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Neo Matloga wint tiende ABN AMRO Kunstprijs 

 
Vandaag is bekendgemaakt dat de tiende editie van de ABN AMRO Kunstprijs is gewonnen door Neo 

Matloga (Mamaila, Zuid-Afrika 1993). Eind 2021 opent, als onderdeel van de prijs, een tentoonstelling 

van zijn werk in de Hermitage Amsterdam. 

 

De jury is vereerd de prijs uit te mogen reiken aan Neo Matloga. Daarmee is de keuze gevallen op een 

kunstenaar die in een eigen, aansprekend handschrift huiselijke taferelen uit zijn geboorteland subtiel 

verbindt met de moeizame sociaal-politieke achtergrond waartegen ze zich afspelen. Matloga creëert 

met inkt, houtskool en foto’s ‘collageschilderijen’ die een inkijkje geven in de alledaagse, huiselijke 

gezelligheid uit zijn jeugd. Vrolijke verhalen vol liefde en geborgenheid, enkel bevolkt door mensen 

van kleur. Zo creëerde hij, in navolging van kunstenaars als Kerry James Marshall, niet alleen een 

wereld waarin hij zich thuis voelde, maar ook een die hij miste in de kunst. 

 

 
V.l.n.r.: A ke lwe le wena, collage, houtskool, vloeibare houtskool, inkt en olie op canvas, 150cm x 150cm, 2020; 
portretfoto Neo Matloga ©Jonathan de Waart.  

 

Levendig en urgent 

De jury is onder de indruk van de wijze waarop Matloga, zonder een eenduidige boodschap en met 

een sterke nadruk op intermenselijke relaties, ook diepere maatschappelijke en politieke lagen weet 

aan te boren. Zo is zijn werk een uitnodiging om naar een zwarte gemeenschap te kijken, maar wordt 

onze blik tegelijk weerkaatst door ogen waaraan niets lijkt te ontgaan. Wie kijkt hier naar wie? 

Tegelijkertijd vertonen de figuren, als een soort ‘verknipte geesten’, een duistere, verstoorde kant, die 

je doet denken aan wat je niet ziet: de problemen waaronder Zuid-Afrika nog steeds gebukt gaat. 

Daarmee zijn onder de vrolijke scènes ook vragen te lezen over apartheid, racisme en het zwarte 

lichaam. Doordat Matloga’s werk deze associaties aanwakkert, blijft het volgens de jury levendig en 

urgent. 



 

Stimuleren van talent 

Danila Cahen, curator ABN AMRO Kunstcollectie: ‘met de ABN AMRO Kunstprijs richten we ons op 

het stimuleren van talent in Nederland. De kwaliteit en de eigenheid van het werk zijn daarbij leidend. 

Neo Matloga is volgens de jury een “compositorisch natuurtalent”, maker van vitaal, krachtig en 

energiek werk. Zijn kunst is zowel monumentaal als intiem en hij raakt ermee als geen ander aan de 

dilemma’s van onze tijd. Bovendien zijn we nieuwsgierig naar Matloga’s ontwikkeling, die wat ons 

betreft veelbelovend is.” Voor het volledige juryrapport klik hier.  

 

Bekijk hier de video over tien jaar ABN AMRO Kunstprijs, inclusief de bekendmakingsceremonie van 

Neo Matloga. Met bijdragen van onder meer Annabelle Birnie (directeur Hermitage Amsterdam), 

Danila Cahen (curator ABN AMRO Kunstcollectie en jurylid), Natasja Kensmill (beeldend kunstenaar 

en jurylid) en natuurlijk de winnaar van de tiende ABN AMRO Kunstprijs, Neo Matloga.  

 

Achtergrondinformatie 

 

Jury Kunstprijs  

De jury van de tiende ABN AMRO Kunstprijs bestond dit jaar uit Danila Cahen (curator ABN AMRO-

kunstcollectie), Stijn Huijts (artistiek directeur Bonnefanten, Maastricht), Xander Karskens (directeur 

De Ateliers), Natasja Kensmil (beeldend kunstenaar) en Marianne Verhaar-Strijbos (directeur Private 

Wealth Management ABN AMRO MeesPierson). 

