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_syFte ocH FrÅgeställningar

Texten är ett försök till en undersökning av ett utsnitt  ur en arbetsmetod för en 
konstnärlig praktik ( raketa  * ) åren 2000–2009, med fokus på verksamhet-
ens olika projekts titlar. Denna utgångspunkt är vald för att titta på ett arkiv med 
en stark begränsning. Titlar har stor betydelse för ett verk - hur ett verk kom-
municerar och upplevs – och formar mer eller mindra verkets gestaltning och 
innehåll. På vilket sätt formar en titel verkets gestaltning och innehåll?

Hur påverkar titeln verket?
Hur påverkar titeln läsningen av verket?
Vad kommer först i denna specifika praktik – titeln eller verket?
Kan en titel vara verket i sig?

En titel kan prata med eller mot verket, intressanta glapp kan uppstå mellan 
verket och dess titel. Vad innebär begreppet Utan titel – en vanligt förekom-
mande titel inom konstnärlig praktik. 

Jag heter Åsa. Vad har det betytt och betyder för mig? Den konstpraktik jag ar-
betar inom har givits namnet r a k e t a  – varför och vad har det inneburit? Vad 
betyder ett namn? En titel? Jag bor i Sverige. Sverige ligger i den del av världen 
som har givits namnet Europa. Gränser flyttas och försvinner. Namn – titlar 
– kommer till och försvinner.Vad är skillnaden mellan en titel och ett namn? Var 
överlappar begreppen titel och namn varandra?

_undersÖkning | Metod & Material

MAN HAR SJÖ
MAN HAR SKOG
MAN HAR FJÄLL
INVANDRING

Åsa lipka Falck
en inventering av alla mina titlar 2000–2009 

samt några tankar därom.



Undersökningen omfattar projekt / process genomförda under tidsperioden 
2000 – 2009. Titlar ur raketas ständigt växande arkiv: beskrivningar, ansöknin-
gar, anteckningar, mail, dokumentation – bilder, filmer, bandupptagningar.
 Vilka svårigheter uppstår i en sådan metod ? Vilka möjligheter ger en sådan 
arbetsmetod ? Hur påverkas verket av att det är flera avsändare ? När urvattnas 
ett verk av samarbetets kompromisser ? När berikas verket av de olika samarbet-
sparternas olika kompetenser , röster , bakgrunder ?

_verket: alla titlar 

Vad kan jag utläsa av dessa titlar ? Finns det en större berättelse som löper över 
tid – via enskilda verk – som tillsammans bildar det större verket: ALLA TIT-
LAR ? En över tid exploderande titel ? Ett över tid exploderande verk ? Under-
sökningen utgår från raketas arkiv – listar alla titlar som på något sätt användts 
i projekt och process – och speglar dessa i projektens innehåll och gestaltning. 
Intentionen med undersökningen är även att läsa ihop alla titlar till en ny över-
gripande berättelse: Alla Titlar 1999–2009

_ett Historiskt perspektiv 

Enligt de australiska aboriginernas skapelsemyter vandrade i tidernas begyn-
nelse sagoomspunna totemvarelser över kontinenten och sjöng ut namnen på 
allt som korsade deras väg – fåglar, fyrfota  djur, växter, klippor, vattenhål – och 
på så sätt blev världen till. 

_i begynnelsen 

”I begynnelsen var jorden en oändlig och mörk slätt, skild från himlen och 
från det gråa salta havet och inhöljd i ett skugglikt dunkel : Det fanns varken 
sol eller måne eller stjärnor .Men långt borta bodde molnborna : ungdomligt 
likgiltiga varelser , mänskliga till sin skapnad men med emuns fötter. Deras 
gyllene hår skimrade som spindelnät i solnedgången , de var tidslösa och 
åldrades aldrig, de hade för evigt funnits i sitt gröna, vattenrika paradis bor-
tom molnen i väster.”

 ”Gyttjan föll från deras lår, som moderkakan från ett barn. Så, som bar-
nets första skrik, öppnade varje förfader munnen och ropade: «JAG ÄR! Jag 
är – Orm...Kakadua ...Honungsmyra...Kaprifol...Och detta första ’JAG 
ÄR!’, denna ursprungliga namngivning, betraktades, då och för all fram-
tid, som de hemligaste och heligaste orden i förfaderns sång. Var och en av 
åldringarna (som nu lapade sol) satte fram vänstra foten och ropade ut ett 
andra namn. Han satte fram högra foten och ropade ut ett tredje namn. Han 
namngav vattenhålet, vassbankarna, gummiträden – ropade till höger och 
vänster, kallade alla ting till liv och vävde deras namn till verser.” 

