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Ao longo dos séculos XX e XXI, tornou-se frequente os poetas 
associarem a criação verbal a outras expressões artísticas. Se a 
exploração das relações de intermedialidade e transmediali-
dade se tornou mais comum na criação contemporânea, no 
século XX já foram muitos os autores a praticar um ofício múl-
tiplo, ora votados à poesia escrita, ora trabalhando a imagem 
plástica ou a imagem em movimento, ora dedicando-se a outros 
tipos de actuação. Propomo-nos ler alguns destes autores plu-
rais e diversificados nas linguagens artísticas a que recorrem, e 
usamos a noção de ofício múltiplo para descrever o recurso 
destes criadores a uma multiplicidade de meios criativos. 
Os autores de ofício múltiplo levam-nos a reequacionar o sis-
tema das artes. Ao enfatizarem diversas possibilidades de cru-
zamentos de formas, ao desafiarem as fronteiras tácitas que 
sepa ram os meios (ou deixaram de os separar efectivamente), 
fazem-nos dar um novo relevo a obras muitas vezes menos 
valorizadas por, ao mesmo tempo, pertencerem a diversas artes 
e a nenhuma. Integrando-se directamente no projecto «Litera-
tura e Fronteiras do Conhecimento, políticas de inclusão», 
desenvolvido pelo Instituto de Literatura Comparada Marga-
rida Losa, esta pesquisa descreve uma múltipla travessia de 
limites. Trata-se de desafiar a divisão epistemológica entre as 
artes, experimentando formas de encontro: menos a confir-
mação das separações do que a sua transgressão, ou mesmo 
o seu esbatimento. E não por desprezo das diferenças, mas 
por uma maior atenção à especificidade dos meios e das suas 
combinações.
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Language! It’s a Virus!  
Palavras e imagens em Ana Hatherly
Nuno Crespo

Instituto de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova 

de Lisboa; Escola das Artes, Universidade Católica Portuguesa 

Abertura

Há uma música da Laurie Anderson no álbum Home of the Brave (1986) em 
que a artista canta repetidamente:

Language! It’s a virus!
Language! It’s a virus!
Language! It’s a virus!

Este refrão dá conta de uma espécie de condenação dupla à linguagem. 
Primeiro há sempre linguagem e, depois, não temos senão linguagem: 
é como um vírus, inteligente, rápido e certeiro, que, de assalto, toma conta 
de um corpo e se metamorfoseia fazendo-se passar pelo próprio corpo; 
imiscuindo-se de tal forma na identidade que a sua estranheza se trans-
forma em absoluta familiaridade e identidade: deixa de ser o estranho e 
transforma-se no eu, no próprio, em self. A canção de Laurie Anderson dá 
nota da constatação de não termos senão linguagem, porque tudo se torna 
linguagem: eu sou o meu nome, as minhas palavras, a minha linguagem.

Esta ideia da linguagem como vírus adequa-se ao trabalho de Ana 
Hatherly, porque, em todas as materializações, a sua obra é sempre sobre 
a linguagem. Aqui o uso que fazemos do conceito de linguagem não se ins-
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creve num horizonte estritamente linguístico, mas num campo expandido 
do qual fazem parte gestos, imagens, objectos, coisas. Neste sentido, e por 
exemplo, quando Ana Hatherly diz que todo o seu trabalho – vasto, com-
plexo, enorme – é sobre a comunicação, ela quer dizer ser um trabalho 
sobre a linguagem humana e o seu poder de expressão e comunicação.

Esta apresentação introdutória cumpre a função de sublinhar dois 
aspectos fundamentais: o primeiro diz respeito à vastidão do trabalho de 
Ana Hatherly, o segundo é relativo à constatação da nossa impreparação 
para lidar com as suas propostas plásticas, poéticas, teóricas. Neste ensaio 
tentaremos fazer face a essa vastidão através da realização de um esboço 
em que os conceitos fundamentais de texto e leitura serão os nossos guias; 
quanto à nossa impreparação, simultaneamente sensível e intelectual, para 
fazer face a este universo poético, só a poderemos vencer através da realiza-
ção de movimentos contínuos de aproximação e afastamento. Esta impre-
paração é expressa por E. M. de Melo e Castro, num admirável texto sobre 
a poesia visual de Ana Hatherly, da seguinte forma: “uma vez vista esta 
poesia, – o que faremos com ela?” (Melo e Castro 1992: 103).

Estamos impreparados para esta obra por diferentes razões: primeiro 
porque, como Melo e Castro denuncia, é uma poesia para ser vista e, na 
nossa cultura, entendida enquanto uma enorme máquina normalizadora 
da experiência e da percepção que Ana Hatherly tanto combateu, dizem-
-nos que a poesia é para ser lida e que a leitura segue um protocolo esta-
belecido de significados, gramáticas e sentidos; depois porque este condi-
cionamento, técnico e sensível, motiva embaraços múltiplos expressos, por 
exemplo, na nossa indecisão em chamar a Ana Hatherly artista, ou poeta, 
ou escritora ou… Trata-se de um embaraço e de um desconforto, porque 
as suas palavras – escritas, desenhadas, pintadas ou filmadas – exigem 
uma leitura – e aqui ler é experimentar – que não se rege pelos protoco-
los habituais estabelecidos por uma certa tradição cultural ocidental. O 
que está no centro da sua obra – a qual deve ser entendida como um todo 
onde todas as partes se contaminam mutuamente – é a articulação – que 
também poderemos ver como uma espécie de dialéctica poética – entre o 
potencial proposicional da imagem e a força pictória das palavras. 

Os seus textos‑visuais são um lugar inesperado de reunião daquilo que 
habitualmente está separado: pensamento e corpo; gesto e palavra; escrita 
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e imagem. Ou, como escreve Ernesto Sousa, “a escrita automática de Ana, 
como toda a moderna exploração da escrita, não é um recôndito separado 
do gesto; um pensamento anterior ao corpo; uma ingenuidade ou alegria 
sem morte, um discurso sem método. Não resulta de um qualquer espiri-
tualismo de trazer por casa, um dualismo reflector de duas naturezas, uma 
consciente e outra subconsciente” (Sousa 1998: 204). Uma junção do que 
habitualmente está separado que é uma dificuldade acrescida para o seu 
leitor, contemplador, admirador.

