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ART DEVELOPMENT
PRESENTATION/BUDGET

CONCEPTUAL ART DEVELOPMENT BUDGET
MILLENNIUM MUSIC FESTIVAL/MCOIN METAVERSE
DIGITAL CONCEPT ART
Desenvolvimento de Arte Conceitual ou Digital Concept Art para o evento Millennium Music Festival e
MCoin para Metaverso. O enredo, ambientes, personagens, veículos, acessórios, armas, máquinas,
uniformes, roupas e todos os itens serão adaptados segundo o roteiro original ou roteiro adaptado.
Design para Metaverso, Livro de Concept Art, Base para desenvolvimento de Animação em 3D para
Metaverso, Jogos, Aplicativos e Filme. Última versão do roteiro de:

FESTIVAL MILLENNIUM - A QUEST FOR LIFE

Antes, o conceito do Design a ser aplicado se baseia em ficção científica, mas se inspira em fatos reais das
tecnologias aeronáuticas e aerospaciais modernas, em personalidades dessa indústria, pilotos, de testes,
divisões de grandes empresas do setor de defesa, aeronaves e projetos aerospaciais americanos e russos,
designers de Hollywood, tecnologias obscuras e classificadas, segmentos novos das Forças Armadas Norte
Americanas, robótica avançada e arquitetura diferenciada.
Não é algo que se assemelhe ao design conceitual de Blade Runner por exemplo, já que o objetivo é ter uma
ambientação mais limpa, clara e com ênfase na esperança e na busca pela origem da vida humana.
Por isso, entre outros motivos, o Design tende a ser mais friendly e mais atraente para o público em geral.
Este é o objetivo primordial do projeto.

O trabalho principal é desenvolver o Concept Art baseado na história e criar ilustrações digitais, 2D com as
informações necessárias para posteriormente transpor com muito mais facilidade e rapidez para o 3D ou 4D.
Algumas atribuições do desenvolvimento:

• Personagens, Entidades e Seres Extraterrestres
• Identidades Visuais, Fontes e Gráficos
• Cenários e Edificações
• Cores e Tabelas Próprias
• Roupas, Acessórios e Objetos
• Texturas e superfícies
• Armas, Sistemas de Defesa e Vigilância
• Máquinas Primárias e Secundárias
• Equipamentos em Geral
• Veículos Terrestres, Aéreos e Espaciais

Referências
Conceitos Tecnológicos, Antropológicos, Biológicos,
Arquitetônicos e Produção de Design
Aqui as referências são exatamente isso, servirão só como referências. Nada será copiado, as referências
servirão apenas como inspiração para criar estilos e conceitos próprios.
O objetivo é criar uma identidade própria para o trabalho, que se estende de pequenos objetos até naves,
cidades ou mesmo planetas. As inspirações e referências poderão mudar de acordo com o andamento dos
trabalhos, ou a preferência do cliente.

Glossário de Referências e Inspirações

• Vídeos, Livros, Documentários e Palestras sobre a Skunk Works (Lockheed Martin)
• Lockheed Martin SR-71 Blackbird Spy Plane
• Clarence “Kelly” Johnson - First Team Leader of the Lockheed Skunk Works.
• Kelly Johnson’s 14 Rules of Management - Método KISS - Keep It Simple Stupid
• Benjamin Robert Rich - American engineer and the second Director of Lockheed's Skunk Works
• The Lockheed F-117 Nighthawk Stealth Bomber Program
• Robert J. “Bob” Gilliland - Former Lockheed test pilot and the first man to fly the iconic SR-71 Blackbird
• Boeing Phantom Works - Is the advanced prototyping arm of the defense and security side of Boeing.
• The Aircraft X-47B - U.C.A.V. - Unmanned Combat Aerial Vehicle.
• North America XB-70 Valkyrie (Rockwell International) - Strategic Nuclear Bomber
• Sukhoi Su-47 Berkut - Experimental aircraft/Technology demonstrator - Russian Air Force
• Patrice Vermette - Dune Production Designer - Diretor de Design do filme Duna, The Arrival e Tron.
• Doutor Steven Greer - Médico e Ufólogo, além de idealizador dos documentários abaixo:
• Unacknowledged: An Expose Of The World 's Greatest Secret e Sirius e fundador do Disclosure Project.
• Iron Man Graphic Novel: Crash! - Lançada em 1988. (tenho a Graphic Novel)
• United States Space Force - United States Space Command - New Space Force Division
• Boston Dynamics/Ameca - Changing Your Idea of What Robots Can Do
• Tadao Ando - Japanese Architect - Modern Architecture, Eclectic and Modern
• Zaha Hadid - Zaha Mohammad Hadid - Arquiteta Iraquiana-Britânica da corrente desconstrutivista
• Jean Nouvel - Arquiteto francês, tem obras inclusive no Brasil (Cidade Matarazzo).
• Minhas Próprias Pastas sobre Tecnologias do YouTube, do Google DRIVE e arquivos antigos catalogados.

