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Η Νατάλια Οσίποβα γεννήθηκε στην Ρωσία στις 18 Μαϊου του 1986.  

Στα εννέα της χρόνια ξεκίνησε μπαλέτο στο Lavronsky Ballet School, όπου 

και έκανε τα πρώτα της βήματα στον μαγικό κόσμο της τέχνης. Σε ηλικία 18 

ετών διεκδίκησε μια θέση στα μπαλέτα Bolshoi ως μέλος των corp de ballet. 

To 2010 έγινε Πρίμα μπαλαρίνα ή αλλιώς principal dancer στα Bolshoi, αλλά 

παραιτήθηκε το 2011 αναφέροντας την ''καλλιτεχνική ελευθερία'' ως το λόγο 

αποχώρησής της. Από τότε, έχοντας ήδη αποκτήσει πείρα, η καριέρα της 

απογειώθηκε. Συγκεκριμένα προσχώρησε στο Americal Ballet Theatre ως 

προσκεκλημένη χορεύτρια για της σεζόν του Metropolitan Opera House, 

ερμηνεύοντας κορυφαίους ρόλους στον Δον Κιχώτη, την Ωραία Κοιμωμένη, 

τον Ρωμέο και την Ιουλιέτα καθώς επίσης και την Λίμνη των Κύκνων. Στις 8 



Απριλίου του 2013 η Νατάλια έλαβε μια θέση στο Royal Ballet ως principal 

dancer, όπου και χόρεψε σε δεκάδες παραστάσεις.Πριν φτάσουμε να την 

αποθεώνουμε στις σύγχρονες χορογραφίες υπήρξε μία από τις κορυφαίες 

Ζιζέλ και Οντέτ -της Λίμνης των Κύκνων- που είδαμε τα τελευταία χρόνια 

καθώς επίσης από πολλούς χαρακταρίζεται ως ''απειλή'' της Sylvie Guillem 

αφού και η ίδια η Νατάλια έχει δηλώσει πως την έχει ως πρότυπο. Επιπλέον, 

μετά από μια συνεργασία της με τον Sergei Polunin το 2015 στο La Scala, 

ένας έρωτας άρχισε να ανθίζει ανάμεσά τους και δεν άργησαν να γίνουν και 

ζευγάρι, το πιο ''εκρηκτικό'' ζευγάρι του χορού. '' 'Oταν χόρεψα με την 

Νατάλια Οσίποβα συνειδητοποίησα ότι είχα 4 χρόνια να κοιτάξω στα μάτια 

μια μπαλαρίνα την ώρα που χορεύαμε μαζί'' ομολογεί ο Πολούνιν. Δυστυχώς 

η σχέση τους έχει τελειώσει αλλά παραμένουν στενοί φίλοι. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHSQn9CgVR0 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHSQn9CgVR0


Για εμένα η Νατάλια Οσίποβα είναι μια θαυμάσια χορεύτρια. Αυτό που 

θαυμάζω πάνω της -εκτός φυσικά απο την εξαιρετική τεχνική της- είναι το 

πάθος της και η αληθινή της αγάπη για αυτο που κάνει. Χάρη σε αυτό 

καταφέρνει να δίνει το 100% του εαυτού της σε κάθε πρόβα και παράσταση. 

Και το αποτέλεσμα για εμένα είναι μαγικό. Δυστυχώς δεν έχει τύχει ακόμα να 

την δω από κοντά, αλλά ακόμα και μέσα από τα βίντεο που την παρακολουθώ 

συγκινούμαι αφάνταστα με τις ερμηνευτικές της ικανότητες. Έχοντάς την 

παρακολουθήσει σε πολλούς ρόλους έχω καταλήξει ότι αυτή είναι η 

έμπνευσή μου. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι ερμηνεύει 

όλους τους ρόλους το ίδιο εξαιρετικά. Από την Κίτρι στον Δον Κιχώτη μέχρι 

την Οντέτ από την Λίμνη των Κύκνων ή την Ιουλιέτα από το Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα.  

Αχχχ μακάρι να της μοιάσω μια μέρα με τον δικό μου τρόπο βέβαια!!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Giselle 

Εικόνα 2  Giselle 

Εικόνα 3 Don Quixote 

Εικόνα 4 Don Quixote 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5 Romeo & Juliet 

Εικόνα 6 Romeo & Juliet 

Εικόνα 7 Swan Lake 

Εικόνα 8 Swan Lake 



LINKS 

Giselle 

https://www.youtube.com/watch?v=WQO4Asq5YRE 

https://www.youtube.com/watch?v=VzdOBx_cRvE 

https://www.youtube.com/watch?v=3TLSrI_hXEw 

Don Quixote 

https://www.youtube.com/watch?v=SOvXo841L1o 

https://www.youtube.com/watch?v=zVtFbDh2DIE 

Romeo & Juliet 

https://www.youtube.com/watch?v=Pjsbh-Hseok 

Swan Lake 

https://www.youtube.com/watch?v=k3Owv71ol40 

https://www.youtube.com/watch?v=lyPoRGoIuvk 

https://www.youtube.com/watch?v=NZM51Q_0i_g 

https://www.youtube.com/watch?v=3SKLSOGtayE 

More 

https://www.youtube.com/watch?v=arVnNSCFAME 

https://www.youtube.com/watch?v=CiXB5J_E48g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQO4Asq5YRE
https://www.youtube.com/watch?v=VzdOBx_cRvE
https://www.youtube.com/watch?v=3TLSrI_hXEw
https://www.youtube.com/watch?v=SOvXo841L1o
https://www.youtube.com/watch?v=zVtFbDh2DIE
https://www.youtube.com/watch?v=Pjsbh-Hseok
https://www.youtube.com/watch?v=k3Owv71ol40
https://www.youtube.com/watch?v=lyPoRGoIuvk
https://www.youtube.com/watch?v=NZM51Q_0i_g
https://www.youtube.com/watch?v=3SKLSOGtayE
https://www.youtube.com/watch?v=arVnNSCFAME
https://www.youtube.com/watch?v=CiXB5J_E48g

