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A Galeria Leme apresenta a primeira exposição individual de Igor Vidor no seu espaço,
contemplando a produção mais recente do artista através de um conjunto inédito de obras que
resultam de dois anos de pesquisa sobre as questões ligadas à violência e a juventude na cidade
do Rio de Janeiro.
Igor Vidor passou os últimos anos impulsionado por um interesse em investigar a relação entre
o corpo (físico ou social) e os seus respectivos contextos urbanos, frequentemente opressivos
e violentos. Durante a sua pesquisa o artista coleta um conjunto de objetos que carregam
resquícios de um estado de violência profundamente enraizado no quotidiano da cidade, tais
como cápsulas usadas de fuzis ou até mesmo armas de brinquedo, construídas por crianças
que imitam as armas reais que fazem parte do seu dia-a-dia. Ao escolher tais elementos, Vidor
mostra como símbolos de violência são naturalizados e acabam por ganhar novos significados,
sejam eles lúdicos, relacionados a lógicas de marketing e consumo, ligadas a aspirações
sociais ou status, ou outros. A inocente brincadeira infantil com armas de brinquedo, que é
comum entre crianças de diferentes estratos sociais, acaba também adquirindo outros sentidos
nessas comunidades, onde repetidas vezes tais brinquedos são confundidos por armas reais,
acarretando perigo iminente para a vida dessas crianças. Alguns desses itens aparentemente
inofensivos são re-contextualizados na exposição, de forma a que possam explicitar as
complexas motivações e consequências do aparato de segurança implementado em favelas na
cidade, assim como a sua relação com outros agentes globais cujo papel de fabrico e difusão de
armas de fogo alimenta a indústria bélica mundial.
Como resultado do seu trânsito por territórios díspares da cidade o artista reuniu também
diversas entrevistas que nos fazem adentrar as realidades desiguais do Rio de Janeiro. Outros
diálogos e colaborações com agentes que partilham das mesmas questões e preocupações
do artista, resultam em convites para realização de performances que acontecerão no dia da
abertura da exposição, com o coletivo “Amador e Jr. Segurança Patrimonial Ltda.

Serão duas performances com propostas relacionadas à política de segurança em instituições
artísticas e o exercício de especulação sobre a ação cotidiana dos seguranças de patrimônio.
Igor Vidor nos convida a debruçar sobre a complexidade social da cidade do Rio de Janeiro,
através da relação entre o corpo social e as políticas de segurança pública. Fazendo-nos
ponderar como tal fricção alimenta uma engrenagem de violência intermitente e aparentemente
sem solução que transcende a especificidade do contexto do Rio de Janeiro e encontra ecos e
recorrências em várias outras cidades do Brasil.
A exposição de Igor Vidor segue acompanhada por um texto crítico de Marcelo Campos, Prof.
Dr. Em Artes Visuais pela UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro e curador associado
do MAR – Museu de Arte do Rio.
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SE VOCÊ ESTÁ VENDO ISSO JÁ É TARDE DEMAIS

Padrões geométricos foram aqui utilizados para equiparar recortes de papéis de seda coloridos a imagens veiculadas pela mídia impressa ligadas a situações de violência. Estas folhas foram montadas uma a uma pelo artista, seguindo um processo meticuloso, sempre respeitando as
próprias etapas de produção das pipas. Além de ser um objeto lúdico e tradicional, um dia usado como artifício de comunicação entre os traficantes dos morros cariocas, as pipas originais trabalham a complexidade de construção dos padrões geométricos em sua confecção, independentemente de qualquer padrão histórico já postulado pela história das vanguardas brasileiras.

