www.arttere.com.br/artistas/1954/am-art
https://www.arttere.com.br/artistas/2469/cardinalli
https://www.arttere.com.br/artistas/1371/helio-vianna
https://www.arttere.com.br/artistas/2017/jules-blanc
https://www.arttere.com.br/profissionais/2527/hmillions
https://www.arttere.com.br/profissionais/2525/ney-neto


1) Apresentação 

Texto de apresentação da exposição e download deste mapa  

3) Gracious Grasshopper #48406 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x9378368ba6b85c1fba5b131b530f5f5bedf21a18/48406 

Coleção: VeeFriends Series 2 

Owner: Neynetobass 

Este é o projeto pessoal de Gary Vee anunciado como o futuro do engajamento das 

comunidades. VeeFriends Series 2 é uma coleção de 55.555 NFTs criadas usando 

combinações de 251 personagens VeeFriends, 55 fundos e 6 poses. 

A coleção apresenta 236 personagens originais da Série 1 de VeeFriends e 15 novos 

personagens criados apenas na Série 2. 

4) Foolin Yaself 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x647037de761696d224333778e69082ce3b742242/1 

Coleção: Ape Drops 01: Snoop Dogg Ape Tracks 

Owner: Neynetobass 

Intitulado como “Ape Drops 03: An 8th”, o projeto conta com oito faixas 

musicais que fazem referências ao Bored Ape Yacht Club (BAYC) e a ApeCoin 

(APE), contando com a participação do também rapper Wiz Khalifa, que já 

trabalhou com Snoop Dogg em outras produções anteriormente.  

A coleção conta com cerca de 8.000 NFTs, que podem ser comprados somente através da nova 

criptomoeda do ecossistema Bored Apes, já disponível no Brasil. Cada token possui preço de 12 

a 15 APE, cerca de US$165 – US$210 pela cotação atual.  

O ApeCoin faz parte dos planos da Yuga Labs, empresa criadora do Bored Apes, de criar um 

ecossistema voltado para os Bored Apes, que contará com jogos e metaversos. 

5) NFT Ticket Pass - Avant-premiere 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x2867c0d0055b76e5279916718ab1b5d6ec673595/12 

Coleção: NFT Ticket Pass: Avant-premiere - A Última Sessão de Música 

Owner: Neynetobass 

O primeiro show da histórica turnê ̂: Milton abre as portas da Cidade das Artes, 

no Rio de Janeiro, para uma sessão especial restrita a amigos, artistas e 

aqueles que adquirirem o NFT Ticket Pass. Não haverá́ vendas de ingressos normais para este 

evento.  

A única forma de participar será́ comprando o NFT Ticket Pass. Serão colocados 400 NFTs à 

disposição. 

  

https://opensea.io/assets/ethereum/0x9378368ba6b85c1fba5b131b530f5f5bedf21a18/48406
https://opensea.io/assets/ethereum/0x647037de761696d224333778e69082ce3b742242/1
https://opensea.io/assets/ethereum/0x2867c0d0055b76e5279916718ab1b5d6ec673595/12


6) #2473 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x33e1977d6593050520b1fe2d5c586376ad07046d/2473 

Coleção: BRAIN VOMITS GARDEN 

Owner: Neynetobass 

BV GARDEN foi criado por Steven Rea, também conhecido como Brain Vomit. 

Com 4.444 itens na coleção, BRAiN VOMiTS GARDEN possui impressionantes 

2.300 colecionadores.Suas criações são inspiradas em temas psicodélicos em alguns de seus 

padrões e uso de cores.  

A coleção também possui holders famosos como Gary Vee. 

 

7) Rugged - Champ Medici + PIECE Prod. by PIECE 

https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/10132414958960976544409

7150160926508741381014360825123442161062405700174479537 

Coleção: Ape Drops 01: Snoop Dogg Ape Tracks 

Owner: Neynetobass 

Intitulado como “Ape Drops 03: An 8th”, o projeto conta com oito faixas 

musicais que fazem referências ao Bored Ape Yacht Club (BAYC) e a ApeCoin 

(APE), contando com a participação do também rapper Wiz Khalifa, que já trabalhou com Snoop 

Dogg em outras produções anteriormente.  

A coleção conta com cerca de 8.000 NFTs, que podem ser comprados somente através da nova 

criptomoeda do ecossistema Bored Apes, já disponível no Brasil. Cada token possui preço de 12 

a 15 APE, cerca de US$165 – US$210 pela cotação atual.  

