
100 MIGRATORY 
Een lokaal en wereldwijd kunstproject over oorsprong en migratie 

 
From the innermost warm core of Sami life 

my art starts on a journey. 
This tells of venturing away from security 

to face the unknown. 

 
Honderd glazen vazen vertrekken op een reis, heen en terug, vanuit hun thuis: het uitgestrekte winterwitte 
berglandschap, midden in het grenzeloze Sápmi – Sameland. Van daaruit migreren de vazen en reizen ze 
naar verschillende landen, plaatsen en culturen. Ze worden primair gepresenteerd als groep, maar ook als 
individuen. Hoe worden ze gewaardeerd in een nieuwe omgeving, wie ziet hen, welke functie krijgen ze, 
komen alle vazen terug naar hun oorsprong, zijn ze heel? Elke vaas zal haar eigen unieke geschiedenis met 
zich mee gaan dragen; een geschiedenis die verteld wil worden.  
 
Dit project benadrukt het belang van een veilige warme kern in het leven van ieder mens. Tegelijkertijd 
onderzoekt het de waarde van het op reis gaan, weg uit de veilige oorsprong, om begrip en respect te 
verwerven voor het vreemde, het andere.  
 
Door Samische traditie, Zweeds glas en kunst te verbinden met internationale invloeden, kunnen de glazen 
vazen gezien worden als boodschappers – en metaforen – voor ons als mensen. Een vaas die gemaakt is 
als kunstvoorwerp, kan zo de aandacht vestigen op vragen over identiteit, oorsprong, verbondenheid en 
migratie.  
 
De initiatiefnemer van dit project, kunstenares Monica L Edmondson, vindt dat wij allemaal een 
verantwoordelijkheid hebben bij het voorkomen van conflicten. Dit geldt zowel voor kleine conflicten in de 
directe omgeving als voor grote catastrofes zoals massamoord. Dit kunstproject is haar bijdrage aan het 
debat over een betere wereld, waarin het onbekende niet met angst en haat, maar met nieuwsgierigheid en 
de wil om het andere te begrijpen, benaderd wordt. 
 
100 MIGRATORY is een omvangrijk project dat uit meerdere delen bestaat. 
Deel 1: het maken van de 100 vazen. Na vele jaren werk is dit in december 2011 voltooid. 
Deel 2: de locale reis van de vazen naar het Ulldevis gebergte (februari 2012). 
Deel 3: de vazen gaan individueel op reis naar verschillende landen in de hele wereld (2012/2013). 
Deel 4: de evaluatie van het project in samenwerking met professionals uit andere culturele sectoren (2013). 
Het hele proces wordt gedocumenteerd met foto, film en weblogs. 
 
De tentoonstelling 100 MIGRATORY is begin 2014 te zien in het Västerbottens Museum te Umeå in 
Zweden. Umeå is dat jaar, samen met Riga, culturele hoofdstad van Europa. 100 MIGRATORY maakt daar 
deel uit van Rock Art in Sápmi. 
 

 
 

 


