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Η Άντζελα Ισιδώρα Ντάνκαν γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1877 στο Σαν Φρανσίσκο της 
Καλιφόρνιας.  

Στα 6 της χρόνια, το έμφυτο ταλέντο της στην κίνηση και τον χορό δεν μπορούσε να 
παραμείνει κρυφό. Μάζευε τα παιδιά της γειτονιάς της και τους «δίδασκε» χορό. Στα 
13 της εμφανιζόταν σε χορευτικές παραστάσεις στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ τα επόμενα 
χρόνια εμφανίστηκε στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη. 

Από μικρή ηλικία 
θωρούσε ότι το μπαλέτο 

περιόριζε την φυσικότητα 
του σώματος και την 

ελευθερία του πνεύματος. 
Από τον χορό επιδίωκε 

ακριβώς αυτό. Την 
ελευθερία της κίνησης που 

θα επέτρεπε το σώμα να 
ενωθεί με τη φύση και 

ελευθερία του πνεύματος 
που θα αντιμετώπιζε τον 
χορό σαν κάτι παραπάνω 

από μηχανικές κινήσεις.  

 

Για την αντισυμβατική χορεύτρια, ο χορός ήταν μια μορφή τέχνης, μια 
ρομαντική απόδραση από την πραγματικότητα. Ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης 

του χορού από την Ισιδώρα αντιμετωπίστηκε πολύ θετικά από τους Ευρωπαίους 
θεατές. 

Η ίδια έλεγε: «Δεν επινόησα τον χορό, υπήρχε πριν από εμένα. Κοιμόταν όμως, και 
εγώ τον ξύπνησα!».  

Στις εμφανίσεις της άρχισε να ντύνεται με φορέματα αρχαιοελληνικού τύπου 
και να χορεύει ξυπόλητη. Παθιάστηκε με τον ελεύθερο αρχαιοελληνικό χορό και 
υιοθέτησε αρκετές από τις κινήσεις του. Υπήρξε γνωστή και σαν "ξυπόλητη χορεύτρια". 

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1927 η Ισιδώρα Ντάνκαν θα οδηγούσε για πρώτη φορά στη 
Νίκαια της Γαλλίας το νέο της ανοιχτό σπορ αμάξι. Το τεράστιο κόκκινο φουλάρι που 
φορούσε στο λαιμό της μπλέχτηκε με την πίσω ρόδα του αμαξιού της και 
στραγγαλίστηκε ακαριαία.  

 

 



Ο λόγος που την επέλεξα 

Επέλεξα την συγκεκριμένη χορεύτρια γιατί καθώς έψαχνα για διάσημους χορευτές μου 

έκανε εντύπωση η ταραγμένη προσωπική ζωή της. Όταν την έψαξα παραπάνω 

ανακάλυψα πως είναι η κοπέλα που ανέφεραν και στο βίντεο για την ιστορία του 

μοντέρνου χορού που μας έστειλαν στο μοντέρνο. Θαύμασα τις απόψεις της για τον 

χορό, την ελευθερία που πρέσβευε και την λατρεία της για την ελληνική ιστορία.  

Το μόνο βίντεο που βρήκα από αυτήν να χορεύει είναι αυτό: 

https://youtu.be/mKtQWU2ifOs 

 

 

                    

Πηγές: 

 https://www.mixanitouxronou.gr/isidora-ntankan-

i-xipoliti-choreftria-pou-empnefstike-apo-tin-

elliniki-mithologia-ke-fotografithike-brosta-apo-tis-

kariatides-pnigike-apo-to-foulari-pou-blechtike-stis-

rodes-tou-aftokinitou-tis/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE

%B9%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%B1_%CE%9D%C

F%84%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CE%BD 
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