
 

 

         
 

LIMITES DIFUSOS:  NARRANDO EXPERIÊNCIAS POLÍTICAS ÍNTIMAS 

 

 

          DIFFUSE LIMITS: NARRATING POLITICAL INTIMATE EXPERIENCES 
 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 

christinegrychek@gmail.com 

 
 
                                                    https://limites-difusos.tumblr.com/ 

 

 
Resumo Expandido 
 
A narrativa visual proposta surgiu de uma série de colagens criadas no primeiro semestre 
de 2019. Apresento um recorte decorrente da minha pesquisa poética pessoal e autodidata, 
em que venho me utilizando da técnica colagem para compor as imagens e ilustrar as 
teorias em que mergulho durante o mestrado em Psicologia Social. Sobre o meu projeto de 
pesquisa, eu atesto: tenho buscado me concentrar em práticas artísticas de cunho 
feministas, em mulheres artistas que são minhas referências  estéticas e políticas no fazer 
arte. E também nas práticas que tragam narrativas de contestação, estabelecendo uma 
relação público-privado. Aprofundo: o desejo da pesquisa se encontrou na vontade de 
aproximação com processos de criação e afetação, como uma cartografia sentimental e de 
pensamento em comum. Isso se dá pelo meu próprio percurso no mundo, pela minha 
vocação aprendida de artista ou poeta ou escritora e, por isso, psicóloga social. Existe em 
mim uma fosfórica curiosidade de linguagem, uma curiosidade de tecer os roteiros 
anteriores das que carregam um nome de exercícios, laborosos, criativos, sobretudo 
exercícios de criação de imagens, sejam estas literárias, sejam visuais. Nomes que cobrem 
uma tentativa de transmissão de símbolos, conteúdos, movimentos, indagações, etc.   
Ser mulher com as mulheres que produziram, que deixaram rastros, ser uma mulher que 
produz, atuar em conformidade com os processos de subjetivação, o delas, que já está 
posto em registros, e o meu (que está sendo: em relação com o texto, com a vida, com as 
imagens e com toda a poética que admiro). Há, em mim, uma vontade de transmitir um 
estudo da subjetividade marcando o tempo: os arquivos memoriais, as relações externo-
pessoais e racional de cada uma delas. E vou assimilando o conceito de subjetividade não 
como o ser, mas como os modos de ser. Modos estes que propiciam matéria-pessoa à 
observação e o reconhecimento de si como um lugar de saber e de produção de verdade 
(GUARESCHI, 2008, p.67). Eu vou assimilando os processos de subjetivação enquanto 
produção cultural, ou melhor dizendo, como produções discursivas, tributárias do social, à 
cultura, associados à produção de modos de existência (GUARESCHI, 2008,p.62), 
buscando entender que “a subjetivação trata da formação de si através de procedimentos, 
empreendimentos, transformações, na nossa cultura” (GUARESCHI, 2008, p.62), na 
maneira pela qual a pessoa-matéria realiza a experiência de si mesma  (GUARESCHI, 
2008, p.67) à partir das relações estabelecidas com as outras pessoas  (GUARESCHI, 
2008, p.67). Localizada a subjetividade como processo estreitamente relacionado aos 
operadores (políticos, socioculturais) que estão em torno e que, no dia-a-dia atravessam as 
fronteiras dos corpos, penso a pesquisa como facilitadora da produção ética e estética nos 
agenciamentos entre Psicologia Social e Arte (COSTA;ZANELLA;FONSECA, 2016, p. 605). 
Um modo de produção de conhecimento que considera e possibilita as várias camadas, as 
de superfície e as de profundis, as memoriasmundo (reiventadas e moduladas em 



