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Labirinto do fauno

Naan recomendado para menores de 16 anos O Labirinto do Fauno se passa na Espanha, 1944. Fi descobriu que o civil já terminou Guerra, mas um grupo de rebeldes ainda luta nas montanhas ao norte de Navarra. Ofélia (Ivana Baquero), onde 10 anos, muda-se para a região com sua mãe, Carmen (Ariadne Gil). La as espera seu novo padrasto, um
com fascistas que luta para exterminar os guerrilheiros da localidade. Solitária, logo menina descobre a amizade de Mercedes (Maribel Verdu), jovem cozinheira da casa, que servem de contato secreto dos rebeldes. Aled disso, em seus passeios pelo jardim da imensa mansão em que moram, De descobre um labirinto que faz com que todo mundo de
fantasias se abra, trazendo consequências para todos à sua volta. 2006 Filme de fantasia escura Guillermo del Toro Pan Maze Theater divulga pôster Dirigido por Guillermo del Toro Produzido por Guillermo del Toro Berta Navarro Alfonso Cuarón Frida Torresblanco Alvaro Alaro Augustine Escrito por Guillermo del ToroStaring Sergi Mariebel Werdú Ivana
Baquero Doug Jones Ariadne Gil Alex Angulo Naritpablo AdánMusic Yavier NavarreteCinematography Guillermo NavarroEdit Bernat VilaplanaProduction Telecinco Cinema Estudios Picasso Tequila Banda Esperanto Kinoi Sentition Entertainment , CommonWarner Bros. PhotoRelease data 27 de maio de 2006 (2006-05-27) (Cannes) 11 de outubro, 2006
(2006-10-11) (Espanha) 20 de outubro de 2006 (2006) (México) Duração 119 minutos[1] Espanha México[2] Fauna Maze é um filme de fantasia negra espanhol-mexicano em 2006. O filme é estrelado por Ivana Baquero, Sergi Lopez, Maribel Verdu, Doug Jones e Ariadne Gil. A história se desenrola na Espanha no verão de 1944, cinco anos após a Guerra
Civil Espanhola, no início do período de língua francesa. A narrativa está entrelaçada com este mundo real com um mundo mítico concentrado em um labirinto exagerado e abandonado e uma misteriosa fauna-criatura com a quais o protagonista de Ofélia interage. O padrasto de Ofélia, capitão-falanxista Vidal, está à procura de um makis espanhol lutando
contra o regime de Franco na região, enquanto a mãe grávida de Ophelia Carmen está cada vez mais doente. Ofélia encontra várias criaturas estranhas e encantadoras que se tornam centrais em sua história, levando-a através dos julgamentos de um antigo jardim labiríndo. O filme usa os efeitos da maquiagem, animatrônica e CGI para dar vida a suas
criaturas. Del Toro disse que considera a história uma parábola, influenciada por contos de fadas, e que aborda e continua temas relacionados ao seu filme anterior The Devil's Backbone (2001), [5] ao qual O Labirinto de Pan é um sucessor espiritual, relatou Del Toro em um dvd de comentários de seu diretor. O nome original espanhol refere-se à fauna da
mitologia romana, enquanto nomes ingleses, alemães e franceses se relacionam para a insanidade grega fauno de Pan. Em 27 de maio de 2006, o filme Labirinto de Pan estreou no Festival de Cannes. O filme foi lançado nos cinemas pela Warner Bros. Pictures na Espanha em 11 de outubro e no México em 20 de outubro. O labirinto de Pan abriu para
aclamação da crítica, com muitos elogios visuais, direção, cinematografia e performances. Arrecadou US$ 83 milhões em aluguéis mundiais e ganhou inúmeros prêmios internacionais, incluindo três Oscars, três prêmios BAFTA, incluindo melhor filme não-inglês, prêmio Ariel de melhor filme, Prêmio Saturn de Melhor Filme Internacional e Melhor
Performance por Um Ator Jovem para Ivana Baquero e o Hugo Award de 2007 para Melhor Apresentação de Drama, Longa Forma. A novelização de del Toro e Cornelia Funke foi publicada em 2019. Sinopse No conto de fadas, a Princesa Moanna, cujo pai é rei do submundo, visita o mundo humano, onde a luz do sol a cega e apaga sua memória. Ela se
torna mortal e morre com o tempo. King acredita que eventualmente seu espírito voltará ao submundo, então ele constrói labirintos que agem como portais, ao redor do mundo em preparação para seu retorno. Em 1944, a seleção espanhola de Francis, Ophelia, de dez anos, viaja com sua mãe grávida, mas doente Carmen, para conhecer o Capitão Vidal,
seu novo padrasto. Vidal, filho de um famoso comandante que foi morto no Marrocos, acredita fortemente no falanxismo e foi nomeado para caçar rebeldes republicanos. A grande vara do inseto, que Ofélia considera uma fada, leva Ofélia a um antigo labirinto de pedra, mas foi parada pelo colega de casa Yedal Mercedes, que secretamente apoia seu
irmão Pedro e outros rebeldes. Naquela noite, o inseto aparece no quarto de Ofélia, onde ela se transforma em uma fada e a leva através do labirinto. Lá ela conhece Fauna, que acredita ser a reencarnação da princesa Moanne. Ele lhe dá um livro e diz a ela que ela encontrará três tarefas nele para que ela se torne imortal e retorne ao seu reino. Ofélia
completa a primeira tarefa - puxando a chave da barriga de um sapo gigante - mas fica preocupada com sua mãe, cuja condição está se deteriorando. Fauno dá a Ophelia a raiz do mandrágora, instruindo-a a mantê-la debaixo da cama de Carmen em um dedo do leite e fornecer regularmente sangue a ela, o que parece aliviar a doença de Carmen.
