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Mitt liv Isadora Duncan Hent PDF När Isadora Duncan tog av sig sina skor på dansgolvet startade hon en
"Duncan-feber" i Europa. Duncan var en pionjär inom dansen, och var en av de första att överge den klassiska
baletten och låta rörelserna anpassas till kroppen. Hon var en förkämpe för kvinnors rättigheter och levde som
hon lärde: fritt och ständigt på resande fot. Isadora hade förhållande med ett antal berömda män och blev en

framgångsrik och älskad konstnär. Hennes liv blev färgstarkt, men tragiskt. Hennes två barn dog i en
drunkningsolycka i Seine och hennes make, poeten Sergej Jesenin, begick självmord.

I Mitt liv berättar dansösen med egna ord om sitt liv, sin konst och sina kärlekar.

I originalöversättning av Märta Lindqvist

Isadora Duncan (1877-1927) var en amerikansk dansös som sägs ha uppfunnit den moderna dansen. Hon
levde i USA, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien och Sovjetunionen och var en förebild för många genom

sitt frigjorda liv.
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