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Inleiding 

 

‘Every artist is connected to everybody who’s ever painted a picture. If you don’t understand 

that as an artist, you’re lost,’ zegt Stephen Sondheim in een interview met David Savran.1 

Deze opvatting van de componist wordt weerspiegeld in de musical Sunday in the Park with 

George. In 1984 schreef Sondheim hiervoor de liedteksten en muziek in samenwerking met 

James Lapine, die verantwoordelijk was voor de toneeltekst. De musical is gebaseerd op het 

schilderij Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte van Georges Seurat, dat deze 

tussen 1884 en 1886 schilderde, precies honderd jaar eerder dan de première van Sondheims 

musical op Broadway. Seurats schilderij wordt gerekend tot het neo-impressionisme, een 

schilderstijl ontstaan in het Frankrijk van de jaren 1880. Deze stijl is geworteld in het 

impressionisme, een stroming die uitgaat van schetsen, het moderne leven en impressies van 

alledag. Het neo-impressionisme benadert deze uitgangspunten op basis van 

wetenschappelijke kleurtheorieën en -analyse. 
 

Status Quaestionis 

Ik richt me in dit onderzoek op de intermediale relaties tussen het schilderij en de musical. In 

het bijzonder kijk ik naar wat in de wetenschappelijke literatuur indirect intermediality 

(indirecte intermedialiteit) wordt genoemd. Werner Wolf definieert dat als volgt: ‘the 

involvement of (at least) two conventionally distinct media in the signification of an artefact 

in which, however, only one (dominant) medium appears directly with its typical or 

conventional signifiers, the other one (the non-dominant medium) being only indirectly 

present, “within” the first medium as a signified.’2 Jens Schröter noemt deze vorm van 

intermedialiteit migrational intermediality (migrationele intermedialiteit). Hiermee bedoelt hij 

dat een medium een ander medium representeert dat fysiek afwezig is.3 Irina Rajewsky noemt 

deze vorm van intermedialiteit op haar beurt ook wel intermediale Bezugnahme (door Gillis 

Dorleijn vertaald met ‘intermediale relationaliteit’). Hiervan is sprake wanneer een medium 

elementen overneemt uit een ander medium, door er naar te verwijzen op zijn eigen 

mediumspecifieke manier.4 Intermediaal onderzoek vindt plaats binnen de kunst- en 

cultuurwetenschappen, onderdeel van de geesteswetenschappen. Afhankelijk van de gekozen 

invalshoek worden andere ‘hulpwetenschappen’ ingeschakeld. In dit onderzoek zijn dat 

kunstgeschiedenis, theater-, muziek- en literatuurwetenschap. 

Al sinds de Oudheid wordt er nagedacht over media en hun onderlinge verhoudingen, 

ook over migrationele intermedialiteit. Zo stelde Horatius in 65 voor Christus met zijn 

beroemde zinsnede ‘Ut pictura poesis’, dat een gedicht als een schilderij zou moeten zijn.5 

Steeds als er een nieuwe kunstvorm opkomt, of als de (intellectuele) cultuur verandert, 

verandert ook de status van de verschillende kunstvormen. In de renaissance bijvoorbeeld, 

ontleent de schilderkunst haar prestige aan de literatuur.6 In de negentiende eeuw zien we de 

                                                
1 Sondheim, Lapine (1990): xxiv. 
2 Wolf (1999): 44. 
3 Zoals beschreven staat in Obermair (2008): 31. 
4 Dorleijn (2010): 22-23.Obermair (2008): 19-20; Rajewsky (2005): 52-53;  
5 Markiewicz (1986-1987): 559-581. 
6 Lindenberger (2008): 365. 
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schilderkunst weer een opmars maken, totdat theoretici en kunstenaars de muziek in plaats 

van schilderkunst als hoogste kunstvorm gaan zien.7 De dichter Coleridge introduceerde de 

term ‘intermedium’ in 1812 en verwees  hiermee naar ‘a specific point lodged between two 

kinds of meaning in the use of an art medium.’8 Fluxus-artiest Dick Higgins gebruikte de term 

voor het eerst in de betekenis van een conceptuele fusie tussen media.9 In de loop der eeuwen 

is er dus veel geschreven over verschillende vormen van migrationele intermedialiteit, ook nu 

nog, vanwege de opkomst van nieuwe (inter)media, de lange geschiedenis van intermedia en 

de groeiende internationale erkenning van het concept ‘intermedialiteit’.10 

Er zijn veel belangrijke hedendaagse onderzoekers in dit veld, voornamelijk in Europa, 

de Verenigde Staten en Duitsland.11 Eén van hen is Jens Schröter. Hij creëerde een typologie 

van verschillende soorten intermedialiteit in zijn artikel ‘Discourses and Models of 

Intermediality’ (2011), wat als een belangrijke ontwikkeling geldt in de studies naar 

intermedialiteit.12 Een belangrijk standpunt in andere onderzoeken naar indirecte 

intermedialiteit is dat deze relatie ‘slechts’ en noodzakelijkerwijs een metaforische is, zoals 

Werner Wolf, Eric Prieto en Gillis Dorleijn aangeven in hun werken.13 Prieto zegt hierover 

dat een medium niet precies hetzelfde doet als een ander medium (een boek kan immers geen 

echte muziek maken). Een medium zet een bepaalde strategie in met zijn eigen betekenaars, 

en het effect daarvan is dat die strategie geïnterpreteerd wordt als een metafoor voor een 

kenmerk van een ander medium. Een boek kan bijvoorbeeld wel vaste woordenreeksen laten 

terugkeren, wat geïnterpreteerd kan worden als een metafoor voor een muzikaal thema of 

leidmotief.  

 

Onderzoeksvraag 

Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar indirecte intermedialiteit, kan ik weinig terugvinden 

over de invloeden van een schilderij op een muziektheaterstuk.14 Dit komt mede doordat 

weinig muziektheaterstukken primair gebaseerd zijn op schilderkunst. Veelal blijft het bij 

verwijzingen naar het ‘schilderachtige’ van een theaterstuk en het ‘theatrale’ van een 

schilderij.15 Ook Anne Midgette schrijft in haar artikel ‘When art sings’ (18 oktober 2014) in 

The Washington Post dat, als een opera of musical al is geïnspireerd op een schilderij, het 

meestal gaat om oppervlakkige verwantschap. Ze wijst erop dat ze geen andere productie kent 

dan Lapine en Sondheims Sunday in the Park with George waar een schilderij zo uitvoerig is 

geïntegreerd (als bij Sunday in the Park). De productie brengt niet alleen het schilderij tot 

leven door het uit te beelden met acteurs en decor; er is volgens Midgette sprake van een veel 

intensievere verwerking dan bij andere producties, zoals John Musto’s Later the Same 

Evening, gebaseerd op schilderijen van Edward Hopper, of Kennedy Center’s Little Dancer, 

gebaseerd op werken van Edgar Degas. Ze schrijft dat in deze toneelstukken schilderijen 

                                                
7 Lindenberger (2008): 378. 
8 Friedman (2005): 51. 
9 Obermair (2008): 7; Schröter (september 2011): 2. 
10 Rajewsky (2005): 43-44. 
11 Brillenburg Wurth (2012 [2004]): 23. 
12 Obermair (2008): 8; Schröter (september 2011): 1-7. 
13 Wolf (1999): 37, 49; Prieto (2003): 17; Dorleijn (2010): 33. 
14 Midgette (18-10-2014) ‘When arts sings’. 
15 Heeg (2003): 75-79. 
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worden genomen en er vervolgens verhalen en liedjes omheen worden geschreven. Zij 

bespreekt echter niet wat een intensieve verwerking zoals bij Sunday in the Park dan precies 

inhoudt en ook de toenmalige recensenten doen dat niet. Ik wil mij richten op deze lacune. In 

de loop der tijd hebben verschillende auteurs en journalisten als Adler, Bernstein, Jacobs en 

Zadan in theoretische werken en artikelen slechts verspreide en algemene opmerkingen 

gemaakt over hoe die verwerking tot stand komt. Mijn hypothese op basis van deze artikelen 

is dus dat er bij Sunday in the Park sprake is van een intensieve verwerking van een schilderij 

in een musical. Ik wil systematisch onderzoeken hoe die verwerking precies tot stand komt. 

De vraag die ik in dit onderzoek stel is: op welke manier oefenen inhoudelijke en 

stilistische kenmerken en eigenschappen van het schilderij van Seurat invloed uit op de 

inhoud en de vorm van de musical van Sondheim en Lapine? Een antwoord op deze vraag 

berust op een analyse van mijn onderzoekobject: de musical. 

 

Methode en theorie 

Ik ben geïnteresseerd in zowel het schilderij als de musical. Daarom beschrijf ik eerst kort het 

schilderij, waarop de musical immers is gebaseerd. Daarna beschrijf ik de musical zelf. Voor 

beide beschrijvingen doe ik een systematisch literatuuronderzoek. Ik maak gebruik van 

wetenschappelijke literatuur, recensies en interviews over de musical, het schilderij, hun 

makers en de genres en stijlen waartoe ze worden gerekend. Zo krijg ik niet alleen kennis over 

de kunstwerken, maar ook over hun maakproces, hun eventuele bedoeling en hun plaats in de 

kunsthistorische en muzikale traditie. 

