The Firework

CUNT 69. Bok av Charles Bukowski, Firework Edition 2001.
Vi gör oss av med skrivmaskinen som använts för projektet Cunt 69. Slängs i Långholmskanalen.
2002
EXPERIMENT WITH DREAMS. TV-inslag Kobra, oktober 2002.
I TV-inslaget skriver vi ett brev till Saddam Hussein, som sedan postas i en postlåda på Långholmsgatan.

CUNT 69. CD. Firework Edition Records 2007. CD med ljudarbeten baserade på boken Cunt 69 och avsedda
som soundtrack till en film.
Rektorsansökan. L.E & T.L söker rektorstjänsten på Konsthögskolan i Stockholm, 2007.
2009
APPENDIX #01/09: Economic. Med ny triptyk L.E och T.L sovande tillsammans med Usama Bin Laden, 2009.

Boken Experiment with Dreams visas på utställningen MOTSTÅND, Moderna Museet, Stockholm 2002.
VOICE OVERHEARD. CD curerad av Kenneth Goldsmith, ICA. Deltar med ljudspår från Zzz...
Radioprogram om ekonomi, Thomas läser ett brev från ”Experiment With Dreams”, SR P1 2002.
SMILING THROUGH MY TEETH. CD curerad av Vicki Bennet. Vi deltar med soundtrack från 9.11.
STILLUPSTEYPA. CD 2002. Vi deltar med ett brev till en CD av isländska Stillupsteypa. Brevet skrevs på Tapasbaren, Långholmsgatan 3, Stockholm: 19.6.02:
Dear Stillupsteypa!
You wonderful guys! We have tried to get support for our new film project Cunt 69 and no one seems to be interested. We have been in contact with the Swedish Film Institute and three different consultants without success.
We also have been in contact with Lars von Trier and his company Zentropa and they said that they were interested, but presented no further ideas or details concerning a developement of our suggestion. We really want to get
into theto the film business and you guys are our new hope. Thanks for your very kind offer! Is it really true that
you can support us with three million Swedish Crowns? –That´s amazing! Because that´s exactly the sum we need,
acctually it is a low budget film. We areeld be great! Please let us know! As you probably know we have just published a book by Charles Bukowski, his last poems given to us by dark and mysrterious ways... Like this (from the
afterword in the book): In connection with a show we did in Kassel in 1996, we met a German artist in a bar, we
were all in high spirits and the conversation flowed back and forth and finally landed in a long conversation about
Charles Bukowski. It turned out that the artist lived near the bar and we went with him to his place to continue the
party. Our German friend told us that he once had met Bukowski at a party and that Bukowski had given him the
manuscript of a collection of poems. “These are my last poems and you are the one who is going to publish them!”
Bukowski had said. The story sounded incredible, but our new friend pulled out a pile of paper, worn and torn,
spotted and dirty. It was a collection of poems written on an old typewriter. The manuscript was also signed with
Bukowski’s name. The party continued and in the early hours we left with the manuscript tucked away in a pocket
and an idea that sometime in the future we would be able to publish it. – Now is the time; these poems by Charles
Bukowski are probably the last he wrote. The worn-out artist has radically minimized his expression, and yet retained his characteristic voice and form of address. Hope to hear from you soon!
Best wishes!

TOP SECRET (HEMLIGSTÄMPLAT) a new box on satumaa*kustantamo in collaboration with the Modern
Museum, Stockholm. TOP SECRET (HEMLIGSTÄMPLAT) was released on the 20th of December 2009 at
the Modern Museum in Stockholm.
2010
APPENDIX #02/10: Pedagogy. Rektorsansökan Konsthögskolan samt brev till Yoko Ono och David Elliott.

APPENDIX
#03/10 SWEDISH CONCEPTUAL ART

APPENDIX #03/10: Swedish Conceptual Art.
NÅGON HYR ETT RUM OCH VI BOR I DET. Performance i samarbete med CM von Hausswolff och Erik
Pauser. Frimurarehotellet i Kalmar/Kalmar Konstmuseum 2010.
SVENSK KONCEPTUELL KONST. Utställning. Kalmar Konstmuseum 2010.

FIREWORK
Leif Elggren och Thomas Liljenberg grundar Firework hösten 1978, Sigtunagatan 5, Stockholm. Namnet hämtades från en film av Kenneth Anger (Fireworks).
1978
Förberedelser till Fas 1, den 9 november 1978. På bakgården till gårdshuset bränner vi en dörr från lägenhet Sigtunagatan 5. Vi fotograferar händelsen vilket resulterar i en affisch för utställningen Fas:1.
FIREWORK EDITION. Leif Elggren och Thomas Liljenberg grundar förlaget Firework Edition 1978.

2003 - 2007
ELEKTROLYS V. Performance. Fylkingen Stockholm 2003.
Inbjudan: Härmed bjuder vi in dej att delta i Elektrolys V som startar lördag den 5 april 2003 på Fylkingen.
Föreställningen pågår fram till söndagen kl 18.00, alltså 24 timmar. Under den tiden är du inbjuden att utföra något
inom ramen för projektet. När du vill, hur du vill och hur länge eller kort du vill. Tyvärr kan vi inte erbjuda dej
någon ekonomisk ersättning, men vi kanske kan bjuda på en öl eller två. Vi ser verkligen fram emot ditt deltagande.
Vi är glada över att kunna bjuda in er alla. Hoppas ni tycker att detta kan vara kul. Ni gör precis vad ni vill. Allt är
öppet. Hoppas vi ses! Följande personer var inbjudna: Inger Arvidsson, Mariana Ekner, Björn Elisson, CM von
Hausswolff, Kia Nordqvist, Anne Külper, Katrin von Rettig, Timo Sillanpää, Olof Thiel, Kent Tankred, Pär Thörn,
Daniel Rosenhall, Erik Pauser.
APPENDIX. Web-magazine and printed matter initieras av L.E & T.L 2006.

© Leif Elggren & Thomas Liljenberg, Stockholm, 2010
Bild sid 4: Firework Centrallagret, Tomtebogatan, Stockholm 1984 (Foto: Olof Thiel)

