
 

ICAB realiza master class sobre direção
com Sir Richard Eyre e Chui-Yee Cheung

Encontro acontecerá no dia 16 de agosto, das 10h às

13h, na Sala Cecília Meireles, Rio de Janeiro

O Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB), em parceria
com a Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão
(ABPITV) e a Embaixada Britânica convidam para a "Master Class de
Direção", com o diretor inglês Sir Richard Eyre e com a gerente de
cinema e distribuição digital do Globe Theatre, de Londres, Chui-Yee
Cheung. O encontro acontecerá no dia 16 de agosto, das 10h às 13h, na
Sala Cecília Meireles (Largo da Lapa, 47, Centro, Rio de Janeiro).

Sir Richard Eyre é um diretor inglês de cinema, teatro, televisão e ópera. Com mais de
quarenta anos de carreira, foi diretor da série de TV da BBC Hollow Crown e de filmes
como Iris e Notas sobre um Escândalo. Também constam em seu currículo a produção
executiva do filme Desejo e Reparação e a direção do National Theatre Britânico.

Na Master Class, Sir Richard abordará aspectos do trabalho de direção para cinema,
televisão e teatro, suas nuances e suas especificidades. O encontro é uma oportunidade
de se conhecer a formação e a experiência do diretor, ganhador de um prêmio BAFTA de
Melhor Direção por Tumbledown (1988) e de dois prêmios Evening Standard Award de
Melhor Diretor por Ghosts (2013) e Guys and Dolls (1982).



Chui-Yee Cheung é a responsável pelo lançamento internacional em
cinema e TV das peças encenadas no Globe Theatre. Em 2014, ela
criou o GlobePlayer, a primeira plataforma de VOD dedicada à
distribuição das peças de Shakespeare no mundo, incluindo 37
montagens faladas em outras línguas, que não o inglês. Para a master
class, Chui-Yee Cheung abordará os principais desafios da adaptação
de textos teatrais para o cinema.

O evento conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro e da
Sala Cecília Meireles. Haverá tradução consecutiva.

O valor da inscrição para associados da ABPITV, do BTVP e do Sicav é R$ 70,00.
Não-associados pagam R$ 85,00. É preciso fazer inscrição pelo formulário.
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