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Portfólio

Ilca Barcellos, (1955) natural de Pelotas é Artista Visual. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade
Federal de Santa Catarina e mestre em Biologia Vegetal pela Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, por muitos
anos foi professora de biologia no Colégio de Aplicação da UFSC onde já recorria aos desenhos e às formas
orgânicas tridimensionais de seres vivos - representando organelas, sistemas e organismos, em massa de
modelagem - como recurso didático. Em 2006, ingressou no campo artístico por meio da cerâmica, participando
de exposições coletivas nacionais e internacionais. Ampliando sua produção artística, explora atualmente outros
materiais – tecidos, espuma expansiva de poliuretano, EVA, madeira, metal – e diversas linguagens – instalação,
pintura, desenho, fotografia, vídeo. Em seu processo investiga as possibilidades conceituais que tangem um duplo
percurso: científico e artístico; e busca indagar através de sua produção a poética do pulsar, do devir. Participa de
salões nacionais e internacionais desde 2007. Em 2008 através do Salão dos Jovens Artistas de Santa Catarina
ganhou o Prêmio Aquisição do Museu de Arte de Santa Catarina - MASC e em 2016 ganhou terceiro lugar do 1º
Salão de Artes Visuais de Navegantes, SC. Participou de residências artísticas no Canadá e Cuba.
Ilca Barcellos (1955) is a native of Pelotas, RS. The artist lives and works in Florianópolis, SC. She has a degree in Biological Sciences from the Federal
University of Santa Catarina (UFSC) and a Master's degree in Plant Biology from the Université Pierre et Marie Curie - Paris VI. For many years she was a
professor of Biology at Colégio de Aplicação at UFSC where she had already begun to incorporate drawings and three-dimensional forms of living
beings – representing organelles, systems and organisms in modelling clay as a didactic resource. In 2006, she entered the artistic field through
ceramics, participating in national and international exhibitions. Broadening her artistic production, Ilca is currently exploring other materials such as
fabric, expansive polyurethane foam, EVA, and wood, as well as a variety of media, such as installations, painting, drawing, photography and video. In
her artistic process, the artist investigates conceptual possibilities along two trajectories: scientific and artistic. Through her work, she seeks to inquire
into the poetics of the pulse of life, of becoming. She has participated in national and international salons since 2007. In 2008, at the Santa Catarina
Young Artists' Show, she won the Santa Catarina Art Museum – MASC – Acquisition Prize, and in 2016 she won third place in at 1st Visual Arts Show of
Navegantes, SC. Ilca has also participated in art residencies in Canada and Cuba.

Vermelhos, 2016
Estruturas vegetais de Dypsis
lutescens e tinta spray
Dimensões variáveis

LUDO TRANSGENIA

busca estabelecer uma primeira ponte entre a arte e a ciência. Trata de apropriarse de forma lúdica do conceito de transgenia: mostra uma miríade de seres imaginários – cerâmicas escultóricas –
resultantes da permuta de genes entre espécies diferentes. Estes seres híbridos foram nomeados ludicamente de
acordo com os preceitos da nomenclatura científica. Cada indivíduo foi, portanto, classificado pelo binômio
relativo ao gênero e à espécie, escritos em latim. Por exemplo, Hippocampus saurus, Felix crotallium, Papillyonida
arboreum são os nomes científicos para: cavalo marinho-lagarto, do gato-cobra e da mariposa-árvore,
respectivamente.
Ludo Transgenia seeks to establish a primary contact between art and science. It playfully appropriates the concept of Transgenics: it shows a myriad of
imaginary beings--ceramic sculptures--resulting from the interchange of genes among different species. These hybrid beings were named playfully
according to scientific nomenclature. Each individual was, therefore, classified by the binomial related to the genus and the corresponding species,
written in Latin. For example, Hippocampus saurus, Felix Crotallium, Papillyonida arboreum are the scientific names for Sea-Horse-Lizard, Cat-Snake and
Tree-Moth, respectively.

Sphenoda brunspinosa, 2006
cerâmica esmaltada
40 x 27 x 14 cm

Octopus nevata, 2006
Cerâmica esmaltada
42 cm de diâmetro

Mobilymorphos notatum ,2007
Cerâmica esmaltada
46 x 22 x 14 cm

Felis ecdisium, 2007
Cerâmica esmaltada
28 x 33 x 17 cm

ECOS DA PELE propõe explorar o conceito de pele como metáfora da criação que emerge da epiderme
dos seres. Os trabalhos reunidos nesta série exploram, portanto, a ideia de que da pele de um ser matricial –
superfície da argila –, ecoam e brotam embriões. Entre fissuras, ranhuras e circunvoluções, vislumbram-se novos
seres. Evoca-se, no fazer-se, desfazer-se e refazer-se, o processo dinâmico do ciclo da vida. A pele surge como
lócus de possibilidades que muda continuamente a sua plasticidade.
Ecos da Pele (Skin Echoes) explores the concept of the skin as a metaphor for the creation that emerges from the epidermis of beings. The artworks
gathered in this series explore the idea that from the skin of a matrix being—a clay surface--embryos echo and sprout. Between cracks, grooves and
circumvolutions, new beings are glimpsed; the dynamic process of the cycle of life is evoked by means of making, unmaking and re-making. The skin
appears as a locus of possibilities that continuously change their plasticity.