Igor Vidor
Espada Cruzada-CVRL 762, 2018
Impressão jato de tinta sobre papel de seda e colagem
90 x 58,5 x 20 cm
Composto por dois papéis sobrepostos

Igor Vidor
Triângulo Taqueado-exército, 2018
Impressão jato de tinta sobre papel de seda e colagem
70 x 46 x 20 cm
Composto por quatro papéis sobrepostos

Igor Vidor
Xis Taqueado-caveira, 2018
Impressão jato de tinta sobre papel de seda e colagem
96,2 x 58 x 20 cm
Composto por cinco papéis sobrepostos

Igor Vidor
Curva Taqueado-revista-criança, 2018
Impressão jato de tinta sobre papel de seda e colagem
70 x 45,8 x 20 cm
Composto por três papéis sobrepostos

Igor Vidor
Faixa Xis Cruzado-ocupação, 2018
Impressão jato de tinta sobre papel de seda e colagem
91 x 46 x 20 cm
Composto por seis papéis sobrepostos

Igor Vidor
Escadinha-lençol, 2018
Impressão jato de tinta sobre papel de seda e colagem
91 x 58 x 20 cm
Composto por quatro papéis sobrepostos

Igor Vidor
Xis taqueado-corpo-caçamba, 2018
Impressão jato de tinta sobre papel de seda e colagem
95,5 x 58,5 x 20 cm
Composto por cinco papéis sobrepostos

BATIDÃO M4A1, PRESENTE AO REDENTOR

O trabalho é o primeiro de uma série de esculturas pensadas em proporção real para a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O colar
(batidão) faz alusão a uma imagem de dois garotos, em uniforme escolar, usando um similar. A obra refere-se a programas de segurança pública
voltados as áreas exclusivas de turismo e comércio para proteção do patrimônio, além da popularização de postos de prática de tiros com Airsoft, cada vez mais comum entre as famílias de classe média do Rio de Janeiro.

Igor Vidor
Batidão M4A1, 2018
Série “Presente ao Redentor”
Ferro, tinta acrílica de acabamento e proteção, tinta automotiva, arma de brinquedo modelo Airsoft
Dimensões variáveis - 200kg

CÂMBIO FLUTUANTE

Por meio de logotipos de companhias armamentistas e as silhuetas das respectivas armas, esta instalação chama a atenção para a contínua
produção em massa de armas, bem como a constante flutuação do dólar em torno do contrabando. O objetivo é conscientizar para uma realidade
pouco referida, que liga o tráfico de armas a uma rede muito maior, internacional inclusive, com envolvimento de outras esferas da sociedade
que não apenas as das comunidades.

Igor Vidor
Câmbio Flutuante, 2018
Tecido, madeira e mastro de ferro
Dimensões variáveis

HERÓIS NUNCA CELEBRAM VILÕES.
HERÓIS APENAS CELEBRAM VILÕES

A frase estampada nos mil lápis diz: “heróis nunca celebram vilões. heróis apenas celebram vilões”, título dado à exposição e que faz alusão à
inversão de valores própria às realidades das famílias que vivem marcadas por conflitos entre o tráfico e o Estado. Espalhados pelo chão do espaço expositivo da galeria, eles lembram as cápsulas remanescentes pós-tiroteio.

Igor Vidor
heróis nunca celebram vilões. heróis apenas celebram vilões, 2018
1000 lápis
Dimensões variáveis

SE VOCÊ ESTÁ OUVINDO ISSO JÁ É TARDE DEMAIS

Este mensageiro dos ventos aqui paira desde o alto, ativando o pé direito do espaço expositivo. Mas o que de longe inspira boas energias, de perto nos coloca pontualmente de frente a uma realidade ligada a violência e desigualdade, marcada por cápsulas encontradas em zonas de tiroteio.

Igor Vidor
Se Você Está Ouvindo Isso já é Tarde Demais, 2018
Fio de nylon, aro de metal e cápsulas de balas
Dimensões variáveis

ROUBEI-LHE A IDADE E LHE COBREI JUÍZO

Esta instalação consiste em uma coletânea de armas confeccionadas por crianças, descartadas pelos próprios pais ou parentes. A inocente brincadeira infantil, comum entre crianças de diferentes camadas sociais, adquire outros sentidos nessas comunidades, já que repetidas vezes tais
brinquedos são confundidos por armas reais, representando um perigo iminente para a vida dessas crianças.

