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Un Certain Regard Award Cannes 2007, Gopos 

Award, Gopos Award,  

Met Cristi Piu’s The Death of Mister Lazarescu en 

Christian Mungiu’s 4 Months, 3 Weeks and 2 Days is dit 

één van de kroonjuweeltjes van de nieuwe lichting 

Roemeense filmmakers. De film won de “Un Certain 

Regard”-sectie in Cannes en was één van de laureaten 

van het Europees Filmfestival in Brussel. Deze prijzen 

werden postuum toegekend, want Christian Nemescu zat 

pas drie weken in de montagekamer, toen hij samen met 

zijn monteur omkwam bij een auto-ongeval. Vandaar de 

toevoeging Nesfargit (onvoltooid) bij de filmtitel. Toch 

blijft California Dreamin’ ook in zijn ongepolijste, 

fragmentarische vorm een echte filmparel. Nemescu 

vertrekt bij een waargebeurd feit: in 1999 werd een 

geheim NAVO-konvooi, op weg naar Kosovo, in een 

Roemeens dorpje opgehouden door een stationschef 

omdat enkele douanedocumenten ontbraken. Dit vormt 

het startschot voor een vinnige, in een documentair-

realistische stijl opgenomen mix van een sociaalpolitieke 

allegorie, het weemoedige relaas van opgroeiende jeugd, 

een bijtende cultuurclash en een scherp portret van 

machtsmisbruik, dit alles overgoten met een flinke 

scheut zwarte humor. Rond het louche, maar niet 

onsympathieke hoofdpersonage, de onverzettelijke 

stationschef, weet de filmmaker enkele vrolijke 

incidenten met eeen absurd kantje te verzinnen. Zo komt 

hij oog in oog te staan met de Amerikaan Captain Jones, 

leider van het treinkonvooi (die hij leert koken), met de 

burgemeester die machteloos moet toezien en dan maar 

zijn dorp laat feesten. En er is ook nog de bevallige 

puberdochter van de stationschef die droomt van 

Californië. Een ontwapenende kroniek van een te vroeg 

gestorven talent. Een onvoltooide symfonie boordevol 

melancholie!  
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