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: بی شک مریل استریپ یکی از 1تصویر شماره 

 است. هالیوودبهترین بازیگران زن 

 مریل استریپ: جادوی بیان

 مقدمه

عنوان بهترین بازیگر زن معاصر را تهیه کند، بدون شک نام مریل استریپ را باید در این  هر کس بخواهد لیستی از نامزدهای

او را همراهی کرده است. او فعالیت حرفه ای یلم بلکه برای بیش از چهار دهه فنه در یک سال و یک لیست قید کند. این افتخار 

آغاز کرد در حالی که معموال این سن  یعنی زمانی که حدودا بیست و شش ساله بود، خود را در نیمه دوم دهه هفتاد میالدی

دبیرستان خرده اجراهای تئاتری در دوره  است(. مریل پیش از این 1949جون  22بازیگری اندکی باالست )او متولد  شروعبرای 

( Yale School of Dramaبازیگری کشف کرد، به مدرسه سینمایی ییل )در  راو محلی داشت، اما هنگامی که استعداد واقعی خود 

بازیگری شد. او در این مدرسه تحت آموزش چهره های شاخصی از کارشناسی ارشد موفق به کسب مدرک  1975رفت و در سال 

که پیش از این بازیگران بزرگی همچون مارلون براندو را نیز تربیت کرده بود. لوئیس  ( بودRobert Lewis) 1لوئیس مله رابرتج

دوست داریم : »گفتدر مدرسه سینمایی می دید می را چنان به مهارت های خانم استریپ اعتقاد داشت که هرگاه بازی او 

 «. نویسنده اینجا بود و بازی تو را می دید

ی هالیوود آشنا شد و نابغه بازیگرسالگی با جان کازال  27مریل استریپ در سن 

را آغاز کرد. کازال پیش از آشنایی با استریپ در فیلم های خود  زندگی مشترک

( به کارگردانی 1974(، پدر خوانده دو )1972مهمی همچون پدر خوانده یک )

( به کارگردانی سیدنی 1975فرانسیس فورد کاپوال و همچنین بعد از ظهر سگی )

ود و موفق به کسب چندین جایزه معتبر بین المللی شده بود. لومت بازی کرده ب

آشنایی این دو بازیگر با یکدیگر منجر به رشد و ترقی استریپ و باز شدن پای او 

د. ( ش1978الیوود یعنی شکارچی گوزن )به یکی از مهمترین فیلم های تاریخ ه

رویای بازی  استریپ که پیش از این رابرت دنیرو را قهرمان خود می پنداشت و

زن اصلی فیلم را  کردن کنار او را داشت، اکنون با نظر مساعد دنیرو شخصیت

بازی می کند. در این ایام کازال از لحاظ سالمت جسمانی در وضعیت بسیار بدی 

بود و سرطان ریه هر لحظه بیشتر او را رنج می داد. کارگردان و عوامل فیلم که 

، قصد جابجایی کازال با بازیگر دیگری را داشتند. نگران نیمه کاره ماندن کار بودند

اما استریپ جوان مدعی شد که اگر کازال بازی نکند، او نیز بازی نخواهد کرد. 

رابرت دنیرو نیز که از تیم بازیگران بسیار راضی بود و نفوذ بسیاری بر روی 

خته کارگردان و تهیه کننده داشت، شخصا ضمانت کرد که فیلم با وضع موجود سا

                                                            
این  رابرت لوئیس در دهه هفتاد رئیس مدرسه سینمایی ییل بود. او از جمله اولین طرفداران جدی سبک استانیسالوسکی در آموزش بازیگری است. در1 

از جمله اصول  سبک بازیگران به غیر از تربیت صوتی و فیزیکی خود، باید با شخصیت ارتباط برقرار کرده و از لحاظ روانی به او نزدیک شوند. متد اکتینگ

مجموعه سخنرانی های او درباره سبک بازیگری خصوصا متد اکتینگ  1958در سال « متد یا دیوانگی»مهم این سیستم آموزشی است. همچنین کتاب 

 است که مورد استقبال عالقه مندان قرار گرفت.  

http://www.simplystreep.com/content/magazines/197912time.html
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: مریل استریپ و جان کازال که زندگی 2تصویر شماره 

 مشترک آنها چندان به طول نیانجامید.

