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UM EXPLORADOR DA VIDA



ME CHAMO
ÁLVARO

Sempre atento às necessidades do próximo, utilizo das

minhas experiências com as artes para promover maior

bem-estar e satisfação pessoal para a vida de todos.

Sou um Artista-multifacetado,

Facilitador de vivências e 
 Mentor de vidas



TRAJETÓRIA
DE VIDA



UM
MERGULHO
MUSICAL
O chamado para a vida

Ao começar a tratar um quadro de depressão,

obtive meu primeiro contato com as artes,

através da música. 

Aulas de violão na casa do professor

Cauê Menandro, foi onde tudo começou.

2012



Horas de estudo de violão, se tornaram horas

de estudo de piano e da música como um

todo.

Cursei o curso de musica Arcádia com

Adriana Chiarelli em dois momentos:

Em 2014 e em 2018, resultando em uma carga

horaria total de 312 horas.

Tive também aulas de piano semanais com a

Adriana por 1 ano, me tornando assim um

pianista.

Conectando os pontos

2014



DE  PÉS
DESCALÇOS
O primeiro contato com o Teatro

Após acessar o campo da música e descobrir

suas potências, a luta agora era contra a

VERGONHA.

Como poderia pensar em me expressar para o

mundo tendo vergonha?

2016



A Escola do ator cômico

Uma oficina de 4 dias fez eu me apaixonar

pelo teatro de tal forma que participei do

curso de comédia do Espaço Excêntrico,

com Mauro Zanatta, pela primeira vez no

primeiro semestre de 2016, com carga horária

de 48 horas.

Já no primeiro contato, senti uma conexão

muito profunda com essa arte, mas ainda

existia muito a se explorar.

2016



Acessando a arte de um novo lugar

UM PEQUENO
DESVIO

2016



A ARTE
COM
COMIDA
Agilidade e foco

No segundo semestre de 2016, completei o curso

de Cozinheiro do SENAC, com carga horária de

500 horas.

Na cozinha, aprendi muito sobre uma arte mais

voltada a realização e a eficiência.

Foi uma experiência muito transformadora!

2016



CONEXÃO
COM OS
ANFÍBIOS
Em paralelo ao curso do SENAC, fundei um

projeto chamado TV RÃ, com um amigo e parceiro

de palco.

Um canal no Youtube onde produzimos conteúdo

sobre autoconhecimento e arte a partir da nossas

experiências pessoais.



Nascemos na água, chegamos a
terra e pulamos para o céu.

No segundo semestre de 2016, roteirizamos,
produzimos e atuamos em uma série explorando o
tema MEDO.

Foram 7 vídeos envolvendo entrevistas, sketchs,
desafios, dicas e muitas reflexões. Todos feito de
maneira independente por mim e meu parceiro de
câmera, Pedro H. Bessa.

2016



DE VOLTA

AO PALCO

Com força total!

O curso de cozinheiro me possibilitou
trabalhar fazendo Coffee Breaks nas aulas do
Espaço Excêntrico, em troca de poder
participar de todos os cursos disponíveis.

2017



Mais um semestre se passou e não só obtive
enorme experiência teórica e prática com o
teatro, como também obtive meu certificado de
palhaço.

Foram mais 144 horas cursadas na Escola do

Ator Cômico no primeiro semestre de 2017.

Participei também do Workshop de Teatro

Físico com Daniel Berbedés, com carga
horária de 9 horas.

2017



SEMPRE

CRESCENDO

Um momento para melhorar

No segundo semestre de 2017, decidi melhorar
minhas habilidades com bolos e fazer um curso
focado em bolos artísticos.

Aprendi com a confeiteira Vanir Petter, em seu
Curso de Bolos Artítiscos, com carga horária de
40 horas. 

2017



Continuando a caminhada pelo teatro, tive um
segundo semestre muito intenso.

Estive mais conectado com o teatro e tive a
oportunidade de começar a aprender sobre
iluminação, técnica de som e direção teatral.

Foram mais 144 horas cursadas na Escola do
Ator Cômico no segundo semestre de 2017.

Um ano produtivo

2017



Ás sextas-feiras, o evento chamado Sexta-Cínica,

realizado no Espaço Excêntrico, envolvia a
apresentação de um conjunto de cenas baseadas na
vida, no cotidiano e em tragédias pessoais dos
atores presentes que eram trazidas ao palco em
forma de comédia.

Após a peça, o teatro se mantinha aberto servindo
comidas e aperitivos ao público ali presente.

Lá realizei trabalhos como ator, iluminador, técnico
de som, produtor, atendente, garçom e barman.

Sextas-feiras cheias de cinismo!

2017



Fui convidado a dirigir musicalmente e atuar na
peça Sexta Cínica: A noite da Sofrência,

criação e direção de Carolina Mascarenhas.

Fui o pianista da noite, tocando musica ao vivo,
enquanto atuava e contracenava com meus
colegas de palco.

Um espetáculo musical

2017



Na noite das Drag Queens tive a oportunidade
de me montar e conhecer mais de pertinho esse
mundo cercado de comédia e arte!

Nesse dia fiz a técnica de som da Sexta-Cínica,
enquanto estive atuando no palco junto com as
cenas dos atores e atrizes ali presentes.

