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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.
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Edição e Redação Chris, The Red Capa Chris, The Red, fotografia + design (2020) Ensaios 
Fotográficos Chris, The Red (2020) 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
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Não é fácil construir 
uma revista, muito 
menos uma revista 
de fotografia que 
almeja ser pós-
pornográfica. Mas 
não dá para não 
seguir adiante. Terão 
acertos e erros e tudo 
bem, é parte do processo 
e convicto de que é 
assim que se caminha, 
apresento a primeira 
edição da [pós]Corpos. 
Ser pós-pornográfica 
tem a ver com ser 
política, ser resistência 
e, principalmente, ser 
contra os padrões que 

exigem que nos encaixemos em rótulos, em 
caixas como se fôssemos objetos fabricados 
em indústrias ao invés de seres humanos com 
vontades e desejos singulares, próprios. 

Já nascemos com o rótulo menino/menina e, a partir daí, 
a maior parte dos nossos anos iniciais é construída. 
Ignorando-se uma gama enorme de possibilidades 
intrínsecas à diversidade humana. Somos encaixotados 
em apenas dois modos de ser e nas tentativas de sair desta 
binariedade, sofremos retaliações, preconceitos, violências. 
Marginalizados. Negados da existência. Apagados. 
Como designer gráfico, artista visual e fotógrafo é meu papel ser 
atitude e não apenas palavras soltas ao vento. Então, entre erros e 
acertos, construirei esta revista para discutir, questionar e quem sabe, 
causar alguma mudança. Who Knows? Vamos descobrir juntos. Espero que 
gostem das páginas a seguir e se torne parte do processo. Fica o convite. 
Vem comigo. Há um inestimável prazer em não aceitar padrões.

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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Renuncio aos corpos monogâmicos.
O corpo do outro não é posse minha.
Nem seu afeto ou sua mente.
Se não somos só isto ou aquilo,
por que nossas relações o seriam?
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Fotos: Chris, The Red
[pós]Corpos: Bruno Almeida & Bruno Novadvorski
Porto Alegre, RS, Brasil, 2020
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