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Nas recentes pesquisas o artista tem dedicado  seu tempo sobre estudos de violência ligados  a infância  e  juventude.  Apresentado na exposição São  Paulo  
não  é  uma cidade, no  Sesc 24  de Maio,  o mais  recente dos trabalhos refere-se a uma operação realizada  nos anos 70  onde  um grupo de policias capturou 
e torturou mais de 93 crianças no centro  de São  Paulo.

Pautado nos desdobramentos desses fatos históricos sobre violência e no atual cenário da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, onde o artista 
vive e trabalha, Igor Vidor nos apresenta dois novos trabalhos.

O primeiro trata-se de um conjunto de  desenhos geométricos, um levantamento cartográfico que vem  sendo feito  a  mais  de  um ano, apontando todos os 
tiroteios seguidos  de  morte  na  região metropolitana do Rio de Janeiro. Moradores locais, aplicativos, notícias e paginas de redes sociais servem de fonte e 
demonstram no conjunto de desenhos o elevado número de incidentes, e como esses estão concentrados em regiões de  menor  renda da  população, com  
menor  visibilidade no que diz respeito a divulgação da barbárie.

O segundo trabalho  propõem um  olhar  histórico sobre a  falência  do  plano  de modernização  do país.  Através de cartuchos de balas  recolhidos em locais  
confrontos entre   diferentes  poderes bélicos na cidade, colocados entre  molduras que  por sua  vez se “desarranjam”,   o artista defende a ideia sobre a 
falência de um plano que  simboliza um funcionalismo asséptico, que  não  previu o corpo,  este então marginalizado por não participar do contrato social, que 
tentou-se instituir com a  pensamento moderno no Brasil, prometido desde a construção da nossa atual capital federal, visto também no desenvolvimento da 
abstração geométrica no país.
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Esquemas #2
molduras, cápsulas
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