Igor Vidor
Roubei-lhe a Idade e lhe Cobrei Juízo, 2018
Armas de brinquedo
Dimensões variáveis

CARNE E AGONIA

Apresenta inúmeros testes de projéteis em gelatina balística. O vídeo é conduzido por uma narrativa guiada pela conversa, através das legendas,
num ritmo duvidoso que não deixa claro a identidade do entrevistado ou entrevistados (pessoas que trabalham para o tráfico de drogas e policiais). Dúvidas causadas por paradoxos, contradições e similitudes da fala ditam o teor da obra.

Igor Vidor
Carne e Agonia, 2018
Vídeo full HD
5 + 1 P.A.

ORDINÁRIOS

Objetos ordinários iguais a estes foram confundidos com armas de fogo por agentes do Estado. Vidas inocentes que se foram, mas nenhum desses agentes foi condenado. Nesta instalação, Igor Vidor trabalha a justaposição destes objetos para narrar o trágico. Do extraordinário, a
tragédia agora passa a ser cotidiana quando se vive em áreas de conflito na cidade do Rio de Janeiro.

Igor Vidor
Ordinários n.1, 2018
Ferro, tinta para alta temperature, objetos
100 x 170 x 30 cm

REFERÊNCIAS DE PESQUISA

Documento 1 - Anotações Livro Caixa
(página original com anotações sobre transações financeiras
do tráfico)

Documento 2 - Fotografia Garoto/Sigsauer, 2018
(imagem realizada durante flagrante de uma criança carregando arma de brinquedo no metrô de São Paulo)

Documento 3 - Painel
(Imagens e símbolos usados na construção conceitual das
obras)

CAIXA DE BRINQUEDO

Aqui emolduradas, as armas confeccionadas por crianças são acompanhadas de suas respectivas cápsulas de balas, remanescentes de locais de
conflito. Estes objetos-brinquedos fazem parte da coletânea reunida pelo artista ao longo dos últimos dois anos e levanta questões importantes,
como a lógica de princípios pautados por privilégios, estabelecida tão precocemente entre as crianças, quanto a própria posição dos pais, que
vivem em constante vigília tentando evitar o pior.

Igor Vidor
Caixa de Brinquedo - 762, 2018
Arma de brinquedo, cápsulas de balas
101 x 63 x 8 cm

Igor Vidor
Caixa de Brinquedo - Calibre 12, 2018
Arma de brinquedo, cápsula de bala
101 x 72 x 8 cm

Igor Vidor
Caixa de Brinquedo - Ponto 40, 2018
Arma de brinquedo, cápsulas de balas
75 x 48 x 8 cm

Igor Vidor
Caixa de Brinquedo - 9mm, 2018
Arma de brinquedo, cápsulas de balas
65 x 44 x 8 cm

