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Min idé handlar om stormen - som bilden av världen. Jag tror att universum är en 

permanent katastrof, självförstörande och självfödd av materien varje sekund - 

skrämmande vacker stormig storm, där vågor ändrar sin form varje ögonblick och 

aldrig blir desamma. All vår smärta i livet existerar för att vi förväntar oss stabilitet i 

en värld av permanenta förändringar/mutationer - det är själva kärnan i livet, men vi 

är rädda för att släppa saker som vi vet för att vi älskar dem. 

Ivan Smirnov 

Kaos 

Carolina gör abstrakta teckningar på en skylt som restauranger vanligtvis visar sina 

menyer på. De är gjorda på tavla och Carolina ritar på dem med vitt kol. Vitt på svart. 

Eftersom Ivan sa att Kaos alltid finns har hon bestämt sig för att sätta tavlan någon 

annanstans än på galleriet. Vardagskaos. 

Carolina Hindsjö 
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My idea is about the storm — as the image of the World. I think that Universe is a 

permanent disaster, self-destructing and self-born of the matter every second — 

terrifying beautiful stormy storm, in which waves change their shapes every moment, 

and never be the same. All our pain of life exists because we expect stability in the 

world of permanent changes/mutation — that's the core of life itself, but we are afraid 

of letting things off things that we know because we love them. 

Ivan Smirnov 

Chaos 

Carolina is making abstract drawings on a sign that usually restaurants are showing 

their menus on. They are made on blackboard material and Carolina is drawing on 

them with white charcoal. White on black.  

Because Ivan said that Kaos exist always she has decided to put the blackboard 

somewhere else than at the gallery. Everyday Chaos. 

Carolina Hindsjö 

 

 

 

 