De tweede stap bestaat uit een analyse van mijn onderzoeksobject: Sunday in the Park 

with George. Om erachter te komen hoe elementen van het schilderij terug te zien zijn, bestaat 

mijn methode uit een analyse van het libretto, de bladmuziek van de musical en de 

muziekopname van de originele Broadway-cast. Elke voorstelling en elke productie van de 

musical is weer anders, maar deze onderdelen zijn het meest onveranderlijk en daarom het 

meest geschikt voor analyse. De analyse doe ik met behulp van Werner Wolfs artikel 

‘Musicalized Fiction and Intermediality. Theoretical Aspects of Word and Music Studies’ 

(1999), om uit te zoeken hoe kenmerken van het schilderij zijn ‘vertaald’ naar het 

muziektheaterstuk. Ik heb vergeefs gezocht naar een soortgelijk model of overkoepelend 

wetenschappelijk kader voor de analyse van de invloed van deze twee disciplines. Deze 

modellen en kaders lijken niet te bestaan, net zo min als artikelen waarin Wolfs artikel op 

dezelfde manier wordt gebruikt zoals ik zal doen.  

In dat artikel beschrijft Wolf zijn typologie van musico-literary intermediality 

(muzikaal-literaire intermedialiteit). Ik concentreer me op het onderste gedeelte van het 

schema, namelijk op main forms of covert musical presence in literature (zie figuur 1). Dit 

deel van de typologie geeft aan dat de transformatie music into literature op twee 

verschillende manieren kan plaatsvinden: thematisering (telling) en imitatie (showing).  
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Figuur 1 ‘Diagram II: Musico-literary intermediality’, in: Wolf, W. (1999) ‘Musicalized Fiction and Intermediality. 
Theoretical Aspects of Word and Music Studies’, in: Bernhart, W.; Scher, S.P.; Wolf, W. (eds.) Word and music studies: 
Defining the field. Amsterdam / Atlanta: Rodopi: 52. 
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Thematisering kan vervolgens door tekstuele, paratekstuele en contextuele vormen, imitatie 

door imaginary content analogies (analogieën op basis van denkbeeldige inhoud), formal and 

structural analogies (formele en structurele analogieën) en word music (‘muziek maken met 

woorden’).16 Thematisering kan volgens Wolf ‘be described as the presence of a  

(non-dominant) medium as a signified in the signification of a work using another (dominant) 

medium, whereby the signifiers of the dominant medium are being used in the customary way 

and only serve as a basis of an intermedial signification without being iconically related to the 

other medium.’17 Imitatie definieert Wolf als volgt: ‘A form in which an equally non-

dominant “other” medium informs (a part of) a work, its signifiers and/or the structure of its 

signifieds so that its signs, while remaining typical signs of the dominant medium, are 

iconically related to the non-dominant one and give the impression to represent in 

mimetically, as far as that is possible.’18 

De typologie is bedoeld om muziek die getransformeerd is in literatuur te bestuderen, 

maar de typologie is ook bruikbaar om relaties tussen andere kunsten te onderzoeken, zoals 

Wolf zelf aangeeft: ‘As is the case with ‘thematization’, this form is not restricted to musico-

literary intermediality.’19 De categorieën bevatten immers geen discipline-gebonden 

kenmerken. In Wolfs artikel en schema is het dominante medium de literatuur, het niet-

dominante medium de muziek. In mijn onderzoek zijn de dominante media de literatuur en de 

muziek, het niet-dominante medium is de schilderkunst. Daarom heb ik sommige termen 

aangepast, zodat ze slaan op de relaties tussen schilderkunst en muziek/literatuur. 

 

Opbouw van het werkstuk 

In het eerste hoofdstuk beschrijf en contextualiseer ik mijn onderzoeksobject, de musical 

Sunday in the Park with George (1984), aangevuld met een korte introductie van Seurats Un 

dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte (1884-1886).  

In het tweede en derde hoofdstuk maak ik een intermediale analyse van de musical 

volgens Wolfs typologie. In het tweede hoofdstuk komen de vormen van thematisering aan 

bod. Ten eerste bespreek ik in dit hoofdstuk niet de muziek van de musical, maar alleen het 

libretto. Een schilderij kan namelijk een muzikaal optreden afbeelden, een tekst kan een 

schilderij bespreken, maar een muziekstuk kan niet een schilderij doen klinken op thematisch 

niveau. De tonen, ritmes, geluidsgolven waaruit muziek bestaat, zijn namelijk niet in zichzelf 

semiotische objecten en zijn ook niet referentieel.20 Ten tweede bespreek ik ook niet het 

gehele schema. In dit hoofdstuk komen paratekst (titel, flaptekst) en context (interviews, 

recensies) niet aan bod. Interviews, recensies en onderzoeken gebruik ik wel om mijn analyse 

hard te maken. Ik bespreek dus de ‘tekstuele positionele vorm’ van thematisering, en de 

algemene en specifieke referentiële vorm van thematisering, met betrekking tot het libretto 

van Sunday in the Park with George. 

In het derde hoofdstuk bespreek ik twee van de drie vormen van imitatie, namelijk 

formal and structural analogies (formele en structurele analogie) en word music (door mij 

                                                
16 Wolf (1999): 52. 
17 Wolf (1999): 47. 
18 Wolf (1999): 47-48. 
19 Wolf (1999): 48. 
20 Ryan (2005): 9; Durant (1985): 8. 
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genoemd: ‘schilderen met woord en toon’) op het gebied van het libretto en de muziek van 

Sunday in the Park with George. De derde, onbesproken vorm van imitatie is imaginary 

content analogies (analogie op basis van denkbeeldige inhoud), oftewel het vrij vertalen of 

omzetten van elementen van een specifiek kunstwerk naar het andere kunstwerk. Hierover 

zegt Wolf het volgende: 

 

Since the essence of such an imaginary content analogy to music is a translation 

of a particular, real or fictitious piece of music into literary images or scenes, there 

is a necessary affinity (…) between this form and the form of ‘specific reference’ 

– and hence a certain closeness to verbal music. Nevertheless, (…) for the sake of 

a lucid typology the technical aspect should be distinguished for the referential 

aspect.21  

 

Ik heb gekozen de technische en referentiële aspecten niet te scheiden, omdat Wolf dat slechts 

doet ‘for the sake of a lucid typology’ en omdat ze in de praktijk niet van elkaar te scheiden 

zijn. Daarom staan de referenties bij mij in het hoofdstuk over thematisering. Daarnaast zegt 

hij ook: 

 

This content is subjective and actually not ‘there’ in the music (…) This relation 

may be seen, e.g., in the ‘translation’ of the melancholy and songlike Rondeau 

into the verbal image of a “tenderly mournful” singing girl or, in the description of 

the Sarabande, in the transformation of the passages of the solo flute into the 

thoughts of a lonely man.22 

 

Omdat de relaties door deze ‘vertalingen’ bij imaginary content analogies erg subjectief zijn, 

bespreek ik alleen formal and structural analogies en word music. Die relaties zijn minder 

subjectief, of in ieder geval beter aan te wijzen en hard te maken. 

 

In de conclusie ten slotte, probeer ik een uitspraak te doen over de wijze waarop het schilderij 

is vertaald naar de musical. 

  

                                                
21 Wolf (1999): 51. 
22 Wolf (1999): 51. 
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1. Twee zondagen 
 

Un dimanche après-midi… 

In de negentiende eeuw verandert de wereld in een rap tempo. Stoomboten en auto’s, 

telefoons en elektriciteit ontstaan door de snelle ontwikkeling van de industrie. De industrieën 

trekken veel mensen van het platteland aan, waardoor die naar de stad migreren. Mensen 

komen terecht in een als maar groter wordende stad vol chaos en een als maar kleiner 

wordende wereld, waar men sneller grotere afstanden kan afleggen. Kunstenaars spelen in op 

deze modernisering, industrialisatie en urbanisatie. Sommige schilders verlaten hun atelier en 

beginnen buiten schetsmatig te schilderen. Deze impressionisten proberen het alledaagse en 

de vluchtigheid van het leven te vangen. Hun impressies en waarnemingen van de chaotische, 

veranderlijke stad proberen ze weer te geven in hun schilderijen door stadsscènes af te 

beelden op een vluchtig geschilderde manier. Niet de werkelijkheid, maar de werkelijkheid 

zoals hun ogen die zien, beelden ze af.23  

Vanaf de jaren 1880 beginnen schilders systematischer onderzoek te doen naar lijn, 

patroon, vorm en kleur. Op een wetenschappelijke manier wordt de observatie van mensen 

onderzocht en kleur geanalyseerd. Dit sluit aan bij de interesse in wetenschap die heerst in de 

negentiende eeuw, aangewakkerd door Charles Darwin (1809-1882). De kunst van deze 

schilders is geworteld in de impressionistische manier van waarneming en onderwerpskeuze, 

maar de kunstenaars maakten gebruik van wetenschappelijke methodes. Daarom is hun kunst 

ook stilistisch anders. Deze schilders worden dan ook neo-impressionisten genoemd.24 

Eén van deze neo-impressionisten is Georges Seurat (1859-1891). In het jaar 1884 

begon hij in zijn atelier in Parijs aan het grootste schilderij dat hij heeft gemaakt: Un 

dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte (zie figuur 2). Dit schilderij verbeeldt La 

Grande Jatte, een eiland in de rivier de Seine nabij Asnières, een snel groeiende, industriële 

voorstad van Parijs. Het eiland was een populaire recreatieplek en veel Parijzenaren van 

verschillende klassen waren er te vinden op hun vrije zondag.25  

 

Bij het schilderen van dit werk maakte Seurat systematisch gebruik van  

(semi-)wetenschappelijke kleurtheorieën en theorieën over de perceptie van licht. 

