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  No campo da pintura se relaciona
com técnicas de acrílico e
materiais mistos, estendendo seu
trabalho para a cidade, trazendo
sua poética na construção de
projetos e instalações interativas
para espaços públicos. 
 No período da pandemia
encontrou na Arte Têxtil uma
grande motivação, e vem
utilizando da tapeçaria para   se
expressar e experimentar novas
poéticas. 
   Thaes é especialista em construir
experiências multi-sensoriais, onde
as artes visuais dialogam com
outras linguagens artísticas.

   Thaes Arruda é artista, produtora
e pesquisadora. Formada em Artes
Visuais pela UFPE, trabalha com
produção cultural em Pernambuco
desde 2016 pelo Coletivo BoiKOT.
É idealizadora da galeria itinerante
de arte-tecnologia Realidade
Flutuante (@realidadeflutuante). 
    Na arte educação sua pesquisa é
baseada em princípios da Cultura
Visual, investigando uma
pedagogia acolhedora, atuando de
forma mais leve como professora-
mediadora indicando pistas e
provocações.

Bio



Arte
Educadora

Mediadora Cultural, no
espaço da Galeria
Capibaribe, localizada
no Centro de Arte e
Comunicação na UFPE,
2018.

Registro do educativo
da Galeria Realidade
Flutuante, projeto
idealizado por Thaes,
novembro 2019.

Registro da vivência
facilitada por Thaes na
"Oficina Natureza do
Brincar" que foi
realizada em Recife no
mês março de 2020.



Tapeçarias Foto registro do processo de finalização do primeiro bastidor, Recife, PE. Junho de 2021

Obra "Amuleto"

Título da obra: Amuleto
Dimensão: Largura 70 cm

x Altura 1,57 cm x
Espessura 2 cm

Ficha técnica da obra:
Tapeçaria de parede feita

à mão com pistola de
tufagem, realizada com
fios sintéticos e naturais

em tecido de
polipropileno com base

secundária de feltro.

Arte Têxti l

A peça Amuleto foi resultado da cadeira de Tapeçaria ofertada pela UFPE no primeiro
semestre de 2021, a obra participou da exposição virtual no perfil do instagram de

@tramacoes e @galeriacapibaribe



Tapeçarias

Registro do processo de
finalização do segundo
bastidor, Recife - PE,
Julho 2021.

Registro da tapeçaria
feita de tecelagem
proposta na cadeira de
Tapeçaria pela UFPE,
julho 2021. 

Registro do processo de
finalização do bastidor,
Recife - PE, Junho 2021.



Exposição
SESC PE

Registros mediação
guiada, Exposição
ÚNICO Casa Amarela
em Recife -PE, Março
2022.

A série “Desalinhar” foi
aprovada no edital do

ÚNICO Xlll (Salão
Universitário de Arte

Contemporânea) do SESC
Pernambuco no segundo
semestre de 2021, e dá

ênfase ao ensino de arte, a
série questiona os

materiais e técnicas
vivenciado no âmbito

escolar e sugere a
ampliação do repertório

sensível com outras formas
expressivas. A mostra foi
realizada na galeria Casa

Amarela, em Recife de
novembro a março de 2022

Abertura da Exposição ÚNICO Casa Amarela em Recife, novembro 2021



     Em destaque na produção cultural, assinou dezenas de trabalhos com o
Coletivo BoiKOT, produtora recifense de música eletrônica com 10 anos atuação. 

Instalação no
Festival R.U.A

Executou a direção artística do Festival R.U.A no Recife, 2019.

Palco da BoiKOT no
 Festival R.U.A Executou a direção artística do Festival R.U.A no Recife, 2019.

Produção



Produção

Registro do evento
Festival Visionário,
onde atuou na
Coordenação Geral em
Bonito - PE, setembro
2019.

No Festival R.U.A,
trabalhou na produção
artística, registro da
montagem do evento,
julho 2019.

Registro do evento
Festival Visionário,
onde atuou na
Coordenação Geral em
Bonito - PE, setembro
2019.



Adaptação à 
realidade com 
utilização 
dos materiais
reutilizados
disponíveis.
Recife, 2019.

Projeto 3D em
parceria com o
arquiteto Azul de
Barros.
Recife, 2019.

PRAÇA DE INSTALAÇÕES DO FESTIVAL R.U.A

     A “Praça de Instalações” é um circuito de brinquedos construídos com
materiais reutilizados, que utiliza majoritariamente tonéis metálicos para criar
um ambiente lúdico voltado tanto para crianças quanto para adultos. O espaço
conta com 03 brinquedos principais, 02 mesas, 06 bancos e 02 brinquedos
sonoros onde as pessoas podem desenvolver sua sensibilidade musical.
Projeto e execução por Thaes Arruda, Davi Quik e João Victor Carvalho.



ESCULTURA DE LED

VERSATILIDADE
Thaes é capaz de criar e executar os mais variados tipos de
projetos relacionado a arte.

TUDO É POSSÍVEL 
   É também nesse ponto que Thaes se diferencia,
pois sua presença nos projetos significa abertura
para infinitas possibilidades e soluções.

PINTURA

Título "rebuliço" 
Dimensão: 40x50

Acrílico sobre Tela, 2020.

Canos PVC com lâmpadas
de leds.

Instalação feita para o
Festival Visionário, Bonito -

PE, 2019.


