MEDIAVERKLARING

VIR ONMIDDELLIKE VRYSTELLING

VICTOR IVANOFF SKILDERY BY MONUMENT
Pretoria, 24 Julie 2013. Die Voortrekkermonument het onlangs ‘n baie waardevolle skildery van
die Voortrekkerleier, Piet Retief ontvang. Dit is deur die bekende skilder Victor Ivanoff geskilder en
is enig in sy soort.
Ivanoff het sy uitbeelding van Retief gebaseer op die beskrywinge van die geskiedskrywer, Gustav
Preller, asook die gesigte van Retief-nasate. Hy skilder dit in 1969 en skenk en onderteken dit: Aan
my goeie vriende Piet en Hester 21/11/1969. Prof. Piet Hoek, wat sedert 1942 aan die Universiteit
van Pretoria (UP) verbonde was, sal altyd onthou word vir sy visie en aandeel in die vestiging van
die konsep van ‘n Besigheidskool in Suid-Afrika - wat in 1948/49 aan UP gerealiseer het.
Piet en Hester Hoek was die ouers van mev. Rina Wiese, skenker van die Retief-skildery aan die
VTM. Piet Retief se broer Francois se dogter, Anna Steenkamp, was ‘n ouma aan moederskant
van mev Wiese.
Die skildery deur Ivanhoff van Piet Retief, is onlangs aan die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns
as skenking aangebied. Die Kunskommissie van die Akademie het die skenking bespreek en
besluit dat die kunswerk beter by die Voortrekkermonument pas en sodoende ‘n waardevolle en
unieke toevoeging tot die versameling van die Monument gedoen. Die skildery sal mettertyd vir
besigtiging deur besoekers in die Monument gehang word. Die Direksie en Bestuur van die
Monument het groot waardering vir hierdie gebaar van die Akademie en mev. Wiese.
Victor Ivanoff is op 11 Januarie 1909 in Vilna, Rusland gebore en was die seun van ‘n Russiese
Kossak-generaal. Toe die anti-kommunistiese troepe in 1920 uit Rusland verdryf is, het die familie
na Joego-Slawië gevlug waar die jong Ivanoff vir ‘n argitektuurgraad aan die Universiteit van
Zagreb inskryf. Dit het hom egter nie geval nie, en Victor het by die Don Kosakke-koor aangesluit
en saam met hulle rondom die wêreld begin toer.
In 1936 toer die groep in Suid-Afrika. Die eindelose Suid-Afrikaanse vlaktes en die vryheid van die
oop veld het Ivanoff so aan die Russiese steppe herinner dat hy besluit het om agter te bly. As ‘n
selfgeleerde spotprent-tekenaar, begin hy in 1937 by die destydse Afrikaanse koerant, Die
Vaderland, te werk waar hy uiteindelik vir 37 jaar werksaam was. Een van sy eerste opdragte was
om ‘n reeks karikature van parlementslede te doen. Sy anti-Smuts spotprente was so invloedryk
dat die Verenigde Party vir Ivanoff na die verkiesing in 1948 vir hulle nederlaag blameer het!
Ivanoff was die “siel” van die Russiese gemeenskap in Suid-Afrika, asook ‘n voordanser en –
singer wat meer as 200 Russiese volksliedjies geken het. Hy het ‘n vlymskerp humorsin gehad en
het geglo dat Afrikaners en Russe baie in gemeen het - albei het hulle vryheid hoog aangeslaan
en was versot op diere en die wye vlaktes.
Hoewel hy in sy loopbaan meer as 12 000 spotprente geteken het, was sy ambisie altyd om as
ernstige kunstenaar gereken te word en het hy selfs by JH Pierneef kunslesse geneem. Hy was ‘n
“Sosiale Realis” wat baie klem op realisme, wat hy as die hoogste kunsvorm beskou het, gelê het.
Hy het in olie en sepia gewerk en landskappe, figure en diere, veral perde, geteken. Hy het aan
etlike groepuitstallings deelgeneem, asook tien solo-uitstallings in die destydse Transvaal gehou.
Victor Ivanoff is op 1 Februarie 1997 in die ouderdom van 87 jaar oorlede.
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