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ESIPUHE

Vuonna 1993 Paavo Räbinä piti Tampereen taidemuseossa näyttelyn, jonka
pääteokseksi nousi moniosainen teoskokonaisuus Tampereen kapina. Se koostui
nuoria puna- ja valkokaartilaisia ja Tampereen taistelujen tapahtumia kuvaavista
suurista valokuvista sekä koko seinän kattavasta puukkoinstallaatiosta. Vuoden
nuoreksi taiteilijaksi valittu Räbinä onnistui tuolloin kiteyttämään teokseensa
jotakin olennaista ja yleispätevää historian tapahtumista ja kollektiivisista tunnoista.
Hän onnistui jopa niin hyvin, että osa teoskokonaisuudesta on nykyisin pysyvästi
esillä Vapriikkissa, jossa sen tehtävänä on Pirkanmaan historiaa käsittelevässä
näyttelyssä kuvata kansalaissodan aikaa. Räbinän teos on hyvä esimerkki siitä,
miten museokeskuksen kaltainen monialainen kulttuurilaitos voi tarjota mahdollis-
uuksia rajojen ylityksiin, tieteen ja taiteen voimien yhdistämiseen alueen historian
ja nykypäivänkin kartoituksessa. Taide voi omalta osaltaan olla apuna vaikeiden
ja arkojenkin aiheiden käsittelyssä.

Tampereen kapina on toiminut virikkeenä nyt nähtävälle Paavo Räbinän uuden
tuotannon esittelylle. Viime vuosina Räbinä on työskennellyt pääasiassa videon
parissa ja herättänyt huomiota komeilla ja vaikuttavilla installaatioillaan. Näyttelyssä
niistä nähdään viisi vuosilta 1999-2002. Arpien valitus -näyttelyn järjestää Tampereen
nykytaiteen museo, joka nykyisin toimii museokeskus Vapriikin osana.

Uusimmissa teoksissaankin Räbinää kiinnostaa edelleen poliittisten ja yhteiskun-
nallisten muutosten pyörteisiin joutuneiden ihmisten kohtalo. Tällä kertaa hän on
kääntänyt katseensa historiasta tähän päivään ja antanut kasvot maahanmuuttajille,
pakolaisille ja leipäjonoissa jonottaville. Rajut muutokset yksilöiden ja kansojen
vaiheissa tuottavat henkisiä haavoja ja arpia, jotka paranevat vain hitaan, enkä
useita sukupolvia kestävän kehityksen kautta. Teoksissaan Räbinä pohtii nykyihmisen
arvoja ja henkistä tilaa. Hän on huolissaan välinpitämättömyyden ja suvaitsemat-
tomuuden kasvusta ja moraalin rappiosta ja kaipaa lisää empatiaa ihmisten väliseen
kanssakäymiseen.

Tampereen nykytaiteen museon puolesta haluan lämpimästi kiittää taiteilija Paavo
Räbinää hyvästä yhteistyöstä näyttelyn toteutuksessa sekä toimittaja Leena
Honkavaaraa näyttelyjulkaisuun laaditusta artikkelista.

Sirpa Joenniemi

FOREWORD

The main exhibit of Paavo Räbinä's 1993 exhibition at the Tampere Art Museum
was a collage depicting the uprising in Tampere during the Finnish Civil War. The
piece comprised large photographs of young men fighting in the ranks of the Reds
and the Whites and of the battles in Tampere as well as a wall-to-wall knife
installation. Räbinä, nominated young artist of the year, successfully captured the
essence of historical events and collective emotions in his works. In fact, he was
so successful that part of the above mentioned collage is now part of the permanent
collection at the Vapriikki Museum Centre, where it illustrates the period of the
Finnish Civil War as part of the collection on the history of the Tampere Region.
Räbinä's work is a good example of how a multi-sectoral cultural institution, such
as a museum, may facilitate cross-overs between science and art in charting a
region's past and present. As Räbinä's example proves, art can be used as a
medium to tackle sensitive subjects.

The piece Uprising in Tampere has inspired the new exhibition of Paavo Räbinä's
more recent works. During the past few years, Räbinä has been working with
videos and his impressive video installations have attracted a lot of publicity. The
new exhibition includes five video installations from 1999-2002. The Moans of
Scars exhibition is being produced by the Tampere Museum of Modern Art, which
today operates as part of the Vapriikki Museum Centre.