O ApeCoin faz parte dos planos da Yuga Labs, empresa criadora do Bored Apes, de criar um 

ecossistema voltado para os Bored Apes, que contará com jogos e metaversos. 

 

8) Champion #7395 

https://opensea.io/assets/0x13d15d8b7b2bf48cbaf144c5c50e67b6b635b5cd/7395 

Coleção: CHAMPIONS ASCENSION 

Owner: Neynetobass 

Champions: Ascension é um jogo blockchain construído pela Jam 

City exclusivamente para Web3, uma premiada empresa de jogos 

liderada pelo ex-cofundador e CEO do MySpace, Chris DeWolfe. 

Em Massina: Um mundo de fantasia dirigido por jogadores, onde as recompensas são tão reais 

quanto os riscos, podendo lutar contra outros jogadores por grandes riquezas e arriscando seu 

caminho em uma economia de tokens em desenvolvimento. 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x33e1977d6593050520b1fe2d5c586376ad07046d/2473
https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/101324149589609765444097150160926508741381014360825123442161062405700174479537
https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/101324149589609765444097150160926508741381014360825123442161062405700174479537
https://opensea.io/assets/0x13d15d8b7b2bf48cbaf144c5c50e67b6b635b5cd/7395


9) #1837 

https://opensea.io/assets/0xd8723058f2b456484e3cde4ccfaea903116fa9e4/1837 

Coleção: 55Unity 

Owner: Neynetobass 

A Lumx Studios, startup brasileira especializada em metaverso e NFTs, faturou 

R$2 milhões em 24 horas após o lançamento da 55Unity, uma coleção em 

formato de jogo RPG que reúne mais de 3 mil tokens lançados em fevereiro. 

O usuário, ao possuir um dos NFTs , pode exercer influência e poder de voto, que irão impactar 

diretamente no rumo do jogo. 

55Unity é um RPG social sobre um apocalipse centrado na natureza no ano de 2032. Os 

sobreviventes do desastre natural se uniram em muitas cidades e países para criar unidades 

seguras, como o 55Unity, com sede no Rio de Janeiro, Brasil. 

 

10) Meta Legend #3095 

https://opensea.io/assets/ethereum/0xf9c362cdd6eeba080dd87845e88512aa0a18c615/3095 

Coleção: Meta Legends 

Owner: Neynetobass 

Meta Legends representam uma coleção de 12345 lendas categorizadas por 

nível de raridade e geradas com centenas de elementos. As Legends são 

armazenadas como tokens ERC-721 na blockchain Ethereum. O objetivo é criar um ecossistema 

completo que através de um aplicativo (em desenvolvimento) que conectará os membros da 

comunidade onde será possível localizar uns aos outros no mapa, armazenar seus NFTs e 

outros colecionáveis digitais. 

 

11) WAW #9068 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x338866f8ba75bb9d7a00502e11b099a2636c2c18/9068 

Coleção: Women & Weapons 

Owner: Neynetobass 

Women and Weapons é uma coleção de 10.000 NFTs femininas diversas, 

bonitas e duronas. Os mais de 200 atributos que compõem esses ativos foram 

meticulosamente desenhados à mão pela notável artista Sara Baumann, também conhecida 

como "Sparky". 

Além de 5% de todos os rendimentos vão para o The Malala Fund Charity para que meninas e 

mulheres em todo o mundo possam ter acesso à educação que as capacite a liderar. 

  

https://opensea.io/assets/0xd8723058f2b456484e3cde4ccfaea903116fa9e4/1837
https://opensea.io/assets/ethereum/0xf9c362cdd6eeba080dd87845e88512aa0a18c615/3095
https://opensea.io/assets/ethereum/0x338866f8ba75bb9d7a00502e11b099a2636c2c18/9068


12) MAVION #1061 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x83d062769d78ded9b051e69c80fa6cc091dbf27b/1061 

Coleção: MavionWorld 

Owner: Neynetobass 

Este é o projeto da palestrante magistral do Fórum Eventos 2022, Michelle 

Reeves. Desde 2018, a Mavion World tem a missão de elevar designers 

independentes globalmente. Com a ajuda de mais de 450 designers independentes de 26 países 

lançando coleções de acessórios de moda de edição limitada da empresa de comércio 

eletrônico, The Accessory Junkie.  