Poder-se-á dizer estarmos face (a) uma espécie de dialéctica entre pala-
vra e imagem, ler e ver, corpo e pensamento. Por isso Melo e Castro come-
çou por propor a fórmula do caligrama em que 

caligrama = combinação de escrita, desenho e pensamento
Ainda que se trate de uma proposta que cobre três elementos impor-

tantes da actividade criativa de Ana Hatherly, a esta fórmula – que cor-
rectamente nos coloca no centro de uma caligrafia composta por três ele-
mentos heterogéneos – falta o elemento de segredo e revelação (a que 
Ernesto Sousa chamará escrita de silêncio) fundamentais na experiência 
dos objectos visuais de Ana Hatherly. Será a própria poeta que em O Escri‑
tor propõe a melhor forma de ser entendida a condição em que se encon-
tra o seu trabalho: “À ilusão de ver, acrescenta-se a ilusão de ler. Todo o 
pictograma é criptograma” (Hatherly 1975: s/p).

E é esta condição de criptograma por decifrar que deve guiar o encon-
tro com toda a sua obra. Não se trata de compreender os seus textos e ima- 
gens como segredos que no final de um cuidadoso processo de decifração  
serão desvendados e cuja verdade será exposta. Não, não é isso. A sua condi- 
ção é permanecerem criptogramas, porque de cada vez o seu segredo recons- 
titui-se para o um novo leitor, receptor, contemplador, e, dessa forma, vai-se  
adensando e complexificando.

Há uma última razão para a nossa impreparação para este universo: 
é que, como escreveu Ernesto Sousa, “O seu caso é – repito-o – exemplar 
– (…). Bom é isso, a Ana é um paradigma” (1998: 205). E é-o no sentido 
da singularidade da sua obra que não permite encontrar noutros lugares 
os seus modelos de percepção, leitura e compreensão. Mesmo quando se 
assemelha – aos outros poetas concretos e aos artistas de vanguarda – logo 
surgem as diferenças que desfazem qualquer possibilidade de integração e 
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normalização estética ou conceptual. Tanto no campo da poesia moderna 
ou concretista, Ana Hatherly sempre recusou qualquer ortodoxia poética: 
“nunca fui poeta concretista ortodoxo” (Hatherly 1992: 75).

Recusa esta que se expande da poesia para a performance e para os 
seus trabalhos plásticos (pintura, desenho, escultura, filmes) e que faz da sua 
obra lugar de múltiplas reinvenções: do autor, do texto e da própria lei-
tura. Sabemos que estes conceitos, tal como aqui os utilizamos, são insufi-
cientes para dar conta das transformações que aqueles conceitos e práti-
cas conhecem às mãos de Ana Hatherly: trata-se de uma obra que partiu 
da convicção de que o trabalho poético e artístico, bem como a sua leitura 
/ experiência, não obedece a regras estabelecidas por um saber feito, mas 
ambiciona novas formas de expressão e novos suportes materiais para as 
transformações estéticas, conceptuais e políticas que Hatherly desejava. Por 
isso, a sua obra começa por ser um lugar de destruição e rotura.

Destruição e rotura

A ambição de Ana Hatherly em conquistar uma nova forma de compreen-
der o que é um texto, o que é um autor e o que é ler levou a que na sua obra 
se desenvolvesse uma espécie de ímpeto destrutivo. Não se trata de uma 
estética, mas da necessidade de criar espaço para desenvolver as suas pró-
prias ideias. As quais dizem também respeito ao que deve (e pode) ser uma 
obra de arte, incluindo aqui o poema. 

Pode considerar-se estar em causa, usando as palavras de Walter Ben-
jamin, um carácter destrutivo. Para o filósofo alemão o carácter destrutivo, 
que ele descreve em modo auto-reflexivo, só conhece um lema:

Criar espaço; apenas uma actividade: esvaziar. A sua necessidade de ar 
puro e espaço livre é maior do que qualquer ódio.
(…)
O carácter destrutivo não tem ideais. Tem poucas necessidades, e muito 
menos a de saber o que ocupará o lugar da coisa destruída.
(…)
O carácter destrutivo é um sinal. Do mesmo modo que uma referência 
trigonométrica está exposta ao vento por todos os lados, ele expõe-se de 
todos os lados ao palavreado. Não faz sentido protegê-lo disso.
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(…)
O carácter destrutivo é o inimigo do homem-estojo. O homem-estojo 
busca o seu conforto, e a sua concha é a quinta-essência dele. O inte-
rior da concha é o rasto revestido a veludo que ele deixou no mundo. O 
carácter destrutivo apaga até os vestígios da destruição. 

(Benjamin 2003: 216)

Esta destruição diz respeito à necessidade de ar puro, de espaço livre 
para trabalhar, de vazio para poder pensar e agir. Trata-se de uma posição 
criativa que se expõe ao mundo e ao que nele se dá – não que o gesto criativo 
seja uma resposta a um contexto, mas pertence a um tempo –, mas que não 
procura consensos, pelo contrário expõe-se ao mundo e expõe-se, como tão 
bem mostra Benjamin, sem qualquer concha ou estojo de veludo protector. 
Esta referência não faz da obra de Ana Hatherly lugar de desenvolvimento 
de algum tipo de tema benjaminiano, ao que se saiba Ana Hatherly não 
refere Benjamin nos seus múltiplos textos poéticos ou teóricos, mas esta-
belece o carácter destrutivo como sendo o seu carácter.

Esta ideia de destruição vê-se surgir em múltiplas instâncias: pela 
mão da própria Ana Hatherly quando declara não pertencer a nenhum 
grupo poético concreto – eu não sou poeta concreto, afirmou – demar-
cando-se de qualquer cânone poético; mas é, sobretudo, nas suas obras 
(poemas, textos-objectos, poemas-visuais ou performances) que se assiste 
a um processo de destruição das letras e, sobretudo, dos modos habituais 
de compor / ocupar o espaço de uma página em branco. Continuamente 
surgem motivos que remetem para a destruição dos esquemas habituais 
de composição, sejam eles os da poesia, os da pintura ou os do desenho. 
E, no seu conjunto, o que essas obras protagonizam, paralelamente aos 
temas específicos que a percorrem, é um combate contra toda a espécie de 
esquema homogeneizador ou metodologia criativa.

