


BLANKA 

1. FIȘA TEHNICĂ 

Titlul original și anul premierei: Blanka (2015) 

Țara de producție: Italia, Filipine, Japonia 

Durata: 75 de minute 

Genul filmului: Dramă 

Regia și scenariul: Kohki Hasei; Imaginea: Takeyuki 

Onishi; Montajul: Ben Tolentino 

Producător: Flaminio Zadra 

Distribuția: Cydel Gabutero, Peter Millari,  

Jomar Bisuyo, Raymond Camacho, Ruby Ruiz 

Premii: Cel mai bun film într-o limbă străină și Premiul 

Lanterna Magica la Festivalul de Film de la Veneția 

(2015); Cel mai bun film la Festivalul Internațional de 

Film din Calcutta (2015) 

2. SINOPSIS 

 Blanka (Cydel Gabutero) e o orfană care trăiește de pe-o zi pe alta pe străzile din Manila, din 

mici furturi și cerșetorie, și speră să strângă suficienți bani ca să-și „cumpere” o mamă. Însoțită de Pe-

ter (Peter Millari), un bătrân chitarist orb, fata pornește într-o aventură extrem de periculoasă și plină 

de răsturnări de situație, la capătul căreia învață că liniștea, dragostea și fericirea nu se pot obține cu 

bani. 

3. INTRODUCERE ȘI INFORMAȚII PENTRU PROFESORI 

Temele filmului: sărăcie, copilărie, familie, solidaritate, delicvență, responsabilitate, moralitate  

Regizorul și scenaristul filmului:  Kohki Hasei  

 Este un tânăr regizor japonez, aflat la primul său film de lungmetraj, 

care deja  i-a adus mai multe premii la importante festivaluri internaționa-

le. În 2008, Kohki Hasei a realizat primul său film documentar despre sără-

cia din Manila, Godog, capitala Filipinelor fiind o importantă sursă de inspi-

rație pentru acesta în ultimii ani.  

 Kohki Hasei a povestit în repetate rânduri că s-a inspirat pentru sce-

nariul filmului din poveștile oamenilor pe care i-a întâlnit în zonele sărace 

din Manila și că, deși cele mai multe din ele sunt triste, a încercat să păstre-

ze și umorul pe care îl au filipinezii în viața de zi cu zi. 

 



Unul dintre lucrurile atât de frumoase ale acestui 

film e felul în care vorbești despre Manila. Care e 

legătura ta cu orașul?  

  Am vizitat Manila pentru prima dată în urmă 

cu 12 ani și am mers la groapa de gunoi numită 

Smoky Mountain. Am întâlnit copiii care trăiesc și 

lucrează pe rampa de gunoi și ei mi-au deschis ochii. 

(…) Pe Peter (Peter Millari) l-am întâlnit acum trei 

ani pe străzi. Am scris scenariul gândindu-mă la el. 

(…) Peter e atât de natural. E eroul meu. Blanka 

(Cydel Gabutero) nu locuia în Manila, ci pe o altă 

insulă destul de îndepărtată. Din fericire, am cerut 

echipei să o găsească din nou înainte de filmări, iar 

ei i-au contactat tatăl și am aflat că în acel moment 

erau în Manila. (…) Mi-a luat două luni să găsesc 

personaje ca Sebastian, Blanka sau Peter. Făceam 

distribuția pe platou. Așa am găsit copiii și persona-

jele secundare, dar, pentru că aceștia trăiau pe 

străzi, câteodată dispăreau, ceea ce e trist. 

 

În acest film, vorbești despre copilărie și provocă-

rile maturizării. Plănuiești să lucrezi cu copii și în 

următoarele producții? 

  Da. Copiii au o energie minunată. Copiilor nu 

le pasă dacă sunt bogați sau săraci. Nu le pasă. 

Câteodată mai sunt și răi, dar de obicei iubesc via-

ța într-un fel care e plin de energie. 

 Ai reușit în film să echilibrezi subiectul serios cu 

momente mai amuzante, mai pline de voie bu-

nă. Cum ai făcut asta? 

  Cu ajutorul filipinezilor! Ei glumesc în fiecare 

zi – chiar și cei care au avut o viață atât de dură în 

mahalale. E ușor să te plângi și să fii trist, dar, ca 

să supraviețuiască, ei continuă să glumească și să 

iubească viața. Nu am vrut să scriu un film trist. 

