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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

Homens da Real nasceu 
em 2016 e continuará 
até onde desejar ir. 
Surgiu do incômodo 
pelas estéticas de corpos 
masculinos apresentadas 
em ensaios fotográficos 
centralizados em uma 
padronagem que não se 
encaixa na realidade das 
corpas das pessoas que 
se identificam enquanto 
homens. Veio da necessidade 
de se questionar, inclusive e 
principalmente, esta ideia do 
que é um corpo-homem. É um 
projeto fotográfico criado para 
retratar a beleza do corpo-

https://www.instagram.com/duocu_/
http://www.thered.com.br
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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. 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

homem em todas as suas formas e existências. Ele 
visa romper com esses padrões estéticos e culturais, quebrar 
a cultura machista que assola nossa sociedade aumentando 
a violência contra mulheres, negros, homossexuais e 
várias outras pessoas que sofrem o resultado da forma 
como homens são criados, por meio de uma educação 
machista e patriarcal, que ensina que homem pode tudo. 
Homens da Real quer retratar a diversidade dos nossos 
corpos, mas também contribuir para o fim desta cultura 
cisheteromachista. Fotografar estes corpos-homens 
desnudos e colocá-los em situações do dia a dia não é 
apenas tirar as roupas que os cobrem, mas desnudá-los dos 
próprios conceitos e preconceitos que os cercam e os guiam. 
É desmasculinizá-los na busca por humanizá-los. É ressignificar o 
que é ser homem e como prepará-los para a próxima geração e os 
desafios que se apresentam atualmente. Buscar esta transformação 
é vital para a forma como lidaremos com a violência e os rumos 
que tomaremos na construção de uma sociedade menos violenta, 
mais harmônica e integrada. Além do ensaio Homens da Real, Armando 
dos Prazeres, dos prazeres que a vida nos dá, e que prazerosamente nos 
presenteou com o texto “o corpo em Chrisis” para compor esta edição de 
outubro. Com muito prazer, te agradeço por mais este prazer.

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

mailto:conexao%40duocu.art.br?subject=Contato
https://www.instagram.com/chris.thered/
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SOMOS DIVERSOS.
NOSSOS CORPOS
NOSSAS CORPAS

CORPES

NOSSAS MENTES.

SOMOS HOMENS DA REAL.

Outras fotos deste projeto podem ser vistas no site da The Red Studio: 

https://bit.ly/CTRHomensDaReal
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Fotografia: Chris, The Red 

 @chris.thered
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O corpo em Chrisis.

Armando dos Prazeres
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Me mira otra vez desde el interior. 
Sin la menor vacilación dejo el auto, 
de un salto entro al camión. 
La compuerta automática se cierra 
lentamente, 
con un chirrido. 
Me vuelve a mirar entonces, 
pero sin decir nada. 
Nos abrimos las portañuelas, 
empezamos a mastubarnos.
Severo Sarduy

Ato carnográfico. A carne grafada pelo corpo a 
contrapelo. Contra a luz castradora dos sistemas 
reguladores da arte e da vida. A luz que incide sobre 
os corpos rasura estigmas, tatuando uma espécie de 
manifesto ao fim das cruzes carregadas na via-crucis 
de cada um de nós. A imagem e dessemelhança que 
vemos nos vê e nos requisita o desejo de rasgar a pele 
da hipocrisia, instaurando a crise do olho-mágico, 
aquele que, no escurinho do cinema, tudo pode desde 
que não revele o santo.  

O santo aqui, cujo pau não é oco mas nervoso soco, 
tem nome e cor: Chris, The Red. Chrisis, pois não está 
sozinho nessa fratura exposta. Conta com outras 
corpas, com a nossa. Sua fatura estética, em alguma 
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medida, evoca vozes outras, afeitas ao desfazimento 
da arte que se presume profunda e digna. De Bataille 
a Sade, de Sutra a Safo, de Bocage a Monaqueu, de 
Laura de Vison a Luz del Fuego, a rede está (des)
armada para cairmos sem proteção. Enredamento de 
nossos prazeres irrepresáveis, pois sedentos da seiva 
transformadora do ser em alguma coisa que não cabe 
nos manuais beletristas.  