Se nos poemas-visuais são os versos, as palavras e as linhas dos versos, 
que sofrem a acção de transformação que obrigam o leitor a re-inventar a 
leitura e a imaginar outros modos de ler e de se posicionar (física, estética 
e conceptualmente) face a um texto, na sua performance de 1977 na Gale-
ria Quadrum em Lisboa, Ana Hatherly mostra como os gestos que dão 
origem às suas páginas linguístico-visuais têm uma origem não exclusiva-
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mente conceptual, mas nascem do corpo: dizem respeito a movimentos 
orgânicos que se dirigem para o exterior, para o mundo e que se inscrevem 
sobre um suporte material – num desenvolvimento da necessidade que o 
carácter destrutivo possui de ar puro e de espaço livre para se movimen-
tar. Com o título Rotura, esta performance é fundamental porque nela 
apresentam-se claramente as tensões que percorrem amiúde o todo da sua 
obra. Não é que haja linguagem ou figuras desenhadas, mas a gestualidade 
investida em cada um dos gestos performados é omnipresente nos seus 
textos‑visuais: 

Eu, em cima de um escadote, rasgava e dilacerava os 13 painéis de papel 
de cenário, com a dimensão de 1,20 x 2,20m, esticados em suportes de alu-
mínio, dispostos em labirinto, sob o “fogo” dos projectores de duas equi-
pas de cinema e dos “flashes” dos fotógrafos. 

(Hatherly 1992: 71)

É desta forma que Ana Hatherly começa por descrever Rotura. Mas a 
esta descrição factual das acções que compuseram a performance, segue-se a 
apresentação da energia e da atmosfera daquele momento como violência:

Quando fiz o primeiro rasgão eu própria me assustei. O ruído do rasgar 
dos painéis era fortíssimo, fazia um estrondo enorme. A violência do 
meu acto era terrível. Havia uma espécie de crueldade eufórica que 
se libertava nesse meu gesto de romper, de dilacerar, que talvez corres-
pondesse a uma vontade colectiva de destruição purificadora. Mas era 
um atentado. 

(ibidem)

A violência enquanto crueldade eufórica não é um sentimento gra-
tuito, mas relaciona-se com a libertação cultural, estética e política que esta 
performance marca na obra de Ana Hatherly. É este abrir espaço, com um 
alcance e uma complexidade enormes, que marca cada um dos seus traba-
lhos, materializem-se eles em que suporte for. 

Mas Rotura é uma peça central no complexo e muito variado puzzle 
Ana Hatherly porque torna explícita a maneira como os seus procedimen-
tos poéticos e plásticos podem ser descritos a partir de um conjunto de ope-
rações como:
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acumulação 
combinação 
encadeamento
interacção
selecção
sobreposição

Não se trata de categorias estanques, mas de modos de criar, organi-
zar e pensar as questões da linguagem na sua união com a imagem e na sua 
dimensão intrinsecamente plástica.

Importa ainda compreender dois aspectos em Rotura. Primeiro, ver 
como os gestos energéticos com que a artista enfrenta os painéis de papel 
se inserem na ampla gramática que o gesto, enquanto operador estético, 
possui no seu trabalho. Uma gramática que se estende da performance aos 
filmes, aos poemas, à pintura e ao desenho, gestos movidos pela ambição 
de descobrir a profundidade existente, por exemplo, numa folha de papel. 
Essa ideia da mão que realiza uma acção – que não é um simples movi-
mento orgânico, mas uma muito complexa estrutura expressiva e criadora 
– é fundamental: a mão como passagem, como mediador e como condição 
de possibilidade de todas as metamorfoses que tornam possível a poesia 
e a arte. 

Mas em Rotura, como em toda a sua obra, também é posta em movi-
mento uma certa compreensão de obra de arte que recusa outros valores 
que não os exclusivamente artísticos. E este aspecto de contestação – que 
Rotura deposita integralmente no corpo da artista – é relativo não só ao 
período pós-revolução de 1974, mas essa mesma ideia de violência, euforia 
e destruição é transportada para a compreensão dos objectos artísticos e 
poéticos. Escreve Ana Hatherly sobre a performance: “Consiste [refere-se 
a Rotura] numa demonstração de recusa de uma concepção de arte que 
permite que ela se torne um comércio de objectos com fins de puro inves-
timento monetário” (Hatherly 1992: 76). E essa recusa de uma certa ideia 
de arte não é só relativa à tal concepção de ideia de arte e poema, mas tem 
importantes consequências nas suas ideias de artista e de leitor. Continua 
Ana Hatherly na tentativa de descrever a sua violência:
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Tratava-se de uma violência própria, duma violência nossa, de qualquer 
coisa que momentaneamente foi capaz de encarnar um sentimento colec-
tivo de raiva ante a ruptura que houve e a ruptura que não houve. Que 
talvez nem possa nunca haver. Até a grafia do título da instalação reflec-
tia essa postura crítica. Dentro e fora da arte. 

(Hatherly 1992: 78)

Postura crítica esta que, como temos tentado mostrar, caracteriza o 
universo teórico e artístico de Hatherly. Esta aproximação a Rotura é impor-
tante porque lança uma importante luz sobre as operações a partir das quais 
Ana Hatherly compôs a sua obra. Pode dizer-se, muito sumariamente, tra-
tar-se de uma obra composta de acções poéticas, usando aqui poético no 
sentido mais forte que a acção humana de agir pode ter: trata-se de um 
poetar, numa tradução livre e directa do alemão dichten, ou seja, a acção de 
tornar denso, intenso, profundo. Ou seja, o que está em causa é uma expe-
riência da poesia enquanto experiência de densificação, intensificação, e 
acção de tornar visível o sentido, o sopro, o gesto. Neste sentido, em que à 
poesia já não corresponde à acção de escrever versos, mas uma tentativa 
de intensificar o mundo e o sentido, podemos dizer que toda a obra de Ana 
Hatherly é poética. Uma ideia de poesia não circunscrita à sua obra escrita, 
mas à totalidade da sua produção. E este é outro aspecto fundamental: 
todas as obras de Ana Hatherly, independentemente de a sua materializa-
ção acontecer num artigo de investigação académico, num poema, num 
desenho ou numa performance, todas são lugares onde as suas múltiplas 
formas, gestos e matérias por ela criadas se contaminam e prolongam.

