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Alfred Eikelenboom, Primi Pensieri
Op 24 april opende de tentoonstelling Primi Pensieri van de in 2014 overleden kunstenaar Alfred
Eikelenboom.
Eikelenboom werkte aan verschillende projecten; beelden voor de openbare ruimte, Utopian
Models, Graphics on Grids, Painting as a Project, The Nightwatch Revisited.
Het meest bekend zijn de Utopian Models en zijn beelden voor de openbare ruimte.

In Amsterdam staan twee monumentale werken. Zijn eerste uitgevoerde werk in de openbare
ruimte, De Muur uit 1987, aan het IJplein in Amsterdam Noord en het Driedelig Rotondebeeld, op
de rotonde aan het einde van de Europaboulevard in Buitenveldert, geplaatst in 1996.
Radicale beelden die voortkomen uit reeksen Utopian Models die al vroeg werden getoond in het
Haags Gemeente museum (1969 en 1978), Stedelijk Museum Schiedam (1969), Boymans van
Beuningen (1991), Stroom Den Haag (1994), Kröller-Müller Museum (de collectieopstelling in
2007).
Deze Utopian Models bevinden zich op het snijvlak van beeldhouwkunst en architectuur.
Matgrijze beelden, die zijn opgebouwd uit geometrische vormen als ellipsen, kegels, bollen,
hyperbolen en pyramides. Futuristisch ogende constellaties, een viering van de vorm in een
esthetische eenvoud.
Eikelenboom noemde dit Nuovo Formalismo....ʻDe modellen zijn een mini-weergave van de
werkelijkheid, met een gedefinieerde schaal en een totale verwerkelijkingsintentie. Dat is het spel
dat ik met mijn utopische modellen speel: technisch en economisch gezien zouden ze van de ene
dag op de andere werkelijkheid kunnen worden. Het utopische zit in de hoop dat de apotheose van
onze cultuur nog voor ons ligt. Een ode aan de schoonheid van de pure vormʼ.

De tentoonstelling Primi Pensieri, focust zich voornamelijk op zijn minder bekende
tweedimensionale werken; Lyrisch abstracte tekeningen uit de periode 1960 - 1964, Pop Art
collages rond 1964, schetsen voor Dynamopolis, Migratory Men en Fly in City uit 1969, Graphics
on Grids van 1970 - 2014 en werken uit de onvoltooide serie Painting as a Project.

Alfred Eikelenboom vond dat de verschillende disciplines waarin hij werkte als parallelle werelden
naast elkaar bestonden, zonder directe raakvlakken. Iedere discipline een autonome bezigheid.
Hoe autonoom zijn werken op papier ook zijn, zij kunnen niet los gezien worden van de werken in
de andere disciplines.
Al in de vroege tekeningen ontwaar je de eerste gedachtesprongen en vormstudies, die je herkent
in de latere beelden.
De Graphics on Grids bladen hebben naast de grid structuur een of meerdere lagen zeefdrukken
van afbeeldingen die Eikelenboom inspireren. Zaken van een universele schoonheid, beelden uit
de architectuur, wetenschap en natuur.
Deze bladen kan je bijna lezen als dagboeken, ze worden bewerkt met tekeningen, onderworpen
aan telefoon doodles, ontwerpen, berekeningen, schetsen of bewust leeg gelaten en gesigneerd.
Zo streng en formeel de Utopian Models en zijn monumentale beelden overkomen, met zoveel
vrijheid, plezier, humor en vaardigheid zijn de werken op papier tot stand gekomen.
Het grote streven van Alfred Eikelenboom om dingen te maken met een universele esthetische
waarde, heeft geleid tot een hecht, compromisloos en met precisie gemaakt oeuvre.
Primi Pensieri is samengesteld door Rob van de Ven.
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en het AFK.

