
Institutul Cultural Român din New York are o ini]iativ~ estival~ denumit~
“Libertate pentru lene[i” - sau pentru iresponsabili, într-o traducere mai liber~.
Sub pretextul c~ se combin~ “estetica lowbrow, grafitti figurativ [i o abordare
neobi[nuit~ a textului”, ICR-New York “d~ via]~ pere]ilor mohorâ]i [i ‘discut~’
cu mediul”. Aceast~ “expozi]ie cu picturi stradale” este - dup~ p~rerea mea -
o veritabil~ nou~ “perl~” a directoarei Corina {uteu [i a colaboratorilor s~i,
fiind plasat~ în Galeria Român~, la intrarea principal~ în Consulatul General al
României din New York (\n aceea[i cl~dire î[i are sediul [i Misiunea Permanent~
a Rom^niei pe lâng~ Na]iunile Unite!). Mergând pe 3rd Avenue, \n vitrine vezi
expuse, \n dezordine, figuri cu adev~rat grote[ti, dar r~mâi stan~ de piatr~ la
spectacolul infernal din interior, unde pe pere]i at^rn~ adev~rate monstruozit~]i!
Ce “fresce”? Ce “murale”? O mizerie crunt~!

Din datele primite (prin e-mail) de la d-l Cristian Neagoe (coordonator
programe în cadrul ICR-NY) am aflat despre “vernisajul” expozi]iei cu lucr~ri
stradale de la “THE ROMANIAN GALLERY” [i de func]ionarea ei încep^nd de
miercuri, 18 iunie, pân~ în 15 august 2008, între orele 19.30-23.00. În 9 iulie a.c.
am vizitat “stradala” anun]at~ cu atâta tam-tam [i valuri. Ce mi-a fost dat s~ v~d?
F~r~ pic de responsabilitate sau jen~, directoarea Corina {uteu a dat dispozi]ie
ca “talenta]ii pictori”, selecta]i din ]ar~, s~ degradeze zidurile [i s~ le  profaneze,
prin aplicarea unor viziuni de o îndoielnic~ [i proast~ inspira]ie, aglomerându-le
figurativ-caricatural, abominabil [i cu o simbolistic~ scâlciat~ în]eleas~ numai de
executan]ii implica]i. De altfel, nume precum “Nuclear Fairy”, “IRLO” [i “Omar”
nici pe departe nu sun~ a fi tradi]ionale române[ti. Astfel, sala de expunere a
fost maltratat~ [i torturat~ sârguincios de c~tre cei adu[i special din România,
cu siguran]~, pe cheltuielile statului rom^n. Mâzg~liturile din zonele cele mai r~u
famate de prin Bronx [i Brooklyn au invadat spa]iul, împingându-l într-o total~
stare de plâns. Atmosfera se îmbâcse[te, populat~ de figuri sinistre ale c~ror
por]iuni intime sunt puternic scoase \n eviden]~. Sper s~ nu fiu luat în nume de
r~u de c~tre unii cititori, dar, ca artist plastic [i designer pentru industria textil~
american~ [i interna]ional~, cu o experien]~ profesional~ de peste 27 de ani,
dar [i ca fost profesor de arte decorative în cadrul renumitei Fashion Institute
of Technology din Manhattan nu pot trece cu vederea o asemenea produc]ie
“pictural artistic~” total negativ~. {i asta aici, în America, inima New York-ului!

Expozi]ia NU ne face cinste nou~, românilor, [i nici artei sau culturii
noastre. Cu atât mai mult, ea nu va contribui niciodat~ la schimbarea imaginii
României în bine. |mi amintesc cu pl~cere cum, în anii trecu]i, ICR-NY organiza
evenimente de o înalt~ ]inut~, expunând adev~ra]i pictori contemporani rom^ni.
Vizitatorii veneau într-un mare num~r, te sim]eai mândru [i p~truns de puternice
vibra]ii interioare, privind capodoperele cona]ionalilor. Azi, când la conducerea
Institutului Cultural Român din New York se afl~ d-na Corina {uteu, am ajuns
s~ ne fie ru[ine [i lehamite de ceea ce se face aici. Pe 18 iulie a.c. s-a împlinit o
lun~ de tortur~ a privirii. {i înc~ aproape o lun~ de zile va continua umbrirea
ru[inoas~ a renumelui românesc, pân~ pe 15 august a.c., când se va închide
expunerea ororii. Poate se va g~si cineva din conducerea diploma]iei române[ti
cu putere de decizie) s~ hot~rasc~ înl~turarea acestei blasfemii [i curmarea
st~rii de dezorientare [i confuzie creat~ de d-na Corina {uteu.