کازال پیش از  البتهشود. حاصل کار فیلم بسیار قدرتمندی شد که در حافظه عالقه مندان به سینما برای همیشه ماندگار است، 

  نمایش عمومی فیلم از دنیا رفت.

و این  ( استاد دانشگاه و هنرمند آمریکایی ازدواج کردDon Gummerمریل استریپ در همان سال با مرد دیگری به نام دون گامر )

زوج همچنان با یکدیگر زندگی می کنند. مریل استریپ اکنون چهار فرزند دارد و ظاهرا زندگی مشترک موفقی دارد. این مساله 

بسیاری از تحلیل گران اجتماعی و سینمایی را با سوالی جدی روبرو کرده است. از سویی نقش های مریل استریپ در طول حیات 

ای فمنیستی است و از سوی دیگر او هیچگاه چنین ادعایی نکرده است. او در خانواده ای با هنری اش اغلب حاکی از باوره

روحیات مردانه و در بین پدر و دو برادرش رشد کرد. در ادامه در مدرسه ای تحصیل کرد که مخصوص دختران بود. از سوی دیگر 

د. همچنین او چندین بار از جنبش های زنانه حمایت کرده او در کالس های سینمایی در بین اغلب قریب به اتفاق پسران تنها بو

. اما ظاهرا همه 2است. به عنوان مثال او کمک های مالی و معنوی بسیاری به تاسیس موزه تاریخ ملی زنان در آمریکا کرده است

های همسرانه  مسئولیتکه این عوامل از مریل زنی فمنیست نساخته است. او خانواده موفقی دارد و چندین بار تصریح کرده است 

و مادرانه از اهمیت باالتری نسبت به جایگاه حرفه ای و چهره اجتماعی او برخوردار است. برخی از کارشناسان برای توضیح این 

تاثیر مهمی که مریل استریپ بر نقش زنان در سینمای آمریکا داشته و کیفیت هنرنمایی او در روایت ها از  معتقدندتفاوت ها 

  3ت.دید زنانه کافی است اگر طرفداری از فمنیسم نباشد، اعمال آن اس زاویه

در مجموع باید گفت مریل استریپ ار لحاظ اجتماعی بسیار فعال و 

اجتماعی، اخالقی و فرهنگی تاثیرگذار بوده است. او در مسائل سیاسی، 

اظهار نظر و نقش آفرینی می کند. او برای اعضای سنا نامه می نویسد، از 

انجمن های مختلف حمایت می کند و در تاسیس نهادهای جدید در 

راستای حمایت از حقوق زنان و اقلیت های جنسی فعالیت جدی می کند. 

کرات ها( حمایت می به طور ویژه او از جناج چپ سیاسی در آمریکا )دمو

 فعلی کند و چندین بار در سال های اخیر با دونالد ترامپ رئیس جمهور

آمریکا چالش گفتاری داشته است. استریپ در سخنرانی خود برای دریافت 

علنا به برخی ضعف های ترامپ مانند بی  2017جایزه گلدن گلوب در سال 

در پاسخ به این سخنان  احترامی به خبرنگاری معلول اشاره کرد. ترامپ نیز

   او را بازیگری خواند که بیش از حد مورد توجه قرار گرفته است.  

 مهارت بازیگری

کیفیت آثار مریل استریپ  تداوماما چه چیز باعث شهرت و اعتبار مریل استریپ شده است؟ پیش از هر چیز رمز موفقیت در 

( بازیگر معروف دهه Fonda Jane( در کنار جین فوندا )Juliaاولین نقش جدی خود را در فیلم جولیا ) 1977است. او در سال 

هفتاد و به کارگردانی فرد زینمان برنده چهار جایزه اسکار بازی کرد. او در این فیلم که از جمله آخرین آثار زینمان است، نقشی 

                                                            
 مرکز است.او در حدود یک میلیون دالر به این موزه کمک کرده است و همچنین سخنگوی این 2 

3 Anatomy of an Actor: Meryl Streep, Karina Longworth, Phaidon Press, 2013 
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: عوامل اصلی فیلم کریمر علیه کریمر به همراه جوایز اسکار 3تصویر شماره 