1979
FAS 1. Utställning och dokumentation av lägenhet. Sigtunagatan 5, Stockholm, 3 & 4 mars 1979.
Lägenheten ställdes ut som den var i beboeligt skick, dvs. med möbler, husgeråd, personliga tillhörigheter etc. En
affisch och ett informationsblad trycktes upp till utställningen som varade mellan kl. 12.00 - 16.00 dessa båda
dagar. Det hela dokumenterades av två fotografer och en bandspelare. En dansföreställning planerades i källaren i
anslutning till utställningen. På grund av yttre omständigheter kunde den ej genomföras, vilket resulterade i att vi
senare gjorde en föreställning på Danscentrum i Stockholm. I utskicken inför utställningen skriver vi:
”Vi skapar förutsättningar för en dokumentation av en specifik situation i verkligheten. Inom allt skapande väljs
en del av verkligheten ut som en förutsättning. Vi avgränsar ett område och en tidsrymd, en medveten avgränsning
där allt kan hända, där vi förutsättningslöst insamlar allt material. Materialet i sej självt skapar uttryckssättet och
vilka kanaler vi ska välja. Detta ger oss möjlighet att integrera olika uttryck. Vår dokumentation blir utgångspunkten för undersökning och bearbetning t.ex. i form av bild, text, dans, musik, poesi, etc. För oss är det intressanta att
avgränsa ett område, skapa en situation, dokumentera denna, bearbeta materialet för att finna olika möjligheter till
vidare uttryck. Ni som besökare möjliggör situationen och därmed dokumentationen. Hur långt kan vi gå? I den här
fasen bjuder vi in er till vårt första situationsområde den 3 & 4 mars 1979, klockan 12.00 - 16.00 på Sigtunagatan 5,
2tr ö.g., Stockholm. En annorlunda utställning där ni genom er närvaro agerar åskådare och deltagare.”
FAS 1:2. Föreställning för objekt, målningar och en dansare. Danscentrum, Stockholm, 30 & 31 mars 1979.
Dansare var Lisbeth Hagerman och målningar och objekt av Thomas Liljenberg.
FAS 1:3. Utställning på vinden, Sigtunagatan 5. Den 8 september 1979.
Enligt våra intentioner från Fas 1 så följde nu ett konsekvent bearbetande av material från utställningen. Ett flertal objekt och bilder framställdes och visades vid denna utställning på vinden. Vid den här tidpunkten började vi
också strukturera och bygga upp ett arkiv över våra objekt, bilder och idéer.
FAS 2. STUATIONSOMRÅDE STOCKHOLM. Annons i DN den 8 juni 1979. Makulerad den 9 juni 1979.
FAS 3. MANIFEST. Den 11 juli 1979.
1980
FAS 1:4. Bearbetning av ljudbanden från fas 1 till komposition för planerad grammofonskiva.
Under våren 1980 arbetade vi på EMS (Elektronmusikstudion i Stockholm) med detta projekt.
FAS 1:5. FÖRESTÄLLNING FÖR OBJEKT, LJUDBAND OCH TVÅ DANSARE. Göteborgs Konsthall den
1 november 1980 (i samband med performancefestivalen FRAMFÖRANDE).
Vi ritade upp lägenhetens planlösning i skala 1:1 på konsthallens golv. Vi placerade ut flera av de objekt vi arbetat
fram och i denna installation rörde sig sedan dansarna Iréne Hultman och Per Jonsson i ett koreografiskt verk som
de själva utvecklat utifrån arbetet med lägenheten.
1981
FAS 1:6. FÖRESTÄLLNING FÖR SJUAKTÖRER, OBJEKT OCH LJUDBAND. Fylkingen, Stockholm 27
maj 1981.
Till denna föreställning hade mycket av vårt arbete intensifierats. Ett flertal nya objekt hade byggts, bla. nio glas
monterade i träställningar, dessa representerade var sin niondel av ett tidsförlopp där de också stod som representanter för var sin del av ljudkompositionen. Glasen beskrev också lägenheten i en bearbetad form. Aktionen varade
under fyra timmar och vi var noggrant förberedda genom att ha vakat in dygnet tillsammans. Vi hade också grävt
ner våra scenkläder i jorden ute i Hagaparken några dagar tidigare. I gryningen efter vaknatten gick vi och hämtade
de väl preparerade kläderna. De var lagom fuktiga när vi på kvällen i Fylkingens lokaler drog dem på oss. Att vi
sedan strax innan föreställningen duschade med kläderna på, som en sista förberedelse, är heller inte utan intresse.
Vi hade sedan våra givna kroppsliga utgångspunkter: en gående, en krypande, en sittande, en stående, två liggande
och en fri och rörlig. Utifrån dessa positioner kämpade vi sedan med vår trötthet och vår frusenhet. Vår utsatthet
blev en koreografi som fick föreställningen att röra sig framåt. Ett återvändande till lägenheten med alla sina
beståndsdelar.
FAS 4: FÖRBJUDEN DANS. Stockholm den 18 januari 1981.
Konceptet var: I lägenheten genomför Iréne Hultman och Per Jonsson en dansföreställning. Ingen utom de själva
vet vad de skall göra, en videokamera registrerar vad som tilldrar sig. Dörren till lägenheten är låst inifrån av de
båda dansarna. En affisch trycks upp och distribueras ut. Textinformationen på affischen utesluter givetvis platsen,
endast tidpunkt och titel på stycket visar att något skall ske. Efter föreställningen tar vi videofilmen ur kameran,
förseglar den och svetsar sedan in den i en metallbox. Ingen utom videokameran har sett föreställningen, finns det
ändå en giltighet? – Har någon sett Neil Armstrong promenera på månen? ... bara vetskapen om denna tilldragelse
gör att världen förändras.
FIREWORKS HJÄRTA FLYTTAR TILL KINDSTUGATAN. Aktion, Gamla stan, Stockholm 1981.
20 LIVE PROJECTS. Performancefestival, Moderna Museet, Fylkingen samt olika lokaler och platser i Stockholm
1981.
1982
FYRA INDIVIDUELLA AKTIONER. I samarbete med CM von Hausswolff och Erik Pauser, på Galleri Mors
Mössa, Göteborg 1982.
ELEKTROLYS. Performance och fotoutställning. KIFiN, Norrköping 7 februari 1982.
Vi skriver i programbladet: ”Elektrolys är ett gemensamt arbete som utförs under 10 timmar. Elektrolys är
benämningen på en primär elektrisk ström, som består av två poler, en positiv och en negativ (dessa utgörs vanligtvis av en järnskiva och en kopparskiva. Jmfr. galvaniskt element). Dessa båda poler befinner sig i en ledande vät-

