
Kalmar konstmuseum

THE 
ALGERIAN 
NOVEL 13

.5
 –

 1
3.

9
K

at
ia

 K
am

el
i  



The Algerian Novel – Katia Kameli
13.5 – 13.9  2020

Kalmar konstmuseum



I maj 2018 besökte jag konstbiennalen Dak’Art i Senegals huvudstad Dakar, som 

sedan 1992 blivit en återkommande mötesplats för afrikansk samtidskonst. I 

den stora huvudarenan, inrymd i ett före detta justitiepalats, visade den fransk-

algeriska konstnären Katia Kameli sitt filmverk Ya Ray tillsammans med en 

installation bestående av kassettband. Katia Kameli var på plats och vi satt och 

pratade en stund. Hon hade en nyfiken och öppen framtoning och för att kunna 

ta emot de som kom för att se hennes verk hade hon förberett en del av sitt 

utrymme med ett runt bord och ett par stolar. Det var enkelt att slå sig ner och 

knyta kontakt. Detta kan låta som en obetydlig detalj – hur hon hade förberett 

en del av sin utställningsplats. Men när jag senare har fördjupat mig i Kamelis 

arbete återkommer en röd tråd som handlar om vad jag vill kalla för öppna ögon. 

Ett slags journalistiskt förhållningsätt blandat med en konstnärlig integritet. 

I hennes undersökande av de teman som intresserar henne är nyfikenhet på 

andra människor central. 

Mötet med Katia Kameli i Dakar väckte min nyfikenhet och när hon nu ställer ut 

på Kalmar konstmuseum har vi valt att visa det tredelade filmprojekt Le Roman 

Algérien (Chapitre un, deux, trois). De tre filmerna från 2016, 2017 och 2019 kräver 

betraktarens koncentration och bildar i sina tre kapitel en komplex, och skarp 

berättelse om blicken på arkiv, bilders betydelse för minnet, historieberättande, 

feminism och framförallt motstånd. 

Sara Hemmingsson

Curator
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I filmseriens första kapitel introduceras vi till en kiosk i centrala Alger i 

Algeriet, där Farouk Azzoug och hans son säljer historiska vykort, frimärken, 

reproducerade fotografier och äldre mynt. Kiosken är en central del i The 

Algerian Novels narrativ, ett filmprojekt som kom att bli en trilogi. Det var inte 

från början meningen att så skulle bli fallet, men materialet växte, frågorna blev 

fler, oförutsedda händelser skedde och Kamelis nyfikenhet förde arbetet vidare. 

I The Algerian Novel är dramaturgin inte linjär och metaperspektiven blir 

flera när del läggs till del. Efter att betraktaren får höra olika röster och se hur 

kiosken fungerar, fördjupas spåren i de följande delarna från 2017 och 2019. Här 

spelar den fransk-algeriska filosofen och konsthistorikern Marie-José Mondzain 

en  huvudroll då hon tolkar Kamelis första film. Hon diskuterar spåren  av ett 

kollektivt minne och vad bilder berättar. Vi får till exempel även möta den 

algeriska författaren, advokaten och feministen Wassyla Tamzali som i sin tur 

analyserar ett urval av de fotografier som Kameli har köpt från kiosken. 

Inför kapitel tre återvände Katia Kameli 2019 till Algeriet tillsammans med 

Marie-José  Mondzain för att visa henne kiosken. Hon följer även Mondzain i 

det personliga sökandet efter målningar av Mondzains far, som ska finnas på 

ett algeriskt museum. Men det visar sig att Mondzain inte kan få tillgång till 

målningarna. De kommer i kontakt med fotojournalisten Louiza Ammi, vars 

arbete och fotoarkiv intresserar Kameli. Hon har även en idé kring hur hon vill 

väva in författaren Assia Djebars feministiska film La Nouba des femmes du 

mont Chenoua från 1978. Allt detta sker också, men idé, manus och filmande 

tar en ny vändning när de plötsligt visar befinna sig mitt i de demonstrationer 

mot den auktoritära presidenten Abdelaziz Bouteflika som ska tvinga honom att 

avgå. Historia och samtid vävs samman. 