Links de informações as referências citadas

• Lockheed Martin Skunk Works
https://lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/business-areas/aeronautics/skunkworks.html
https://www.youtube.com/watch?v=pL3Yzjk5R4M&ab_channel=LeadDev
https://www.youtube.com/watch?v=pmeQ0T4VyeU&t=54s&ab_channel=LockheedMartin
https://www.youtube.com/watch?v=7Ub0UbhDGDE&ab_channel=LockheedMartin

• Lockheed Martin SR-71 Blackbird
https://www.youtube.com/watch?v=th-RoJBP0Vs&t=1s&ab_channel=Mustard
https://www.youtube.com/watch?v=3hYSnyVLmGE&ab_channel=RealEngineering
https://www.youtube.com/watch?v=F3ao5SCedIk&ab_channel=TechLaboratories
https://www.youtube.com/watch?v=SHY1-A13FCk&t=1s&ab_channel=SmithsonianChannel
https://www.youtube.com/watch?v=Vq8mUnxEBII&t=1s

• Clarence “Kelly” Johnson
https://www.youtube.com/watch?v=bukQbeaP_Cw&t=91s&ab_channel=TheFilmGate
https://www.youtube.com/watch?v=n8kBiy6RkOs&t=451s&ab_channel=TheFilmGate

• Kelly Johnson’s 14 Rules of Management
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/business-areas/aeronautics/skunkworks/kelly-14-rules.html

• Benjamin Robert Rich
https://www.youtube.com/watch?v=I9wAEjox2WI&ab_channel=Vic
https://www.youtube.com/watch?v=vvzzEzaXXPk&ab_channel=Jo%C3%A3oMarcelo

• Lockheed F-117 Nighthawk Stealth Bomber
https://www.youtube.com/watch?v=4UufgPHH1NI&ab_channel=InterestingEngineering
https://www.youtube.com/watch?v=WGh-rlpliPM&ab_channel=USMilitaryNews
https://www.youtube.com/watch?v=bG_4z8x46B0&ab_channel=Megaprojects
https://www.youtube.com/watch?v=pnt6ISOGWHQ&ab_channel=AirshowWorld

• Robert J. “Bob” Gilliland
https://www.youtube.com/watch?v=EY-wTq-wCeY&ab_channel=ThomasLee

• Boeing Phantom Works
https://www.boeing.com/defense/phantom-works/index.page

• The Aircraft X-47B - U.C.A.V.
https://www.youtube.com/watch?v=YFeeg_1WcVg&ab_channel=AmericanFighter

• North America XB-70 Valkyrie
https://www.youtube.com/watch?v=cEd9rN_K9p0

• Sukhoi Su-47 Berkut
https://www.youtube.com/watch?v=0DdqX6xFtx4&ab_channel=WarthogDefense

• Patrice Vermette
https://www.youtube.com/watch?v=6FSDwogfmx0&ab_channel=EvolvedMagazine
https://www.youtube.com/watch?v=PNutE4Fajus&ab_channel=CortexVideos
https://www.youtube.com/watch?v=4m2hYQJ8OUc&ab_channel=IGN

Links de informações as referências citadas

• Doutor Steven Greer

https://www.youtube.com/watch?v=FZM9Ibf0Guk&ab_channel=1091Pictures
https://www.youtube.com/watch?v=n7HXocgnExw&ab_channel=FREEMOVIES
https://www.youtube.com/watch?v=5C_-HLD21hA&ab_channel=Dr.StevenGreer

• Iron Man Graphic Novel: Crash!