Wetenschappers concentreerden zich in zijn tijd niet meer alleen op de tint van een kleur 

(blauw, rood), maar ook op de verzadiging (fel en zuiver of flets en gedekt) en de intensiteit 

(donker of licht) van een kleur. Seurats schildertechniek – hijzelf noemde de techniek 

chromoluminarisme – vloeide voort uit de theorieën die hij gebruikte. Eén van die 

wetenschappers was Michel-Eugène Chevreul (1786-1889). Hij introduceerde de termen 

simultaneous contrasts en successive colors. Met de eerste term bedoelde hij dat kleurcontrast 

sterker wordt, wanneer complementaire kleuren naast elkaar worden geplaatst. Met de tweede 

term bedoelde hij het effect dat, wanneer iemand naar een kleur kijkt en dan wegkijkt, iemand 

de complementaire kleur voor ogen ziet van de kleur die hij net heeft gezien, als een soort 

‘nabeeld’. Als iemand bijvoorbeeld naar groen kijkt, en dan wegkijkt, ziet het oog nog even 

                                                
23 Kleiner (2008): 687-689. 
24 Kleiner (2008): 699. 
25 Kleiner (2008): 699-700. 
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rood.26 Seurat probeerde deze theorieën te verwerken door complementaire kleuren naast 

elkaar te gebruiken. Om de figuren heen schilderde hij ook een halo in complementaire 

kleuren, zodat de figuren optisch werden gescheiden van hun achtergrond. Hetzelfde deed hij 

met de buitenste rand en de binnenkant van het schilderij. Hierdoor probeerde hij het 

natuurlijke effect van successive colors te versterken.27 

 

 
Figuur 2 Georges Seurat, Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte, 1884-1886. Olie op canvas, 207,5 cm x 308,1 
cm. The Art Institute of Chicago, Chicago. Bron: http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/27992.  

Een tweede wetenschapper wiens theorieën Seurat kende, is Charles Blanc (1813-

1882). Hij heeft het over optische menging. Dit houdt in dat kleuren in het oog kunnen 

‘mengen’, wanneer twee (complementaire) kleuren bij elkaar worden geplaatst. 

Natuurkundige Ogden Rood (1831-1902) werkte dit principe verder uit. Hij geeft aan dat dit 

effect het beste tot zijn recht komt als de twee kleuren in kleine stippen of lijnen bij elkaar 

staan en vanaf een afstand worden gezien.28 Seurat werkte dit uit in zijn schildertechniek. Hij 

mengde de kleuren verf niet op het palet, maar bracht ze aan op doek in hun pure tinten (elf in 

totaal).29 Ook bracht hij de verf aan in kleine stippen en lijntjes. Critici noemden deze 

techniek pointillisme.30 Het wordt ook wel divisionisme genoemd, omdat de kleuren van 

elkaar gescheiden worden en in de tinten waaruit ze worden gemengd puur op doek worden 

                                                
26 Kleiner (2008): 701. 
27 Fiedler (2004): 200-202. 
28 Kleiner (2008): 701; Herbert (2004): 34. 
29 Herbert (2004): 116. 
30 Herbert (2004): 114; Fiedler (2004): 200-201. 
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aangebracht.31 Inge Fiedler, conservatie-microscopist aan The Art Institute of Chicago, 

beschrijft Seurats schildertechniek als volgt: 

 

His paint application was often directional; for instance, he painted most of the 

foliage and grass in short crisscross brushstrokes; he rendered the water in 

disconnected, horizontal bands; and he used abbreviated, vertical, multicolored 

lines to represent tree trunks and some parasols. To create the figures and animals, 

he employed a combination of ellipses, broken lines, and slashes, which follow 

the contours of the figures, serve to delineate details, and indicate highlights and 

shadows. Most of the brushstrokes are linear, though there are some that curve to 

follow the shape of forms. (…) In actuality, these dots should be considered small 

brushstrokes, for they are not always perfectly round and they vary in size and 

shape depending on the subject depicted. Seurat chose to use this technique as the 

best means to achieve optimum optical mixing effects.32 

 

De metaforen die Fiedler gebruikt om de stijl van Seurat te beschrijven doen denken aan 

muziek: ‘broken lines’, ‘mixing effects’. Het is goed voor te stellen dat er muzikanten en 

componisten zijn die zich geïnspireerd voelden tot muzikale werken op basis van zijn 

schilderwerk. Al in Seurats eigen tijd viel de muzikaliteit van zijn werk op: in 1887 

karakteriseerde Paul Adam Seurats werk als arrangementen voor een symfonieorkest.33 Ook 

in de jaren 1920 werd de term ‘pointillisme’, de schildertechniek van Seurat, gebruikt om 

mozaïekachtige composities met kleine details aan te duiden. Opera’s van componist Arnold 

Schönberg (1874-1951) als Erwartung waren bijvoorbeeld op deze manier gecomponeerd.34 

Ook in het theater van zijn tijd is een analogie te vinden van het pointillisme van Seurat: de 

observatie, de wetenschappelijke analyse, het statische en de concentratie op het kleinste 

puntje of de kleinste seconde is ook te zien in naturalistische toneelstukken als Die Familie 

Selicke (1890) van Arno Holz en Johannes Schlaf, en L’Intruse (1890) van Maurice 

Maeterlinck.35 Later duikt Un dimanche après-midi zelf op als projectie in Photograph (1978) 

van James Lapine.36 Samen met Sondheim maakt hij honderd jaar nadat Seurat was begonnen 

aan zijn meesterwerk een musical die gebaseerd is op Un dimanche après-midi en Seurats 

schildertechniek. 

 

Sunday in the Park… 

Op 2 mei 1984 ging de musical Sunday in the Park with George in première in het Booth 

Theatre op Broadway, New York.37 Twee jaar eerder bespraken componist Stephen Sondheim 

(1930) en schrijver James Lapine (1949) verschillende opties voor een productie. Sondheim 

wilde aanvankelijk een thema en variaties erop als basis van de voorstelling, en liet Lapine 

een artikel zien uit een Frans kunsttijdschrift dat gewijd was aan allerlei variaties op de Mona 

                                                
31 Kleiner (2008): 700. 
32 Fiedler (2004): 199, 200. 
33 Dolan (2014): 132. 
34 Gray (1922): 84. 
35 Finney (1993): 2-3. 
36 Zadan (1990): xxxiii. 
37 Zadan (1990): xli. 
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Lisa. De discussie draaide uit op Franse kunst en Lapine bracht Seurats werk ter sprake, dat 

hij al eens had gebruikt in zijn toneelstuk Photograph. Ze vonden het geschilderde eiland 

lijken op een theaterdecor. Hierop zei Lapine: ‘What’s missing is the principal character. The 

painter.’ En dit idee werd de basis voor de musical, waarvan Sondheim de muziek en de 

liedteksten zou verzorgen en waarvan Lapine de toneeltekst zou schrijven.38 

 Uiteindelijk is het idee om de voorstelling te laten gaan over een thema en variaties op 

dat thema vervangen door een lineair plot, wat Sondheim en Lapine interessanter en 

uitdagender leek.39 Lapine zegt hierover in een interview: ‘We really wanted the first act to be 

about the making of a painting and the second act to be about the life of a painting. (…) The 

major thing I wanted to do in the show was enable anyone who is not an artist to understand 

what hard work art is.’40 De musical kent daarom twee bedrijven, die zich in verschillende 

tijden afspelen, respectievelijk eind negentiende en eind twintigste eeuw. Het eerste bedrijf 

speelt zich af in1884 op La Grande Jatte en in het atelier van Seurat. Het stuk begint met een 

leeg, wit toneel: ‘White. A blank page or canvas. The challenge: bring order to the whole. 

Through design. Composition. Balance. Light. And harmony.’41 Dan verschijnt langzaam de 

schilder George (Seurat) en zien we hem werken aan het schilderij Un dimanche après-midi à 

l'Île de la Grande Jatte. George besteedt veel aandacht aan zijn schilderij, ten koste van zijn 

vriendin Dot. Sondheim zegt hierover in een interview: ‘That’s the classic triangle which I 

believe is universally true. He’s got his “wife” and his “mistress” – his art.’42 Dot voelt zich 

verwaarloosd en gaat daarom later in het bedrijf een relatie aan met bakker Louis. Aan het 

einde van het bedrijf komt een zwangere Dot op en zij vertelt George dat ze met Louis naar 

Amerika gaat. George reageert niet, zelfs niet als ze opbiecht dat het kind waarschijnlijk van 

hem is. In de laatste scène van het bedrijf zien we Dot met haar dochter Marie, maar ook dan 

schenkt George hen geen aandacht.  

De eerste akte draait voornamelijk om deze relatie tussen Dot en George. Daarnaast 

zijn er verschillende subplots. Zo verschijnen op het eiland en in het atelier kunstenaar Jules 

met zijn vrouw Yvonne en hun dochter Louise. Zij vinden dat George’s kunst ‘no life’ heeft 

en te rationeel is.43 Jules blijkt uiteindelijk een affaire te hebben met zijn eigen kokkin Frieda, 

die verloofd is met Jules’ bediende Franz. Daarnaast verschijnen figuren als twee meisjes die 

beiden Celeste heten en die versierd worden door twee soldaten, maar ook twee Amerikaanse 

toeristen, een veerman met een ooglapje en de ‘Nurse’ met de ‘Old Lady’, die de moeder van 

George blijkt te zijn. Gedurende het bedrijf converseren de personages met elkaar en worden 

ze geschilderd door George. 

