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“nude” 
amo enviar e receber, 
pois o corpo é lindo, não?!
Quem nunca recebeu a mensagem “me envia 
uma nude?”, ou até mesmo, já fez essa solicitação 
para aquela pessoa que de alguma maneira nos 
provoca?! E na sequência, recebeu - ou enviou 
- pelo menos três ou quatros fotos mostrando
alguma parte do corpo, desde o pau, cu e buceta,
até mamilos, lábios, pés... Enfim, a questão é
que com o avanço das novas tecnologias e da
telefonia móvel - os famosos smartphones - a
possibilidade de troca de informação aumentou
expressivamente e, claro, as trocas de imagens
sexuais.

Este foi o eixo escolhido para o Nº 03 da corpo 
explícito. Selecionei um lista de nudes e construi 
uma linearidade, não assumindo qualquer 
concordância com o tempo, mas seu contexto, 
ou seja, com narrativas que buscam refletir sobre 
a relação das diversas histórias sexuais ao fazer 
artístico. Ambos tão presentes em mim. 

Nas entrelinhas destas histórias, estão homens 
perversos que já tentaram me enganar e usar 
da minha imagem, ameaçando-me através de 
chantagem com publicações de minhas nudes 
enviadas. Haushaushaushasuahus!! Apenas as 
gargalhadas caberiam nesta situação.

Caso nunca tenha recebido um nude meu, 
aproveitem! 

#FIQUEEMCASA #STAYHOME  

bruno novadvorski 
artista visual e editor-chefe 
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Nota do editor
Esta é uma publicação de arte e fotografia que 
contém cenas de nudez, sexo explícito e genitais. 
Consulte com cuidado caso sinta-se ofendido.

Se tiver interesse de participar como modelo 
nos ensaios fotográficos das próximas edições, 
entre em contato:
conexao@duocu.art.br

Direitos e Comprometimento: 
As imagens constantes na corpo explícito são 
de autoria do seu criador, Bruno Novadvorski, 
e por outros artistas que, gentilmente, as 
cederam para serem publicadas com as devidas 
permissões de direitos autorais. 

A corpo explícito está comprometida com 
artistas e todos os direitos autorais estão 
reservados. Nenhuma parte desta revista pode 
ser reproduzida de forma mecânica ou digital 
sem autorização prévia por escrito do editor-
chefe da corpo explícito ou do artista. 

Outras imagens – que possam ser utilizadas 
– são livres de direitos autorais. No entanto,
se houver uso injusto e/ou direitos autorais
violados, entre em contato.

Esta revista leva o selo DUOCU, formado pelos 
artistas Bruno Novadvorski & Chris, The Red 

www.duocu.art.br
www.dcu.art.br
São Paulo - SP

https://www.instagram.com/etraeuconoded/
http://brunonovadvorski.com.br
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