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CelulART és Microscòpia Artística.  
Aquí s'explora la fusió de ciència i tecnologia per a l'expressió artística. 
 
Més enllà de la bellesa, les formes, els colors, la textura i la profunditat ... hi ha 
l'expressió artística a la dimensió microscòpica:  
Conceptualització, preparació de mostres, observació microscòpica i edició 
d’imatges. 
 
CelulART va néixer a l’illa mediterrània de Mallorca, el 2012. El projecte va agafar un 
fort impuls amb 4BlueCells: una start-up sorgida de MERLN, l'Institut de Medicina 
Regenerativa Inspirada en Tecnologia situat Maastricht, Països Baixos (2016-2018). 
 
CelulART és quelcom que està viu, amb la seva pròpia energia vital. El fundador és 
Ivan, un investigador biomèdic en actiu. Avui en dia ell viu i treballa a Holanda 
desenvolupant activament immuno-teràpies cel·lulars per curar el càncer. 
 
Mitjançant avançada tecnologia de scanning electron microscopy (SEM) i edició 
digital d'imatges, es crea: 
- Retrats personalitzats, de les teves pròpies cèl·lules i teixits. 
- Obres d’art a mida, per a la expressió microscòpica. 
- Projectes artístics per l'exploració conceptual. 
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CelulART es Microscopia Artística.  
Aquí se explora la fusión entre ciencia y tecnología, para la expresión artística. 
 
Más allá de la belleza, las formas, los colores, la textura y la profundidad ... hay la 
expresión artística en la dimensión microscópica: 
Conceptualización, preparación de muestras, observación microscópica y edición de 
imágenes. 
 
CelulART nació en la isla mediterránea de Mallorca, en 2012. El proyecto tomó un 
fuerte impulso con 4BlueCells: una start-up surgida de MERLN, el Instituto de 
Medicina Regenerativa Inspirada en Tecnología situado Maastricht, Países Bajos 
(2016-2018). 
 
CelulART es algo que está vivo, con su propia energía vital. El fundador es Ivan, un 
investigador biomédico en activo. Hoy en día él vive y trabaja en Holanda 
desarrollando activamente inmuno-terapias celulares para el tratamiento cáncer. 
 
Mediante avanzada tecnología de scanning electron microscopy (SEM) y edición 
digital de imágenes, se crean: 
- Retratos personalizados, de tus propias células y tejidos. 
- Obras de arte a medida, para la expresión microscópica. 
- Proyectos artísticos, para la exploración conceptual. 
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CelulART is Artistic Microscopy. 
Here it is explored the fusion between science and technology for artistic expression. 
 
Beyond beauty, shapes, colours, texture and depth ... there is artistic expression in 
the microscopic dimension: 
Conceptualization, sample preparation, microscopic observation and image editing. 
 
CelulART was born on the Mediterranean island of Mallorca in 2012. The project 
gained momentum with 4BlueCells: a start-up born of MERLN, the Institute of 
Regenerative Medicine Inspired by Technology located in Maastricht, Netherlands 
(2016-2018). 
 
CelulART is something that is alive with its own vital energy. The founder is Ivan, an 
active biomedical researcher. Today he lives and works in the Netherlands, actively 
developing cellular immunotherapies to cure cancer. 
 
Using advanced scanning electron microscopy (SEM) technology and digital image 
editing, we create: 
- Personalised portraits, from your own cells and tissues. 
- Customised artworks, for unusual expression. 
- Artistic projects, for conceptual exploration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exposició d'obra CelulART a La Central 
 
 
El Cos del Pol·len. 

projecte artístic en col·laboració amb l'Esther Pi. 

 

1. Pètal de Rosa 
2. Pol·len de Pi - Culet 
3. Pol·len de Pi - Yin Yang 
4. Paisatge Fet amb Pol·len de Freesia  
5. Poder Vital Dins un Pol·len de Cirerer 
6. Pètal de Cirerer 
7. Font de Pol·len 
8.  Self Portrait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Exposició: El Cos del Pol·len 
 
El Cos del Pol·len forma part d'una Exposició de fotografia i escultura creada per na 
Esther Pi i L'Ivan Lorenzo Moldero a Maçanet de Cabrenys durant el 2019. És un 
exemple de projecte artístic per l'exploració conceptual de la microscòpia artística. 
 
