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Christian Mungiu kan ongetwijfeld worden beschouwd 

als het boegbeeld van de nieuwe Roemeense cinema. 

Zijn abortusdrama 4 Months, 3 Weeks and 2 Days werd 

terecht met een Gouden Palm bekroond. Onder zijn 

impuls als scenarist en producent kwam nu een 

“omnibusfilm” tot stand, Tales from the Golden Age, 

waarin een heerlijk grimmige, absurde kijk wordt 

gebracht op het leven in de jaren tachtig onder de 

dictatuur van Ceausescu. In die tijd ontstonden heel wat 

“urban legends”, verhalen waarmee het volk poogt zijn 

leed te verzachten met een grijnslach. Mungiu 

verzamelde vier onbekende landgenoten -regisseurs rond 

zich; zelf regisseerde hij twee van de zeven kortfilms die 

aanvankelijk deel uitmaakten van dit collectieve project. 

We vernemen niet precies wie wat heeft geregisseerd en 

dat is volgens de makers dan weer een verwijzing naar 

de verwarring die heerste tijdens het gehate regime van 

de dictator. De bioscoopversie bundelt slechts vier 

kortfilms (anders werd het te lang): De legende van het 

officiële bezoek (waarin een dorpje alle voorbereidingen 

treft voor een staatsbezoek dat te elfder ure wordt 

geannuleerd); De legende van de verkopers van lucht 

(waarin een jong koppel het geld bijeenspaart om een 

auto te kopen door zich als staatsambtenaren voor te 

doen en door – letterlijk – lucht te verkopen); De 

legende van de uitgehongerde politieman (over een 

brigadier die verwoede pogingen onderneemt om voor 

Kerstmis varkensvlees op tafel te krijgen, ook al blijkt 

dat vlees nog knorrend rond te waggelen in zijn 

piepklein appartement); en De legende van de 

voorpaginafoto (over een journalistiek feit op de redactie 

van het partijdagblad Scinteia). Mungiu en zijn collega’s 

slagen erin de directheid op te roepen van de Italiaanse 

cinema van de jaren zestig en een stilistische eenheid te 

behouden tussen de diverse onderdelen van deze 

opmerkelijke sociaal-realistische film. De uitstekend 

acterende cast toont op subtiele wijze aan dat je het 

onzinnige en de absurde regels van zo’ n regime best 

wijselijk met meer dan een flinke korrel zout aanpakt. 

(M.W.) Een eerlijk grimmige kijk op een dictatuur !  
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