 Het tweede bedrijf speelt zich af in 1984 in The Art Institute of Chicago, waar Un 

dimanche après-midi sinds 1926 en tot op heden nog hangt.44 We zien George, de 

achterkleinzoon van Seurat, een Amerikaanse conceptueel kunstenaar die in een artistieke 

crisis zit. Hij presenteert samen met zijn grootmoeder Marie in The Art Institute zijn laatste 

kunstwerk, een lichtmachine genaamd Chromolume #7. George voelt zich mislukt: door een 

                                                
38 Sondheim (2011): 4. 
39 Bernstein (1984): 14. 
40 Zadan (1990): xliv. 
41 Sondheim, Lapine (1990): 1. 
42 Savran (1990): xxiv. 
43 Sondheim, Lapine (1990): 11. 
44 Kleiner (2008): 700. 
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stroomstoring gaat er iets mis en tijdens de receptie krijgt hij het commentaar dat hij in 

herhaling valt met zijn werken. Kunstenaars die hem hebben geholpen, andere kunstenaars, 

museummedewerkers en kunstcritici confronteren hem hiermee en concluderen: ‘Art isn’t 

easy.’45 Weken later overlijdt Marie. George besluit terug te keren naar haar geboorteplek en 

die van het schilderij: La Grande Jatte. Hij gaat daar zijn kunstwerk presenteren. Op een 

gegeven ogenblik zit hij op een bankje in het park waar Seurat destijds schilderde. Nu staan er 

industrie- en kantoorgebouwen. Dan verschijnt Dot, als in een visioen, en begroet George 

alsof hij ‘haar’ George is. Hij legt haar zijn crisis uit en zij geeft aan dat hij niet moet 

twijfelen over zijn keuzes. George leest voor uit een boekje van zijn grootmoeder, dat van Dot 

is geweest: ‘Design. Tension. Composition. Balance. Light. Harmony.’46 Dan is het toneel 

weer leeg en wit: ‘White. A blank page or canvas. His favourite. So many possibilities.’47 

 

James Lapine is grotendeels verantwoordelijk voor bovenstaand libretto, maar volgens Mark 

Grant, componist en auteur van The Rise and Fall of the Broadway Musical, is de muziek en 

de liedtekst van Stephen Sondheim leidend: ‘There is no arguing that his shows and lyrics as a 

body of work embody extraordinary high-end writing for the musical. (…) Although he does 

not write the librettos, the gravitational pull of his style and lyrics is so strong that they seem 

to guide the action of his shows, and even to direct the director.’48  

Sondheims werk wijkt af van de gemiddelde muziek voor Broadway. Voor hem is de 

instrumentale begeleiding belangrijker dan de melodie. De begeleiding geeft een lied zijn 

dramatische vorm, en die vorm is bij hem meestal lastig, open en niet-repetitief. Sondheims 

muziek is vaak onvoorspelbaar. Zijn liedjes ‘avoid clarity of progression, swerve, advance, 

float, circle back like the very plots which they sing. (…) The dissonant, unexpected, 

atmospheric, complex sound of his score insists that the plot mirror the musical resistance.’49 

 De muziek voor Sunday in the Park neemt in zijn oeuvre een bijzondere plek in. 

Sondheim zegt hier zelf over:  

 

I have often been accused of writing ‘cold’ scores: intellectually acute but 

emotionally dispassionate, not userfriendly [sic]. Warmth comes in many guises, 

however, and one man's passion is another man's sentimentality. When I look 

back as objectively as I can at the shows I wrote before James and contrast them 

with Sunday in the Park with George and the others I wrote with him, it seems 

clear to me that a quality of detachment suffuses the first set, whereas a current of 

vulnerability, of longing, informs the second.50 

 

Ook anderen valt de muziek van de musical op.51 Criticus Frank Rich schreef over de 

première in de New York Times van 3 mei 1984: ‘Mr Lapine and Mr Sondheim have made a 

contemplative modernist musical that, true to form, is as much about itself and its creators as 

                                                
45 Sondheim, Lapine (1990): 83. 
46 Sondheim, Lapine (1990): 109. 
47 Sondheim, Lapine (1990): 110. 
48 Grant (2004): 98. 
49 Young (2000): 83. 
50 Sondheim (Lente 2012): 18. 
51 Zie figuur 3 voor het overzicht van de muziek uit Sunday in the Park with George. 
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it is about the universe beyond.’52 Grant bevestigt dat na Sunday in the Park Sondheims stijl 

veranderde: ‘Sondheim’s lyrics also have grown increasingly fragmented and pointillistic in 

form; free verse rather than closed forms and short poetic feet are his latter-day signatures.’53 

 Dat de transformatie van schilderij naar musical door de recensenten als geslaagd werd 

beschouwd, werd onderstreept door hun gebruik van muzikale en schilderkunstige 

adjectieven. Rich noemde de productie een ‘modernist musical’, Grant noemt de muziek 

‘pointillistic’. Ook Sondheim zelf liet in een interview weten: ‘The more I found out about 

him [Seurat], the more I realized, “My God, this is all about music.”’54 

 

 Titel Zangers 
   
 Akte 1  
  1. Sunday in the Park with George George / Dot 
  2. No Life Jules / Yvonne 
  3. Color and Light George / Dot 
  4. Gossip Celeste #1 / Celeste #2 / Boatman / 

Nurse / Old Lady / Jules / Yvonne 
  5. The Day Off Allen 
  6. Everybody Loves Louis Dot 
  7. The One on the Left Soldier / Celeste # 1 / Celeste #2 / 

George 
  8. Finishing the Hat George 
  9. The Day Off – Reprise Allen 
10. We Do Not Belong Together George / Dot 
11. Beautiful Old Lady / George 
12. Sunday Allen 
  

Akte 2 
 

13. It’s Hot Up Here Allen 
14. Chromolume #7 Orkest 
15. Putting It Together (incl. Gossip – Reprise) Allen 
16. Children and Art Marie 
17. Lesson #8 George 
18. Move On George / Dot 
19. Sunday – Reprise Allen 

 
Figuur 3 Liedoverzicht. Sunday in the Park with George. Original Broadway Cast Recording. Originele Broadway-cast. 
New York: RCA, 1984. 

  

                                                
52 Rich (1990): xlv. 
53 Grant (2004): 98. 
54 Zadan (1990): xxxiii. 
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2.Thematisering 

 

Zoals aangegeven gebruik ik de typologie van Wolf (1999) om te onderzoeken hoe elementen 

van Seurats schilderij terug te zien zijn in Sunday in the Park with George. In dit hoofdstuk 

komen de ‘tekstuele positionele vorm’ van thematisering, en de algemene en specifieke 

referentiële vorm van thematisering aan bod, met betrekking tot het libretto van Sunday in the 

Park with George.   

 

Positioneel: tekstueel 

Met ‘tekstuele positionele vormen’ van thematisering bedoelt Wolf de manieren waarop een 

niet-dominant medium in de hoofdtekst wordt beschreven of genoemd (‘tekst’ is hier 

overdrachtelijk bedoeld: een schilderij kan ook een tekst zijn).55 In dit geval keert Un 

dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte terug in de dialogen en de regieaanwijzingen 

van Sunday in the Park with George. Om te beginnen verhaalt de musical over het 

maakproces van het schilderij. Seurat wordt als personage ‘George’ aangevoerd die in zijn 

atelier en op het eiland werkt aan verschillende schilderijen, waaronder Un dimanche après-

midi.56 Op verschillende momenten in het verhaal spreekt George vier verschillende 

woordenreeksen uit over kenmerken van het schilderij: de eerste keer als openingswoorden 

van akte 1, de tweede keer wanneer we hem voor het eerst in zijn atelier zien, de derde keer 

als laatste woorden van akte 1, de vierde keer als laatste woorden van akte 2: 

 

Design.    Order.    Order.    Order.  

Composition.   Design.  Design.   Design. 

Balance.   Composition.  Tension.   Tension. 

Light.     Tone.    Balance.  Composition. 

And harmony.   Form.    Harmony.  Balance.  

Symmetry.      Light. 

Balance.     Harmony. 57 

  

Deze woorden mompelt schilder George wanneer hij diep in gedachten is over het schilderij. 

Het zijn aspecten waarop George zich wil concentreren bij het maken van zijn meesterwerk 

en telkens veranderen de eisen waaraan het schilderij moet voldoen. Alle begrippen zijn 

kenmerken die ook aan Un dimanche après-midi toegeschreven kunnen worden. 

Daarnaast heeft George met een andere schilder Jules en zijn vrouw Yvonne woorden 

over het schilderij. Zo vraagt Jules: ‘Drawing my servants? Certainly, George, you could find 

more colourful subjects.’58 George legt hem op zijn beurt zijn schildertechniek uit: ‘See? Red 

and blue. Your eye made the violet. (…) So, your eye is perceiving both red and blue and 

violet. Only eleven colours – no black – divided, not mixed on the palette, mixed by the eye. 

                                                
55 Wolf (1999): 47, 49. 
56 Sondheim, Lapine (1990): 16 e.v. 
57 Sondheim, Lapine (1990): 1, 16, 63-64, 108-109. 
58 Sondheim, Lapine (1990): 36. 
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(…) Science, Jules. Fixed laws for colour, like music.’59 Voor de oplettende lezer is deze 

laatste uitspraak van George een verwijzing naar hoe Sondheim met muziek weet om te gaan 

alsof het schilderkunst is. Dit bespreek ik in het volgende hoofdstuk. 