Começar com a escrita:  
a casa onde as palavras não morrem 

O meu trabalho começa com a escrita – sou um escritor que deriva para 
as artes visuais através da experiência com a palavra. 

(Hatherly 1992: 75)

Esta imagem de Ana Hatherly como um escritor em deriva é uma metá-
fora poderosa porque aquela ideia de deriva não implica unicamente um 
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desvio e um andar sem direcção, mas aponta para um encadeamento de 
acções e mudanças que não desviam o escritor da escrita, mas fazem com 
que a permanência nesse território se caracterize por contínuas variações,  
afastamentos, metamorfoses. Portanto, a escrita – o ser escritor – perma- 
nece fundamental para Ana Hatherly, ainda que essa permanência não 
ponha em causa – como veremos na secção seguinte deste ensaio – a 
dimensão intrinsecamente plástica da linguagem.

Sabemos que o escritor Ana Hatherly é um escritor em deriva para a 
pintura, o desenho, os filmes, a performance, mas a sua escrita é uma escrita, 
como diz Ernesto Sousa, de silêncio: “é esta capacidade de escrever silêncio 
que define o trabalho de Ana Hatherly” (1998: 206). Um silêncio enquanto 
escrita que não é uma categoria mística ou metafísica, mas destinada a 
revelar outras dimensões da linguagem e da escrita que não as descritivas, 
enunciativas, etc. Um silêncio que não se destina a ser anulado e preen-
chido por palavras, mas direccionado para aquele lugar existente em toda 
a escrita e que é fonte da sua enorme plasticidade.

Se estabelecermos que, tal como aponta Paulo Pires do Vale, a escrita 
de Ana Hatherly tende para a imagem e que nunca abandona a “gramática 
figurativa da escrita”,1 então o silêncio que ela escreve é um silêncio produ-
tivo, plástico e expressivo.2 Não significa isto que os seus trabalhos tendam 
para o silêncio, mas é sobre o silêncio que a sua escrita actua, é a partir dele 
que se constroem os seus “objectos escritos”, que é o modo como Melo e 
Castro chama às obras de Ana Hatherly.

Tem-se vindo a insistir neste texto na dificuldade em designar – dizer 
o que são – as coisas que Ana Hatherly fez: criptogramas, poemas-visuais, 
objectos-escritos, objectos-visuais, textos-objectos, textos-visuais, etc. Esta 
dificuldade não é um problema da obra de Ana Hatherly, mas uma difi-
culdade da linguagem corrente e do pensamento em compreender essa 

1 “a obra de ana hatherly tende para a imagem, nunca abandonando a gramática figurativa 
da escrita” (Pires do Vale s/d).
2 Não é este o local para desenvolver a proximidade do pensamento de Ana Hatherly do de  
Wittgenstein, sobretudo do seu Tratado Lógico‑Filosófico, que Hatherly leu e que referencia em  
alguns dos seus textos. A última proposição dessa obra, “o que que não se sabe deve permane- 
cer em silêncio”, bem como todas as implicações que este silêncio possui na sua obra filosófica,  
bem como a sua teoria pictorial da linguagem, entre outros temas, seriam pontos férteis de  
aproximação – e de elucidação – do que está em causa na obra / pensamento de Ana Hatherly.
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união indestrinçável entre palavras e imagens. Aquelas designações são 
uma tentativa, que percebemos ser incompleta, de dar conta do modo 
como convivem, sem qualquer tipo de hierarquia, os poemas, as pinturas, 
as palavras, as imagens. Trata-se de uma dialéctica porque, à maneira de 
Wittgenstein, o poder da linguagem reside no seu ser uma imagem e é 
enquanto imagem que a linguagem pode chegar ao mundo. Por isso, para 
Ana Hatherly as palavras são as coisas materiais do mundo que ela colhe e 
usa como matéria de trabalho: palavras enquanto material que a poeta tem 
na sua frente, como quaisquer outros haveres e matérias do mundo, pala-
vras que são como coisas existentes no mundo prontas a serem colhidas e 
depois usadas, trabalhadas e transformadas em poema, em imagem, em 
gesto. Na Tisana 84 escreve Ana Hatherly:

Era uma vez uma criatura que de cada vez que falava as palavras não desa-
pareciam. Caminhavam mesmo à sua frente ou então ficavam ali e não 
desapareciam. Quando ela voltava a casa as palavras estavam lá. À porta 
de casa das outras criaturas todos os dias de manhã as palavras usadas 
enchiam os caixotes até cima e algumas caíam mesmo para o chão mas 
em casa daquela criatura as palavras não morriam. Enchiam toda a casa 
e até o ar tinha palavras inteiras. Então um dia a criatura compreendeu 
que a sinceridade é que é fácil e quando alguém diz que gostaria de se 
retirar para dentro duma laranja para dormir na verdade um bago de uva 
seria suficiente. 

(Hatherly 1988: 55)

É importante sublinhar esta existência vital das palavras como forma 
de mostrar que as palavras a partir das quais Ana Hatherly diz começar a 
sua obra não são as palavras escravas da pura significação e das relações gra-
maticais, mas a sua escrita é uma escrita de combate – violenta e de rotura – 
contra a reificação e a cristalização das palavras, ou seja, contra a sua morte.

É neste contexto que se destaca a importância da caligrafia: não se 
trata de uma preferência estética, mas o modo como regressa à tradição 
dos caligramas alexandrinos para os re-inventar deve ser entendido como 
modo de redescobrir a energia originária das palavras quando ainda pró-
ximas do corpo e da energia fundamental humana.
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Manuel Castro Caldas coloca a hipótese de o caligrama ser uma estra-
tégia de Hatherly para nos remeter para o interior do signo, ou seja, os cali-
gramas são formas de devolver a linguagem à mão, ao corpo, tornando-a 
orgânica:

O espaço é investido pelo corpo: a simples linha torna-se num horizonte 
activo, cria uma paisagem, impossibilita a mera leitura. Isto não signi-
fica, todavia, que o signo se tornou num signo plástico: pelo contrário, a 
letra não desaparece nunca, ela é antes como que reduzida a um mínimo 
de presença, o suficiente para afectar a forma que é produzida com um 
efeito de contenção. 