Um arraso!

2017



2017 finaliza com muita alegria e palhaçada!

Participei de duas apresentações com jogos de
improviso, finalizando o curso de comédia da
Escola do Ator cômico e obtendo mais 144
horas cursadas nesse primeiro semestre de 2018.

Mais um ciclo se fecha...

2017



O primeiro semestre de 2018 começou com
muita alegria, pois fui convidado a apresentar a
peça Sexta-cínica: A noite da sofrência, no
festival multicultural Psicodália.

E OUTRO

SE ABRE

2018



Em março, formei uma parceria artística com

Adriana Chiarelli, onde juntos iniciamos um

projeto autoral, juntando meus conhecimento

de teatro e música, em busca de criarmos uma

peça.

O resultado desse trabalho veio a aparecer no

fim do segundo semestre de 2018.

Hora de começar a criar

2018



Ao começar um trabalho autoral, senti a

necessidade de estabelecer um espaço de

criação e laboratório, sozinho.

Fui muito abençoado por ter tido a liberação

de utilizar o palco do Espaço Excêntrico

após as aulas, a noite. Por vários dias, sem

horário para finalizar, iniciei processos de

catarse buscando explorar meus sentimentos

e o meu ser como um todo.  

Laboratório na solidão

2018



Fui convidado a ser assistente de produção da

peça 50 ninguém aguenta, com direção de

Luiz Henrique Moura e atuação de

Adriana Samaan.

Na alegria de estar entre amigos

2018



Participei também da Sexta-cínica: A noite

da sinuca de bico, uma noite de jogos de
improviso comandada por Mauro Zanatta.

Improvisando pela noite

2018



Fui assistente de iluminação e produção da peça
Rei louco - Uma Pequena Versão de Rei

Lear de William Shakespeare - "Projeto

Shakespeare no Paraná", apresentada no
Espaço Excêntrico em julho de 2018.

Apoiando outros trabalhos



Mais um semestre finaliza, e com ele, finalizam
também as minhas aulas de teatro no Curso de

comédia da Escola do Ator-cômico, no
Espaço Excêntrico.

Foram mais 144 horas cursadas na Escola do

Ator Cômico nesse primeiro semestre de
2018.

COMEÇANDO

O SEGUNDO

TEMPO



No segundo semestre de 2018, tive a
oportunidade de fazer o curso para professores
Abrindo o jogo, com Mauro Zanatta, onde
aprendi sobre seu método e comecei a me
caminhar para ser um facilitador de vivências.

Foram totalizadas 48 horas de curso nesse
semestre.

Abrindo o jogo



Tive também a oportunidade de fazer, pela
segunda vez, o curso de música Arcádia, com
Adriana Chiarelli, reforçando meus
conhecimentos e me trazendo mais chão para
conseguir focar em meus trabalhos autorais.

Foram mais 312 horas em estudos de música nesse
segundo semestre.

2018

Revisitando a estação



A parceria formada em março, com Adriana

Chiarelli, chega a um resultado excepcional.

Estreei no dia 01 de dezembro, a peça

O Atormentado: De volta a vida.

Um monólogo dramático de minha autoria,

com o tema depressão, retratando uma

etapa de minha vida e buscando trazer maior

reflexão sobre o tema.

Durante a produção dessa peça, exerci

diversos papéis e pude contar com o apoio

de pessoas muito queridas.

Puro estado de presença





UM ANO

PARA

SERVIR
Após um ano tão cheio de realizações como

foi 2018, em 2019 meu foco foi apoiar outras

pessoas a realizarem seus trabalhos e

exercitar ser um facilitador de vivências



Ao final do curso de música Arcádia, a

professora Adriana Chiarelli provocou meu

grande amigo, Paulo Travinski a fazer uma

oficina de música em sua cidade natal.

Resolvi apoiar o trabalho e ir junto, oferecendo

uma oficina de teatro, criando assim, as

Oficinas artísticas em São Mateus do Sul.

Expandindo a visão



Recebi a oportunidade de facilitar a

Oficina artistica para adultos na

Dharma chácara, em Campo Magro,

no Instituto Eu Somos

Acessando novas potências



Em dado momento da caminhada, fiz uma
participação especial no projeto Poesia Pungente,
de Roberson Miranda.

Minha poesia chamada A máscara que eu visto, foi
transformada em um trabalho audiovisual, onde pude
atuar e declamar a poesia, com maquiagem de
Leonardo Castilhos.

2019

Uma inspiração repentina



Em 2019 tive o prazer de ser convidado a
fazer o trabalho de técnico de som da peça
Os Psicopatos, durante sua temporada de
12 apresentações, no teatro Zé Maria, em
Curitiba. 

Um esPATÁculo

2019



Fui facilitador de uma vivência de

autoconhecimento para artistas em parceria

com o Instituto Bromélia, acessando um

olhar mais profundo ao tema da diversidade.

Diversidade e
autoconhecimento

2019



E AINDA SIGO

CAMINHANDO...



INFORMAÇÕES

DE CONTATO

www.alvarojensen.com.br (41) 9 9700-1742

@ursomentoralvarojensen@gmail.com


