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L’Art de Cristina Ghetti
La pintura de Cristina Ghetti pertany a aqueixa rara espècie que, afortunadament, transcendeix
qualsevol intent d’anàlisi o explicació racional o estètica, per la seua desbordant i, alhora, continguda
expressivitat. Hauríem, doncs, en primer lloc, contemplar aquesta obra, francament admirable, i
deixar-nos dur per la màgia i les emocions que desprén la seua intensa presència.
Dit açò, m’atrevisc a tractar d’establir un cert diàleg, una lleu reflexió a l’entorn del seu
treball, potser en l’intent –difícil i, segurament, va– d’aprofundir en la seua comprensió.
Podem començar relacionant la possible sistemàtica formal d’aquestes peces amb les
tendències estilístiques en què s’inscriuen. Per descomptat, no es tracta d’etiquetar aquesta
personalitat d’amplíssima formació intel·lectual i artística.
La cinètica va suposar afermar-ne l’acceptació en la plàstica des dels anys cinquanta i, des
d’ara, de la noció del moviment, les seues implicacions temporals, l’ús més directe de la llum,
l’energia radiant, el que nosaltres percebem com color, així com diverses tècniques industrials,
per a constituir-se en nous factors expressius de la màxima rellevància. Aquesta línia va continuar
encara a París, fonamentalment amb l’anomenat Groupe de recherche d’Art Visuel, que, en les seues
investigacions plàstiques, introdueixen parts mòbils, elements reflectants, lluminosos, sistemes
elèctrics, etc. Muntatges que, d’una banda, fan de l’obra un objecte i, d’una altra, creen situacions
en contínua mobilitat o canvi. Amb aquests trets, però més tradicionals quant a la tècnica, incloem
Bridget Riley, Keneneth Noland o Richard Anuszkiewick en el perfil del que es denomina Optical
Art.
Sorgeixen, també, institucions com el Center for Advanced Visual Studies en el MIT, a
Massachusets, que es va inaugurar en 1968 i ha continuat fins avui –juntament amb el més
recent Media Lab–, fundat per Georgy Kepes com un centre d’altíssim nivell per a la creació
artística i la utilització de les més avançades tecnologies i conceptes que, provinents de la ciència,
pogueren il·luminar, potenciar la creativitat en les diferents comunitats de la Universitat. Així
doncs, fonamentalment a l’inici dels anys seixanta, materials i eines com làsers, holografia, vídeo i
ordinadors, entre molts altres instruments, van incorporant-se a l’àmbit artístic per a sumar noves
possibilitats i variants a la tendència que ens ocupa, arribant, en la seua evolució, fins avui, ja en el
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segle XXI, superats molts dels problemes inherents als estadis més primitius de la tecnologia. Ens
trobem en una època en què es desenvolupen, a velocitat creixent, nous i més sofisticats estris que
l’Art incorporarà al seu àmbit estètic.
Immersa en nombrosos projectes multimèdia, Cristina Ghetti elabora, amb profunds
coneixements tècnics i sensibilitat, elegants modulacions d’una exquisida i optimista energia. Un
art de claredat, d’estabilitat i ordre, però amb una intenció clara de fer, de construir, de manera que
es perceba la seua pintura com un continuum mobile, però altament estructurat. Amidat i regulat
en sofisticades composicions pel ritme direccional-formal, podem viatjar per aqueixes subtils xarxes
espacials que poden fer-nos captar immaterials essències d’infinitud. Ací, front al “menys és més”
de Mies Van der Rohe, jo afegiria que “més és més” en l’obra de Cristina Ghetti, i no per acumulació
material, sinó per la visió il·limitada que proposa la seua pintura.
En la seua obra, percebem l’esfèrica musicalitat, de la qual emanen variades escales i
lluminoses connotacions que fan vibrar l’esperit atent. L’expressió del seu treball sorgeix no solament
de la regularitat formal o compositiva, sinó de les coherents o dispars relacions de color desplegats
a la manera d’un elaborat discurs melòdic, com de suprema i satisfactòria bellesa, formulant una
fecunda experiència visual, activa i coherent amb la rítmica temporal.
Les seues peces “objecte” introdueixen dibuixades arestes curvilínies, que accentuen
la interacció espacial d’aquestes amb l’entorn vertical - horitzontal dominant, conduint aqueixa
modulació cap a infinits horitzons que es desprenen com fuites de successos pautats entre el silenci,
allò subtil, l’ordre i la complexitat.
Altres aspectes rellevants en aquestes obres es refereixen a una classe d’investigació
perceptiva a l’entorn de xicotetes alteracions visuals que es produeixen en enviar al cervell els
senyals procedents de les línies-no línies repetides en la retina. Les anomenades “estructures de
repetició”, exquisidament tractades ací, produeixen aquest resultat d’una vibrant i límpida acció
en el temps (perceptiu) que s’integra perfectament, al costat d’elements expressius més evidents:
forma, espai, color, textura, etc.
El pas de l’obra estàtica o amb moviment virtual (la pintura tradicional) a la pràctica de
l’art, amb les tecnologies d’avui (ordinadors, vídeo, etc.), les assumeix Cristina Ghetti amb absoluta
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naturalitat i sense desviar-se de la seua lúcida vocació pel pictòric. L’Art, la Ciència i la Tecnologia, com
a plataforma de coneixement, tornen a fluir, depositats en les seues obres, sense oposició i influintse mútuament per a generar noves i personalíssimes formulacions amb absoluta coherència.
Jo destacaria, en el conjunt de la seua producció, el fet que transmeta, juntament amb el
primordial rigor de la seua proposta, aqueixa alegria de viure, com ocorria amb algunes pintures
de Matisse, o aqueix optimisme vigorós i delicat alhora, que tradueixen aquestes obres, la qual, al
marge de tendències, és activament intemporal, refinada i valenta. El seu art posseeix –com deia
Braque– la passion qui corrige la regle et au même temps, cette regle qui corrige la passion .
Una cosa així com el Broadway Woogie Woogie de Mondrian o un arc de Sant Martí sobre
la mar.
José María Yturralde
Juny de 2009
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Sèrie Mareas, pintura acrílica s/fusta, 70x130cm. 2009 (detall)