In his more recent works, Räbinä is still intrigued by the fate of people being
caught up in the web of political and social change. In the works comprising the
new exhibition, Räbinä turns his focus from the past to the present, giving a face
to immigrants, refugees and to people queuing for bread. Dramatic changes in
society and changes in the lives of individual people can cause mental wounds
and scars, which can take several generations to heal. Räbinä's works study the
values and mental state of people today. Through his art, Räbinä expresses his
concern for increasing indifference and intolerance and moral decay and calls for
more empathy in human interaction.

On behalf of the Tampere Museum of Modern Art, I wish to thank Paavo Räbinä
for his input in staging the exhibition, as well as the journalist Leena Honkavaara
for her article, which is to be published in the exhibition booklet.

Sirpa Joenniemi



Arpien valitus

Arpien valitus on teatraalinen, ehkä hätkäyttämäänkin pyrkivä nimi näyttelylle.
Nimi kuitenkin kuvastaa hyvin kuvataiteilija Paavo Räbinän teoksia, niiden
taustoja ja teemoja. Räbinä käsittelee teoksissaan sotaa, väkivaltaa, valtataistelua,
kärsimystä, pakolaisuutta. Ne ovat traagisia, tuskallisia asioita. Ne synnyttävät
arpia, joiden paraneminen kestää vuosia, vuosikymmeniä, jopa useita sukupolvia.

Räbinä löytää usein aiheensa historiasta tai kirjallisista lähteistä, yhteiskuntamme
tai kulttuuripiirimme ”arpimateriaalista”. Hänen teostensa lähtökohtana ovat olleet
niin kansalaissota, devalvaatio, rahan valta ja laman aiheuttama köyhyys, Brechtin
runot kuin Shakespearen näytelmätkin. Historiallisesta pohjavireestä huolimatta
Räbinän teokset ovat olleet aina myös hyvin ajankohtaisia

Valtataistelu, sota, kärsimys ja pakolaisuus ovat osa meidän kaikkien jokapäiväistä
elämäämme juuri nyt – ainakin median välityksellä. Irakissa keväällä käyty sota
on saanut mediassa valtavan huomion. Maailmalla kytee lukuisia muitakin
sotapesäkkeitä.

Räbinän Out, out, out -teos kertoo tarinan pojasta, jonka perhe menehtyi maanjä-
ristyksessä. Raivaus- ja pelastamiskuvat voisivat yhtä hyvin olla miltä tahansa
sotatantereelta. Morphi-kuvissa pääosassa ovat Suomeen muuttaneet pakolaiset.

Be Wise, Be Silent -teoksessa edetään yksilötasolta symbolitasolle. Kaksi valkoisiin
pukeutunutta miekkailijaa ovat kuin ikiaikaisia sotureita, jotka jatkavat taisteluaan
vuosituhannesta toiseen. Vihan ja pahuuden tuli leimuaa sammumatta. Paha tuli
palaa myös tulennielijän keuhkoissa In - Out -teoksessa. Macbethin teemana ovat
vallanhimo ja ahneus, tässä tapauksessa miehen ja naisen välille rytmittynyt
taistelu.

Räbinän aiheet löytyvät pääosin historiasta ja kirjallisuudesta, mutta joskus hän
on käyttänyt myös tuttavan elämäntarinaa. Hän ei ensisijaisesti käytä teostensa
polttoaineena omaa elämäänsä, vaan asioita, jotka koskettavat kollektiivisella
tasolla.

MOANS OF SCARS

Moans of Scars is a dramatic name for an exhibition. Even though one of its
intentions is to shock visitors, this name is still a good description of the visual
artist Paavo Räbinä’s works, their background and themes. The main topics of
Räbinä’s art include war, violence, struggles for power, suffering and life as a
refugee. These are tragic, painful issues that create scars and it takes years,
decades or even several generations to heal these wounds.

Räbinä often finds the topics for his works from historical or literary sources, in
the “scar material” of our society or culture. Räbinä’s works have had a wide range
of starting points such as the Finnish Civil War, devaluation, the power of money
and poverty resulting from economic depression, as well as poems by Brecht and
plays by Shakespeare. Despite their historical undertones, Räbinä’s works have
always been very topical.