https://marvel.fandom.com/wiki/Iron_Man_Graphic_Novel:_Crash_Vol_1_1

• United States Space Force

https://www.spaceforce.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxOWfGxbZhT7pdnUQXg8cgg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=x619VW65l1Y&ab_channel=U.S.AirForceRecruiting
https://www.youtube.com/watch?v=pLIOEbUyeXo&ab_channel=HerrSpottdrossel

• Boston Dynamics/Ameca

https://www.bostondynamics.com/
https://www.engineeredarts.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=XnZH4izf_rI&ab_channel=BostonDynamics
https://www.youtube.com/watch?v=tF4DML7FIWk&ab_channel=BostonDynamics
https://www.youtube.com/watch?v=VOOUVN3WvFQ&ab_channel=DigitalEngine
https://www.youtube.com/watch?v=FoyR1U7Y7Po&ab_channel=CitiesoftheFuture
https://www.youtube.com/watch?v=RCi3dib4u4c&ab_channel=GlobalNews
https://www.youtube.com/watch?v=JEBnQKxQYtE&ab_channel=SkyhoundInternet
https://www.youtube.com/watch?v=nIU8wew3Ax8&ab_channel=InterestingEngineering
https://www.youtube.com/watch?v=IPukuYb9xWw&ab_channel=EngineeredArts

• Tadao Ando

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tadao_Ando
https://www.facebook.com/groups/6938011994
https://www.youtube.com/watch?v=XeUkKIvGok8&ab_channel=MAGNETFILM
https://www.youtube.com/watch?v=zaMxts-5Pgw&ab_channel=T%E2%80%94ADS
https://www.youtube.com/watch?v=vwR4KwEFtjI&ab_channel=BlessedArch
https://www.youtube.com/watch?v=FuoQ6veTdfE&ab_channel=FourthWall

• Zaha Hadid

https://www.zaha-hadid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lKT-mCO66GY&ab_channel=Nsapkota
https://www.youtube.com/watch?v=043HjQ9lrqQ&ab_channel=ZahaHadidArchitects
https://www.youtube.com/watch?v=7zosfa2GQ1A&ab_channel=Dezeen
https://www.youtube.com/watch?v=MrRvX5I8PyY&ab_channel=TheB1M
https://www.youtube.com/watch?v=EGxdQaQBH_0&ab_channel=DigitalArq
https://www.youtube.com/watch?v=RQp52j2cH-E&ab_channel=BuildingsOfTheWorld

• Jean Nouvel

http://www.jeannouvel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Tv3MgJLE420&ab_channel=53W53
https://www.youtube.com/watch?v=k31nneJFKYI&ab_channel=Dezeen
https://www.youtube.com/watch?v=jHPZOR70HPQ&ab_channel=Afalula
https://www.youtube.com/watch?v=HU6nY_hhl4g&ab_channel=CidadeMatarazzo
https://www.youtube.com/watch?v=QFBqqYNYsF4&ab_channel=CasaVogueBrasil

Criação e Design Conceitual
Objetivo primordial do enredo, buscas e finalidades
Baseados na última versão do roteiro original/roteiro adaptado

• Encontrar a Origem da Vida - Dai o subtítulo A Quest For Life
• Conectar com o público em primeira pessoa, gerar experiência individual única, trazendo cada
integrante do público a participar da saga, da história. Dessa forma cada um dos participantes do evento
será um dos protagonistas da própria história.

• Valorizar, canalizar e inovar colocando a própria música como instrumento de dissuasão/aprendizado.

Motivação, Energia/Combustível e Tecnologias Disruptivas
Ideias e sugestões para enriquecer o roteiro
• A nave se abastece da energia do amor do público*. Ou a energia da música feita por humanos, mesmo
biologicamente mais avançados, tem como finalidade ser transportada e transmitida pelo cosmo para outras
civilizações. A ideia é boa, só precisa ser mais detalhada e enriquecida.
*Crítica construtiva. Como é um festival de música, pode-se substituir a energia do amor pela da música, a
energia sonora produzida pelo público. Junte isso a tecnologia magnética do Moto-Contínuo, que é um
gerador de energia infinito, e que a ciência hoje caracteriza como impossíveis de ser construído, pois viola a
primeira e segunda lei da termodinâmica. Mas num futuro distante provavelmente sim.
E usar a teoria da dobra espacial, tal qual a Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, revolucionou a
física pois conseguiu descrever através de conceitos e fórmulas como o espaço-tempo se comporta ante a
gravidade. O tempo é distorcido e leva a matéria a se movimentar de acordo com essa distorção.
Significa que, teoricamente, se pudermos manipular a gravidade como quisermos, conseguimos controlar
nosso próprio movimento no espaço.
A grosso modo, não é a nave que se movimenta, é o próprio espaço ao redor dela.

