
BOY FROM HEAVEN (WALAD MIN AL JANNA) 
Beste Scenario Cannes 2022 

Sinds zijn vorige film uit 2017 ‘The Nile Hilton Incident’ (ook al te 
zien bij Filmclub 62), mag regisseur Tarik Saleh Egypte niet meer 
binnen. Zijn kritiek op president al -Sisi, het onrecht en de 
corruptie bij regeringsleiders en politie maakten de Zweeds-
Egyptische cineast tot persona non grata. Dat weerhoudt hem niet 
om in zijn nieuwe thriller opnieuw de vuile was van zijn vaderland 
op te hangen en de politiek-maatschappelijke spanningen in Egypte 
bloot te leggen, al filmt hij noodgedwongen in Turkije.   

Het verhaal draait rond Adam (Tawfeek Barhom), een 
plattelandsjongen, die een beurs krijgt om aan de prestigieuze Al-
Azhar-universiteit te studeren, verbonden aan de oudste en 
invloedrijkste gelijknamige soennitische moskee in het hart van 
Cairo. De eenvoudige jongen is totaal niet voorbereid op de 
uitdagingen van de metropool waar leger en clerus de orde bepalen 
en hij ook een hem totaal onbekende wereldse levensstijl leert 

kennen. Adam is een serieuze en gewetensvolle student en deelt zijn kamer met de veel minder 
integere Zizo. Na de plotse dood van de grootimam belandt Adam in een wespennest van 
politieke machtsspelletjes en corruptie van de verschillende fracties die strijden om diens 
opvolging. De grootimam geniet niet alleen veel aanzien, hij heeft ook grote politieke invloed. 
Politici zien dan ook graag hun kandidaat grootimam worden. 

De sobere grootsheid van de moskee en het tumult van de straten worden in indrukwekkende 
breedbeeldopnamen vastgelegd terwijl de geheime en samenzwerige ontmoetingen van de 
machtige mannen vanuit een alziend vogelperspectief gefilmd worden. Door personages in een 
soms akelig lege, grote ruimte te plaatsen, worden ze herleid tot pionnen. Het beeld van de 
Egyptische samenleving dat hieruit groeit, is ronduit beklijvend, verontrustend en biedt weinig 
hoop. 

Intelligente, maatschappijkritische suspensecinema. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 26 JANUARI 2023 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Tarik Saleh           
Scenario            Tarik Saleh     
Fotografie            Pierre Aïm                         
Muziek                 Krister Linder   
Cast   Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri       
Duur                 120 min 
Taal   Arabisch / Nederlands en Frans ondertiteld 
2022                    Zweden, Frankrijk, Finland 
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