ska, elektrolyten. I motsatsförhållandet mellan dem uppstår en spänning och elektrisk ström alstras. Elektrolys
genomfördes i två varandra närbelägna rum, f.d. pojk- respektive flicktoaletten i KIFiN, Norrköping. I ett rum
fanns en järnskiva, i det andra rummet en kopparskiva. Skivorna bearbetades samtidigt och ljudet från arbetet med
järnskivan hördes i rummet där kopparskivan var och ljudet från kopparskivan hördes i rummet där järnskivan var.”
ELEKTROLYS II. Installation/aktion inom ramarna för projektet "Det kan inte hända här" Nordiskt Konstcentrum, Sveaborg, Helsingfors 29 maj-27 juni (-15 augusti) 1982.
Konceptet var: Att under 30 dagar succesivt bygga upp ett galvaniskt element och under tiden undersöka och
studera de strömmar som uppstår. Längs tre väggar i ett stort rum i utställningskasernen på Sveaborg monterar vi
dag för dag upp järn och kopparskivor, seriekopplade till ett gigantiskt batteri. Plåtarna är 2 meter höga och hänger
parvis, järn koppar, järn koppar... Första dagen mättar vi luften i rummet genom att placera ut ett öppet kar med 65
% Saltpetersyra, karet får stå ett dygn. Vi vill göra luften så framkomlig som möjligt för jonerna. Batteriet har startat och den elektromagnetiska kraften är mätbar. Vi skriver i våra ateckningar: ”vi arbetar med att bygga upp systemet, slutet i sej självt, skapelsen är oberoende av omvärlden. Efter den 30:e dagen är systemet slutfört, vi släpper
det, det är helt klart och får klara sej på egen hand, vi har gjort vårt.” Systemet är nu öppet och tillgängligt för var
och en. Det är redo att tas i bruk. Systemet både är och beskriver den process det skapats i. Dess existens beskrivs
genom dess energi.” Vi mäter de elektriska spänningsfälten, men vi ger också noga akt på oss själva, våra reaktioner,
våra känslor och noterar allt i våra arbetsböcker. Vi är själva en del av systemet och allt har sin betydelse. Bjuder in
CM von Hausswolff, Erik Pauser, Inger Arvidsson och Olof Thiel att delta i vår utställning. Tage Martin Hörling
är vår observatör.
GAMLA VATTENTORNET (”Musik för fyra kroppar”). I samarbete med CM von Hausswolff och Erik
Pauser. Ljudinstallation, performance, Gamla vattentornet i Linköping, 1982.
THE OLD WATER TOWER/THE GALLERY OF WATER. Singelskiva i samarbete med CM von Hausswolff och Erik Pauser. Phauss & Firework 1982.
ELEKTROLYS–ELEKTROLYS II. Bok. Firework Edition, Stockholm 1982.
PHASE 1:8. STOCKHOLM–GRONINGEN. Utställning och performance, Galleri Metro, Groningen, Holland
1982.
Den 18-31 januari 1982 gjorde vi en utställning på Galleri Metro i Groningen, Holland, där vi presenterade en
del av vårt projekt Firework. Utgångspunkten var en lägenhet i Stockholm som vi hade ställt ut, intakt och fullt bebodd, 1978. I Holland sov vi, drömde och antecknade våra drömmar, allt i ett försök att undersöka hur det undermedvetna, det personliga, infiltrerats av det gemensamma arbetet med lägenheten. I galleriet ritade vi upp
lägenhetens form i skala 1:1. Vi sov i denna form ”som vore vi i Stockholm” och varje natt vid insomnandet rekapitulerade vi högt för varandra, tills vi tystnade av sömn, lägenheten i sina detaljer. Drömmarna presenterade vi sedan
under dagtid för galleripubliken.
1983
VERKSTADEN ÅTERBESÖKT. Utställning, Sigtunagatan 5, Stockholm 1983.
Vi ställer ut vinden på Sigtunagatan 5. Vid denna tid har vi alla flyttat från fastigheten på Sigtunagatan eftersom
den ska saneras.
CENTRALLAGRET.
Leif Elggren och Thomas Liljenberg initierar Firework Centrallagret. Ett galleri på Tomtebogatan i Stockholm.
1983 öppnade vi ett litet galleri som vi döpte till Centrallagret på Tomtebogatan i Stockholm. Galleriet var en
utveckling av vårt gemensamma projekt Firework, som sedan 1978 hade kretsat kring en tvårumslägenhet på Sigtunagatan 5 i Stockholm. Centrallagret var inrymt i ett före detta fruktlager, vilket innan det förvandlades till galleri
hade använts som atelje av Thomas Liljenberg. Den lilla lokalen, säkert inte större än ett tjugotal kvadratmeter, utgjordes av ett utställningsrum och ett litet pentry vilket fungerade som lagerlokal och arkiv för olika produkter som
vuxit fram i Firework-arbetet. Lagret, arkivet och den filosofiska diskussionen kring Firework-projektet var själva
energin i verksamheten. Ett batteri kring vilket vi arrangerade en serie – både till yta och utskick – begränsade utställningar. Förutom oss själva utgjordes konstnärerna endast av X inbjudna gäster: Carl Michael von Hausswolff,
Ulrich Hillebrand, Per Jonsson och Inger Arvidsson. De utställningar som genomfördes var: 13.7.83, LOT,
BRUNA MÅLNINGAR, STOCKHOLM-GRONINGEN, CONFIRMATION, SCHAKT, DUTY&FATE,
KOPPLARE, VI BJUDER FIREWORK PÅ FISKETUR.
Gemensamt för våra utställningar på Centrallagret var det sociala spelet mellan oss och våra besökare. Inför varje
utställning gjorde vi ett begränsat utskick till 50-60 personer, mest vänner och kollegor, som på det viset blev våra
besökare och ”kunder”. För oss var detta urval inte bara en imitation av det urval varje konstnär är utsatt för i det
kvalitativa värdespelet kring konsten – eftersom våra utställningar nästan aldrig innehöll några ”konstobjekt” var det
sociala spelet också det ”utställda”. Kring utställningarna arbetade vi sedan medvetet med utställningstiderna och
trycksakerna; med själva förmedlingen som det centrala. Vissa av utställningarna visades bara på natten eller några
timmar en kväll. Andra bestod helt enkelt bara av det lilla utskicket; en katalogtext eller ett tryckt meddelande. I
den process som i slutändan avser att konfirmera ett konstverks värde på marknaden upplevde vi att urvalet och
särskiljandet mellan verket och det privata spelade en signifikativ roll. Att starta ett galleri kring den egna verksamheten var raka motsatsen till konstmarknadens särskljanden och ekonomier. I detta fanns givetvis en subversiv
kritik – men också ett allvarligt menat alternativ till 80-talats konstboom.
--Vi kom att lära känna varandra 1977, som grannar på Sigtunagatan 5. Vi bodde båda på tre trappor över gården,
vägg i vägg. Det var ett sekelskifteshus, kallt och dragigt, aldrig renoverat, med en fifflare till hyresvärd. Det var
dock låga hyror och trevliga rum i lägenheterna. Vi hade el-element eller varmvindkaminer för uppvärmningen, ibland eldade vi i kakelugnarna, men det blev för dyrt att köpa ved och det var en konst att behålla värmen i ugnen
hela natten. Det fanns endast kallvatten så de flesta hade varmvattenberedare. I huset bodde många yngre människor, i vår egen ålder och med liknande intressen och ambitioner. Det var ett kraftfullt socialt liv, mycket fester
och olika sammankomster. Kvar i huset fanns också några gamlingar, isolerade, lite udda, ensamma människor som
existerade mera som en sorts väsen i huset som då och då gav sig till känna. Vi umgicks nästan aldrig med dessa. Vi
sökte oss istället till varandra, höll värmen, drack te, lyssnade på musik, pratade. Vi samlades ofta hos AnnaPia på
två trappor. Hon hade precis som vi andra en tvåa med kök och toalett. Hon hade påfallande många sängar och soffor, det var bekvämt. Hon hade alltid nyutkomna skivor och spelade jämt den nya musiken. Hon var själv rocktrummis och under en period övade hon i sitt vardagsrum. Vi drack te hos AnnaPia och åt ofta sockerkaka som hon
bakat. Kanel och semlor hörde också till bilden. Hon hade en orange TV av Nam June Paik-modell, rund som en
fotboll. Där visades alltid Bröderna Marx filmer. Hon hade mycket gröna växter i fönstren. På toaletten kunde man
höra Lydia tala i tungor. Det var en äldre dam, alkoholiserad, som hade sin toalett bredvid AnnaPias och där,
genom väggen, kunde man höra henne mumla i timmar när hon var full. I hallen stod ett dockskåp. AnnaPia gillade