Cada MAVION NFT vem com as jóias/acessórios de moda de edição limitada física apresentados 

na arte. Há um total de 5.000 itens, alguns mais raros que outros. Um acessório por NFT será 

dado ao titular em horários selecionados a serem anunciados em 2022-2023. Os acessórios 

desta coleção são feitos à mão por 16 (extraordinários) designers independentes de 9 países. 

10% dos lucros do mercado secundário vão para os designers independentes apresentados 

nesta coleção. Os royalties de parcerias e colaborações comerciais/jogos/metaversos são 

compartilhados entre os detentores de NFT onde os itens desta coleção são apresentados. 

 

13) Meta Legend #8192 

https://opensea.io/assets/ethereum/0xf9c362cdd6eeba080dd87845e88512aa0a18c615/8192 

Coleção: Meta Legends 

Owner: Neynetobass 

Meta Legends representam uma coleção de 12345 lendas categorizadas por 

nível de raridade e geradas com centenas de elementos. As Legends são 

armazenadas como tokens ERC-721 na blockchain Ethereum. O objetivo é criar um ecossistema 

completo que através de um aplicativo (em desenvolvimento) que conectará os membros da 

comunidade onde será possível localizar uns aos outros no mapa, armazenar seus NFTs e 

outros colecionáveis digitais. 

  

https://opensea.io/assets/ethereum/0x83d062769d78ded9b051e69c80fa6cc091dbf27b/1061
https://opensea.io/assets/ethereum/0xf9c362cdd6eeba080dd87845e88512aa0a18c615/8192


14) MAVION #1061 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x83d062769d78ded9b051e69c80fa6cc091dbf27b/1624 

Coleção: MavionWorld 

Owner: Neynetobass 

Este é o projeto da palestrante magistral do Fórum Eventos 2022, Michelle 

Reeves. Desde 2018, a Mavion World tem a missão de elevar designers 

independentes globalmente. Com a ajuda de mais de 450 designers independentes de 26 países 

lançando coleções de acessórios de moda de edição limitada da empresa de comércio 

eletrônico, The Accessory Junkie.  

Cada MAVION NFT vem com as jóias/acessórios de moda de edição limitada física apresentados 

na arte. Há um total de 5.000 itens, alguns mais raros que outros. Um acessório por NFT será 

dado ao titular em horários selecionados a serem anunciados em 2022-2023. Os acessórios 

desta coleção são feitos à mão por 16 (extraordinários) designers independentes de 9 países. 

10% dos lucros do mercado secundário vão para os designers independentes apresentados 

nesta coleção. Os royalties de parcerias e colaborações comerciais/jogos/metaversos são 

compartilhados entre os detentores de NFT onde os itens desta coleção são apresentados. 

 

15) The Smoke Witch 

https://foundation.app/@jujulesblanc/foundation/89105 

Coleção: Foundation 

Artista Arttere: Jules Blanc 

Jules Blanc - Artista e designer (graduada pela FAU-USP), sempre tentando 

experimentar técnicas novas.  

Apaixonada por criação de personagens e histórias.  

The Smoke Witch - For those who dare to walk into the smoke. 

  

https://opensea.io/assets/ethereum/0x83d062769d78ded9b051e69c80fa6cc091dbf27b/1624
https://foundation.app/@jujulesblanc/foundation/89105
https://www.arttere.com.br/artistas/2017/jules-blanc


16) cubica 

https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/39502600026304998741871

980497819335419173897541747485067068850199771503132673 

Coleção: Megafauna 

Artista Arttere: cardinalli 

cardinalli - Agora me parece, que papagaios e pipas despertaram meu desejo 

de pintar. Vendo e construindo esses aeromodelos desenvolvi uma certa 

noção de cor e simetria, que mais tarde seria um objetivo. Assimetria! Sou bacharel em 

comunicação Visual pela Universidade Estadual de Minas Gerais, com pós-graduação em 

computação gráfica e impressão 3D. Fiz minha primeira exposição individual 'Binário Primitivo' 

no ano 2000 na Galeria da I.B.M, gigante dos computadores, depois foram várias exposições 

individuais e em grupo naturalmente. Hoje crio peças que só podem ser construídas através de 

impressoras 3d. 

cubica - Cube, drawn from the concept of duchamp. 3d modeled, can be 3d printed. 

