
R.M.N. 
Nominatie Gouden Palm Cannes 2022 en Gouden Hugo Chicago 

Van de awardwinnende Roemeense cineast Cristian Mungiu 
vertoonden we eerder het prangende abortusdrama ‘4 Months, 3 
Weeks and 2 Days’ en ‘Bacalaureat’ over studiefraude. In ‘R.M.N.’ 
– Roemeens voor M.R.I. en afkorting van “Roemenië”- maakt hij 
een  scan van een land geteisterd door conflicten allerhande. Hij 
koos voor een dorp in Transsylvanië waar Roemenen, etnische 
Hongaren en Duitssprekenden al 30 jaar samenleven.  

Op weg naar school doorkruist de kleine Rudi dagelijks het bos, 
maar nu ziet hij iets onbekends dat hem bang maakt en letterlijk 
met verstomming slaat. Een beer? Een mens? Na de proloog zien 
we Rudi’s vader Matthias, een brute slacht-huisarbeider Duitsland 
ontvluchten nadat hij als gastarbeider zijn ploegbaas had 
aangevallen omdat deze hem voor “luie zigeuner” had verweten.  
Terug in “zijn” land, moet hij voor zijn zieke vader zorgen en 
wordt hij koel ontvangen door zijn vrouw Ana (Macrina 
Barladeanu) omdat hij nog steeds een affaire blijkt te hebben met 

de stijlvolle Hongaarse celliste Csilla (Judith State). Zij runt een hoogtechnologische bakkerij 
met EU-subsidies en krijgt de vacatures niet ingevuld omdat de lokale bevolking in het 
buitenland werkt. Wanneer ze drie Sri Lankanen tewerkstelt, begint de racistische paranoia zich 
te verspreiden. De ruzie loopt hoog op tijdens een dorpsbijeenkomst waar de Hongaarse 
deelgroep in ware KuKluxKlan-stijl  tegen de Sri Lankanen uitvalt.  

De verschillende verhaallijnen worden tot een drama herleid dat stemt tot nadenken over de 
verhoudingen tussen mensen, het migratiebeleid en de xenofobie binnen het falende Europa. 
Daar neemt Cristian Mungiu zijn tijd voor. Hij suggereert met metaforen en hanteert een 
ingetogen vertelstijl. Cameraman Vladimir Panduru legt angstaanjagende berglandschappen vast 
in brede mastershots en geeft de gebeurtenissen in één frame weer. De cast overtuigt en 
bezorgt je kippenvel. 

Ingehouden drama over een multi-etnische gemeenschap.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 28 FEBRUARI 2023 ENKEL OM 19:45

INFO 
Regie             Cristian Mungiu            
Scenario            Cristian Mungiu       
Fotografie            Vladimir Panduru                            
Cast   Marin Grigore, Judith State, Macarina Barladeanu        
Duur                 125 min 
Taal   Roemeens, Hongaars, Duits, Engels, Frans  /                                                                       
   Nederlands en Frans ondertiteld 
2022                     Roemenië, Frankrijk, België   
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