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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 (2021) Ensaio Fotográfico 
Bruno Novadvorski (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

Nesta edição, 
trago os registros 
fotográficos 
realizados pelo 
artista visual, 
pesquisador, 
fotógrafo Bruno 
Novadvorski da 
performance 
Shibari-Me. Idealizei 
esta performance a partir 
de vivências de assédios 
e abusos sofridos e esta 
performance foi realizada 
com total consentimento 
e num processo de 
uma busca pessoal 
durante este momento 
complicado em minha 

existência. Shibari é uma palavra japonesa que significa 
amarrar ou ligar e é um ato que não queria que fosse feito por 
um estranho e foi assim que convidei o Rainnery. Artista e 
amigo com quem já desenvolvi vários trabalhos em parceria 
e que gentilmente topou participar da performance e para 
acompanhá-lo, convidei também o Max, aprendiz na técnica 
de shibari e que tive a oportunidade de conhecer através do 
Rainnery quando em ensaio fotográfico realizado pelo Bruno 
Novadvorski no bar RG, em São Paulo. Ou seja, com certeza, 
estaria em ótimas mãos. E de fato, estive. Foi uma experiência 
de limpeza, de gozo. Uma experiência de libertação. Agradeço 
imensamente o Rainnery e o Max por estarem juntes e ao maridão pelas 
belíssimas fotos que ilustram as páginas desta edição. E deixo o convite, se 
permitam ser amarrados, mas o façam com alguém que você confie.

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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As fotos aqui apresentadas são registros da performance Shibari-me, de autoria de Chris, The 
Red com participação de Rainnery e Max. Realizada em São Paulo [SP], em 2021.
Fotos: Bruno Novadvorski
[pós]Corpos: Chris, The Red . Rainnery . Max Uranio Peruzzo
São Paulo, SP, Brasil, 2021

Bruno Novadvorski. 
Artista Visual
Pesquisador
Artista contrassexual & 
performer
Fotógrafo
Teórico do CU
Editor-chefe da DUOCU 
Magazine e Corpo 
Explícito

  

Rainnery.
Artista
Hostess
Performer
Arte queer

Max Uranio Peruzzo. 
Corpo trans
Avistado por aí
Não monogâmico
Bissexual
PCD
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http://brunonovadvorski.com.br/
https://www.instagram.com/etraeuconoded/
http://maxruanperuzzo.blogspot.com/
https://www.instagram.com/maxuranio/



