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Conto Quarentena
Conto contrassexual fotográfico. 
Imaginação e prazer. 

Após passar pela marca de 90 dias em 
quarentena, com saídas noturnas para ir ao 
mercado ao menos uma vez por semana, a 
imaginação é ferramenta para não surtar com 
todos os contextos que a pandemia tomou no 
Brasil. Somada à sexualidade, explora-se outras 
possibilidades e assim apresento o ensaio/conto 
Conto Quarentena. Uma breve narrativa que 
faço através do uso do meu corpo em estado de 
prazer. Convido meu marido – Chris, The Red – 
para me fotografar.

Conto Quarentena tem dildo, cu e golden 
shower. É contrassexual! O prazer é fio condutor, 
ligando a sexualidade do prazer com a narração 
do despir-se. O corpo se entrega nas superfícies 
ao deleite do toque. A pele pulsa. A urina agora é 
uma das fontes do prazer.

Espero que Conto Quarentena impulsione 
sua imaginação, mas não se cobre, comece 
observando seu corpo, descubra seus prazeres, 
se permita! Use de sua imaginação e se 
proporcione prazer! Desfrute de contos sexuais, 
conte suas histórias! 

#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
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