Am vrut să scriu un film frumos ca să atrag frumu-

sețea. Viața e scurtă.  

* Kohki Hasei: „Am vrut să scriu un film frumos ca să atrag frumusețea. Viața e scurtă”, interviu de Madison Moore, Cineuropa, 

8 septembrie 2015 (http://cineuropa.org/it.aspx?t=interview&l=en&did=298295).  

Kohki Hasei: „Am vrut să scriu un film frumos  

ca să atrag frumusețea. Viața e scurtă”* 



Problemele sociale din Filipine 

 Filmul regizorului japonez Kohki Hasei lansează un nou sem-

nal de alarmă asupra sărăciei, una dintre principalele probleme ale 

Filipinelor. În 2014, mai bine de un sfert din populația țării trăia sub 

pragul sărăciei. Din acest motiv, mulți locuitori ai insulelor nu își 

permit accesul la educație, ceea ce-i face prizonieri ai unui destin 

nefericit din generație în generație. 

 Tot în 2014, se estima că peste 4 milioane de oameni trăiau 

în suburbiile din Manila, capitala Filipinelor. Acestea sunt unele din-

tre cele mai sărace zone ale țării și ale lumii. 

1 din 4  
filipinezi  

trăiesc  

în sărăcie 

Imagine din film 

Imagine din mahalaua Smokey Mountain 



Filmul și realitatea 

 De-a lungul istoriei cine-

matografiei, „efectul de real” pe 

care îl pot oferi filmele a fost una 

dintre cele mai studiate și dezbă-

tute probleme. Dacă încă de la 

început au existat regizori care 

„cred în realitate” și alții care 

„cred în imagine”, așa cum îi nu-

mea criticul francez de film An-

dré Bazin, de-a lungul timpului 

delimitările nu au mai rămas atât 

de clare.  

 În felul în care tratează 

realitatea, filmul regizorului ja-

ponez Kohki Hasei pare să se in-

spire din cel mai influent curent 

realist din cinematografie: neo-

realismul italian. Apărut în anii 

40 în Italia, acest curent încerca 

să se apropie de problemele oa-

menilor simpli (săraci, șomeri, 

orfani, văduve), folosindu-se de 

actori neprofesioniști sau semi-

profesioniști, plasați în cartierele 

sau pe străzile unde își duceau 

viața. Astfel, gesturile și felul lor 

de a vorbi se apropiau foarte 

mult de cele din viața reală, iar 

spațiile păreau mult mai natura-

le decât dacă ar fi fost reproduse 

în studiouri. Prin aceasta, regizo-

rii - dintre care cei mai impor-

tanți sunt Roberto Rossellini, 

Vittorio De Sica, Federico Fellini, 

Luchino Visconti sau Michelan-

gelo Antonioni - reușeau să ofe-

re publicului nu numai plăcerea 

de a vedea un film, ci și porți 

spre a înțelege lumea care îi în-

conjura.   

În 1946, Vittorio De Sica realizează 

filmul Sciuscia, inspirat din viața 

copiilor care lustruiau pantofi în 

Roma. Filmul a  fost nominalizat la  

premiul pentru cel mai bun scena-

riu în 1948, dar a primit doar o 

mențiune de onoare.  

Cum poți face un film să pară mai real? 

De-a lungul timpului, mulți realizatori de film și-au pus problema creării unor filme care să vorbeas-

că mai bine despre lumea din jurul lor, cu problemele și succesele ei. Printre tehnicile pe care le-au folosit 

cel mai des s-au numărat: 

1. Scrierea unor povești și scenarii desprinse din problemele oamenilor din jurul lor, de obicei du-

pă o documentare îndelungată în locurile de unde veneau personajele. 

2. Filmările în locurile despre care se povestea și nu în decoruri create în studiouri.  Fiind de multe 

ori vorba despre filmări în exterioare, lumina folo-

sită este una naturală. 

3. Actori neprofesioniști, de multe ori chiar apro-

piați ca vârstă, înfățișare sau biografie cu perso-

najele pe care trebuiau să le joace. 

4. Tehnici de filmare mai apropiate de filmul do-

cumentar, fără efecte speciale sau alte trucuri ca-

re să facă filmele mai spectaculoase.  De multe ori 

se folosesc filmări cu camera în mână, care apar 

ușor mișcate. 



