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Carol Berger é artista de performance, das novas mídias,
diretora e pesquisadora. que tem o corpo e a presença
como princípios de sua poética. 

C.B. cria  experiências imersivas ao vivo e em tempo real
para resgatar nossa relação com atmosferas rituais e
coletivas. 
Seus trabalhos circulam entre realidade extendida
(realidade virtual e realidade aumentada), videoarte, video
dança, video instanação e fotografia.  

Nasceu em Santa Maria, sul do Brasil , onde trabalhou
com fotografia e documentário como diretora e roteirista.

Já apresentou trabalhos em Singapura, EUA e seus
trabalhos de documentário passaram por festivais no
mundo todo.  
Atualmente vive e trabalha em São Paulo, onde é diretora
do Avante Art Studio e pesquisadora no @lartemidia -
ECA/USP, e desenvolve a plataforma de pesquisa
#DigitalSelfPresencaLab, sobre as experiências de
presença e tecnologia.
l 
Carol Berger é PhD em Poética em Artes Audiovisuais e é
pesquisadora de pós-doutorado no Departamento 
de Artes Cênicas da Universidade de São Paulo.
.
Realiza Pós-doutorado sobre presença expressiva com
tecnologias e múltiplas telas. 

No projeto #DigitalSelfPresenceLab: laboratório de
poéticas em performance intermídia realiza performances
e pesquisa a presença expressiva com novas tecnologias,
como o uso de biosensores e inteligência artificial em
espetáculos imersivos ao vivo. Pesquisadora associada do
LabArteMídia - ECA/USP onde realiza projetos de
performance em Realidade Aumentada e em Realidade
Virtual .
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CORPO_ARTIFÍCIO
performance em realidade aumentada 

Cada artefato que adicionamos às nossas ações são tecnologias com utilidade e significado. No projeto Corpo Artifício, o
uso da Realidade Aumentada propõe a visualização de um outro espaço, ou lugar da performance orientada pelos

movimentos condicionados ao uso dos artifícios.Estreia USP_XReality - Junho 2019 - 2 exibições_ EBAC e ECA/USP.

Documentação
https://vimeo.com/346233237

teaser:
https://vimeo.com/345964829

website:
http://carolinaberger.com.br/corpo_artificio/



Laboratório de Poéticas Performativas em Realidade Aumentada 
SESC AV Paulista - Out/Nov 2019



Roteiro, coreografia e equipe de criação - captação e pós-produção 
para Passista 4.0 - Dança em realidade aumentada - Carnaval 4.0 

Escola de Samba Rosasa de Ouro - pesquisa e realização @labartemidia - 
pesquisadora associada Escola de Comunicações e Artes - ECA / USP

Passista 4.0

Carnaval 2020 para Rosas de Ouro



PASSISTA 4.0
Experiência em realidade aumentada inédita
Carnaval 4.0 para Rosas de Ouro
por LabArteMidia 

Uma experiência de realidade aumentada que aborda como nos
comunicamos e quais dispositivos usamos para expandir nosso
conhecimento através da História das Revoluções Industriais.

Nossos gestos, nossas telas e nossas expressões corporais nos levam a
entender como nos movemos através da tecnologia e com a tecnologia. No
carro alegórico - a figura feminina é o destaque. Duas robôs emblemáticas,
da ficção científica do cinema e da realidade da robótica contemporânea,
representam ícones das revoluções industriais: de um lado, a figura
inspirada na robô Maria do filme Metrópolis, de Fritz Lang; de outro, a
inspiração é o humanóide representado em filmes como Ex Machina e por
Sophia, um dos primeiros e mais completos robôs do Revolution 4.0.

As imagens de realidade aumentada são uma homenagem às mulheres que
foram trabalhadoras e grandes precursoras das revoluções industriais. 

Para simbolizar essa força e a coragem das mulheres, a equipe do
LabArteMídia (CTR / ECA / USP) @labartemidia criou trechos coreográficos
para a passista Rosana Garcia interpretar. 

As imagens criam uma experiência com nossos gestos e movimentos a
cada nova tecnologia e foram produzidas a partir de entrevistas com
integrantes da comunidade Rosas de Ouro.



2019

Roteirista e codiretora  
Projeto desenvolvido por pesquisadores do @labartemidia 

O coração artificial de um robô poderia ser abraçado pelo coração
humano?O filme 360   ° Revolução Rosas, produzido pelo LabArteMídia
(CTR-ECA / USP) explora a intensa realidade da comunidade Rosas de
Ouro para contar sobre a transformação apoteótica gerada pelas
invenções tecnológicas e magia humana durante o carnaval.

A partir de histórias de personagens que guiam a experiência
carnavalesca, entramos na avenida para acompanhar como a escola
encontra nas revoluções um tema para a trama de 2020.

Afinal, a grande revolução do carnaval é estarmos juntos para celebrar
um show feito por muitos corações, que reverbera para milhares mais
através das telecomunicações. O filme mostra a emoção representada na
avenida pelas revoluções que transformam vidas, hábitos e a relação
entre público, comunidade e criadores.

REVOLUÇÃO ROSAS 
experiência em vídeo 360 
Carnaval 4.0 para Rosas de Ouro
por LabArteMidia 



2019

Beco é uma investigação que testa as possibilidades e limites do audiovisual em 360 e do programa Orad como
uma experiência de imersão a partir de uma intervenção no espaço urbano. Concebida para contextualizar a
polarização política e os ataques a expressões artísticas como o graffiti, a obra busca em uma sequência de 360   
graus mostrar a dinâmica de apagar e pintar paredes do Beco do Batman, na Vila Madalena, enquanto
personagens realizam situações cotidianas sincronizadas na cidade.

A união entre as duas tecnologias aplicadas revelou problemas resolvidos inventivamente ao longo do processo,
como a dificuldade de sincronizar a interação dos personagens nos quatro quadrantes, a hibridização das
imagens filmadas em estúdio e a criação do som. O projeto reuniu uma vasta e especializada equipe de artistas,
técnicos e pesquisadores reunidos no LabArteMídia.

O BECO
360 video 
produtora de elenco e performer



WORKSHOP CORPOMÍDIA 
MUSEU DE ARTE DE SANTA MARIA



WORKSHOP CORPOVETOR 
_ SOBRE CAPTURA VOLUMÉTRICA E PARÂMETROS DE MOVIMENTO  

HTTP://WWW2.ECA.USP.BR/REALIDADES/PT/8ENCONTRO/
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=M6AQGDRJAG4



CAROLINA BERGER

@CAROLBERGERPERFORMER
@LABPRESENCA

CAROLINABERGER.COM.BR

Video portfolio

http://carolinaberger.com.br/biografia/

https://vimeo.com/carolberger
https://www.youtube.com/c/labpresença


