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PRESS RELEASE 
 
ROB BUELENS 
To light up the dark 
 
Opening: 18 October, 17:00 -19:00  
18 October 2014 - 22 November 2014 
 
 
C&H art space is proud to announce the solo exhibition of Rob Buelens: To light up the dark.  
 
The artist presents a compilation of new works: small-scale models made of wood, iron wire, sewing 
thread, and everyday objects. The small size of Buelens's models is a very significant characteristic 
that he intentionally incorporates into these art works in order to provide the spectator a God's eye 
view of the worlds he creates. All of the works are covered under domes or cases. While this was at 
first a practical use, it became clear that the great visual impact of the glass on the pieces emphasizes 
the perception that the little people and their machinations were being entrapped by a limiting edge of 
their world. This was the starting point for a series of works about the inner conflict between the feeling 
of imprisonment and human wanderlust. 

It is possible to see in the activity of the miniature characters a consideration on the importance of 
people operating in groups. By the process of working together they are defining themselves as well 
as their community in collective identity. However, the little people that the artist placed on the scene 
are all featureless anonymous characters, therefore these works only talk about how we define 
ourselves in the group through action and communal effort, like in a game or ritual the basic purpose 
is participation in itself. In this perspective Buelens stresses a certain kind of admiration for human 
labor, showing at the same time its intrinsic ingenuity and futility: the incorporated objects already have 
a symbolic and practical function in the context from which they came giving the sculptures an 
enigmatic aura and an ambiguous meaning. 

The objects in the artist's work have been stripped of their original context, to accomplish a poetic 
view that calls to mind in some way the fantastic worlds of some of the classic works of literature like 
Gulliver's Travels. His oeuvre is also highly connected with the masters from Flemish art history, 
especially with the vanished folk culture depicted in Bruegel's paintings and the peculiar and symbolic 
representations of Hieronymus Bosch. The tragicomic atmosphere that has been a part of this 
region’s art for centuries is still present in this oeuvre and in many others. 

Rob Buelens (1989) lives and works in Belgium. He graduated from Sint Lucas University of Fine Arts 
in Antwerp, after which he attended the higher studies of Liberal Arts at Sint Lucas University in Gent. 
Despite his young age, Buelens's work has been shown in various exhibitions, both in Belgium and 
abroad. In 2014 he participated in The Solo Project in Basel, represented by C&H art space, with great 
reception from the public.  

 
 
For more info, please contact: Alba Folgado  
Tel. 020 – 7530964 E-mail: info@ch-artspace.com 
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PERSBERICHT 
 
ROB BUELENS 
To light up the dark 

Opening: 18 oktober, 17:00 -19:00 ! 
18 oktober 2014 - 22 november 2014 
 
C&H art space presenteert met trots de solotentoonstelling van Rob Buelens: To light up the dark.  
 
De kunstenaar presenteert een compilatie van nieuwe werken: kleinschalige modellen gemaakt van hout, 
ijzerdraad, naaigaren en alledaagse objecten. De kleine schaal van Buelens modellen is een belangrijke 
eigenschap die hij opzettelijk in zijn kunstwerken verwerkt om de toeschouwer een goddelijk perspectief te 
geven van de wereld die hij creëert. Alle werken zijn toegedekt met koepels of kistjes. Hoewel dit in eerste 
instantie een praktisch aspect was werd het duidelijk dat de grote visuele impact van het glas op de werken 
de perceptie benadrukt dat de kleine mensen en hun intriges gevangen zijn door de begrenzingsrand van 
hun wereld. Dit was het uitgangspunt voor een serie werken over het innerlijk conflict tussen het gevoel van 
gevangenschap en menselijke wanderlust. 

Het is mogelijk om de activiteiten van de miniatuurfiguren te zien als een overweging van het belang voor 
mensen om in groepen te opereren. Door het proces van samenwerken definiëren ze zowel zichzelf als hun 
gemeenschap als een collectieve identiteit. Desondanks zijn de kleine figuren die de kunstenaar in de scène 
plaatst zonder uitdrukking en anoniem van karakter, waardoor de werken alleen bespreken hoe we onszelf 
in een groep definiëren door middel van acties en gezamenlijke inspanning. Zoals in een spel of ritueel is het 
doel participatie zelf. Vanuit dit perspectief benadrukt Buelens een bepaald soort bewondering voor 
mensenwerk maar laat hij op hetzelfde moment de intrinsieke vindingrijkheid en nutteloosheid daarvan zien: 
de opgenomen objecten hebben al een symbolische en praktische functie in de originele context en geven 
de sculpturen zo een raadselachtig aura en een dubbelzinnige betekenis. 

De objecten in het werk van de kunstenaar zijn ontdaan van hun oorspronkelijke context om een poëtisch 
beeld te creëren dat herinnert aan de fantastische werelden uit enkele klassieke werken uit de literatuur, 
zoals Gullivers reizen. Zijn oeuvre is ook sterk verbonden met de meesters uit de Vlaamse 
kunstgeschiedenis, voornamelijk met de verdwenen volkscultuur afgebeeld in de schilderijen van Bruegel en 
de eigenaardige en symbolische representaties van Jhieronymus Bosch. De tragikomische atmosfeer die 
eeuwenlang onderdeel is geweest van de kunst uit deze regio is nog steeds aanwezig in dit oeuvre en in dat 
van vele anderen. 

Rob Buelens (1989) woont en werkt in België. Hij is afgestudeerd aan de Sint Lucas Universiteit in 
Antwerpen, waarna hij de hogere studie van de vrije kunsten aan de Sint Lucas universiteit in Gent heeft 
afgerond. Ondanks zijn jonge leeftijd is het werk van Buelens getoond in verschillende tentoonstellingen, 
zowel in België als in het buitenland. In 2014 heeft hij deelgenomen aan The Solo Project in Basel, 
gerepresenteerd door C&H art space, waar hij uitstekend is ontvangen. 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Alba Folgado 
Tel. 020 – 7530964 E-mail: info@ch-artspace.com 

 


