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along came your eyes geopend 

Tentoonstelling van de tiende ABN AMRO Kunstprijswinnaar Neo Matloga 
Afgelopen jaar werd de tiende ABN AMRO Kunstprijs uitgereikt aan Neo Matloga. Als onderdeel van 

de prijs werd vandaag zijn tentoonstelling along came your eyes geopend in de Hermitage 

Amsterdam. Met een reeks van zeven nieuwe werken zet de Zuid-Afrikaanse kunstenaar een 

volgende stap binnen zijn oeuvre.  

Matloga (Zuid-Afrika, 1993) maakt met foto’s, inkt en houtskool ‘collageschilderijen’, waarmee hij een 

kijkje geeft in het leven dat hem in Zuid-Afrika omringde. De schilderijen hebben titels in de 

moedertaal van de kunstenaar, als een trotse knipoog naar zijn geboortestreek Limpopo. De taferelen 

zijn gebaseerd op herinneringen uit zijn jeugd. Het zijn fantasierijke situaties vol emoties, waarin hij 

het absurde en surrealistische vermengt met passie, conflict en vrolijkheid.  

In zijn nieuwe werk toont Matloga zijn personages zittend op het strand, in een intieme omhelzing in 

een zwembad of samen in een café. Ze richten hun ogen op de bezoeker, maar hun hoofden staan 

consequent en profil, mogelijk een verwijzing naar etnische profilering. Op die manier leidt Matloga 

bovendien de blik van zijn personages ‒ en die van de kijker ‒ tot ver buiten het doek. De titel van de 

tentoonstelling along came your eyes weerspiegelt dit poëtische spel waarin de blik heen en weer 

wordt getrokken.  

along came your eyes is te zien tot en met 22 oktober 2022. 

 

  
Foto’s Janiek Dam 

Matloga staat bekend om zijn verbeelding van Black Joy, de alledaagse momenten van zwarte 

mensen die in kunst en media zelden worden getoond. Onder deze schijnbaar alledaagse scènes 

liggen maatschappelijke en politieke lagen verborgen, die zinspelen op de uiteenlopende manieren 

waarop Blackness wordt gezien en weergegeven. Maar een eenduidige boodschap ontbreekt. Het is 

juist de kracht van Matloga’s collageschilderijen dat hij die in het midden laat. Zelf noemt hij zijn 

schilderijen ‘ugly beautiful paintings’. Schoonheid en misvorming versterken elkaar totdat ze 

onverwachts in balans zijn. 



 

We just want to be closer, Singarum Moodley en 

Neo Matloga 
 

In de ABN AMRO Kunstruimte op de Zuidas is een tweede presentatie met werk van Matloga te zien, 

als onderdeel van de ABN AMRO Kunstprijs.  

 

In de Kunstruimte presenteren twee Zuid-Afrikaanse kunstenaars uit verschillende generaties een 

gelaagd verhaal over vrijheid en zelfbeschikking. 

   
Bijschriften staan onderaan het bericht. 

 

Neo Matloga groeide op in de periode na de apartheid, hopend op een democratische toekomst. In 

zijn ‘collageschilderijen’ creëert hij situaties en personages die ver afstaan van de ouderwetse 

opvattingen over identiteit en gender. De fotostudio van Singarum Jeevaruthnam Moodley was een 

toevluchtsoord voor de leden van de anti-apartheidsbeweging. Waar het verzet politieke fotografie liet 

zien, zie je in Moodleys portretten uit de jaren zeventig en tachtig hunkering, trots, speelsheid en 

weerbaarheid die ook spreken uit Matloga’s hedendaagse foto's over verbinding en conflict. Het starre 

kolonialisme leidde tot een nogal kunstmatige samenlevingsstructuur, die door zowel Matloga als  

Moodley subtiel maar expressief wordt blootgelegd. 

De tentoonstelling, samengesteld door curator Wiebke Hahn, was van 24.10.2021 – 13.02.2022 te 

zien in het Museum Marta Herford (Duitsland). In de ABN AMRO Kunstruimte wordt een selectie van 

werken uit die tentoonstelling getoond, te zien t/m 29.09.2022. 

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 (Amsterdam). Matloga werd in 2019 genomineerd voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. 

In 2018 won hij de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Matloga had o.a. solotentoonstellingen in 

Stroom Den Haag (2021), in S.M.A.K. (Vrienden van het S.M.A.K.), Gent (2021), bij Stevenson, 

Kaapstad (2021) en in het Fries Museum, Leeuwarden (2019).  

Juryrapport  

‘Neo Matloga is volgens de jury een “compositorisch natuurtalent”, die vitaal, krachtig en energiek 

werk maakt. Zijn werk is zowel monumentaal als intiem en raakt als geen ander aan de dilemma’s 

van onze tijd.’ Bekijk het volledige juryrapport op de perspagina. 

Tiende ABN AMRO Kunstprijs 

De ABN AMRO Kunstprijs richt zich op het stimuleren van talent in Nederland. De kwaliteit en de 

eigenheid van het werk van de kunstenaar zijn daarbij leidende criteria. Matloga krijgt als onderdeel 

https://hermitage.nl/nl/pers/beeldmateriaal/


 

van de prijs een geldbedrag van 10.000 euro en een solotentoonstelling aangeboden in de Hermitage 

Amsterdam, inclusief een bijbehorende publicatie met een essay van Azu Nwagbogu, vormgegeven 

door Irma Boom. Gelijktijdig is werk van Matloga te zien in de ABN AMRO Kunstruimte op de Zuidas 

in Amsterdam. Ook wordt er werk van de kunstenaar aangekocht voor de ABN AMRO Kunstcollectie. 

 

Momenteel is meer werk te zien van Neo Matloga in Amsterdam: Stichting NDSM-werf presenteert dit 

voorjaar drie werken van hem op de NDSM-billboards, te zien vanaf 12 mei tot eind juli 2022. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

 

Beeldmateriaal  

Hogeresolutie beelden, inclusief verplichte credits, zijn te downloaden via de online perspagina van 

de Hermitage. 

 

Bijschriften persbericht: v.l.n.r.: S.Moodely, Boy in a wicker chair, 1978; N. Matloga Sontaga, 2021, 

collage, houtskool, vloeibare houtskool op doek, 300 x 600 cm. 

Contact 

Voor meer informatie over de ABN AMRO Kunstprijs en Kunstruimte zie: Home Kunstcollectie ‒ Kunst 

& Historisch Bezit ABN AMRO (art-heritageabnamro.nl), of neem contact op met Danila Cahen, 

curator ABN AMRO Kunstcollectie: Danila.Cahen@nl.abnamro.com of Madeline van Vliet, 

persvoorlichter Hermitage: M.vanVliet@hermitage.nl (0205308755). 
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