Struggles for power, war, suffering and life as a refugee are part of daily life shared
by everyone today – at least through the media. The war fought in Iraq in the
spring received massive media coverage. There are also many other potential
conflicts just waiting to flare up around the world.

Out, out, out  by Paavo Räbinä tells a story of a boy whose family was killed by
an earthquake. The images of the clear-up and rescue operations could equally
have been taken from any field of war. The main characters of the Morphi pictures
are, in turn, refugees that have moved to Finland.

In his work Be Wise, Be Silent, the artist moves from an individual level to a
symbolic level. The two swordsmen depicted are dressed in white and are evocative
of ancient warriors who continue their fight through the millennia. The inextin-
guishable fire of hatred and evil is still alight. An evil fire is also flaring in the
lungs of a fire-eater in the work In - Out. The main themes of Macbeth are greed
and the desire for power, with the rivals in this case being man and woman.

The majority of Räbinä’s topics have their roots in history and literature, but he



Mutta miksi kenenkään pitäisi lähteä katsomaan pahuutta ja kärsimystä taidenäyt-
telyyn, mehän näemme kurjuutta jo niin paljon televisiossa ja lehdissä? Runsas
mediatarjonta turruttaa helposti, vaikka uutiset ja reportaasit sotatantereelta tai
maanjäristysalueelta olisivatkin sinänsä hyvin tehtyjä. Irakin sota leimattiin jo
ennen alkuaan ehdaksi propagandasodaksi. Valistunut katsoja, kuulija tai lukija
osasi epäillä lähes jokaista kuvaa, tiedotetta ja  käännettä, tulipa tieto kummalta
sodan osapuolelta tahansa. Mikä lopulta oli totta? Ainakin, – ehkä ainoastaan –
kärsimys.

Paavo Räbinän traagisten teosten avulla katsoja voi purkaa ja tarkentaa ajatuksiaan
sodasta, väkivallasta ja kärsimyksestä – tragedian tehtävä taiteessa on auttaa
ymmärtämään, kauhistumaan ja tuntemaan myötätuntoa.

Hiljaisten kasvojen tarina

Räbinän Morphi-kuvissa ihmisten kasvot muuttuvat: pakolaispojan kasvot sulautuvat
äidin kasvoiksi, isän kasvot muuttuvat vähitellen pojaksi ja äidin tyttäreksi. Kuka
minä olen? Mikä tai kuka määrittää sen, miten minuun suhtaudutaan ja millaiset
mahdollisuudet minulla on elää ja kehittyä ihmisenä?

Räbinän Morphit muistuttavat myös siitä, että pakolaisuus on ytimeltään muuttu-
mista, jatkuvaa muutosta. Selviytyminen vaatii usein sopeutumista hyvin toisen-
laiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan kuin aiemmin.

Morphi-kuvissa ei ole lainkaan ääntä. Sen voi tulkita voimakkaaksi poikkeamaksi
ja kannanotoksi. Yleensä Räbinän teoksissa musiikki tai muu äänimaailma toimii
popahtavan elokuvallisena, tunnelmaa luovana elementtinä. Mutta pakolaisilla,
hiljaisilla vaeltajilla, ei ole ääntä. Heillä ei ole valtaa eikä voimaa. Ja toisaalta
taiteilija on ehkä ajatellut, että heidän kasvonsa riittävät, ne ovat sellaisenaan
tarpeeksi voimakkaat ilmaisemaan ja kertomaan, vetoamaan meihin.

Vapriikissa alkuperäisestä Morphi-teoksesta on esillä vain osa. Alun perin videoteos
valmistui julkiseksi taideteokseksi Vantaalle Tikkurilan viestintälukioon. Siellä
kasvot on asetettu pysyvästi lattiaan lasin alle, ympäri koulua, esimerkiksi kahvilaan

has sometimes used the life-story of a friend as his starting point. His own life
does not serve as the primary fuel for his art; instead, he chooses to use material
that has a meaning on a collective level.

But why should anyone leave their home to see suffering and evil portrayed in an
art exhibition, as we are already witnessing such a great deal of misery through
television and newspapers? With today’s flood of information from the media, we
are in danger of going numb, even though the news and reports from fields of war
or earthquake areas are of such high quality. The war in Iraq was branded as a
propaganda war even before it started. An enlightened viewer, listener or reader
had the ability to cast doubt on almost every image, announcement and new
development, no matter which side it came from. What was really true? At least
– maybe only – the suffering.

