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UMA VIDA DE
CORES RARAS
ARTE Quatro décadas de pesquisa resultam
numa preciosa biografia de Anita Malfatti

POR ROSANE PAVAM

A
nita Malfatti tinha 13 anos
quando se pôs sob os dor-
mentes da Estação Barra
Funda para sentir a proximi-
dade da morte. O que viu

nos segundos em que o trem lhe pas-
sou por cima foi uma explosão de co-
res, que ela desejou fixar para sempre.

E bela a história do trem e remete à lu-
minosidade das telas de Anita, mas o fa-
to parece mais pertencer a uma série de
lendas poéticas difundida pela própria
pintora, conforme sugere a scholar Mar-
ta Rossetti Batista, do que a uma porção
de realidade. Ao trazer tal imagem à luz,
Anita talvez tenha desejado relacionar a
própria arte à condição de choque.

Nascida dos rigores da Universidade
de São Paulo e de seu Instituto de Estu-
dos Brasileiros, a pesquisadora Marta
Rossetti tem a pintora como assunto pre-
ferencial há quatro décadas. E só agora dá
ao público a serena biografia Anita Mal-
fatti no Tempo e no Espaço (Editora 34, 2
volumes, R$ 89). A espera para a apre-
sentação desse texto, acompanhado de
um catálogo descritivo de toda a obra da
artista, tem o compasso de vida da pró-
pria Anita. Sabe-se pouco da pintora além
do seu silêncio, que este livro persegue.

Pertence ao cânone escolar o fato de
que Anita Malfatti se viu vítima cala-
da do artigo de Monteiro Lobato Para-
nóia ou Mistificação?, de 20 de dezem-
bro de 1917. Mas, depois disso, mais se
ouviu falar de Lobato do que de Anita.
Marta Rossetti recoloca sua persona-
gem em cena e, para isso, também o
artigo do escritor. Publicado oito dias
depois da abertura da exposição, ele
ajuda a entender os fatos que cerca-
ram a obra posterior da artista, a quem
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alguns negam o pioneirismo moder-
no, em favor de Lasar Segall.

Anita só comentou Lobato em 1951,
numa conferência em que simplesmente
garantiu jamais ter sido paranóica ou mis-
tificadora. Naquele 1917, aos 28 anos (ela

PIONEIRA MODERNA. Mulher
miúda, elegante com seu defeito
físico, deu de ombros aos detratores

se dizia sete anos mais nova), após uma
temporada de aproximação com os ex-
pressionistas em Berlim e com a escola
americana de Homer Boss, a artista fazia
aqui uma segunda exposição individual.

Ela, que na infância sofrerá a atrofia
da mão direita, agora sempre envolta
em lenços, e que aprendera a difícil de-
senvoltura de pintar e riscar k gaúche,
era só alegria em telas de cores férreas
explosivas como A Estudante Russa, O

Homem Amarelo e A Mulher de Cabelos
Verdes. Mas ninguém entendeu essa ar-
te, que dirá sua jovialidade? Até a famí-
lia de Anita e o tio-mecenas da tempo-
rada americana, Jorge Krug, viram os
quadros da moça como "coisas dantes-
cas". Segall, que fizera a primeira expo-
sição individual um ano antes dela, em
1913, jamais provocou tal celeuma.

A crítica local era então uma piada in-
voluntária. Ignorante até de fatos como
o impressionismo do século anterior,
media apenas a capacidade de um artista
de se aproximar do espírito de uma épo-
ca... morta. Havia exceções. Quando
Anita surgiu pela primeira vez ao públi-
co, em 1914, o jornal O Estado de S. Paulo
elogiou seus estudos. Na segunda expo-
sição, contudo, as idéias amadurecidas
de Anita deixaram o jornal sem palavras.
As educadas críticas diárias ocupavam-
se em descrever a lista de visitantes da
mostra. Até que Lobato veio e falou por
muitos numa edição vespertina, à moda
de sua personagem Emília com as mão-
zinhas nos quadris.