)از سمت چپ: داستین هافمن، مریل استریپ، رابرت بنتون  1980خود در سال 

 و استنلی جفی(

راصلی داشت و ظاهرا چندان درخششی نداشت. استریپ ابتدا فکر می کرد در فیلم جولیا ضعیف ظاهر شده است و هیچ آینده غی

من فکر کردم یک اشتباه بد مرتکب شده ام. فیلم دیگری » می نویسدای در این حرفه برای او متصور نیست. او در زندگینامه اش 

انتخاب شد و « هولوکاست»ایط به گونه دیگری پیش رفت. او برای بازی در سریال  . اما ش«وجود ندارد. از این حرفه متنفرم

گرچه نقش او در  ( و بازی در کنار رابرت دنیرو انتخاب شد.1978« )شکارچی گوزن»سپس برای ایفای نقش در فیلم پرافتخار 

شکارچی گوزن مجددا غیراصلی بود، اما موفقیت این فیلم به قدری وسیع بود که بازی اندک اما تاثیرگذار استریپ به شدت مورد 

استقبال واقع شد. سال های آخر دهه هفتاد و دهه هشتاد دوره طالیی حرفه مریل جوان بود. او در کنار وودی آلن و داستین 

( موفق به کسب جایزه ارزشمند بهترین بازیگر نقش اصلی زن اسکار 1982و برای بازی در فیلم انتخاب سوفی )هافمن بازی کرد 

  شد.

در دهه نود همزمان با ورود به چهل سالگی استریپ وارد 

او شدیدا درگیر مسائل  در آن زمانرکودی حرفه ای شد. 

خانوادگی )فرزندپروری( بود و فیلم های نسبتا ضعیفی مهم 

بازی می کرد. در حالی که همه منتقدین )و شاید حتی خود 

به  استریپ( فکر می کردند دوره طالیی این بازیگر حرفه ای

اتمام رسیده است و او نیز مانند دیگر بازیگران زن هالیوود 

در سن کهولت گدایی بازی در فیلم های ضعیف را می کند، 

پل »او بار دیگر و این بار در کنار کلینت ایستوود )در فیلم 

(( درخشید. با ورود به قرن 1995« )های مدیسون کانتی

جایگاه درخشان  بیست و یکم این بازیگر کهنه کار مجددا به

بازی در کنار نیکالس کیج، همچنین با قبلی خود بازگشت. 

نیکول کیدمن و لئوناردو دیکاپریو نیز به افتخارات او اضافه 

( و 2002شد. به طور ویژه درخشش او در فیلم ساعت ها )

« زن آهنین»برای بازی در فیلم  2012( نظر منتقدین را تغییر داد. او به سیر صعودی خود ادامه داد تا در سال 2002اقتباس )

موفق به کسب سومین جایزه اسکار خود شد. او در این سال ها به طور مداوم و به کرات در فیلم ها درخشیده است و مورد پسند 

ز تعداد نامزدی ها و جوایز اسکار او به بیش از بیست عنوان می رسد که ااکنون ه های سینما واقع شده است. ارمنتقدین جشنو

 . 4این لحاظ یک رکورد در تاریخ بخش بازیگری اسکار محسوب می شود

اما سوال اصلی اینجاست که چه عاملی در طول این سال ها مریل استریپ را از دیگر بازیگران زن مجزا کرده است؟ البته پاسخ به 

همه عوامل اشاره کرد. اما به نظر ما  این سوال بسیار مشکل است و نمی توان به صورت تک بعدی تنها به یک مورد خاص در بین

 دو ویژگی مهم در بازی استریپ مهمتر از دیگر عوامل موفقیت او است. در زیر به تفکیک به این دو ویژگی می پردازیم:

                                                            
تر از هپبورن کاترین هپبورن باالتر از مریل استریپ موفق به کسب چهار جایزه اسکار شده است، اما در تعداد نامزدی های اسکار استریپ به مراتب موفق 4 

 اوم خیره کننده درخشش استریپ در هنرنمایی است.بوده است که این مطلب نشان از تد

http://www.simplystreep.com/content/information/biography/bio002.html
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مجددا « زن آهنین»: استریپ پس از حدود سی سال برای بازی در فیلم 4تصویر شماره 