(2008: 66)

Castro Caldas escreve isto sobre os Mapas da Imaginação e da Memó‑
ria, mas a sua descrição aplica-se a todo o trabalho de Ana Hatherly e ao 
modo como a letra sofre transformações nunca deixando de ser letra, mas 
aparecendo enquanto resultado do investimento que o corpo faz sobre o 
espaço da folha, da tela ou da película. O grande acontecimento face ao qual 
o trabalho de Ana Hatherly nos coloca é, como tão bem lhe chama Caldas, 
a criação de um momento catatónico da linguagem:

Há um momento catatónico: “esquece-se” a língua materna, os códigos 
ordenando o mundo do sentido, transforma-se o que conhecemos em algo 
que tem a mesma forma ou responde pelo mesmo nome mas que é agora 
ilegível: “não isto”, “não isso”. 

(2008: 70)

Esta ideia de esquecimento não diz respeito a uma ausência da língua, 
mas a uma sua presença já não guiada pelas relações habituais que ditam 
regras aos usos das palavras, mas as palavras surgem ilegíveis, ou seja, 
livres de qualquer outra função que não seja a de serem letras desenha-
das, impressas, pintadas, ditas. A experiência da caligrafia foi para Ana 
Hatherly uma experiência determinante porque, como ela afirma na sua 
Auto‑Biografia, a colocou a lidar com uma linguagem a qual não podia ler 
e descodificar, no sentido mais corrente, mas que podia, de algum modo, 
entender. Esta experiência de uma linguagem que não se pode ler mas se 
pode perceber é fundamental para a compreensão dos trabalhos com lin-
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guagem verbal de Ana Hatherly: é essa relação sensível e não intelectuali-
zada com a linguagem que ela procura, a qual tem como condição de pos-
sibilidade esquecer a linguagem corrente, dos negócios quotidianos do 
mundo e da sua necessidade. 

Uma experiência com a linguagem que leva Ana Hatherly a mostrar 
como a relação do poeta com as palavras é da ordem do irreconhecimento e 
da ilegibilidade, ou seja, o poeta torna para si as palavras em coisa estranha:

As palavras ao poeta surgem sobem descem sobretudo nascem. exaspe-
rante a lentidão da mão. escrevo tudo isto ilegivelmente porque escrevo o 
acto de escrever a experiência de o exprimir sem exprimir. isto é tentando 
isso. descem mil escritas. por onde descem. surgem da ilegibilidade. dum 
lado leis doutro leis. tudo são regras a transgredir. 

(Hatherly 1992: 85)

Uma escrita nascida da ilegibilidade e que constitui uma forma de 
transgressão das leis que tentam domar as forças presentes na linguagem, 
mas que o poeta tenta acordar e tornar actuantes.

Uma das formas de transgredir as leis da linguagem, da gramática, da 
lógica e do significado é transformar cada palavra, cada texto, cada verso 
numa espécie de pintura. Se Ana Hatherly é um escritor que começa com 
as palavras mas que deriva para as imagens, Ana Hatherly também é um 
pintor que deriva para a linguagem e, dessa forma, devolve à palavra a sua 
plasticidade originária.

Começar com a pintura 

O meu trabalho também começa com a pintura – sou um pintor que 
deriva para a literatura através dum processo de consciencialização dos 
laços que unem todas as artes. 

(Hatherly 1992: 75)

Se anteriormente vimos como uma certa experiência da linguagem toma a 
dianteira no trabalho de Ana Hatherly, agora é a pintura que a artista diz 
ser o lugar de origem do seu trabalho. Não se trata de uma contradição, 
mas de uma forma de tornar visível, legível e audível o facto de a dialéctica 



67

NUNO CRESPO · LANGUAGE! IT’S A VIRUS! PALAVRAS E IMAGENS EM ANA HATHERLY

palavra / imagem ser uma constante na sua obra. E é-o não por uma deci-
são autoral, estética ou retórica, mas porque palavra e imagem são uma 
e a mesma coisa: são um, ‘sind eins’ diz Wittgenstein no seu Tratactus.

Identidade esta que não fixa uma relação de simetria, mas que se 
afirma enquanto idioma artístico: “O meu trabalho diz respeito a uma inves-
tigação do idioma artístico, particularmente do ponto de vista da represen-
tação – mental e visual” (Hatherly 1992: 75). Portanto, do ponto de vista da 
representação artística, palavra e imagem são idênticas porque são termos 
de uma dialéctica sem a qual o idioma artístico não se pode constituir. E 
é no interior deste idioma, constituído pelas obras de arte, que acontece 
a reconversão das imagens em palavras, em letras, e das letras e palavras 
em imagens. Um processo de permanente metamorfose que a nossa lin-
guagem, tal como usada nos textos sobre arte e poesia, só muito imperfei-
tamente consegue acompanhar.

Pode dizer-se que aquela identidade palavra / imagem, além de não 
ser simétrica, também não é uma equivalência lógica. Por isso é que os 
textos-visuais de Ana Hatherly, onde livremente coabitam palavras e ima-
gens, implicam o abandono de qualquer interpretação, descodificação e no 
seu lugar deve surgir, como diz Susan Sontag, uma erótica da leitura e da 
escrita (Sontag 1994). Um erotismo que nos serve para salientar como o 
que importa a Ana Hatherly é a experiência da linguagem não enquanto 
experiência linguística comunicativa, mas como experiência humana sen-
sível e racional liberta da escravatura do significado e do sentido.

Do ponto de vista aqui em causa, o conceito de imagem parece ser o 
mais conveniente para dar conta das tensões que dão forma às obras de 
Ana Hatherly e é mais conveniente porque imagem é um conceito de tal 
modo genérico que admite todas as reconversões. É importante sublinhar 
o facto de Ana Hatherly ter abandonado designações como poesia, dese-
nho, pintura ou filme e, no seu lugar, ter falado em idioma artístico. E fê-lo 
porque a sua ideia de idioma implica assumir tratar-se de algo próprio de 
Ana Hatherly e, portanto, não é a articulação de técnicas formais, mate-
riais ou conceptuais, que a artista deveria aprender a dizer e a usar: a obra 
de Ana Hatherly é, fundamentalmente, a invenção de um idioma próprio, 
a invenção de uma língua. Uma invenção dada através do estabelecimento 
de um jogo plástico e conceptual que leva as palavras a suspenderem a sua 
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habitual relação de significado e nesse lugar fazerem aparecer uma força 
plástica onde se configuram imagens do mundo.

