
Imersão de Verão    
De 21 a 27 de Janeiro _ 2020

Casero Residência_ Parque Nacional de Itatiaia, RJ

Programa de Imersão de Verão_ 

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.  

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. 

São 7 dias de programação voltada para análise e producão que visam o desdobramento da paisagem e 
da relação do corpo inserido na natureza. Desenvolvemos atividades coletivas, sugerimos leituras sobre 
Arte, Vida e Natureza e realizamos caminhadas inspiradoras rumo à cachoeiras e jardins incorporados na 
floresta.  

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

O programa inclui_ 
                                                                                            
- Leitura coletiva de Portfólio; 
- Acompanhamento de Processo Criativo; 
- Atividades Imersivas Mediadas; 
- Conversas sobre Arte e Natureza;     
- Visita ao Museu da Fauna e da Flora; 
- Visita a atelier de artistas locais; 
- Atelier compartilhado; 
- Acomodação compartilhada com roupa de cama e banho; 
- Alimentação vegetariana. 
* Não inclui transporte e material de trabalho. 



O Parque Nacional de Itatiaia_
http://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/ 

O Parque Nacional de Itatiaia faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela UN-
ESCO, e também está classificado pelo Ministério do Meio Ambiente como área de prioridade extrema-
mente alta para a conservação da biodiversidade. Inaugurado em 1937, o Parque é o mais antigo do país.  

Sobre Patricia Stagi_ 

Patricia Stagi (Resende, 1986) é artista visual, fotógrafa e gestora cultural. Formada em Jornalismo pela 
PUC-Rio, pós-graduada em Arte e Cultura pela UCAM e licenciada em Fotografia pela Universidad de Pa-
lermo (Buenos Aires). Entre 2015 e 2017 foi artista residente da Antiga Fábrica Bhering, período e local 
que co-idealizou o Projeto VISAR. Desde 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 Mod-
erna de Resende. Sua pesquisa artística é voltada para o campo da Arte e Natureza. Paralelamente, de-
senvolve oficinas de Arte e Fotografia e atua em projetos voltados para as experimentações e formação 
nas artes visuais. É idealizadora, gestora e residente da Casero Residência. 

Sobre Casero_
www.caseroresidencia.com 

Casero Residência é um local independente de pesquisa e experimentação. Realiza projetos focados no 
fazer artístico e na relação com o entorno. É idealizada como uma plataforma de criação e habitação e 
recebe artistas, curadores, designers, músicos, escritores, biólogos e paisagistas em busca de aprofun-
damento e reflexão artística em meio à natureza. 

Desde Julho de 2018, nossa casa/atelier está localizada no Parque Nacional de Itatiaia - limite entre os 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Preparamos um ambiente acolhedor e integrado à 
paisagem local, com possibilidade de atelier externo e interno, encontro com artista/curador residente e 
passeios livres pela reserva florestal.  

Como chegar?_

Para a sede do parque: Saindo do Rio de Janeiro ou São Paulo, o visitante deve seguir pela Rodovia Pres-
idente Dutra (BR 116) até a cidade de Itatiaia, na altura do km 318. A viagem dura aproximadamente 2h 
30min vindo do Rio de Janeiro e 3 horas saindo de São Paulo. 

De carro 
Saindo de São Paulo [ veja mapa: https://goo.gl/maps/8GNe2BH1pFM2 ] 
Saindo do Rio de Janeiro [ veja mapa: https://goo.gl/maps/UaPMVqibJ3C2 ] 

De ônibus 
O principal ponto de chegada de ônibus é o Terminal Rodoviário de Itatiaia, localizado a aproximadamente 
15 km da casa. O transporte entre Rodoviária e casa tem um custo por carro de R$ 40 para a Rodoviária 

http://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/
http://www.caseroresidencia.com
https://goo.gl/maps/8GNe2BH1pFM2
https://goo.gl/maps/UaPMVqibJ3C2


de Itatiaia e R$ 80 para a Rodoviária de Resende, oferecido por transporte indicado e agendado pela 
Casero. Não nos responsabilizamos pelo transporte da rodoviária até a residência. 

Condições_

São 6 vagas para o Programa de Imersão Artística - Edição Verão.  
A programação ocorrerá no período de: 21 a 27 de Janeiro de 2020.

Valor de investimento por pessoa: R$ 1.250,00  
* Solicitar dados para depósito através do e-mail residenciacasero@gmail.com  

Condições:  
Em até 3x para inscrições até 15 de Dezembro de 2019.  
Em até 2x para inscrições a partir do dia 16 de Dezembro de 2019.  
A última parcela deve ser paga ao chegar na residência no dia 21 de Janeiro de 2020.  

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 é de respon-
sabilidade de todos. 

Inscrição_

As inscrições são gratuitas e os candidatos devem ser maiores de 18 (dezoito) anos, brasileiros ou es-
trangeiros. Para se inscrever é preciso enviar para residenciacasero@gmail.com, até a data limite 05 de 
Janeiro de 2020: 

- Portfólio com até 10 imagens de trabalhos realizados nos últimos 2 anos (dois anos);  
- No caso de trabalhos sonoros ou em vídeo, enviar link de plataforma de vídeo (youtube ou vimeo);  
- Cópia da identidade ou documento de registro estrangeiro (RNE);  
- Comprovante de pagamento*.  
*Solicitar dados para depósito através de: residenciacasero@gmail.com 

Recomendações_

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

-  Oferecemos 1 roupa de cama e 1 toalha de banho. 
- Recomendamos que tragam roupas e calçados confortáveis e impermeáveis para as caminhadas; 
- Estejam preparados para o clima úmido da Mata Atlântica.  
- A operadora VIVO é a única que funciona no local. As demais operadoras funcionam a 8 km - fora do 

Parque.  
- Oferecemos internet via satélite. 

mailto:residenciacasero@gmail.com


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

equipamentos. 
- A voltagem da casa é 110v.

Termo de responsabilidade_ 

O artista residente se responsabiliza pelo cumprimento das orientações de preservação estabelecidas 
pelo Parque Nacional de Itatiaia*, assim como por sua própria segurança.  
*Veja o Guia de Visitantes em: icmbio.gov.br/parnaitatiaia/guia-do-visitante

Cessão de Direitos autorais e créditos_

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

 

caseroresidencia.com  
residenciacasero@gmail.com 

Whats app: (24) 99264-5632 - Patricia Stagi  
Instagram: casero_residencia 

Estrada do Parque Nacional de Itatiaia - s/n  
Itatiaia, RJ. 

Rio de Janeiro, 05 de Dezembro de 2019. 
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