nya kläder och de låg i stora högar överallt i lägenheten. Soptunnor på gården och cykelställ med tak av korrugerad
plåt. Asfaltbelagda bakgårdar med höga murar emellan. Inga träd, ingen grönska. Vi pratade om att ställa ut trädgårdsmöbler. Vi hade vid några tillfällen gårdsfester. Innanför entrédörren vid gatan passerade man genom svängdörrar för att ta sej ut på bakgården där gårdshuset låg, innanför gårdshusets entrédörr fanns också ett par svängdörrar. I gårdshuset fanns ingen hiss, däremot i gatuhuset som också rymde större lägenheter. Det var gasspisar i
varje kök och kylskåp som var och en hade skaffat på sitt eget vis. Där fanns också kakelugnar i varje rum. De flesta
var i gott skick och gick bra att elda i. Källaren hade mängder av små förråd, alla var uppbrutna och genomsökta
sedan länge. Det var alltid fuktigt och luktade mögel, ett mjukt jordgolv under alltihopa. Ganska snart röjde man
bort alla förråd och källaren blev öppen och storartad. Mörk, fuktig och jordig. Vinden däremot var torr och dammig, kall på vintern och fruktansvärt varm på sommaren. Dörren från trapphuset till vinden var en tung järndörr,
den skulle skydda vid brand. Mängder av förråd med massor av prylar. De flesta förråden var även här uppbrutna
och genomsökta, men några stod kvar, säkert sedan länge, intakta och fyllda med intressanta saker. Tegelgolv. Där
fanns också en torkvind med två fönster i taket och mängder av uppspänd järntråd att hänga tvätten på. Tidvis
fungerade torkvinden som ett stort grovsoprum där hyresgästerna ställde gamla möbler och all möjlig bråte de inte
ville ha. På grund av brandrisken röjde hyresvärden bort skräpet då och då. Bredvid torkvinden låg en gammal
tvättstuga som säkert inte varit i bruk på decennier. Cementkar för att skölja och blötlägga tvätt och en stor gammal kopparkittel att koka tvätten i. Här fanns också ett par takfönster, ett var trasigt sedan lång tid och många
duvor hade hittat in och dött i tvättstugan. Det var så fullt av duvlik i detta rum att ingen orkade gå in och röja upp,
istället sköt vi igen dörren och blockerade den med några tunga lådor. - När de flesta satt och gjorde estetiska överväganden planerade vi strukturer, samarbeten, gränsöverskridningar och olika system där vi och alla andra kunde
röra oss, arbeta, bo och leva. Vi talade om truster. Konsten skulle medföra konsekvenser, vara genomgripande och
en daglig del av våra mentala tillstånd. Vi valde att undvika de subjektiva estetiska övervägandena, vi startade ett
samarbete där våra egna privata historier inte fick den centrala betydelsen. Vi ville skapa en ny plattform som utgångspunkt, utanför våra egna kroppar, som ett gemensamt minne och en referens. Vi valde AnnaPias lägenhet, två
trappor över gården på Sigtunagatan 5. Ett naturligt och självklart val då. Lägenheten blev en neutral zon som vi
kunde utforska och avlocka information. Vi valde lägenheten, vi pekade ut den genom vår initierande utställning;
förutom de tre dimensionerna i lägenhetens fysiska form behövde vi också den fjärde dimensionen: tiden. Tiden
som i detta initialstadium representerades av de två dagar vi hade utställningen öppen, fyra timmar per dag. Vi hade
nu ett material, en utgångspunkt, det var bara att starta arbetet. Vi talade om konsten som en total möjlighet att
leva våra liv. Vi talade om att även under en säng; i dammet och i mörkret, kunde den största konsten göras. En
oavhängighet gentemot sociala mönster och kulturella konventioner. Vi talade om konsten som en osynlig men
högst påtaglig kraft i sig, vi jämförde med elektriciteten, med batteriet. I våra anteckningar från den här tiden kan vi
läsa: ”Firework är en skola. Firework vill experimentera fram nya uttryckssätt, vara en väg mot ett nytt förhållningssätt till livet. Vi kräver nya attityder, nya sätt att förhålla oss till världen. Firework säger: Vi kan ge allt en
åskådlig form! Det centralperspektiviska tänkandet är ett kadaver!” Efter lägenhetsutställningen började vi nu samla
in material och information. Vi mätte upp hela lägenheten, vi samlade in fragment. Som arkeologer eller detektiver
gick vi tillväga. Det insamlade materialet bearbetade vi nu, omformade till nya skepnader och existenser. Exv. kan
nämnas att alla de mätningar vi genomförde i lägenheten resulterade i ett slags framdestillerat mått som sedan kom
att fungera som ett nytt måttsystem som satte sin prägel på allt vi därefter gjorde. Planritningen över lägenheten
blev oerhört central, det var vår synliga substans, gränsen mot omvärlden, dess väggar var vår kollektiva hud. I vår
utställning hade vi täckt för alla fönster med svart plast för att ytterligare markera avgränsningen, poängtera den
gemensamma kroppen. Dock ville vi inte glömma huset i övrigt; i AnnaPias hall stod ett litet trevånings dockskåp, i
detta skåp, på andra våningen, som en representation över lägenheten, projicerade vi in en diabild från källaren. Som
en kontakt med underjorden, allas vår gemensamma bas. Ytterligare kan nämnas, som en viktig detalj, att under
dessa två utställningsdagar var naturligtvis inte vi i lägenheten. Erik Hallgren, en äldre konstnär som vi ofta umgicks med, satt istället som en neutral person i en fåtölj i sovrummet. Med sitt vänliga sätt informerade han besökare
om bakgrunden och tankarna med projektet. Planritningen blev vårt emblem, en form som kunde dissekeras och
avslöjas på sina inre organ, eller enbart en solid kropp som dolde de inre mekanismerna. Som sådan lät vi också
tillverka en stor järnplåt i form av lägenhetens konturer. Vi tillverkade också en kub med sidorna 1x1x1m med lägenhetens planritning uppdelad på de sex sidorna. Vi vände insidan utåt och utsidan inåt, vi ville innefatta världen.
Allt var betydelsefullt, det var exv. ingen tillfällighet att det visades en Bröderna Marx-film på TV vid denna tidpunkt då vi öppnade vår utställning. Vi tillverkade ett flertal olika objekt, bearbetningar från lägenheten, de flesta av
dessa blev en slags fetischartade artefakter med mer magisk innebörd som sedan följde oss i vårt arbete under alla år.
De dök upp i olika sammanhang; vid utställningar, föreställningar, aktioner, som ett slags redskap, verktyg eller instrument med olika funktioner i olika sammanhang. Dessa objekt tumlade sedan runt i olika lager och förvaringsplatser, som i sig är en intressant historia. Flera objekt har under åren omkommit eller försvunnit ut på sina egna
färder, laddade till självständiga rörelser eller kanske enbart förbrukade i våra sammanhang. Vi utvecklade vårt förlag Firework Edition, en central genom vilken alla våra trycksaker producerades. Tack vare att vi själva hade tillgång
till ett gammalt tryckeri med blystil och boktryckspressar kunde vi framställa avancerade trycksaker till en ringa
kostnad. Vi gjorde affischer, inbjudningskort, böcker, mappar, m.m. Firework Edition har genom åren intensifierat
sin verksamhet och ger nu mer eller mindre regelbundet ut böcker i små upplagor. 1983 skulle huset på Sigtunagatan saneras, alla fick flytta ut till evakueringslägenheter. Vi hade vårt Centrallager på Tomtebogatan, där vi kunde
förvara vårt material och där vi kunde fortsätta arbetet. Men Lägenheten, AnnaPias lägenhet, var inte så lätt att
komma ifrån. Det visade sej att lägenhet efter lägenhet som AnnaPia fick som förslag att flytta till kändes inte bra
för henne. Lägenheten höll henne i ett järngrepp. Detta fenomen fördröjde saneringen av huset i över ett år. AnnaPia bodde fortfarande kvar i Lägenheten när saneringen startade. Hon hotades av hyresvärd och myndigheter med
att bli direkt utkastad om hon inte kunde acceptera förslag på ersättningslägenhet. Det var en fruktansvärd tid för
henne. Överallt i huset runtomkring pågick en öronbedövande aktivitet med renoveringen. Som en hängande ö blev
hennes bostad mitt i allt detta. -Vi hade ju flyttat, vi betraktade allt detta på avstånd, vi försökte ge henne vårt stöd,
men det pågick en dödskamp, lägenheten levde sitt eget liv och gjorde allt den kunde i ett sista tragiskt försök att få
vara kvar. -Så med ens lossnade allt, den utdragna kampen var över, AnnaPia fick ett bra erbjudande, det skedde så
fort, och hon kunde smärtfritt överge Sigtunagatan. Och huset renoverades, nya planlösningar, väggar slogs ut, allt
förändrades. Vår gemensamma utgångspunkt, vårt gemensamma minne som vi kallade det, var nu oåterkalleligen
ett minne.
13.7.83. Installation. Firework Centrallagret, Stockholm 1983.
LOT. Installation. Firework Centrallagret, Stockholm 1983.
STOCKHOLM–GRONINGEN. Bok. Firework Edition, Stockholm 1983.
STOCKHOLM–GRONINGEN. Bok presentation. Firework Centrallagret, Stockholm 1983.
FAS 1:6. Bok. Firework Edition 1983.
VI BJUDER FIREWORK PÅ FISKETUR. Aktion/trycksak. Firework Centrallagret, Stockholm 1983.
Centrallagret lämnas och arkivet med lagret förvaras nu på skilda platser.
GRAND HOTEL (”Vi hyr ett rum, men vi bor inte i det”). Aktion i samarbete med CM von Hausswolff, Erik
Pauser. Grand Hotel, Stockholm 1-2 december 1983.
1984
NÅGONTING SOM ÄR STÖRRE ÄN VAD DET ÄR. Aktion/installation i samarbete med CM von Hausswolff och Erik Pauser, Mors Mössa, Göteborg 18-19 februari 1984.
ELEKTROLYS III. Installation. Mors Mössa, Göteborg 19-27 maj 1984.
I galleriet bygger vi på nytt upp det batteri som vi skapade på Sveaborg två år tidigare. Det blir en stor påtagligt
alstrande installation, konstverket som en konkret kraftcentral. För att starta upp det hela gör vi den första dagen en
aktion inför publik där vi gående, sittande, liggande memorerar för varandra minnen från lägenheten, resonerar om
detaljer, provocerar varandra till hågkomster från ursprunget; lägenhetsutställningen. På detta sätt vill vi initiera systemets alstrande förmåga, på samma sätt som vi i Helsingfors startade med att låta saltpetersyra förångas i luften
och på så vis få fart på den faktiska jonvandringen. Ger ut katalogen "Elektrolys III", Firework Edition/Galleri
Mors Mössa 1984.
AUSSTELLUNG. VHS Kunststation. Kleinsassen, Tyskland 1984. I samarbete med CM von Hausswolff.
ARTIST BOOKS. Utställning. Grafiska Sällskapet, Stockholm 1984.
1985
FIREWORK CENTRALBADET.