El Cos del Pol·len és un diàleg entre el món microscòpic i el món visible i tàctil.  
 
Art i ciència es fusionen per investigar l'essència de la que estem formats. Es 
projecta la bellesa, saviesa i la poesia que la natura ens ofereix… sempre a través 
de dues mirades i dues maneres diferents d'expressar-se, tanmateix amb lligams 
formals i conceptuals. 
 
Artistes i científics evolucionen i comuniquen la seva visió de l'univers. Juntes, Art i 
Ciència aporten conceptes, eines, recursos i noves possibilitats per continuar creant, 
expressant, investigant.  
 
Sempre anant més enllà en la comprensió de nosaltres i l'univers. 
 
 
  



Exposición: El Cos del Pol·len 
 
El Cos del pol·len se traduce por El Cuerpo del Polen. Forma parte de una 
Exposición de fotografía y escultura creada por Esther Pi e Ivan Lorenzo Moldero en 
Maçanet de Cabrenys durante el 2019. Es un ejemplo de proyecto artístico para la 
exploración conceptual de la microscopía artística. 
 
El Cos del Pol·len es un diálogo entre el mundo microscópico y el mundo visible y 
táctil. 
 
Arte y Ciencia se fusionan para investigar la esencia de la que estamos formados. 
Se proyecta la belleza, sabiduría y la poesía que la naturaleza nos ofrece... siempre 
a través de dos miradas y dos maneras diferentes de expresarse, sin embargo con 
vínculos formales y conceptuales. 
 
Artistas y científicos evolucionan y comunican su visión del universo.  
Juntas, Arte y Ciencia aportan conceptos, herramientas, recursos y nuevas 
posibilidades para seguir creando, expresando, investigando.  
 
Siempre yendo más allá en la comprensión de nosotros y el universo. 
 
 

  



Exhibition: El Cos del Pol·len 
 
El Cos del Pol·len is transtated to The Body of Pollen. It is part of a Photography and 
Sculpture Exhibition created by Esther Pi and Ivan Lorenzo Moldero in Maçanet de 
Cabrenys during 2019. It is an example of artistic project for the conceptual 
exploration of artistic microscopy.  
 
El Cos del Pol·len is a dialogue between the microscopic world and the visible and 
tactile world. 
 
Art and Science merge to investigate our essence. It is projected the beauty, wisdom 
and poetry that nature offers us... always through two eyes and two different ways of 
expressing themselves, however with formal and conceptual links. 
 
Artists and scientists are evolving and communicating their vision of the universe. 
Together, Art and Science bring concepts, tools, resources and new possibilities to 
continue creating, expressing and exploring.  
 
Always going further in our understanding of both the universe and ourselves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3. Pètal de Rosa 
 

 
 
Pètal de Rosa. 
2019, 15x20 cm, SEM en blanc i negre 
 
El pètal de rosa mostra en la seva superfície formes sensuals, tot fent una catifa 
cel·lular. Totes aquestes cèl·lules són similars, encara que úniques en si mateixes. 
Complexitat en aquesta dimensió, més enllà de la aparent senzillesa d'un pètal. 
 
 
El pétalo de rosa muestra en su superficie formas sensuales, creando una alfombra 
celular. Todas estas células son similares, aunque únicas en sí mismas. 
Complejidad en esta dimensión, más allá de la aparente sencillez de un pétalo. 
 
