






•

•

•

•

•

•









SUA OBRA DE ARTE SAI DA TELA E VAI PARA O MUNDO DIGITAL

Você, artista, que se expressa através das artes plásticas, da música e da fotografia 

sabe que o mercado de arte digital sempre sofreu com questões referentes à 

reprodução e à garantia da autenticidade, principalmente, no ato da comercialização.

O eutonanuvem.nft chegou para disponibilizar um espaço para todos os artistas 

apresentarem e venderem suas obras de arte como Nft/Token.

Vamos transformar o mundo das imagens em cryptoart!

Objetivo

O caminho não tem volta. Hoje, o artista que produz material físico como pinturas, por 

exemplo, também tem espaço para mostrar e vender seus trabalhos, fazendo uma 

boa foto com resolução, dentro dos critérios nas NFT.

Deste modo, pode postar as fotos nas páginas de Marketplace do eutonanuvem e, 

ainda, com possibilidade de que os primeiros trabalhos sejam patrocinados dentro da 

página. O artista terá o seu próprio mercado na cryptoart.

Venha entender melhor e fazer parte deste grupo de artistas que quer aumentar suas 

vendas e ter reconhecimento no mundo da arte virtual.



Selarón – Pedaço(s) do Mundo

Em 2019, em parceria com a LIGUIA – Liga Independente dos Guias de Turismo do 

Estado do Rio de Janeiro e o Polo Novo Rio Antigo realizamos o vídeo da campanha 

de matchfunding da primeira fase deste projeto que foi aprovado no edital Patrimônio 

Cultural + do BNDES.

Durante os 60 dias da bem sucedida campanha de arrecadação, com 449 doadores 

alcançando 110% da meta inicial foi realizado um concurso fotográfico utilizando as 

hastags #eutonanuvem, #LIGUIA e #selarondepacosdomundo

Agora o projeto entra em nova fase!

A LIGUIA em conjunto com #eutonanuvem desenham um marketplace específico para 

a Escadaria Selarón com vistas a gerar recursos com a venda de NFTs dos azulejos 

inventariados através do edital do BNDES. São 4.473 azulejos, 157 artefatos 

cerâmicos e 94 painéis cerâmicos que poderão ser tokenizados – parte em elementos 

únicos e parte em séries. 

Os recursos oriundos da comercialização destes NFTs e a permanente arrecadação 

de royalties com as transações posteriores ocorridas no mercado de criptoativos serão 

destinados a um fundo patrimonial (endowment) que permitirá a conservação, 

pesquisa e comunicação, ou seja, a preservação plena, autônoma e autossustentável 

deste icônico logradouro da paisagem carioca.

Acesse selaronpedacosdomundo.com.br 
