Startar utställningsprojekt på Centralbadet, Stockholm, De utställningar som genomfördes var “Saftmaskinen”
(installation av Thomas Liljenberg) och “3 verksamma på 27 plan” (installation av Leif Elggren) samt en föreställning i samarbete med Per Jonsson, Björn Elisson och Anne Külper. Centralbadet, Stockholm 1985.
1989
ELEKTROLYS IV. I samband med kulturfestival på Kristofferskolan, Stockholm 21-22 oktober 1989.
Firework Edition annekterar olika lokaler för utställningar, bl.a. en f.d. butikslokal på Västmannagatan 69 i Stockholm. Där visas “La Tempest”, en installation av Thomas Liljenberg, 1989.
1991
LÄGENHETEN. Installation. Galleri Forum, Stockholm 20 april- 12 maj 1991.
Ger ut katalogen "Lägenheten", Firework Edition/Galleri Forum 1991.
Delar av lagret och arkivet går förlorade i samband med sanering och flytt från Leif Elggrens lägenhet på Hallandsgatan 30, Stockholm.
1992
LÄGENHETEN 92. Installation. Stockholm Art Fair, Sollentuna 1992 (i samarbete med galleri Forum).
IDOL. Bokligt genomförande av ett projekt med samma namn, 25 november 1993.
I förordet till boken skriver vi: ”Jag vill framhålla ett grundläggande förhållande; åtskiljandet av varelserna är inskränkt till den reella ordningen. Det är endast om jag förblir inom denna ordning som åtskiljandet är verkligt. Det
är verkligen reellt, men det reella är någonting yttre. I sitt inre är alla människor blott en enda” (Georges Bataille;
Den fördömda delen).
Ytterst, lär oss psykoanalysen, är uteslutningen och dess inneboende motvilja en psykiskt konstituerad rädsla för
döden. Men, och det är avgörande, det är en död som religionen förflyttat till det stora mörker som är våra kroppars
inre; där "det onda bor inom oss". Så kan det förklaras att allt det förskjutna och förträngda blir till något okänt som
vi fördömer i det yttre. Hur har inte tanken om själens renhet, särskiljd som den är från våra kroppar, genomsyrat
den moderna kulturen? Det har sagts att den moderna människan därför inte längre känner igen sitt eget varas
orsak i den oordning som hon fördömer i världen. I det som måste rättas till, förändras, omskapas, tuktas, reduceras,
renas, befrias, övertygas... Här har uteslutningsakten samma funktion som den religiösa riten, nämligen den att
besvärja subjektets rädsla för att förlora sin identitet in i det okända. Offrets etymologiska betydelse i kulterna är att
skapa heliga ting med övernaturlig makt och i den kollektiva existensen skapar uteslutningen av en grupp det
"egna" i en annan social grupp. I den meningen äger uteslutningen alltid ett produktivt värde - och även om dess
produkt är en "imaginär individualitet" så utgör den en avgränsning mot döden. Ja, i förlängningen också mot det
slutgiltiga gränsupplösandet, där historien själv sluter ögonen in mot sitt inre mörker, där vi alla är samma "jag". En
avsaknad av nivåer och hierarkier där kroppens yttre gränser, denna tunna hinna som är vår hud och kroppsprofil,
vår egen historia och vårt utseende, blandas med ett fasansfullt inre...
I början av 80-talet gjorde vi en utställning i Holland där vi presenterade en del av vårt projekt Firework. Under tågresan hem, från Amsterdam till Stockholm, roade vi oss med att göra en lista över gemensamma idoler. En samling personer hämtade ur den moderna historien, som vi båda stimulerades av. Ganska snart upptäckte vi gemensamma drag hos de utvalda gestalterna, inte bara konstnärliga utan också kroppsliga. Vi beslöt då att båda dessa
egenskaper i fortsättningen skulle vara utgångspunkt för ett urval och att det ena inte fick utesluta det andra. Vi
ville genom en sådan regel inte bara betona våra preferenser (förutom att idolerna hade gemensamma drag med
varandra så påminde de dessutom också om oss själva) utan åstadkomma en förskjutning där kroppen fördes in som
ett nytt element. Vi talade om det dammiga, hårda och koncentrerade som vårt ideal, både i utseende och gärning.
Om hur gärningarna genomsyrade kropparna; näsornas längder, ansiktsformerna, magarna och fötterna. Vi talade
om livsstil och moral, om kläder och heminredning, om matvanor och socialt umgänge. Om allt det mänskliga som
ställts i en så besynnerlig kontrast till idolskapet. Under hela 80-talet finslipade vi idollistan, som vi beslöt skulle begränsas till tolv idoler (det numeriska antalet spelade givetvis en roll). Och vi valde verkligen med lust och stort allvar i den moderna historien, vilket ibland resulterade både i gräl och våldsamma skrattattacker. Vissa personer
ältades i månader, ja faktiskt i år, innan vi beslöt oss för att utesluta eller upphöja dem. Så figurerade t.ex. Birgitta
Trotzig som kandidat redan från början, men uteslöts tyvärr 1984 på grund av att vi tyckte hon var för "rundnätt".
Alberto Giacometti uteslöts därför att vi tyckte hans läppar var för fylliga och Lawrence av Arabien som till utseende och heminredningskonst mer än väl platsade på listan (vi hade sett ett imponerande foto av hans rum i
Clouds Hill, vilket endast innehöll en säng och mängder av böcker), uteslöts 1989 på grund av "hänsynslöshet".
Andra namn dök upp, som löparstjärnorna Anders Gärderud och Bengt Nåjde (båda särlingar i svensk idrottshistoria), vilka aldrig blev invalda eftersom vi inte visste tillräckligt mycket om dem och samtidigt saknade ambition att
införskaffa de nödvändiga kunskaperna. Med tiden blev det naturligtvis också svårare och svårare att hamna på listan eftersom kraven bara blev högre och allt orimligare...
Redan i mitten av 80-talet fantiserade vi om en framtida utställning av vår idollista, i vilken bilder av de tolv idolerna skulle visas tillsammans med texter kring urvalssystemet. IDOL tyckte vi var ett passande namn. Vi hade vid
den här tiden en liten lokal på Tomtebogatan i Stockholm, ett före detta fruktlager som vi kallade Centrallagret och
som vi använde till utställningar. Även där spelade urvalet en framträdande roll. Gemensamt för alla våra utställningar på Centrallagret var betoningen av det sociala spelet mellan oss och våra besökare. Mer konkret innebar det
att vi inför varje utställning gjorde ett begränsat utskick till 50-60 personer, mest vänner och kolleger, som på det
viset blev våra besökare och "kunder". För oss var detta urval inte bara en imitation av det urval varje konstnär är utsatt för, från konstvärld och marknad - eftersom våra utställningar aldrig innehöll några konstobjekt var det sociala
spelet också själva konstverket. Utifrån det arbetade vi med utställningstider och trycksaker; med själva förmedlingen som en central del av verket. Vissa av utställningarna visades enbart på natten, några timmar på kvällen eller
under en helg. Andra bestod helt enkelt bara av det lilla utskicket; en katalogtext eller ett kryptiskt meddelande. I
den process som i slutändan avser att konfirmera konstverkets "värde" på marknanden (ekonomiskt, socialt, politiskt
eller massmedialt) upplevde vi att urvalet och särskiljandet mellan verket och det privata spelade en signifikativ roll.
Legitimeringen sker alltid via ett ombud, en garant som i oegennyttans namn inte får stå i en personlig/privat relation till konstnären. I det konsthistoriska perspektivet träder denne gestalt, garanten, in på scenen först när mecenatförhållandet är på väg att upphöra och när konstnärens produkter för första gången skall till att avyttras på en
marknad. Han är länken mellan verket och marknaden; mellan en "magisk" forntid och den nya tidens konsumtionssamhälle. Som sådan uttrycker hans roll också konstens dubbelhet, ekonomiskt och politiskt. För här är förnekandet av ekonomin ingenting annat än en täckmantel, ett skydd för en marknad som avser göra affärer med ting som
egentligen inte går att handla med. Ett dubbelspel där det osjälviska offret och urvalet avser att skapa ett "symboliskt kapital", en kredit som marknaden vid rätt tillfälle omsätter i reellt kapital. Ett konstverks värde har, som alla
vet, ingenting med materialet eller arbetstiden att göra; genom urvalet har det gjorts till ett heligt ting som står över
alla futtiga ekonomiska beräkningar. Att sammanföra det profana med det sakrala kräver en rit av närmast esoterisk
karaktär, ett skådespeleri av understatements och hänvisningar som endast en invigd kan läsa. Dess motsats är självutnämningen, där motiven ligger i öppen dager, vilket följaktligen också leder till en värdemässig katastrof. Som
löjet hos de självutnämnda genierna, poeterna vars böcker endast kommer ut på eget förlag eller det komiska med
en refuserad målare som envist försöker återupprätta sitt förlorade värde. Hela detta spel, i vars centrum varan och
fetischen befinner sig, rör sig kring underförstådda känslor av utvaldhet, av lyx och soliditet. Men också en längtan
efter social tillhörighet, att tillhöra "rätt" grupp, ett behov för vilket galleriets aura i bästa fall fungerar som en magnet. Det är mot den bakgrunden vår idé om att ställa ut listan tog form.
Sedan början av 80-talet hade vi arbetat med att sudda ut gränsen mellan den konstnärliga praktiken och våra privatliv. Vi arbetade anonymt under en firmabeteckning och vi arbetade i en lägenhet där konstskapandet flöt ihop
med barnafödslar, matlagning och psykoterapeutiskt arbete. Alla dessa sammanblandningar växte ur en stark upplevelse av att konsten inte längre kunde befinna sig på den passiva plats den vanligtvis tilldelas som konst, som är
varans plats där den väntar på att bli tagen i besittning. Nåväl. Nu kom det att dröja till slutet av 80-talet innan vi
beslöt oss för att avsluta vår lista. Det hade då tagit oss åtta år för att åstadkomma en lista av idoler, så självklar att
vem som helst med hyfsade kunskaper i kulturhistoria hade kunnat göra den på fem minuter (!). Vi förde nu över
alla de som aldrig blivit invalda till data tillsammans med motiveringar om varför de aldrig blivit valda. Denna
"svarta lista" kom att omfatta tusentalet namn, flera av dem nu levande svenska konstnärer och kulturpersonligheter.
Den skulle utgöra centrum i vår utställning, där den via ett interaktivt system skulle finnas tillgänglig för besökaren.
Ett nav runt vilket idolerna skulle röra sig, fotografiskt projicerade på väggarna omkring. Våra idoler är som sagt
odiskutabla storheter i den moderna konsthistorien. En samling magra män med skrynklig hud och skarpa profiler.
Deras utseende är själva essensen av modernismens reducerade och abstraherade formspråk. Därför gjorde vi 1991
en anmälan till Moderna Museet, högborgen för modern konst i Sverige, om att få visa våra listor där. Kollisionen
mellan vår installation och samlingarna med sina dolda urvalskriterier (utställningen som en modell av museet inne
i museet) upplevde vi givetvis var av största betydelse...”

