Carolina
Mânica

Atriz e apresentadora

Carolina Mânica começou sua carreira no Rio Grande do Sul, como apresentadora de
um programa de TV diário destinado ao público jovem, na afiliada local da Rede Globo.
Ainda como apresentadora, também participou do MTV Caça VJ.
Em 2004 mudou-se para São Paulo onde começou a trabalhar ativamente na cena
teatral. Foi convidada a trabalhar com grandes diretores como Nelson Baskerville,
Gerald Thomas, Eduardo Tolentino de Araújo (Grupo TAPA) e Mário Bortolotto. Com
esse último estabeleceu uma parceria de grande destaque na cena teatral underground
paulistana realizando o movimento “Arte pela Arte”, que mobilizou renomados artistas
como Angeli, Laerte, Lourenço Mutarelli, em eventos que resultaram na realização do
espetáculo Brutal e no projeto Studio SP Incentiva.
Em 2015 realizou como atriz e produtora a peça Dias de Vinho e Rosas ao lado de
Fábio Assunção. Por este trabalho foi indicada aos prêmios APCA e Arte Qualidade
Brasil como melhor atriz.
Na televisão trabalhou ao lado de diversos cineastas como Bruno Barreto, (minissérie
“Amor em Quatro Atos” - Tv Globo), Sérgio Machado (minissérie “Alice” - HBO) e Lírio
Ferreira (série “Somos um Só – Ep Espiritualidade” - TV Cultura). Também fez parte
da a série “Natureza Morta” para o Canal CineBrasilTV, da série “PSi” e da primeira
temporada da série “Rua Augusta” produzida pela O2 filmes para a TNT. Também
convidada pelo ator Bruno Mazzeo a protagonizar com ele um dos episódios da série
“Cilada”, grande sucesso no canal Multishow.
No cinema, participou dos longas metragens “Malu de Bicicleta”, de Flávio Tambellini e
”O Gorilla”, de José Eduardo Belmonte. Seu trabalho mais recente é a comédia “Porno
para Principiantes” do premiado diretor Carlos Ameglio, uma coprodução Uruguai/
Argentina/Brasil em Montevideo, em 2017.
Como locutora se destaca por ser uma das vozes mais premiadas do mercado. É voz
contratada das marcas Renner e Youse Seguradora sendo exclusiva em seus segmentos.
PRÊMIOS:
2017- FIBABC (Madrid/Espanha)- melhor atriz pelo filme “Pontos de Vista”
2017- Comunicurtas PB - melhor atriz pelo filme “Pontos de Vista”
2015 - APCA - indicada como melhor atriz pelo espetáculo “Dias de Vinho e Rosas”.
2015- ARTE QUALIDADE BRASIL- indicada como melhor atriz pelo espetáculo
“Dias de Vinho e Rosas”.
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