Acompanhada por três guias fabulosos e equipada com um pedaço de giz mágico, Ophelia então completa a segunda tarefa — puxando a adaga para fora do lear do Homem Pálido, um monstro infantil. Embora tenha sido avisada para não consumir nada lá, ela come duas uvas, despertando o Homem Pálido. Ele devora duas fadas e persegue Ofélia, mas
ela consegue escapar. Irritado com sua desfiação, Fauna se recusa a dar a Ofélia uma terceira tarefa. Durante este tempo, Ofélia rapidamente percebe a crueldade de Vidal durante a caça aos rebeldes. Depois as mortes equivocadas de dois fazendeiros locais detidos sob suspeita de ajudar os rebeldes, Vidal interroga e tortura um insurgente em cativeiro.
Ele pede ao Dr. Ferreiro que se curve aos cativos que Ferreiro então eutanásia nos próprios apelos dos rebeldes. Percebendo que Ferreiro é um colaborador rebelde, Vidal o mata. Posteriormente, Vidal pega Ofélia, cuidando da raiz do mandrágora, que ele considera ser maia. Carmen concorda e joga raiz no fogo. Ela imediatamente desenvolve
contrações dolorosas e morre, tendo o nascimento de seu filho Yedal. Mercedes, depois de ser uma espiã, tenta escapar com Ofélia, mas eles são pegos. Ofélia, perdoada como traidora, está trancada em seu quarto, enquanto Mercedes é costume de interrogar e torturar. Mercedes se alivia, ataca Vidal e se junta aos Rebeldes. Faus, tendo mudado de
ideia sobre dar a Ophelia a chance de completar a terceira tarefa, retorna e diz a ela para trazer seu irmão recém-nascido para o labirinto para completá-la. Ofélia consegue tirar a criança e foge para o labirinto. Vidal a perseguiu quando os rebeldes lançaram um ataque ao posto avançado. Ofélia encontra a fauna no centro do labirinto. Faun propõe citar
uma pequena quantidade de sangue da criança, pois realizar a terceira tarefa e abrir o portal para o submundo requer o sangue de um inocente, mas Ofélia se recusa a prejudicar seu irmão. Vidal descobre que ela está falando com uma fauna que ele não vê. Fausão vai embora e Vidal tira o bebê dos braços de Ofélia antes de filmá-lo. Vidal retorna à
entrada do labirinto onde está cercado por rebeldes, incluindo Mercedes e Pedro. Sabendo que ele foi morto, ele passa o bebê para Mercedes e pede que ela diga ao filho a hora exata de sua morte. Mercedes se recusa, dizendo que seu filho nem sabe seu nome. Pedro então atira em Vidal morto. Mercedes entra no labirinto e conforta a Imbulição imóvel,
mas respirável. Gotas de sangue de Ofélia caem no centro da escada de pedra espiral no altar. Ofélia, bem vestida e não mortged, então aparece na sala do trono dourado. O rei do submundo diz a ela que ao decidir derramar seu próprio sangue em vez de outro inocente, ela passou no teste final. Fauno elogia Ofélia por sua escolha, referindo-se a ela
mais uma vez como Sua Alteza. A rainha do submundo, sua mãe, convida Ofélia para se sentar ao lado de seu pai e governar ao seu lado. De volta ao labirinto de pedra, Ofélia sorri ao morrer nos braços de um Mercedes. O epílogo termina com um conto da Princesa Moanne dizendo que ela retornou ao Submundo sabiamente governado por muitos
séculos, e deixou traços silenciosos de seu tempo no reino humano visíveis apenas para aqueles que sabem onde procurar. O elenco de Ivana Baquero lança Ophelia/Princesa Moanna, uma criança que acredita ser a princesa da reencarnação do submundo. Del Toro disse que estava nervoso com o elenco do papel principal e que encontrar a atriz
espanhola de 10 anos foi puramente acidental. (O filme foi de junho a outubro de 2005, quando tinha 11 anos). A personagem que escrevi era originalmente mais jovem, cerca de 8 ou 9 anos de idade, e Ivana veio, e ela era um pouco mais velha que a personagem, com esse cabelo encaracolado que eu nunca imaginei para uma menina. Mas eu amei
sua primeira leitura, minha esposa chorou, e a cinegrafista chorou depois de lê-la, e eu sabia que ivana mãos para baixo Ivana era a melhor atriz para descobrir, mas eu sabia que precisava mudar o roteiro para acomodar sua idade. Baquero diz que Del Toro enviou muitas histórias em quadrinhos e contos de fadas para ajudá-la a entrar na atmosfera de