 

17) You give me fever 

https://mintable.app/Art/item/You-give-me-fever-Self-destructive-self-portrait/k4rDGn9PK3lDlsH 

Coleção: Mintable Shared Store 

Artista Arttere: Helio Vianna 

Helio Vianna - Mestre em Artes Visuais pela UNAM (México), com formação 

multidisciplinar, em Relações Internacionais (UFRJ) e em Produção Cultural 

(IFRJ) – área na qual é especialista (lato sensu) em Literatura Infanto-Juvenil. Como artista visual 

foi bolsista dos programas Fundamentação e Concepção na Escola de Artes Visuais do Parque 

Lage (Rio de Janeiro). Seu trabalho artístico é fruto da confluência dos estudos culturais e das 

relações internacionais e aborda os choques interculturais dentro de uma perspectiva 

decolonial que faz uso da linguagem verbal e da oralidade para referenciar as regiões 

representadas em suas obras.  

You give me fever - Self-destructive self-portrait self-animation 

  

https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/39502600026304998741871980497819335419173897541747485067068850199771503132673
https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/39502600026304998741871980497819335419173897541747485067068850199771503132673
https://www.arttere.com.br/artistas/2469/cardinalli
https://mintable.app/Art/item/You-give-me-fever-Self-destructive-self-portrait/k4rDGn9PK3lDlsH
https://www.arttere.com.br/artistas/1371/helio-vianna


18) Baroque eye 

https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/39502600026304998741871

980497819335419173897541747485067068850196472968249345 

Coleção: Megafauna 

Artista Arttere: cardinalli 

cardinalli - Agora me parece, que papagaios e pipas despertaram meu desejo de 

pintar. Vendo e construindo esses aeromodelos desenvolvi uma certa noção de 

cor e simetria, que mais tarde seria um objetivo. Assimetria! Sou bacharel em comunicação 

Visual pela Universidade Estadual de Minas Gerais, com pós-graduação em computação gráfica 

e impressão 3D. Fiz minha primeira exposição individual 'Binário Primitivo' no ano 2000 na 

Galeria da I.B.M, gigante dos computadores, depois foram várias exposições individuais e em 

grupo naturalmente. Hoje crio peças que só podem ser construídas através de impressoras 3d. 

Baroque eye - Work developed under the theme Megafauna for 3d printing. 

 

19) baila 

https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/39502600026304998741871

980497819335419173897541747485067068850192074921738241/ 

Coleção: Megafauna 

Artista Arttere: cardinalli 

cardinalli - Agora me parece, que papagaios e pipas despertaram meu desejo de 

pintar. Vendo e construindo esses aeromodelos desenvolvi uma certa noção de 

cor e simetria, que mais tarde seria um objetivo. Assimetria! Sou bacharel em comunicação 

Visual pela Universidade Estadual de Minas Gerais, com pós-graduação em computação gráfica 

e impressão 3D. Fiz minha primeira exposição individual 'Binário Primitivo' no ano 2000 na 

Galeria da I.B.M, gigante dos computadores, depois foram várias exposições individuais e em 

grupo naturalmente. Hoje crio peças que só podem ser construídas através de impressoras 3d. 

baila - Projeto desenvolvido para coleção Megafauna, desenhos raros de apenas uma unidade. 

Podem ser impressos em impressora 3d. 

 

  

https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/39502600026304998741871980497819335419173897541747485067068850196472968249345
https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/39502600026304998741871980497819335419173897541747485067068850196472968249345
https://www.arttere.com.br/artistas/2469/cardinalli
https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/39502600026304998741871980497819335419173897541747485067068850192074921738241/
https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/39502600026304998741871980497819335419173897541747485067068850192074921738241/
https://www.arttere.com.br/artistas/2469/cardinalli


20) corpus 

https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/39502600026304998741871

980497819335419173897541747485067068850194273944993793/ 

Coleção: Megafauna 

Artista Arttere: cardinalli 

cardinalli - Agora me parece, que papagaios e pipas despertaram meu desejo de 

pintar. Vendo e construindo esses aeromodelos desenvolvi uma certa noção de 

cor e simetria, que mais tarde seria um objetivo. Assimetria! Sou bacharel em 

comunicação Visual pela Universidade Estadual de Minas Gerais, com pós-graduação em 

computação gráfica e impressão 3D. Fiz minha primeira exposição individual 'Binário Primitivo' 

no ano 2000 na Galeria da I.B.M, gigante dos computadores, depois foram várias exposições 

individuais e em grupo naturalmente. Hoje crio peças que só podem ser construídas através de 

impressoras 3d. 

corpus - All the organs of the body are ONE. 

