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هلن میرن 

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون 

      
هلن میرن1 یکی از شناخته شده ترین و مطرح ترین بازیگرانی است که فعالیت حرفه اي او تئاتر، سینما و 

تلویزیون را در بر دارد و به خاطر اجراهاي قوي و منعطف جوایز بسیاري را از آن خود کرده است که از 
جمله ي آنها جایزه ي اسکار سال 2007 به خاطر بازي اش در فیلم «ملکه»2 بود.  

تئاتر 



هلن میرن کارش را با بازي نقش کلئوپاترا3 در تئاتر ملی جوانان4 آغاز کرد. سپس در رپرتوار در منچستر 
حضور یافت و پس از آن به کمپانی رویال شکسپیر5 پیوست. هلن میرن پس از چهار سال چشمگیر در 

کمپانی رویال شکسپیر، به کلی تغییر مسیر داد و رفت تا با کمپانی تئاتر پیتر بروك6، کارگردان شناخته 
شده ، مرکز تحقیقات تئاتري7 کار کند و به آفریقا و آمریکا سفر کرد.  

از آن زمان کار تئاتري او آثار متعددي را در وست اِند8، فرینج9، کمپانی رویال شکسپیر، تئاتر ملی10 (نشنال 
تیه تر) و برادوي در آمریکا در بر گرفته است، از جمله «یک ماه در ییالق»11 که به خاطر آن نامزد جایزه ي 

تونی شد، و «رقص مرگ»12 در برادوي در مقابل اییِن مک کِلن13.  
آثار بعدي عبارتند از «هبوط اورفئوس»14 در دانمار ورهاوس15 و «سوگ، الکترا می شود»16 در تئاتر ملی که 

به خاطر آن نامزد بهترین بازیگر زن جایزه ي الیویر شد. 
او در سال 2009 براي بازي در نقش اصلی «فدرا»17 اثر ژان راسین18 به کارگردانی نیکالس هیتنر19 به 

تئاتر ملی بازگشت. این اثر تاریخ ساز شد، چرا که نخستین اثر تئاتري بود که براي ان تی الیو (نشنال  تیه تر 
الیو) فیلمبرداري شد و در سینماهاي سرتاسر جهان دیده شد.  

او در تازه ترین اجراي خود در سال 2013 در وست اِند لندن نقش ملکه الیزابت دوم خود را در نمایش 
«دیدار رسمی»20 اثر پیتر مورگن21 به کارگردانی استیون دالدري22 تکرار کرد. 

او یک جایزه ي الیویر و یک جایزه ي بهترین بازیگر زن واتس آن استیج23  را نیز برنده شده است. در فوریه ي 
2015، «دیدار رسمی» به تئاتر جرالد شونفلد24 نیویورك منتقل شد و هلن میرن همچنان در نقش اصلی 

آن بود که به خاطر آن برنده ي جایزه ي تونی بهترین بازیگر زن شد.  

فیلم و تلویزیون 
هلن میرن به عالوه ي فعالیت حرفه اي خود بر روي صحنه، براي دستاوردهاي برجسته اش در سینما و 

تلویزیون نیز بسیار شناخته شده است.  
هلن میرن در سال 2003 نشان واالي امپراتوري بریتانیا25 (معادل شوالیه گري براي مردان) را دریافت کرد.  
جزئیات بیشتر درباره ي کار او در تئاتر، سینما و تلویزیون و نیز فعالیت هاي خیریه و زندگی او در وبسایت او 

در دسترس است: 

 www.helenmirren.com
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