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Helen Mirren é uma das atrizes mais conhecidas e respeitadas no teatro, no cinema e na televisão. Ao lon-
go da sua carreira internacional, conquistou numerosos prémios para as suas interpretações poderosas e 
polivalentes, incluindo o Academy Award (Óscar de melhor atriz) de 2007 pelo seu desempenho em The 
Queen. 

Teatro 

Helen Mirren começou a sua carreira interpretando o papel de Cleópatra no National Youth Theatre. Pas-
sou depois por Manchester e daí vem juntar-se à Royal Shakespeare Company. Após quatro anos notáveis 
na RSC, Helen mudou completamente de rumo, indo trabalhar com a companhia do célebre encenador 
Peter Brook, o Centre de Recherche Théâtral, e fez digressão em África e na América.  

Desde então, o seu trabalho em Teatro consistiu em numerosas produções no West End, o Fringe, a RSC, o 
National Theatre e a Broadway nos Estados Unidos, onde, com a sua interpretação em A Month in the 
Country, recebeu uma nomeação nos Tony Awards, e em The Dance of Death na Broadway face a Ian 
McKellan.  

De entre as produções que se seguiram, destacaram-se Orpheus Descending no Donmar Warehouse e 
Mourning Becomes Electra no National Theatre pela qual este nomeada para um Olivier Best Actress 
Award.  

Regressa ao National Theatre em 2009 no papel de protagonista em Phèdre, de Racine, com encenação de 
Nicholas Hytner. Entrou ainda na história quando esta peça se tornou a primeira produção teatral a ser fil-
mada para a NTLive e vista em salas de cinema do mundo inteiro.  

Para a sua última representação em 2013 no West End de Londres, voltou ao papel da rainha Elisabeth II 
em The Audience de Peter Morgan, com encenação de Stephen Daldry.  

Ganha um Olivier Award e um What’s On Stage Award de melhor atriz. Em fevereiro de 2015, The Audi-
ence é transferido para o Gerald Schoenfeld Theatre de Nova Iorque com Helen Mirren sempre de prota-
gonista, recebendo o Tony Awards de melhor atriz.  

Cinema e Televisão 

Para além da sua carreira teatral, Helen Mirren é muito conhecida pelas duas interpretações excecionais 
em cinema e televisão.  

Em 2003, Helen Mirren recebe o título de Dame do Império Britânico.  

Mais detalhes do seu trabalho em teatro, cinema e televisão, ainda como as obras de caridade que apoia ou 
.o seu percurso de vida, poderão ser encontrados na sua própria página: www.helenmirren.com. 
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