Thelmo Fernandes é ator e possui 28 anos de carreira. Com o espetáculo
“O Beijo no Asfalto, o musical” no papel de “Amado Ribeiro”, foi indicado ao
Prêmio Cesgranrio 2015 como Melhor Ator de Musical e foi vencedor do Prêmio
FITA 2016 como Melhor Ator Coadjuvante. Com o espetáculo “S´imbora, O
Musical, a História de Wilson Simonal” no papel de “Carlos Imperial”, foi
indicado ao Prêmio Bibi Ferreira 2015 na categoria Melhor Ator Coadjuvante.
Com o espetáculo “A Arte da Comédia”, foi o vencedor do PRÊMIO FITA 2013
NA CATEGORIA MELHOR ATOR e indicado aos Prêmios SHELL de Teatro 2013,
Cesgranrio 2013 e APCA 2014. Com o espetáculo “Gota D’água”, no papel de
“Creonte” e com direção de João Fonseca, foi vencedor do Prêmio APTR 2007 de
teatro como melhor ator coadjuvante e do Prêmio Qualidade Brasil como melhor
ator em espetáculo musical de teatro no Rio. Além disso, foi indicado em 2007
aos Prêmios Shell de Teatro e Contigo de Teatro pelo mesmo espetáculo. Com o
espetáculo “Tom e Vinícius – O Musical” no papel de “Vinícius de Moraes”, foi
indicado ao Prêmios Qualidade Brasil, Contigo de Teatro e APTR de 2009.
Desde 1996 integra a Cia. Fodidos Privilegiados fundada por Antônio
Abujamra onde atuou em vários espetáculos de sucesso da mesma. Em cinema
atuou em “Sob Pressão” e “Chacrinha, o Velho Guerreiro”, ambos de Andrucha
Waddington“, “Tropa de Elite”; “Feliz Natal”, primeira direção de Selton Mello;
“Chico Xavier”; “A Mulher Invisível“, “Malu de Bicicleta”, “Cilada.com”, “Disparos”,
entre outros.
Na TV seus últimos trabalhos foram na Rede Globo: novela “Rock Story” ,
como “Nelson” e na série “Sob Pressão”, nesta de novo como “Capitão Botelho”,
personagem que lhe rendeu indicação ao Redentor de Melhor Ator
Coadjuvante no Festival do Rio de 2016 com o longa que originou a série.
Atuou também na série “Me chama de Bruna” como “Wander” para a FOX
Premium, na segunda temporada da série “O Mecanismo”, direção de José
Padilha para o Netflix e na primeira temporada da série “A Divisão”, direção de
Vicente Amorim como “Ramos” para o Globoplay. Atuou em “Cilada”, de Bruno
Mazzeo no papel de “Gerson”. Foi contratado da rede Record onde fez parte do
elenco das novelas “Ribeirão do Tempo” e “Vitória” e das mini séries “Rei Davi” e
“José do Egito” .
Atuou ainda nos longas: “A Divisão”, de Vicente Amorim, “O Pulo do Gato”,
de Felipe Joffily, “Macabro”, de Marcos Prado e “Os Salafrários”, de Pedro
Antonio. Todos com lançamento previsto para 2020. Atualmente está em
cartaz com o monólogo “Diário do Farol, uma peça sobre a maldade” ,
direção de Fernando Philbert.
Site oficial: www.thelmofernandes.com.br
Oppa: https://www.ooppah.com.br/thelmofernandes

