
Creatieve opdracht Four 
Freedoms in een eigentijds jasje

Denk jij wel eens na over wat de Vier Vrijheden voor jou betekenen? Zo ja, wan-
neer en hoe? En kom je in actie? Zou jij je eigen vrijheid in gevaar brengen door 
op te komen voor de vrijheid van anderen?

Four Freedoms in de stad Middelburg
Middelburg is sterk verbonden met de familie Roosevelt en de uitreiking van de Four 
Freedoms Awards (FFA). Dat wil niet zeggen dat Roosevelt en de Vier Vrijheden overal te 
zien zijn in de stad. Roosevelt duikt vooral op in de naam van bijvoorbeeld het University 
College Roosevelt (UCR), het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) of Hotel the 
Roosevelt. Er is al wat te zien rond de Roosevelts: het beeld van Franklin en zijn vrouw 
Eleanor Roosevelt bij de UCR en in de Kapittelzaal van het Abdijcomplex. Maar we willen 
meer doen, namelijk een tentoonstelling toevoegen die als wandeltocht kan worden be-
zocht, in dit jubileumjaar van de uitreiking van de FFA.

Creatieve opdracht
We werken gezamenlijk aan een expositie van een tiental ‘kunstwerken’ van eigentijdse 
uitingen van een van de Vier Vrijheden, gemaakt door scholieren / studenten. Ter ver-
vanging van de iconische beelden van Norman Rockwell uit 1958. 

Je wordt uitgedaagd om jouw persoonlijke beeld van de Vier Vrijheden vast te leggen op 
A4 of A3 formaat. De gekozen kunstvorm is vrij: graffiti, gedicht, foto, schilderij, cartoon, 
etc. Inzendingen kunnen digitaal worden ingestuurd naar serden@dezb.nl (uiterlijk 1 
april 2022).

De jury selecteert uit alle inzendingen 28 exemplaren. Hiervan wordt een tijdelijke ten-
toonstelling gemaakt tijdens de Meet Up op 21 april en voor het Bevrijdingsfestival Vlis-
singen op 5 mei 2022. Daar zal het publiek dan worden uitgenodigd om hun stem uit te 
brengen voor de publieksprijs, en eventueel een tweede en derde prijs.
De beste tien tot twaalf werken worden geëxposeerd op groot formaat, panelen van can-
vas (2x2 of 3x2 m) in een frame, in het centrum van Middelburg. Deze Four Freedoms 
wandelroute vertelt het verhaal van Roosevelt en de Four Freedoms. De expositie zal 
voor het eerst te zien zijn tijdens de viering van 40 jaar uitreiking van de Four Freedoms 
Awards, in Middelburg in oktober 2022.

Deze expositie van de grote werken wordt ook in getoond op 5 mei 2023 op het Bevrij-
dingsfestival Vlissingen. Misschien krijgt de expositie wel een permanente plaats in het 
Four Freedoms Paviljoen van het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp.

We wensen iedereen veel succes!


