Mitt hem är Copacabana

Foto: Svenska FIlminstitutets bildarkiv

Mitt hem är Copacabana är en spelfilm med dokumentär bakgrund som följer ett gäng hemlösa barn i
deras vardag. Kameran följer dem när de leker på stranden, försöker få i sig mat för dagen och diskuterar livets stora frågor med varandra. Filmen spelades in 1965 och ställer viktiga frågor som är lika
aktuella i dag som när filmen gjordes: Hur kan man skapa empati, engagemang och förståelse för hur
barns situation ser ut i olika samhällen?
Rek för åk 4 – gymn
En filmhandledning av Eva Westergren

Filmhistorisk introduktion
Arne Sucksdorff reste 1962 till Brasilien för att undervisa på ett filmseminarium. Under arbetet med seminariet vandrade han ofta omkring i
Rio, längs Copacabanas stränder, där
rikedom och misär möts, och i Favelas,
de fattigas kåkstäder, som klättrar
uppför kullarna. Där lärde han känna
de föräldralösa barn som försöker
klara sitt uppehälle på egen hand mitt i
storstadsslummen. Det som intressera-

de och fascinerade Sucksdorff var den
livsvilja och svarta humor som fanns
hos barnen trots de svåra omständigheter som de levde i.
Sucksdorff pratade ofta med barnen
och började arbeta med idén att göra
en film med utgångspunkt i barnens
berättelser om sina liv. Innan filminspelningen började gjorde han
hundratals intervjuer med barnen och
skrev manus utifrån detta material och
letade sedan fram skådespelare bland

barnen. Det är barnens personliga
förhållanden och individuella erfarenheter som utgör handlingen i filmen.
Sucksdorff har iscensatt barnens
verklighet och han har sett och lyft
fram situationer som tydliggör både
deras livsvilja och de orättvisor som de
utsätts för i den miljö de lever.
Arne Sucksdorff gjorde sammanlagt
17 kortfilmer mellan 1940 0ch 1951.
De flesta av dem skrev han själv manus
till, regisserade, klippte och fotografe-
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och skära ner deras drakar med glaspulver. Eller när havsgudinnan Lemana får
fiskarna att dela med sig av sin fångst
och barnen gör en festmåltid på stranden. I slutet av filmen återvänder Rico
till Caxambou. Han har fått en tand
utdragen och är febrig och omtöcknad
och har inte råd att gå till någon läkare.
Hellre än att dö i frihet överlämnar han
sig till poIisen.

Mötet med barnen

Skådespelarna och regissören utanför biografen Röda Kvarn vid premiären 29 mars1965

rade. Han har också gjort tre långfilmer utöver Mitt hem är Copacabana:
Det stora äventyret (1953), En djungelsaga (1957) och Pojken i Trädet (1961).

Handling
Högt bland kullarna i Rio, i Favelas,
de fattigas områden, bor barnen
Jorghino, Lici, Rico och Paulino. De är
av olika ursprung känner sig som en
familj och håller ihop i vått och torrt
mot omgivningen. Paulino är äldst och
den som känner mest ansvar. Lici vill
också gärna vara vuxen och har lätt
för att bli arg om hon blir förorättad.
Jorghino är som ett kvicksilver. Alltid

pigg på nya idéer. Rico tänker mycket
på Caxambou, uppfostringsanstalten
som han rymt ifrån. Han uppskattar
sin nyvunna frihet tillsammans med de
andra.
För barnen är kampen för att överleva den allt överskuggande sysselsättningen. Att stjäla eller att svälta är dagliga val för barnen. Även Paulino, som
försöker försörja sig genom hederligt
arbete, råkar oförskyllt in i en stöld.
Ändå uttrycker barnen både livsglädje och optimism mitt i fattigdomen.
Ibland finns det också tillfälle till fest.
Som när Jorghino och Rico lyckas
överlista de rika barnen på stranden