variações), um eterno retorno da revolução, um devir da diferença, uma transformação do 
que antes impotente, em uma potência criacional, uma resistência, que faz “uma 
imprescindível recorrência à interdisciplinaridade da ciência com a Arte e a Filosofia” 
(COSTA; ZANELLA; FONSECA, 2016, p.605). 
Feita a introdução, trago a mulher que me inspirou enormemente nos meus fazeres 
imagéticos recentes. Tanto no texto quanto na narrativa visual, eu me debruço sobre o 
trabalho de Hannah Höch, almejando lembrar sempre de um fazer artístico tão democrático 
como a colagem. Eu demoro em seu nome porque foi de suma importância para o meu 
fazer artístico de um modo geral, e minha admiração por seu trabalho é intensa. Trago 
então no texto alguns detalhes do trabalho de Hanna e porque eu o entendo como processo 
de arte feminista.  
Sobre a minha narrativa visual apresentada, eu agrego: é uma série de colagens composta 
por catorze imagens, sete em A6 e sete em A3. Todas elas trazem aspectos semióticos 
femininos ou feministas em sua composição, em sua grande parte, elas trazem uma 
questão homoerótica ou mesmo bissexual. Chamo a narrativa de Limites Difusos, 
baseando-me em um poema meu -  presente em uma das imagens da série, em que 
apresento esta sensação de ser mulher feminino-feminista, em estar em um lugar de 
fronteiras, uma sensação de não saber onde nem como nem porque ocupar os espaços, 
associados com uma extrema e forte vontade de existência, de permanecer constante 
processo de subjetivação.    
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Abstract: The visual narrative presented here arose from a series of collages created on the 
first semester of 2019. I introduce here a cutout from my poetic and self-taught personal 
research, in which I have been utilizing the collage technique to compose images and 
illustrate the theories I dive in during my masters in Social Psychology. Regarding my 
research project, I attest: I have been pursuing to focus in art practices with a feminist nature 
and in women artists who are aesthetical and political references in my own making, as well 
as in practices which bring contestation narratives, establishing a public-private relation. In 
order to deepen this thought: the desire for the research found itself in the will for 
approaching myself to processes of creation and affectation, as a common emotional and 
thinking cartography. It happens through my own route throughout the world, through my 
vocation learnt as artist or poet or writer, and therefore, as a social psychologist. There is 
inside of me a phosphoric curiosity for language, for weaving the scripts of those who came 
before and who carry the name of exercises, laborious ones, creative ones, above all, image 
creation exercises, both literary or visual. These names cover an attempt of transmitting 
symbols, contents, movements, indagations, etc.   
To be a woman alongside other women who produced and left traces; to be a woman who 
produces, who acts in conformity with these other women’s already recorded processes of 
subjectivation - and with mine (which is being: in relation with the text, with life, with the 
images and with the whole poetics I admire). There is in me a will of transmitting a 
subjectivity study while counting time: the memorial archives, the personal-external-rational 



relations with each one of them. And so I keep on assimilating the subjectivity concept not as 
a being, but as modes of being. Such modes that allow this matter-person to observe and 
recognize herself as a place of knowledge and truth construction (GUARESCHI, 2008, p.67). 
I keep on assimilating the subjectivation processes as cultural productions, better saying, as 
discursive productions, tributary to the social, to the culture, associated to the production of 
our modes of existing (GUARESCHI, 2008, p. 62), aiming the understanding that 
“subjectivation is about the formation of the subject, through procedures, enterprises, 
transformations in our culture” (GUARESCHI, 2008, p.62), in a way by which the matter-
person achieve the experience of themselves (GUARESCHI, 2008, p.67) from the 
interpersonal relations they  establish (GUARESCHI, 2008, p.67). 
By locating subjectivity as a process closely related to the operators (political, social, 
cultural) that are around us and which daily cross the borders of our bodies, I see research 
as a facilitator of ethical and aesthetical production in Social and Art Psychology 
(COSTA;ZANELLA;FONSECA, 2016, p.605). A knowledge production mode which 
considers and enables several layers, from surface to deep ones, the worldmemories 
(reinvented and variated), an eternal return, a becoming of difference, a transformation of 
something once powerless into a creative potency, a resistance that makes “a necessary 
recurrence to the interdisciplinarity amongst science, art and philosophy” (COSTA, 
ZANELLA, FONSECA, 2016, p.605). 
Now I have finished the introduction, I bring the woman who enormously inspired me in my 
recent image productions. As much in the text as in the visual narrative, I look over Hannah 
Höch’s work, aiming to always remember myself of this so democratic art-making which is 
collage. I linger on her name because of its importance for myself and for my art-making, 
and I highlight here my intense admiration for her work. In the text I bring some details about 
Hanna’s work and about why I perceive it as feminist art. 
Regarding my here presented visual narrative, I add: it is a series of collages composed by 
fourteen images, seven in A6 and seven in A3 size. All of them bring feminine or feminist 
semiotic aspects in their composition, most of them with a homoerotic or even bisexual 
issue. I call them Diffuse Limits, taking as base a poem of mine - present in one of the 
images of the series - in which I introduce this feeling of being woman feminine-feminist, of 
being in a place of borders, of feeling as not knowing where or why to occupy spaces, 
associated with an extreme and strong willing of existence, of remaining in constant process 
of subjectivation. 
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Lanço meu olhar ao me preocupar na realização de uma criação fluida, abrindo uma 