 

21) Bean #7819 

https://opensea.io/assets/0x306b1ea3ecdf94ab739f1910bbda052ed4a9f949/7819 

Coleção: BEANZ OFFICIAL 

Owner: THEPRINCIPE 

BEANZ é uma pequena espécie que brota da terra do jardim. Eles são ótimos 

ajudantes para um Azuki. Eles são sinceramente motivados pelo desejo de 

ajudar. No entanto, certos BEANZ sentem um chamado para pavimentar seu próprio caminho. 

 

22) #5532 

https://opensea.io/assets/0xc7457f480416e145093edb355f626faa0fc7f90e/5532 

Coleção: TRIPSTER OFFICIAL COLLECTION 

Owner: Neynetobass 

Tripsters é uma coleção NFT inovadora com um utilitário exclusivo criado para 

conectar comunidades NFT na Web3. Contando com 5.555 cogumelos e sapos 

psicodélicos que tropeçam nas comunidades NFT. 

Um fato curioso: A Tripster está ligada a BAYC (Bored Ape), os famosos macaquinhos que estão 

valendo milhões. Ao possuir um tripster, os donos dos Apes podem acessar locais ocultos no 

metaverso da YugaLabs, o Otherside. 

 

  

https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/39502600026304998741871980497819335419173897541747485067068850194273944993793/
https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/39502600026304998741871980497819335419173897541747485067068850194273944993793/
https://www.arttere.com.br/artistas/2469/cardinalli
https://opensea.io/assets/0x306b1ea3ecdf94ab739f1910bbda052ed4a9f949/7819
https://opensea.io/assets/0xc7457f480416e145093edb355f626faa0fc7f90e/5532


23) #2571 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x23581767a106ae21c074b2276d25e5c3e136a68b/2571 

Coleção: MOONBIRDS 

Owner: vmig_eth 

Uma coleção de 10.000 PFPs (profile pictures) com diferentes fatores de 

raridade. Cada Moonbird desbloqueia a associação ao clube privado e 

benefícios adicionais quanto mais tempo você os mantém (Aninhamento).  

Os Moonbirds vêm com um design exclusivo de PFP que permite que eles sejam trancados e 

aninhados sem sair da carteira. Assim que seu Moonbird estiver aninhado, eles começarão a 

acumular benefícios adicionais (passive earning). À medida que o tempo total aninhado se 

acumula, você verá seu Moonbird alcançar novos níveis, atualizando seu ninho. 

 

24) Pin y Pon 

https://opensea.io/assets/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/11035727352808693576704265165

3747629886374106408025317736865227739688832335873 

Coleção: Untitled Collection #395026696 

Artista Arttere: AM-ART 

AM-ART - Argentina Nacido en 1972 en la Capital Federal Provincia de Bs As. 

Desde pequeña ha pasado un tiempo en diferentes Institutos de Arte, he 

estudiado literatura y poesía con la Poeta Uruguaya Mariadelia Martínez de Melfi, mi orientación 

se ha fijado por muchos años en el campo de la Psicología, perspectiva que hoy aplica y 

continúa. en todas tus creaciones. Escritor de 'Hallar en el Olvido' Abr/2022 Akian Grafica 

Editora. Es un artista emergente autodidacta. Tuvo un impas dentro del arte en el año 2005; 

retomó su actividad en 2016, con el compromiso y la total convicción de que ese es su objetivo; 

En 2017 coordina dentro del Club de Emprendedores del Municipio de Pilar - un espacio de arte 

para difundir muestras y nuevos artistas.En el último periodo 2019-2020 está experimentando 

con la fotografía. Actualmente participa en exposiciones colectivas e individuales; como asi 

tambien del arte en vivo; Su taller está ubicado en Pilar, donde vive. 

