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Casero Residência_ Parque Nacional de Itatiaia, RJ

Programa de Imersão

A Natureza sempre foi uma referência para a Arte. Ao pousar nosso olhar sobre ela,
experimentamos uma relação complexa e harmônica que incorpora simbologias estéticas e
resgatam a noção da paisagem como percepção da realidade.

Trabalhamos a partir de momentos de:

CONTEMPLAÇÃO: semelhanças no processo de apreciação da Arte e da Natureza;
REFLEXÃO: inspirações e motivações críticas;
CRIAÇÃO: convergir experiência da paisagem com experiência estética da obra.

São 7 dias de programação voltada para análise e criação que visam o desdobramento da
paisagem e da relação do corpo inserido na natureza. Propomos a integração do artista /
pesquisador com a paisagem local a partir de atividades que estimulam a contemplação, as
inspirações e motivações críticas, o intercâmbio de ideias e instantes de criação na natureza.
Tem como objetivo o aprofundamento prático e conceitual de trabalhos artísticos.

O Programa de Imersão é voltado para interessados em Arte e Natureza e no estudo da
paisagem, em especial, artistas visuais, fotógrafos, escritores, curadores, designers, músicos,
paisagistas e pesquisadores.

https://www.caseroresidencia.com/imers%C3%B5es


O programa inclui

 - Acomodação em quarto individual ou coletivo;

 - Uso da cozinha e áreas em comum;

 - Ateliê coletivo*;

 - Atividades como: visita a ateliês de artistas locais; caminhadas e conversas sobre

 Arte e Natureza;

 - Acompanhamento diário de processo de criação;
 - Leitura coletiva de Portfólio;
 - Acompanhamento de jardineiro para produções no jardim;
 - Internet via Satélite**;

 - Alimentação Vegetariana - 3 refeições diárias.

* Preparamos espaços e ateliês compartilhados no sítio Tangará e na Casa Pinha.
** A internet no sítio Tangará funciona com baixa velocidade, mas disponibilizamos acesso via
satélite em três pontos de ocupação próximos ao local de hospedagem. Distâncias: Hotel
Donati - 150 m / Casa Pinha - 900 m

*O que não inclui: Transporte e deslocamentos fora do Parque Nacional de Itatiaia; Seguro Saúde;
Material de trabalho individual.

O Parque Nacional de Itatiaia
www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia
O Parque Nacional de Itatiaia faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida
pela UNESCO, e também está classificado pelo Ministério do Meio Ambiente como área de
prioridade extremamente alta para a conservação da biodiversidade. Inaugurado em 1937, o
Parque é o mais antigo do país.

Quem propõe
Patricia Stagi (Resende, 1986) é artista visual, fotógrafa e gestora cultural. Entre 2015 e 2017
foi artista residente da Antiga Fábrica Bhering, período e local em que co-idealizou o Projeto
VISAR. Em 2018, promove arte e cultura no interior com o Circuito Resende Cultural. Em 2019
é convidada para participar da Comissão de Seleção de Editais do Museu de Arte Moderna de
Resende e ganha o prêmio Engenheiro Eitel César Fernandes pela obra “Gambiarra para
Projetar Paisagens". É idealizadora, gestora e residente da Casero Residência, residência
artística florestal que propõe programas de imersões e expedições e projetos como Casa
Pinha, Intervalo e Respiro. Paralelamente, propõe vivências na paisagem e atua em iniciativas
voltadas para as experimentações e formação nas artes visuais. Como artista, desenvolve
pesquisas no campo da Arte, Paisagem e Natureza e busca refletir - entre esculturas, vídeos,
desenhos, fotografias e instalações, as paisagens de sua memória e seu objeto de fascínio - a
montanha.

http://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia


Sobre Casero
www.caseroresidencia.com

Casero Residência é uma proposta independente de pesquisa, experimentação e imersão na
floresta da Serra da Mantiqueira, em especial no Parque Nacional de Itatiaia. Nos acolhemos
entre casas, chalés e espaços que nos recebem em momentos de criação e reflexão artística.
Criamos e recriamos ambientes de convivência e discussão sobre paisagem e cultura da
natureza, considerando a fauna e flora selvagem, o clima úmido e único da região e sua
vocação como refúgio de artistas, pesquisadores e amantes do mundo natural.

Local de hospedagem
Nossas acomodações ficam dentro do Parque Nacional de Itatiaia, próximo à cachoeiras,
trilhas e ruínas de antigas casas na floresta. Durante as imersões em grupo, acomodamos os
residentes no sítio Tangará, casa de apoio com ateliê integrado, ao lado da cabana do
Guignard, no Hotel Donati. Também disponibilizamos o ateliê e jardim da Casa Pinã (900m).

Condições
A programação ocorrerá no período de 20 a 27 de julho de 2022.

Valor de investimento por pessoa - em até 4x

Quarto compartilhado R$ 1.800,00 4x de R$ 450,00

Quarto individual R$ 2.700,00 4x de R$ 675,00

Quarto casal - p/ casal R$ 3.600,00 4x de R$ 900,00

Enviamos os dados para conclusão da inscrição e pagamento por e-mail.
* Para solicitar outras condições de parcelamento e bolsas, entre em contato através do e-mail
residenciacasero@gmail.com

Incluso programa, estadia, roupa de cama, alimentação, ingressos do parque, deslocamentos
dentro do parque. Os alimentos são vegetarianos e preferencialmente comprados de
produtores e comércio local. A cozinha, assim como todas as refeições são elaboradas
coletivamente e as funções da casa são de responsabilidade de todos.

