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Audience Award Afi Fest 2002 & BAFTA Award 

2003,  

In een beroemde docu-roman vond de Braziliaanse 

realisator Fernando Meirelles inspiratie voor een film 

over de kinderen van Rio, voor wie de gewelddadige 

delinquentie het enige alternatief is. Het basisverhaal 

gaat over het lot van twee verschillende vrienden, 

gespreid over dertig jaar. De film is gebaseerd op een 

waar gebeurd verhaal en portretteert een favela (Stad van 

God) in Rio De Janero gedurende een tijdspanne van 25 

jaar. In deze onderwereld van armoede, drugs en geweld 

bakenen criminele bendes hun operatiezones af. Ze 

maken daarbij gebruik van straatkinderen die al op heel 

jonge leeftijd met vuurwapens om kunnen gaan. Centraal 

in het verhaal staan twee jongens, Buscapé en Ze 

Pequero van wie de levenspaden radicaal uit elkaar 

zullen lopen. Allebei willen ze uit de miserie van hun 

favela ontsnappen. Buscapé wil de artistieke richting uit 

en fotograaf worden. Ze Pequero gaat resoluut het 

criminele pad op. Citade de Deus is een van beste 

Braziliaanse films van de laatste jaren (o.m. bekroond in 

Havana). Ondanks het gewelddadige thema charmeren 

de vertolkingen van de hoofdzakelijk niet-professionele 

acteurs. Zelfs in de meest hopeloze situaties en 

geconfronteerd met extreem geweld behouden ze hun 

gevoel voor humor en spreekwoordelijke Braziliaanse 

joie de vivre. Het is ook de verdienste van regisseur 

Meirelles dat hij nooit de moraliserende toer opgaat. Het 

gemak waarmee er van personages, plaats en tijd 

geswitcht wordt, de flitsende montage en de swingende 

soundtrack, dat alles brengt een explosieve cocktail die 

de toeschouwer niet ongevoelig zal laten. Kortom, een 

film als een kaakslag. Meirelles wordt door sommigen 

nu al de Zuid-Amerikaanse Scorsese genoemd. In co-

regie met Nando Olival bracht hij reeds vroeger het met 

talrijke prijzen bekroonde Domésticas.  
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