 
The rose petal shows sensual shapes on its surface, making a cellular carpet. All 
these cells are similar, although unique in themselves. A dimension of complexity, 
beyond the apparent simplicity of a petal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4. Pol·len de Pi - Culet 
 

 
 
Pol·len de Pi - Culet. 
2019, 15x20 cm, SEM en blanc i negre 
 
Textura d'aquests dos grans lòbuls plens d'aire mostrats en primer pla. Amb ells, els 
grans de pol·len floten i volen amb el vent. És així com aquests granets minúsculs 
s'escampen per tot arreu a la primavera. Cobreixen àmplies zones amb el seu 
peculiar color groc. 
Aquesta imatge complementa la imatge del 'Pol·len de Pi - Yin Yang'. Es manifesta 
una paradoxa en aquestes 2 enfocs fotogràfics obtinguts del mateix objecte. 
 
 
Textura de estos dos grandes lóbulos llenos de aire mostrados en primer plano. Con 
ellos, los granos de polen flotan y vuelan con el viento. Es así como estos granitos 
minúsculos esparcen por todas partes en primavera. Cubren amplias zonas con su 
peculiar color amarillo. 
Esta imagen complementa la imagen del 'Polen de Pi - Yin Yang'. Se manifiesta una 
paradoja en estas 2 enfocs fotográfics obtinguts del mismo objeto. 
 
 
Texture of these two large lobes full of air in the foreground. With them, the pollen 
grains float and fly with the wind. This is how these tiny beads spread everywhere in 
spring. They cover large areas with their peculiar yellow colour. 
This image complements the image of 'Pine Pollen - Yin Yang'. A paradox is 
manifested in these 2 photographic shots obtained from the same object. 
 
  



5. Pol·len de Pi - Yin Yang 
 

 
 
Pol·len de Pi - Yin Yang. 
2019, 15x20 cm, SEM en blanc i negre 
 
Polaritats dins d'un mateix ésser. Tant en textura, com en funció. Des d'aquesta 
perspectiva, es genera una polaritat entre dos de les tres cèl·lules que formen un gra 
de pol·len de pi. El tercer s'amaga al darrera. Complementant la imatge del 'Pol·len 
de Pi - Culet', aquí s’evidencia una paradoxa que es va extensiva a les nostres 
mirades, opinions, creences i coneixement. 
 
 
Polaridades dentro de un mismo ser. Tanto en textura, como en función. Desde esta 
perspectiva, se genera una polaridad entre dos de las tres células que forman un 
grano de polen de pino. El tercero se esconde detrás. Complementando la imagen 
del 'Polen de Pi - Culet', aquí se evidencia una paradoja que se extensiva a nuestras 
miradas, opiniones, creencias y conocimiento. 
 
 
Polarities within the same being. Both in texture and function. From this view, a 
polarity is generated between two of the three cells that form a pine pollen grain. The 
third one is hidden behind the 2 lobules seen. Complementing the image of the 
'Pollen de Pi - Culet', here is a paradox that extends to our views, opinions, beliefs 
and knowledge. 
   



6. Paissatge Fet amb Pol·len de Freesia  
 

 
 
Paissatge Fet amb Pol·len de Freesia. 
2019, 15x20 cm, SEM en blanc i negre 
 
Composició feta amb pol·len i sorra reposant sobre una superfície inerta.  
De la mateixa manera que els grans de pol·len, la superfície, encara que inerta, 
presenta formes orgàniques. La fotografia mostra el paisatge des d'una visió alçada, 
com la que s'haguera fet des d'un suposat dron microscòpic. 
 
 
Composición hecha con polen y arena reposando sobre una superficie inerte.  
Al igual que los granos de polen, la superficie, aunque inerte, presenta formas 
orgánicas. La fotografía muestra el paisaje desde una visión alzada, como la que se 
hubiera hecho desde un supuesto dron microscópico. 
 
 
Arrangement made of pollen and sand resting on an inert surface. 
Like pollen grains, the surface, though inert, has organic forms. The photo shows the 
landscape from an elevated view, such as that taken from a microscopic drone. 
 