(Drömspår, org. The Songlines, Bruce Chatwin, Brombergss Bokförlag AB, Upp-
sala 1988, sid. 84–85) 

”Jag har en vision av sånglinjer som sträcker sig långt över kontinenterna 
och tidsåldrarna, av att var som helst människor har dragit fram har de 

Foto: Nikos / Albergo Doni, Venice Italy, 2005



lämnat efter sig ett spår av sång (som vi, då och då, kan uppfatta ett eko av, 
och att de spåren både i tid och rum måste gå tillbaka till en isolerad ficka på 
den afrikanska savannen, där den första människan öppnade munnen i trots 
av de fasor som omgav henne och skrek ut den första strofen i världssången 
– JAG ÄR!”

(Drömspår, org. The Songlines, Bruce Chatwin, Brombergss Bokförlag AB, Upp-
sala 1988, sid. 313–314) 

”Den sång lever alltjämt kvar som namnger landet den sjunger om. Martin 
Heidegger, Vad är poeter till för?”

(Drömspår, org. The Songlines, Bruce Chatwin, Brombergss Bokförlag AB, Up-
psala 1988, sid. 312)

_teori | avstaMp 

Titel (rubrik) – det namn som en författare, musiker eller filmmakare gett sitt 
verk för att särskilja det från andra verk. I regel ses titeln som en samman-
fattning av verket, så att publiken eller läsarna lättare ska veta vad verket in-
nehåller. Samtidigt är det praktiskt om titeln inte är för lång eller krånglig, så att 
den blir svår att minnas. Av den anledningen använder till exempel IKEA udda 
namn för att göra det lättare för sina köpare att minnas titlarna. 
 Titel är ett ord som vanligen används för att indikera en persons yrke, sociala 
position eller status. Ofta används de vid tilltal, men den vanligaste användnin-
gen är som en status- eller befattningsmässig beskrivning. Titlar har använts 
i de flesta samhällen och kan vara antingen ärvda eller förvärvade. För många 
titlar har det funnits explicita regler om vem och hur de får användas. Förr var 
det vanligt att makan till den betitlade maken i sociala sammanhang utrustades 
med en feminiserad form, exempelvis kunde makan till en konsul kallas konsu-
linnan. Motsatsen, att maken får en egen form av makans titel, är om inte okänt 
så åtminstone mycket ovanligt. I de fall en titel är förvärvad hör den ofta ihop 
med ett yrke, ett uppdrag eller en utbildning. 
 En man som inte har någon särskild titel av annat slag tituleras herr/herrn, en 
kvinna tituleras fru/frun eller fröken, det senare om man vet eller kan anta att 
hon är ogift. 

_titel (olika betydelser) 

Titel kan avse: 

× En persons yrke, utbildning, rang, etc (se titel.) 
× den högsta rubriken på en artikel, bok, skiva, film etcetera. 
× En stad, se Titel, Serbien. 
× Ett vunnet pris inom sport. 

Namn eller egennamn är ord eller ordförbindelse som utan att karakterisera 
sitt föremål och utan att ha pronominell innebörd utgör beteckning för en en-
skild varelse eller en enskild sak eller en grupp av individuella varelser som 
inte uppfattas såsom bildande en art eller ett släkte eller dylikt. Egennamn kan 
till exempel beteckna personer (till exempel Maria, Andersson, Tobias, Martin 

Luther), städer, berg, sjöar, floder etc (till exempel Piteå, Klippiga bergen, Indal-
sälven). 
 Vissa företag och organisationer och liknande (till exempel Ferrari, McDon-
ald’s, Mensa, Tradition). Vissa andra organisationsnamn är alltför beskrivande 
för att kunna räknas som riktiga egennamn (till exempel Världshälsoorganisa-
tionen, Vänsterpartiet), men gränsen är flytande. 
 I motsats till numrering innebär namngivning  (Härket, Pärlan och Speedy) 
alltid ett visst mått av beskrivning, och naturligt givna namn är därför alltid 
mer eller mindre beskrivande. De enklaste formerna av namn är helt enkelt 
rena beskrivningar: Gammbilen, Nybilen och Snabbilen. Graden av naturlighet 
i namngivningen sjunker med ökande kulturnivå. Exempelvis användes i Rom 
tidvis mer eller mindre ren numrering som personnamn – jämför Octavius och 
Octavia, som betyder ”Åttan” – och även i Sverige och svenskbygd i Finland var 
det i äldre tider vanligt att pojkar som hette Otto hade sju äldre syskon.  Egen-
namn böjs i kasus, (på svenska urskiljs alltså genitiv från nominativ), men inte 
i numerus och species, i motsats till övriga substantiv, det är till exempel inte 
möjligt att bilda bestämd form plural av Indalsälven. 
 Personnamn kan till synes böjas som andra substantiv, men om till exempel 
”mariorna” omtalas utgör detta egentligen bestämd form plural av ett substantiv 
maria som har annan funktion än egennamnet Maria, på samma sätt som “norr-
landsälvarna” kan bildas som bestämd form plural till Indalsälven. Detta gör att 
vissa anser att egennamn inte ingår bland substantiven. 

