
GASHJERTET 
dagsrester fra virkelighedens drøm om en meningsfuld verden. 

Gashjertet (Le Cœur à gaz) er skrevet for knap 100 år siden af Tristan Tzara, en af de ”store” i den franske, 
dadaistiske bevægelse. Teksten blev til i en tid hvor hele Verden - som man troede at kende den - var i 
oprør efter og under hidtil ukendte krige og revolutioner. Den 24. maj 2019 har teater- og performance-
gruppen Wunderverk dansk urpremiere på en iscenesættelse af teksten, der i sin absurde insisteren på at 
skabe mening i det meningsløse - måske er mere aktuel end nogensinde. 

Anette Asp Christensen fra Wunderverk fortæller: ” Vi er tre performere, der har sat os for at fremføre denne 
tekst. Tzara har bedt os om at behandle stykket som et mesterværk. For os er teksten et manuskript, der er 
til stede på scenen og som styrer forløbet, men som ikke i sig selv kan oversættes til noget meningsfuldt. I 
stedet bruger vi teksten som en slags bødenål til at væve billeder, der har deres eget drømmende og legende 
format. For at være med, må man give sig hen på samme måde, som hvis man følger de snirklede krusedul-
ler på et stykke papir, som en anden har tegnet. Denne leg er vores tribut til en verden uden mening, uden 
morale...”

”Gashjertet” bliver en rytme, der løber igennem forestillingen. En lugt eller en lyd, eller en konstant bevæ-
gelse, som man kan forsøge at følge, men som modsætter sig ethvert forsøg på organisering eller systema-
tisering. I stedet for at frusreres skal man finde glæden ved at følge krumspringene og det kontrapunktiske, 
uden at vide hvor det vil ende. Forestillingen følger en absurd logik, der forbinder dens dramatiske liv med de 
former, som drømme og fantasier antager, et netværk af abstrakte og dybt foruroligende billeder...hvad nu 
hvis? Det er en splintret verden, en drøm med dagsrester fra virkeligheden, som morfes gennem Wunderver-
ks modelteater, når du inviteres med på deres dadaistiske færd i gennem denne tekst der, for første gang - og 
til lejligheden - er oversat til dansk.

”Det foruroligende ligger måske også i, at man - både som scenekunstner og som publikum - selv bliver 
nødt til at tage stilling til meningen med det hele. Verden venter, og virkeligheden er ingen drøm”.



Fakta om Wunderverk

WunderVerk er en dansk 
scenekunstplatform ledet af 
Anette Asp Christensen. 

Platformen udforsker nye 
scenekunstneriske metoder 
og formater, publikumsrela-
tioner og formidlingsformer. 
Målet er at skabe refleksion 
over den verden og det sam-
fund, vi lever i.

Wunderverk blev i 2017 
nomineret til en Reumert for 
forestillingen ”Udsigter fra 
min bedstemors køkken”.

Fakta om Gashjertet 

Gashjertet (Le Cœur à gaz) er 
et dadaistisk værk skrevet af 
Tristan Tzara i 1921.

Det er en absurd parodi på 
de teatralske konventioner og 
et opgør med det borgerlige 
samfunds hykleriske facade – 
et meningsløst indspark i en 
verden uden mening. Her er 
tilfældighedernes meningsløs-
hed pointen i sig selv.

Fakta om dadaismen

For næsten præcis 100 år 
siden var dadaismen en inter-
national toneangivende bevæ-
gelse indenfor den litterære og 
avantgardistiske kunst, skabt 
som en modpol til 1. verdens-
krigs meningsløshed og de 
borgerlige kulturværdier, som 
krigen havde vendt op og ned 
på..

Bevægelsen kom til udtryk ved 
en blanding af udstillinger, ma-
nifester, manuskripter, simul-
tanoplæsning af lyddigte og 
absurde optrin, gerne af pro-
vokerende art – alt sammen 
baseret på tilfældighedsprin-
cipper i skabelsesprocessen.

MEDVIRKENDE 
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INVITATION - BOGUDGIVELSE / PREMIERE 
Teksten til Gashjertet er netop udkommet som bog på Det Poetiske Bureaus Forlag, for første gang på 
dansk. Iscenesættelsen har urpremiere under CPH Stage , som er landets største scenekunstfestival 
for professionelt voksenteater. 
Du inviteres til at opleve Gashjertet på Warehouse9 under CPH Stage i et eksklusivt format med kun 
plads til 25 pr. gang. Forestillingen spiller fra 24. maj - 1. juni og denne invitation gælder i hele spillepe-
rioden. Ønsker du billetter skal henvendelse ske på mail til clara@wunderverk.dk.


