
Wilt u ook  
dat hij blijft?

  Ik zeg toe bovenstaand bedrag te doneren. Ik wil graag een factuur voor dit 
bedrag ontvangen op het moment dat er voldoende donaties toegezegd zijn 
om het beeld aan te kopen.

Alle donateurs ontvangen een genummerd certificaat voor hun bijdrage aan 
de aanschaf van het beeld. Wij hopen dat het beeld voor altijd in onze buurt 
mag blijven staan, maar mocht het van overheidswege in de toekomst moeten 
worden verwijderd, dan wordt het verkocht en ontvangen de certificaathouders 
hun prorato deel van de opbrengst. 

U kunt deze antwoordkaart in een ongefrankeerde envelop sturen naar:
Stichting ArtZuid, Antwoordnummer 11722, 1000 RA Amsterdam

Antwoordkaart

U kunt uw toezegging voor de donatie ook 
mailen naar: info@artzuid.nl

  Hierbij machtig ik stichting ArtZuid het bedrag eenmalig van mijn bankrekening 
af te schrijven. Het bedrag wordt pas afgeschreven indien er voldoende  
donaties zijn om het beeld aan te kopen.

 RekeningnummeR

 Handtekening

Donateur

 naam en vooRletteRs 

 stRaat

 Postcode, woonPlaats

 mailadRes en/of telefoonnummeR

Ik doneer in 2012 €                            aan Stichting ArtZuid voor de aankoop van 
het beeld Searching for Utopia van Jan Fabre. 

✂



Amsterdam, 30 oktober 2011 

Beste bewoners en vertegenwoordigers  
van bedrijven in Amsterdam Zuid,

De afgelopen maanden, tijdens de beeldenexpositie ArtZuid, trok vooral 
de immense bronzen schildpad, bij de kruising van de Apollolaan met de 
Beethovenstraat, veel aandacht. De schildpad (‘Searching for Utopia’ van 
Jan Fabre) was de publiekslieveling van de expositie en wordt nog dagelijks 
door tientallen voorbijgangers bewonderd en gefotografeerd. 

Bijna alle beelden die tijdens ArtZuid geëxposeerd werden, zijn inmiddels 
ingepakt en verscheept naar hun thuishaven. Bijna ... want zoals u wellicht 
hebt gezien, staat de schildpad er nog. 

Bij ‘een aantal buurtgenoten’ ontstond de gedachte, dat het geweldig zou 
zijn als dit beeld voor onze buurt behouden kan blijven en wij in de toe-
komst door alle jaargetijden heen kunnen blijven genieten van de schildpad. 

Na enkele weken van onderhandelingen is de eigenaar bereid gevonden 
om de schildpad aan de stichting te verkopen. Stichting ArtZuid bekostigt 
het onderhoud en de verzekering van het beeld, voor het beeld zelf moeten 
we een beroep op u doen. Het zou geweldig zijn als wij als buurtbewoners 
en bedrijven in Amsterdam Zuid gezamelijk het beeld ‘Searching for Utopia’ 
van Jan Fabre kunnen behouden voor onze buurt.

Voor de aankoop van de schildpad heeft Stichting ArtZuid een speciaal 
rekeningnummer geopend bij de ABN AMRO 60.21.78.622. Donaties kunnen 
worden overgemaakt onder vermelding van ‘turtle’ of u kunt bijgevoegde 
antwoordkaart invullen. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen  
020-5286061. 

Hartelijk dank!

Cintha van Heeswijck
aRt Zuid 

Stichting ArtZuid is een algemeen nut 
beogende instelling in de culturele sector. 
Schenken is daarom fiscaal aantrekkelijk!

kunstenaaR Jan fabre (1958, België)
titel  searching for utopia   
JaaR  2003
maat  310 x 525 x 715 cm
mateRiaal Brons

Jan Fabre is een romanticus pur sang die op zoek gaat naar het sublieme en in de 
aanblik ervan zijn nietigheid ervaart. Dat is ook het motief voor dit beeld Search-
ing for Utopia. Inspiratie vond Fabre in het boek Utopia dat de Engelse staatsman 
en humanist Thomas More in 1516 schreef en waarin hij een imaginair eiland met 
een ideale politieke wetgeving schetste. In de sculptuur beeldt Fabre zichzelf af, 
zittend op een reusachtige schildpad, zoekend naar het eiland Utopia. Zijn keus 
voor een schilpad als rijdier duidt erop dat het verlangde doel niet snel maar juist 
heel langzaam bereikt zou moeten worden. 