Sèrie Mareas, pintura acrílica s/llenç, 160x160cm. 2008
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Sèrie Mareas, pintura acrílica s/llenç, 30x80cm. 2009

Sèrie Mareas, pintura acrílica s/llenç, 160x160cm. 2008
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Sèrie Mareas, pintura acrílica s/fusta, 70x120cm. 2007

Sèrie Mareas, pintura acrílica s/llenç, 180x180cm. 2009
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Sèrie Mareas, pintura acrílica s/fusta, 30x80cm. 2009

Sèrie Mareas, pintura acrílica s/llenç, 180x180cm. 2009
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Sèrie Mareas, pintura acrílica s/fusta, 60x150cm. 2008

Sèrie Mareas, pintura acrílica s/llenç, 160x160cm. 2008
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Sèrie Mareas, pintura acrílica s/llenç, 160x160cm. 2008

Sèrie Mareas, pintura acrílica s/llenç, 180x180cm. 2009
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Sèrie Mareas, pintura acrílica s/llenç, 60x60cm. 2008

Sèrie Mareas, pintura acrílica s/llenç, 180x180cm. 2009
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Sèrie Mareas, pintura acrílica s/fusta, 40x120cm. 2009

Sèrie Mareas, pintura acrílica s/llenç, 180x180cm. 2009
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CRISTINA GHETTI
Naix a Buenos Aires. Actualment, viu i treballa a València (Espanya).
És artista plàstica i dissenyadora, desenvolupa la seua obra en el
camp de la pintura, la fotografia i la instal·lació i ha realitzat, també,
curts d’animació digital.
Professora Nacional de Belles Arts, IUNA; Buenos Aires; Llicenciada
en Belles Arts per la Facultat de BBAA de Sant Carles de València.
Actualment, cursa el Màster en arts visuals i multimèdia de la
Universitat Politècnica de València.
Dirigeix, a Espanya, la Red Nómade, col·lectiu d’intervencions i
intercanvi entre artistes i intel·lectuals argentins i europeus; projecte
que compta amb el suport de la UPV i de l’AECI (Agència Espanyola
de Cooperació Internacional), entre d’altres. És coordinadora de
Relacions Institucionals en Forja Arte Contemporáneo, València.
Web: www.cristinaghetti.com

