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Sendag i en park 
med Sondheim og Seurat 

I 1886 pr~senterede den unge maler Georges Seurat offentligheden for et bil- 
lede af en, for tiden, h ~ j s t  uszdvanlig karakter. En s~ndag  eftermiddag på Øen 
La Grande Jatte var dets titel.' Det kzmpestore lzrred (over 2x3 m) var over- 
sået med små klatter af maling, arrangeret efter en szrlig metode, som flod 
sammen for @jet og gav billedets motiv - nzsten som et fikserbillede. Han 
blev både hånet og udskzldt for dette billede, som hverken var impressionis- 
me (for stort) eller historiemaleri (ingen historiske personer), og som skildrede 
ganske almindelige (lzs uinteressante) pariseres fridag på en lille o i Seinen. 

Billedet har en stemning af noget på én gang let og stivnet, af liv og forste- 
ning, monotoni og afveksling, der balancerer i en udsØgt relation. Det var den- 
ne balance, der i forste omgang tiltrak sig komponisten Stephen Sondheim og 
forfatteren James Lapines opm~rksomhed. Men selve ideen med at omsztte 
det til en musikforestilling opstod ifolge Sondheim, da Lapine og han selv 
modtes og sammen så på Seurats billede: 

»Og vi opdagede, at billedet var et teaterstykke. Alle personerne på det 
billede . . . man begynder at spekulere på, hvorfor ingen af dem kigger på 
hinanden (. . .). Så sagde Jim [James Lapine] »SelvfØlgelig! Hovedperso- 
nen mangler.« Jeg sagde »Hvem?«, og han sagde »Kunstneren«. Straks 
da han sagde det, vidste jeg, at der virkelig var en forestilling dkr.<? 

I 1984 przsenterede de broadwaymusicalen Sunday in the Park with George." 
Den var bygget op som en animation af Seurats billede, hvor dets mange per- 
soner agerede på scenen. Samtidig var forestillingen en diskussion af kunsten 
og ikke mindst kunstnerens rolle som folge af livsvilkårene i den moderne 
storby. 

Fzlles for disse to vzrker er, at de forholder sig explicit til storbymoder- 
niteten. Seurats billede af borgere, der har fri og altså et arbejde at have det fra, 
stående eller liggende i en af byens parker, er indbegrebet af den tidlige mo- 
dernisme. Valget af sondagen, den dag, der traditionelt var forbundet med 
samling, er ikke tilfzldig. Det moderne gennembruds klovning af den reli- 
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