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MĚSTO BOHŮ
Žánr: thriller Originální název: Cidade de Deus

Premiéra: 22. května 2003
Režie: Femando Meirelles (spolurežie Kátia Lundová)
Scénář: Bráulio Mantovani, Paulo Lins (podle vlastního románu)
Kamera: César Charlone 
Hudba: Ed Cortes, Antonio Pinto 
Střih: Daniel Rezende 
Výprava: Tulé Peak
Kostýmy: Bia Salgadoová, lneš Salgadoová 
Výroba: Andrea Barata Ribeiroová, Mauricio Andrade Ramos 
Hrají: Alexandre Rodrigues (Buscapé), Matheus Nachtergaele (Sandro 
Cenoura), Leandro Firmino da Hora (Zé Pequeno), Jonathan Haagensen 
(Cabeleira), Daniel Zettel (Thiago), Phelipe Haagensen (Bene), Luis 
Octavio (malý Buscapé), Douglas Silva (Dadinho), Seu Jorge (Mane 
Galinha), Roberta Rodriguez Silviaová (Berenice).

Jejich domovem je slum, jejich hračkami pistole. Učí se tančit na krvavém karnevalu smrti.
Cidade de Deus je  nejstarší a nejnebezpečnější slum Ria de Janeira, nejbolavější místo metropole karnevalů. 
Buscapé se zde narodil, aby žil, místo toho je  však zavlečen do světa, v němž se jeho nejlepší kamarádi místo 
s hračkami baví s nabitými pistolemi. Snaží se zoufale zůstat stranou děsivého násilí, které zachvacuje jeho 
přátele a mění je  v mladistvé zločince zabíjející se navzájem kvůli obchodu s kokainem, z nenávisti i z 
pouhého rozmaru. Před Buscapéovýma očima se chudá čtvrť v průběhu tří dekád - od 60. do 80. let - 
proměňuje ve žhavě dýmající bojiště, na kterém si ozbrojené gangy s šokující lhostejností vyřizují své účty za 
bílého dne.
Buscapé vidí umírat nevinné i ty, které obdivoval a miloval. Jedinou jistotu ve světě každodenního krvavého 
násilí pro něj začne představovat fotoaparát, kterým začíná dokumentovat hrůzný svět kolem sebe. Začíná 
chápat, že přežít může jen útěkem do normálního světa - za hranice čtvrti, kterou má rád jako svůj domov, ale 
kterou nenávidí jako hrob nevinnosti, naděje a lásky.
Fernando Meirelles debutuje strhujícím dramatem inspirovaným skutečnými osudy. Vyprávění o dospívání ve 

stínu smrti připomíná formální brilancí filmy Quentina Tarantina či Martina Scorseseho. Syrovou autenticitu 
zvyšuje obsazení neherců a skutečných obyvatel slumu do řady hlavních rolí.
Snímek získal mnoho cen včetně devíti ocenění na MFF v Havaně a ceny Vision Award na MFF v Torontu. 
Byl úspěšně uveden na řadě mezinárodních festivalů. Získal nominaci na Zlatý glóbus jako nejlepší zahraniční 
film roku a jeho režisér bvl oceněn nominací na Evropskou filmovou cenu Felix.

Brazílie, Francie, USA, 124 min., 1:1,85, Dolby Digital, od 15 let přístupné
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