I inledningsscenen till filmen flyger en
drake högt över Rios kullar och hus. Den
stiger och dyker och kastas av vinden.
Den blandar sig med fåglarnas flykt och
svävar så ensam igen. Långt därnere
finns Rio de Janeiro, mångmiljonstaden
med ljus och mörker, hat och kärlek,
skönhet och fattigdom.
Draken och sambamusiken som den
svävar fram till berättar om känslan
i mötet med Rio som Sucksdorff vill
förmedla till oss. Den är hoppet och
livskraften hos de barn som vi snart skall
besöka i det verkliga livets vardag därnere. När ett av barnen, Jorghino, drar ner
draken och tar loss snöret som fastnat i
ett grässtrå får han syn på en gräshoppa
som han varligt lyfter i sin hand. Från
den flygande drakens perspektiv ner
i gräshoppans värld där också barnen
finns förflyttar vi oss med kamerans
hjälp.
Mitt bland barnen rör vi oss och delar
deras sorger och glädjeämnen. Men
ibland återvänder kameran till drakens
perspektiv för att vi också skall kunna se
de större sammanhang som är förutsättningen för just de här barnens hem på
jorden.
Redan i inledningsscenen kan vi se
Sucksdorffs skickliga sätt att arbeta med
kontraster i klippningen från vidvinkelbilder från hög höjd ner till extrema
närbilder.
Också sambamusiken är en viktig del
av filmen som hänger ihop med Sucksdorffs starka intresse för klippning och
rytm som är närbesläktat med musikkomponerande.
När Sucksdorff låter oss möta de barn
som vi skall följa i filmen gör han det på
ett sätt som skapar både inlevelse och
respekt. Varsamt för han oss in i deras liv
där deras personligheter och karaktärer
också berättar om de erfarenheter de bär
med sig.
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mångfalden och motsättningarna och i
de händelser som utspelas på stranden
kontrasteras de olika barnens bakgrund och liv.
• På vilket sätt förstärker Sucksdorff
genom bilderna och ljudet den känsla
av triumf och festyra som Jorghino
känner när han besegrar de andra i
”drakkampen”?
• Beskriv de människor som vi möter
på stranden; Hur är de mot varandra?
Vilka motsättningar finns mellan
barnen? Hur kan vi se att de rika och
de fattiga barnen håller ihop mot
varandra?
• Hur känner sig Rico och Jorghino
när de hotas av upptäckt? Vad hade
hänt om de hade åkt fast? Finns det
något rätt eller orätt i det sätt som
kampen om drakarna utkämpas på?
• Hur påverkar Sucksdorffs sätt att
arbeta med kamera och klipp känslan
för den miljö vi möter?
• Hur påverkas vi av musiken?
• Vad får vi veta i de inledande
scenerna om de olika barnens personligheter: Rico, Jorghino, Lici och
Paulino? Vilka egenskaper har de?
• Försök att komma ihåg några scener senare i filmen som tydligt visar
de olika barnens sätt att se på livet?

Om kampen för att överleva
För Sucksdorff är livet i Rio lika grymt
som den natur han hade skildrat i
många av sina tidigare filmer. Även
i barnens liv är det kampen för att
överleva som är drivkraften. Trots den
livskraft och hoppfullhet som barnen
förmedlar finns undergångshotet ständigt närvarande.
I barnens värld upptas mycket av
tankarna av hur man skall skaffa mat
för dagen. I drastiska formuleringar
beskriver de vad man kan äta och
hur. Alla har de sina funderingar och
erfarenheter att delge varandra. I sättet
att beskriva sin tillvaro har barnen
hittat ett språk som rymmer både humor och distans och deras berättelser
sätter igång vår egen fantasi. I bilderna
understryker Sucksdorff allvaret i situationen. Högt över kullarna flyger de

asätande gamarna. Vi är en del av naturen och ingår i dess kretslopp. Ytterst
handlar det om att äta eller ätas.
• Hur reagerar ni över de funderingar
som barnen har?
• Hur känns det att vara riktigt
hungrig?
• Tanken på att kanske behöva äta en
levande katt, hur känns den?
• Är det någon skillnad på de här barnens berättelser och de reportage om
fattiga barn som vi kan möta i TV?
• Vilken sorts berättelser är det som
får oss engagerade och berörda?
• Varför tror ni att Sucksdorff valt att
göra en spelfilm i stället för ett dokumentärt reportage?

Olika världar olika liv
Stranden i Copacabana ar en plats
där människor ur alla samhällsklasser
möts. På avstånd ser de alla lika ut men
väl nere på stranden ser vi att de lever
under olika förutsättningar. När Jorghino plockar upp en badboll som en
rik flicka tappat och vill att hon kastar
den tillbaka vänder hon föraktfullt bort
huvudet. Det är långt mellan människorna i en värld där inte ens barnen kan
mötas. I Sucksdorffs kamera fångas

• Vilken är den främsta anledningen
till att Rico och Jorghino vistas på
stranden?
• Hur känner sig Jorghino när barnen
ropar ”tjuv” efter honom, tror du?

