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Dagsrester fra virkelighedens drøm om en meningsfuld verden
Velkommen til en omgang poetisk papirteater, når WunderVerk fortolker den næsten 100 år gamle 
dadaistiske tekst, GASHJERTET (Le Cœur à gaz) af Tristan Tzara, en af de ”store” i den franske, 
dadaistiske bevægelse. Teksten er fra 1921 og 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.
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Velgørende ambitiøst...Anette Asp Christensen fra det lille modige scenekunstforetagende WunderVerk (der stod bag 
den Reumert-nominerede 'Udsigter fra min bedstemors køkken') har med et lovende, gennemtænkt greb iscenesat 
stykket som en gang papirteater. Det er som skabt til at blive krøllet, revet, klippet og trampet i tusind stykker.
Monna Dithmer, Politiken, maj 2019

Der blev leveret et legende univers, og der blev lavet rigeligt med gas i ‘Gashjertet’.
Jesper B. Hillestrøm, Kulturformidleren.dk, maj 2019

GASHJERTET blev udvalgt som Highlight på CPH Stage 2019 af festivalens Highlight-udvalg.

For første gang på dansk
GASHJERTET opføres for første gang på dansk i en eksklusiv, salonfähig iscenesættelse, som i sin absurde 
insisteren på at skabe mening i det meningsløse måske er mere aktuel end nogensinde.

Anette Asp Christensen fra WunderVerk fortæller om Tzaras stykke: ”Det er et dadaistisk mesterværk. 
Teksten er både berømt og berygtet. Den er en absurd parodi på de borgerlige, teatralske konventioner. 
Teksten giver sig ud for at være et stykke i 3 akter, men er fyldt med fuldstændig meningsløs dialog. 
Sådan er Dada. Dada giver ikke mening. Og det er netop meningen. 

GASHJERTET er en lang poetisk rablen, der pirker elegant med en skaftfræser til vores aflejrede 
forestillinger om meningen med livet og kærligheden.

Et meningsløst indspark i en verden uden mening
Dada ville gøre op med det menneskelige rationale, som havde skabt 1. verdenskrigs meningsløshed. Jeg 
oplevede et deja-vu. Vores tid kan byde på en del meningsløsheder, skruppelløse politikere og korrupte 
regeringer, der opretholder krige, som påvirker millioner af menneskers liv og lykke. Jeg satte mig derfor 



for at undersøge, hvad der ville ske, hvis jeg lod disse meningsløsheder filtreres gennem en iscenesættelse 
af stykket,” fortæller Anette.

Snirklede kruseduller og meningsfuld leg
I WunderVerks version iscenesættes GASHJERTET som billedteater og papirdada, med udgangspunkt i det 
traditionelle “Ej blot til lyst” modelteater, som er en kopi af Det Kongelige Teaters gamle scene. Det er godt 
i tråd med Tzaras og Dadas uforskammede respektløshed, at Tzaras tekst på den måde får sin egen kongelige
scene at spille på. Tzaras tekst er et manuskript, som hele vejen igennem er tilstede på scenen og styrer 
forløbet. De tre performere kredser om modelteatret og betjener det, nærmest som i et ritual. De spiller ikke, 
de animerer teksten. De leger. Intet er helligt! Aktuelle ansigter fra vore dages mediebillede morfes gennem 
teatret, snoretræk i teatret løber løbsk og går op og ned og ned og op, mens kærligheden måles op henover 
hovedet på publikum. 
  
Anette fortæller:”Vi bruger 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 kruseduller på et stykke papir, som en anden har tegnet og finde glæden ved at følge 
krumspringene og det kontrapunktiske, uden at vide hvor det vil ende. Denne leg er måske det eneste 
meningsfulde, den er vores tribut til en verden uden mening, uden morale...”

Publikum er tæt på, når de tre performere tager dadaisternes uforskammethed død-seriøst og kaster sig ud i 
papirhavets absurditeter.

Kontakt
Kunstnerisk leder Anette Asp Christensen, tlf. 2980 9201, mail@wunderverk.dk

Om GASHJERTET

Spillested: Teatersal eller andet rum, hvor der kan mørklægges. B min. 5 m x D min. 7 m x H min 3 m. 
Sprog: Dansk
Varighed: Ca. 1 time og 20 min.
Antal publikummer: Max. 25 pga. modelteaterformatet.
Målgruppe: 13+

MEDVIRKENDE
Idé og iscenesættelse: Anette Asp Christensen På scenen: Birgitte Prins, Daniel Norback og Anette Asp 
Christensen Scenografi: Seimi Nørregaard Lyddesign: Rune Søchting Lysdesign: Maria Pi Houmann 
Dramaturg: Line Paulsen Konsulent og dramaturgiske samtaler: Jette Lund Produtionsassistent: Clara
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GASHJERTET er produceret af WunderVerk og havde premiere på Warehouse9 under CPH STAGE i juni 
2019. Forestillingen sælges til turné fra og med sæson 2019-20. I forbindelse med forestillingen er 
GASHJERTET for første gang blevet udgivet på dansk i serien Bureauets Lommebibliotek, introduceret og
oversat af Kenn Mouritzen. www.wunderverk.dk

Om WunderVerk
Performer, danser, koreograf og dukkespiller- og mager Anette Asp Christensen har med WunderVerk en 
vision om at skabe nysgerrighed, forundring og fordybelse på tværs af kulturelle, etniske, politiske og 
sociale forskelle. WunderVerk udforsker i sine forestillinger nye scenekunstneriske formater med 
udgangspunkt i papirteater, dukketeater og deltagerbaseret scenekunst og engagerer publikum med intime 
spillerum og sansemættede fortællinger.
Anette Asp Christensen har en baggrund inden for moderne dans og fysisk teater og har videreuddannet sig 
inden for dukke- og animationsscenekunst. Hun har blandt andre arbejdet med Joao Fiadeiro/Companhia 
RE.AL, Stuart Lynch, Thomas Hejlesen, Kasper Daugaard Poulsen/Club Fisk, Lisbeth Sonne Andersen/Out
of Joint produktion og Ingrid Tranum Velásquez/Nextdoor Project.
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