  



7. Poder Vital Dins un Pol·len de Cirerer 
 

 
 
Poder Vital Dins un Pol·len de Cirerer. 
2019, 15x20 cm, SEM en blanc i negre 
 
Pol·len suspès en l'espai, en el no res. Allà ell té la energia vital de la seva 
masculinitat. Aquí es mostra la la seva llum interior, el seu poder de crear una nova 
vida, en la seva missió de trobar la seva companya sexual. Una vegada la trobi, la 
vida serà creada de nou, tornant a començar un nou cicle. 
 
 
Polen suspendido en el espacio, en la nada. Allí él tiene la energía vital de su 
masculinidad. Aquí se muestra la su luz interior, su poder de crear una nueva vida, 
en su misión de encontrar su compañera sexual. Una vez la encuentre, la vida será 
creada de nuevo, volviendo a comenzar un nuevo ciclo. 
 
 
Pollen on the space, in the emptiness. There he has the vital energy of his 
masculinity. Here is her inner light, her power to create a new life, in his quest to find 
his sexual partner. Once he finds her, life will be created anew, starting a new cycle. 
  



8. Pètal de Cirerer 

 
 
Pètal de Cirerer. 
2019, 15x20 cm, SEM en blanc i negre 
 
La bellesa de la flor de cirerer continua més enllà de la nostra percepció.  
Aquí s’observen les cèl·lules que formen el pètal. Es manifesta un nova dimensió, 
formada de cèl·lules allargades amb cos filamentós i disposades ordenadament per 
a formar la estructura de la superfície del pètal. 
 
 
La belleza de la flor de cerezo continúa más allá de nuestra percepción.  
Aquí se observan las células que forman el pétalo. Se manifiesta un nueva 
dimensión, formada de células alargadas con cuerpo filamentoso y dispuestas 
ordenadamente para formar la estructura de la superficie del pétalo. 
 
 
The beauty of the cherry blossom goes beyond our perception. Here are the cells 
that make up the petal. A new dimension is manifested, consisting of elongated cells 
with filamentous body and neatly arranged to form the structure of petal surface. 
 
  



9. Font de Pol·len 

 
 
Font de Pol·len. 
2019, 15x20 cm, SEM en blanc i negre 
 
Una imatge crua. L'antera, tot oberta ofereix el seu pol·len. Aquesta part masculina 
de la flor genera grans de pol·len per continuar amb el cicle de la vida. En aquest 
sac obert, el pol·len s'allibera per a la fecundació de flors.  
Aquest és doncs origen i font de pol·len. 
 
 
Una imagen cruda. La antera, todo abierta ofrece su polen. Esta parte masculina de 
la flor genera granos de polen para continuar con el ciclo de la vida. En este saco 
abierto, el polen se libera para la fecundación de flores. 
Este es pues origen y fuente de polen. 
 
 
A raw image. The anther, fully open, offers its pollen. The male part of the flower 
generates pollen grains to continue the cycle of life. In this open bag, pollen is 
released for flower fertilization. Source and sprout of pollen.  



10. Self Portrait 
 
 

 
 
Self Portrait. 
2019, 15x20 cm, SEM en blanc i negre 
 
Presentació microscòpica d'un autoretrat. Cèl·lules de la sang sobre un dels meus 
cabells. Estem fets de moltes entitats individuals cel·lulars, cadascuna amb les 
seves peculiaritats, treballant en equip i reposant sobre quelcom ja fet per elles, una 
fibra de cabell. Així sóc jo en aquesta petita dimensió corporal. 
 
 
Presentación microscópica de un autorretrato. Células de la sangre sobre uno de 
mis cabellos. Estamos hechos de muchas entidades individuales celulares, cada una 
con sus peculiaridades, trabajando en equipo y reposando sobre un algo ya hecho 
por ellas, una fibra de cabello. Así soy yo en esta pequeña dimensión corporal. 
 
 
Microscopic presentation of a self-portrait. Blood cells on one of my hair. We are 
made of many individual cellular entities, each with their own peculiarities, working as 
a team and resting on something already done by them, a hair. So am I like this, at 
this tiny body dimension. 