With the help of Paavo Räbinä’s tragic works, beholders can deconstruct and focus
their own thoughts of war, violence, and suffering – the purpose of tragedy in art
is to help us to understand, be terrified and feel compassion.

Story of a Silent Face

Paavo Räbinä’s Morphi shows us the faces of people changing: the face of a
refugee boy transforms into the face of his mother, the father’s face transforms
gradually into that of his son, the mother’s into that of her daughter. Who am I?
Who or what determines my possibilities to live and develop as a human being
and the way people relate to me?

Räbinä’s Morphis also serve as a reminder of the fact that the essence of being
a refugee is change, constant transformation. In order to survive, refugees are
often required to adapt to a society and a culture that are very different from what
they have experienced before.

The Morphi videos have no soundtrack at all, something that can be interpreted
as a strong deviation and a statement. It is typical of Räbinä to use music or other
sounds to create atmospheric moods or to use music as a cinematic element. But



”Out, Out, Out” 2000
Duration 6.30

DVD-loop



ja ruokalaan. Teoksen kasvogalleriassa ovat mukana kaikki Suomen etniset ryhmät.

Julkisena, kouluun sijoitettuna taideteoksena Morphi-kuvat puhuvat ennen muuta
suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden hyväksymisen puolesta, arkisen elämän ja
hyörinän keskellä.

Maalarista videotaiteilijaksi

Myös taiteilija Paavo Räbinä on käynyt läpi vuosien muutosprosessin, edennyt
maalauksesta ja kuvanveistosta esinekoosteisiin ja lopulta videoteoksiin. Jossakin
vaiheessa omien käsien fyysinen jälki – piirrosjälki tai veistosten pintaan jäävä
jälki – alkoi häiritä taiteilijaa, niin että hän alkoi etsiä ikään kuin puhtaampaa
ilmaisukeinoa. Taiteilijan mukaan juuri video mahdollistaa ilmaisun, jossa itse
väline ei vie päähuomiota eikä etäännytä katsojaa.

Videotaiteessa myöskään taiteilijan minä ei välttämättä ole yhtä paljon ”esillä”
kuin vaikkapa maalaustaiteessa, jossa jokainen siveltimenveto on taiteilijan
fyysisestä kosketuksesta lähtöisin. Räbinä jopa kertoo ohjaavansa videoteoksissaan
esiintyviä näyttelijöitä ”akikaurismäkiläisesti”, eli olemalla täysin ohjaamatta.
Näyttelijä saa ohjenuorakseen vain vuorosanat – ja sitten kamera jo käy, eikä
uusintaotoksia juuri harrasteta. Räbinälle on tärkeää vain se, että näyttelijä
viestittää asian.

Tästä kaikesta huolimatta Räbinän videoteokset ovat hyvinkin tunnistettavia.
Etenkin aiheet, väkivallan ja vallan teemat ovat räbinämäisiä. Myös kuvankäyttö
ja kerronnan tapa ovat juuri tälle taiteilijalle tyypillisiä, samoin monet tuotannossa
toistuvat symbolit, kuten pahuutta symboloiva tuli. Räbinä ei rakenna kertomuksia
kronologisesti, pikemminkin kertomus painuu taka-alalle, kun tunnelma ja pysähtynyt
hetki nousevat pintaan. Lisäksi tunteisiin vetoava musiikki tai muut vahvat äänet
korostavat ja nostattavat teosten tunnelmaa. Räbinän teokset erottaisi
”sokkotestissä” hetkessä kollegojen, kuten vaikkapa mediataiteilija Eija-Liisa
Ahtilan tai Salla Tykän teoksista.

refugees, the silent wanderers, have no voice. They have no power or strength.
Yet, on the other hand, the artist may have thought that their faces would be
sufficient, that they alone are a powerful enough means of expression, narration
and of making an appeal to us.

The Vapriikki exhibition only features a section of the whole Morphi video
installation. It was originally created as a public work of art for the Tikkurila Upper
Secondary School, which specialises in communication studies. The faces have
been permanently installed there under a plate of glass in the school floor in
different parts of the building such as the school café and dining hall. The gallery
of faces shown in the installation includes all ethnic groups in Finland.

