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RAS, 
Abril de 2019, venho para São Paulo a convite 
de artista Chris, The Red para participar de sua 
proposta de Residência Artística Sexual/RAS. 

Nosso primeiro trabalho realizado nesta 
Residência foi o ensaio fotográfico Inicialmente 
duo (2019) realizado pela artista e escritora 
Abhiyana. 

A partir deste primeiro ensaio, deste primeiro 
contato artístico-sexual, iniciamos a residência, 
Chris e eu.

Este ensaio desdobrou-se primeiramente em 
nosso dueto artístico, o DUOCU e na sequência 
na performance (in)CORPO Manifesto.

Inicialmente duo foi o despir artístico inicial que 
provocou inúmeros desdobramentos para nossas 
existências. É uma provocação à linha tênue que 
transita entre as artes visuais e a sexualidade. 

Agredecimento especial ao artista Chris – hoje, 
meu marido – e a Abhiyana, nossa madrinha de 
casamento, que através do seu olhar registrou 
nossa primeira troca artística-sexual. 

A corpo explícito é #FORABOLSONARO e 
#VACINAPARATODESJÁ

#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)
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Fotos desta edição
Abhyana
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

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