Embriões, 2009-2010
Cerâmica esmaltada
Dimensões variáveis, entre 12 e 2 cm

Pappillyonida arboreum, 2008
Cerâmica esmaltada
52 x 32 x 18 cm

Exposição Ecos da pele, 2008
Museu Histórico de Santa Catarina – MHSC
Florianópolis, SC

Ovóides, 2009-2010
Cerâmica, óxido e esmalte
Dimensões variáveis, entre 22 x 11 cm e
16 x 9 cm de diâmetro.

LA GÉNÉTIQUE HÉDONISTE

surge como um desdobramento do projeto Ludo Transgenia, como
uma segunda investigação sobre as possibilidades genéticas, para além das mutações e da transgenia. Assim
como no projeto anterior, busca-se explorar por meio da arte os conceitos da biologia, investigando as
possibilidades de criação de seres bizarros e atípicos. Esta série foi idealizada para ser apresentada em uma
exposição no Canadá, através da experiência de uma residência artística, durante a qual foi realizado um
workshop para artistas e uma atividade educativa para estudantes em diversas faixas etárias.
This series emerges as a spinoff of the Ludo Transgenia project, as a second investigation of genetic possibilities, this time beyond mutations and
transgenics. As in the previous project, it seeks to explore Biology concepts through art, investigating the possibilities of creating bizarre and atypical
beings. This series was designed to be presented at an exhibition in Canada by means of the experience of an artistic residency during which I held a
workshop for artists and conducted educational activities for students of different age groups.

Rhinoceros taurus, 2008
Cerâmica esmaltada
26 x 21 x 25 cm

Mollus cervellus, 2007
Cerâmica esmaltada
18 x 15 x 6 cm

Ara arboreum, 2007
Cerâmica esmaltada
27 x 22 x 16 cm

Hippocampus saurus,2008
Cerâmica esmaltada
22 x 21 x 18 cm

TEMPORALIDADES TÁTEIS

explora o conceito da sucessão secular, cujo registro material se
codifica em fósseis – seres que teriam habitado o planeta em épocas remotas. Como suporte para os fósseis
resgata-se a argila/cerâmica petrificada pela ação do tempo e pelas adversidades do planeta. Nesta série,
apresenta-se dezenas de placas em cerâmica riscadas e esculpidas, que evocam vestígios de espécies que teriam
se perdido ao longo da evolução. Novamente aproximando arte e ciência, reinventa-se o ofício de um pesquisador
paleontólogo, identificando e catalogando os seres entrevistos nestas placas. O nome da série evoca a
materialidade do tempo, como se fosse possível perceber pelo tato a sucessão das espécies ao longo da
evolução.
This project explores the concept of secular succession, whose material record is codified in fossils - beings that would have inhabited the planet in
remote times. As a support for the fossils, clay/ceramic petrified by the action of time and by the adversities of the planet is released. In the series
Tactile Temporalities, there are dozens of ceramic plaques , scratched and sculpted, which evoke vestiges of species that would have been lost through
evolution. Approaching art and science once again, the work of a paleontologist is reinvented, identifying and cataloging the beings detected on these
plates. The name of the series evokes the materiality of time, as if it were possible to perceive by touch the succession of species throughout evolution.

Temporalidades táteis, quatro elementos, 2009
Cerâmica e óxido de cobre
35 x 17 x 11 cm

Crossapteris fossilium, 2007
Cerâmica e óxido
38 x 18 x 3 cm

Ostheoclata amphybia, 2008
Cerâmica e engobe
40 x 38 x 3 cm

SQUATTING

explora o conceito do Squatt (ocupação) como prática artística. Deixando o local tradicional
dos espaços expositivos propôs-se ocupar temporariamente os estratos e nichos de jardins. Dezenas de seres
fictícios – em esculturas de cerâmica – são integrados aos ecossistemas: terrestre e aquático. Painéis indicativos,
colocados em quatro pontos do jardim, auxiliam os visitantes na descoberta das espécies mimetizadas. Os seres
naturais e ficcionais se aproximam, pela forma, pelas cores e/ou pelas texturas; parecem conviver numa simbiose
perfeita. Um diálogo se estabelece entre a vida e a sua alusão pela organicidade e pela coexistência no habitat
natural.
The project explores the concept of squatting as an artistic practice. Departing from traditional exhibition venues, the project proposed to temporarily
occupy the strata and niches of gardens. Dozens of fictitious beings--in ceramic sculpture--are integrated into the ecosystems: terrestrial and aquatic.
Informative panels, placed at four different points in the garden, guide visitors in the discovery of the mimetic species. Natural and fictional beings
approximate one another, through form, colors and/or textures, and they appear to live in perfect symbiosis. A dialogue is established between life and
its allusion to organicity and coexistence in the natural habitat.