 

Over Neo Matloga 

Neo Matloga (Mamaila, Zuid-Afrika 1993) woont en werkt in Mamaila en Amsterdam. Hij studeerde 

beeldende kunst aan de universiteit van Johannesburg en was van 2016 tot 2018 resident artist bij De 

Ateliers in Amsterdam. In 2018 won Matloga de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, in 2019 werd 

hij genomineerd voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. Matloga had solotentoonstellingen in het 

Fries Museum Leeuwarden (2019) en bij Stevenson in Johannesburg (2020). Zijn werk was onderdeel 

van groepstentoonstellingen in onder meer CBK Zuidoost, Amsterdam (2020), Zeitz MOCAA, 

Kaapstad (2019), Foundation AVL Mundo, Rotterdam (2019), Kunsthal KAdE, Amersfoort (2018) en 

South African Constitutional Court, Johannesburg (2016). 

Over de ABN AMRO Kunstprijs  

De ABN AMRO Kunstprijs wordt dit jaar voor de tiende keer uitgereikt. Het is een prijs voor talent in 

ontwikkeling. De bank wil hiermee kunstenaars de mogelijkheid geven volgende stappen te maken in 

hun carrière. Kunstcriticus Edo Dijksterhuis (Het Parool) noemde de prijs ‘een van de grotere 

kunstprijzen van Nederland.’ De winnaar krijgt een geldbedrag van 10.000 euro en een tentoonstelling 

in de Hermitage Amsterdam, inclusief een door Irma Boom ontworpen publicatie. Tevens wordt werk 

van de winnaar aangekocht voor de ABN AMRO-kunstcollectie.  

 

De eerste vier edities gingen naar uit het buitenland afkomstige kunstenaars in Nederland: Fahrettin 

Örenli (2004), Eylem Aladogan (2005), Ryan Gander (2006) en Melissa Gordon (2007). In 2015 is de 

ABN AMRO Kunstprijs voortgezet als stimuleringsprijs voor getalenteerde kunstenaars in Nederland. 

De vijfde editie werd in 2015 gewonnen door Melvin Moti, de daaropvolgende edities door Marijn van 

Kreij (2016), Saskia Noor van Imhoff (2017), Helen Verhoeven (2018) en Evelyn Taocheng Wang 

(2019).  

 

De Kunstprijs sluit aan bij het sponsorbeleid van ABN AMRO, dat zich erop richt gedrevenheid aan te 

moedigen, te stimuleren en te vieren. Dit doet de bank binnen de domeinen sport, kunst & cultuur en 

maatschappij voor mensen die zich willen ontwikkelen, zich daar helemaal voor inzetten en zo een 

bron van inspiratie vormen voor anderen. De buitengewone talenten die in aanmerking komen voor de 

Kunstprijs, zijn hier een uitstekend voorbeeld van. Met de Kunstprijs biedt de bank deze kunstenaars 

een steun in de rug bij hun ontwikkeling en een podium om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. 

https://hermitage.nl/documents/179/Jury_rapport_Kunstprijs_2021-NL.pdf
https://hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/tiende-editie-abn-amro-kunstprijs/


Voor meer informatie over de prijs, zie: https://art-heritageabnamro.nl/kunstcollectie/abn-amro-

kunstprijs  

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie over de tiende ABN AMRO Kunstprijs en afbeeldingen van het werk van Neo 

Matloga kunt u contact opnemen met Danila Cahen, curator ABN AMRO Kunstcollectie: 

Danila.Cahen@nl.abnamro.com of Martijn van Schieveen, persvoorlichter van de Hermitage 

Amsterdam: M.vanSchieveen@hermitage.nl.  

 

Beeldmateriaal is hier direct te downloaden. De verplichte bijschriften staan in de bestandsnaam.  

 

Hermitage Amsterdam 

Afdeling Communicatie, Educatie & Marketing 

Martijn van Schieveen en Madeline van Vliet 

020 530 87 55 

pressoffice@hermitage.nl 

hermitage.nl/pers   

 

 

https://art-heritageabnamro.nl/kunstcollectie/abn-amro-kunstprijs
https://art-heritageabnamro.nl/kunstcollectie/abn-amro-kunstprijs
mailto:Danila.Cahen@nl.abnamro.com
mailto:M.vanSchieveen@hermitage.nl
https://hermitage.nl/documents/180/WEB_RES.zip
mailto:pressoffice@hermitage.nl