aposta no devir, num rizoma (FONSECA; COSTA, 2013, p. 427); vou produzindo, 

enquanto cartógrafartista (COSTA, 2014), semelhanças e diferenças na criação de 

imagens. Ilustro meu pensamento que funciona por acaso e constrangimento 



(ROLNIK, SUELY, 2002, p. 241), concedo “direitos de expressão ao intempestivo no 

próprio ato de pensar” (COSTA; ZANELLA; FONSECA, 2016, p. 605). Lanço meu 

olhar em muitas imagens e ao que pode vir a ser a soma dos fragmentos. Eu lanço 

meu olhar, e, antes do símbolo, separo por cores ou por aproximação geométrica. 

Eu presto atenção no momento da imagem, eu tento entender o que quero transmitir 

com aquelas formas, mas, no geral, realizo a técnica, trabalho os modos e também 

com os moldes das colagistas nas quais me inspiro. A técnica da colagem questiona 

a ideia de representação convencional, pois traz à artista uma possibilidade de 

renunciar a imitação, oferecendo uma estratégia de caráter dialético: ao integrar os 

fragmentos do real em uma composição, a obra é ao mesmo tempo composta com 

signos referenciais à uma realidade exterior e à sua negação (FABRIS, 2003, p.12-

13). Ao criar ao mesmo tempo um reflexo da realidade exterior (com os materiais 

fragmentados ali dispostos) e uma nova realidade (destes mesmos materiais), a 

técnica da colagem carrega consigo um novo tipo de beleza, em uma espécie de 

fulguração que parte das raízes do real (FABRIS, 2003, p.14). 

Hannah Höch (1889-1978) é uma das minhas principais referências na arte da 

colagem. A primeira colocação minha no que diz respeito ao processo artístico 

desta mulher é que ela foi considerada a pioneira da fotomontagem e considerava 

esta prática um ato político. Ela era uma mulher crítica e inventiva, e por não ter 

nenhuma dica ou modelo anterior, foi elaborando e desenvolvendo a técnica a partir 

da livre escolha de materiais recolhidos em meios de comunicação de massa. Foi a 

partir de fotos recolhidas de periódicos publicados na época que Hannah Höch 

traçou seu próprio curso de viagem de descoberta artística (HÖCH,1996, p.21). 

Importante colocar que Hannah Höch foi uma das únicas mulheres presentes na 

vanguarda Dadaísta (1916) de Berlim; juntamente com ela, a fotomontagem 

dadaísta alemã teve a participação de Raoul Hausmann (1886-1971) (por muitos 

anos seu companheiro), John Heartfield (1891-1968), George Grosz (1893-1959) e 

Johannes Baader (1875-1855). Hannah e o grupo pesquisou, trabalhou e 

desenvolveu esta técnica graças ao sincrônico avanço das tecnologias de 

impressão e ao surgimento das revistas ilustradas com fotografias impressas, sendo 

o processo da fotomontagem verificado em duas fases: 1) recortes e colagens de 

fotografias produzidas por eles mesmos 2) recortes e colagens de imagens 

publicadas em revistas (FABRIS, 2003, p.35). Sobre o termo usado para cunhar a 



técnica, Hausmann colocou que os dadaístas preferiam a imagem de “engenheiros” 

ao invés da de “artistas”, apresentando os trabalhos enquanto construção 

FABRIS,2003, p.22). Com a reprodutibilidade técnica, a emancipação da obra de 

arte é possível; com o descolamento de seu caráter ritualístico, a obra de arte passa 

a ser a reprodução de algo criado para este fim. Uma fotografia tirada e gravada na 

chapa, por exemplo, pode ser reproduzida inúmeras vezes, fazendo com que a 

questão da autenticidade não seja mais uma questão per se. Toda a função social 

da arte é transformada no momento em que autenticidade deixa de ser 

imprescindível à produção artística. Não mais fundada em um fazer-ritual, a obra de 

arte é, então, uma práxis política (BENJAMIN,1994, p.171-172).  

