9:6
Inauguração: quinta-feira, 8 de março, 19h
Exposição de 9 março a 6 abril 2018 | segunda a sexta, 11h – 18h30h
Ocupart | Espaço Camões da Livraria Sá da Costa | Praça Luís de Camões, 22, 4º andar,
Lisboa

No próximo dia 8 de março, às 19 horas, inaugura no Espaço Camões da Livraria Sá da
Costa a exposição 9:6.
Esta exposição reúne trabalhos de 9 artistas em 6 salas de um 4º andar da Praça Luís de
Camões. A ideia da exposição surge da possibilidade de ocupar estas salas,
temporariamente disponíveis, apresentando trabalhos de artistas de diferentes gerações e
com diferentes percursos.
São 9 os artistas a marcar o seu lugar no olhar atento do público lisboeta: Fernando
Marante, Filipa Roque, Isabel Almeida Garrett, Jorge Barrote, Josselin Bonnetain, Manuel
Queiró, Margaridas Alves, Nina Fraser e Zizi Ramires – 9 partes que se complementam
no cruzamento de técnicas diversas: pintura, desenho, escultura, fotografia e vídeo.
Com produção da Ocupart, 9:6 tem curadoria de Sofia Marçal.
A exposição vai estar patente de 9 de março a 6 de abril, de segunda a sexta-feira, das 11
às 18h30, no Espaço Camões da Livraria Sá da Costa - Praça Luís de Camões, 22, no 4º
andar, Lisboa.

Fernando Marante (Matosinhos, 1973) é um artista visual cujo trabalho assenta na ideia de
transformação e no poder das imagens gerarem outras imagens. Realizou a sua primeira
exposição individual na Pickpocket Gallery, em Lisboa. Em 2016, produziu um livro de autor
intitulado “Objecto Objecto Objecto”, que esteve exposto no London Road Photobook Pop Up e na
exposição Livro Disperso, com curadoria do Media Instáveis, na Casa das Artes, no Porto. Mais
recentemente, expôs a edição “Diálogo do Imperador”, na Feira do Livro fotográfico de Lisboa.
Com formação em Ciências da Comunicação, pela Universidade Nova de Lisboa, participou em
várias exposições colectivas no ar.co, onde concluiu o curso avançado de fotografia e foi vencedor
da bolsa patrocinada por Leonor e António Parreira.

Filipa Roque nasceu em Leiria em 1986. Vive e trabalha em Lisboa. Tem participado, desde
2010, em várias exposições colectivas, e foi seleccionada para diferentes concursos, tais como
Jovens Criadores 2012 (Cascais), Art < 30 2012 (Sala Parés, Galeria Trama, Barcelona), XVI Call
(Galéria Luis Adelantado, 2015, Valência). Em 2016 conta com o projecto O lugar das coisas na
exposição colectiva Babel, na Miguel Justino Contemporary Art, em Lisboa, e expõe, ainda, na
Pop Up Gallery, da Ocupart, em Lisboa. Em 2015, teve a sua primeira exposição individual,
Desenhos Longos, na Galeria Quadrum, em Lisboa. Participou na 17ª e 18ª Bienal de Cerveira
(2013, 2015) e foi artista residente na edição de 2013. Em 2014, esteve em residência artística na
Budapest Galéria, no âmbito do programa de intercâmbio Lisboa-Budapeste. Tem a sua obra
representada nas colecções da Câmara Municipal da Amadora, da Fundação Bienal de Cerveira,
da Fundación Banc Sabadell (Espanha) e da Budapest Galéria (Hungria).

Isabel Almeida Garrett nasceu em Lisboa em 1959.De 1986 a 1989, estudou Design de Moda no
CITEX – Centro de Formação Profissional da Industria Têxtil. Trabalhou nesta área até 1998,
desenvolvendo desenhos de tecidos e coleções de pronto-a-vestir. Ano em que lhe é concedida
uma bolsa para estudar pintura no AR.CO – uma escola de arte independente em Lisboa. Desde
então, dedicou-se exclusivamente à pintura. Em 2011, participou da Exposição Colectiva de
Galeria Quadrado Azul, em Lisboa.Em 2013 fez uma exposição na Fundação Champalimaud em
Lisboa. Em 2014 expôs no Porto no Palacete Visconde de Balsemão. Em 2015 esteve
representada na ArtGeneve, na SSArt.Isabel Garrett vive e trabalha em Lisboa, Portugal.

Jorge Barrote, publicitário, director de arte, director criativo, artista Plástico, fez o seu percurso
em várias agências do mercado tanto nacionais como multinacionais.Professor nos institutos de
comunicação Restart e Etic.Estudou no IADE, frequentou o ARCO e a Sociedade Nacional de
Belas Artes.

