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Anita Catarina Malfatti nasceu em São Paulo, dia 2 de dezembro de 

1889  e faleceu em  São Paulo, no dia 6 de novembro de 1964, foi pintora, 

desenhista, gravadora e professora brasileira. 

 

Filha do engenheiro italiano Samuel Malfatti e de Betty Krug, americana, 

mas de família alemã, foi a primeira artista brasileira a aderir ao modernismo, 

tendo sido uma das expositoras da mostra, realizada no Teatro Municipal de 

São Paulo, que fazia parte da Semana de Arte Moderna de 1922. 

           Segunda filha do casal, nasceu com atrofia no braço direito. Aos três 

anos de idade foi levada pelos pais a Lucca, na Itália, na esperança de corrigir 



o defeito congênito. Os resultados do tratamento médico não foram animadores 

e Anita teve que carregar essa deficiência pelo resto da vida. Voltando ao 

Brasil, teve a sua disposição Miss Browne, uma governanta inglesa, que a 

ajudou no desenvolvimento do uso da mão esquerda e no aprendizado da arte 

e da escrita.  
Iniciou seus estudos em 1897 no Colégio São José de freiras católicas, 

situado à rua da Glória. Aí foi alfabetizada. Posteriormente passa a estudar na 

Escola Americana e em seguida no Mackenzie College onde, em 1906, recebe 

o diploma de normalista.  Anita se formou professora aos 19 anos. Nessa 

época, morreu seu pai, responsável pelo sustento da família. A partir de então, 

a mãe D. Betty passou a dar aulas particulares de idiomas e de pintura. 

Chegou a submeter-se à orientação do pintor Carlo de Servi para com mais 

segurança ensinar suas discípulas. Anita acompanhava as aulas e nelas 

tomava parte. Foi, portanto, sua própria mãe quem lhe ensinou os rudimentos 

das artes plásticas.  Anita começou a trabalhar como professora. No entanto, 

seu talento para a pintura sensibilizou o tio e o padrinho de tal forma que eles 

juntaram dinheiro para mandar a moça estudar na Academia de Belas-Artes de 

Berlim. Anita pôde viajar para a Europa e Estados Unidos, desenvolvendo sua 

técnica pictórica de acordo com as tendências contemporâneas, principalmente 

cubistas e expressionistas.  

Realiza sua primeira mostra individual no Brasil em 1914, com pouca 

repercussão, e a segunda em 1917, em que é duramente criticada pelo escritor 

Monteiro Lobato. Apesar de sua defesa pelos futuros modernistas, 

principalmente Oswald de Andrade, ela preferiu dedicar-se, nos anos 

seguintes, ao estudo da pintura acadêmica.  

Convidada pelos modernistas, participa da Semana de 22. A nova 

exposição lhe garante uma bolsa de estudos, e ela muda-se para Paris, de 

onde só voltaria em 1928 para dedicar-se ao ensino da pintura no curso 

normal.  

Da década de 30 em diante, além da atividade docente, a artista estaria 

engajada nos movimentos de classe dos artistas plásticos, ajudando a fundar a 



SPAM (Sociedade Pró-Arte Moderna), e presidindo o Sindicato dos Artistas 

Plásticos.  

Suas mostras individuais, de 1937 e 1939, chamam a atenção pelo 

ecletismo do estilo, que revela influências primitivistas, acadêmicas e 

modernistas, desconcertando críticos e colegas.  

Nas décadas seguintes, participaria de várias mostras comemorativas e 

homenagens, obtendo reconhecimento inquestionável dentro do panorama 

artístico brasileiro.  

Após a morte de sua mãe, Anita retira-se para uma chácara em 

Diadema/SP, se afastando do meio artístico por algum tempo, no 

entanto, quando regressou oficialmente em uma exposição individual 

de 1955, a artista apresentou suas obras produzidas nesse período 

de reclusão. Seu novo tema,era exclusivamente a arte popular 

brasileira, opção esta, considerada por ela e por diversos profissionais 

sua melhor e mais pura fase. Em 1963 Anita foi lembrada com uma 

sala especial na VII Bienal de São Paulo. Falece em 6 de novembro de 

1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anita Malfatti 
A Menina de Rosa e os Elementos da Natureza 
75 x 54 cm 
Óleo sobre tela 
ref.: a0874 
Mais detalhes 
  
  

 
Anita Malfatti 
O Bailinho no Salão 
29.5 x 40 cm 
Óleo sobre tela 
ref.: a0839 
Mais detalhes 
  
  



 
Anita Malfatti 
O Violeiro e a Daminha no Engenho 
37.5 x 45.5 cm 
Óleo sobre tela 
ref.: a0838 
Mais detalhes 
  
  

 
Anita Malfatti 
Colheita de Ovos Fazendo Prosa 
40 x 50 cm 
Óleo sobre tela 
ref.: a0831 
Mais detalhes 
  
  

 
Anita Malfatti 
Pé de Jabuticaba 
38 x 46 cm 
Óleo sobre tela 
ref.: a0815 
Mais detalhes 
  
  

 
Anita Malfatti 
A Bailarina 
23 x 30 cm 
Óleo sobre tela 
ref.: a0744 
Mais detalhes 
  

 
Anita Malfatti 
O Violeiro e a Daminha no Engenho 
37.5 x 45.5 cm 
Óleo sobre tela 
ref.: a0838 
Mais detalhes 

 
Anita Malfatti 
Colheita de Ovos Fazendo Prosa 
40 x 50 cm 
Óleo sobre tela 
ref.: a0831 
Mais detalhes 
  
  



 

  
  

 
Anita Malfatti 
Pé de Jabuticaba 
38 x 46 cm 
Óleo sobre tela 
ref.: a0815 
Mais detalhes 
  
  

 
Anita Malfatti 
A Bailarina 
23 x 30 cm 
Óleo sobre tela 
ref.: a0744 
Mais detalhes 
  