Fest och vardag
Om scenen i Copacabana skildrar
kampen för att överleva som en fest så
är dess motsats scenen från sophögarna utanför Rio dit barnen sedan beger
sig. Här möter vi hos Paulino början till
en insikt om vad som kan komma att
hända i framtiden när han frågar Rico
om uppfostringsanstalten i Caxambou:
”Hur var det egentligen där?” Rico berättar: ”Det var natt när jag kom fram.
Jag grät och kunde inte ens be min
aftonbön. De gav mig ett nummer. Jag
glömde nästan bort mitt namn.”
Bamen återvänder till Rio och marknaden, där det ändå finns något att
hämta efter den misslyckade utflykten
till sopberget. När barnen betraktar
all den mat som finns på marknaden
berättar kameran om hur överflödet
ter sig i hungriga barns ögon.
• Vilka val är möjliga för Rico och de
andra barnen?
• Att bli utsuddad, inte veta vem man
är, som det var för Rico i Caxarnbou,
är det bättre an att svälta?
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Rio – kontrasternas stad
I det Rio som Sucksdorff vill beskriva
är orättvisorna tydliga men inga vuxna
vill eller orkar bry sig om att se verkligheten som den är. För barnen i Rio
betyder livet ständiga val där de ofta
tvingas överlista sina egna villkor och
där reglerna för vad som är rätt och fel
ställs på huvudet. I Rio är frihet och
fångenskap delar av samma verklighet.
Genom att föra ihop många skeenden i samma bild visar Sucksdorff hur
rikt och fattigt, idyll och tragedi möts
under samma tak. Men det är de som
befinner sig längst ner som är de ständiga förlorarna.
De råd som barnen får av de vuxna som själva befinner sig i samma
situation som de är att för att väcka
medkänsla måste de dramatisera sina
liv och hitta på bra historier. Först när
de lyckas ljuga tillräckligt och hitta på
ännu mer fasansfulla berättelser lyckas
de få lite pengar.
• Beskriv de historier som barnen
berättar: Varför är det lättare att få
pengar när de hittar på? Diskutera
kring följande repliker: ”Jorghino du

ser för glad ut, är du hungrig måste
du se hungrig ut.” ”Berätta aldrig ditt
livs historia för någon. Ingen kommer
att tro dig. Våra öden är för otroliga.” ”Hitta på en historia. Koka ihop
någonting.” Vilka miljöer uppsöker
barnen för att tigga?
• Hur reagerar vi själva inför de
många människor som de senaste
åren kommit hit till Sverige och
som tigger ihop till sitt uppehälle på
gatan?
•”Nöden och olyckan renodlad har
en tendens att utlösa känslokyla och
emotionellt avståndstagande hos publiken som försvarar sig på detta sätt
i stället for att engagera sig djupare”
säger Sucksdorff. Stämmer det?
• Paulino, som anar hur framtiden
kan komma att se ut, vill försöka leva
ett hederligt liv och trotsa sina sociala
förutsättningar. Medan de andra
tränar sig i att stjäla försöker Paulino
försörja sig genom att putsa skor.
Ändå är det Paulino som oförskyllt
råkar bli inblandad i en stöld.

• Vilka resonemang kring vad som är
rätt och fel, ärligt eller oärligt finns i
den scenen?
• Vilka förutsättningar för att leva ett
hederligt liv har Paulino?