Viscerallys suspectum, 2010
Cerâmica, engobe e esmalte
32 x 26 x 8 cm

Zoophyta fasciculata, 2010
Cerâmica
56 x 38 x 8 cm

Embrião, 2010
Cerâmica e engobe
12 x 4 x 3 cm

Rhysophora ameboida, 2010
Cerâmica e engobe
56 x 42 x 38 cm

MISE EN ABYME

O termo em francês costuma ser traduzido como narrativa em abismo e foi usado
inicialmente pelo escritor André Gide, ao descrever as narrativas que contêm outras narrativas dentro de si. Ao
apropriar-se deste termo para conceber esta instalação, em que vários objetos se mesclam um dentro do outro,
apresento inúmeras possibilidades de novos arranjos no espaço expositivo. Esta série busca dialogar e explorar a
dicotomia entre o maleável/flexível (objetos em tecido e poliéster) e rígido/estável (garras em cerâmica). Cria-se
assim um diálogo entre o previsível e o acaso, na medida em que – a despeito de número de objetos ser
previamente definido –, não se sabe de antemão como podem vir ser combinados ou recombinados entre si e,
menos ainda, quais as formas que resultarão deste processo. Cada nova instalação é uma nova configuração.
The French term Mise en Abyme is usually translated as narrative in the abyss and was first used by André Gide, in describing narratives that embed
other narratives. In appropriating this term to create this installation, in which several objects merge into one another, innumerable possibilities for
new arrangements in the exhibition space are presented. This series seeks to communicate and explore the dichotomy between that which is
malleable/flexible (fabrics and polyester objects) and that which is rigid/stable (ceramic claws). Thus creating a dialogue between predictability and
chance, in so far as - despite the number of objects being previously defined - it is not known in advance how they can be combined or recombined, and
even less, what forms will result from this process. Each new installation is a new configuration.

Mise en abyme, 2013
Tecido, fibra de poliéster e
cerâmica
Dimensões variáveis

Exposição Mise en Abyme, 2013
Fundação Cultural Badesc
Florianópolis

Trans(in)scripções, 2016
Tecido, fibra de poliéster, vinil adesivado e tinta de caneta poska
Dimensões variáveis

Mise en abyme, 2013
Tecido, fibra de poliéster e
cerâmica
Dimensões variáveis

PULSAR DA VIDA

perpassa por questões da pulsação da vida, do mundo biológico. Traz, portanto, a
referência das estruturas vitais ligadas ao brotar, ao germinar da vida. São estruturas aparentemente frágeis e
tênues, mas que potencializam em si a capacidade do devir, do tornar-se algo. Nesta série a instalação se dá com
diferentes materialidades: tecido, cerâmica, espuma expansiva, tela aramada, EVA e metal, que se hibridizam em
cada objeto. Cada montagem explora novas possibilidades por meio do diálogo com o espaço expositivo.
The theme that runs through the set of works of this installation is the pulse of life, of the biological world. It brings, therefore, a reference to the vital
structures connected to budding, to the germination of life. These are apparently fragile and tenuous structures, but which evince in themselves the
capacity to be transformed, of becoming something. In this series the installation is made with different materials: fabric, ceramics, expansive foam,
wire mesh, EVA and metal, which coalesce in each object. Each assembly explores new possibilities through a dialogue with the exhibition space.

Instáveis
homenagem à
Lygia Clark, 2013
Cerâmica esmaltada
16 x 10 x 7 cm
12 x 5 x 4 cm
12 x 10 x 9 cm

Embriões, 2014
Cerâmica e óxidos
52 x 37 x 14 cm
42 x 23 x 6 cm
54 x 32 x 22 cm

Estrutura trabecular, 2016
Cerâmica esmaltada
37 x 38 x 27 cm

Caminhantes, 2015
Espuma expansiva de poliuretano, EVA e
fios metálicos
68 cm x 63cm de diâmetro

Etéreos, 2014
Espuma expansiva de poliuretano
e tela metálica
104 x 40 cm de diâmetro

PULSANTES

apresenta-se uma série de desenhos intimistas e biomórficos que surgem de linhas, manchas
ou colagens, nos quais o processo criativo se manifesta de modo intuitivo e imprevisível. Busca experimentar as
possibilidades do bidimensional, por meio de linhas amebóides, evocando a pulsação de organismos. Através das
intersecções entre as estruturas, estas criações parecem evoluir ou involuir, como num fluxo e refluxo entre os
espaços compreendidos do desenho.
This projectpresents a series of intimate and biomorphic drawings that emerge from lines, stains or collages in which the creative process manifests
itself in an intuitive and unpredictable way. It experiments with the possibilities of the two-dimensional, by means of amoeboid lines, evoking the pulse
of organisms. Through intersections between the structures, these creations seem to evolve or unwind, as in an ebb and flow between the spaces
comprised by the drawing.

Estruturas biológicas, 2015
Caneta nanquim e colagem sobre
papel Hahnemühle
24 x 32 cm

Exposição Pulsantes, 2016
Fundação Museu Hassis
Florianópolis, SC

Estruturas biológicas , 2015
Grafite sobre papel Hahnemühle.
24 x 32 cm

Estruturas biológicas , 2015
Grafite sobre papel Hahnemühle.
24 x 32 cm
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