
Integrando a cerimônia de inauguração 
do novo e moderno estabelecimento de hos-
pedagem Black Stream Hotel, no próximo sá-
bado, dia 12 do corrente, às 12 horas, no salão 
nobre, terá lugar a abertura de uma exposição 
de pintura e escultura, obras de 12 dos mais 
prestigiosos artistas de Ribeirão Preto. São êles: 
Bassano Vaccarini, Divo Marino, Fulvia Gon-
çalves, Francisco Amendola, Iria Jemma, Leo-
nell Berti, Maria Helena Sponchiado. Odila 
Megtriner. Patrícia Gemma, Serg>o Guerra 
(Mandralce), Ulieno Sérgio Sicci e o conheci-
do escultor em ferro Mauro Amaury Balducci 
Lima, 



"Black Stream" 
Esta exposição, que marca o encerramento 

do ano artístico-cultural de Ribeirão Preto, é 
uma promoção do nosso Museu de Ar te e conta 
com a participação valicsa do Departamento Muni 
cipal de Cultura, da Faculdade de Artes Plást i -
cas e do Ateliê 1104, além de assumir as pro-
porções de urna homenagem aos homens de em-
presa que estão dando à nossa cidade um hotel 
de características modernas e serviço interna-
cional. 

Releva notar que, com isso, nossa cidade 
está despertando para a valiorização das artes 
plásticas, graças ao grande incentivo e o profí-
cuo trabalho dos homens que mantém o Museu 
de Arte e o Ateliê 1104, além da contribuição 
excepcional da Faculdade de Artes Plásticas 
que, através de suas alunas, se encarrega da 
execução de sessenta telas dos mais variados 
motivos e que serão distribuídos pelos diversos 
aposentos, marcando permanentemente a pré-
sença da arte e do bom, gô.sto para os visitantes 
desta cidade. 

Outro fato digno de nota é o interessante 
painel que figura no hall do hotel, obra do es-
cultor Bassano Vaccarini, apresentando temáti-
ca original ligada ao nome do hotel. Trata-se 
de um relevo com as dimensões de 2 x 2,60 me-
tros, todo executado em Pomex, material rús-
tico de belíssimo efeito plástico. 

E' satisfatório notar que Ribeirão Preto 
pouco a pouco vai se entrosando no esquema 
de grande cidade, valorizando a cultura ao mes-
mo tempo que oferecendo aos que nos visitam, 
o conforto de hotéis da primeira categoria, que 
é o que nos estavam faltando. 


