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74 Porque a toalha de mesa 
apareceu na pintura

de Adriane Hernandez?

Why did the tablecloth appear
in Adriane Hernandez’s painting?

JOÃO CARLOS MACHADO*

Abstract: The text deals with the recent paint-
ings by the artist Adriane Hernandez that 
present compositions formed by the image of 
plants, leaves and birds crossed by reticulated 
patterns in chess that usually appear in table-
cloths. He speculates on possible meanings and 
motivations for the pictorial events described in 
him, proposing that his presence comes from a 
speculation and a trajectory that departed from 
the painting, visited the physical objects and the 
photography to return to the painting.
Keywords: Painting / creative procedures / 
concepts.

Resumo: O texto versa sobre as pinturas re-
centes da artista Adriane Hernandez que 
apresentam composições formadas pela 
imagem de plantas, folhas e pássaros atra-
vessados por padrões reticulados em xadrez 
que costumam figurar em toalhas de mesa. 
Indaga-se sobre possíveis motivações para 
os acontecimentos pictóricos descritos nele, 
propondo que a sua presença é proveniente 
de uma especulação e de uma trajetória que 
partiu da pintura, visitou os objetos físicos e a 
fotografia para depois retornar à pintura.
Palavras chave: Pintura / procedimentos cria-
tivos / conceitos.
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