 کسب جایزه اسکار شد. موفق به

 5الف( متد اکتینگ

جسمانی شخصیت  متد اکتینگ به مجموعه ای از تکنیک های بازیگری گفته می شود که بازیگر را با روحیات و ظرایف رفتاری و

( معرفی شد، به Konstantin Stanislavskyداستان گره می زند. این شیوه که برای اولین بار توسط کنستانین استانیسالوسکی )

از بازیگر این امکان را می دهد که با شخصیت داستان ارتباطی نزدیک برقرار کند و سپس بر اساس روحیات او زندگی کند. هدف 

ها آن است که بازیگران نسبت به شخصیت های داستانی فاصله نداشته باشند )چرا که باعث غیرواقعی شدن  مجموعه این تکنیک

بازی آنها می شود(، بلکه ظرایف و سخنان بازیگر از عمق جان او بیرون بیاید. از جمله بازیگرانی که مهارت ویژه ای در این 

مهارت در این داشتن رو اشاره کرد. مریل استریپ نیز در میان بازیگران زن به تکنیک دارند می توان به مارلون براندو و رابرت دنی

 تکنیک شهره است.  

شخصیت هایی که توسط مریل استریپ بازی شده اغلب عمیق و باورپذیر هستند. او برای ایجاد چنین حسی در بیننده مدت ها  

برقرار شد، خودش بیابد. هنگامی که این ارتباط و  آنهابین  در مورد شخصیت های داستانی فکر می کند و سعی می کند ارتباطی

از خاطرات و تجربیات خودش استفاده می کند. به عنوان مثال مریل تنهاییِ زنانهِ مارگارت تاچر در بین مریل احساس می کند 

حسی عجیب داشت. محیط مردانه سیاست انگلستان را شبیه زمانی می بیند که خودش در کالج بین اکثریت پسران کالس 

گاه یافتن خود در آن بازیگری به معنای شخص دیگری بودن نیست بلکه یافتن شباهت در عین تفاوت و آن: »معتقد استاستریپ 

این  .6«فکر می کردم  ]خود[در مورد بازیگری به شکل یک پنهان شدن من همیشه »او در جایی دیگر می گوید: «. نقطه است

کند. این چنین  شخصیت مورد نظر را در خود بازآفرینییعنی او در بازیگری خود واقعیش را پنهان می کند و سعی می کند 

« حافظه موثر»بازسازی بر اساس شباهت های بین شخصیت و بازیگر یکی از تکنیک های متد اکتینگ است که غالبا با نام 

(Affective Memory   .خوانده می شود ) 

 ب( هنر بیان 

هنر مریل استریپ به همین جا خالصه باید گفت  

نمی شود. در واقع آنچه مریل را از رقبای خود 

متمایز می کند، هنر او در بیان است. راجر ابرت 

منتقد مشهور سینما بارها و بارها استریپ را به 

خاطر بازی درخشان و فن بیانش ستوده است. 

در سینما وجود دارند که با  بازیگران خوب بسیاری

تمرکز بر روی احساسات و ظرایف بصری درخشیده 

اند. حتی برخی از بازیگران برای نزدیک تر شدن به 

شخصیت داستانی مقدار زیادی وزن کم یا زیاد 

کرده اند. اما آنچه به نظر بسیار دشوار می رسد آن 

                                                            
5 Method Acting 
6 Charles Champlin, “Just an ordinary Connecticut Housewife”, Los Angeles Times, November 6, 1988 

https://www.briantimoneyacting.co.uk/meryl-streep-method-acting-legend/
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نیز تسلط داشته باشد. اینکه بازیگری بتواند لهجه ها و زبان های است که بازیگر بر روی تارهای صوتی و نحوه بیان کلمات 

مختلف را به خوبی زبان مادری اش ادا کند )یا حداقل به شکلی که بیننده عدم مهارت را تشخیص ندهد(، هنری کمیاب بین 

دای لهجه دشوار ایرلندی در فیلم برد پیت بازیگر نام آشنای سینمای هالیوود برای ضعف در امثال بازیگران سینما است. به عنوان 

مورد انتقاد قرار گرفت. اما مریل استریپ نه تنها بین بازیگران زن بلکه شاید بتوان گفت بین تمام بازیگران سینما « خود شیطان»

