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Música para nossos corpos 

O ano de 2020 não foi nada fácil para a 
humanidade. Estamos diante de uma pandemia 
que no Brasil já levou a óbito mais de 190 mil 
pessoas. E, infelizmente, estamos num dos 
piores momentos políticos de nossa nação, pela 
falta de um governo federal que assuma suas 
responsabilidade e governe o país de maneira a 
preservar a vida de seu povo. 

Dentro desse caos todo, entendo que a arte 
salva, ou pelo menos, nos auxilia de alguma 
forma, dando-nos um respiro no cotidiano. 
Tendo esta perspectiva em mente, entendo 
minha fotografia como este respiro e, para 
musicalizar minhas fotos, convidei meu grande 
amigo Zé Guilherme, cantor e compositor, para 
se despir com sua mísica diante do meu olhar 
fotográfico. 

E é isto que desejamos para este novo ano que 
começa hoje. QWue 2021 seja repleto de arte, 
através da fotografia e da música. Que a arte nos 
dê força para resistir e seguir! 

#FIQUEEMCASA #STAYHOME  

bruno novadvorski 
artista visual e editor-chefe 
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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.

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

Direitos e Comprometimento: 
As imagens constantes na corpo explícito são 
de autoria do seu criador, Bruno Novadvorski, 
e por outros artistas que, gentilmente, as 
cederam para serem publicadas com as devidas 
permissões de direitos autorais. 

A corpo explícito 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 corpo explícito 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.

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

www.duocu.art.br
www.dcu.art.br
São Paulo - SP
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