Problema realismului cinematografic în Blanka 

Kohki Hasei, regizorul filmului, a declarat în mai multe in-

terviuri că a fost interesat ca Blanka  să fie un film frumos, 

care să te facă să râzi sau să speri, dar și unul care să  arate 

lumii problemele pe care le au mulți oameni din Filipine, 

dar și din întreaga lume.  Pentru a scrie scenariul filmului, 

acesta a stat mai mulți ani în Filipine și a intrat în contact 

cu oamenii afectați de sărăcie și mizerie. Mai mult chiar, 

înainte de a face Blanka, acesta a realizat și filme documen-

tare pe aceeași temă.   

Pentru a -i da filmului autenticitate, regizorul japonez a ales să filmeze în mahalalele capitalei Fili-

pinelor, Manila,  și să lucreze cu actori mai puțin cunoscuți sau cu copii aleși chiar din aceste zone. Bineîn-

țeles, nu toate rolurile au fost interpretate de actori fără pregătire. Spre exemplu, rolul principal, Blanka, a 

fost oferit micuței Cydel Gabutero (foto),  cunoscută și apreciată de sute de mii de oameni după ce a pos-

tat pe YouTube clipuri în care re-interpreta piese celebre. Cydel a devenit la numai 10-11 ani o celebritate 

nu numai în Filipine, ci în întreaga lume. Cu toate acestea, Cydel nu avea experiență în actoria de film, la 

fel cum nu o aveau nici cei care îi interpretau pe Peter, Sebastian sau Raul. 

Ce înseamnă: 

 

Film de ficțiune:  film care spune o poveste imagi-

nată, ale cărui întâmplări și personaje pot fi inspira-

te din lumea reală, dar care nu există ca atare în 

realitate. Mai este numit și film artistic.  

 

Film documentar: film care dorește să documente-

ze anumite aspecte din realitate, în care apar locuri, 

oameni și evenimente reale. Un film documentar 

este creat pentru a descoperi lumea și pentru a o 

explora, pentru a arăta viața reală.  

 

Muzică de film: compoziție muzicală scrisă și înre-

gistrată pentru un film și realizată de un compozi-

tor, muzician etc.  Aceasta are rolul de a acompania 

imaginea pentru a o ajuta să spună cât mai bine po-

vestea filmului sau să creeze atmosfera acestuia. 

Muzica de film este parte a coloanei sonore a filmu-

lui, care include și dialogurile și efectele sonore.   

 



Muzica și filmul 

1. Cum v-ați simțit când ați ascultat cântecul interpretat de Blanka și Peter în parc și pe scena barului? 

Sunt aceleași sentimente pe care vi le-a stârnit și filmul? 

2. Cum completează imaginile cântecul în secvența în care cei doi protagoniști își fac debutul pe scenă? 

Care e povestea pe care o spun împreună? 

3. Care sunt legăturile dintre versurile piesei cântate de Blanka și povestea fetei? 

Lângă drum era o căsuță din cartoane și gunoi. 

Iar, când luna suspină sau când plouă, 

Căsuța e dusă  încet la vale. 

Dar, dacă suntem curajoși, 

Casa va pluti ca o barcă  pe marea-curcubeu. 

Peștii ne vor însoți călătoria 

Și, de câte ori vor sări,  un vis așteptat se va trezi. 

 

Când soarele sforăie, dimineața mă ține de mână 

Să fiu ca lumina și frumusețea ei. 

Toți avem o mamă, 

Mamele ne poartă prima suflare 

a vieții.  

În această lume atât de frumoa-

să,  

E o casă care așteaptă o mamă. 

Visele tale sunt pline de păsărele 

Care se avântă prea sus,  

Cântă și dansează. 

În visele tale sunt flori micuțe,  

Care ne bucură verile. 

Realitatea ca decor de film 

Pentru o doză mai mare de realism, ca să reprezinte mai bine realitatea din care s-au inspirat, mulți regi-

zori de film aleg să meargă în locurile în care trăiesc personajele lor și să nu filmeze în studiouri sau alte 

spații.  

1. Căutați imagini cu groapa de gunoi Smokey Mountain din Manila sau priviți imaginea din acest dosar.  

Care sunt asemănările dintre lumea în care hoinăresc Blanka și Peter și groapa de gunoi care l-a inspirat 

pe regizor? 

2. Cunoașteți locuri sau oameni care au o poveste asemănătoare cu cea a personajului principal din film? 

Scrieți povestea lor în câteva rânduri.  

4. ACTIVITĂȚI PRACTICE 


