Біографія Хелен Міррен, Великобританія.
Актриса сцени, екрану і телебачення
Хелен МІРРЕН.
Актриса театру, кіно і телебачення

Хелен Міррен - одна з найвідоміших і шанованих актрис з міжнародною кар'єрою, яка
охоплює сцену, кіно і телебачення. Вона отримала безліч нагород за свої потужні і
різнобічні ролі, в тому числі премію Оскар в 2007 році за роль у фільмі «Королева».
У театрі
Хелен Міррен розпочала свою кар'єру з ролі Клеопатри в Національному молодіжному
театрі. Потім вона грала в Манчестері і звідти приєдналася до Королівської шекспірівської
трупи. Після чотирьох років в Королівській шекспірівській трупі Хелен повністю змінила
напрямок своєї роботи, приєднавшись до театральної трупи відомого режисера Пітера
Брука сentrede Recherche Théâtral, з якою гастролювала по Африці і Америці.
З тих пір вона взяла участь у багатьох постановках в Вест-Енді, Fringe, в Королівській
шекспірівській трупі, в Національному театрі і на Бродвеї в США, включаючи «Місяць у
селі», за який вона отримала номінацію «Тоні», і «Танець смерті на Бродвеї» разом з Йеном
Мак Келланом.
Наступні постановки включають «Орфей спускається в пекло» в Donmar Warehouse і
«Траур до лиця Електрі» в Національному театрі, за які вона була номінована на премію
Олів'є за кращу жіночу роль.
Вона повернулася до Національного театру в 2009 році в головній ролі Федри в трагедії
Расіна в постановці Ніколаса Хайтнера. Вистава увійшла в історію, ставши першою
театральною постановкою, знятою для NT Live і побаченою в кінотеатрах по всьому світу.
Одним з її останніх появ на театральній сцені стало повернення до ролі королеви
Єлизавети II у виставі «Аудієнція» Пітера Моргана, поставлена Стівеном Далдрі, в 2013
році в лондонському Вест- Енді. Вона отримала премію Олів'є і нагороду What's On Stage
за кращу жіночу роль. У лютому 2015 року «Аудієнція» пройшла в Театрі Джеральда
Шенфельда в Нью-Йорку з Хелен Міррен в головній ролі, за яку вона отримала премію
«Тоні» за кращу жіночу роль.

Кіно і Телебачення.
В додаток до своєї кар'єри на сцені Хелен Міррен дуже добре відома своїми видатними
досягненнями на екрані і на телебаченні.
В 2003 році Хелен Міррен була назначена дамою Британської імперіі.
Більш детальну інформацію про її роботу на сцені, екрані і на телебаченні, а також про
благодійні організації, які вона підтримує, і про її життя можна знайти на її сайті:
www.helenmirren.com
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