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O artista em seu atelier

BArte - Brasil Arte Contemporânea e
Atelier Aberto Thina Cunha,
convidam para o lançamento do
Projeto BARTE GALERIA VIRTUAL
www.barte.com.br
beth@bethararuna.com.br

Abertura da exposição
DESTHINAÇÕES, Thina Cunha.
O artista em seu atelier.
Curadoria Beth Araruna 

28/05/2013 às 19:00h
Rua Guarabira, 215,
Boa Viagem - 51170-140 
Recife - Pernambuco, Brasil
tel.: 81 3339 8107

Visitação: 29/05 a 29/07 de 2013

THINA CUNHA E A PERCEPÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO

A principal característica da arte de Thina Cunha é a sua múltipla busca 

pelos diferentes meios de expressão que descobre, inventa e reinventa.

Mesclando materiais nobres com materiais descartáveis, ela transfere para 

suas obras e objetos toda a inquietação que lhe estimula, transformando 

o mundo ao seu redor e refl etindo assim sua interação constante com o 

ambiente que a cerca.

As raízes retorcidas dos manguezais que surgem e mergulham nos rios se 

vêem transformadas em esculturas resinadas de diferentes cores.

Cores que refl etem também a complexidade do mundo que nos envolve e 

nos leva a descobrir novos e desconhecidos caminhos.

Suas fi guras surgem como esculturas que se erguem das águas do mangue 

para refl etir a perplexidade do ser humano diante do progresso e da 

velocidade do cotidiano do século 21.

Uma artista contemporânea, que nos leva a refl etir, repensar e rever as 

coisas comuns, percebendo nelas o extraordinário tão fugaz dos nossos dias.

Com sua arte, Thina Cunha nos ajuda a perceber o mundo.

E a arte que nele existe.

Beth Araruna
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1) TC 001 Visões do mangue 01- técnica mista/ piche- 2.0 x2.0m (h x larg) • 2) TC 002 Visões do mangue 02 - técnica 

mista/ piche- 2.0 x2.0m (h x larg) • 3) TC 003  Visões do mangue 03 - técnica mista/ piche- 2.0 x2.0m (h x larg) • 4) - TC 

025 s/tit. - resina/ fi bra de vidro/ tinta automotiva - 1.5x 1.5m (h x larg) • 5) TC 014  s/tit. - técnica mista/ tela - 2.0 x 

1.0m (h x larg) • 6) TC 015 Homem Carangueijo - técnica mista/ eucatex - 1.70 x 0.45m (h x larg) • 7) TC 016 Mulher 

Carangueijo - técnica mista/ eucatex - 1.70 x 0.45m (h x larg) • 8) TC 004 Visões do mangue 04 - técnica mista/ piche 

- 2.0 x 1.0m (h x larg) • 9) TC 005 Visões do mangue 05 - técnica mista/ piche - 2.0 x 1.0m (h x larg) • 10) TC 026 s/tit. - 

resina/ pó de mármore - 1.30 x 0.52m (h x larg) • 11) TC 027 s/tit. - resina/ pó de mármore - 1.30 x 0.52m (h x larg) • 12) 

TC 011 s/tit. - técnica mista/ eucatex - 0.90 x 2.20m (h x larg) • 13)  TC 028 Cão sem pluma - técnica mista/ tela - 0.70 

x 1.70m (h x larg) .
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THINA CUNHA 

Artista plástica contemporânea com uma ampla visão 

sobre o contexto sócio-político-cultural do seu tempo, 

Thina Cunha acredita que a experiência nutre as idéias e 

que assim são criados novos conceitos.

Nascida na cidade de Eire, na Pensilvânia, Estados 

Unidos, veio para o Recife ainda nos primeiros meses de 

vida, tornando esta a sua cidade.

Em 1973 estudou com o pintor e desenhista Pierre 

Challita e em 1976 estudou “iniciação de escultura” na 

U.S.L em Lafayete, EUA, onde descobriu o que procurava 

na modelagem do barro.

Participou de várias exposições coletivas e individuais, 

sendo algumas delas temáticas e outras  de trabalho de 

pesquisas.

Sempre gostou de trabalhar em grupo com 

diferentes artistas, desenvolvendo ofi cinas  e estudos 

experimentais.

Atualmente sua ofi cina, Atelier Aberto Thina Cunha, está 

localizada no bairro de Boa Viagem, Recife-PE

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS:
1990 - Exposição de esculturas no atelier do Poço da 

Panela - Recife/PE;

1991 - Exposição na NR Galeria de Arte em Salvador/BA;

1994 - Exposição de cerâmica no Museu de Arte 

Moderna da Bahia - Solar do Unhão em Salvador/BA;

1996 - Exposição  de  esculturas e pinturas na Galeria 

Plêiade - Recife/PE;

1999 - Exposição “Imaginário Material” na ÁRIA escola de 

Arte e Dança - Recife/PE;

2004 - Exposição “Evolução” na Galeria II Jardim - Recife/PE;

2004 - Exposição Individual no Hotel Dorissol - Recife/PE;

2008 - Exposição na Galeria Mariana Furlane - Fortaleza/CE;

2010 - Exposição “Heroínas de Tejucupapo” no Atelier 

Aberto Thina Cunha -  Recife /PE;

2010 - Exposição ”20 anos de arte” na Galeria Florense- 

Recife/ PE;
2011 - Exposição “Mulheres que Marcam” na Defensoria 
Pública do Estado - Recife/PE.