De tweede akte speelt zich voor een groot deel af in The Art Institute of Chicago, waar 

het schilderij hangt. Tijdens de opening van zijn tentoonstelling geeft de achterkleinzoon van 

George met zijn grootmoeder een klein college over Seurat en zijn schilderij Un dimanche 

après-midi. Ze vertellen over zijn leven en opleiding, zijn werk, hoe hij conventies over 

perspectief en ruimte achter zich liet, zijn wetenschappelijke benadering van kleur en licht, en 

over het divisionisme en pointillisme.60 

 

Ook is tekstuele thematisering te zien in de liedteksten. Om te beginnen wordt gezongen over 

George (Seurat) en zijn kunst, onder meer door Dot (overigens een speaking name, duidelijk 

verwijzend naar de dots op het schilderij). Zij zingt: ‘Artists are bizarre. Fixed. Cold.’ maar 

ook ‘George’s stroke is tender, / George’s touch is pure.’ en ‘Louis’ art is not hard to 

swallow.’61 Ook Jules en Yvonne bezingen zijn kunst: ‘It’s so mechanical.’ en ‘All mind, no 

heart. / No life, in his art. / No life in his life.’62 Deze uitspraken komen overeen met de 

gangbare interpretatie van het werk van Seurat. Zo zegt de Amerikaanse kunsthistorica Linda 

Nochlin over de schilderkunst van Seurat: ‘He himself is absent from his stroke. (…) The 

paint application is matter-of-fact, a near- or would-be mechanical reiteration of the functional 

“dot” of pigment.’63 

 Daarnaast gebruikte Sondheim ook metaforen die herinneren aan Seurats 

schildertechniek in Un dimanche après-midi. Dot voelt zich genegeerd door George en zingt 

daarom op een bepaald moment: ‘And you’re studied like the light.’64 Ook dit verwijst naar 

de objectieve, niet-emotionele manier van schilderen van Seurat. In het lied ‘Art isn’t Easy’ 

zien we verwijzingen naar de meer technische kant van Un dimanche après-midi. De George 

uit de tweede akte zingt hier over hoe hij geld en sponsoren bij elkaar moet zien te krijgen om 

zijn kunst te financieren en tentoon te stellen. Hij maakt daarvoor gebruik van metaforen die 

op de technische aspecten van Seurats meesterwerk slaan: ‘It has to come to light! (…) Bit by 

bit, / putting it toghether… / Piece by piece (…)’65 en ook ‘Dot by dot, / Building up the 

image. (…) remember you’re objective. (…) keep it in perspective. (…)’66 Verder wordt in 

het lied ‘Sunday’ de zondag bezongen, waarbij de personages veel kleuren en ‘schilderjargon’ 

gebruiken:  

 

ALL: 

Through arrangements of shadows 

Towards the verticals of trees 

Forever… 

                                                
59 Sondheim, Lapine (1990): 50. 
60 Sondheim, Lapine (1990): 75-77. 
61 Sondheim, Lapine (1990): 6, 7, 39. 
62 Sondheim, Lapine (1990): 12. 
63 Nochlin (2007): 255 
64 Sondheim, Lapine (1990): 21. 
65 Sondheim, Lapine (1990): 86-87. 
66 Sondheim, Lapine (1990): 89. 
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By the blue 

Purple yellow red water 

On the green 

Purple yellow red mass 

Of the grass 

In our perfect park. 

 

GEORGE (to DOT) 

Made of flecks of light67 

 

Naast de beschrijvingen en metaforen komen in veel liedteksten ook isotopieën voor, 

semantische groepen binnen een tekst. In ‘Finising the Hat’ zingt George over het feit dat hij 

als schilder door een raam naar buiten staart en niet meedoet met het leven, dat hij de wereld 

ziet van de kunst (‘light’) en dat de wereld van zijn vrouw aan hem voorbijgaat (‘night’).68 Hij 

gebruikt hiervoor woorden die te maken hebben met ‘zien’, wat voor de hand ligt, omdat 

Seurats leven in het teken stond van observatie en het oog.69 ‘Look’, ‘watch’ en ‘see’ worden 

veel gebruikt, maar ook woorden die duiden op ‘zien’ in de zin van ‘inzien’ en ‘overzicht 

hebben’: ‘map’, ‘plan’, ‘studying’, ‘understand’.70 Dezelfde isotopie zien we ook bij andere 

liedjes, vooral bij het laatste lied ‘Move On’: ‘opened up my eyes’, ‘see’, ‘notice’, 

‘understand the light’, ‘vision’, ‘colour’, ‘light’.71 

 

Referentieel: algemeen en specifiek 

Bovenstaande beschrijvingen, metaforen en isotopieën behoren tot de positionele 

thematisering. Daarnaast zijn ook referentiële vormen van thematisering terug te zien in de 

musical. Referentiële vormen van thematisering vinden plaats wanneer een kunstwerk in zijn 

geheel (algemeen) of delen van het kunstwerk (specifiek) worden opgeroepen of ‘tot leven 

komen’ in een ander kunstwerk.72 De referenties in Sunday in the Park aan Un dimanche 

après-midi à l’Île de la Grande Jatte zijn alleen te vinden in de regieaanwijzingen van het 

libretto. Deze referenties spreken voor zich, maar ze zijn het toch waard genoemd te worden, 

omdat ze hoogtepunten vormen in de voorstelling of belangrijke elementen zijn in het verhaal. 

 Eén van de specifieke verwijzingen naar Seurats schilderij is het eiland La Grande 

Jatte. Dit eiland in het midden van de Seine wordt weergegeven op het schilderij, en is ook de 

locatie waar het eerste bedrijf en het eind van het tweede bedrijf van de musical zich afspeelt. 

Andere belangrijke onderdelen van het schilderij waarnaar wordt verwezen zijn de 

personages, namelijk (in volgorde van opkomst): Dot (pagina 2), Old Lady, Nurse (3), Franz 

(9), Jules, Yvonne (11), Boatman, Celeste #1, Celeste #2, Louis (23), Louise (24), Frieda (32), 

Soldier, Companion (33) en baby Marie (57). 

                                                
67 Sondheim, Lapine (1990): 64. 
68 Sondheim, Lapine (1990): 45. 
69 Kleiner (2008): 699-701. 
70 Sondheim, Lapine (1990): 44-45. 
71 Sondheim, Lapine (1990): 105-107. 
72 Wolf (1999): 49-50. 
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Ook komt het schilderij zelf enkele keren tevoorschijn. Een paar keer is het schilderij-

in-wording te zien in de studio van George.73 Daarnaast is het voltooide schilderij te zien 

(‘The completed canvas flies in’) en dient als theatergordijn dat het einde van de eerste akte 

markeert.74 Het schilderij is ook te zien als museumstuk, wanneer de scène zich afspeelt in 

The Art Institute of Chicago.75 

Het schilderij komt tevens letterlijk tot leven door de personages. Zij vormen enkele 

keren een tableau vivant (vaak ook ‘tableau’ genoemd). De Engelse theaterwetenschapper 

Pavis definieert een tableau vivant als ‘[the] staging of one or more actors who are immobile 

and fixed in an expressive pose suggestive of a statue or painting.’76 Uit de term ‘tableau 

vivant, oftewel ‘levend beeld’, blijkt al een wederzijdse beïnvloeding van schilderkunst en 

theater. In de renaissance zochten schilders naar manieren om schilderkunst levendig te 

maken. De Duitse theaterwetenschapper Heeg zegt hierover: ‘Bei diesem Unterfangen ist die 

Malerei allerdings schon in der Renaissance auf die Hilfe zweier Vermittler angewiesen: Das 

Theater und die Sprache der Taubstummen.’77 Ook gaat het theater te rade bij de 

schilderkunst. Al in de middeleeuwen worden tableaux op toneel gebruikt, maar in de 

achttiende eeuw vindt theoretisering plaats over toneel en zijn ‘Orientierung an peinture und 

tableau. Peintüre parlante soll die Bühne der französischen Klassik sein.’78 Door de 

dramatisering en theatralisering van schilderkunst kon het theater dus schilderachtig worden.79 

Net voor het doek valt op het einde van de eerste akte, en wanneer het doek weer 

opengaat bij de aanvang van de tweede akte wordt Un dimanche après-midi als tableau op 

toneel gebracht.80 Ook twee andere schilderijen van Seurat die in dezelfde stijl als Un 

dimanche après-midi zijn gemaakt, worden als tableau op toneel gezet. Enkele acteurs 

vormen Une Baignade Asnières (1884) op een deel van het toneel en om hen heen wordt een 

grote lijst gehouden, alsof het een schilderij is.81 Ook vormt Dot in haar eentje een tableau 

vivant dat La Poudreuse (1889) voorstelt.  

                                                
73 Sondheim, Lapine (1990): 15 e.v. 
74 Sondheim, Lapine (1990): 65. 
75 Sondheim, Lapine (1990): 80. 
76 Pavis (1998): 377. 
77 Heeg (2003): 79. 
78 Heeg (2003): 75. 
79 Heeg (2003): 77. 
80 Sondheim, Lapine (1990): 65, 67. 
81 Sondheim, Lapine (1990): 10. 
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3. Imitatie 
 

Net als in het vorige hoofdstuk concentreer ik me op het onderste gedeelte van het schema 

van Wolf. Nu komen twee vormen van imitatie aan bod, namelijk formele en structurele 

analogieën, en word music. Ik richt me hiervoor zowel op het libretto als op de muziek. 

