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De briljante maar emotioneel gecompliceerde Britse wetenschapper
Alan Turing (Benedict- Sherlock- Cumberbatch) hielp met zijn werk
de Tweede Wereldoorlog te verkorten en heeft daarmee de levens
van tienduizenden mensen gered. In de winter van 1952 werd hij
door de autoriteiten opgepakt omwille van zijn strafbare
homoseksualiteit, met een verschrikkelijke veroordeling tot gevolg.
Wat echter bij niemand bekend was, was dat Turing enkele jaren
daarvóór tijdens de oorlog in het diepste geheim leiding gaf aan een
groep van knappe koppen. Hun opdracht was het kraken van de
Enigma code die de Duitsers voor al hun communicatie gebruikten.
De machine die Turing uitvond, was niet alleen essentieel voor de
beëindiging van de oorlog, ook was dit het prototype voor onze
hedendaagse computer. Met deze film krijgt één van de meest
onbekende, maar immens belangrijke figuren uit de wereldgeschiedenis eindelijk de erkenning die hij
verdient.
Het is een triest en hartverscheurend verhaal dat je de volle speelduur aan het scherm genageld
houdt. De film start met de arrestatie van Alan in Manchester en gaat terug tot in 1939 toen de
oorlog aan Duitsland werd verklaard. Turing was toen een humeurig, introvert, 27-jarig wiskundig
wonderkind in Cambridge. Tot zijn topsecretgroep van cryptologisten behoorde ook Joan Clarke
(Keira Knightly), die Turings soulmate voor het leven werd. Ze wilde zelfs met hem trouwen nadat ze
vernam dat hij homo was en hem steunen in zijn strijd met zijn identiteit in een tijd dat
homoseksualiteit strafbaar was. Het is een film met een aangrijpend tempo als Turing en zijn team
een race tegen de tijd inzetten in de schaduw van Hitlers dramatische opmars.
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