سابقه هنری خود لهجه ها و زبان های بسیاری را تقلید کرده است و از غالب این در این هنر منحصر به فرد است. او در طول 

پروژه ها سربلند بیرون آمده است. در زیر لیستی از لهجه ها و زبان های مختلف مریل استریپ در فیلم های مختلف را آماده 

 کرده ایم:

 ساخت فیلم لهجه/زبان شخصیت

 Dancing at Lughnasa 1998 انگلیسی ایرلندی کیت ماندی

 Out of Africa 1985 انگلیسی دانمارکی کارن

 Doubt 2008 انگلیسی برانکس خواهر آویسیوس

 A Cry in the Dark 1988 انگلیسی استرالیایی لیندی

 The French Lieutenant's انگلیسی بریتانیایی سارا و آنا

Woman 
1981 

 خانم النچ
شمالی انگلیسی ایالت های 

 آمریکا
A Prairie Home Companion 2006 

 The Bridges of Madison انگلیسی ایتالیایی فرانچسکا

County 
1995 

 Sophie’s Choice 1982 لهستانی سوفی

 Sophie’s Choice 1982 آلمانی سوفی

 

شود. گاهی اوقات ظرایف صوتی مانند زیر و فن بیان به تقلید ماهرانه لهجه ها محدود نمی  باید این نکته مهم را در نظر گرفت که

بم کردن صدا، خشم و خوشحالی، آرامش و هیجان و یا حتی تقلید از افراد دیگر در روایتگری اهمیت بسیاری دارند. به عنوان 

او در  ( شخصیت یک آشپر باسابقه و ساختارشکن آمریکایی را بازی می کند.2009« )جولی و جولیا»مثال مریل استریپ در فیلم 

این فیلم به خوبی می تواند لحن و آوای جولیای واقعی در نیمه قرن بیستم را اجرا کند. این اجرا بسیار سخت و عجیب است به 

نحوی که بخش زیادی از شخصیت هیجان انگیز و پرشور جولیا در خالل این بیان شکل می گیرد. اما نقطه اوج این هنر در فیلم 

می کند، جایی که شخصیت مارگارت تاچر در میانه فیلم تحت آموزش کنترل صوت قرار می گیرد. ( جلوه 2011« )زن آهنین»

نحوه بیان و استفاده از تارهای صوتی مریل استریپ پیش و پس از این آموزش به وضوح تغییر می کند. او واقعا نشان می دهد که 

سوی دیگر در همین فیلم و هنگامی که مریل استریپ باید این آموزش چقدر در مقبولیت تاچر در سیاست موثر بوده است. از 

شخصیت تاچر را در دوره کهنسالی نیز اجرا کند، نوعی کندی و ضعف در بیان او قابل مالحظه است. این هنرنمایی صوتی را باید 

م که تنها نقطه درخشان این فیلم بازی استریپ است گفته ای «زن آهنین»به بازی بدنی و فرمی استریپ افزود. ما در نقد فیلم 

 که در نهایت او را موفق به دریافت سومین جایزه اسکارش می کند.  

http://classifilm.com/film/the-devils-own-1997/
http://classifilm.com/film/the-iron-lady-2011/
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ریخ نهایت باید گفت مریل استریپ بازیگر شاخصی است که برای بیش از چهار دهه در اوج مانده است. این مساله در طول تادر 

سینمای جهان منحصر به فرد است. موارد بسیاری در تاریخ سینما وجود دارد که بازیگران زن بر اساس زیبایی جوانی یا نکته 

خاصی در چهره شان انتخاب می شوند و به محض گذر از دوره جوانی فراموش شده و از دنیای حرفه ای کنار گذاشته می شوند. 

