
 

 



 

SINOPSE 
Os últimos 15 anos do regime de Ceausescu foram os piores na história da Roménia. No entanto, a 

máquina de propaganda referiu-se a essa época como os anos de ouro… Mitos surpreendentes, cómicos, 

bizarros abundavam, mitos que derivavam de acontecimentos por vezes surreais do quotidiano sob o 

regime comunista. O humor fez com que os romenos sobrevivessem e este filme tenta encontrar esse 

espírito.  O filme combina várias histórias verdadeiras para retratar uma era em que a comida era mais 

importante que o dinheiro, a liberdade mais importante que o amor e a sobrevivência mais importante 

que os princípios. 

 

 

NOTA DE INTENÇÕES por CRISTIAN MUNGIU  
 

O CONCEITO  
 

HISTÓRIAS DA IDADE DE OURO propõe uma visão original e subjective do fim do comunismo na Roménia, 

através de histórias extraordinárias que aconteceram a pessoas normais. Nós, romenos, consideramos 

estes “mitos urbanos” histórias verdadeiras, transmitidas pela tradição oral. Estas histórias eram o tema 

principal de conversa nas longas filas provocadas pelo racionamento de comida. O humor permitiu aos 

romenos sobreviver e HISTÓRIAS DA IDADE DE OURO procura recuperar esse espírito. 

O projecto consistia em mergulhar com alguma nostalgia na época da nossa adolescência, nos anos 80, 

através da música, linguagem, objectos e estereótipos dessa época. O filme oferece o retrato de uma 

nação que tenta sobreviver ao dia-a-dia face à implacável lógica da ditadura, revelando na passagem 

aspectos cómicos de um sistema político que se leva demasiado a sério.  

 

A ESTRUTURA 
 

HISTÓRIAS DA IDADE DE OURO é composto por histórias ligadas pelo ambiente da época e os detalhes 

históricos: o único carro que se via na rua era a versão local do Renault 12, o Dacia; só há duas horas de 

televisão; toda a gente rouba as reservas do Estado; a comida é mais importante que o dinheiro; é preciso 

obedecer ao Partido, mesmo se as ordem são perfeitamente ilógicas. Toda a gente usa uma máscara de 

lassidão e, no entanto, no fundo de cada um, todos estão vivos, e procuram amar e ser amados.  

  

A ABORDAGEM ARTÍSTICA 
 

Depois de uma projecção do 4 MESES, 3 SEMANAS E 2 DIAS, um espectador disse-me que achava que cada 

vez mais os realizadores faziam filmes para os festivais e não para o público. Perguntou-me se podia 

remediar isso. Decidi então abrir o projecto HISTÓRIAS DA IDADE DE OURO a vários realizadores romenos 

na condição de terem idade suficiente para terem vivido naquele período. Escolhi as histórias, escrevi o 

argumento, participei nos vários castings e montagem dos vários filmes, de forma a que se tornasse um 

filme coerente e não uma acumulação de pontos de vista. Mas cada realizador podia guardar o seu livre- 

arbítrio e o seu estilo.   

HISTÓRIAS DA IDADE DE OURO inscreve-se, na minha opinião, na linhagem dos filmes italianos dos anos 60 

e 70, filmes directos e divertidos. Tentei encontrar com este filme a alma popular do cinema. 
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Hilariante. Escrito pelo vencedor da Palma de Ouro, Cristian Mungiu, que também realiza 

um dos segmentos, é um filme irresistível. Não só todas as partes são muito fortes, como 

o seu efeito cumulativo nos dá um retrato surreal da vida da Roménia nos anos 80. 

SCREEN INTERNATIONAL 
 

 

Uma crítica hilariante da ditadura em vários mitos urbanos. 

LIBÉRATION 
 

 

Mungiu consegue manter uma coerência de ambiente, tom e cores da época que mostra 

a uniformização das massas. 

PREMIÈRE 
 

 

Histórias absurdas, surrealistas, que denunciam com humor negro a perversidade do 

regime e o fim do comunismo. Super divertido. 

LE FIGAROSCOPE 
 

 

 



 