Cu ocazia \nt^lnirii d-nei ambasador Simona Mirela Miculescu - [efa
Misiunii Permanente a României la ONU - cu reprezentan]ii mijloacelor mass
media rom^ne[ti din New York, organizat~ miercuri, 16 iulie 2008, am revizitat

“expozi]ia” ICR-NY, deoarece am remarcat, \ntr-una din vitrine, “elemente noi”.
{i iar mi-am pierdut suflarea. La intrarea în hol, a ap~rut o nou~ grafic~ a
sexului [i a actului împreun~tor în sine. Cei trei “stradali[ti”sunt efectiv obseda]i
erogen [i orienta]i haotic în aceast~ direc]ie. Pe pervazul unei ferestre au culcat
o p~pu[~ din cârp~, înf~]i[ând un tân~r de 14-15 ani, f~r~ haine, cu organul
genital vizibil…demen]~ total~! Spre dreapta st~ un urangutan, cu chipul negru
(probabil o aluzie la negrii Americii), culcat, întins pe spate, cu un schelet uman
deasupra. Pe un scaun pliant (lâng~ p~pu[a cu organe genitale masculine)
se afl~ un obiect nedefinit (ca form~), iar pe sp~tarul scaunului st~ lipit un afi[
pe care scrie: “Show your ID”. Indiscutabil, se face trimitere la personalul de
securitate al Consulatului, luat în derâdere. O m~su]~ ocup~ col]ul înc~perii
în a[a fel încât s~ nu acopere chipul unui monstru pictat pe întreg peretele

- compozi]ie care mai cap~t~ între timp complet~ri de fond cu vopsea ro[ie.
Pe m~su]~, într-o dezordine “gândit~” rebel, se adun~ fel de fel de obiecte.
V~d [i o revist~ alegoric~, publicat~ [i promovat~ de ICR, care se intituleaz~
“AOOLEU”, cu num~rul de apari]ie 2 [i cu specifica]ia: “Aooleu Nwespaper, July,
Costs only: 0 lei; 0 Euro; 0 $; 0Y”. Revista are 12 pagini cu caricaturi [i grafic~
super-caraghioas~ (tip~rirea unei asemenea reviste cost~ o mul]ime de bani
- din ce fonduri o fi cheltuind, cu nes~buire, d-na Corina {uteu?) Pe masa cu
pricina s-a “r~t~cit” [i o juc~rie, un c~lu] care - aten]ie! -  în por]iunea dorsal~,
pe pulpa spate, are pus~ o zvastic~ german~ (s~ fie anti-semitism, adic~ ur~ fa]~
de poporul evreu m~celarit de hitleri[ti?). Cum a aprobat d-na Corina {uteu,
inten]ionat [i/sau ostentativ, expunerea acestui simbol al groazei [i al crimei?
De crearea acestei situa]ii iresponsabile, denigratoare, degradant~ [i ru[inoas~
(din vina directoarei ICR New York) trebuie s~ ia cuno[tin]~ urgent [i directorul
general al ICR, d-l Horia Roman Patapievici, de[i nu cred c~ acesta n-ar avea
cuno[tin]~ p^n~ la aceast~ or~ despre abera]iile subordonatei sale. Sau poate
chiar dânsul o încurajeaz~. Ceea ce este [i mai grav!

În seara de 16 iulie a.c. am realizat un nou reportaj, în continuarea celui
filmat în 9 iulie. {i aceast~ variant~ o voi edita [i transmite imediat Administra]iei
Preziden]iale, cu men]iunea “Personal”, pentru Pre[edintele Traian B~sescu.
O alt~ copie o voi transmite ambasadorului României la Washington, d-l Adrian
Vieri]~ [i alte dou~ copii în aten]ia Consulului General al Rom^niei la New York,
dl Pietro Lucian Pavoni [i a Consulului General Adjunct, dna Andreea Berechet.
Sper~m - noi, cei din presa scris~ [i vizual~ a Comunit~]ii Româno-Americane,
dar [i întreaga comunitate - ca tot corpul diplomatic al României din America [i
Pre[edintele Traian B~sescu s~ se ia urgent o atitudine ferm~ pentru stoparea
ac]iunilor def~im~toare la adresa ]~rii, a poporului [i a rom^nilor r~spândi]i prin
toate col]urile lumii. Sper~m, de asemenea, ca dna Corina {uteu s~ fie înl~turat~
de la conducerea ICR-NY, deoarece, pân~ acum, nu a f~cut altceva decât s~ ne
împroa[te cu noroi. Asta este promovare a imaginii României…sau o denigrare
a ]~rii [i a neamului românesc?! Nu mai suport~m s~ ni se sugereze (de c~tre
institu]ii finan]ate chiar de la bugetul statului!) c~ suntem ho]i incurabili, primitivi,
]igani…[i, mai nou, maniaci sexuali sau aliena]i mintal!
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