FIREWORK. L.E och T.L håller föredrag om Firework på Arkitekturhögskolan i Stockholm. Under hela föredraget spelas ljudband med ljud från performancestycket “Elektrolys” (KiFIN, Norrköping 1982).
1994
PARTIET. Aktion/utställning. Kulturbolaget, Malmö 1994. Panelsamtal med Björn Springfeldt (Moderna
Museet), Sören Engblom (Moderna Museet), John Peter Nilsson och Lars Vilks med anledning av vår bok IDOL.
I samband med samtalet gör vi ett performance där vi låter oss bäras in på scenen liggande på var sin bår. I fickorna, under skjortorna och nerstoppat i byxlinningen har vi ett hundratal kopior av pamfletten ”Partiet” (Firework
Edition 1994). Samtidigt spelas vår ljudkomposition ”Partiet” för full volym. Vi avslutar vår performance med att gå
ut på gatan där vi haffar en taxi och drar iväg ner till Malmö centralstation där vi tar första tåg tillbaka till Stockholm, Kvar sitter panelen och publiken på Kulturbolaget och väntar...
PARTIET. Aktion/utställning/partiprogram/politisk parti. Firework Edition, Stockholm.
Med partiet ”Partiet” deltog L.E och T.L i riksdagsvalet 1994.
Catalogue text for the exhibition “Partiet” 1994 and preface for the book “The Party” 1994:
Proposal for a party platform.
Since time immemorial people have sought to improve their lives and have, as a result, been concerned with objects. Therefore the development of the modern society is also intimately connected with objects and their production for a market. But the objects produced fulfill many other needs besides those involving pure survival. In a
modern welfare state they are also also a medium with which people create their individuality and life styles. It is
said that we are what we consume. In this sense, consumption today takes on the task that has been the purpose of
religion; that is, to fulfill the ancient human desire for intimacy and freedom in which dwells the hope of finding
oneself and a “lost Eden”. While the development of modern times has resulted in a material and technical revolution, it has been at the expense of the spiritual values of the older world, which, in order to survive must be transformed into market values, be given price tags and thus live a new life as commodities. We assume that we are
changed by what we consume, a new car, a work of art or a new pair of shoes, but we are guilty of mixing up the actual value of objects with what is only a make-believe return in the object. Modern society is marked by a deep contradiction; a confusing mixture of realism and romanticism; of practical thinking and at the same time nostalgia for
all the spritual values that get lost in it; a circle in which our longing is never liberated from those outward elements
without which it cannot be defined. We think that we capture the truth about ourselves, but in our hands we hold
no more than an object; a small comfort; a symbol for our longing. The category within which individuals create a
picture of themselves as “I” is a historical product. Its origins can be found in the changes that thoroughly penetrated European society as a result of the appearance of the bourgeois class on the historical scene from the Renaissance and onwards. The ideologies of humanism and science formulated the picture of “reality“ we still live with, in
which individuals are seen as separate subjects and agents within a “free market“. We take this “reality“ or “truth“
for granted without reflecting over the fact that its ideology has mainly been the medium for defining the economic
and political interests that govern peoples lives; that it is a historical presumption and therefore can be questioned
and changed. Perhaps the historical intersection that characterizes Europe today: economic and parliamentary
crises; the capitulation of politics for “the market“, commercialization, “pluralism“, “freedom of choice“, the world of
the tabloids, the fall of the Eastern bloc, fanatical nationalism and xenophobia, polarization, genocide, Sarajevo,
weapons, blood, money… Perhaps it all can be seen in a larger perspective as the final phase of the historical turbulence created by bourgeois individualism and the transformation of older societies; in the conversion of work into a
commodity that subjects individuals to the rules of the marketplace, and the “freedom“ these individuals can exercise to consume a protective armour within which they live their “private lives“; within the limits of the apartment
and the home where we take shelter, surrounded by our possessions, gazing out at the world through the hallucinatory eye of the television!?