Por este caráter político, os dadaístas se utilizaram da fotomontagem visando 

colocar em crise o sistema tradicional de representação, apresentando, desta 

maneira, superfícies dotadas de sobreposições, centros variados, nexos ilógicos 

que propõem uma percepção crítica do significado das imagens. Por ser um 

instrumento de desvio de uma determinada concepção do real, a fotomontagem 

oferece o deslocamento de sentidos e acaba por apresentar uma “contravisão” da 

modernidade ao desmistificar o ato criador, sendo ainda dialética por articular um 

jogo contínuo entre a realidade e a sua representação (FABRIS, 2003, p.22). Deste 

modo, com o uso da fotomontagem e de outras ações/performances subversivas, a 

vanguarda colocou de novo em circulação a fórmula básica da percepção onírica, 

ao mesmo tempo em que ofereceu o lado tátil da percepção artística, trazendo a 

arte como atuante; como um tiro: pois tudo o que é percebido e de caráter sensível 

é algo que nos atinge (BENJAMIN, 1994, p.191). 

Hannah Höch atuava de modo subversivo em sua arte, questionando os contextos 

políticos e morais dados na sociedade onde vivia. Os registros da artista carregam 

imagens que estão envolvidas em uma série desconcertante de estilos e assuntos, 

desde as suas criações dadaístas, (1919-1922) compostas de modo anárquico, até 

seus autoretratos psicológicos, seus exames de gênero e sexualidade (HÖCH, 

1996, p.10). Höch compôs colagens com fragmentos de fotos de personalidades 

célebres e políticas junto a pedaços de material compartilhados em periódicos 

públicos, ilustrando como a identidade privada é composta de por uma série de 

atravessamentos e forças de um campo social, de modos de operação. Ao fazer o 

uso de imagens de revistas e jornais populares, a artista tomou as os aspectos do 



cotidiano como sua matéria-prima, a fim de criar imagens que são ao mesmo tempo 

pessoais e privadas, que mostram o interior publicamente, que expõe ao público o 

privado. Os trabalhos de Hannah tem um predomínio psicológico ao invés de 

narrativo, são trabalhos que contam com conteúdo subjetivo e receptivo, tendo uma 

importante abertura à própria leitura do espectador (HÖCH, 1996, p.21). 

A carreira da artista coincidiu com uma mudança de cenário para as mulheres no 

contexto da esfera pública. Não por acaso, o trabalho de Hannah tem como foco o 

status das mulheres na década de 1920, justamente quando o direito de voto foi 

alcançado (HÖCH, 1996, p.21). Assim, torna-se digno de nota considerar o aspecto 

público-privado que o seu trabalho ilustra: traz o reflexo de uma evolução dialética 

entre o que é socialmente determinante – os homens (público) e o feminino 

(privado) (HÖCH, 1996, p.21).  

Independentemente de se auto-denominar ou não feminista, o trabalho de Hannah 

assim o tenciona, justamente por trazer nele uma poética feminista: ele carrega uma 

postura ética, estética e política de resistência, e de criação de outras figurações 

para o corpo, o feminino e a subjetividade (STUBS, 2015, p.216). Hannah colocava 

em suas composições um posicionamento crítico-inventivo diante da realidade 

social na qual estava inserida. Elas contêm um caráter crítico, uma vez que 

trabalham na oposição ao controle biopolítico que operava sobre os corpos e as 

subjetividades, e um caráter inventivo, uma vez que criavam outros modos de estar, 

atuar e ser no mundo (STUBS, 2015, p.216). É válido pontuar que uma estética 

feminista é caracterizada por um elo, um canal, uma liga indissociável entre arte e 

vida, entre arte e experiência e arte e produção de subjetividade (STUBS, 2015, 

p.216). O entendimento da arte, dentro desta concepção, é tido como um processo 

que abriga o tensionamento e a resistência social e política. Uma estética da 

existência que se pontuou como múltipla e que ultrapassou barreiras identitárias, 

visto que se fez presente enquanto crítica cultural e projeto ético, estético e político 

(STUBS, 2015, p.216). Höch era uma artista que entendia que não se nasce mulher, 

mas torna-se mulher (refiro-me à frase que inaugura o livro O Segundo Sexo, de 

Simone de Beauvoir). , e entendia que sua vida e sua criação eram atos 

transcendentes, dentro de um projeto emancipatório da opressão postulada pelo 

patriarcado (KOFES, 2008, p. 867). 



