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Embora surrada atualmente, a pop-art abriu precedentes e contribuiu 
consideravelmente para desmantelar a indiferença diante das relações entre a obra 
e seu suporte nas artes plásticas. Sobretudo por ter apresentado uma solução – por 
que não? – satisfatória ao paradoxo imposto por Walter Benjamin à obra arte na 
época de sua reprodutibilidade. 

 Nesta ação, ao optar pela serigrafia, que permite reproduzir inúmeras vezes 
o conteúdo original gravado na tela, Mônica Schoenacker teve consciência do amplo 
rol de possibilidades que essa técnica permite. Valendo-se de tal peculiaridade, a 
artista atingiu um nível inédito de democratização da arte. Seu projeto “Impressões 
Periódicas” (IP), vem permitindo que o cidadão comum experimente uma 
oportunidade rara de interagir com a produção, num clima do it yourself, de uma 
ou mais pequenas obras de arte com certa margem de liberdade dada pelas telas à 
disposição dos usuários do Centro Cultural São Paulo (CCSP) onde a artista se 
instalou com “Sericleta”, uma bicicleta adaptada para ser uma unidade móvel de 
impressão serigráfica.1

 Outra característica do trabalho de Mônica Schoenacker presente no IP é o 
valor poético dos pequenos textos que acompanham sua produção plástica 
infundindo-lhe ainda mais sentido. Num mundo for windows, no qual o pensamento 
e a reflexão aparentemente não servem para nada, os pequenos textos impressos 
sobre as imagens nos postais elevam-nas a outro patamar de significado 
transcendente à materialidade da obra. Ditos chistosos de sua lavra, simples clichês 

 

 O projeto IP, acontecendo no espaço do CCSP, resulta na consecução de 
vários objetivos artísticos e sociais simultâneos. Além de produzir efetivamente 
cultura num espaço criado com essa finalidade específica, o IP traz a “manualidade” 
da arte num mundo impregnado de tecnologia ao cidadão comum, alheio a grandes 
discussões artísticas, dessacralizando e desmistificando o fazer artístico e a obra de 
arte. Além disso, a prática de serigrafia se dá reabilitando um suporte gráfico de 
comunicação vintage, o cartão postal, atualmente esquecido em virtude da 
facilidade de acesso a recursos digitais para a produção e armazenamento de 
imagens. 

                                                           
1 Embora a artista desse ao usuário a possibilidade ele próprio praticar a serigrafia, 
pouquíssimos o fizeram. Os usuários comportaram-se como observadores atuantes, antes 
sugerindo à artista possibilidade de uso do material de serigrafia do que propriamente 
manuseando-os. 



da fala diária ou mesmo excertos de letras de músicas, os textos tanto comunicam 
ao participante do IP pensamentos da artista inexprimíveis graficamente, quanto 
sugerem-lhe reflexões sobre aspectos aparentemente banais da vida, algo que 
dificilmente lhe ocorreria noutras circunstâncias no âmbito das artes visuais. 

 Um espaço com as características do CCSP dá margem a outros níveis de 
significância ao trabalho de Mônica Schoenacker, assim como esse espaço 
corporifica a plenitude da proposta do IP. O CCSP é um dos espaços paulistanos 
melhor aproveitados para os fins a que se destina. Diariamente acorre ali uma 
multidão de estudantes, pesquisadores e usuários que vêm desfrutar de suas 
instalações relativamente tranquilas para o estudo, a audição de música, a leitura 
ou fruir de formas culturais de lazer. A presença de Sericleta trouxe ao CCSP um 
pequeno foco de produção artística ao alcance de todos, popular, primando não só 
por seu caráter em si informativo e didático, mas também pelo prazer inesperado 
que proporciona ao público dali, ao lhe permitir, por meio de uma atividade 
simultaneamente manual-produtiva e de elevado sentido cultural, sentir-se 
adentrando gratuitamente os dois pólos do mundo artístico, como artista-produtor 
e consumidor-colecionador de sua própria obra. O testemunho de um frequentador 
do CCSP é eloquente a esse respeito: “minha coleção de arte... sempre gostei, mas 
nunca tive condição” ou então, “tá ficando lindo lá em casa”. De fato, são 
oportunidades raras, únicas, de participação popular num universo a princípio 
“reservado para poucos” como o do fazer e do possuir artístico. 

 O trabalho de Mônica Schoenacker é impregnado de um forte apelo afetivo, 
de uma busca intensa da proximidade gregária do ser humano por meio da arte. Ao 
longo de sua carreira, suas escolhas temáticas e de meios conduziram-na 
gradualmente a um momento da produção em que recursos expressivos 
consagrados pela pop-art, pela arte-ativismo e pela poesia concreta, como a 
serigrafia e o texto com valor literário, contribuíam para compor uma certa 
intimidade com o consumidor de seus trabalhos. Isso fica claro no segmento 
“doméstico” de sua produção, no qual a serigrafia estampa em objetos como 
utensílios de cozinha ou da área de serviço, pensamentos quase aforismáticos nos 
quais se reflete sobre as dificuldades e os prazeres da vida quotidiana sempre com 
humor e uma fina ironia. 

 Receber o público passante com uma atividade artisticamente produtiva 
(pouco conhecida pelo homem comum, mormente alheio ao universo das artes 
plásticas), a proposta do IP, causa certa surpresa apesar de ser a função precípua 
de um centro cultural. Na maior parte dos casos, a recepção do público do CCSP foi 
tão positiva que sua participação no IP tornou-se um hábito regular, dando origem 
a verdadeiras “coleções” produzidas pelos frequentadores, ao mesmo tempo que, 
para eles, a artista e a Sericleta tornaram-se uma atividade permanente naquele 
local. Especialmente tocante para a artista foi a reação do público ao caráter 



generoso sem ser piegas da proposta, principalmente ante a surpresa de saberem 
que podiam levar seus produtos para casa, como se não acreditassem que 
possuíam algo que, para sua percepção das coisas, necessariamente é “muito 
caro”, como costumam ser as obras de arte. 

 Assim, ao dessacralizar o fazer artístico e a obra de arte para um público 
oposto que habitualmente dá o tom no mundo das artes plásticas, Mônica 
Schoenacker descortinou a possibilidade de, por meio do IP, levar os segredos e 
mistérios das fine arts ao universo do homem comum, proposição potencializada 
pelo projeto se desenvolver num espaço especial como o CCSP. Em uma época 
como esta, quando a própria condição humana passou a ser profundamente 
questionada, em particular pelos paradoxos que cercam a vida urbana, o potencial 
desse projeto ganha outros pretextos para se expandir no rumo da total 
desmistificação das artes visuais e de seu reencontro com o caráter utilitário – 
material ou não – que sabe-se haver motivado sua invenção em tempos remotos. 
Nesse sentido, o IP deixa portas entreabertas para que essa iniciativa continue 
frutificando na medida em que, apenas com o desmonte de certos privilégios, 
particularmente o da fruição da arte, o homem abrirá mão da busca cega de 
identidade que faz dele uma criatura estranha à própria natureza. 