Bolsas
Oferecemos bolsa integral ou parcial aos candidatos com poucos recursos, afrodescendentes
e indígenas.

https://www.airbnb.com.br/rooms/12008898/photos?federated_search_id=d89f996c-b022-4590-ab81-32f67383e0c6&source_impression_id=p3_1639644938_vQU%2BF0ViFM2vDB5%2F
mailto:residenciacasero@gmail.com


Oferecemos bolsa integral ou parcial para colaboradores que atuam nas áreas de
comunicação, gastronomia, artes, biologia, entre outras.

Para se aplicar à vaga é necessário anexar carta de intenção no formulário. No caso de bolsa
social, indicar como você se auto-declara; no caso de bolsa colaborador, indicar qual a
proposta de colaboração.

Descontos
Oferecemos desconto de 10% para estudantes e professores em quarto compartilhado.
Oferecemos desconto de 5% para pagamentos à vista.

Inscrição
As inscrições são gratuitas e os candidatos devem ser maiores de 18 (dezoito) anos, brasileiros
ou estrangeiros. Para se inscrever é preciso preencher o formulário disponível em
caseroresidencia.com/imersões até a data limite de 24 de junho de 2022, com os seguintes
arquivos:

- Portfólio com até 10 imagens de trabalhos realizados nos últimos 2 anos;
- No caso de trabalhos sonoros ou em vídeo, enviar link de plataforma de vídeo; (youtube

ou vimeo);
- No caso de pesquisadores, enviar curriculum vitae;
- No caso de solicitação de bolsa parcial ou integral, enviar carta de intenção;
- Cópia da identidade / Documento de registro estrangeiro (RNE);
- Cópia do comprovante de vacinação.

Link para o formulário:
https://docs.google.com/forms/d/1G-BDkkkIZiCh_LbtUMgKBi-oJ0Q-bExQdHvx1R3uKJo/edit

Cancelamento e desistências
Para solicitar o cancelamento da inscrição é preciso enviar um e-mail para
residenciacasero@gmail.com até 15 dias antes do início da imersão. O reembolso é de 50% e
o prazo de recebimento é de 7 (sete) dias úteis. Caso o número de participantes não atinja o
número mínimo, a imersão pode ser cancelada em um prazo de até 20 dias antes de seu
início. Nesse caso, o valor do reembolso é integral.

Recomendações
Visando oferecer uma melhor estadia, preparamos uma lista com sugestões e recomendações.

- Recomendamos que tragam roupas e calçados confortáveis e impermeáveis (de
preferência botas) para as caminhadas diárias.

- Estejam preparados para o clima úmido da Mata Atlântica.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccL_p6KNvsa6h_6SBBf2nk0xzEBYwFSBbEh6o9HWRw9P1QtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccL_p6KNvsa6h_6SBBf2nk0xzEBYwFSBbEh6o9HWRw9P1QtQ/viewform
https://www.caseroresidencia.com/imers%C3%B5es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccL_p6KNvsa6h_6SBBf2nk0xzEBYwFSBbEh6o9HWRw9P1QtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1G-BDkkkIZiCh_LbtUMgKBi-oJ0Q-bExQdHvx1R3uKJo/edit


- Cada participante deve trazer seu próprio material de trabalho, como computadores,
câmeras e demais equipamentos.

- Estamos na floresta, portanto dependemos das condições climáticas para o
funcionamento de parte da estrutura oferecida, como: sinal de internet e atividades
externas.

Manual sobre biossegurança para reabertura no contexto da COVID-19_Fonte: Fio
Cruz
Tendo conhecimento das formas de transmissão do vírus, sabemos que medidas de proteção
isoladas não terão efeitos consistentes, mas, se adotadas em conjunto, poderão reduzir a sua
transmissibilidade. A combinação de distintos procedimentos, como o distanciamento físico, a
proteção individual através de uso de máscaras e higienização das mãos, da face e dos
óculos, bem como a redução do tempo de permanência em ambientes fechados e a
renovação do ar nestes ambientes, é fundamental para a proteção das pessoas. Visando
respeitar as recomendações dos órgãos competentes, recomendamos a quarentena de 14
dias antes do início das atividades. Durante os dias de imersão, disponibilizamos produtos de
desinfecção como álcool 70% (líquido e gel), assim como máscaras descartáveis. Por fim,
ainda não se tem conhecimento sobre a durabilidade da imunidade conferida às pessoas que
já tiveram a Covid-19. Desse modo, os procedimentos aqui descritos devem ser seguidos por
todos os residentes, inclusive os que já tiveram a doença.

Termo de responsabilidade
O artista residente se responsabiliza pelo cumprimento das orientações de preservação
estabelecidas pelo Parque Nacional de Itatiaia*, assim como as sugestões de proteção ao
COVID-19 recomendadas acima.

*Veja o Guia de Visitantes em: icmbio.gov.br/parnaitatiaia/guia-do-visitante
*Veja Manual de biossegurança: https://portal.fiocruz.br

Cessão de Direitos autorais e créditos
O artista residente afirma ser detentor dos direitos autorais sobre todo material publicado e
possuir as licenças necessárias sobre direitos de terceiros envolvidos, e desde já autoriza a
veiculação de seu nome, imagem e voz para promoção de outras edições e propostas de
programas e ações da Casero Residência, bem como a divulgação de conteúdo da presente
edição.

https://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/guia-do-visitante/13-guia-do-visitante.html
https://portal.fiocruz.br


Itatiaia, maio de 2022
caseroresidencia.com
@casero_residencia