Hannah Höch, por mais autônoma e atuante que tenha sido dentro e fora da 

vanguarda Dadaísta, não é um nome dito em primeiro contato quando ouvimos 

sobre o movimento Dada. Ao contrário, os dados sobre a artista são escassos se 

comparados aos de seus colegas de percurso. A grande questão levantada pela 

historiadora de arte Linda Nochlin “por que nunca existiram grandes mulheres 

artistas?” (1988) volta a se repetir também neste caso. No ensaio, Linda destaca as 

dificuldades companheiras das mulheres, destaca que as vaginas e os úteros 

proporcionam menos acesso à educação e à cultura, e que as destinam às 

atividades domésticas e à subserviência ao homem (STUBS, 2015, p.212). Linda 

também evidencia a lógica dominante nas práticas dos curadores e diretores de 

galerias e museus, que acham o trabalho das artistas mulheres menos relevantes, 

quando, e se, chegam a conhecê-lo (STUBS, 2015, p.212). As estéticas chamadas 

feministas trazem um território político de criação e resistência onde o que se 

produz é condição necessária para visualizar o campo de experiências e relações 

com o mundo. Por ser de subjetivações inventivas, potentes e desejantes, a criação 

está imbricada em uma relação mais íntima com o corpo, assim como também com 

a relação entre o político e o privado. Hannah Höch buscou construir um corpo 

político, traçando experiências políticas íntimas, almejando ampliar as potências de 

contestação e destruição dos fatores de apagamento da produção artística das 

mulheres (STUBS, 2015, p.216). 

E é com uma técnica que permite a reprodução, que traça com seus fragmentos 

novas perspectivas, e que possibilita a circulação de novas imagens advindas de 

velhos signos, que a artista dadaísta cunhou sua vitalidade artística. As colagens e 

as fotomontagens são o maior legado da artista e o seu registro no mundo da arte. 

Anti-tradicionalista, reproduziu novos conteúdos imagéticos buscando deixar as 

suas impressões e seus pensamentos em trânsito contínuo. Ao recortar e colar, 

recortar e colar, recortar e colar e construir outras formatações, ela estava retirando 

os invólucros dos objetos iniciais, estava buscando a matéria-prima em sua 

essência aurática, estava construindo dissemelhanças com semelhantes. 

A trajetória imagética do grande nome da arte da colagem traz, com efeito, estes 

discursos e abstrações que são uma práxis de contestação, que atestam movimento 

e vontade de questionamento do até então tradicional. Tal qual os seus amigos 

dadaístas, a artista se colocou como uma trabalhadora, como uma produtora de 



conteúdo, e, fez das colagens um laboratório que condensava pensamento, 

sensação e imagem, haja visto que os seus temas foram desde questões 

micropolíticas, como sensações e sentimentos, até questões míticas e 

transcendentais. 

Carrego então comigo este nome e estas imagens, e tento, com alguma modulada 

técnica, expor as minhas questões enquanto atesto a construção de uma tradução 

para o que meu ritmo tem versado. Acredito na minha criação enquanto um fazer 

crítico sigo e tentando exprimir algumas ressonâncias dos meus fazeres no 

cotidiano, algumas ressonâncias das minhas relações, de algumas leituras ou 

mesmo de alguns lampejos de memória que eu carrego. A minha arte é mais 

sentimental do que eu gostaria e meu pensamento também. Não tem como as 

imagens saírem diferentes. Elas conversam com meu cotidiano, e eu com elas 

trabalho. Existe tempo, existe investimento e existe toda uma possibilidade delas, as 

colagens, serem reproduzidas. No geral, as primeiras, as chapas, as ditas matrizes, 

estão anexadas dentro dos meus diários, dos meus cadernos, entre alguns versos 

ou mesmo anotações de leituras ou de aulas. Busco compor no meu percurso uma 

associação do que tenho pensado, refletido, intuído: o que gostaria de traduzir, em 

um primeiro momento, para mim mesma.  

