
JOYLAND 
Prijs van de Jury en Queer Palm Cannes 2022, Pakistaanse Oscarinzending 2023 

Met zijn achtergrond als antropoloog maakte de jonge Pakistaanse 
regisseur Saim Sadiq tv-documentaires.  Na enkele kortfilms is dit 
zijn eerste langspeler en die wordt meteen een succes, althans in 
het buitenland.  De film werd in Pakistan eerst verboden, daarna 
toch schoorvoetend toegelaten. De film behandelt immers thema’s 
die nog steeds in de taboesfeer zitten en laat zien hoe een 
maatschappij iedereen druk kan opleggen. 
 
Joyland is het oudste pretpark in Lahore, de hoofdstad van de 
Pakistaanse provincie Punjab.  Haider (Ali Junejo) en zijn 
zwangere echtgenote Mumtaz (Rasti Farooq) vergeten er graag 
even hun zorgen. Zij bezwijkt onder de druk die de patriarchale 
samenleving op haar legt: ze moet een zoon ter wereld brengen. 
In de ogen van zijn conservatieve vader is Haider een 
mislukkeling, die er niet in slaagt een job te houden en 
noodgedwongen huisman is. Maar Haider heeft zijn geheim. Zelfs 
Mumtaz weet niet dat hij stiekem werkt bij Biba, een transvrouw 
in een exotische dansclub. Als Haider ook nog eens verliefd wordt 

op haar, barst een cultuurclash los die zijn conservatieve omgeving op losse schroeven zet.  

Ondanks de glitter en glamour van het erotische cabaret, is ‘Joyland’ geen goedkope 
feelgoodmovie. Met veel empathie en respect toont Sadiq hoe traditionele maatschappelijke 
verwachtingen het leven van een moderne generatie dwarsbomen. Niet toevallig is een van de 
producenten Malala Yousafzai, de Pakistaanse kinderrechtenactiviste en Nobelprijswinnaar. 
Cinematograaf Joe Saade laat de dromerige beelden voor zich spreken. Actrice Alina Khan, zelf 
een transvrouw, speelde ook in Sadiqs bejubelde afstudeerproject ‘Darling’ en Ali Junejo kreeg 
voor deze rol, zijn acteerdebuut, meerdere awards. 

Kleurige, intense prent over de strijd tussen tradities en de drang naar vrijheid.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 18 APRIL 2023 ENKEL OM 19:45

INFO 
Regie             Saim Sadiq            
Scenario            Saim Sadiq, Maggie Briggs     
Fotografie            Joe Saade                           
Muziek                 Hildur Gudnadóttir                        
Cast   Ali Junejo, Rasti Farooq, Alina Khan, Rasti Farooq, Sarwat Gilani        
Duur                 126 min 
Taal   Urdu / Nederlands en Frans ondertiteld 
2022                    Pakistan        
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