 

Formele en structurele analogie 

Bij formele en structurele analogie gaat het om imitatie, waarbij de vorm, structuur en 

compositie van Sunday in the Park wordt beïnvloed. Met andere woorden: de manier waarop 

de bouwstenen van de musical, en de ordening en verhouding van de bouwstenen, worden 

beïnvloed door Un dimanche après-midi.82 

 

Pointillisme is één aspect van Seurats schilderij dat terug te zien is in de vorm en structuur 

van de musical. In het lied ‘Colour and Light’ gebeurt dit het opvallendst. Tijdens dit lied is 

George aan het werk in zijn atelier, terwijl hij zingt:  

 

Red red red red  

Red red orange 

Red red orange 

Orange pick up blue 

Pick up red 

Pick up orange 

From the blue-green blue-green 

Blue-green circle 

On the violet diagonal 

Di-ag-ag-ag-ag-ag-o-nal-nal 

Yellow comma yellow comma 

Numnum num numnumnum 

Numnum num…83 

 

De tekst van lied is grotendeels opgebouwd uit kleuren en betekenisloze woorden, en het valt 

op dat het veelal woorden zijn met één lettergreep. Langere woorden worden in stukjes 

gehakt. Vaak worden deze woorden staccato gezongen op achtste noten of kleiner.84 De 

manier van zingen komt overeen met de manier van schilderen van Seurat, met de kleine, 

korte beweging van de hand en de gekleurde stippen die ontstaan. Dit zingen van kleuren en 

woorden met één lettergreep gebeurt ook in ‘The Day Off’ en ‘Sunday’.85  

 De kleine en scherpe stipjes zijn ook verwerkt in een muzikaal motief in de 

begeleiding dat voor het eerst te horen is in ‘Colour and Light’. Sondheim-kenner en regisseur 

Craig Zadan zegt hierover: ‘Then there’s the painter’s theme, which is sharp and staccato and 

                                                
82 Wolf (1999): 46. 
83 Sondheim, Lapine (1990): 19-20. 
84 Sondheim (1984): 26: maat 34. 
85 Adler (2000): 52. 
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jabbed.’86 Dit ‘schildersmotief’ komt voor wanneer George aan het schilderen is. Het is een 

staccato en scherp ritme van achtste noten, en vaak staat er in de bladmuziek ook ‘strict 

tempo’ en ‘sempre staccato’ bijgeschreven.87 Het motief ontwikkelt zich gedurende het stuk. 

Vaak staat op zo’n moment boven de notenbalk ‘dabs with another color’ of ‘switches 

brushes again’.88 Wanneer de verf van George verandert, verandert ook het motief, alsof de 

nieuwe kleuren doorklinken in de staccato tonen. Ook klinkt het motief wanneer Dot zich 

ritmisch poedert, alsof het aanbrengen van rouge een artistieke daad is.89 Staccato of marcato 

tonen en akkoorden in achtste noten of kleiner zijn ook terug te zien en te horen in ‘The Day 

Off’, ‘Putting It Together’, ‘Lesson #8’ en zelfs in de muziek tijdens de buiging.90  

 

Een tweede invloed is het divisionisme van Seurat, waarbij kleuren gescheiden op doek 

worden geplaatst. Zo worden ook personages die bij elkaar horen en een stelletje of gezin 

vormen constant uit elkaar gehaald. Jules – de man van Yvonne – gaat bijvoorbeeld vreemd 

met Frieda – de verloofde van Franz. Ook Dot gaat weg bij George (‘We do not belong 

together’91) terwijl ze samen wel een paar vormen, zoals rood en blauw samen paars vormen 

(‘We’ve always belonged / Together!’92). Zelfs in de vereeuwiging van de personages, op het 

schilderij, staan de stelletjes niet bij elkaar: Dot staat niet bij Louis en haar baby, maar bij 

Jules; Jules staat niet bij Yvonne, zijn dochter Louise, of zijn minnares Frieda; de soldaten 

staan niet bij Celeste #1 of Celeste #2. Ook praten en zingen de mensen gescheiden van elkaar 

en door elkaar heen, bijvoorbeeld de gelijktijdige ruzies tussen Celeste #1 en Celeste #2, en 

tussen Yvonne, Jules, Frieda en Franz, maar ook in de liedjes ‘It’s Hot Up Here’ en ‘Art Isn’t 

Easy’.93 Deze gelijktijdige monologen mixen als het ware in het oor van de luisteraar die ze 

tegelijkertijd waarneemt, net als de gescheiden kleuren op doek in het oog mengen.  

 Op muzikaal niveau is tevens het divisionisme te horen. Door heel het stuk klinken 

arpeggio’s, tonen die na elkaar worden gespeeld en bij de laatste toon uit het arpeggio pas 

tegelijk klinken en in het oor weer samenkomen, alsof een akkoord uit elkaar wordt gehaald 

in plaats van een kleur.94 Deze arpeggio’s worden meestal gespeeld wanneer er iets op toneel 

verandert. Zo klinken ze wanneer er decorstukken als bomen of een parasol verschijnen of 

verdwijnen, maar ook wanneer personages opkomen of afgaan.95 Verder zijn de arpeggio’s 

ook te horen tijdens de vier keer dat George ‘Composition. Balance. (…)’ zegt, soms in 

combinatie met een decorwijziging.96 De noten waaruit de arpeggio’s zijn samengesteld 

veranderen telkens, net als kleurcombinaties veranderen om kleuren te mengen.97 

 Op een hoger muzikaal niveau is er ook sprake van divisionisme en optische menging. 

Leonard Jacobs – oprichter van het culturele tijdschrift The Clyde Fitch Report – geeft aan dat 

                                                
86 Sondheim (1984): 24; Zadan (1990): xxxiii. 
87 Sondheim (1984): 24: maat 1-2, 4-5, 7-17. 
88 Sondheim (1984): 25-27: maat 21, 23, 33, 35, 42, 44. 
89 Sondheim, Lapine (1990): 15. 
90 Sondheim (1984): 57-80, 166, 217, 239. 
91 Sondheim, Lapine (1990): 53. 
92 Sondheim, Lapine (1990): 107. 
93 Sondheim, Lapine (1990): 61-63, 70-71, 94-96. 
94 Zadan (1990): xxxiii. 
95 Sondheim (1984): 3, 16, 124, 125. 
96 Sondheim, Lapine (1990): 1, 2, 5. 
97 Sondheim (1984): 1-2: maat 3-6, 7, 8. 
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de verbinding van de liedjes uit de musical overeenkomt met de manier waarop de puntjes op 

Seurats schilderij met elkaar zijn verbonden:  

 

The romantic section of the opening song ... is developed further in a subsequent 

number ("Color and Light"), which then becomes the basis for a later song ("We 

Do Not Belong Together"), which, in turn, informs the show's penultimate 

number ("Move On"). As a result, what may initially sound like a sequence of 

separate numbers actually connects, like the painter's dots, to form a highly 

patterned score that binds the story together, and also grows in resonance with the 

progress of the show.98 

 

Ook oefent het kleurenschema van Seurat invloed uit. Zadan ziet dat terug in ‘repeating 

[musical] motifs and certain key words and phrases’.99 Een terugkerend muzikaal motief is 

bijvoorbeeld het eerder genoemde schildersmotief. Een ander terugkerend motief in de 

muziek klinkt wanneer Dot in een laag tempo George aanspreekt.100 Dit motief klinkt onder 

andere in ‘Sunday in the Park with George’ (maat 77-94), ‘Everybody Loves Louis’(maat 5-

20), ‘It’s Hot Up Here’ (maat 52-80) en ‘Putting It Together’ (maat 3-11).101 

 Daarnaast zien we het gebruik van basale kleuren terug in de lessen van Dot. Zij leert 

aan de hand van een rood boekje lezen en schrijven, wat gebeurt met basale woorden en korte 

zinnen. Zoals de elf kleuren de basis zijn van Seurats schilderij, zo zijn woorden en letters de 

basis van Dots lessen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het lied ‘Lesson #8’.102 Ook leest Dot een 

keer langzaam uit haar boekje voor, waaronder half spellend: ‘h-e-r ball.’103 Dit spellen, of uit 

elkaar halen van woorden in letters, is analoog aan het divisionisme.  

 

Contrastwerking van (complementaire) kleuren is een ander aspect van Un dimanche après-

midi dat de structuur en vorm van de musical beïnvloedt. Zo worden Dot en George afgezet 

tegen Yvonne en Jules, wat betreft hun relatie en hun opvattingen over kunst. Dot en George 

zelf zoeken dingen in het leven die contrasteren met de wensen van de ander: liefde voor 

mensen of juist liefde voor objecten. Ook in het woordgebruik van personages zitten 

contrasten verstopt: Dot zingt bijvoorbeeld in ‘Sunday in the Park with George’: ‘I like that in 

a man. Fixed. Cold. God, it’s hot out here. [mijn cursivering]’104 Dit is tevens te zien in 

‘Sunday’ en ‘Move On’. 

 Ook op een hoger niveau is er sprake van contrasten die elkaar aanvullen. Volgens de 

Engelse theaterwetenschapper Symonds vormt de narratieve structuur van Sunday in the Park 

een palindroom (zie ook figuur 4): 

 

 

                                                
98 Jacobs (Lente 2008): 10. 
99 Zadan (1990): xxxii. 
100 Sondheim, Lapine (1990): 8, 39, 70, 83-84, 93. 
101 Sondheim (1984): 10-12, 80-81, 83-84, 139-141, 166-167. 
102 Sondheim, Lapine (1990): 103-104. 
103 Sondheim, Lapine (1990): 27. 
104 Sondheim, Lapine (1990): 6. 
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A series of concentric dramatic trajectories can be superimposed over the spine of 

the show. Seurat’s desire for “Order…” that bookends the show establishes its 

thematic discussion of Art; the relationship between Dot and George through 

different time periods and even characters (young George / Marie); the theme of 

children and parents, addressed in “Beautiful” and “Children and Art.”  A further 

circle can be seen in the “red book” dynamic – Dot’s “Lesson Number 8: 

Pronouns”- and its resolution in George’s song, “Lesson 8.”  Here we see several 

thematic links: the “Order” and “Precision” that guide Seurat’s artistry are 

reflected in the / rules of grammar that Dot attempts to learn; the discussion of 

artistic value that spans 100 years is closely tied to cultural assumptions about the 

value of learning and knowledge; and the documentation of facts, events, and 

personalities is refracted through comparisons between the painting’s “recorded 

truths” and Marie’s reading of those as disputed in the little red book. Most 

obviously, the stunning creation of Seurat’s painting, which is the climatic 

highlight of act 1 (and itself a resolution), acts as an enunciation of artistic 

completion, reflected in the beautiful chorale-like “Sunday” and later revisited to 

acerbic effect at the launch night of the Chromolume # 7 (the “Art” circle). (…) 

The core of the whole composition – the central pivot of the palindrome – is the 

death of its main character, which affects every other character and finds its 

expression in the “Eulogies” early in act 2. Indeed, this pivotal point in the drama 

is itself reinforced by its careful anticipation in the earlier “death” of Dot and 

George’s relationship, and its (palindromic) echo in the death of Marie some time 

later.105 

 
Figuur 4 ‘Diagrammatic representation of the dramatic structure of Sunday in the Park with George, indicating thematic 
trajectories that determine the “concept” of the show’, in: Symonds, D. (2014) ‘“You’ve Got to Be Carefully Taught”: Oscar 
Hammerstein’s Influence on Sondheim’, in: Gordon, R. (ed.) The Oxford Handbook of Sondheim Studies. Oxford: Oxford 
University Press: 58. 