A narrativa visual na qual coloquei o nome de “Limites Difusos” veio de forma 

abrupta, depois de alguns meses sem grandes modulações artísticas. A série foi um 

resultado atemporal, foi uma tradução de uma pesquisa teórica e poética que vem 

se desenhando há mais de dois anos. 

 

Figura 1: Christine Gryschek, cavalgada bruta, 2019. Imagem: arquivo pessoal da autora. 



 

Agora quero me demorar um pouco sobre ela. 

Em 2018 ganhei uma caixa com quadros antigos comprada em uma Tradicional 

Feira de Antiguidades. Os oito quadrinhos de madeira tinham impressos neles fotos 

de aviões antigos, modelos pequenos, que comportavam de uma a quatro pessoas. 

Os quadros eram azuis e eu, apesar de ter muita simpatia e interesse por eles, não 

encontrava adequação nas paredes da sala para pendurá-los e usar como 

decoração. Foi então que tive a ideia de usar a superfície para alguma colagem de 

menor escala. Eu recém havia pintado alguns objetos e móveis da minha casa com 

spray dourado e havia ainda bastante conteúdo na lata. (Aqui abro um parênteses: 

tenho muito interesse por estudos alquímicos e astrológicos e estava um tanto 

concentrada no dourado e no símbolo ouro como composição primordial em meus 

trabalhos, tanto em poemas, quanto em colagens e pinturas). Usei o spray e cobri 

os aviões. A superfície estava bastante machucada (por ser madeira já antiga, têm 

algumas marcas de traças, alguns furos, marcas de cupim e do tempo) e fiz disso 

como recurso para atuar em algo que costumo gostar em meus trabalhos: texturas e 

relevos, bem como decalques e manchas. Visualmente me interesso e componho 

imagens que mostram cicatrizes e furos, e também alguma marca de ansiedade ou 

estagnação. (Gosto de usar materiais que traduzam a minha tendência de amor à 

memória, ou mesmo de intensidade e velocidade, como: giz pastel seco e oleoso, 

tinta acrílica, argila, verniz, laca chinesa, nanquim). A série começou de modo bem 

simples: colei em uma primeira prancha (quadrinho A6) uma foto preta e branca de 

uma revista em que a cena é Simone de Beauvoir tomando café com Jean Paul 

Sartre, e fui decalcando a imagem com um estilete, com tinner e solvente. No final 

de alguns minutos eu tinha refeito a cena, a nova cena era uma Simone dividindo a 

mesa com um homem, sem cabeça, com a cabeça raspada em totalidade. Sartre 

estava sem cabeça. Descaracterizado. Pensei que a grande questão das relações 

de poder e relação saber-poder tão bem descritas por Foucault estavam ali, 

ilustradas. Pensei que seria um vapor, uma válvula, um mote para começar a tentar 

empregar as teorias das quais tenho me ocupado em ler e escrever sobre. Pensei 

que seria importante expressar a minha inquietação em relação à ocupação dos 

lugares de conhecimento, historicamente preenchidas em demasia por homens.  



 

Figura 2: Christine Gryschek, sobre, 2019. Imagem: arquivo pessoal da autora. 

 

Pensei também o quanto seria possível traduzir os aspectos femininos e feministas 

de relação com o corpo. Seguindo um fluxo de produção, no decorrer da série, na 

terceira imagem, eu estava compondo com fragmentos e recortes de revistas 

eróticas masculinas, subvertendo a intenção delas. Os corpos trazidos nas telas A6 

são corpos que assumem uma sexualidade homoerótica e que transmitem questões 

dúbias de sensações; explico melhor: pensando na invisibilidade lésbica e nos 

inúmeros abusos sofridos pelas mulheres, a questão do prazer inquestionável e a 

questão do gozo, ainda são questões de visita experimentadas apenas por 

mulheres que, de alguma forma, buscam o autoconhecimento erótico e psíquico. 

