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 لفنانة: هيلين ميرين ، المملكة المتحدة اتية لالسيرة الذ
  المسرح والسينما والتلفزيون ممثلة في

 

 اللغة العربية

 

 هيلين ميرين 

 سينما والتلفزيون ممثلة في المسرح، وال

 

رحي  خالل مسيرتها الفنية في األداء المستميزت   وتقديرا  حول العالم حيثشهرة  الممثالت  أكثر إحدىهيلين ميرين  تعد  

، بما في ذلك جائزة األوسكار دوالمتعدد األبعاالعديد من الجوائز ألدائها القوي ينمائي والتلفزيوني، وحصلت على والس

 .  " الملكةثلة عن دورها في فيلم " ألفضل مم 2007

 

 المسرح 

ستر ر صغير في مانشظهرت في دو، ثم بلعب دور كليوباترا مع المسرح القومي للشبابيرتها الفنية بدأت هيلين ميرين مس

اهها الفني حيث عملت مع وقضت فيه أربع سنواٍت مثمرة غيرت بعدها اتج كسبير الملكيي مسرح شلمن هناك انضمت و

وذهبت معهم في جوالٍت  ز الدولي لإلبداع المسرحي" سرحية "المركير بيتر بروك وفرقته المالشهالمسرحي لمخرج ا

 إفريقيا وأمريكا. مسرحية في 

 

ومسرح فرينج ومسرح شيسكبير  عملت هيلين في العديد من العروض المسرحية مع مسارح ويست إند   الحين،منذ ذلك 

ضمت أعمالها مسرحية "شهٍر في الريف" والتي ، ومريكيةاألوبرودواي في الواليات المتحدة  الملكي والمسرح القومي

 إيان ماكيالن.والتي مثلت فيها أمام في برودواي  " رقصة الموت، ومسرحية " ها لجائزة طونيفيحت بسبب أدائها رش  

 

وهو  قومي ح البة المسرعلى خشلكترا" "الحداد يصبح إنمار" و ورفيوس إلى مستودع دوقة "نزول أ أعمالها الالحوشملت 

 يير ألفضل ممثلة. ة أوليفالدور الذي ترشحت عنه لجائر

 

والتي   راسينجان " للكاتب يدرافا"  تراجيدياألداء الدور الرئيسي في  2009ت هيلين ميرين إلى المسرح القومي عام عاد

تصويرها ضمن مبادرة "مباشرة  من  تمسرحية التاريخ كونها أول مسرحيٍة كوالس هيتنر، ودخلت هذه المأخرجها ني

 اشات السينما حول العالم.  عبر شوعرضها المسرح القومي" 

 

 ث الثانيةر الملكة إليزابيت إند في لندن، لعبت هيلين ميرين دوعلى مسرح ويس 2013ي لها عام أداٍء مسرحث وفي أحد

على جائزة  ن دورها هذا ع وحصلت ، دالدريرجها ستيفن "لقاء مع الملكة" والتي كتبها بيتر مورغان وأخحية في مسر

تم تحويل مسرحية "لقاء مع الملكة" إلى مسرح   2015أوليفيير وجائزة واتس أون ستيج ألفضل ممثلة، وفي فبراير عام  

البطولة فيها، وهناك حصلت على جائزة طوني ألفضل  دوريرين تلعب يورك وظلت هيلين مجيرالد شونفيلد في نيو

 ممثلة. 

 

 

 



 السينما والتلفزيون 

 على شاشة السينما والتلفزيون.بإنجازاتها البارزة ، تشتهر هيلين ميرين الفنية على خشبة المسرحمسيرتها ى باإلضافة إل

 ملكة والعالم.  تقديرا  لخدمتها للم dame"سيدة"  خريالفاللقب منح البالط الملكي البريطاني هيلين ميرين ، 2003في عام  

 

رة  ، تفضلوا بزياهاهماتها الخيرية وحياتئية والتلفزيونية، وعن مساللمزيد من المعلومات حول أعمالها المسرحية والسينما

 www.helenmirren.com موقعها االلكتروني: 
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