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Grote Prijs Cannes 2012, misdaad, drama 

Een konvooi auto’s rijdt ‘s nachts door de 
troosteloze heuvels van het Turkse 
schiereiland Anatolië. Lokale politieagenten, 
enkele soldaten, een procureur en een arts 
zijn op zoek naar de plek waar een 
slachtoffer van een moord zou zijn begraven, 
de verdachte moet de plek aanwijzen. De 
zoektocht gaat de hele nacht door, de 
rechercheurs verdrijven de verveling met 
doelloos gebabbel. Uitgeput gaat het 
gezelschap, midden in de nacht, eten bij de 
burgemeester van een lokaal dorpje. 
Uiteindelijk zal het lijk gevonden worden; de 
verdachte bekent en legt uit waarom hij de 
moord gepleegd heeft. De lange nacht ruimt 
plaats voor de bleke ochtend waarop de 
dokter de autopsie moet uitvoeren. De 
ronduit schitterende beelden, het sterke 
acteerwerk, de droge humor en de 
haarscherpe observaties van de protagonisten 
maken van deze film een melancholisch 
meesterwerk voor de echte filmliefhebber. 
Grotendeels gefilmd in een duister landschap, 
alleen verlicht door koplampen van de 
politieauto’s, stelt ‘Once Upon a Time in 
Anatolia ‘de kijker aardig op de proef. Maar 
behalve een op zijn kop gezette, meditatieve 
misdaadfilm is Ceylans zesde speelfilm ook 
een ontroerende vertelling over liefde en 
wraak, ontgoocheling en hoop. Toch zal dit 
meesterwerk niet direct grote zalen doen 
vollopen, daarvoor is hij wat te traag en te 
veelgelaagd: een politiedetective, die het 
genre ruimschoots overstijgt. Er gebeurt bijna 
niets, maar toch is de sfeer tussen de 
hoofdpersonages te snijden. De regisseur 
heeft er bovendien niet voor teruggedeinsd 
om heikele thema’s in de Turkse samenleving 
aan te snijden, zoals politiegeweld tegen 
verdachten, de rechten van gevangenen, 
corruptie, verstikkende bureaucratie, 
hiërarchie en hoe die relaties tussen mensen 
diepgaand kunnen beïnvloeden. Kortom een 
echte aanrader.  
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