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హెలెన్ మిర్రెన్ , యునైటెడ్ కంగడ మ్
రంగస్థ ల, సినిమా, టెలివిషన్ కళాకజర్ిణి
హెలెన్ మిర్రెన్ అంతర్జాతీయ వృత్రి లో ఖ్ాాత్ర గడంచిన అతయాతి మ కళాకజర్ిణిలలో ఒకరు , రంగస్థ లం, సినిమా,
టెలివిషన్ లలో అంతటా ఎనోో శకి వంతమైన , అదభుతమైన ప్రదరశనలతో ఎనోో అవజరుడలు గరలుచభచభకుంది,
2007 లో ది కవీన్ లో తన ప్రత్రభావంతమైన ప్రదరశనకు అకజడమీ అవజరుడ కూడా అందభకునాోరు.
రంగస్థ లం
హెలెన్ మిర్రెన్ నట జీవితం జాతీయ యువ కందరం లో కల యోపజతర నటనతో పజరరంభమైంది . తరువజత ఆమ
మాంచెస్టర్చ లో ప్రత్రనిధిగజ కనప్డ, ఇంక అకకడ నభండ ర్జయల్ షేక్ సపీయర్చ కంపెనీలో చేర్ింది. తరువజత 4
స్ంవతసర్జలు అకకడ గుర్ిింప్ు తెచభ్కునో తరువజత , హెలెన్ మొతి ం దరశకతీ బాధ్ాతలనభ తీస్భకుంది,
అప్ుీడు ప్రఖ్ాాత పపటర్చ బరర్ోక్స రంగస్థ ల కంపెనీ సెంటర్చ డే ర్రసెర్్ రంగస్థ లంతో ప్ని చేయటానిక వళ్లల , అమర్ికజ
, ఆఫ్ిరకజ అంత ప్రదరశనలు ఇచి్ంది .
అప్ీటి నభండ ఆమ వస్టట ఎండ్ , ది ఫ్ిరంజ్,ర్జయల్ షేకసియర్చ కంపెనీ , జాతీయ రంగస్థ లం, అమర్ికజలో బారడేీ
నిర్జాణాలతో పజటు ఏ మంత్ ఇన్ ది కంటరర , దేనికరైతే ఆమ టోనీ నామినేషన్ అందభకుంది, ఇంకజ ది డాన్స ఆన్
డెత్ బారడ్ వే మీద ఇయన్ మాక్ కలల ంతో నటించి, అనేక రంగస్థ ల కజరాకెమాలతో తన నటనా ప్రత్రభనభ
విస్ి ర్ించింది .

తదభప్ర్ి నిర్జాణాలలో దో నాార్చ వేర్ౌహస్ట వదద ప్రదర్ిశంచిన ఓర్ిియస్ట డసెండంగ్, నేషనల్ థియిేటర్చ దగగ ర
ప్రదర్ిశంచిన మౌర్ిోంగ్ బికమ్స ఎలెకాజట, దీని కోస్ం ఒలీవియర్చ

అతయాతి మ నటి అవజరుడకు

ఆమ పేరు

ప్రత్రపజదించారు.
ఆమ 2009 లో నికోలస్ట హెైటనోర్చ దరశకతీం వహంచిన ర్జసినస్ట ఫ్ెడర్ అనే శీర్ిిక పజతరతో నేషనల్ థియిేటర్చ కు
త్రర్ిగి వచి్ంది. ఎప్ుీడెైతే ఎన్ టరవీ లెైవ్ క మొదటి రంగస్థ ల నిర్జాణంగజ ప్రదర్ిశంచార్ో ,ప్రప్ంచం అంతటా
సినిమాలోల చూపించినప్ుీడు ఇది చర్ితర స్ృషిటంచింది .
లండన్ లోని వస్టట ఎండ్ లో ఈ మధ్ా న 2013 లో పపటర్చ మోర్జగన్ రచించి, సపటఫ్ెన్ దాలిడ ి దరశకతీం వహంచిన ది

ఆడయన్స అనే ప్రదరశనలో ఈమ ర్జణి ఎలిజబెత్-2 పజతరనభ ప్ునః స్ృషిట చేసింది .
ఈమ ఒలీవియర్చ అవజరుడ, అతయాతి మ నటనకు వజట్సస ఆన్ ఆ సేటజి అవజరుడనభ గరలుచభకుంది. ఫ్ిబరవర్ి 2015 లో
ది ఆడయన్స నూాయార్చక లోని గరర్జల్డ సి్యోన్ ఫ్ిల్డ థియిేటర్చ కు మార్జ్రు, హెలెన్ మిర్రెన్ దానిక కూడా శీర్ిిక
పజతరకు ఆమకు అతయాతి మ నటిగజ టోనీ అవజరుడ గరలుచభక ంది.
చలనచితరం మర్ియు టెలివిషన్
రంగస్థ లం మీద ఆమ వృత్రి తో పజటు అదనంగజ హెైలెన్ మిర్రెన్ చలన చితరం, రంగస్థ లంలో అతయాతి మ నటిగజ పేరు
సజధించభకుంది.2003 లో హెలెన్ మిర్రెన్ నభ బిరటష్
ి సజమాాజాంలో అతయానోత సజథనంలో నియమించారు.

ఆమ రంగస్థ ల ప్రసి జనం, చలన చితర, టెలివిషన్ లో చేసిన కజర్రకమ
ె ాలు, తానభ ప్రకటిస్ి భనో విర్జళాలు , తన
జీవితం గుర్ించి మర్ినిో వివర్జల కోస్ం ఆమ స్ీంత వబెైసటు
www.helenmirren.com నభంచి తెలుస్భ కోవచభ్ .
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