شان مورد توجه ظاهرعالوه بر بُعد هنری جنبه اقتصادی و صنعتی یافته است، زنان را به خاطر  در واقع سینما نیز از آن جهت که

قرار داده است. به همین خاطر به محض اینکه تاریخ سود دهی یک ابزار به پایان می رسد، با بی رحمی از صحنه رقابت حذف می 

. در این میان هنرنمایی و کیفیت یک بازیگر کمتر توانسته بازیگر زنی را از پس گذر زمان حفظ کند. همچنین باید افزود که 7شود

به شکل طبیعی )متاسفانه یا خوشبختانه( بازیگران مرد شانس بیشتری برای هنرنمایی و بقا در سینما دارند. اما در این میان 

 را پشت سر بگذارد و به عنوان یک بازیگر زن موفق خود را اثبات کند.  مریل استریپ توانسته این موانع

 

 مجموعه فیلم ها

بیش از هشتاد اثر او )به عنوان بازیگر( کار بسیار دشواری مریل استریپ بازیگر پرکار و موفقی است که انتخاب چند فیلم از میان 

ختلف از جشنواره های کوچک و بزرگ بوده است! سه جایزه اسکار، بار نامزد دریافت جایزه های م 350است. او تا کنون بیش از 

(، سه جایزه خرس طال از BAFTA(، دو جایزه بافتا )Primetime Emmy Awardنه جایزه گلدن گلوب، سه جایزه امی )

ه برلین و یک جایزه از جشنواره کن چنان سابقه درخشانی برای او فراهم کرده که بعید است کسی بتواند رکورد او را در ارجشنو

آینده نزدیک بشکند. با این وجود یک سیر مشاهدتی معقول باید بتواند لیست مختصری از فیلم های این بازیگر حرفه ای را ارائه 

د معیار مهم استفاده کردیم. اولین معیار، جوایز مهمی مانند اسکار است که او در طول حیات دهد. ما در ارائه این لیست از چن

هنری اش کسب کرده است. البته می دانیم که این معیار به تنهایی قابل اتکا نیست، چرا که گاهی جوایز جشنواره ها به جلوه 

اثیر یک بعد از بازیگری برنده را انتخاب می کنند )در اینجا های خاصی از بازیگری مانند لهجه معطوف می شود و داوران تحت ت

از برخی انتخاب های سیاسی و مغرضانه جشنواره های بزرگ دنیا در انتخاب برندگان چشم پوشی می کنیم(. به همین خاطر از 

نوشته « ر: مریل استریپآناتومی یک بازیگ»معیار دومی استفاده کردیم تا سیر مشاهدتی مبنای مستندتری داشته باشد. کتاب 

خانم کارینا النگورث مجموعه ده فیلم برتر مریل استریپ را انتخاب می کند و مورد بررسی قرار می دهد. ترکیب این دو معیار 

  فیلم های موجود در این سیر مشاهدتی را تعیین کرده اند.  

ر رابرت دنیرو را پیدا می کند. موفقیت های بسیار مریل استریپ در این فیلم فرصت هنرنمایی در کنا (:1978)شکارچی گوزن 

می کند، اما از آنجایی نرا بازی  اصلیاین فیلم پله جهشی برای آینده کاری استریپ محسوب می شود. گرچه او در این فیلم نقش 

 مریل استریپ به چشم می آید. مختصرکه پتانسیل حرکت بازیگران اصلی وجود شخصیت زن داستان است، بازی 

در این فیلم نیز استریپ نقش محرک بازیگر اصلی )داستین هافمن( را ایفا می کند. اما موفقیت  :(1979کریمر علیه کریمر )

چشمگیر فیلم در کسب پنج جایزه اسکار بازی استریپ را نیز پررنگ می کند. او در این فیلم نیز بازی خوبی می کند، و موفق به 

                                                            
در است که در آن مشکالت روحی یک ساخته بیلی وایل (1950وار )شاخص فیلم سانست بلمثال  یکهمین مساله دستمایه ساخت فیلم هایی شده است. 7 

 بازیگر سالخورده زن در صنعت بی رحم هالیوود روایت می شود.
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لوب خود در نقش مکمل زن می شود. هنوز استریپ هنر واقعی خود را به نمایش نگذاشته و کسب اولین جایزه اسکار و گلدن گ

 تشنه آن است که در یک فیلم قوی در نقش اول جلب توجه کند.