As a public work of art located at a school, the Morphi installation speaks primarily
for tolerance and for the acceptance of diversity in the midst of daily hustle and
bustle.

From a painter to a video artist

The artist Paavo Räbinä himself has also undergone a process of change that has
taken years, moving from painting and sculpture to object collage and finally to
video art. At some point, the marks left by his own hands – a drawn line or traces
left on sculptures – began to disturb the artist to such an extent that he decided
to look for a purer form of expression. According to Räbinä, the use of video
enables expression in which the medium itself is not in focus and does not distance
the beholder.

In addition, the self of the artist is not necessarily as “present” in video art as,
for example, in painting in which each brushstroke is a result of the artist’s physical
touch. When speaking of his video art, Räbinä goes as far as to say that he directs
the actors in his works in “Aki Kaurismäki style”, in other words without directing
them at all. He only provides the actors with a list of dialogue – once done, the
camera starts rolling and there are no second takes. The only thing that Räbinä
considers important is that the actor is able to convey the message.



Sopii siis kysyä, onko taiteilijuus sittenkään yhtään abstraktimpaa tai epänäkyvämpää,
kun taiteilija käyttää välineenään maalipensselin sijasta näyttelijöitä, videokameraa
ja edintointiyksikköä, kuvaa, ääntä ja rytmiä.

Videotaiteen käyttämä kieli on meille televisiosta ja elokuvista äärimmäisen tuttua
ja jokapäiväistä. Se leikkii juuri tuttuuden ja poikkeavuuden rajamailla, rakentaa
uudenlaisia kokonaisuuksia ja merkityksiä. Miksi Macbethin henkilöiden ääni on
hävinnyt ja puhe näkyy vain tekstityksenä, miksi hevirumpalin rummutus on kasvanut
teoksen ainoaksi äänimaailmaksi? Tai miksi Out, out, out -teoksen kuva on melkein
kuin uutiskuvaa, muttei kuitenkaan; johtuuko se vain hidastuksista?

On kiinnostavaa, että Räbinän teosten kuvat voivat olla esteettisesti hyvinkin
kauniita ja pintoina kiinnostavia, taidokkaasti sommiteltuja, kun ne samaan aikaan
kertovat ihmisen perimmäisestä pahuudesta ja rumuudesta. Pinnan kauneus ja
sisällön rumuus tai ahdistavuus ovat keskenään valtavassa ristiriidassa, muodostavat
kuin psyykkisen railon. Ja toisaalta ne eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois millään
tavalla.

Minä(kin) jonotin avustusleipää

Useimmat Arpien valitus -näyttelyn teokset on aiemmin nähty osana muita
näyttelyitä. Vapriikissa teoksista tai niiden osista syntyy uusi kokonaisuus, jossa
palapelin osat ovat asettuneet eri tavalla kuin ennen. Remember us -teoksessa
mies jonottaa leipäjonossa 1990-luvun lama-Suomessa. Väkivaltaa ja pakolaisuutta
käsittelevien teosten seurassa Vapriikissa leipäjono saa varmasti myös laajemman,
globaalin merkityksen. Mutta silti on edelleen kyse myös meidän ikiomista
leipäjonoistamme täällä Suomessa.

Räbinä käyttää kuvaa taitavasti. Remember us -teoksen kuvaus on melkein kuin
dokumenttikameran kertomaa uutisista: kamera seuraa jonottajia, näyttää heistä
aluksi vain jalat ja piilottaa henkilöllisyyden. Juuri tällaisiahan ovat uutiskuvat
leipäjonosta. Avustusjonossa seisominen on niin häpeällistä, että kukaan ei halua
tulla tunnistetuksi. Emmekä me muut edes haluaisi nähdä, keitä he todella ovat.
Emme haluaisi ajatella koko asiaa.

Despite all this, Räbinä’s video art has a very idiosyncratic nature. His topics in
particular, themes of violence and power, make his works original and recognizable.
Also, his use of images and his narrative style are characteristic of the artist, as
are the symbols that are repeated throughout his oeuvre, such as the use of fire
to symbolise evil. Räbinä does not construct chronological stories, the story is
actually pushed to the background when the atmosphere and the stillness of the
moment take centre stage. In addition, the mood of his works is enhanced by
emotive music or other sound effects. It would be easy to tell Räbinä’s works apart
from those of his colleagues, such as the media artist Eija-Liisa Ahtila or Salla
Tykkä, instantly even when blindfolded.

