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Voorwoord
Balletten voor Zon en Maan

Dit boek is een onderzoek naar muziek- en cultuurgeschiedenis binnen drie eeuwen danskunst, bezien door de ultieme getuige: 
de balletpianist. De pianist neemt u mee door de tijd en maakt verleden, heden en toekomst zichtbaar in verstilde zwart-wit scènes. 
Als tekenaar stap ik, Marion Moulen, voor u in de rol van de dansers; zit hen dicht op de huid.
Zo dring ik door tot de essentie van hun beweegredenen en verbeeld de theatrale expressie tot in de kleinste details. 
 
Als vogels
In alle verhalen van onze wereldcultuur zijn we verbonden door ons identieke verlangen naar eenheid, liefde en verlichting.
Tussen leven en dood is de feniksvogel het symbool van de eeuwigheid; al sinds de Egyptische mythologie. Vogels vormen de rode 
draad in al de zestien balletten en twee opera’s die ik uitgekozen heb om te tekenen.

Balletdansers zijn als vogels: veerkrachtig spelen zij met de zwaartekracht. Op goddelijke vleugels gedragen door de opera-barokmuziek; 
op liefdesvleugels in de Romantiek. Als exotische vogels in avant-gardemuziek èn op vleugels van licht in de neoklassieke muziek.
De componist wordt onsterfelijk dankzij de uitvinding van de grammofoonplaat. Ik visualiseer deze muziek op papier en laat me al 
tekenend meeslepen in één meditatieve lijn. De visioenen worden beelden. Droom en werkelijkheid vloeien samen.

Sonia Gaskell
In 2010 bezoek ik de tentoonstelling ‘Sonia Gaskell, pionier van de Dans’ in Het Joods Historisch Museum. Ik ben diep getroffen. Het 
wordt me ineens duidelijk: àls de Zonnekoning Lodewijk XIV in Parijs de vader van het ballet is, dan is Sonia Gaskell de moeder ervan, 
in Amsterdam.

In de balletperiode van de Zonnekoning is het zonnestelsel wereldnieuws. In de tijd van Sonia Gaskell zijn dit de maanreizen. In 1969, 
het jaar dat Sonia Gaskell afscheid neemt van het Nationale Ballet, zet de mens voor het eerst in haar geschiedenis voet op de maan.

‘Ballet de L’Opéra national de Paris’ viert in 2019 in het Palais Garnier haar 350-jarig bestaan met een groots gala. Het prachtige 
Baroktheater heeft zijn wortels in de Académie Royale de Danse (1661) en de Académie Royale de Musique (1669). Beide zijn 
geïnitieerd door de Zonnekoning.
De Stadsschouwburg Amsterdam (nu ITA, Internationaal Theater Amsterdam) is geïnspireerd op de architectuur van L’Opéra de Paris.

Ik ontdek ‘Drie eeuwen danskunst’ op het repertoire van Sonia Gaskell. Wat een wonderlijke overlap in geschiedenis. Zo ontstaat het 
idee voor dit boek: een tijdreis van Zonnedans tot Maanvlucht, een duet voor zon en maan. Op vleugels van licht.

Marion Moulen, 2019
















