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Toque de tela
Estar há mais de um ano nesta quarentena que 
- em nosso país, a perspectiva de fim é abstrata
dado a forma como nossos governantes estão
lidando com a crise sanitária do COVID-19 -
me faz pensar como seguir trabalhando com
fotografia.

Nesse sentido, enquanto fotógrafo, como seguir 
criando quando o contato físico é limitado? 
Ainda mais quando minha fotografia tem forte 
conexão com questões da contrassexualidade, da 
nudez e do corpo. 

Partindo dessa dúvida, convidei através dos 
grupos de whatsapp voltados para trocas sexuais 
amigues para um encontro on-line no Zoom 
e batermos um papo e uma punheta. E assim, 
surge o ensaio fotográfico Toque de tela.

Para edição do ensaio apresentado nesta edição, 
busquei inspiração nas revistas de conteúdo 
adulto dos anos 90, como a antiga G Magazine, 
que com o tempo as cores das impressões se 
desbotam trazendo esta caracteristica para as 
fotos. 

Agradeço aos amigues que participaram, 
obrigade!

#FIQUEEMCASA #STAYHOME  

bruno novadvorski 
artista visual e editor-chefe 

editorialcorpo explícito© é uma publicação bimestral 
idealizada e criada pelo artista visual
Bruno Novadvorski (brunonovadvorski.com.br)
Volume 02, Nº 09, Maio/2020

Edição, Redação e Diagramação
Bruno Novadvorski
Capa
Bruno Novadvorski, fotografia (2021)
Fotos desta edição
Bruno Novadvorski
Logotipo
The Red Studio by Chris, The Red
Projeto Gráfico e Direção de Arte
The Red Studio by Chris, The Red
www.thered.com.br

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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