life sup p o rt a n d e xt e n si o n m a c hi ne

Criação e Design Conceitual
Equipamento de sustentação e ampliação da vida - Med-Bed
life support and extension machine
• Relógio - Tecnologia que capta a energia humana (ou energia da música) e a transferem para o Relógio, que
a transforma em uma substância gasosa vermelha, translúcida e que vai para um gerador quântico (conceitos
da física quântica) Vasimir. A energia da platéia ou do público se mistura ao gás , ao titânio e ao Vanádio,
assim gerando a energia que por sua vez é potencializada pelo Metatrom Quântico, um equipamento/máquina
que cria um túnel magnético gravitacional TMG e pode dessa forma gerar a energia necessária para que a
nave possa viajar em velocidades próximas à da luz.

• Metatron Quântico - Máquina em formato hexagonal, metálica, sem soldas ou encaixes aparentes, com
iluminação multicolorida e capacidade de se tornar totalmente escura, preta ou cinza. A cor predominante
quando está colorida é o roxo-lilás.

Personagens
Grupo de personagens primários e secundários
• Ravi - Sol - Ser geneticamente mais avançado, evolução biológica do ser humano*
• Dara - Deus ou Rei - Ser geneticamente mais avançado, evolução biológica do ser humano*
• Zenith Paleo - De origem grega, é uma entidade (forma biológica ou virtual) que serve de orientador e possui
poderes de interceder do início ao fim do Millennium Festival. Tem como característica básica a inteligência e
poder de comunicação (pense na voz do Morgan Freeman). Ele é sério, porém extrovertido, tem um senso de
humor diversificado, necessário para ter interação com o público. Fisicamente ele pode ser misterioso e de
aparência medieval/cyberpunk, ou simplesmente um andróide com feições humanas, próprio para interações
próximas aos participantes do festival. O objetivo dele além do já descrito, é ser um narrador/apresentador da
história, e criar a sensação de existência e participação efetiva de cada pessoa no Millennium Festival.

Personagens
Grupo de personagens primários e secundários
• Civilização habitante do Exoplaneta Terra 2.0 - Elevates - Seres Extraterrestres, podem ser exploradas
novas e inovadoras formas para estes personagens. As moléculas deles podem ser baseadas no Silício ao
invés do Carbono, como são baseadas as moléculas dos seres humanos.
E os seres do Exoplaneta Terra 2.0 podem ter um exoesqueleto, ao contrário dos humanos que têm
endoesqueleto. Ou estes seres já estariam num estágio tão avançado de evolução, como se fosse um estágio
final da humanidade, que já teriam se fundido ao Silício há tempos, podendo mudar a forma física que iria
perdurar bilhões ou trilhões de anos no futuro. Seres amórficos que não necessariamente possuem formas
humanóides, mas qualquer outras formas como luz, energia e plasma.
Difícil de compreender ou idealizar fisicamente como estamos acostumados, e é proposital, faz parte da
inovação e surpresa da história. Por mais que estejam avançados na evolução e em tecnologias, estes seres
ou entidades também fazem parte da busca, procuram as mesmas respostas para as nossas perguntas.
São parceiros estratégicos e doadores de novas tecnologias e filosofias interplanetárias.
* Ler as características dos 2 personagens principais no roteiro/roteiro adaptado - Ravi e Dara.

Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Devices
dispositivos de inteligência, vigilância e reconhecimento
•

1.200 Drones Sincronizados - Fazem a movimentações e formações surpreendentes sobre a arena do
Millennium Festival. Formações estelares, constelações, palavras, mensagens e imagens.
Características dos Drones - Drones com alta tecnologia de reconhecimento e vigilância, armados ou não, e
podem decidir se entram em ação automaticamente ou por intervenção e comando humano.
Como exemplo, os VANT norte americanos que ficam na Base Aérea de Nellis, que inclusive conheci em
2014, no Condado de Clark em Las Vegas NV. Ou a famosa base da Área 51, no Condado de Rachel, também
em Nevada. VANTS fabricados pela General Atomics, os MQ-9 Reaper. Veja exemplos dos T1 e MQ 25 da
Boeing, e o RQ-4 Global Hawk e principalmente, o X-47B ambos da Northrop Grumman.

Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Devices
dispositivos de inteligência, vigilância e reconhecimento
• 1.000 Mini Drones Sincronizados - Vagalumes artificiais que sobrevoarão a arena do Millennium Festival
com apenas uma luz, mas podem entrar em formações similares a dos pássaros ou de insetos. Estes Mini
Drones darão início aos shows no Metaverso/Intraverso do evento, formando as Drone Display, formações
animadas ou estáticas feitas pelos drones em sequência.

• Características dos Mini Drones - Leves, simples, feitos de materiais flexíveis e inofensivos para o público.
São máquinas de reconhecimento, informação e sinalização para o público.
• C.C.C.D. - Central de Comando e Controle de Drones - Desenhar a central de comando dos 2 modelos de
Drones, e caracterizar pessoal especializado nesse setor.
Ver como exemplo a subsidiária da Boeing Insitu ScanEagle - https://www.insitu.com/
Ver exemplos mais modernos dos Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Norte Americanos.

Veículos Terrestres, Aéreos e Espaciais
design concept e identidade visual de veículos
• Nave Espacial LUX (homenagem a lendária Falcon Millennium de Star Wars)
Inspirada no Lockheed Martin A-2 no SR-71 Blackbird, e no North American XB-70 Valkyrie.
Exemplos aeronáuticos, em designs de espaçonaves mais modernas e conceito Liquid Metal.
Veículo espacial, não precisa ter como objetivo principal a sustentação aerodinâmica, linhas fluídas e recursos
aerodinâmicos como ailerons e enflechamento geométrico de asas. Deve ser bonito e imponente, com
design inovador e marcante, exemplos das aeronaves citadas. Ver exemplo do P.A.T.T.S. na HQ Crash de
1988. Criação um Sub-Space Travel baseado no caça russo Su-47 Berkut, aerodinamicamente controverso
e estranhamente bonito, foi disruptivo e ultra-moderno para a época. Pode ser chamado de LEX e servirá de
veículo de apoio à nave principal, também servindo como veículo de fuga caso a LUX sofra danos sérios e
irrecuperáveis.

Motor/Casa de Máquinas - LUX

Muito além do HAL 9000 (2001: A Space Odyssey - 1968)
• A ideia é que a nave no seu interior, em torno de 90% de sua superfície seja formada por telas sintéticas,
flexíveis e sensitivas, transmitem imagens, sons, texturas (tacto), paladar e olfato (cheiros).
A LUX também pode mudar seu interior para o estilo que for desejado no momento, indo do futurista ao
Steampunk, do Victoriano ao Neoclássico, ou do Vintage ao Militar, só bastando clicar escolher. Ou em modo
mais avançado, basta que os tripulantes pensem e ela já mudará.
Observação: No modo EPSix (Extrasensory Perception) ela pode decolar, voar, pousar, se defender, e até se
auto-destruir somente com o pensamento dos tripulantes.
Essas telas cobrem todo o piso, paredes e teto da nave, e transmitem hologramas com informações técnicas,
de defesa, vigilância ou de entretenimento e experiências. Com a conexão ideal de seus tripulantes, ela pode
exibir um sexto sentido, a Percepção Extrassensorial, uma vez que a nave é feita com tecnologia híbrida ao
ser humano da época, uma união que pode ser chamada de Transhumanismo ou Singularidade, como diz
o inventor, futurista e escritor americano Ray Kurzweil.
O Transhumanismo é uma filosofia que tem como objetivo melhorar a condição humana a partir do uso de
ciência e tecnologia (biotecnologia, nanotecnologia e neurotecnologia) para aumentar a capacidade
cognitiva e superar limitações físicas e psicológicas. Algo como o Humano 2.0.
A nave pode sentir e se comunicar com os tripulantes, agindo quase como se estivesse literalmente viva, já
que ela também faz parte do sistema.
Mas é ativada neste modo somente quando os tripulantes permitirem.
Dessa forma, os humanos ainda estarão no comando.
Uma Identidade Visual/Logomarca será desenvolvida para todos os veículos relevantes, principalmente os
2 veículos que mais aparecem na história, como a representação de uma divisão que existe especificamente
para explorar o universo com o objetivo de procurar e achar a origem da vida humana.
Essa divisão pode ter o nome sugestivo de Gênesis Division ou Gênesis Explorer e deverá ter o próprio selo
de identificação na nave, nos uniformes e etc.
Se na famosa nave Enterprise de Star Trek há um código e número NCC-1701, na LUX da Genesis Division
terá DG 1913-M estampado na fuselagem da nave. Mesmo nome da Arena 1 do Millennium Festival, o
Palco Gênesis.

