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Artista
Pablo Pizarro Medina nasce em 1969 em Madrid, Espanha. 
Dos 12 aos 18 anos de idade vive em Sigüenza – Guadalajara (Espanha), onde 
conhece artistas como Veiga, Canfrán Lucena e Antonio Santos Viana. Foi no 
estudo deste último artista que Pablo Pizarro teve oportunidade de estudar 
pintura durante vários anos.
Posteriormente, muda-se para Madrid a fim de estudar engenharia na 
Universidade Politécnica, e é nesta cidade que participa nas suas primeiras 
exposições coletivas realizadas em diferentes espaços alternativos da mesma.
Em 1996 ingressa profissionalmente na oficina de escultura e mural de Marta 
Ugarte, localizada na Sierra Norte de Guadalajara, onde inicia a sua investigação 
acerca das possibilidades plásticas e escultóricas do vidro reciclado. Este primeiro 
contato com o vidro leva Pablo Pizarro a realizar vários cursos de formação na 
Real Fábrica de Vidros de La Granja (Segóvia, Espanha), completando assim a sua 
formação artística na área do vidro.
Mais tarde, instala a sua oficina no centro histórico da cidade de Toledo, onde 
continua a trabalhar, sobretudo em projetos escultóricos e murais realizados em 
cerâmica, vidro e aço.
Desde 2000 que Pablo Pizarro colabora em vários projetos criativos e exposições 
com vários artistas espanhóis e internacionais.
A formação artística de Pablo Pizarro começou por ser essencialmente 
autodidata graças ao seu desejo inato de experimentação e inovação. O contato 
com artistas nacionais e estrangeiros de diferentes áreas artísticas, permitiu a 
Pablo um enriquecimento de conhecimentos, ideias e experiências, bem como o 
contato com materiais plásticos distintos tais como as tintas, cerâmicas, ferro 
forjado e vidro. 
Nos seus trabalhos mais recentes, o aço tem vindo a perder destaque, 
aparecendo quase como testemunho do passado, dando lugar a grandes troncos 
de madeira habitados por vários organismos vítreos que formam um novo 
universo de sonhos. Nos últimos tempos Pablo Pizarro recorre também à 
utilização do audiovisual nas suas obras, para reforçar a sua mensagem de que a 
arte consiste em transformar e reutilizar, e que a matéria não se cria nem se 
destrói, apenas se transforma.
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Obra
É no vidro, combinado com o aço, que Pablo Pizarro encontra o seu material de 
expressão artística de eleição. Nas suas obras, grandes vigas e tubos de aço 
cortados são combinados com vidro fundido, construindo esculturas nas quais o 
orgânico e o inerte se combinam, dando origem a uma série de novas espécies. 
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