Åsa, kvinnonamn av nordiskt ursprung. Det betyder ‘gudinna’ och motsvarar det 
runsvenska namnet Asa och norskans och danskans Åse, Aase. 
 Namnet var som var allra vanligast bland nyfödda under 1970-talet. Den 31 
december 2005 fanns det totalt 37 642 personer i Sverige med namnet Åsa, 
varav 28 054 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 76 flickor namnet, varav 
12 fick det som tilltalsnamn. 

Namnsdag: 12 september 
Åsa kan syfta på:  Åsa, ett kvinnonamn 
Åsa – en tätort i Kungsbacka kommun, Åsa gravfält – ett gravfält i Strängnäs 
kommun 

(Svensk Uppslagsbok 1953. Malmö,  Förlagshuset Norden AB.)

◾





× Min barndoms sommarhus ligger på botten av dammen i norr – för det be-
hövdes mer.  Mer än i Kalibukbuk.

× Skog 
en vegetationstyp, som får sin karaktär av vissa däri ingående arters trädartade 
växtsätt. När denna karaktär (på grund av klimatiska faktorer) blir mindre ut-
präglad, t.ex. genom att träden ställa sig glesare el. helt försvinna, uppkomma 
övergångsformer till andra, öppna vegetationstyper, ss. Grässlätten, el. till den 
helt skogslösa torr- el. köldöknen.
 (Svensk Uppslagsbok, Förlagshuset Norden AB – Malmö 1953) 

× TITELN ANGER EN TON, EN RÖST, EN INGÅNG – EN GEOGRAFI: 
MAN FÅR TILLGÅNG TILL ETT MENTALT OMRÅDE VIA EN TITEL. 
VAD BERÄTTAR ALLA TITLAR ? VILKEN HISTORIA VÄVS SAM-
MAN? VILKET NYTT VERK UTKRISTALISERAS? 

× Titeln som del av en längre promenad. Titeln som ett promenerande i 
sig? Vad betyder berget? Mountain – är det fjället  jag lekte med när jag 
var liten – och större? Ritar titeln upp en mental karta – ett minne, en 
dröm? Vad betyder berget (mountain) för dom andra aktörerna inom rake-
ta? Jag ska fråga! Titlar, meningar och frågor som återkommer igen och 
igen. Ibland som ett – under tid – utspritt duggregn. Ibland tätt och kort 
som ett skyfall: samma titel kan återkomma i olika sammanhang under en 
kort tidsperiod – av nödvändighet. Vilken historia berättas med en sådan 
repetition ?

× En titel som kommer endast en gång.Finns den? Har den redan landat? 
Är det en berättelse om mitt liv? Bildar titlarna tillsammans en karta? 
Över vilken terräng?

× Tidsaspekten.

× Den fullständigt olinjära upplevelsen, utan början utan slut. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
* r a k e t a  är ett nätverk – initierat från konstens område – som driver interdisci-
plinära samarbeten och projekt inom konst, design, arkitektur och digitala media . 
Ett pågående experiment och labb som startades upp av mig år 2000. Ett resultat 
av en önskan och en längtan efter att arbeta med konst inom ett utvidgat fält. En 
multipel arbetsmetod jag valde av nödvändighet. Att arbeta under mitt eget namn 
– min egen titel – kändes inte längre som en framkomlig eller intressant väg att 
promenera vidare på. Namnet r a k e t a  kommer från en fin chokladask inköpt i 
Warszawa en kall vinterdag 1988.  raketa kändes bra att säga och hade en egen in-
byggd rörelse.

