Galleri 54
14 feb – 8 mars 2020

Kai Rennes
All Things Shining

Vernissage fredag 14 feb kl 18–21
Konstnärssamtal lördag 15 feb kl 14
Gud är död skrev Nietzsche redan i slutet av 1800-talet. Länge trodde man att alla religioner skulle gå under i
samband med vetenskapens frammarsch. Det blev inte så. Religionerna är starkare än någonsin. Extremismer
sprider sig och skapar våld och förtryck. Nyandlighet och nya religioner föds. Majoriteten av världens invånare
ingår i olika trossamfund. Vad är tro, och hur skiljer det sig från t.ex. vetenskap och konst? Är det viktigt och är
det nyttigt?
Kai Rennes är konstnär numera bosatt i Bryssel och Barcelona. Han har studerat konst, konstvetenskap, filosofi
och estetik och ställt ut sina verk i Europa, Mexiko, Kuba och Japan. Utställningen på Galleri 54 handlar om
religioner och tro. Utställningen består av fenomenologiska anteckningar om religioner och nyandlighet. Vad är
vetenskap, humaniora konst eller tro? Hur förhåller de sig till varandra och till hantverksmässiga kunnandet. Var
hittar man kreativiteten och hängivenheten nu?
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Galleri 54
Feb 14th – March 8th 2020

Kai Rennes
All Things Shining

Opening Friday Feb 14th at 6pm – 9pm
Artist talk Saturday Feb 15th at 2 pm
God is dead, Nietsche wrote as early as the late 19th century. Religions were widely expected to slowly
disappear as the scientific evolution went on. That did not happen. The religions are stronger than ever. Different
extremist movements create fear, oppression and violence. New religious ideas appear. A vast majority of the
people on Earth take part in religious movements. What is belief and how does it differ from other fields of
human knowledge like science or art? Is it important and beneficial?
Kai Rennes is an artist, now living in Brussels and Barcelona. He has studied art history, philosophy and
aesthetics. The exhibition at Gallery 54 deals with religion and faith. The works consists of phenomenological
notes on religious structures. What kind of knowledge is science, art or religion? How do they relate to each
other, how do they relate to traditions and crafts? Where can creativity and devotion be found these days?
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