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[pós]Corpos© é uma publicação bimestral idealizada e criada pelo designer gráfico, artista visual e 
fotógrafo Chris, The Red, co-fundador do DUOCU em parceria com o artista visual Bruno Novadvorski.
[www.thered.com.br]
Volume 03, No 13, Fevereiro/2022 (ISSN 2675-7281)

Edição e Redação Chris, The Red Capa Chris, The Red (fotografia, 2022) Ensaio Fotográfico Bruno 
Novadvorski & Chris, The Red (2020) Logotipo The Red Studio by Chris, The Red Projeto Gráfico 
e Direção de Arte The Red Studio by Chris, The Red

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. Todas as imagens presentes nesta publicação são 
de autoria do editor/criador Chris, The Red. Assim, nenhuma parte desta publicação pode ser 
reproduzida de forma mecânica ou digital sem prévia autorização.

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

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

 Chris, The Red
www.duocu.art.br

Direitos e Comprometimento:

As imagens constantes na [pós]CORPOS© 
são de autoria do seu criador – Chris, The Red – 

e por outros artistas que, gentilmente, 
as cederam para serem publicadas com as devidas 

permissões de direitos autorais.

A [pós]CORPOS© 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 [pós]CORPOS 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. 

São Paulo - SP

E chegamos ao 
terceiro ano da [pós]
CORPOS e, neste 
número, o resultado 
fotográfico de um 
encontro cheio de 
putarias artísticas 
maravilhosas de 
quatro artistes 
incríveis em uma 
tarde chuvosa 
num lugar lindo no 
Arouche, o Espaço 
Esponja. 2022 será 
um ano difícil, além 
de um ano eleitoral 
delicadíssimo para 
o futuro nosso e do 

Brasil, começamos com aumentos nos casos 
de COVID-19, então, mais do que nunca, 
precisamos estar ao lado das pessoas que nos 
fortaleçam, que tragam trocas energéticas 
poderosas e foi o que estas 4 pessoas lindas 
fizeram neste dia de muitas trocas artísticas. 
Agradeço imensamente ao Rainnery por estarmos 
sempre juntes. Gustrava, te conhecer pessoalmente foi 
um presente neste início de ano, que venham muito 
mais trocas pela frente. E claro, o Mozão, este artista 
fantástico que tenho a alegria, o prazer, a honra de 
construir nossa história juntas. Bruno Novadvorski, te 
amo! E completando o quarteto: eu. Que venha 2022!
Estamos prontes.  .

Chris, The Red
bixa
designer gráfico
artista visual
fotógrafo
editor-chefe

https://www.instagram.com/duocu_/
http://www.thered.com.br
mailto:conexao%40duocu.art.br?subject=Contato
http://www.duocu.art.br
https://www.instagram.com/chris.thered/
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Direção Criativa: Rainnery Queercore, Gustavo Gustrava, Bruno Novadvorski & Chris, The Red
Produção: Rainnery Queercore, Gustavo Gustrava, Bruno Novadvorski & Chris, The Red
Fotos: Bruno Novadvorski & Chris, The Red.
[pós]Corpos: Rainnery Queercore, Gustavo Gustrava, Bruno Novadvorski & Chris, The Red
São Paulo, SP, Brasil, 2022
Local: Espaço Esponja 

 @etraeuconoded           @rainnery_queercore           @gustrav4
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https://www.instagram.com/etraeuconoded/
https://www.instagram.com/rainnery_queercore/
https://www.instagram.com/gustrav4/