Therefore, it is worth asking if the nature of being an artist is ultimately any more
abstract or invisible when, instead of using brushes, the main tools of the artist
are actors, a video camera and an editing unit, video clips, sound and rhythm.

The language used in video art is extremely familiar and everyday to us, thanks
to television and cinema. It plays with the borderline between this familiarity and
deviation, creating new kinds of concepts and meanings. Why have the characters
in Macbeth lost their voices and why is their speech only shown as subtitles, why
has the drumming of a heavy metal drummer taken over the whole soundtrack?
Or why are the scenes in Out, out, out almost identical to news footage, but not
quite; is it just because of the slow-motion effect?

It is interesting that Räbinä’s works can be filled with images that are aesthetically
very pleasing as well as with surfaces that are interesting and skilfully composed,
while simultaneously telling us of the fundamental evil and ugliness of mankind.
There is an enormous contradiction between the beauty of the surface and the
ugliness of the content, as if forming a psychological gap.

I (too) queued for charity bread

Most of the works in the Moans of Scars exhibition have earlier been displayed
as part of other exhibitions. At Vapriikki, the works or their sections are arranged
to form something completely new, like a jigsaw puzzle with its pieces in a totally





”Be Wise, Be Silent”, 1995
Duration 12.15, 2 x video screen

DVD-loop



Remember us:in kuvat eivät kuitenkaan ole uutiskuvaa, jo siksi, että kamera on
vinksahtanut kallelleen. Katsomiskulma ja samalla myös näkökulma on uusi ja
epäuutismainen. Kysyä sopii, mikä loppujen lopuksi on vinksahtanut nurin, kamera
vai maailma. Surumielisen kaunis musiikki luo kaiken ylle kohtalonomaisen
tunnelman.

Teoksen avainkuvassa leivänhakija pistää puumerkkinsä vihkoon todistukseksi
saaduista leivistä. Kamera seisoo olan takana, kamera ON leivän hakija. Kameran
kautta minä, katsoja, olen avustusleivän hakija.

Sanoma on yksinkertainen: Muista, älä unohda minua. Asetu hetkeksi asemaani,
tunne, miltä minusta tuntuu. Se ei ole kovinkaan vaikeaa, vaikka se tuntuu olevan
vaikeinta maailmassa.

Leena Honkavaara

different layout. In Remember us, we see a man standing in a queue for bread
during the economic depression in Finland in the 1990’s. Juxtaposed with works
dealing with violence and the problems of refugees, the queue for bread certainly
receives a wider, more global meaning at Vapriikki. Still, the work speaks of our
own queues for bread here in Finland and the message of the work is still valid.

Räbinä’s use of images is very skilful. The shots used in Remember us are very
close to documentary news footage: the camera follows the people in the queue,
initially showing just their legs and concealing their identity. This is exactly what
news reports of queues for bread are like. Standing in a charity queue is so
shameful that nobody wants to have their identity revealed. We would also not
really want to know who they really are. We would just not want to think about
it at all.

However, the scenes used in Remember us are not news footage, if only because
the camera recording them is at an odd angle. This provides a new viewing angle,
a point of view that is very different from that used for news reports. It is worth
asking what is actually at an odd angle, the camera or the world. The beautiful
and melancholy music used in the work gives it a fateful mood.

The key scene of the work shows the person queuing for bread make a note in his
notebook of the number of loaves received. The camera is standing behind his
shoulder, the camera IS the man queuing for bread. Through the camera I, the
beholder, am the one queuing for charity bread.

The message is simple: Remember, do not forget me. Be in my position for a
moment and feel what I am feeling. It is not very difficult to do, even if it seems
to be the most difficult task in the world.

Leena Honkavaara



“The Mirror Image”, 2002. Morphi
Part of work, 9 x video screen

DVD-Loop





”Macbeth”, 2000
Duration 11.30, 3 x video screen

DVD-loop





”In - Out”, 2002
Duration 6.10

DVD-loop





”Remember Us”, 1999
Duration 3.35

DVD-loop





”I Talk with My Hand”, 1995
Duration 6.45

DVD-loop





”The Seven Deadly Sins”, 1999
Duration 30.30

DVD-loop
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