Penso no homoerotismo feminino e na auto fricção erótica feminina como um ato 

político emancipatório. Entendo e convivo com as dificuldades tão marcadas por ter 

nascido em um corpo tão passível de docilização e submissão, por ter tido na minha 



vida tantos abusos decorrentes de uma sociedade onde não se verifica a saúde 

mental das mulheres, mas antes e ao contrário, fomenta o adoecimento dos corpos 

em doses alarmantes. Atesto com vontade a importância das mulheres estarem 

conscientes de suas motivações, ambições e desejos, e não deixo de considerar 

que nós, mulheres, estamos também em constante contradição e medo. Os lugares 

que habitamos e que nos sentimos mais ou menos confortáveis são vãos e trechos 

menores, os tempos disponibilizados são menores, os momentos menos triunfais e 

factíveis. Existem muitas imagens, fotografias, livros, séries e novelas que nos 

fazem o desfavor de acentuar as minúcias, os melindres e os dramas que para nós 

foram tão engenhosa e perversamente sistematizados. Por isso, e principalmente, 

entender a produção de arte e estética como um fator e ferramenta política me é tão 

caro.  As imagens transmitem o tempo todo e nós as assimilamos, nós consumimos 

cada vez mais cores, e forças, e traços. Percebo então meu trabalho como uma 

tentativa de uma micropolítica, um ponto de contato delicado com as sensibilidades 

que observam os produtos que faço, sejam em linhas, sejam em formas ou cores. 

Terminados os quadros de madeiras de tamanho A6, comecei a querer aumentar a 

dimensão das figuras, dos recortes, das colagens. Continuei a série em papéis 

dourados de tamanho A3. Como as composições menores resultaram em sete, 

conclui em também sete as de tamanho maior, finalizando a série em quatorze 

composições de técnica mista – colagem, pintura e desenho. As colagens de 

tamanho grande continuaram o diálogo convocado pelas primeiras, ampliando os 

espaços e as figurações para com a temática. Os materiais que usei para produzir 

toda a narrativa visual foram: cola branca, cola de madeira, giz pastel oleoso, tinta 

acrílica, verniz vitral transparente, verniz vitral amarelo cadmo, solvente, tinner, além 

dos recortes de revistas, livros, jornais e papéis que separo há cerca de sete anos.  

Com o intuito de uniformizá-las quanto ao tom, coloração, qualidade e 

dimensionalidade, usei o editor de imagens Adobe Photoshop C6. Ao finalizar o 

processo de edição, criei o domínio limites-difusos.tumblr.com, com a intenção de 

compartilhar o conteúdo.   

Depois de finalizar o processo reparei que o aspecto de trânsito ou de desvio está 

muito presente nas produções. Também notei que há uma linguagem coerente que 

estabelece relação com as teorias literárias e de história da arte feministas, que têm 

me servido de suporte e de motivação. A minha pesquisa acadêmica é de caráter 



auto-performativo e autoficcional, tentando estabelecer uma conversa com o já 

verificado processo de autopoiese nas narrativas e estéticas feministas. Logo, 

procuro produzir também com alguns dos conteúdos e narrativas da minha vida na 

escrita do romance dissertativo que estou desenvolvendo e também nas produções 

visuais que lhe serão ilustrativas. Nesta mesma linha, anoto que agreguei em uma 

composição do Limites Difusos as palavras de um poema retirado de uma página de 

um diário íntimo meu de 2017. Nele estão transcritas uma síntese: da pesquisa, da 

série, das sensações que as mulheres visitam cotidianamente. Então, estou 

terminando a escrita com a reprodução do poema (da narrativa poética) em que 

verifiquei um resumo para tal narrativa visual, tão antiga e tão recente, em mim e em 

muitas mulheres. Transcrevo e finalizo: “fui eu, digo / assisti a tudo e não sei como / 

agora e a coragem?/ a pras coisas grossas / b pras coisas que são só imagens / c 

bifurcações / d sangue e mito / como mover, / entrar por esta fenda coração / um 

reflexo ao alcance das mãos ou não / mas hoje há uma lei: / as fronteiras 

apresentam limites difusos.” 

 

Figura 3: Christine Gryschek, limites difusos, 2019. Imagem: arquivo individual da autora. 
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