Sky Windown
lateral - LUX

LUX Spacecraft - Life Universal Explorer
• A Nave Espacial LUX pode ter uma parte da fuselagem que sirva para duas necessidades.
Primeira, é ter uma área extensa para projetar vídeos e hologramas onde os personagens podem interagir
virtualmente, outra necessidade é ter um dispositivo rádio-sônico de ultra-potência, capaz de transmitir
música com extrema qualidade mesmo no espaço sideral.
Quando essas ondas chegam aos seus ouvidos, são as partículas que vibram em seu tímpano para você ouvir.
Então, se o espaço é um grande vácuo, não há partículas para criar ondas sonoras. Portanto, o som não
pode se propagar se estivermos viajando pelo cosmos. Assim, o dispositivo rádio-sônico de ultra-potência
não emite o som no espaço, mas funciona como um Rádio Digital Planetário transmissor de conteúdo
sonoro para tentar atingir outras civilizações, algo como acontece na Voyager 1 e Voyager 2, lançadas pela
NASA em 1977, e que contém mensagens no Voyager Disc. Ali existe uma lista de sons, músicas e imagens
que seriam a representação perfeita da Terra. Além de 116 imagens e sons que vão da exata localização do
planeta Terra, nosso sistema solar, e a nossa estrutura corporal interna. Eles registraram todos estes dados em
forma analógica em um lado do disco, essa era a única tecnologia disponível em 1977, pois não havia MP3,
nem JPEG, nem GIFs animados. No outro lado do disco, foram gravadas as instruções de uso (esperamos que
os engenheiros dos alienígenas consigam decifrar).
A mensagem na época, do então presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter foi:
Este é um presente de um mundo pequeno e distante, uma amostra de nossos sons, nossa ciência, nossas
imagens, nossa música, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Estamos tentando sobreviver ao nosso
tempo, para que possamos viver no tempo de vocês.
Curiosidade: Já que é um Concept Art de um festival de música, curioso é que nas duas Voyager há arquivos de
músicas variadas, como Beethoven, Mozart, Bach e Stravinsky, junto com Blind Willie Johnson e Chuck Berry.
Com a LUX nada disso será necessário, uma vez que a própria nave e seus tripulantes são a mensagem.
Devido ao tempo, avanço das tecnologias e desenvolvimento biológico de seus corpos e mentes, podem ter
uma longevidade muito maior, mesmo para viajar a outras galáxias. Mesmo que a LUX passe perto de
Oumuarama, a consciência da máquina conseguirá reverter ou se proteger das mudanças da lei da física em
seu interior, por meio do sistema EPSix (Extrasensory Perception) que em caso de ameaça grave a integridade
física de seus tripulantes ou de si própria, pode entrar em ação sozinha, sem a interação destes.

Lugares/Planetas/Locais a serem desenvolvidos
e criados digitalmente
Baseados na última versão do roteiro original/roteiro adaptado

• Terra
• Planeta 9
• Constelação de Cygnus
• Exoplaneta Terra 2.0 (criar nome para esse item)
• Galáxia de Andrômeda
• Oumuarama
• Buraco Negro
• Nave Espacial LUX
• Nave Espacial LEX
• Arena 1 - Millennium - Palco Gênesis - Grupos Mega
• Arena 2 - Revelações - Palco Sygnus - Grupos Grandes
• Arena 3 - Via Láctea - Palco Terra 2.0 - Grupos Novos e/ou Desconhecidos
• Arena 4 - Andrômeda - Palco Vida - Grupos Inovadores e Underground
• Arena 5 - Infinito - Palco Espaço-Tempo - Grupos Consagrados, além do Tempo

Metatrom Quântico

Lugares/Planetas/Locais a serem desenvolvidos
e criados digitalmente
Baseados na última versão do roteiro original/roteiro adaptado

• Cenários Steampunk ou Vintage, metal, madeira, couro, mistura do analógico e do digital, do mecânico e
do eletrônico, união do Western com a Science Fiction.

