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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 Chris, The Red, fotografia (2021) Vídeo, Fotos e Frames 
Chris, The Red (2021) 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

24 horas é o tempo 
contido no dia e 
na noite. 24 horas 
foi uma série de TV 
estadunidense. 24 
horas é o tempo 
criado. Em 24 
horas, tanta coisa 
pode acontecer.  
Fortunas podem ser 
perdidas. Cidades 
Destruídas. Guerras 
vencidas. Vidas 
transformadas. 
Mas hoje, nos tempos 
pandêmicos em que nos 
encontramos, 24 horas 
é o número protagonista 

em todos os canais de notícias. Seja na TV, 
na internet, nos jornais, nas mídias sociais, 
estamos atentes às manchetes que começam 
com “O Brasil registrou, por Covid nas últimas 
24 horas,…”como um loop infindável em que estamos
tentando sobreviver não apenas ao vírus do Covid que 
todos os dias estão infectando e matando em números 
recordes pessoas no Brasil. Mas se um vírus só já não fosse 
suficiente, enfrentamos um ainda maior e, diferentemente do 
coronavírus, para o qual já há uma vacina, este outro vírus 
não parece ter solução breve: a ignorância. Enquanto o número 
de mortos aumentam a cada 24 horas, as pessoas continuam a se 
aglomerar. Continuam a festejar, na praia, na balada, nos bares, na 
casa mais vigiada do Brasil. Continuam a celebrar algo que ainda 
não sei o que é, pois aqui, da minha casa, o que observo são aqueles 
trágicos números que acompanham a frase das manchetes que 
começam com “O Brasil registrou, por Covid nas últimas 24 horas,…” e 
a cada passar destas vinte e quatro horas, temos menos a celebrar e, 
talvez, você me diga que temos que comemorar estarmos vivos diante 
de tantas mortes, que várias outras pessoas foram curadas. E eu te digo, 
as vidas salvas não excluem as vidas perdidas pelo vírus da ignorância que tem 
no Genocida, seu principal culpado. Vivemos um filme de terror para o qual não 
visualizamos um fim e assim, continuaremos esperando pelos números que 
acompanham as 24 horas até o momento em que estejamos todes vacinades … 
ou mortos! Se já não o estamos!

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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Assista o Vídeo pelo QR Code ao lado ou pelo Player acima ou clique aqui.
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https://youtu.be/A5C8aSNhpUs
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Fotos, Vídeo, Performance: Chris, The Red
São Paulo, SP, Brasil, 2021

A performance
24 horas 
apresentada nesta 
edição foi realizada 
quando o recorde 
de pessoas mortas 
por Covid-19 em 
24 horas era de 
3.149. Infelizmente, 
hoje, dia 01 de abril de 
2021, quando finalmente 
publicada, este número 
já havia sido superado. 
Continuamos testemunhas de um 
plano genocida de um psicopata 
legitimado por um sistema 
político-econômico onde o 
dinheiro vale mais que vida, como 
já afirmou o prefeito de uma cidade lá 
do sul do Brasil.
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