Fattigdom och drömmar om
världen då och nu
Rico och Jorghino ligger på stranden
och funderar. Det är natt och mörkret
sluter sig kring dem. Därutanför hörs
havets brus. Ett hav fyllt av faror där
också den goda havsgudinnan Lemana
bor. Hon som råder över alla fiskarna
och som ibland hjälper barnen. Nyss
har de pratat om olika besvärjelser och
om svart magi och om hoppet att det
finns någon slags rättvisa. Men vad kan
man egentligen förvänta sig och vad
kan man tro på när livet ser ut som det
gör?
”Gud finns inte”, säger Rico. ”Jag
skall hålla mig borta från dig för Gud
kanske säger: Jag skall straffa den där
andra killen med”, säger Jorghino förskräckt. ”Men varför hjälper han inte
oss?” frågar Rico. ”Gud är vit”, säger
Jorghino ”Det är väl inte säkert”, säger
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Rico. ”Jodå, han har nog med de vita.
Han har inte tid med oss”, säger Rico.
”Men vänta lite - jag är ju vit!” säger
Rico. ”Ja, men djävulen är i alla fall
svart”, säger Jorghino. ”Om Gud inte
har tid med det här - vem har då tid?”
Deras samtal handlar om villkoren för
deras liv.
• Diskutera utifrån Rico och Jorghinos samtal vem ni tycker ytterst bär
ansvaret för de orättvisor som barnen
så tydligt fått uppleva?
• Vem eller vad skulle kunna hjälpa
dem?
I filmens slutscen beslutar sig Rico
för att överlämna sig till polisen och
återvända till Caxambou, helvetet på
jorden, hellre än att dö på gatan. Från
en plats långt ovanifrån ser vi hur en
liten gestalt förs bort av polisen och
hur de andra barnen går vidare. Deras
hem på jorden har splittrats och i den
scenen finns all den tragik som ryms i
vardagen och som vi också måste lära
oss att se i den verklighet där vi själva
befinner oss idag.
Sucksdorffs människoskildring
bygger på respekt och medkänsla – inte
medlidande. Han låter oss möta människorna i filmen i en förvissning om att
vi själva kan se det som han har sett.
Allt det liv och den glädje men också
de tragedier som ryms i det Rio där han
vandrat fram. Med en kamera som tätt
följer de situationer och rörelser som
uppstår låter han oss känna rytmen
och pulsen i barnens liv.
Brasiliens situation har under de
senaste tio åren förändrats mycket.
Ekonomin har blivit bättre och regeringen har ägnat mycket kraft åt
fattigdomsbekämpning. Favelorna har
rustats upp och Brasilien har fått en ny
stor medelklass som lever ett relativt
välbärgat liv. Ändå finns det stora
klyftor mellan de allra fattigaste och de
rika kvar speciellt på landsbygden.
I dag finns det många andra områden i världen där fattigdomen är stor
och där barn lever under liknande omständigheter som de vi möter i filmen.
Länder och platser som vi dagligen
möter i medierna.
• Diskutera vad ni vet om hur man
försöker komma tillrätta med fat-

tigdomen där. Hur har situationen
för de fattiga i världen förändrats
sedan filmen gjordes? Vad uträttar t
ex UNICEF, Rädda barnen och andra
hjälporganisationer?

Musik : Radames Gnatalli
Klippning: Arne Sucksdorff
Ljudsättare: Oswaldo Kemmeny

• Finns det något som vi själva kan
göra?

I rollerna :
Leila Santos de Sousa
Cosme Dos Santos, Josafa da Silva Santos
Toninho Carlos de Lima

• Vad betyder möjligheten för alla
barn att få gå i skola för att åstadkomma en förändring?

Tekniska uppgifter:
88 minuter
Barntillåten

• Med vilken känsla är det vi lämnar
filmen?

Det svenska barnfilmsarvet
Med början 2014 kommer en rad filmer ur den
svenska barn- och ungdomsfilmshistorien att
släppas i nyrestaurerade och digitaliserade
kopior som blir tillgängliga för skolbio. Mer om
digitaliseringsprojektet, filmerna och hur du
bokar dem kan du läsa på sfi.se/filmiskolan.

• Vad har vi lärt oss om hur gatubarnens liv kunde se ut i Rio 1965? Hur
tror ni att deras liv ser ut i dag?

Produktionsuppgifter:
Sverige, 1965
Regi: Arne Sucksdorff
Produktionsledare: Ulf Lindroth
Manus : Arne Sucksdorff, Flavio Migliaccio,
Joa Bethencourt
Foto: Arne Sucksdorff, Dib Lutfi, Vincent da
Silva, Hugo Kusnetzoff, Newton Medeiros

Observera!
Svenska Filminstitutet kan inte garantera att
filmen finns i distribution sedan den har slutat
visas på ordinarie biografrepertoar. Via länken
www.sfi.se/filmdistribution kan ni lära er mer
om hur man hittar och bokar film.
Redaktion: Kaly Halkawt & Malena Janson,
Svenska Filminstitutet, December 2014
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