
 
Projeto [Ocupação R A R E F E I T A] 
Residência Artística de PRIMAVERA do CASERO_residência 
Parque Nacional de Itatiaia, RJ / Brasil 
 
Produção 
Fernanda Fernandes 
Patricia Stagi 
 
 
A P R E S E N T A Ç Ã O 
 
Ocupação R A R E F E I T A 
 
R A R E F E I T A é uma iniciativa independente de residência artística que propõe o desdobramento de trabalhos artísticos multi-
disciplinares a partir de ações que trazem o entorno para o centro da criação. Estamos no Parque Nacional de Itatiaia, reserva 
ecológica aos cuidados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A região apresenta um relevo 
caracterizado por montanhas e elevações rochosas, com altitude variando de 600 a 2.791 m, no seu ponto culminante, o Pico das 
Agulhas Negras. 
 
Propomos uma vivência focada no processo criativo e nas experimentações que integram o corpo-paisagem, esse corpo imerso 
em estímulos naturais. O objetivo é ser a paisagem para transformar a paisagem em outro ser. Explorar os sentidos da floresta, 
suas histórias, sua fauna, flora e a atmosfera densa. Perceber o corpo em suas escalas e imergir num processo de observação e 
produção intensiva.  
 
A ocupação é aberta a artistas visuais com produção autoral que participam de 7 dias de atividades coletivas - como dinâmicas de 
observação ao ar livre e registros fotográficos, desenvolvimento de processos criativos individuais e conversa entre artistas e 
curadores convidados. Oferecemos acompanhamento de projeto diário, atelier, quartos compartilhados e alimentação 
vegetariana.  
 
 
C O L A B O R A D O R A S 
 
Paula Borghi 
 
Paula Borghi (São Paulo, 1986), co-idealizadora do SARACVRA (2016-2017) e idealizadora do Projecto MULTIPLO (2011-2017). Foi 
curadora adjunta da 11# Bienal do Mercosul, assistente curatorial da 12# Bienal de La Havana (2015) e curadora da Residência 
Artística do Red Bull Station (20013/2014). Entre 2015/2016 trabalhou com o Instituto Goethe no projeto “Jogos do Sul“, exposto 
no Centro Cultural Helio Oiticica. Foi integrante do grupo de critica do Centro Cultural São Paulo 2011/2012/ 2013 e contemplada 
pelo Rumos Itaú Cultural em 20015/2016. Atualmente é colaboradora do projeto Casero Residência, no Parque Nacional de 
Itatiaia.  
 
Gabriela di Sessa 
 
Gabriela di Sessa 
(Austrália, 1989) 
vive e trabalha em Penedo, RJ 
 Gab Di Sessa é autodidata, com formação livre nas cozinhas e hortas de Ecovias baianas e goianas. Com uma pesquisa que 
enxerga a comida como uma forma de se relacionar com o mundo, ela trabalha com alimentos desde seu plantio até o momento 
deste ir para a mesa. Focando em uma culinária vegetariana e preferencialmente orgânica, entende a “cozinha como um espaço 
transformativo de ideias, onde autossuficiência e sustentabilidade são alcançados.”. Atualmente colabora com o projeto de 
permacultura Oca Timburibá,  Horta Comunitária de Penedo e a Residência Rarefeita. 
 
 



 
O R G A N I Z A D O R A S 
 
Fernanda Fernandes 
 
Fernanda Fernandes  
(Belo Horizonte, 1980)  
Pintora, museógrafa e arquiteta urbanista.  
Desenvolve uma pesquisa visual acerca dos processos de transiência da matéria e do caráter inventivo que a memória possibilita, 
criando composições limítrofes entre a realidade e a abstração. É co-idealizadora da Ocupação Rarefeita, e colaboradora do 
Casero Residência. Dirigiu a Arquigrafia Projetos e Consultoria entre 2005 e 2013, com projetos museográficos, estudos 
urbanísticos e ilustrações, com trabalhos publicados e premiados. Participou de programas de residência artística e exposições 
coletivas em Belo Horizonte [Escola Guignard, Feira Arte1BH, Orlando Lemos Galeria, Lemos de Sá Galeria, Arte21 Aliança 
Francesa, Residência Viaduto, FLAC BH, Casa Fiat de Cultura] , Rio de Janeiro [Atelier Branco - Fábrica Bhering, EAV Parque Lage – 
São João] e São Paulo [44º Salão de Arte Contemporânea L.S., Santo André]. Recentemente, teve sua segunda mostra individual 
de pinturas [Contaminações pictóricas] na Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte.  
 
 
Patricia Stagi 
 
Patricia Stagi é artista, fotógrafa e produtora nascida na região da Mantiqueira. Sua pesquisa narra a passagem por campos e 
montanhas. Desdobra a paisagem a ser contemplada e constrói imagens que vão de suporte ao discurso - com instalações, 
processos fotográficos analógicos e artesanais, esculturas e video-arte. A artista traz sua memória como disparo para contar 
histórias e flerta com o contexto revitalizando a relação do homem com a natureza local.  
 