  

https://opensea.io/assets/ethereum/0x23581767a106ae21c074b2276d25e5c3e136a68b/2571
https://opensea.io/assets/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/110357273528086935767042651653747629886374106408025317736865227739688832335873
https://opensea.io/assets/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/110357273528086935767042651653747629886374106408025317736865227739688832335873
https://www.arttere.com.br/artistas/1954/am-art


25) Sem Título 

https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/11084613809921542903411

7481493218492275591113712721857101084692189397127266305/ 

Coleção: Alberto Oliveira Collection 

Artista Arttere: Alberto Oliveira 

Alberto Oliveira - Desenvolve trabalhos no campo das aproximações entre pintura 

e fotografia e dessas relações para a elaboração de sua poética visual. Começou 

seus estudos de artes visuais nas Oficinas Cultural Oswald de Andrade em São Paulo na década 

de 90 e atuou como assistente para diversos artistas. Dentre alguns projetos e exposições 

destacam-se 'Em torno de Zumbi' 1996, organizado pelo MAC-USP Museu de Arte 

Contemporânea e a individual 'Corpo Contínuo' em 2013, exposição que investiga o corpo e 

seus desdobramentos, pesquisa que permanece até hoje. Alberto Oliveira vive e trabalha em 

São Paulo.  

Sem Título - Fotografia digital | 110x90cm | 12992x10630px | Ed.05 + 1 NFT | 2022 

 

26) Bobu Token (Azuki #40) 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x2079812353e2c9409a788fbf5f383fa62ad85be8/1 

Coleção: Bobu, the Bean Farmer 

Owner: HMillions-09 

Uma coleção de 10.000 avatares que lhe dão acesso de membro ao The 

Garden. Começa com colaborações exclusivas de streetwear, drops de NFT, 

eventos ao vivo e muito mais que serão revelados ao longo do tempo. A propriedade da 

comunidade em Azuki permite um novo gênero de mídia que o mundo ainda não explorou. Um 

Azuki é sua identidade no metaverso. O Jardim é um canto da internet onde arte, comunidade e 

cultura se fundem para criar magia. As linhas entre os mundos físico e digital estão se 

desfazendo e as regras estão sendo reescritas. Bobu Token (Azuki #40) é um token de 

governança para votar em propostas que controlam como o IP de Bobu é desenvolvido. 

 

  

https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/110846138099215429034117481493218492275591113712721857101084692189397127266305/
https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/110846138099215429034117481493218492275591113712721857101084692189397127266305/
https://www.arttere.com.br/artistas/1154/alberto-oliveira
https://opensea.io/assets/ethereum/0x2079812353e2c9409a788fbf5f383fa62ad85be8/1


27) #92107 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x34d85c9cdeb23fa97cb08333b511ac86e1c4e258/92107 

Coleção: Otherdeed for Otherside 

Owner: HMillions-09 

O Outro Lado é parte galáxia e parte arquipélago, com ilhas que se estendem do 

Pântano Biogênico no centro e se estendem até a Expansão Infinita.  

Existem cinco sedimentos sobre os quais as terras são construídas: Pântano Biogênico, Gosma 

Química, Rainbow Atmos, Sonho Cósmico e Expansão Infinita. Seu Otherdeed é a chave para 

uma mistura única de ambiente, sedimentos e tesouros - alguns com recursos, alguns 

abrigando artefatos poderosos. E em muito poucos, um Koda vagueia. 

Este NFT representa um terreno (land) no metaverso Otherside, da YugaLabs, que só pode ser 

acessado pelos Bored Apes. 

 

28) RTFKT x Nike Dunk Genesis RBOT CRYPTOKICKS 

https://opensea.io/assets/0xf661d58cfe893993b11d53d11148c4650590c692/2450 

Coleção: RTFKT x Nike Dunk Genesis CRYPTOKICKS 

Owner: THEPRINCIPE 

O primeiro RTFKT x Nike Sneaker NFT, o RTFKT X Nike Dunk Genesis 

CRYPTOKICKS Sneaker. Quando equipado com um RTFKT Skin Vial NFT, a 

aparência do RTFKT x NIKE DUNK GENESIS CRYPTOKICKS muda de acordo com as cores 

injetadas nos tênis. A coleção Nike Dunk Genesis Cryptokicks tem valor que varia de US$7,5 mil 

a US$9 mil (entre 2,5 e 3 ETH). Com diversos modelos disponíveis, essa é a primeira coleção de 

wearables da NIKE para o metaverso. 

 

29) #92107 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x34d85c9cdeb23fa97cb08333b511ac86e1c4e258/92108 

Coleção: Otherdeed for Otherside 

Owner: HMillions-09 

O Outro Lado é parte galáxia e parte arquipélago, com ilhas que se estendem do 

Pântano Biogênico no centro e se estendem até a Expansão Infinita.  

