
Ο πολυβραβευμένος Carlos Acosta 

 

Ο Carlos Acosta γεννήθηκε στην Αβάνα στις 2 Ιουνίου 1973 είναι το ενδέκατο παιδί μιας 

άπορης οικογένειας. Μεγάλωσε στο δρόμο, παίζοντας ποδόσφαιρο ή χορεύοντας break 

dance ή κάνοντας εξερευνήσεις με τους φίλους του, τα παιδιά της γειτονιάς.  

Ο πατέρας του, βλέποντας την ενεργητικότητα του μικρού Κάρλος, ή «Γιούλι», να ξεχειλίζει 

και να προμηνύει συγκρούσεις και δυσκολίες, τον ώθησε να δώσει εξετάσεις στην Εθνική 

Σχολή Χορού της Κούβας, ώστε να μάθει πειθαρχία και, μαζί, να τρώει ένα δωρεάν φαγητό 

την ημέρα.  

Ο Κάρλος μπήκε στη σχολή, αποφοίτησε με άριστα το 1991 και πήρε, μόνος, το δρόμο για τον 

υπόλοιπο κόσμο και τη διασημότητα. Ξεκίνησε την καριέρα του με το National Ballet of Cuba, 

συνέχισε στο English National Ballet και στο Houston Ballet, πριν εδραιωθεί στο Covent 

Garden, ως ένας από τους μεγαλύτερους χορευτές όλων των εποχών.  

O κουβανός χορευτής, ο οποίος από πολλούς έχει συγκριθεί με τα ιερά τέρατα του μπαλέτου 

Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ και Ρούντολφ Νουρέγιεφ, ήταν κορυφαίος του Βασιλικού Μπαλέτου 

του Covent Garden από το 2003 έως το 2015 και έχει χορέψει με τα μεγαλύτερα Μπαλέτα σε 

όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των American Ballet Theater, Bolshoi Ballet και Paris 

Opera Ballet. 

Ο πολιτισμός και η ιστορία της πατρίδας του είχαν μεγάλη επιρροή σε όλη τη διάρκεια της 

καριέρας του και το 2003 η παράσταση “Tocororo - A Cuban Tale”, βασισμένη στην παιδική 

του ηλικία, έκανε ρεκόρ εισιτηρίων στο Sadler's Wells του Λονδίνου.  

Η αυτοβιογραφία του “No Way Home” (2007) έγινε best seller, ενώ έχει εμφανιστεί στις 

κινηματογραφικές ταινίες Day of the Flowers και New York, I Love You.  

 



Ο Κάρλος Ακόστα είναι ο ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους χορευτές. Όχι μόνο 

εξαιτίας της τεχνικής τελειότητας και του θυελλώδους συναισθηματισμού του, αλλά και 

επειδή άνοιξε την πόρτα σε χορευτές κάθε 

εθνικότητας και κάθε χρώματος δέρματος, 

να ενσαρκώσουν κλασικούς ρόλους που 

παραδοσιακά προορίζονταν μόνο για 

λευκούς χορευτές.  

Τώρα ο Ακόστα έχει τη δική του ομάδα 

χορού, με την οποία γυρίζει τον κόσμο αλλά, 

τακτικά πια, επιστρέφει στην Κούβα, όπου 

έστησε το Ινστιτούτο Χορού για παιδιά, 

ίδρυμα που λειτουργεί περισσότερο με 

υποτροφίες, χαρίζοντας στα νέα αστέρια τις 

δυνατότητες που εκείνος πάλεψε να 

κατακτήσει. 

«Το μεγαλύτερο τίμημα για μένα ήταν η μοναξιά, ότι ταξίδεψα στον κόσμο σαν νομάς, ζώντας 

μόνος μου χωρίς σπίτι, μαθαίνοντας να μιλώ μια γλώσσα που δεν είναι η δική μου, 

προσπαθώντας διαρκώς να προσαρμόζομαι, χωρίς κανείς να μου δείχνει το δρόμο. Αλλά η 

ζωή έχει πολλά κεφάλαια και τώρα, στα 45 μου, έχοντας βιώσει το μερίδιό μου από… πόνο 

και δάκρυα, έχω τη γυναίκα μου, την οικογένειά μου κι έχω φτιάξει τον κόσμο μου. Αλλά 

επειδή το παρελθόν μου έδωσε μόνο στενοχώρια, έμαθα να κοιτάζω στο μέλλον.» 
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