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Beste Regie en Prijs van de Jury Cannes 2016, Nominatie Europese 
Filmprijs Beste Regie 

Met het abortusdrama ‘4 months, 3 weeks and 2 days’ 
won de Roemeense regisseur, Christian Mungiu in 
2007 de Gouden Palm in Cannes. Nu verrast hij ons 
met een familiedrama dat zich afspeelt in het 
hedendaagse corrupte Roemenië. 
Romeo Aldea, een chirurg van middelbare leeftijd, die 
in een provinciedorpje woont, heeft altijd volgens het 
boekje geleefd. Zijn dochter Eliza staat op het punt om 
haar eindexamen aan de middelbare school af te 
leggen. Behaalt ze goede resultaten, dan zit er een 
beurs in om in Oxford te studeren. Voor haar een 
uitgelezen kans om het corrupte Roemenië te 
ontvluchten. Daags voor haar examen wordt ze 
aangerand, hetgeen haar droom in gevaar brengt. 

Om haar te helpen doet haar vader wat hij altijd geweigerd heeft: hij probeert de 
wet te omzeilen. Hij sluit allerlei louche deals met politie, burgemeester en de 
examencommissie. Eliza is zijn medeplichtige. Hun daden blijven niet zonder 
gevolgen. Ook Romeo’s relatie met een lerares uit Eliza’s schooltje, maakt het er 
niet gemakkelijker op. De spoken uit zijn verleden lijken zich elk moment te 
kunnen openbaren. Bovendien zorgt het schijnbaar uit het niets oplaaiende 
vandalisme ervoor dat de film voortdurend onder hoogspanning staat. 
Mungiu overtuigt door de maatschappijkritiek vloeiend te laten overlopen in het 
wrange portret van een gedesillusioneerde bijna-vijftiger, die zijn laatste hoop op 
de toekomst van zijn dochter heeft gevestigd. Adrian Titieni is perfect in die 
precies gedoseerde rol: hij toont opvallend weinig emoties terwijl hij dieper en 
dieper wegzinkt. 
 
Meedogenloze diagnose van het hedendaagse Roemenië 

 
 
 
 
Info 

Regie    Christian Mungiu 
Scenario   Christian Mungiu 
Fotografie   Tudor Vladimir Panduru 
Muziek   Florin Bogardo 
Cast    Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus, Rares Andrici, Lia 
                                     Bugnar, Malina Manovici, Vlad Ivanov 
Duur    128 min 
2016    Roemenië, Frankrijk, België 