« انتخاب سوفی»نیز ایفای نقش می کند، اما اهمیت فیلم « منهتن»استریپ پیش از این در فیلم مهم  (:1982)انتخاب سوفی 

داستان است. بازی استریپ در این فیلم بسیار شاخص و برجسته است. او در این فیلم زبان های لهستانی و آلمانی  نقش اول او در

را به خوبی سخن می گوید و در تمام طول فیلم با لهجه انگلیسی لهستانی صحبت می کند. او برای این فیلم برای اولین بار موفق 

 می شود.زن یگر نقش اول به کسب جایزه ارزشمند اسکار بهترین باز

این فیلم را شاید بتوان آغاز نقش آفرینی استریپ در نقش زن موفق و تالشگر دانست. در واقع او مسیری را  (:1983)سیلکوود 

انتخاب می کند، که آینده آن بازی در فیلم هایی است که شخصیت اول داستان زنی تاثیرگذار و در کانون توجه است. او برای 

 این فیلم نیز نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب شد.

در این فیلم بازی در کنار رابرت ردفورد و کارگردانی سیدنی پوالک به سوابق استریپ افزوده می شود.  (:1985)بیرون از آفریقا 

در این فیلم نیز استریپ نقش اول درامی جذاب و طوالنی است که نامزد کسب جوایز اسکار، گلدن گلوب و بافتا می شود. 

 ارزش فیلم افزوده است.   به طبیعی و بکرفیلمبرداری حرفه ای از صحنه های 

مریل در دوره رکود هنری خود در دهه نود موفق به بازی درخشانی در کنار کلینت ایستوود  (:1995پل های مدیسون کانتی )

ویای می شود. این مساله اجازه نقد شدید را از منتقدین می گیرد و به همگان نشان می دهد که مریل استریپ همچنان زنده و ج

نام است. استریپ در این فیلم نقش زنی پرشور و هیجان را بازی می کند که احساساتش سرکوب شده اند. او به خوبی انگلیسی را 

 با لهجه ایتالیایی اجرا می کند و یک تراژدی عاشقانه را رقم می زند.

یل استریپ کم بود. استریپ در این فیلم نیز زوج بازی در کنار نیکالس کیج استعداد ناب بازیگری در کارنامه مر (:2002)اقتباس 

شخصیت اصلی است و به خوبی فرآیند رشد شخصیت را در طول فیلم به نمایش می گذارد. شاید این فیلم از جمله آثار فاخر 

 استریپ نباشد، اما کسب جایزه گلدن گلوب و نامزدی در اسکار اهمیت فیلم را چند برابر می کند.  

یک فیلم پرنشاط، پر از رنگ و پرحرکت که با بازی جذاب استریپ جلوه بیشتری می یابد. مریل در این  (:2009 )جولی و جولیا

فیلم یک شخصیت تاریخی به نام جولیا چایلد را تقلید می کند و نشان می دهد که در این کار یک حرفه ای تمام عیار است. 

د دارند، یا کلیپ های آموزش آشپزی او را دیده اند اذعان می کنند که بازی کسانی که خانم چایلد را در تلویزیون آمریکا به یا

 استریپ به شخصیت جولیا بسیار نزدیک است.

استریپ در نقش مارگارت تاچر اولین نخست وزیر زن انگلستان ایفای نقش می کند. با وجود ضعف های  :(2011زن آهنین )

استریپ بسیار درخشان و شایان توجه است. کسب سومین جایزه اسکار در بخش بسیار در فیلمنامه و کارگردانی فیلم، بازی 

 بهترین بازیگر نقش اول زن شایسته او بود. 
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 نام فیلم ردیف
سال 

 ساخت
 کشور سازنده کارگردان

نمره 
IMDB 

نمره 
Classifilms 

1 The Deer Hunter 1978 Michael Cimino 8.6 8.2 آمریکا، انگلیس 

2 Cramer vs. Cramer 1979 Robert Benton 8.3 7.8 آمریکا 

3 Sohpie’s Choice 1982 Alan J. Pakula 7.9 7.7 انگلیس، آمریکا 

4 Silkwood 1983 Mike Nichols 7.8 7.2 آمریکا 

5 Out of Africa 1985 Sydney Pollack 7.5 7.2 آمریکا، انگلیس 

6 The Bridges of Madison County 1995 Clint Eastwood 8.2 7.6 آمریکا 

7 Adaptation. 2002 Spike Jonze 7.1 7.7 آمریکا 

8 Julie & Julia 2009 Nora Ephron 7.2 7 آمریکا 

9 The Iron Lady 2011 Phyllida Lloyd 5.8 6.4 انگلیس، فرانسه 

 

 