Melo e Castro localiza Ana Hatherly no contexto da poesia visual e 
fá-lo porque, segundo a sua interpretação, o poema visual, não sendo estri-
tamente um poema, um quadro ou um desenho, é um “híbrido de códigos 
verbais e não verbais, ele é principalmente uma coisa que a si própria se 
nomeia” (Melo e Castro 1992: 96). Esta ideia de serem as próprias obras 
que se auto-nomeiam implica que os textos de Hatherly servem o único 
propósito de se comunicarem a si mesmos. É nesse lugar de independên-
cia poética e plástica que surge a mão que desenha, faz imagem, rompe 
superfícies e combina elementos de diferentes famílias. Voltamos ao gesto 
não só para mostrar a sua centralidade mesmo quando não está em causa 
uma obra performática, mas sobretudo para estabelecer que o gesto é o 
momento de síntese e encontro de todos os ingredientes que compõem o 
todo da obra de Ana Hatherly: o gesto da mão inteligente.

Se a discussão em torno do estatuto da linguagem, e das transforma-
ções que a experiência da caligrafia introduz na ideia de linguagem, é fun-
damental, a questão da visualidade é outro dos elementos centrais da poli-
fonia e heterodoxia que constituem a obra de Hatherly. E, uma vez mais, 
é Melo e Castro que exemplarmente indica o seu campo:

É num campo dialéctico de dicções e contradições, de questões e contra-
-questões que o visível nos atinge e nos maravilha. É um visível filtrado por 
uma opacidade cultural de muitos séculos, mas é um visível revelado por 
uma desrevelação do olhar que a si próprio se vê e interroga. 

(1992: 96)

Estas palavras escritas a propósito da obra de Ana Hatherly são certei-
ras na medida em que descrevem o modo como os seus textos-visuais nos 
afectam e atingem. Um aparecer e um afectar que obrigam o seu receptor, 
leitor e experimentador a abolir todas as certezas de género relativamente 
às disciplinas artísticas e no seu lugar falar de ARTE.

O que se pode constatar é que o trabalho de Ana Hatherly é sobre-
tudo lugar de transições entre múltiplos universos e que é a partir desses 
movimentos que o seu idioma único é formado. Um idioma que, como 
mostra Raquel Henriques da Silva, é feito de uma desordem essencial:
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Os museus foram lugares menos activadores para a artista que sempre se 
sentiu constrangida dentro da sua ritualização espacial, trocando-a, com 
alegria, pelos lugares de arte improvisados, pelos universos mais íntimos 
da literatura e pela atracção de desenhar e pintar como quem escreve: nos 
mesmos suportes contidos, no mesmo gesto de guardar em gavetas mais 
do que em reservas de museus. 

(Henriques da Silva 2003: 6)

Portanto, não é só relativamente ao cânone poético que Ana Hatherly 
se distancia, mas também relativamente ao mundo da arte institucionali-
zado e às ideias de arte estabilizadas nas práticas museológicas e culturais. 
O seu interesse foi, criticamente, destruir todas essas categorias, romper 
com as generalizações e, sobretudo, criar uma desordem a partir da qual 
pudesse criar uma singularidade.

A responsabilidade da desordem I

Passeava num grande museu quando de súbito compreendi: sala a sala 
andar a andar tudo eram enormes folhas dum enorme livro tão grande que 
era preciso caminhar por ele fora. Foi então que compreendi que o leitor 
realizava a aventura de contribuir para que se invente diariamente a res-
ponsabilidade da desordem. 

(Hatherly 1988: 75)

Caminhar por um livro fora implica a sua transformação em objecto 
tridimensional: as folhas e as palavras nelas inscritas assumirem-se como 
coisas tridimensionais com as quais um corpo se relaciona activamente. É 
esta relação com o texto que Ana Hatherly parece reclamar e é neste sen-
tido que em diversos momentos apela a uma reinvenção tanto da escrita 
como da leitura. Na sua Auto‑Biografia Ana Hatherly escreve que no seu 
livro O Escritor está-se face não a um texto, mas a um ser especial a que 
prefere chamar um texto‑não‑texto e que, fundamentalmente, se trata de 
um esforço de contribuição para o alargamento crítico dos conceitos de lin-
guagem, leitor, leitura e texto:
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A utilização de linguagens não verbais em sobreposição (ou não) à lingua-
gem verbal, veio alargar notavelmente o campo da leitura para fora dos 
âmbitos geralmente aceites pela tradição. A literalização de signos não 
verbais veio trazer uma dimensão nova, inesperada, aos nossos métodos 
de leitura, mas a alteração dos hábitos culturais que ela representa está 
longe de ter sido assimilada. É por essa razão que a leitura de um texto 
essencialmente não verbal como O Escritor é, no seu conjunto, ilegível. 

(Hatherly 1992: 84)

A ilegibilidade como consequência do trabalho poético não corres-
ponde a um estilo ou a uma estética, mas é uma forma de tornar instáveis 
os protocolos que formatam o escritor e o seu leitor e partir desse lugar ins-
tável – que é uma posição de liberdade –poder fazer arte. 

Ainda sobre esse seu livro, que ocupa um lugar paradigmático na refor-
mulação dos procedimentos poéticos e plásticos, Ana Hatherly sugere que 
a sua narrativa pode ser dividida fundamentalmente em quatro pontos – 
ela diz capítulos ou fases –, a saber:

1)  o livro trata do nascimento das questões relativas ao nascimento do 
texto e a sua ilegibilidade essencial por romper com as formas ins-
titucionais de leitura, escrita e texto;

2)  o livro reflecte os problemas da escrita, mostrando “a escrita como 
expressão do corpo, como identidade, como diálogo, como disper-
são e estabelecimento de modelos de uniformização” (ibidem);

3)  o livro é sobre a solidão do escritor;
4)  e, finalmente, trata-se de uma obra crítica relativamente à norma-

lização introduzida pelo alfabeto latino na escrita tornando ilegível 
a escrita manual.

