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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]
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Edição e Redação Chris, The Red Capa Bruno Novadvorski (fotografia, 2019) Ensaios Fotográficos 
Chris, The Red & Bruno Novadvorski (2019) 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

Um tecido vermelho, 
dois olhares, dois 
artistas. Um casal. 
No primeiro número 
de 2021, um 
convidado MUITO 
ESPECIAL. Divido as 
próximas páginas 
com o artista visual, 
Bruno Novadvorski, 
que também é 
companheiro 
e marido. Nos 
conhecemos em 2019, 
quando ele viajou de 
Porto Alegre para São 
Paulo para participar 
da Residência Artística 

Sexual/RAS, projeto criado por mim no final 
de 2018. Desde então, estamos juntos, 
construindo nossa história, criando arte e 
juntos, formamos o DUOCU.  As fotos apresentadas
a seguir foram feitas por nós no final de 2019, no Parque da 
Solidariedade, localizado em Alvorada, no Rio de Grande do 
Sul. A partir de um elemento em comum: o tecido vermelho, nós 
nos colocamos naquele espaço incrível que são as voçorocas do 
parque, num processo de imersão de nossos corpos com o espaço 
da natureza. Os dois ensaios acabam-se fundido em uma única e potente 
energia que se conecta com a força da terra vermelha que invade nossas peles.  
Um momento único destes dois artistas que acreditam no poder da arte, da 
fotografia e do afeto como forma de ressignificar as normatividades que nos são 
colocadas na busca por nos aprisionarmos em padrões opressores.

Chris, The Red
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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Fotos: Chris, The Red & Bruno Novadvorski
[pós]Corpos: Bruno Novadvorski & Chris, The Red
Parque da Solidariedade, Alvorada, RS, Brasil, 2019
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