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هيلين ميرين
ممثلة في المسرح ،والسينما والتلفزيون
تعد هيلين ميرين إحدى أكثر الممثالت شهرة وتقديرا حول العالم حيث تميزت خالل مسيرتها الفنية في األداء المسرحي
والسينمائي والتلفزيوني ،وحصلت على العديد من الجوائز ألدائها القوي والمتعدد األبعاد ،بما في ذلك جائزة األوسكار
 2007ألفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الملكة".
المسرح
بدأت هيلين ميرين مسيرتها الفنية بلعب دور كليوباترا مع المسرح القومي للشباب ،ثم ظهرت في دور صغير في مانشستر
ت مثمرة غيرت بعدها اتجاهها الفني حيث عملت مع
ومن هناك انضمت لمسرح شيكسبير الملكي وقضت فيه أربع سنوا ٍ
ت
المخرج المسرحي الشهير بيتر بروك وفرقته المسرحية "المركز الدولي لإلبداع المسرحي" وذهبت معهم في جوال ٍ
مسرحية في إفريقيا وأمريكا.
منذ ذلك الحين ،عملت هيلين في العديد من العروض المسرحية مع مسارح ويست إند ومسرح فرينج ومسرح شيسكبير
"شهر في الريف" والتي
الملكي والمسرح القومي وبرودواي في الواليات المتحدة األمريكية ،وضمت أعمالها مسرحية
ٍ
رشحت بسبب أدائها فيها لجائزة طوني ،ومسرحية "رقصة الموت" في برودواي والتي مثلت فيها أمام إيان ماكيالن.
وشملت أعمالها الالحقة "نزول أورفيوس إلى مستودع دونمار" و"الحداد يصبح إلكترا" على خشبة المسرح القومي وهو
الدور الذي ترشحت عنه لجائرة أوليفيير ألفضل ممثلة.
عادت هيلين ميرين إلى المسرح القومي عام  2009ألداء الدور الرئيسي في تراجيديا "فايدرا" للكاتب جان راسين والتي
أخرجها نيكوالس هيتنر ،ودخلت هذه المسرحية التاريخ كونها أول مسرحي ٍة تم تصويرها ضمن مبادرة "مباشرة من
المسرح القومي" وعرضها عبر شاشات السينما حول العالم.
وفي أحدث أداءٍ مسرحي لها عام  2013على مسرح ويست إند في لندن ،لعبت هيلين ميرين دور الملكة إليزابيث الثانية
في مسرحية "لقاء مع الملكة" والتي كتبها بيتر مورغان وأخرجها ستيفن دالدري ،وحصلت عن دورها هذا على جائزة
أوليفيير وجائزة واتس أون ستيج ألفضل ممثلة ،وفي فبراير عام  2015تم تحويل مسرحية "لقاء مع الملكة" إلى مسرح
جيرالد شونفيلد في نيويورك وظلت هيلين ميرين تلعب دور البطولة فيها ،وهناك حصلت على جائزة طوني ألفضل
ممثلة.

السينما والتلفزيون
باإلضافة إلى مسيرتها الفنية على خشبة المسرح ،تشتهر هيلين ميرين بإنجازاتها البارزة على شاشة السينما والتلفزيون.
في عام  ،2003منح البالط الملكي البريطاني هيلين ميرين اللقب الفخري "سيدة"  dameتقديرا لخدمتها للمملكة والعالم.
للمزيد من المعلومات حول أعمالها المسرحية والسينمائية والتلفزيونية ،وعن مساهماتها الخيرية وحياتها ،تفضلوا بزيارة
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