1997
A SCHOLAR STOOPS MOUNTED ON A WHITE CHARGER. Bok. Firework Edition 1997.
A Scholar Stoops Mounted on a White Charger is a derivate from their hilarious collection of letters written to
powerful and famous people all over the world; the book Experiment with Dreams (Firework Edition 1996). "A
story begins. An outer surface under which layer after layer may be imagined. The red threads of this story are attached to other stories, other times and space. A sentence, a centre, in the writing of the letter a kind of condensation suddenly appears as a goal, but turns out to be just a mirage: the beginning of yet another story. There is no
given truth for the artist. Each work and every statement is an expression of a hidden source of energy that the
work tries in vain to control through its form and content. Therefore the work must be a process; an analysis that
not only comprises the unconsciousness of the analysed, but which also allows the unconscious desire of the analyst
to be expressed. As in a conversation in which the words have entered an alliance with each other and the apparent
is always the threshold to something else. Thus, letter is laid upon letter on the poetic map. One begins in a dream,
a memory, a refrain, or a word in a completely different letter. New names and new roles grow out of other names
and meetings. Thomas and Leif become one, become three, become four..." (From the preface of Experiment with
Dreams.)
THE CODFISH SUIT. CD. Firework Edition Records 1997.
EBOLA/SWEDISH DREAMERS. Singelskiva. Firework Edition Records 1997.
TRANSFORMATORISCHE BORDELLE. Performance. Fylkingen Stockholm 1997.
Det inlästa textmaterialet i föreställningen "Transformatorische Bordelle" är hämtat från boken "A Scholar
Stoops Mounted on a White Charger" av Elggren/Liljenberg (Firework Edition 1997). Boken kan ses som en fortsättning på de båda konstnärernas bok "Experiment With Dreams" från 1996, och består av en enda sammanhängande text, skriven under två års tid. En viktig förutsättning för boken är konstnärernas gemensamma arbete, vilket
inleddes redan 1978, och som allt sedan dess resulterat i flera utställningar, böcker och CD-skivor. I "Transformatorische Bordelle" byter de både konstnärernas roller ständigt plats, än är den ene utfrågare, medan den andre utgör
analysand i ett oavbrutet försök att teckna topografin av ett gemensamt psykologiskt landskap, präglat av vår tids
politiska och mediala fenomen. Textmaterialet har lästs in och bearbetats som en sammanhängande ljudkomposition särskilt för denna föreställning. Den performance som Elggren och Liljenberg genomför under ca. fyra timmar
parallellt med ljudbandet, har hämtat sin modell från sk "Remote Viewing". På 50-talet började det amerikanska
försvaret att experimentera med parapsykologi i syfte att kunna använda sig av fenomenet i samband med spionage.
Det var framför allt utomkroppsliga upplevelser och telepati som kom att utforskas, metoden kallades "Remote
Viewing". Agenterna som tränades i tekniken arbetade i par och satt alltid mittemot varandra vid var sin kortända
av ett bord. Framför dem, på bordet, fanns papper och penna. En av agenterna utgjorde sedan utfrågare och försökte genom frågor till den andre agenten få honom att beskriva det han upplevde. Denne försökte samtidigt som
han talade, att teckna ner det han såg i sin utomkroppsliga upplevelse. Trevande, bit för bit, gav teckningarna information om avlägsna platser, militära anläggningar, baser och underjordiska raketramper (oftast i dåvarande Sovjet).
Vid vissa tillfällen lyckades agenterna till och med att via fjärrsyn närvara vid topphemliga militära konferenser hos
ryssarna. Utbildningen till "Remote Viewer" var svår och oerhört krävande. Arbetet engagerade agentens hela livssituation och ledde ofta till påtagliga personlighetsförändringar. En del agenter skiljde sig (om nu inte frun delade intresset för parapsykologi), andra fick en helt ny syn på verkligheten. Förutom att träningen ledde till en ökad
sensibilitet för olika paranormala upplevelser, fick agenterna bla också kontakter med utomjordiska varelser, UFOs,
andar och änglar.
FIREWORK EDITION. Utställning med trycksaker (böcker, skivor, kataloger, affischer, etc.). Fylkingen,
Stockholm 1997.