O escritor esperava alguma coisa de
Anita. Desejava que se encaminhasse à
visão de arte que ele julgava ideal, algo
próxima de um Rafael ou de um Rodin.
Meses antes, em março de 1917, Anita
mandara o óleo O Saci para um concur-
so organizado por Lobato e ele não tive-
ra como protestar. A tela de inspiração
expressionista (e o expressionismo, pa-
ra Lobato, era decadentismo, um errô-
neo "futurismo", só útil à caricatura)
curvara-se aos eternos propósitos nacio-
nais do escritor. Mas, nove meses de-
pois, desvinculado do embaraço demo-
crático do concurso, Lobato sentiu-se
livre para agir como pai.

Numa época em que a pintura femi-
nina tinha temas autorizados (flores e
retratos), o escritor atacou Anita como
se ela fosse um homem. Isso eqüivalia
a dizer que a levava a sério. Freqüente-
mente os exércitos imperiais cons-
tróem novos heróis ao simplesmente
enforcá-los. Sem Lobato e sua mania de
ver o certo como seu, é possível que a
obra de Anita e todas as idéias de van-
guarda soçobrassem na comicidade
pasmada da crítica paulista.

Que tenha sido a grande propagado-
ra do modernismo uma mulher miúda,
elegante com seu defeito físico, religio-
sa e apegada à mãe também pintora,







e Matisse, de quem absorveu o avanço
necessário, mas a serenidade dos anti-
gos, dos religiosos, dos medievais.

Aproximou-se do primitivismo de ce-
na rural e dos pintores do grupo Santa
Helena, procurando capturar os instan-
tes populares, e não lhe perdoaram o su-
posto arcaísmo. Há uma hipótese que
Marta não levanta, a de a fotografia do
instante, aquela nascida em Eugene At-
get, tê-la inspirado em seus quadros de
rua e festejos no final de carreira. Mas
se fotografia é cópia! O interessante é
notar como a arte de Anita coube sem-
pre desajeitada nos manuais.

Marta Rossetti nos dá um texto escla-
recedor sobre a pintora e, como usual
em se tratando desta artista, a visão de
um mundo que cresceu sob seu compas-
so. Ela enfrenta igualmente bem o fato
de Anita ter guardado muitas bananas
para a crítica no decorrer do tempo, in-
diferente ao que os analistas julgassem
correto ou atualizado de um ponto de
vista universal.

Para Marta, baseada em declarações da
pintora, Anita quis, a certa altura, ouvir
os mestres do passado e viver a própria
vida, não importasse o status da arte que
nasceria desse entendimento. E que crí-
tica aceitaria uma independência des-
sas? Anita continua incompreendida,
embora ninguém lhe possa negar uma
permanência, um conjunto, a beleza es-
pontânea de seus quadros e desenhos,
insistente com os anos.

Há ainda tanta limpeza na hora de
Marta Rossetti dizer coisas sobre sua
artista, sem se ocupar de intimidades
da personagem, que um leitor habitua-
do às indiscrições dos textos históri-
co-jornalísticos estranhará ou agrade-
cerá o cuidado. Existem aqui muitas
obscuridades mal disfarçadas, como
aquela que pesa sobre a sexualidade da
pintora, só comentada em todo o livro
num texto do artista Flávio de Carva-
lho, e em rodapé...

Mas é preciso respeitar que Marta
Rossetti dê ao leitor apenas o que cabe
nas palavras verificadas e cotejadas
em pesquisa. O que jamais foi
dito por Anita, ou, se dito,
borbulhou naquele silêncio de
dores do peito mal curadas, a pesqui-
sadora tem o direito, quiçá o dever, de
deixar para a investigação dos que a se-
guirem, pesquisadores ou ficcionistas. •
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Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 13, n. 431, p. 44-45, 14 fev. 2007.




