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Botsende
verhalen
vanalledag

Een foto zegt somsmeerdanduizend
woorden.DeZuid-Afrikaansekunstenaar
NeoMatlogadoet ernogeen schepje bovenop.
Zijn collages vertellenhele verhalen tegelijk.

Door JeroenBos

Volgende
pagina’s:
‘Mothowaka’ en
‘Mpharanyana’
(2020).

‘Mamazalakadi
potsotso’ (2020).
De collages zijn
grotewerken.
Deze is twee
meterbreed.

A
ctivistischof
politiek geënga-
geerd.Het zijn
labelsdie je als
zwarte kun-
stenaar al snel

krijgt opgeplakt,wanneer je kunst
maaktdie gaat overhetdagelijks
leven inde zwarte gemeenschap.
Dat is zo indeVS, inNederland
enook inZuid-Afrika.MaarNeo
Matlogawil niet datmensenhem
beschouwenals eenpolitiekekun-
stenaar, laat staaneenactivist.
Matloga is in1993geboren in

Zuid-Afrika enheeft inAmster-
damopDeAteliers gestudeerd.Hij
zoueigenlijkdit jaar permanent
naarNederland verhuisd zijn,ware
hetniet dathij nudoorde corona-
crisis vastzit inLimpopo, inhet
dorpwaar zijnmoederwoont en
waarhij ooknogeen studioheeft.
Daarheeft hij de afgelopen tijd

gewerkt aaneen serie collages,
diehijBackof theMoonheeft ge-
noemd.Niet omdathij dedonkere
zijde vandemaanheeft afgebeeld,
maaromdathij dewerken veelal
’s nachtsheeft gemaakt, terwijl de
maanscheen.

Indienachtelijkeurenbewerkte
hijmetde computer afbeeldin-
gen vanmensenuit boekenen
tijdschriften.Geenhelemensen,
maar slechtsdegezichten, handen
en voeten.Die stukjesbrachthij
aanopeencanvas,waarnahij er
methoutskool lichameneneen
omgevingbij schilderde en teken-
de. ‘Collageschilderijen’ noemthij
dezewerken.

In enuit demode
DescènesdieMatloga laat zien,
zijngeïnspireerdop toneelstuk-
ken,Zuid-Afrikaanse soapseries en
kiekjesuit familiealbums.Wezien
telkenseenaantalmensensamen,
ineenhuiselijkeomgevingof voor
dedeuropdestoep.Het isniet
duidelijk inwelke tijddescènes
thuishoren. Somsduikt er eenkap-
sel opdat aldecenniauitdemode
is,maar ziet eenanderpersonage
indezelfdecollageerwel annonu
uit.Matloga speeltdaarbewust
mee.
Daaromkiesthij ookvoordemo-

nochromeachtergronden, vaakge-
schilderdmethoutskoolopgelost
inwater.Doordatkleurontbreekt,
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krijgende interieurs iets tijdloos.
Althans,hetmaakt zemoeilijk in
eenbepaalde tijd teplaatsen.
Matlogahoudthet graag

ambigu.Dat geldthelemaal voor
degezichtendiewe zien.Mensen
kijkenelkaar tegelijkertijdwel
enniet aan.Enals er ooit een
briljante verbeeldingwas van
gemengdegevoelens, dan zijnhet
dezefigurenwelmethunbotsende
gezichtsuitdrukkingen.

Mensen zijn veranderlijk
Matlogahadzijnkunstwerken
dezemaandwillen tentoonstellen
bij deZuid-Afrikaansegalerie Ste-
venson,maardoorde lockdown
staande collagesnogaltijd in zijn
studio. Alweken ishij dusom-
ringddoor zijn enormewerkenen
kijkende vele letterlijk verknipte
gezichtenhemaan.
‘Ikbenmeerdaardoor van

bewust gewordendat ik scènes
creëerwaarvanhetniet debedoe-
ling is dat ik zekandoorgronden’,
vertelt hij in een toelichtingbij de
collages. ‘Ikbedoel dat ikniet in
staat bendeuitdrukkingen van
dezemensen teontcijferen, hoe-
wel ikmezeermethen verbonden
voel.Maardat is preciesdebedoe-
ling vanhetproject: dathet vragen
opwerpt.’
Demensen in zijn collages lij-

kenhet vaakfijnmet elkaar te heb-

ben,maar er zit ook een zweem
van treurigheid en vervreemding
in. Zo is het levennu eenmaal.
Gezelligheid kanomslaan in
eenzaamheid ende liefde van
vandaag is somshet huiselijk
geweld vanmorgen.Mensen zijn
veranderlijk, wilMatlogamaar
zeggenmet zijn collages.Wienu
goed is, kanover een tijdje slecht
zijn, en andersom.
Hoedanook,mensenblijven

verantwoordelijk voorhuneigen
acties. PreciesdaaromwilMatloga
niet dat zijnkunstwordtuitgelegd
alspolitiek geëngageerdof activis-
tisch. Al geeft hij toedat er onver-
mijdelijk eenpolitiekeondertoon
in zijnwerk sluiptwanneerhij het
alledaagse leven voor zwarteZuid-
Afrikanen verbeeldt.
Bovendien, alsMatlogamet zijn

werkal eenexplicietepolitieke
boodschapzouuitdragen:welke
zoudatdanzijn?Kies zelfmaar.
Indeze collageskun je tientallen
verhalen zien.Datmaakt ze zo
interessant.❑

‘Mantšeboa’.
In2018wonhij
deKoninklijke
Prijs voorVrije
Schilderkunst.

EXPOSITIE
ZodradewerkenMatloga’s
atelier uitmogen,wordenze
tentoongesteldbij Stevenson
Gallery in Johannesburg.De
collages zijnnual opdewebsite
vandegalerie te zien.
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