VALVAKA hålls i samband med att utställningen “Partiet” på Birger Jarlsgatan i Stockholm avslutas.
PARTIET. Bok/box. Firework Edition 1994. Partiprogram, fotografi samt signerade valsedlar.
FIREWORK EDITION RECORDS startats av Kent Tankred och Leif Elggren 1994.
1996
EXPERIMENT WITH DREAMS. Bok. Firework Edition 1996. I förordet till boken skriver vi:
“In 1982 we travel to Groningen in Holland. We carry with us the memory of the Apartment we first conceived
in 1978. A joint point of departure, a joint memory. During the evenings in a freezing basement gallery we reminisce to each other about all the details of the apartment until we fall asleep. In the mornings we note down our
dreams and so allow an exhibition to grow during a period of 14 days. In early 1993 we are beginning to find it hard
to distinguish between concepts: what is internal, what is external? A series of dream visions occur that are related
to our joint work. The border between "I" and ”the world” dissolves. The knowledge that this border is merely a
model and an image of the inevitable limit we call death makes us aware of the necessity of noting down our visions. Dream visions that from 1994 onwards take the form of definite messages to various addressees around the
world. Letters in which we move freely in all times and all heads; at all levels and in all conceivable and inconceivable space. A story begins. An outer surface under which layer after layer may be imagined. The red threads of this
story are attached to other stories, other times and space. A sentence, a centre, in the writing of the letter a kind of
condensation suddenly appears as a goal, but turns out to be just a mirage: the beginning of yet another story. There
is no given truth for the artist. Each work and every statement is an expression of a hidden source of energy that the
work tries in vain to control through its form and content. Therefore the work must be a process; an analysis that
not only comprises the unconsciousness of the analysed, but which also allows the unconscious desire of the analyst
to be expressed. As in a conversation in which the words have entered an alliance with each other and the apparent
is always the threshold to something else. Thus, letter is laid upon letter on the poetic map. One begins in a dream,
a memory, a refrain, or a word in a completely different letter. New names and new roles grow out of other names
and meetings. Thomas and Leif become one, become three, become four... But at the same time there is poetry that
functions in a concrete way in a social space. In the course of earlier historical events the centre of the market and
commerce was symbolised by the town square, and power was symbolised by the church. Today these determining
ideas are a part of a global economic system, abstract and incomprehensible to the individual. But they are still cruelly present in our everyday affairs. They are there in the images of TV's hallucinatory eye, in war, in blood and
money as well as in white laundry, in our food and in unemployment. Yet in the emotional world view by which we
mentally order our lives, we are in another and ancient reality where, to quote Goethe, "the moon shines, rivers run,
and poetry is written". An eternal longing for a lost paradise that is exploited not only by the laws of manufacturing
— but paradoxically also by the bewildering domain of art. In the beginning of The Communist Manifesto, Karl
Marx writes: "The history of all previous societies is the history of the class struggle." Today, when Hieronymus
Bosch's Hay Wagon is staged as a touring Broadway play performed among the ruins of central Europe, we realise
the frightening importance of our inner voices and the true significance of the expression, "to stand with your cap in
your hand". Our letters, most often to people who have "succeeded" in one way or another, naturally gave rise to
both personal and indignant replies. Once sent out to the addressees, dreams immediately collided with the inexorable sharpness of waking day. In this book we have, however, taken the liberty to exclude all letters of reply so that
we ourselves shall remain uncontradicted, even though it is in the incongruous realm of sleep. Nor have we interested ourselves in utilising the potential value of reply letters, just as we have not clarified who is right or wrong —
but merely to give our dreams "full access" in the play of values that characterise human activities. With insight into
the frighteningly unjust distribution of human opportunities that continues to occur on earth, despite seeming
hopelessness the potential also exists to turn disadvantage into its opposite. We are all born like Jesus Christ.”
Zzz... CD. Firework Edition Records 1996.
EXPERIMENT WITH DREAMS. Bok-presentation/utställning. Produzenten Galerie, Kassel, Tyskland 1996.
WHOLE WIDE WORLD. Performance inom ramarna för utställningen (Ut)härda, Kulturhuset, Stockholm.
I samband med utställningen läser L.E och T.L brev från Experiment With Dreams, via telefon från Garden
Hotel i Malmö till Kulturhuset i Stockholm.
EXPERIMENT WITH DREAMS. Utställning. Malmö Konstmuseum 1996. Fortune Cookies (kakor). Sperm
From Famous Persons (konservburkar). Fotografiska triptyker (med L.E o T.L sovande med kända historiska personer). Ectoplasma-serie (fotosvit).
BOX. Vi ger ut en box i samarbete med Raymond Ley, Martin Wolff, Bernhard Wollborn, Mariana Ekner och
Anna Gedin kring ett gemensamt utbytesprojekt. Firework Edition 1996. I samarbete med Galleri Forum, Stockholm och Produzenten Galerie, Kassel.
GOOD GOD. Vykortsupplaga baserad på fototriptyk. Firework Edition 1996.

1998
KONSTSKOLAN. Installation och performance inom ramarna för projektet ”Saltsjöbadsdokumentet”. Fisksätra
1998.
Vi startar en Konstskola i Fisksätra bostadsområde. Inbjudna är olika maktpersoner från Sverige (kända politiker,
kungligheter och chefer inom näringsliv). I katalogen ”Saltsjöbadsdokumentet” skriver vi:
”På Konstskolan studerar endast särskilt inbjudna elever. Koncentrerad undervisning under perioden 19–25 september 1998. Studierna sker under tre olika former: Vid skolan i Fisksätra. Som hemstudier. En lärare besöker
eleven i hemmet eller på arbetsplatsen. Via korrespondensstudier, e-mail eller brevledes. Konstskolan är ett konstprojekt som kan besökas av alla. Redovisning av elevarbeten sker kanske på Marinan i Fisksätra den 26 september.
Inbjudna elever: HMK Carl VI Gustav (Sverige), Göran Persson, statsminister (Sverige), Percy Barnevik, direktör
(Sverige), Märta Philipsson, direktör (Sverige), David Elliott, museichef (Sverige), John Wall, finansman (Sverige),
Bengt Dennis, f.d. riksbankschef (Sverige), Erik Penser, direktör (Sverige), Claes Dahlbäck, vd Investor (Sverige),
Tord Porsbladh, förvaltningschef (Sverige), Bengt Rydén, börschef (Sverige), Gyllenbom, direktör (Sverige), Sam
Nilsson, direktör SVT (Sverige), Carl-Olof Alknert, direktör Telia (Sverige), Hans Dahlberg, vd Nordbanken
(Sverige), Sten Heckscher, rikspolischef (Sverige), m.m. Noter: I november inbjöds vi av Stefan Karlsson till att
jobba som lärare på en ny konstskola i Fisksätra. Vi fick också chansen att välja våra elever och valde och vrakade då
bland världens mäktiga. Vi listade dom vi tyckte skulle platsa och skickade ut en "Inkallelse" (se deltagarlistan).
Detta i avsikt att skapa en spänning mellan de självklart lysande namn som för oss alla utgör ofrånkomliga fixpunkter i vår gemensamma kunskap om världen och de villkor som råder kontra den sociala normalitetsstruktur en plats
som Fisksätra innebär. Naturligtvis umgås vi också med den stimulerande tanken på möjligheten att sammanföra
dessa figurer i ett sammanhang som de knappast behärskar, men som de ändå har respekt för och som de vet utgör
det största hotet mot deras hegemoni. Och detta i ett område där människor bor och lever som den föraktade förutsättningen för de utvaldas utvaldhet.”
EXPERIMENT WITH DREAMS visas på Nordiska museet i samband med utställningen Swedish Mess, 1998.
AS CLOSE AS YOU CAN GET TO US. Tre svarsbrev från The Answers publiceras som ett uppslag i Svenska
Dagbladets Citybilaga 16 oktober 1998.
EXPERIMENT WITH DREAMS. Radioprogram. Synk/SR 1998.
A WHOLE IN THE PALISADE. Performance. ”Nature Is Perverse”, Moderna Museet, Stockholm, 1998.
1999
THE PARTY. CD. Firework Edition Records 1999.
9.11. ”Desperation is the mother of laughter.” CD. Firework Edition Records 1999.
THE ANSWERS. Utställning och performance. Bildmuseet. Umeå 1999.
2000
TWO THIN EATING ONE FAT. CD. Firework Edition Records 2000.
THE ANSWERS. Bokpresentation. Printed Matter, New York City 2000.
"In the course of earlier historical events the center of the market and commerce was symbolized by the town
square, and power was symbolized by the church. Today from 6:00 to 8:00 PM. The artists will be present to sign
their books and answer questions about their work. In 1996 Elggren and Liljenberg published Experiment with
Dreams, a book comprised of letters the artists had written to a selection of celebrities, autocrats, governments, and
commercial and cultural institutions. In sometimes bizarre, often hilarious letters the artists describe how the addressees have appeared in or affected their dreams, and as a result, "because these people profit themselves on everybody’s dreams and possibilities for the future", demand monetary compensation. Writing in awkward English, the
artists often take on different personas and alter egos, sliding between first person singular and plural. The relationship between the analyst and analyzed becomes effectively blurred and extended onto a collective social unconscious. The result is a poetic, hallucinatory, sinister and comical text, which is ultimately hopeful in its search for
identity and affirmation against the economic and social forces of global capitalism. The Answers is the follow-up
publication of this project, in which the artists will present the letters of reply they received. This collection of "personal and indignant" replies from people in positions of power sent the letters of reply they received. This collection
of "personal and indignant" replies from people in positions of power..."
2001
Vi lämnar ett filmmanus till Filminstitutet, Niklas Rådström, baserat på boken Cunt 69 av Charles Bukowski.
Samma manus överlämnas även till Zentropa, Lars von Trier.