É importante confrontar estas notas de Ana Hatherly com as páginas 
do seu livro, as quais facilmente dir-se-ia, apesar da presença de letras do 
primeiro ao último momento, serem desenhos. A sua existência material – 
distante de qualquer formato canónico de texto ou poema – coloca os seus 
leitores numa situação de embaraço: não saber como enfrentar uma obra 
sobre um escritor, mas que procede a uma total transformação – que não 
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é uma destruição – da própria ideia de escrita e de composição de objecto 
poético-literário. 

Como se pode ler nas instruções de leitura dadas por Ana Hatherly, 
está em causa neste livro o escritor e a sua obra, e é a partir dessa posição de 
questionamento que é possível compreender o lugar de origem da escrita. 
Um lugar solitário de luta contra todas as formas de normalização e que 
usa a caligrafia como elemento crítico relativo às tentativas de uniformiza-
ção da relação do escritor com a escrita. Sendo que o caligrama – trans-
formado por Ana Hatherly em criptograma – serve não só como veículo crí-
tico, mas igualmente como forma de resgatar a escrita de um lugar distante 
do corpo, do sangue, da mão.

Ainda que as transformações protagonizadas por Ana Hatherly devam, 
numa primeira fase, ser inscritas no contexto da poesia experimental e da 
poesia concreta, depois assiste-se ao aparecimento de uma singularidade 
estrangeira a todos os manifestos e ortodoxias. A partir de determinado 
momento, que do nosso ponto de vista é marcado pela edição de O Escri‑
tor, dá-se uma importante transformação do suporte material do aconte-
cimento poético que é o texto. Nesse livro / obra, o que nos é dado ver é o 
modo como imagens e texto se fundem tornando indiscernível a fronteira 
entre imagem e texto, mancha e palavra. E é esta fusão que dá origem a um 
todo indestrinçável que é uma operação plástica e conceptual sofisticada 
que tem duas principais consequências: primeiro mostra o engano da sepa-
ração palavra / imagem e, à maneira de Wittgenstein, parece apresentar a 
sua identidade; segundo, obriga a refundar as nossas práticas de leitura do 
texto, do poema, do livro.

A responsabilidade da desordem II 

Era uma vez uma pessoa que andava sempre com uma palavra debaixo 
da língua. Quando a tinha na ponta falava, dando pequenos estalos de 
prazer. Depois lambia os beiços gulosamente. Estamos aqui à espera de 
quê? Imagina-acção. 

(Hatherly 1998: s/p)
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Se anteriormente vimos como a desordem provocada por Ana Hatherly 
dizia respeito ao escritor e ao lugar da escrita, importa sublinhar que essa 
desordem estética e conceptual se expande do texto à leitura e ao lugar do 
leitor face aos seus textos‑visuais de tal forma que se pode entender essa 
desordem como uma modalidade da reinvenção da leitura e, como conse-
quência, da reconfiguração da experiência do texto. É uma desordem esté-
tica, poética e plástica que resulta de uma importante acção da imagina-
ção. A grafia dada por Ana Hatherly à imaginação, destacando-a enquanto 
acção, é um contributo decisivo para a compreensão das desordens que 
tentou provocar.

A desordem do texto começa por se dar no modo por que o escritor 
de Hatherly é aquele que no seu trabalho articula o visível e o invisível e é 
isto que reside nas palavras mas que não pode ser dito que interessa. O seu 
ponto de fertilidade é que, embora não se possa dizer esse elemento de invi- 
sibilidade, ele surge, expressa-se, manifesta-se, na grafia: a mão que dese-
nha a letra, compõe o verso e ocupa a página mostra, na sua acção e no seu 
acontecer, qualquer coisa acerca da linguagem que a escrita habitual e nor-
malizada deixa por revelar. Esta ideia de revelação tem ecos em Wittgens-
tein e é a própria Ana Hatherly que filia no filósofo a ideia de indizibilidade 
própria da palavra poética, mostrando como o indizível não é uma cate-
goria mística mas uma categoria de verificação prática, e factual, trata-se 
de uma característica essencial do objecto poético. E o que as palavras não 
dizem, o seu silêncio e mudez, é o objecto sobre o qual reflecte o escritor:

O silêncio da escrita – a escrita é uma fala simbólica, muda – conduz o 
escritor à reflexão sobre o silêncio das palavras, implícito nela. Mas o 
mesmo problema de silêncio se opõe a outras formas de expressão artís-
tica, como, no fundo, a todas as formas de expressão. “o que pode ser mos-
trado não pode ser dito”, declara ainda Wittgenstein na Proposição 4.121. 
E nesta asserção bem poderíamos ver uma ilustração eloquente de todas 
as formas de comunicação visual. 

(Hatherly 1975: 24)

O silêncio da escrita e das palavras mostra como o que importa não é 
tanto o que a escrita diz, mas sim a própria acção da escrita, um virar-se para 
si mesma que não resulta numa autofagia do texto, mas no colocar à vista 
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do que se dá na escrita enquanto escrita, antes da sua instrumentalização 
pelo uso comum, poético, mundano, utilitário, que os homens dela fazem.

Se no início deste texto perguntávamos, através de Melo e Castro, o 
que fazer com esta poesia depois de vista, agora essa pergunta retorna, e 
retorna não para expressar a nossa impreparação para o trabalho de Ana 
Hatherly, mas para mostrar como essa impreparação se dá por ocasião da 
escrita que Ana Hatherly estabelece como sendo a do seu escritor: solitá-
ria, muda, pictórica, simbólica. 

Se em O Escritor estão em causa a escrita e a acção de escrever, em A 
Reinvenção da Leitura, publicado no mesmo ano de 1975, traça-se o cami-
nho desde a origem da poesia, à indissociabilidade da palavra poética da 
sua componente pictórica, à magia da leitura e à necessidade da reinven-
ção da leitura para dar conta dos aspectos indizíveis que a palavra poé-
tica possui. Nesse livro Ana Hatherly faz preceder os textos‑visuais de um 
ensaio, o qual deve ser entendido não como a fixação de um pensamento 
que os poemas ilustram, mas é uma tentativa de cartografar as inquietações 
poéticas, plásticas, conceptuais, que guiam o fazer de Ana Hatherly: é um 
breve ensaio crítico, como lhe chama, a preceder 19 textos‑visuais.

