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Artista
Javier Gómez nasceu em 1957 na localidade de Pedro Bernardo, próxima de 
Ávila (Espanha), tendo começado a trabalhar com vidro quando, juntamente com 
o seu irmão mais velho, assumiu a gestão da empresa familiar de vidro industrial, 
devido ao falecimento do seu pai. Apesar de não se sentir realizado com o 
trabalho, Javier sentia que o vidro poderia ser utilizado de forma mais audaz, 
rompendo limites e indo além da sua forma tradicional de ser trabalhado, 
nascendo assim o seu fascínio pelo vidro.
O ponto de viragem que desencadeia o início da sua carreira artística enquanto 
escultor de vidro, surge quando em 1986 viu obras de arte feitas com vidro 
laminado, decidindo então dedicar-se à escultura em vidro como forma de 
exteriorizar o seu mundo interior. No ano seguinte realizou a sua primeira 
exposição, no Centro Cívico de Alcorcón, que funcionou como elemento 
impulsionador para o conhecimento de Javier Gómez enquanto artista, sobretudo 
em Espanha, uma vez que foi a partir desta exposição que surgiram convites para 
participar noutras. Passa assim a dedicar mais tempo ao seu trabalho artístico, 
bem como a promover o vidro enquanto material plástico e artístico.
Em 1995 decidiu deixar definitivamente o negócio de família, para se dedicar em 
exclusivo à escultura em vidro laminado. Nos primeiros anos começou por realizar 
as suas esculturas em vidro laminado incolor em que as lâminas de vidro são 
coladas entre si, adquirindo uma tonalidade esverdeada, compondo formas 
abertas entre o figurativo e o abstrato, dando a sensação de volume, crescendo 
no espaço. 
Sem qualquer formação artística mas valendo-se dos seus conhecimentos 
técnicos do vidro, Javier foi experimentando e realizando ensaios, como que numa 
descoberta constante da sua identidade artística e do caminho que pretendia 
percorrer. Com o passar dos anos Javier foi aperfeiçoando a sua técnica de 
trabalho e criou obras com volumes essencialmente fechados, continuando a 
utilizar vidro laminado incolor.
Em 1999 Javier Gómez entrou numa nova fase de criação artística que ainda hoje 
se mantém. As suas esculturas “crescem” em dimensão, o seu volume torna-se 
mais fechado e concentrado – sendo muitas vezes impercetível a fronteira entre 
as lâminas de vidro, devido ao polimento das esculturas – e por fim é-lhes 
adicionada cor e textura. 
Com um percurso artístico de mais de 30 anos, mais de 200 exposições realizadas 
e obras presentes em alguns dos melhores museus de vidro do mundo, Javier 
Gómez é o mais conhecido e reconhecido artista espanhol, a nível internacional, a 
utilizar o vidro como material plástico e artístico. 
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Obra
Através da mistura de pigmentos, numa pasta especial, criando uma paleta de 
cores única, Javier desenvolve uma técnica que lhe permite dar cor às suas 
esculturas, tornando-as mais expressivas. É também a partir de 1999 que lhes 
passa a conferir maior textura, atribuindo-lhes uma maior profundidade, que 
muitas vezes se assemelham a pedra, rocha ou resina, escondendo a verdadeira 
composição, apenas revelada em pequenos detalhes. 
Para dar textura às suas esculturas, Javier trabalha sobretudo o seu exterior 
através de técnicas como a gravação a jato de areia, corte com disco de 
diamante, lapidação ou polimento.
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