Chris não tira a baba do quiabo, à revelia do gosto 
burguês, que não suporta o cheiro da jaca porque diz 
que cheira a cu. Mas um cheirinho de cu é uma delícia! 
Este ensaio mesmo é um canto ao cu. Ora, cheiro de 
cu é cheiro de gente, “e gente é outra alegria”, canta a 
terra de Caetano. Burrice burguesa, porque de jaca para 
cu, um passo: jacu, caju, Juca, cuja... “I like Ike”, para 
dizermos com Jakobson (1976). I like Chris, ai, ai, ai! E 
por aí vai a beleza paronomástica da linguagem, que não 
falta ao imaginário-Chris, a um só tempo vigoroso em 
plasticidade, carga emocional e metáforas transgressoras. 
Cheire-veja! Com uma cerveja desce no redondo. 

A transa do artista propõe à nossa experiência uma 
imagética da forma sem fôrma, na qual o corpo 
nos trata a choques térmicos, engendrando nessa 
experiência uma aventura não menos lúdica que 
política. A gestualística de suas fotografias nos encara 
as vísceras, escorrendo pelo nosso corpo, cortando 
até sangrar as pústulas deixadas pelos resquícios de 
credos religiosos, patriarcais e patriotizantes e toda 
a sorte de postulações repressoras. Por isso mesmo, 
Chris e sua puta trupe estão interessados menos na 
legitimação de sua obra pelos museus e galerias do 
que pelo alargamento de uma compreensão outra de 
sexualidade, corpo e pulsão criadora.    
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Os pós-corpos parecem questionar a história das 
corpas na arte e na vida, borrando séculos de aulas 
de anatomia, cujo belo comumente deu as costas ao 
que fugisse à brancura do simétrico e do proporcional. 
Os pós-corpos falam a linguagem recalcada pelo “nu 
artístico”, aquele tipo de nudez que, tingido de pudor, 
oculta o “pecado” das genitálias, mas deixa à mostra a 
luxúria da conta bancária. Os ensaios pós-corpos, frente 
e verso, barroquizam-se em espécies de anamorfoses 
festejadoras do baixo-ventre, que vêm à frente da 
câmera, sem véus, dançar a dança da pele crua, 
descamando, pli selon pli, dobraduras de tesões sem 
teses ideologizantes.  
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O pau-cu têm língua afiada que não teme vasculhar 
orifícios guardados a sete chaves de um mundo 
tão interconectado quanto travado quando a reta 
é o cu do mundo. A conexão das imagens chrísicas 
com as pautas contemporâneas é patente, pois 
potencialmente inseminadoras de um veneno que 
mais cura enquanto corroi as camadas moralizantes 
de nossa retina. Olhar em Chrisis, porque na crise se 
recria o colírio que lava o mundo, levando ralo abaixo 
o preconceito das tiranias institucionais. Cabeças 
rolam quando não refletem as orientações previstas 
nos projetos servis ao cânone academicista. 

Chris, sabendo dos riscos, risca-se em volutas porosas, 
distopias do enquadramento moralizante que insiste 
em deter o jorro do criador. Rola de rir, gozando de 
tudo isso que está imposto e que pouco importa ao 
espírito do artista, a não ser para dar um fim nos juízes 
e deuses de plantão. Estou pensando em Janis Joplin, 
que dizia cantar-se toda, voz-corpo-sexo (2004). Kozmic 
blues, que ouço enquanto procuro um fim para este 
ensaio, talvez seja a trilha que pareço ouvir ao ver os 
pós-corpos suando lágrimas de alegria por nos verem 
ávidos de busca e libertação. Sede de nossos instintos 
mais humanos, porque mais animais.
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Cara ou curoa? (lance fescenino)
para Chris, The Red

Cu, roendo as unhas do desejo.
Quem nunca deu um beijo, 
grego ou sertanejo?
Aliviou no mato a fome de pica?
Fica a dica: tome no cu, 
antes que a terra te enterre na vala murcha.
Ancho é sentir na bucha a delícia de uma 
língua avulsa a vasculhar o túnel a fundo.
Tutano desossado, assa do gargalo ao talo, 
mordendo na jugular nervosa do galo.
Nada como o cu a desbundar a lei, a mesma 
que o julga fora da linha, mas não resiste ao 
gozo quando dentro.
Cu é momento, não memento, de prazer.
Do peido à lambida, tudo é permitido.
Chuva de cupido, o cu ama, apaixona, chama, 
chora na cama.
Vê estrelas quem dá ou coma. 
Na mão fica quem não enterra 
a porra nesse vão.
Amor de cu, onde bate, gala.
A mão que leva ao cu, lava a cara.
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