
Casa Pinha
Auto-residência na Floresta

ABRIL / MAIO 
>> Inscrições até 30 de março de 2023 <<

https://www.caseroresidencia.com/casapinha
Casero Residência_ Parque Nacional de Itatiaia, RJ

Casa Pinha é a nova modalidade individual ou em dupla para artistas e pesquisadores que queiram
imergir de forma autônoma na floresta do Parque Nacional de Itatiaia. 
Como auto-residência de formato livre, o residente desenvolve sua pesquisa de forma independente
e se organiza por conta própria entre percursos e práticas de ateliê. Pretendemos com este formato
compartilhar nosso espaço para que mais artistas possam estar na floresta, sem a necessidade de
acompanhamento local e curatorial. 

Ao se inscrever, o candidato deve indicar o período de residência. 
Datas disponíveis: 17 de abril a 01 de maio / 17 a 31 de maio de 2023

As residências têm duração de 1 a 2 semanas e incluem: 

- Internet wi-fi via satélite;
- Acomodação em suíte individual com roupa de cama e banho;
- Espaço de ateliê compartilhado. Cada artista deve trazer seu próprio material de trabalho. 
- Acesso aos atrativos do Parque Nacional de Itatiaia: cachoeiras, trilhas, ateliês e museu. 

* NÃO INCLUI: Alimentação, Seguro Saúde, Transporte, Acompanhamento local e curatorial. Material
de trabalho. Oficinas como marcenaria e olaria.  

http://caseroresidencia.com/imers%C3%B5es


Sobre Casero
www.caseroresidencia.com
Casero é uma residência artística florestal que acolhe pesquisadores, artistas e amantes do mundo
natural para investigações e vivências imersivas transdisciplinares em laboratório a céu aberto /
ateliê-floresta. Baseada no Parque Nacional de Itatiaia, reserva da Mata Atlântica reconhecida pela
UNESCO como área de prioridade alta para a conservação da biodiversidade, propõe como meio
momentos conscientes de contemplação, reflexão sistematizada e processo de criação colaborativa. 
 
Local de hospedagem
A Casa Pinha está dentro do Parque Nacional de Itatiaia, próximo à cachoeiras, trilhas e ruínas de
antigas casas na floresta. Como espaços para processos de criação, contamos com o ateliê, sala e
jardim.  

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.

Incentivamos a observação, atenta e espontânea, e a convivência entre as diferentes formas de vida
que se manifestam orgânica e ciclicamente na floresta. Com isso propomos uma reflexão sobre
como a arte e a ciência ocupam espaços no diálogo entre a preservação de naturezas e
ecossistemas. 

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,
biólogos e pesquisadores

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.

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/casapinha até a data limite de  30 de março de 2023, com os seguintes
arquivos: 

http://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia
https://www.caseroresidencia.com/casapinha


Investimento

Investimento para 1 pessoa em suíte individual / cama de casal
1 semana- R$ 1.000,00 para brasileiros e residentes no Brasil / U$ 400.00 para estrangeiros 
2 semanas - R$ 1.800,00 para brasileiros e residentes no Brasil/ U$ 800.00 para estrangeiros 

Investimento para 2 pessoas em suíte / cama de casal
1 semana- R$ 1.800,00 para brasileiros e residentes no Brasil/ U$ 800.00 para estrangeiros 
2 semanas - R$ 3.600,00 para brasileiros e residentes no Brasil/ U$ 1600.00 para estrangeiros 

Condições

Após contactados POR E-MAIL os artistas SELECIONADOS devem realizar o pagamento de 50% do
valor total de investimento. Os outros 50% devem ser pagos ao chegar na residência. 

>> Inscrições até 30 de março de 2023. 

* Como não prestamos serviço de hotelaria, cada residente é responsável por ajudar na
manutenção do espaço coletivo como cozinha, ateliê, áreas de convivência, assim como de seu
espaço individual.

Link para o formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcN6z-
adq34ij93cf3ciDFHHUhdy1K4psf1AOU2Y9FZPcYGw/viewform

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, salvo em caso de emergências. Não há
reembolso dos 50% pagos no ato de inscrição.  

Descontos
Oferecemos desconto de 5% para estudantes e professores. Oferecemos desconto de 5% para
pagamentos à vista.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcN6z-adq34ij93cf3ciDFHHUhdy1K4psf1AOU2Y9FZPcYGw/viewform


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 pelo manual de biossegurança. 

*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 e futuros catálogos. 

Casero Residência
residenciacasero@gmail.com
@casero_residencia

Parque Nacional de Itatiaia
Fevereiro, 2023. 

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