Vi gungade i parken bakom kulturpalatset och åt choklad !



_titlar

× Kartan 

× Väggar 

× Berättelser 

× Teknik 

× Minnen 

× Drömmar 

× Natur 

× Närverk 

× Ekonomi 

× Samtal 

× Genus 

× Längtan 

× Arkivet 

× Skogen 

× Vattendrag sjöar 

× Berättelser möten 

× Framtid 

× Jordens yta

× Kopiera löv 

× Gör en skog 

× Var lampan ny ? 

× Det kommer främmande. 

× water on the left 

× city on the right

× scanna staden 

× promenerande samtal 

× En annan blick 

× 1 års promenad. 

× hur kan jag berätta för dig så att 
du förstår

× 2 träd. 

× Jag förstår ingenting.(titel)

× Jag förstär någonting.
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× Väggar 
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du förstår

× 2 träd. 

× Jag förstår ingenting.(titel)

× Jag förstär någonting.

× Någon ting

× En person en sak

× Är det fjället?

× Var börjar och slutar fjället?

× Hej Fjäll ! (titel)

× Ett verk som löper över tio års tid 
– och vidare.

× Ett verk som inte omedelbart går 
att utläsa.

× Ett verk som omedelbart går att 
utläsa.

× Går att promenera?

× Följ kartan! (titel)

× Promenera verket. Är det en 
rörelse?

× Är det en sång?

× En promenerande målning.

× Den galloperande hjorten!(titel)

× Var slutar titeln?

× Var börjar verket?

× Hur ser mötet ut? 

× Verket: det ord-lösa. Det lösa 
utan ord.

× Är en målning i själva verket en 

exploderande titel?

× Varifrån kommer ordet?

× Vad är elektricitet?

× Kan rymden utvidgas oändligt?

× Tittar ut genom fönstret & läser: 

× 8 0C 

× MED MERA.

× Can the Museum be a street? 

× A wood a mountain an ocean?

× Can we ever enter the past or the 
future?

× RITA EN KARTA:

× Mountain playing bench. Bench 
playing mountain. 



× Where is nature?

× hallo bird! 

× 17 500m _ the 

× ongoing geography 

× Sången Hottösjön! 

× Nynnandet Niagara! 

× Kören som sjunger Gangelmyan! 

× much love r . 

× var finns havet?

× where is the ocean?

× 9 000 KM _ THE ONGOING GEOGRAPHY 

utsnitt

× FJÄLL: berg i dom nordiska länder-
na som går över trädgränsen.

× LÅGFJÄLL

× FJÄLLA

× FJÄLLVÄGG

× FJÄLLMASSIV

× FJÄLLPIPAREN

× FJÄLLRYGG

× FJÄLLRÄDDARE

× FJÄLLSEMESTER

× FJÄLLTEJP?

× FJÄLLTERRÄNG

× FJÄLLVAN

× FJÄLLUGGLA

× FJÄLLVÄRLD

× FJÄLLÄMMEL

× FJÄRRSTYRD

× FJÄRRSKÅDARE

× DIREKTSÄNDNING

× NORRSKEN

× Hur det låter när man är på 
utflykt?

           
LYCKA (lyckia, stänga) (inhängnat) åker eller 
ängsstycke – ofta i svenska ortsnamn ss. Lycka, 
Lycke, Lyckorna

LYCKA, jaktv.En hare sages göra lycka då den, in-
nan den sätter sig till vila, går ett stycke tillbaka I 
sina egna spar och därefter gör avsprång.

LYCKAND HJUL (fortunas hjul). En sinnesbild av 
lyckans hastiga och beständiga växling, förekommer 
bade hos senantika och kristna förf. Den romerska 
ödesgudinnan fortuna framställes vridande ett hjul 
med konungar, som stiga upp el. Falla ned, så I den 
franska konstnen ända från 1100-talet. I kyrkornas 
västfasaden på domkyrkan I Basel (med 10 figurer). 
Se f.ö. Fortuna. I Skandinaviens senmedeltida mon-
umentalmåleri ör l. ofta framställt, stundom med 
den vidstående Fortuna; figurernas antal är vanl. 
Blott tre. Någon gang ser man Kristus I hjulets mitt 
(dues in rota), omgiven av evangelister och apostlar. 
Ett l. I vridbar ställning med vinster och nitar, 
förekommer också sedan gammalt vid marknader 
och folkförlustelser. – Under renässansen, tex. hos 
Durer och Cranach, blev I Fortuna-framställningen 
lyckohjulet ofta ersatt av ett rullande k l o t, på 
vilket gudinnan svävar 
 
