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Pausa. Silêncio. Reflexão. 
Esta edição é sobre a pausa. Afinal, estamos há 
mais de um ano em uma pandemia que parece 
que não terá mais fim, uma vez que nosso país se 
tornou um trem descarrilhado, comandado por 
um genocida que não deveria ocupar a cadeira 
da Presidência da República. A exaustão toma 
conta de nossas corpas, corpes e corpos. Quem 
não perdeu algum parente, familiar ou amigue 
por Covid?

Não consegui realizar nenhum ensaio fotográfico, 
não consegui convidar ninguém para publicar 
algum ensaio fotográfico. Precisei e preciso dar 
esta pausa, silêncio e refletir sobre tudo que 
estamos vivendo e outras demandas de foro 
particular.

As 76 páginas que encontram-se em branco se 
deram a partir da soma de todas as páginas já 
publicadas na revista e o resultado dividido pelo 
número de edições já públicadas. 

Elas – as 76 páginas – também são homenagem 
para todas as pessoas vítimas de COVID-19 e 
pela atual política GENOCIDA que administra 
nosso país, pois essas pessoas tiveram suas vidas 
ceifadas por uma necropolítica. 

Silêncio.

A corpo explícito é #FORABOLSONARO e 
#VACINAPARATODESJÁ

#FIQUEEMCASA #STAYHOME  

bruno novadvorski 
artista visual e editor-chefe 
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The Red Studio by Chris, The Red
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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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