Interdito
Apesar de tudo, a camisa serviu como bandeira, exibindo a mancha do “isto foi”, comprobatória como um extrato impresso com as
marcas do momento. A representação autêntica podia ter sido evitada. Foi difícil fazer uma imagem. Nada estava garantido e o texto se fez incapaz de tratar do irremediável. O que seria feito da camisa? A justiça não ofereceu garantia. O texto teve que ser escrito
no passado. E a imagem se construiu significativa diante dos destroços. Vida e arte, coisas do passado. Tarde demais... para pedir
atenção, cuidado, volte cedo, não fale com estranhos, proteja-se. Tarde demais... para se chegar no “isto foi”, conceito de Roland
Barthes para fotografia, e ainda ter tempo de retroceder, voltar a cena, como no dispositivo remoto que só adianta para as imagens
já gravadas. Os vestígios atemorizantes foram recolhidos “no exato momento em que seu objeto é pensado como objeto morto” . A
história da arte foi pensada, a partir da morte, “um trabalho de luto”, nos termos de Georges Didi-Huberman, mas com a vontade de
fazer reluzir.
Igor Vidor construiu uma exposição nos interstícios da memória, por entre conversas, convivências e notícias. Espantou-se com fatos
vistos e narrados. Aproximou-se de fragmentos, cápsulas de balas de revólver, armas de brinquedo feitas por crianças, logomarcas
de fabricantes de armas, trechos de falas de autoridades oficiais (de dentro e de fora da favela). Imaginou, com isso, uma exposição
feita no passado, a partir de reflexões, como a frase “heróis nunca celebram vilões; heróis apenas celebram vilões”. Mas, o que foi
tratado se referiu a uma narrativa de heróis e vilões? Vilões, de algum modo, sempre foram heróis, pois o peso narrativo, no cinema
e na vida, colocou-os em paridade horizontal: protagonista e antagonista. Se a narrativa se deu em torno do herói, também se fez no
âmbito da tragédia.
Na exposição de Vidor, refletimos: qual foi a consequência de tanta visibilidade? Que a violência é “força em demasia” já sabemos
desde acordar e ler os jornais diários, os mesmos que o artista se utiliza para produzir uma colagem. Antes de Marie-José Mondzain
dizer-nos que uma imagem pode matar e que a violência é “potência antes de ser ou não um ato ”, já sabíamos por meio do contato com a realidade vivida, ouvida, vista, a partir do luto da história, que prevaleceu diante de um vir-a-ser utópico. O que foi escrito,
fotografado e apagado com água e vassoura, também o foi escovado a contrapelo, quando a história só exibe consequências. Cotidianamente, a convivência com as imagens fez-nos perceber uma força que não cabe mediatizar. O que fazer diante de Auschwitz?, a
pergunta de Theodor Adorno a todo instante retorna. E a afirmação de Mondzain regressaria, agora, como perplexidade “onde e como
a violência das nossas imagens irá gerar a força de que necessitamos para vivermos em comum”, frase que deveria ser seguida de
um ponto de interrogação. A questão complexifica-se ao atingir a lógica dos desejos. Sabemos que as imagens se tornaram paixão,
sudários, retratos.

Igor Vidor demostrou perplexidade ao ver crianças apaixonadas por armas. Crianças que exibiam miniaturas de armas como pingente
de cordões. Armas serviam, assim, como amuletos, vontade de futuro. Crianças que, ainda assim, foram para a escola, uniformizadas.
A lógica das armas foi a mesma da lógica dos brinquedos. E a presença institucional da escola existiu tanto quanto a do crime organizado. A criança guardou da brincadeira a vontade de reconstrução. O mundo dado só interessou no momento em que se pôde virá-lo
do avesso, fazê-lo em outro material, reconstruí-lo em papel de pipa e papelão. Por isso, armas foram amuletos, entre o brinquedo e
o sonho, entre monstros e quimeras.
A exposição de Vidor coloca-nos, a todo instante, diante da consciência de que se desenhou uma horizontalidade entre o herói e o
vilão. E o herói, ainda que avisado por todos, teve que cumprir seu destino. Esta sempre foi a lógica trágica, difícil de mudar. A exposição constituiu-se como narrativa que apagou diferenças. Só sobrou o passado da história. A mãe pôde guardar para si apenas um
filho contornado pelo afeto, por singularidades, como uma carne nobre. Mas, esta nobreza, para ser conservada, necessitará de sal e
sol. Terá que ocupar as lajes, suar sob as camisas cobrindo o rosto, vestir gravatas. E será, apesar de toda clarividência de Tirésias,
cego que avisa Édipo sobre os interditos que serão cometidos pelo herói, impossível não cumprir o destino. Mães, inevitavelmente
Pietás, Nossa Senhora das Dores.
Mas, o que as instituições fizeram com isso? Foi comum ouvir autoridades dizerem que esse problema é municipal, estadual, federal. E aqui poderíamos questionar o que faz a violência numa galeria de arte comercial? Porém, o problema agiganta-se e se faz onipresente. Quantos mais vão precisar (...) para que, apesar de tudo, imagens sejam feitas? A insurgência de alguns trabalhos de arte
só corroborou com o fato de que a história da arte sempre lidou com o luto. Teria sido importante pensar nisso antes. Antes de ser
necessário colocar, em vez de uma bandeira do Estado, a do fabricante de armas na entrada da galeria.
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