                                                
105 Symonds (2014): 51-52. 
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Elk punt in het verhaal heeft zijn tegenhanger 

op precies de tegenovergestelde plaats in het 

verhaal, als een soort spiegelbeeld. Zo staan 

ook door Seurat gebruikte complementaire 

kleuren tegenover elkaar in het 

kleurenschema (zie figuur 5). 

Contrasten zijn daarnaast op muzikaal 

gebied te vinden. 106 Zo is er de afwisseling 

tussen mineur en majeur in de liedjes, maar 

wat ook veel voorkomt in de score van de 

musical is het wringen van dissonanten. Vaak 

is onder andere een kleine secunde te horen. 

In bijvoorbeeld ‘Beautiful’ zingt de moeder 

van George vrij vaak een cis gevolgd door 

een c (bis, in de maten 5, 9, 13, 55, 58, 63).107 

Ook tussen de twee laatste tonen van ‘No 

Life’ zit een kleine secunde (maat 49-53), 

maar ook gedurende het gehele lied (maten 

14-15, 16, 25, 26, 29) in ‘Sunday in the Park 

with George’ (maten 47, 113-114, 124-125) 

en ‘It’s Hot Up Here’ (maten 1, 3, 4, 61-70) zitten kleine secunden of septiemen.108 Daarnaast 

is enkele keren een tritonus te horen in ‘Sunday in The Park with George’ (maten 40, 44, 57-

66).109  

Interessant is ook dat deze dissonanten vaak niet worden opgelost, bijvoorbeeld ook 

niet bij de laatste twee tonen van het schildersmotief.110 Hier lijkt hetzelfde te gebeuren als bij 

successive colours: in plaats van een complementair nabeeld te zien dat niet daadwerkelijk 

bestaat, horen we de opgeloste dissonant toch in onze oren, terwijl die niet daadwerkelijk is 

opgelost. De naklank wordt ook weerspiegeld in het veelvuldig gebruik van fermaten, wat 

altijd bij het schildersmotief gebeurt.  

 

Een vijfde punt van de invloed van het schilderij op de musical is de ‘objectiviteit’ of 

‘onderzoekende wetenschappelijkheid’ van Un dimanche après-midi: orde, balans, 

compositie, zien. Zo brengt George orde aan in de chaos door regelmatig te zeggen waar de 

personages moeten staan, bijvoorbeeld wanneer de chaos van pratende mensen door hem naar 

het tableau vivant geleid wordt.111 Dit wordt muzikaal onderstreept in ‘Sunday’, wanneer de 

chaos van in canon zingende mensen wordt verbroken door achttien arpeggio’s en er daarna 

weer rust en harmonie heerst (de muzikale passage heet daadwerkelijk ‘Chaos’).112 

                                                
106 Zadan (1990): xxxiii. 
107 Sondheim (1984): 116, 117, 121, 122.  
108 Sondheim (1984): 18-22 / 7, 13, 14, 15 / 135, 140. 
109 Sondheim (1984): 7, 8, 9. 
110 Sondheim (1984): 25: maat 19. 
111 Sondheim, Lapine (1990): 63-65. 
112 Sondheim (1984): 126-127: maten 1-18. 

Figuur 5 ‘Twelve-part color circle, developed form the 
primary colors yellow/red/blue and the secondary colors 
orange/green/violet’, in: Itten, J. (1970) Itten. The Elements of 
Color. A treatise on the color system of Johannes Itten. Based 
on his book The Art of Color. Hagen, E. van (tr.) Birren, F. 
(ed.) New York / Cincinnati / Toronto / Londen / Melbourne: 
Van Nostrand Reinhold Company: 30. 
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 Deze orde en balans zien we ook terug in de eerder genoemde narratieve structuur als 

een palindroom, maar ook bij de zinnen en het toneelbeeld die de voorstelling inkaderen: het 

toneel is volledig wit, en de proscenium arch vormt een lijst om het toneel: ‘White. A blank 

page or canvas.’113 Het toneel is als een canvas, met het verschil dat het toneelbeeld weer wit 

is wanneer het doek valt, en een canvas eeuwig beschilderd blijft.114 Het witte, lege toneel 

markeert duidelijk de compositie, het begin en eind van de musical. 

  

Schilderen met woord en toon 

‘Schilderen met woord en toon’ is mijn vertaling van Wolfs word music. Wolf doelde met 

deze term op ‘“poetic imitation of musical sound” (…) and creates musical analogies by 

foregrounding the (original) sound qualities of language.’115 Het gaat bij Sunday in the Park 

dus om tekstuele en muzikale analogieën met Seurats schilderij. Deze tekstuele en muzikale 

analogieën bevatten ‘van nature’ schilderachtige dimensies, die nu op de voorgrond treden. 

Dit kun je dus ‘schilderen met woorden en tonen’ noemen. Bij structurele analogieën draait 

het niet om die schilderachtige dimensie die taal of muziek eigen is.116 

 

Zoals kleuren en verf in elkaar kunnen overlopen, in contrast met elkaar kunnen staan of een 

bepaalde tint hebben, zo kunnen in een tekst fonetische of semantische verglijdingen 

voorkomen, maar ook ritme, rijm, alliteratie en assonantie. 

Eén van de gevonden analogieën is de syntactische spagaat. Hierbij gaat het om lange 

zinnen die zo lang zijn dat het lijkt alsof ze grammaticaal niet lijken te kloppen en in een waas 

op het papier zijn gestort. Deze lange zinnen doen denken aan de manier waarop kleuren verf 

in elkaar over kunnen lopen en één geheel vormen. Zoals een schilderij bestaat uit losse 

penseelstroken en kleuren verf, zo bestaan zinnen uit woorden en letters.117 Dit is goed te zien 

aan de liedtekst van ‘Sunday in the park with George’ die razendsnel wordt gezongen: ‘There 

are worse things than staring at the water as you’re posing for a picture after sleeping on the 

ferry after getting up at seven to come over to an island in the middle of river half an hour 

from the city on a Sunday.’118  Dit gebeurt ook in ‘It’s Hot Up Here’. 

Daarnaast kan ook het gebruik van fonetische verglijding schilderachtig genoemd 

worden. Hierbij verschuift de klank van de gebruikte woorden heel langzaam en geeft 

hetzelfde effect als de syntactische spagaat.119 Zo zingt George in ‘Color and Light’ het woord 

‘hat’, dan  de woorden ‘hot’, ‘shut’ ‘dut’, ‘Dot’, ‘fat’, ‘hat hat hat hat’, ‘hot hot hot’.120 

Bijvoorbeeld in ‘The Day Off’ gebeurt dat in de vorm van ‘puddle’, ‘poodle’, ‘piddle’.121 

Assonantie, alliteratie en rijm, die in elke liedtekst terug te vinden zijn, creëren dit effect in 

zekere zin ook.  

 

                                                
113 Sondheim, Lapine (1990): 1. 
114 Adler (2000): 51. 
115 Wolf (1999): 46. 
116 Wolf (1999): 49. 
117 Smulders (1985): 113-130. 
118 Sondheim, Lapine (1990): 9. 
119 Richard (1988): 125-142. 
120 Sondheim, Lapine (1990): 20. 
121 Sondheim, Lapine (1990): 32. 
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Zoals kleur en verf een eigen tint, verzadiging en intensiteit bezitten, zo bezit elke klank zijn 

eigen timbre, toonhoogte, dynamiek, textuur en duur/ritme.122 Zo is er deels overlap tussen 

tint en timbre, en verzadiging en textuur. 

 Het timbre van bijvoorbeeld ‘Color and Light’ geeft door de instrumentatie het idee 

van puntjes verf. Zo klinken op 1:03-1:07 en op 3:37-3:51 hoge belletjesachtige geluiden. Bij 

‘Beautiful’ klinkt een windgong op 0:00-0:17. Ook wordt er soms gefloten, wat ook een hoog 

en scherp timbre heeft.123 Verandering van timbre wordt daarnaast ook veroorzaakt door 

modulatie, iets wat in ‘Sunday in the Park with George’ veelvuldig gebeurt (maten 9, 65, 99, 

107).124 Een veranderend timbre kan gezien worden als de verkleuring van een tint. 

 Toonhoogte kan juist voor contrast zorgen, zoals kleuren tegenover elkaar ook licht of 

zwaar/donker kunnen zijn. Een moment waarop dit uitvergroot gebeurt is in ‘The Day Off’. 