Formada em Jornalismo pela PUC-Rio, pós-graduada em Arte e Cultura pela UCAM e licenciada em Fotografia pela Universidad de 
Palermo [Buenos Aires]. Fez cursos nas áreas de Curadoria, Montagem de Exposição, Sociologia da Imagem, Redação para Textos 
Artísticos; e de revelado P/B, Cianotipia, Antotipia, Goma Bicromatada e Collodion. Participou de exposições pelo Brasil e América 
Latina. Hoje trabalha como artista visual e curadora, desenvolve oficinas de Arte e Fotografia e atua em projetos voltados para a 
experimentações nas artes visuais [Casero Residência, Projeto Visar e Atelier Branco].  
 
 
SOBRE     O    C A S E R O _ residência 
 
Casero Residência é um local de pesquisa e experimentação em Fotografia e Artes Visuais. Realiza projetos focados no fazer 
artístico e na relação do homem com o entorno. A residência é idealizada como uma plataforma de criação e habitação e recebe 
artistas em busca de aprofundamento e imersão criativa. É dirigida pela artista e fotógrafa Patricia Stagi, com colaboração 
de Paula Borghi - curadora residente e Fernanda Fernandes - artista e produtora da Ocupação Rarefeita. 
 
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, quarto individual ou coletivo, encontro com artista/curador residente e passeios livres pela reserva florestal.  
 
 
D E S C R I T I V O  

_O Parque 
 
Na região do Planalto do Itatiaia, também conhecida como Parte Alta, encontram-se o Pico das Agulhas Negras e o Maciço das 
Prateleiras. É caracterizado pelos campos de altitude e vales suspensos onde nascem vários rios. Na Parte Baixa, encontram-se 
animais silvestres e vegetação exuberante - com trilhas e cachoeiras, além do Museu da Fauna e da Flora e ateliers de artistas 
locais. 
 
 

     



      
 

     
 

     
 
 

_ A Casa 

                                                     
 



             
 

           
 
 
C O N D I Ç Õ E S 
 
O programa [Ocupação Rarefeita] oferece 6 vagas para artistas residentes e 1 vaga para artista convidado. A programação 
ocorrerá no período de uma semana, de 11 a 17 de outubro de 2018. Os residentes serão selecionados por uma Comissão 
constituída para esta finalidade, mediante inscrição completa dos candidatos interessados. 
 
Valor de investimento por residente: R$ 1.600,00 [pode ser dividido em até 2x] 
 
Incluso programa de formação, estadia, alimentação, limpeza e rouparia da casa, deslocamentos internos programados no 
parque. 
 
Cada residente deverá arcar com os custos de viagem até o local da residência, bem como materiais de trabalho. 
 
 
Da INSCRIÇÃO: 
 
As inscrições são gratuitas e os candidatos devem ser maiores de 18 (dezoito) anos, brasileiros ou estrangeiros. O material deverá 
ser encaminhado exclusivamente para o e-mail ocupacaorarefeita@gmail.com até a data limite 28 de setembro de 2018. Não 
serão aceitas inscrições após este prazo. O resultado será divulgado em 01 de outubro de 2018. 
 
Cada candidato poderá inscrever apenas 1 (um) projeto. 
 
A Comissão de Seleção é soberana, não caberá recurso por parte dos candidatos sobre a decisão da Comissão. 
 
Documentação necessária para inscrição: 
 
- Cópia da identidade ou documento de registro de estrangeiros (RNE); 
- Comprovante de residência; 
- Currículo atualizado; 
- Carta de intenção explicitando o porquê do interesse na residência (até 2000 caracteres); 
- Portfólio com até 10 imagens de trabalhos realizados nos últimos 2 (dois anos); 

mailto:ocupacaorarefeita@gmail.com


- Depoimento (até 2000 caracteres) sobre o próprio processo criativo; 
- No caso de trabalhos sonoros ou em vídeo, enviar link de plataforma de vídeos (youtube ou vimeo) 
 
 
Cessão de Direitos autorais e créditos 
 
O artista residente selecionado 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 da Ocupação Rarefeita, bem como a divulgação de conteúdo da presente edição.  
 
 
Disposições gerais 
 
Mediante divulgação dos artistas residentes selecionados, estes deverão responder confirmação de participação em até 48 horas 
após publicação.  O contato será realizado por email e através de postagens públicas em redes sociais.  
 
A vaga do artista residente somente será assegurada mediante pagamento da taxa de participação explicitada neste edital, total 
ou parcialmente, em acordo com a comissão organizadora. 
 
05 de setembro de 2018. 