Josselin Bonnetain nasceu em Chalon Sur Saône, França. Vive e trabalha em Lisboa. Através
de vários processos que embarcam entre outros desenho, fotografia e gravura, desenvolve um
trabalho que interroga sobre o erro assim como a forma de extrair raridades do caos que implica.
Para traduzir a falha, passa por uma fase de criação digital, aleatória e controlada onde modifica
os ficheiros raízes de imagens (fotografias de desenhos que realiza anteriormente). Provoca
assim erros no programa - chamados Glitch. O resultado chega ao papel por gravura laser sobre
MDF e acrílico, desenhos com carvão, transfer de toner sobre papel e sobre cobre para gravura
aquatinta, Estudou fotografia na Escuela Activa de Fotografía, México e é aluno da MART, Lisboa.
Participou a varias exposições colectivas e individuais nos Estados Unidos, no México e em
Lisboa. O seu trabalho faz parte da coleção da galeria Art Cage, México.

Manuel Queiró (1995) vive e trabalha em Lisboa. Licenciou-se em Pintura na Faculdade de
Belas- Artes da Universidade de Lisboa. Participou em exposições colectivas como Cast a Cold
Eye (2015), 4o Grandioso Fim De Semana no Bregas (2016), Prémio Paula Rego (2016), Temps
d'Images Lisboa: PROGRAMA / Bregas (vídeo-screenings) (2016), A Dispensa (2017) e QUARTO
– Casa da Dona Laura (2017).

Margarida Nunes Campina Alves nasceu em Lisboa, Portugal em1983. Vive e trabalha em
Lisboa. O trabalho artístico de Margarida Alves tem um carácter interdisciplinar e incide sobre
questões de cariz existencialista, que abrangem temas associados à origem, alteridade,
construções históricas, cientí cas, losó cas da realidade.Estudou Escultura (licenciatura pós
bolonha, FBAUL), Arte e Ciência do Vidro (mestrado conjunto, FCTUNL, FBAUL) e Engenharia
Civil (licenciatura pré bolonha, FCTUNL). Frequenta actualmente o doutoramento em Belas Artes,
Escultura (FBAUL) e é artista residente no colectivo interdisciplinar Atelier Concorde.
Entre as últimas exposições, podemos mencionar diversas exposições colectivas, como por
exemplo “Rés Vés Mértola - 90o à sombra”, Mértola (2016), “Prémio Artes e Talentos”, Palácio
das Artes, Porto (2016), “Within Light / Inside Glass”, Galeria Millennium (2015-16), “Bienal de
Cervei- ra”, Vila Nova de Cerveira (2013), “Art Prize Laguna”, Arsenal de Veneza (2012),
“Encontrarte - Festival de Artes Visuais e Cinema de Animação”, Amares (2011) e as exposições
individuais “Heterotopias” e “Entre o Tempo e a Matéria”, Sala do Veado e Laboratorio Chimico do
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa (2014).

Nina Fraser, St. Albans, 1984, estudou em Winchester College of Art, no Reino Unido,
licenciando-se em arte textil. Nina tem um trabalho que explora a bidimesionalidade e a
tridimensionalidade através da aguarela, da colagem e de técnicas mistas. Foi artista residente na
MArt (espaço de projeto, aprendizagem e experimentação artística) em Lisboa entre 2015 - 2017.
Realizou várias exposições individuais em Inglatera, Portugal e Polónia. Participou em diversas

exposições colectivas em Lisboa, Porto, Reino Unido, Berlim, Austrália e Estados Unidos. O seu
trabalho foi publicado na USA, Italia, UK, Espanha e Portugal. O seu trabalho foi escolhido para o
Evolver Prize 2017 (Reino Unido).

Zizi Ramires nasceu em Coimbra em 1994. Vive e trabalha em Lisboa. Concluiu o curso de
Pintura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa em 2016 e presentemente é aluna do Mestrado de
Mercados da Arte no ISCTE.
Exposições individuais: Assim começa o Espaço (Galeria Pinho Dinis, Coimbra, 2016);
coordenação da conceção artística da exposição Desenhar o Tempo (Museu Machado de Castro,
Coimbra, 2016). Exposições coletivas, das quais se destacam: Expansions de l’Art (Barcelona
2016); exposição da 1a edição do Prémio Paula Rego (Casa das Histórias, Cascais 2016);
Finalistas de Pintura ’16 (SNBA, Lisboa 2017); Exposição Internacional (Eylot Gallery, GaneyTikva, Israel 2017); Carmo, Chiado e a Respublica Litteraria: Artes na Esfera Pública (Paris 2017;
Convento do Carmo, Lisboa 2017; Auckland, Nova Zelândia 2018).