Selecció d’exposicions recents
2009 Transfer Lounge, Space Gallery, Pittsburgh, USA.
VERVISIONES La Llotgeta, Aula de Cultura de la CAM, València,
coordinada per Amparo Carbonell.
Heavy Duty, Fondation Argentine, Cité Internationale Universitaire, París, França.
Heavy Duty, La Zona Red Hook Gallery, Nova York, USA.
2008 Digital mitjana 1.0. València.
Galeria Contenedor de Arte, València.
2007 Galeria Cuatro, València.
VVV Gallery, Buenos Aires, Argentina.
Cercle de Belles Arts de València, Espanya.
2006 Chateau d’Alba la Romaine, França.
Centre d’arts plàstiques de Godella, València.
2004 Universitat Politècnica de València Facultat d’Arquitectura
Tècnica, València, Espanya.
2003 Galeria Cuatro, València, Espanya.
1997 Galerie de la Cité Internationale des Arts, París, França.
Femenino, plural, arte de mujeres al borde del tercer milenio.
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.
1996 Fondation Argentine, Cité internationale Universitaire, Paris,
França.
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Galerie de Nesles, París, França.
X Grand prix Internationale d’Ardeche des arts plastiques.
Privas, França.
Galeria Jerelyn Haralan, Berna, Suïssa.
1995 Nuevas propuestas argentinas, Centro Costarricense de la
ciencia y la cultura, San José, Costa Rica.
Mesótica, the Amèrica non-representativa, Museo de Arte y
Diseño Contemporáneo, San José, Costa Rica.
Jesse & Raymond Gallery, República de Panamà.
1994 Art-Neon, Centro Cultural do trabalho, Porte Alegre, Brasil.

Amb obres d’animació digital, ha participat en:
2009 Festival de nuevas tecnologías Espacio Enter, Tenerife, Canàries.
2008 Hipnoptic, Digital Media, València.
1997 Hain, V Encuentro Internacional de Arte audiovisual y multimedia Bandits Mages Bourges, França.
III Mostra Internacional de Noves Tecnologies, Art i Comunicació, Institut Valencià de la Joventut, València.
Internationale Kurzfilmtage, Market Video Oberhausen, Alemanya.
1997 Festival internacional d’animació, Annecy ‘97, Espace Video
Screening, França.
1996 Festival de Vídeo Animació Imagina, espace media promotion
Mónaco.

Amb instal·lacions a la Natura o espais públics, va participar en:
2008 Art al Vent, Terol. Art al Vent, Alacant
2007 Art al vent, Gata de Gorgos, Alacant.
2006 Art al vent, Gata de Gorgos, Alacant.
2004 Art i Natura III, Intervencions plàstiques a la Marina, Jesús
Pobre, Alacant.
Exposició Internacional d’Escultura, V Centenari de Minglanilla,
Conca.
2005 II Biennal Internacional del Racó d’Ademús, València.
2002 Jardins interiors, VI Seminari Fòrum Unesco, Facultat d’Arquitectura Tècnica, UPV.
2001 L’Espai Trobat, Certamen d’instal·lacions al centre històric,
Benissa, Alacant.

Premis
2008 Menció especial I Premi Revista Contrastes, Espanya.
2004 Primer premi Biennal de Pintura I. Pinazo, Godella, València, Espanya.
2003 Primer Premi VI Bienal Internacional de pintura Pascual Tomás, UGT,
Espanya.
2000 Primer Premi, Festival de la luz, encuentros abiertos de fotografía,
Buenos Aires, Argentina.
1996 Beca atorgada por el Mozarteum Argentino de residència en la VI Cité
Internationale des Arts, París.
1995 Beca a la creació artística atorgada pel Fondo Nacional de las Artes,
Buenos Aires, Argentina.
1992 Premi Fundación Nuevo Mundo a la Nueva Pintura Argentina, Buenos
Aires.
1991 Premi de la crítica Baron Ramefort, a l’artista jove més prometedor,
Buenos Aires.
1990 Menció, Salón de Pintura Rioplatense”Fundació Navarro Correas
Buenos Aires.
1989 Primer Premi, VII Salón de Pintura Antonio Ballerini, Prov. de
Corrientes, Argentina.
1988 Menció, Salón Fundación Federico Lanús, Fondo Nacional de las
Artes, Argentina.
Premi Especial del jurat, Salón Nacional de Pintura de Tierra del
Fuego, Usuahia.
Tercer Premi Salón Municipal de Artes Plásticas Manuel Belgrano.

Col·leccions
La seua obra forma part de les col·leccions del Museu Nacional d’Art i
Disseny Contemporani de San José de Costa Rica; Museu Municipal d’Arts
Plàstiques Eduardo Sívori, Buenos Aires; Museu Provincial de Belles Arts
de la Província de Corrientes; Museu Provincial de Santa Rosa, Província
de La Pampa; Col·lecció del Banco Patricios, Buenos Aires; Col·lecció de
la Universitat Politècnica de València, Espanya; Ajuntament de Godella,
València; Col·lecció de la Fundació Max Aub, Sogorb; Parc Escultòric del
Racó d’Ademús, Espanya, i en nombroses col·leccions privades.
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