George doet zingend twee verschillende hondjes na: Fifi en Spot. Bij Fifi zingt hij met 

falsetstem, terwijl hij bij Spot juist zijn borststem gebruikt.125 Na verloop van tijd wisselt hij 

zelfs om de maat van stem, wat het contrast extra versterkt.126 

 In volume kan ook met contrast gewerkt worden, maar dan tussen hard en zacht. Bij 

‘Color and Light’ staan veel dynamische aanwijzingen in de bladmuziek. In negen maten 

wordt gezongen van ff naar p naar f.127 Dit gebeurt bewust op bepaalde momenten: zo staat er 

crescendo poco a poco en vervolgens weer crescendo wanneer ‘he is consumed by light’.128 

Licht speelt in de schildertechniek van Seurat een bijzondere rol, zoals besproken is in het 

eerste hoofdstuk, dus het harder worden van muziek benadrukt deze gewichtigheid van licht 

in Seurats theorieën. Een ander moment waar de muziek contrastversterkend werkt, is bij 

‘Sunday in the Park with George’. Hier zingt George de woorden ‘hot’, ‘cold’ en vervolgens 

weer ‘hot’, wat gepaard gaat met volumewisseling. 

 Textuur beïnvloedt weer de tint, verzadiging en intensiteit van de muziek.  Bij ‘It’s 

Hot Up Here’ zingt bijvoorbeeld op een bepaald moment één stem per maat (maat 81), daarna 

zingen twee stemmen (85), dan twee en drie stemmen per maat in canon (87) en vervolgens 

zingt iedereen homofoon (90).129 Verschillende arrangeurs van producties van Sunday in the 

Park zeggen verder over de orkestratie het volgende: ‘quirky keyboard textures (…) reflect 

Seurat’s refraction of colors’ en ‘the nature of the show requires keyboard sounds for the 

“pointillism” [effect].’130 

 Verder zorgen ook ritme en duur voor contrast en vloeiende overgangen. De eerder 

genoemde lange zin van Dot in ‘Sunday in the Park with George’ wordt ontzettend snel 

gezongen, terwijl die zin vooraf wordt gegaan door het langzame motief waarin ze George 

telkens aanspreekt. Ook in ‘Everybody Loves Louis’ zingt Dot afwisselend dit trage motief en 

een gehaast up tempo fragment.131 

                                                
122 Meelberg (2010): 100. 
123 Sondheim (1984): 38: maat 168. 
124 Sondheim (1984): 405, 10, 12, 13. 
125 Sondheim (1984): 63: maat 79. 
126 Sondheim (1984): 66: maat 110. 
127 Sondheim (1984): 145: maten 102-104, 111. 
128 Sondheim (1984): 47: maat 246. 
129 Sondheim (1984): 141-143. 
130 Matthews (2014): 160-161. 
131 Sondheim (1984): 86: maat 97. 
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Conclusie 

 

‘My God, this is all about music,’ zegt Stephen Sondheim.132 Fixed laws for colour, like 

music,’ laat hij personage George zeggen.133 ‘Sondheim’s lyrics also have grown increasingly 

fragmented and pointillistic,’ meldt componist en auteur Mark Grant.134 Op verschillende 

niveaus is te zien dat de musical Sunday in the Park with George (1984) van James Lapine en 

Stephen Sondheim sterke intermediale banden heeft met het schilderij Un dimanche après-

midi à l’Île de la Grande Jatte (1884-1886) van Georges Seurat. 

 In de loop der tijd is er ook het een en ander geschreven over intermediale relaties, 

maar vrij weinig over de relatie tussen schilderkunst en (muziek)theater. Er is slechts een 

schaarse hoeveelheid theaterstukken die primair gebaseerd is op een schilderij. Als dat al 

gebeurt, dan gebeurt dat niet zo intensief als bij Sunday in the Park with George, aldus Anne 

Midgette.135 Maar waarom die verwerking van schilderkunst in de musical zo intensief is, 

vermeldt zij niet. In dit onderzoek heb ik daarom gekeken naar de manier waarop inhoudelijke 

en stilistische kenmerken en eigenschappen van het schilderij van Seurat invloed uitoefenen 

op de inhoud en de vorm van de musical van Sondheim en Lapine. 

 

Door middel van systematisch literatuuronderzoek en een analyse van de musical aan de hand 

van Wolfs intermedialiteitsschema kon ik de manieren waarop het schilderij invloed uitoefent 

op de musical inventariseren. 

 Ten eerste verwijst de musical naar Un dimanche après-midi op het gebied van 

thematisering. In de dialogen en regieaanwijzingen worden het schilderij en zijn kenmerken 

expliciet beschreven en genoemd. Tevens keren de kenmerken terug in de vorm van 

metaforen en isotopieën. Ook wordt het schilderij deels of in zijn geheel opgeroepen of komt 

het letterlijk op het toneel ‘tot leven’ als tableau vivant. 

 Ten tweede beïnvloedt Un dimache après-midi de musical op het gebied van imitatie. 

In de vorm en structuur van het libretto en de muziek van Sunday in the Park zijn invloeden te 

vinden van pointillisme, divisionisme, kleurenschema’s, (complementair) contrast en 

ordelijkheid. Daarnaast bevatten elementen van de tekst en muziek van de musical ‘van 

nature’ schilderachtige dimensies, die worden benadrukt. Dit gebeurt door syntactische 

spagaten, fonetische verglijdingen en stijlfiguren in de tekst, maar ook door timbre, 

toonhoogte, dynamiek, textuur en duur/ritme van de muziek. 

 Ik hoop door deze categorisering de lacune in de uitspraken van wetenschappers, 

recensenten en journalisten over de precieze invloeden van Seurats werk op Lapine en 

Sondheims musical enigszins te hebben opgevuld. Ook dragen mijn bevindingen hopelijk bij 

aan de nu nog schaarse hoeveelheid wetenschappelijke literatuur over de intermediale relaties 

tussen schilderkunst en (muziek)theater. 

 

 

                                                
132 Zadan (1990): xxxiii. 
133 Sondheim, Lapine (1990): 50. 
134 Grant (2004): 98. 
135 Midgette (18-10-2014) ‘When art sings’. 
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Bij mijn gebruik van Wolfs typologie als onderzoeksmethode wil ik graag nog enkele 

kanttekeningen plaatsen. Ik moest de typologie deels aanpassen, omdat die terminologisch 

niet één op één gebruikt kon worden. Ook bleek niet elke categorie even waardevol te zijn of 

gewoonweg niet van toepassing te zijn bij de manier waarop Seurats schilderij invloed 

uitoefent op de musical. De theorie stuit daarnaast op kleine beperkingen wanneer het wordt 

gebruikt voor de analyse van theater. Theater – en vooral muziektheater – is van zichzelf een 

intermediaal medium en maakt gebruik van verschillende semiotische kanalen. Daarnaast is er 

veel onenigheid over de ‘definitie’ of ‘mediumeigenheid’ van theater.136 Bij mijn analyse heb 

ik daarom de schilderkunst het niet-dominant medium genoemd en de muziek en de literatuur 

dominante media, en niet het theater. Deze media zijn immers onderdelen van het theater als 

‘hypermedium’, een medium dat alle kunsten en media in zich opneemt.137 En hoewel ook bij 

muziek en literatuur discussie is over wat het medium precies inhoudt, is er bij deze media 

sprake van slechts één kanaal, namelijk respectievelijk klank/geluid en woord/taal.138 

Wanneer bij indirecte intermedialiteit wordt gesproken over niet-dominant of dominant 

medium, levert dat dus problemen op bij het medium theater. 

 

Vervolgonderzoek kan zich richten op het gebruik van Wolfs typologie voor relaties tussen 

andere kunstvormen, nu aangetoond is dat met de nodige toepassing zijn typologie niet 

uitsluitend gebruikt kan worden bij musico-literary studies. Denk bijvoorbeeld aan gedichten 

die op muziek worden gezet, cinematografische technieken in literatuur of schilderijen die 

invloed uitoefenen op fotografie.139 

Ook kan vervolgonderzoek zich concentreren op de aard van (muziek)theater als 

medium, in het kader van theorieën als Wolfs notie van indirecte intermedialiteit. Deze 

theorieën kunnen een licht werpen op hoe tegen theater aan gekeken kan worden. Ook kan 

bekeken worden hoe deze theorieën juist een bepaalde opvatting over media en theater 

impliceren. 

Daarnaast zou verder onderzoek op dit gebied zich bijvoorbeeld kunnen richten op 

andere (muziek)theaterproducties die beïnvloed zijn door schilderkunst, zoals John Musto’s 

Later the Same Evening, gebaseerd op schilderijen van Edward Hopper, of Kennedy Center’s 

Little Dancer, gebaseerd op werken van Edgar Degas. Ook de productie van Gioachino 

Rossini’s Il viaggio à Reims door De Nationale Opera in 2015 is in dit licht een interessant 

voorbeeld van muziektheater geïnspireerd op schilderkunst, al gaat het in dit geval niet om het 

libretto of de muziek, maar om een enscenering. Het verhaal van een reisgezelschap dat op 

weg is naar de kroning van Karel X te Reims wordt door regisseur Damiano Michieletto 

verplaatst naar een museum, waarbij de reizigers zijn veranderd in levende personages van 

bestaande kunstwerken. Ook bij deze productie is er sprake van een tableau vivant van een 

schilderij, dat het hoogtepunt van de voorstelling vormt.140 Mogelijk zijn er nog vele 

invloeden te vinden van schilderkunst op deze productie. Sondheim hoeft niet de enige te zijn 

die het pointillisme tot ‘in de puntjes’ verwerkt in het theater.  

                                                
136 Havens, Kattenbelt (2006): 14-19. 
137 Havens, Kattenbelt (2006): 18. 
138 Ryan (xxx) 14-16.  
139 Rajewsky (2005): 52. 
140 Vliegenthart (2015): 3, 5. 
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