Existem cinco sedimentos sobre os quais as terras são construídas: Pântano Biogênico, Gosma 

Química, Rainbow Atmos, Sonho Cósmico e Expansão Infinita. Seu Otherdeed é a chave para 

uma mistura única de ambiente, sedimentos e tesouros - alguns com recursos, alguns 

abrigando artefatos poderosos. E em muito poucos, um Koda vagueia. Este NFT representa um 

terreno (land) no metaverso Otherside, da YugaLabs, que só pode ser acessado pelos Bored 

Apes. 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x34d85c9cdeb23fa97cb08333b511ac86e1c4e258/92107
https://opensea.io/assets/0xf661d58cfe893993b11d53d11148c4650590c692/2450
https://opensea.io/assets/ethereum/0x34d85c9cdeb23fa97cb08333b511ac86e1c4e258/92108


 

30) Azuki #1194 

https://opensea.io/assets/ethereum/0xed5af388653567af2f388e6224dc7c4b3241c544/1194 

Coleção: AZUKI 

Owner: THEPRINCIPE 

Uma coleção de 10.000 avatares que lhe dão acesso de membro ao The 

Garden. Começa com colaborações exclusivas de streetwear, drops de NFT, 

eventos ao vivo e muito mais que serão revelados ao longo do tempo. A propriedade da 

comunidade em Azuki permite um novo gênero de mídia que o mundo ainda não explorou. Um 

Azuki é sua identidade no metaverso. O Jardim é um canto da internet onde arte, comunidade e 

cultura se fundem para criar magia. As linhas entre os mundos físico e digital estão se 

desfazendo e as regras estão sendo reescritas. 

Bobu Token (Azuki #40) é um token de governança para votar em propostas que controlam 

como o IP de Bobu é desenvolvido. 

 

  

https://opensea.io/assets/ethereum/0xed5af388653567af2f388e6224dc7c4b3241c544/1194


2) Ney Neto 

Colecionador de arte e curador desta exposição 

https://www.arttere.com.br/profissionais/2525/ney-neto 

Ney Neto é músico, produtor de eventos incríveis e mentor de 

startups.  

Empreendedor na área de Blockchain, é o Country Manager do 

Upland no Brasil, um metaverso de NFTs com propriedades virtuais 

espelhadas ao mundo real.  

Ney é um dos sócios da Flex Interativa, empresa que oferece soluções 

tecnológicas para eventos e educação, baseadas no metaverso e na 

realidade expandida. Profissional reconhecido no mercado de 

eventos, foi responsável pelo programa de inovação da MCI Group, agência de marketing suíça 

onde foi um dos primeiros profissionais a integrar a filial brasileira e a liderou por 12 anos, 

levando a agência a ser uma das maiores do setor no país.  

Ney foi o presidente do capítulo brasileiro da MPI (Meeting Professionals International) e atuou 

como Diretor de Inovação da Campus Party, um dos maiores festivais de tecnologia do mundo.  

Atualmente, está a frente de diversos projetos relacionados a NFTs, metaversos e Blockchain e 

atua como Advisory Board da WTM (World Travel Market) e da ENGAGE Gaming. 

 

31) Heitor Miguel 

Colecionador de arte e curador desta exposição 

https://www.arttere.com.br/profissionais/2527/hmillions 

Heitor Miguel é um empreendedor serial, manager partner do 

Crypto Venture Capital PMZ Capital, co-founder da NFTZ 

Blockchain, Genesys Gaming, e sócio da Biobots. 

Começou no blockchain em 2014, em 2017 construiu uma 

mineradora de ETH em Miami, e realizou diversas consultorias 

para projetos de tokenização/ICO. 

No final de 2020 teve contato com os NFTs, liderou as maiores 

salas brasileiras de NFT no Clubhouse, realizou inúmeros trades 

de NFTs em diversas blockchain como ETH, WAX, POLYGON, Avalanche, Solana. 

Adquiriu em um clubdeal um estado de 36 lands no Sandbox e realizou a maior venda de NFT 

por um brasileiro conhecida até hoje no final de 2021. 

Hoje foca nas empresas com tecnologia para ajudar negócios a ingressarem no metaverso e no 

mundo NFT. 

https://www.arttere.com.br/profissionais/2525/ney-neto
https://www.arttere.com.br/profissionais/2527/hmillions

