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Sinan is een grote fan van literatuur. Hij is aan de onhebbelijke en 
zwaarmoedige kant en zit vol frustratie en woede. Als jonge 
aspirant-schrijver wil hij ontsnappen uit het traditionele wereldje 
van het Turkse stadje Çanakkale, vlak bij het antieke Troje, zo’n 
plek waar wilde perenbomen groeien, ook de boom waarmee hij 
zich identificeert. Zo vertrouwt hij zijn vader toe: “Soms doen 
grootvader, jij en ik me aan een wilde peer denken. We zijn 
allemaal buitenbeentjes, eenzaam, misvormd.” 
 
Met zijn diploma op zak spelt hij zijn familie de les, in het bijzonder 
zijn aan alcohol- en gokverslaafde vader die de scepter zwaait. Ook 
tegen zijn ontgoochelde en depressieve ex-vriendinnen praat hij 
met een zeker misprijzen. Hij heeft geen werk, geen geld en in zijn 
manuscript is geen enkele uitgever geïnteresseerd.  Potentiële 
geldschieters weigeren toe te happen. Steeds weer wordt Sinan 
geconfronteerd  met het onbenullige bestaan van de mensen 
rondom hem en probeert hij er, tevergeefs, van weg te lopen.  

‘The Wild Pear Tree’ is een stijlvolle en lang uitgesponnen (3 uur!) 
beschouwende film over navelstarende viriliteit en de crisis ervan. Centraal staat hierbij het 
conflict tussen Sinan en zijn vader Idris. Er wordt ook gefocust op economische, religieuze en 
andere patriarchale gezagsverhoudingen. De vrouwelijke personages zijn bewust minder 
uitgewerkt. Ze komen niet vaak in beeld of bestaan slechts ergens tussen realiteit en fantasie.  
De regisseur van ‘Uzak’, ‘Climates’, ‘Once Upon a Time in Anatolia’ en ‘Winter Sleep’ verrast ons 
met een onverwachte dosis energie, humor en optimisme. De dialogen zijn heel geanimeerd, 
filosofisch en poëtisch en de cinematografie is van een uitzonderlijke esthetiek. 

Grappige existentiële vertelling over het dagboek van een loser. 
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Duur                              188 min 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2018                              Turkije, Macedonië, Frankrijk, Duitsland 