(Svensk Uppslagsbok, Förlagshuset Norden AB 
– Malmö 1953)



_avslutning
 
Den här texten måste ses som ett fragment av en större undersökning – ett dju-
pare grävande i raketas  ständigt växande arkiv. Jag ser många och intres-
santa möjligheter att titta på materialet från ett nytt perspektiv – Alla Titlar.
 Ett ”nytt” verk är absolut synligt och kan anas – den över tid exploderande 
berättelsen – via min initiala undersökning av ett arkiv – raketas ständigt 
växande arkiv: beskrivningar, ansökningar, anteckningar, mail, dokumentation 
– bilder, filmer, bandupptagningar. 

Jag ställer också frågan: 

Är det raketa i sig som är verket ? 
Hur läser man i så fall av ett sådant verk ? 
Vad kan utläsas av de parallella verken: de över tid sammanfogade 
Alla Titlar och de enskilda verk som arkivet består av?

Skulle också vilja göra intervjuer med andra aktörer som arbetat och arbetar 
under namnet/titeln raketa  under åren 2000–2009, hur läser de av sin 
egen ingång i  raketas  rika och mångtydiga produktion. Vilka berättelser 
finns?

 Min undersökning promenerar vidare in i 2010 .



× När fick Holmestrand namnet Holm-

estrand?

× Hur högt gick vattnet?

× När lägger sig isen?

× Vem äger staten?

× LOG 13/10 2009

× ALLA TITLAR :

× tidsplan är omfattning. 

× eller längre. 

× ett nedslag. 

× jag kallar: LUFTEN ÄR TYVÄRR TRASIG

× är mitt innehåll. Det kommer snara-

re att bli en förklaring. 

× En verksamhet. 

× en rörlig text. en film ? 

× det mycket möjliga.

× jag ändrar ingenting. 

× är det en sång?

× en karta ?

× i alla väder:

×: lämmelår.

× dom kom från fjällen

× på stranden. 

× det exploderande arkivet.

× under tid.

× ”Art is going elsewhere and poli-
tics has to catch it.

× The problem is not what artists 
have to do to become political; the 
question has to be reversed, what do 
political subjects have to do with 
art?”

× Jacques Ranciere, not i en av mina 
gamla anteckningsböcker.

× Where is the ocean ?

× Vad är tiden ?

× Med hjälp av tabeller kan man lätt 
räkna ut hur många dagar det är från 
någon dag i en månad till motsvarande 
dag i någon annan månad.

× Vidare kan man bestämma tiden, till 
vilken annan dag som helst i någon 
annan månad. T.ex. från den 7 mars 
till den 7 oktober är det 214 dagar.
Från den 13 januari till den 25 no-
vember är det 306 dagar. 

× Hela vårt liv regleras av tidsför-
loppet, och allt vad vi uträtta är 
därför i allra högsta grad tidsbun-
det. Tidens uppmätning blir sålunda 
en av mänsklighetens mest fundamen-
tala uppgifter.
(Svensk Uppslagsbok, Förlagshuset 
Norden AB – Malmö 1953)

× Min barndoms sommarhus ligger på 
botten av dammen i norr – för det be-
hövdes mer. Mer än i Kalibukbuk.
× Allting runtomkring /

× Dear visitors & neighbours! 

× Ask a question; where do you come 
from?

× Ask another one; how high is the 
mountain?

× Ask a third one; do you have style?

× hur kan jag berätta så att du 
förstår?

× Var finns berget undrade vi ? 

Och åkte dit ! 

× År berget en buss? 

× Must be made possible (RAKETA PRESS 

2008)

× Av Åsa Lipka Falck  / r a k e t a  

× F O T O A U T O M A T E N

× Allemansrätten på internet

× KARTA: tex en raksträcka genom 
staden. Koppla hejvilt.

× Föreställningen om vår stad

× Ett annat sätt att visa naturen

× scanna staden

× promenerande samtal

× En annan blick

× 1 års promenad. 2 träd.

× Where is the mountain ?

× som en båt som inte kan flyga

× Vad är en lekplats för alla ?

× Hur kan den se ut ?

× Staden ?

× En stad.

× Luleå 

× att få en lek i handen

× hej skog .
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soM en bÅt soM 
inte kan Flyga

resan tog Fyra År.  
Hej skog .



F o t o a u t o 
M a t e n
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