2013 -Exposição   DESTHINAÇÔES -Atelier Aberto Thina 

Cunha e galeria BARTE VIRTUAL

EXPOSIÇÕES COLETIVAS:
1992 - Exposição Coletiva Galeria Dualibi - Fortaleza/CE;

1992 - Participação no Salão de Arte Contemporânea 

de Pernambuco no Museu do Estado de Pernambuco - 

Recife/PE; 

1994 - Projeto Cultural Pedra Santo Antonio no Museu 

de Arte Moderna da Bahia - Salvador/BA;

1995 - Projeto Revisão Exposição Itinerante no Museu de 

Arte Contemporânea - Olinda/PE;

1996 - Exposição “Tradição e Ultrapassagem” - Galeria 

Arte Espaço - Recife/PE;

1997 - Exposição “A arte é fértil, gera ações” - Adroaldo 

Tapetes - Boa Viagem - Recife/PE;

1998 - Exposição “Lugar do Desenho” - Fundação Julio 

Resende - Lisboa/ Portugal;

2001 - Exposição “Os Quatro” - Tribunal Regional Federal 

de Pernambuco - Recife/PE;

2002 - Exposição “Visões do Recife” - BRITTO CENTRAL - São 

Paulo/SP;

2008 - Exposição “Maracatu dos Mestres” -  Shopping 

Guararapes -  Jaboatão/PE;

2011 - Exposição “Color Connections e Concerto” - Bea 

Art Gallery -  New York/NY/EUA;

2011 - Célebres Designers Reunidos -Atelier Isnaldo Reis - 

Recife/PE.

PRÊMIO:
2007 - Prêmio Tacaruna Mulher - Shopping Tacaruna - 

Recife/PE;

MUSICAIS:
2004 - Musical “Maria e Duran” - Pedro e Thina no Tom 

(Pedro Oliveira e Thina Cunha) - Recife/PE;

2009 - Musical “Frank Sinatra - Pra Ser Frank” (Pedro 

Oliveira e Thina Cunha) - Recife/PE. 
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14) TC Esc 001 A Pescadora - resina/ 

tinta bronze/ ferro - 2.20m (h) • 15) TC 

REL 002 s/tit. - cordas resinadas/ fi bra/ 

ferro - 0.45 x 3.0m (h x larg) • 16) TC Esc 

019 Tramas I-fi os de carneiro resinado/ 

ferro - 1.65m (h) • 17) TC Esc 020 Tramas 

II- fi os de carneiro resinado/ ferro - 1.75m 

(h) • 18) TC Esc 007 Flor do Mangue I - 

argola/ fi o resinado/ tinta automotiva - 

1.30m (h) x 0.20mø • 19) TC Esc 008 Flor 

do Mangue II - argola/ fi o resinado/ tinta 

automotiva - 0.72m (h) x 0.20mø • 20) 

TC Esc 017 Maria - propileno retorcido - 

2.0m (h) • 21) TC Esc 018 Tronco - resina - 

1.85m (h) • 22) TC REL 003 Thina Cunha - 

s/tit. - cordas resinadas/ tinta automotiva 

- 0.55 x 1.70m (h x larg) • 23) TC REL 004 

s/tit. - cordas resinadas/ tinta automotiva - 0.55 x 2.0m (h x larg) • 24) TC REL 001 s/tit. - cordas resinadas/ tinta 

automotiva - 0.60 x 0.80m (h x larg) • 25) TC REL 005 Colméia - fi o de algodão/ argola - 1.10 x 2.07m (h x larg) • 26) 

TC REL 004 s/tit. - cordas resinadas/ tinta automotiva - 0.55 x 2.0m (h x larg) • 27) TC REL 005 Colméia - fi o de 

algodão/ argola - 1.10 x 2.07m (h x larg) • 28) TC REL 003 s/tit. - cordas resinadas/ tinta automotiva - 0.55 x 1.70m 

(h x larg) • 29) TC REL 002 s/tit. - cordas resinadas/ fi bra/ ferro - 0.45 x 3.0m (h x larg).

RAÍZES E FORMAS

Da cidade, das águas e das pessoas, surgem as formas 

que provocam a refl exão sobre os labirintos e os 

emaranhados da vida, raízes que crescem e mergulham 

no imaginário das gentes.

Das suas fi guras sem face percebe-se a alma.

Daquilo que é nobre e daquilo que não tem mais uso, 

ressurge o brilho do que pode vir a ser.

Dos caminhos e descaminhos que se mostram 

entrelaçados em suas obras, nos vem a lembrança do 

que se perdeu e do que se busca encontrar.

Das mãos e da arte de Thina Cunha, surge um vasto 

universo, pleno de imagens transmutadas daquilo que 

consideramos o cotidiano, mas que, ao demonstrar 

sua originalidade, nos encanta e surpreende por sua 

extraordinária complexidade.

Lailson de Holanda Cavalcanti

A matéria viva como visão artística e poética, a fl ora e 

a fauna dos mangues, a cidade, as pessoas.

O retrato da nossa cultura como ensinado por 

Portinari nos seus traços fortes e sua composição das 

cores, assim como os retratos do povo, feitos pelo 

argentino- baiano Carybé me provoca admiração e 

me inspira a desejar expressar nossa cultura em uma 

linguagem mais abstrata.

As fi guras e abstrações do equatoriano 

Guayaçamirim, que em seus traços e temas também 

expressa seu povo sensível, me encantam.

Assim como me levam a refl etir sobre a arte 

contemporânea os textos de Lygia Pape, Agnaldo 

Farias e José Resende.

Essas misturas de infl uências, essas bagagens do 

tempo é que me levam a expressar, em novas formas, 

o meu trabalho, a minha experiência, a minha arte.

Thina Cunha
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