• Cenários planetários distintos e exóticos, secos e cobertos por formas líquidas desconhecidas e estranhas,
com designs e fontes que parecem ser extraterrestres.

• Cenário com vegetação e geografia alienígena, fauna e flora extremamente exótica e multicolorida, design
totalmente estranho e desconhecido pelo ser humano.

• Cenários mais densos, espaciais, sensação de vastidão e mistério, cor preta em abundância, seguido por
corpos celestes e raios de luz, matéria e energia em constante ebulição e transformação, misturado aos
efeitos sonoros de estrondos e sequência de graves. Como se existisse uma ‘’janela’’ para o espaço no fundo
do cenário ou palco.

• Cenários baseado na pergunta chave. O que existe além do que podemos enxergar no universo?
Como será o design dos lugares que não são regidos pelas leis que conhecemos hoje?
Perspectivas óticas estranhas, totalmente livres dos padrões e normas nas quais conhecemos ou sequer
imaginamos. Cenário anguloso e matemático, com inúmeras ilusões de óptica e profusão de cores de lugares
fisicamente impossíveis de existir na terra.
Observação: É nesse palco onde aparecem hologramas e projeções dos principais personagens, Ravi-Dara.

Objetos, Monolitos e Similares
• Objeto Misterioso que vaga pelo Universo e acompanha a LUX durante todo o seu percurso

Observações Gerais e Considerações
• A extensão e complexidade de objetos a serem criados só vai depender do tempo de interação dos
jogadores/participantes do Metaverso.

• Uma lista das bandas pode ser sugerida conforme cada Arena/Palco e suas particularidades e estilos
musicais. Isso pode ser feito para cada uma das 5 de acordo com as suas características.

• Um livro do Millennium Concept Art poderá ser gerado a partir do desenvolvimento inicial de todos os
elementos descritos aqui, posteriormente gerando jogos, apps, NFTs, brinquedos, material escolar, de
licenciamento e merchandising com a marca do Millennium Festival.

• O livro do Millennium Concept Artpode ter informações técnicas das tecnologias empregadas, sugeridas

ou teorizadas na história, como já acontece em filmes como Star Wars por exemplo.

• Elementos musicais como cifras, melodias, auto falantes, discos, canhões sonoros e outros podem ser
incluídos no design da história, para enriquecer o conceito do festival de música. Personagens da música, do
showbiz ou da cultura Pop podem aparecer, desde que estejam descaracterizados.
• Desenvolver texto sobre os tempos atuais de pandemia, contra o que lutamos hoje, cenário econômico,
cultural, social e tecnológico atuais. Texto que deve funcionar para aguçar a consciência das pessoas perante
a nova era de aquarius da qual acabamos de adentrar, novas perspectivas, novas tecnologias, interações,
ampliação dos limites do ser humano, física quântica, transhumanismo e por aí vai.

• Talvez seja interessante incluir na trama uma ameaça atual, um vírus que pode destruir a humanidade, algo
que possa colocar à prova os limites tecnológicos e a esperança dos tripulantes, assim como põe em prova a
própria sobrevivência da raça humana, representada pelos 2 personagens centrais.

•

Outra ideia que pode ser interessante, até porque combina com uma das prerrogativas e motivos da
realização do festival, é de ter um Mural Digital ou ainda um Monumento Digital com todos os nomes das
pessoas que morreram em razão do COVID-19. No planeta todo, todas as pessoas desde o início da
pandemia, incluindo (o que pode ser extremamente difícil de obter dados confiáveis por motivos óbvios) a
própria China.
Um monumento que pode ser atualizado constantemente, e que tem 3 contadores digitais no centro. Um
que contabiliza as vítimas, outro que contabiliza as pessoas que conseguiram se recuperar e outro contador
que contabiliza a vacinação e queda dos casos fatais, até que em um dia ele consiga ser zerado por conta de
que naquele dia em diante, ninguém mais faleceu por conta do vírus.

Identidade
dos personagens

Dara

Ravi

Zenith Paleo

Z E N I T H PA L E O
Med-Bed

life support and extensi on machi ne

LUX

LEX