Os poemas desenvolvem-se a partir de palavras e expressões que vivem 
no limite da sua legibilidade (palavras e expressões como: “das coisas”, 
“importante e livre”, “memória, é assim”; que são trabalhadas, desenhadas, 
transformadas) e que ao longo das dezanove páginas se vão re-configu-
rando e entregando ao poema transformando-o em paisagem, movimento, 
energia a circular livremente no espaço aberto da página. Se em O Escritor 
os textos‑visuais são muito marcados por uma certa expressão tipográfica e 
mecânica, aqui a mão é a origem de todos os acontecimentos do texto, uma 
mão que não só faz nascer palavras mas as faz continuar para lá das fron-
teiras habituais da página de um livro e, como um sopro depois de expelido, 
vagueiam livremente pelo espaço em volta.

Estes textos‑imagem, escreve Ana Hatherly, procedem de uma longa 
experiência que não é só a dos dadaístas, surrealistas, concretistas, mas 
situam-se na longa tradição da relação entre eikon e logos e onde se podem 
encontrar objectos como: hieróglifos, ideogramas, criptogramas, diagra-
mas, rebus, mandalas, amuletos, jóias, brinquedos, lápides. Esta lista for-
necida por Ana Hatherly não pretende ser exaustiva, mas pretende chamar 
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a atenção para “o carácter místico da escrita” (ibidem: 7), tomando posi-
ção no antigo debate sobre o carácter humano ou divino da escrita, mas 
também, e como temos vindo a insistir, a localizar o seu trabalho numa zona 
de reformulação da relação entre texto e imagem.

Uma concepção de escrita de Ana Hatherly que encontra nas ideias 
de livros‑objecto e multilivro a sua concretização, por se tratarem de ideias 
de livros que mantêm o livro e o texto enquanto estrutura de liberdade pos-
sibilitando múltiplas leituras e múltiplos leitores: talvez infinitas, diz ela. 
Uma estrutura de tal forma livre que à sua leitura corresponde a sua trans-
formação: interpretar é transformar, saber ler é saber criar (ibidem: 10). A 
exigência é a de um leitor-criador que saiba utilizar o livro, isto é, que saiba 
“ler o texto sob o texto” (ibidem: 12). E a este tipo de leitura Ana Hatherly 
chama leitura anagramática, a qual corresponde à possibilidade de ler o 
poema concreto enquanto

TENSÃO DE PALAVRAS-COISAS NO ESPAÇO-TEMPO

conforme a célebre frase-piloto para a poesia concreta dos irmãos Campos 
e de Pignatari. Palavras, imagens, coisas, espaço, tempo constituem para 
Ana Hatherly o poema compreendido enquanto campo de significação 
integral, liberto de um carácter exclusivamente literário. Uma libertação  
que tem como primeira consequência inscrever o poema numa zona de  
obscuridade:

É justamente nessa zona de obscuridade determinada pelas limitações 
da expressão e da interpretação que se inscreve a ilegibilidade essencial 
do objecto de arte – o que nele fica por dizer, em silêncio, indizível – 
que é o que vai precisamente permitir inúmeras, talvez infinitas, leitu-
ras criadoras. 

(ibidem: 23ss)

Trata-se de uma zona obscura da qual o poema e o seu leitor se tentam 
libertar através de uma peculiar revolução contra os modelos estabelecidos 
de expressão e interpretação. Não se trata de consagrar o poema e as ima-
gens à obscuridade, mas de ambicionar a tal revolução da leitura, inter-
pretação e concepção do poema.
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Fecho 

O acto de criar é um estado de extática não reacção a tudo o que não seja ele. 

(Hatherly 1988: 99)

Ao longo deste texto tem-se insistido sobretudo nas concepções de poema, 
texto, livro, leitura e interpretação, mas a discussão a que se é levado pelas 
obras de Ana Hatherly diz respeito ao todo da arte. Não se trata de crítica 
literária ou de uma teoria da poesia, mas de uma posição artística e estética 
que usa o texto e o poema como forma de chegar ao mundo:

Penso que, enquanto nas actividades não artísticas se irá acentuar cada 
vez mais a especialização, nas artísticas irá acentuar-se a interdisciplinari-
dade, com recurso a todos os meios disponíveis, abolindo de facto as fron-
teiras entre as artes. Como também já disse noutro local, vejo os poetas 
do futuro como criadores poli-valentes, operadores de multi-media mas 
também operadores de multi-culturas, abertos a todos os espaços geográfi-
cos e temporais. Os textos estarão cada vez mais fora das páginas dos livros. 

(Hatherly 2002: s/p)

Esta longa citação antecipa muitas das operações e deslocamentos a 
que assistimos na arte contemporânea e que são fruto da substituição da 
lógica da especialidade por um paradigma transversal, polivalente, multi-
média e multicultural, como tão excelentemente aponta Ana Hatherly. Mas 
há mais um passo que é preciso dar e que vai no sentido de assumir que 
a partir de determinado momento deixa de fazer sentido falar em artes 
devendo-se falar de ARTE. Esta é uma sugestão formada a partir da obra 
plástico-poético-teórica de Ana Hatherly, a qual conduz à constatação 
que, num certo sentido, as diferentes linguagens artísticas encontram-se 
enquanto totalidade e o que temos já não é mais a pintura, o desenho, a 
escrita, mas a arte enquanto experiência humana fundamental e enquanto 
modo especial de os homens comunicarem entre si: a arte como idioma.

A Arte já não é sinónimo de produção de um determinado tipo de objec-
tos. A Arte é hoje um conceito que aponta sobretudo para a mais vasta e 
profunda forma possível de comunicação / intervenção. 

(Hatherly 1992: 79)
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E é sobre ARTE que fala toda a obra de Ana Hatherly e de todos e 
dos muitos mistérios que envolvem o poema (aqui entendido à maneira 
romântica como dizendo respeito a qualquer obra e arte: tudo é poema) os 
quais, como diz Benjamin,3 não são só relativos à sua escrita, mas, acres-
centaria Ana Hatherly, são mistérios relativos ao poema tomado no seu 
campo integral de sentido.
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