Katia Kameli
THE ALGERIAN NOVEL



Stillbild ur The Algerian Novel, kapitel 1



Stillbild ur The Algerian Novel, kapitel 1

BILDER OCH HISTORIA

En röst i kapitel ett frågar sig: Vad söker algerierna efter i dessa gamla nostalgiska 

bilder? Kiosken är knappast till för turister, för de är inte så vanliga i Alger. Vari 

består intresset? Ett svar kan vara intresset av att återta bilder. Och att det, som 

i vilket land som helst, finns ett intresse för att blicka längre tillbaka, att nostalgi 

är ett kit som håller oss samman. Nostalgi är komplext, men kan vara något att 

utgå ifrån. Ett vykort kan öppna upp för ett samtal. Någon annan kommenterar 

att kioskens innehåll kan vara som en historielärare som berättar historien för 

oss. Och att inför bilden behövs inte alltid ord eller förklaringar. När Katia Kamelis 

filmmaterial sedan visas för Marie-José Mondzain tar Mondzain bilderna vidare, 

ser dem som ett arkivmaterial och lyfter det svåra i att behålla distansen till 

historien, att läsa med nya ögon, leta efter detaljer och att genomskåda det vi 

ser. Inga bilder bär på en enkel förklaring och vi kan heller inte kontrollera hur 

bilder tolkas. 
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Stillbild ur The Algerian Novel, kapitel 1

FRANKRIKE OCH ALGERIET

Relationen mellan Algeriet och Frankrike går tillbaka till 1830, då Algeriet 

invaderades och sedan kom att hållas som en central del i Frankrikes koloniala 

imperium fram till självständigheten 1962. Självständigheten föregicks av en 

väpnad revolt och ett brutalt krig mellan Front de Libération Nationale (FLN) och 

den franska armen, och den civila befolkningen led svårt. 

I fransk efterkrigshistoria har Algeriet spelat en betydande roll, inte minst 

kulturellt. Den i vår tid högst aktuella författaren Albert Camus är en av många 

med algerisk anknytning inom filosofi, litteratur, konst och musik. Hans 

roman Pesten från 1947 har nått nya försäljningsrekord under den pågående 

coronapandemin. Albert Camus var själv en så kallad pied-noir (”svartfot”), en 

term för franska medborgare som bodde i franska Algeriet före självständigheten. 

Filosofen Jacques Derrida, poeten Jean Senac, författaren och filmskaparen Assia 

Djebar och författaren Maïssa Bey är andra exempel på betydande personer 

som skrivit, analyserat och kritiserat förhållandet mellan Frankrike och Algeriet. 
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NATIONALITET OCH IDENTITET

Katia Kameli har egen erfarenhet av dubbel identitet. Hon föddes i Frankrike 

1973, av en fransk mor och algerisk far. Hennes föräldrar skildes när hon var sex 

år och hennes far återvände till Algeriet. Efter skilsmässan åkte Kameli varje lov 

till pappan i Algeriet. I intervjuer har hon beskrivit hur hon tidigt blev förvirrad 

över var hon hörde hemma. Det kändes enkelt att vara på flygplatsen, där fanns 

en frihet. Men det var besvärligt att vara överallt annars. I Frankrike frågade 

folk hela tiden om hennes ursprung och i Algeriet blev hon behandlad som en 

främling. Hon tar sig igenom barndomen och förstår långt senare att hon befann 

sig i ”det tredje rummet” – ett begrepp myntat av kulturteoretikern och filosofen 

Homi K. Bhabha. Det kan användas för att beskriva en plats där multikulturalism 

skapar nya identiteter och kulturer, där olika kulturer kan mötas och påverka 

varandra och där nya identiteter ständigt skapas. 

Dessa ”mellanrum”, att brottas med utanförskap, och att försöka förhålla sig 

till flera historieskrivningar, är universellt. Det som Kameli tar upp i sin konst 

går självklart även att applicera på ett svenskt sammanhang. Överallt finns det 

människor som i olika grad upplever att de inte hör hemma och som till exempel 

rör sig emellan flera geografiska tillhörigheter med allt vad det innebär. 
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Foto: Katia Kameli



Katia Kameli, född 1973, är konstnär, regissör och producent med bas i Paris. Hon 

arbetar med fotografi, film, installationer, collage, teckningar och text. Viktiga 

teman rör frågor kring nationell identitet, geografi, historisk autenticitet och 

tolkningar av arkiv. Relationen mellan Algeriet och Frankrike är återkommande 

och hur den har påverkat människor, samhällen och det offentliga samtalet. 

Länderna sammanlänkas av ett sårigt förflutet och en ofta lika komplicerad 

samtid. Katia Kameli beskriver även svårigheterna med att som människa 

bära på dubbla identiteter, där kulturell identitet och geografisk tillhörighet är 

komplext och inte sällan ifrågasatt.

Biografi
KATIA KAMELI

Foto: Margot Montigny
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