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Hebe eterna 

A exposição Hebe Eterna é a primeira oportunidade que o público brasileiro terá de conhecer a 

história dessa notável personalidade das comunicações. Sua trajetória profissional, passa por 

todos os momentos da televisão brasileira até o momento contemporâneo. A artista 

participou da expansão das telecomunicações brasileiras, fazendo a transição da 

telecomunicação exclusivamente radiofônica para a televisiva. A mostra começa com jornais e 

café da manhã, passa por episódios como o início da televisão no Brasil , a TV Tupi em 1950, 

seus momentos pessoais mais importantes, sua profissão de fé na capela, as confissões de 

cabelereiro, a escolha da roupa, e segue até a gravação do programa e as noitadas cantantes 

em sua casa. A proposta é que o público vivencie um dia no universo de Hebe Camargo – um 

dia que contará uma vida. A exposição se vale de seu acervo pessoal de vestidos, fotos e 

objetos que serão instalados em cenários inspiradores e também apresenta conteúdos digitais 

interativos. 

Dividida em 11 ambientes, organizados entre o 19º e o 20º andar, a mostra vai apresentar ao 

público parte do acervo pessoal da apresentadora, como vestidos, sapatos, fotos, vídeos raros, 

além de suas curiosidades e intimidades. 

 

Os visitantes terão a oportunidade de entender quem foi a cantora, atriz e apresentadora e 

também sua importância para o mundo das comunicações em espaços expositivos como a sala 

camarim, o closet, o espaço Fé na Vida, o ambiente “Hebe em Canto” - com uma colagem com 

vídeos de músicas cantadas por ela, o “Encontro com Hebe” - com o visitante se posicionando 

de frente para um espelho para ser entrevistado por uma holografia da madrinha da televisão, 

a ala “À Mesa” - apresentando um cardápio com seus pratos preferidos e fotos com amigos 

queridos e personalidades. Para finalizar o roteiro o visi tante poderá entrar em uma cabine 

para fazer uma foto recebendo o selinho da Hebe, marca registrada da loira.  

 

Além do infinito 

Em comemoração ao 1º ano do Farol Santander, o local recebe, como uma das principais 

atrações da grade de programação, a exposição de arte imersiva “Além do Infinito”. A mostra 

apresenta a obra inédita, UP THERE, da renomada artista visual brasileira Regina Silveira, além 

da instalação Beyond Infinity, do francês Serge Salat, ocupando os andares 22 e 23, 

respectivamente, cada um com 330 m². 

Regina Silveira leva ao público UP THERE, uma narrativa visual e sonora de uma trajetória 

ficcional, com pouco mais de três minutos de duração, que inicia na altura de um grupo de 

corpos celestes imaginários e desce ao topo das nuvens de uma suposta atmosfera terrestre, 

com sequência em loop. 



UP THERE quer sugerir que a viagem infinita se faz do chão desta mesma sala, virtualmente 

transformado em plataforma flutuante. A obra tem trilha sonora do pianista Rogerio Rochlitz. 

A Beyond Infinity é uma instalação multissensorial do francês Serge Salat, que combina 

espelhos, luzes, música e arte fractal. A obra explora suas ideias singulares em espaços 

infinitos e surreais. A instalação propõe uma jornada complexa e teatral, uma experiência 

cinematográfica em que os visitantes se aprofundam cada vez mais em hierarquias de sonhos 

aninhados em outros sonhos. 

A instalação exige que o espectador entre física e simbolicamente na dimensão espaço-tempo 

dos espelhos. O trabalho do artista já passou por países como China e França. 