Ofélia cada vez mais em como ela se sentia. Ela diz que considerou o filme maravilhoso e que ao mesmo tempo pode trazer dor e tristeza, e medo e felicidade. Sergi Lopez é o Capitão Vidal, o novo padrasto de Ofélia e oficial falange. Del Toro se reuniu com Lopez em Barcelona, um ano e meio antes das filmagens começarem, para pedir que ele
interpretasse Diadal. Em partes da Espanha, Lopez era considerado um ator melodramático ou cômico, e os produtores de Madri disseram del Toro: Você tem que ter muito cuidado porque você não sabe sobre essas coisas porque você é mexicano, mas esse cara não será capaz de entregar a peça; Del Toro respondeu: Bem, não é que eu não saiba, é
que eu não me importo. Seu personagem, Lopez, disse: Ele é o personagem mais irritado que já interpretei na minha carreira. É impossível melhorar; personagem é tão sólido e tão bem escrito. Vidal desarmou, um psicopata que não pode ser protegido. Embora a identidade de seu pai tenha marcado sua existência — e certamente uma das razões para
seu transtorno mental — isso não pode ser uma desculpa. Seria muito cínico usar isso para justificar ou explicar seus atos cruéis e covardes. Acho ótimo que o filme não considere nenhuma desculpa para o fascismo. Maribel Verdu como Mercedes, dona de casa de Yedal. Del Toro escolheu Verda para interpretar o revolucionário compaixão porque viu em
sua tristeza, que ele pensou que seria ideal para o papel. [7] Doug Jones como Faun e o Homem Pálido. Como Fauno, Jones dirige Ofélia para um mundo de fantasia. Como um homem pálido, ele interpreta um monstro grotesco com apetite por crianças. Jones trabalhou anteriormente com del Toro em Mimic e Hellboy, e disse que o diretor lhe enviou um
e-mail dizendo: Você deveria estar neste filme. Ninguém mais pode desempenhar esse papel, exceto você. Jones reagiu entusiasmado à tradução em inglês do Roteiro, mas depois soube que o filme estava em espanhol, sobre o qual ele não falava. Jones diz que estava apavorado e del Toro se ofereceu para estudar o roteiro foneticamente, mas Jones
rejeitou, preferindo aprender as palavras ele mesmo. Ele disse: Eu realmente, realmente me abaixei e me comprometi a aprender essa palavra por palavra, e eu tenho a pronúncia meio-direita antes mesmo de entrar, usando cinco horas por dia ele passou recebendo um terno e maquiagem em palavras práticas. [8] Del Toro mais tarde decidiu duplicar
Jones a voz de Pablo Adan, um ator teatral respeitável, mas os esforços de Jones permaneceram valiosos como a voz do ator foi capaz de combinar sua entrega com os movimentos de Roth Jones. O elenco duplo de Jones é destinado a sugerir que o Homem Pálido (juntamente com o sapo) é a criação da fauna,[10] ou o próprio Faun em outra forma. [11]
Ariadne Gil é Carmen/Rainha do Submundo, mãe de Ofélia, e esposa de Vidale. Alex Angulo como Dr. Ferreiro, médico do serviço de Vidal, mas anti-francote. Manolo Solo como Garces, um dos tenentes de Lydal. César Wea como Serrano, um dos tenentes de Lydal. Roger Casamayor como Pedro, irmão de Mercedes e um dos rebeldes. Federico Luppi
como o rei do submundo, o pai de Ofélia Pablo Adan como Narrador / Voz faudas Influências A ideia do Labirinto de Pan veio dos cadernos de Guillermo del Toro, que ele disse estarem cheios de rabiscos, ideias, desenhos e pedaços de enredo. Ele guardou esses cadernos por vinte anos. Em certo momento durante a produção, ele deixou o caderno em
um táxi em Londres e ficou confuso, mas o taxista devolveu-o a ele dois dias depois. Embora ele tenha originalmente escrito uma história sobre uma mulher grávida que se apaixona pela fauna, Sergi Lopez disse que Del Toro descreveu a versão final da trama um ano e meio antes das filmagens. Lopez disse que dentro de duas horas e meia ele me
explicou todo o filme, mas com todos os detalhes, foi inacreditável, e quando ele terminou, eu disse: Você tem um roteiro? Ele disse: Não, nada está escrito. Lopez concordou em atuar no filme e recebeu o roteiro um ano depois; ele disse que era exatamente a mesma coisa, era inacreditável. Em sua cabeleia, ele tinha toda a história com um monte de
pequenas coisas, um monte de personagens, como agora, quando você olha para o filme, que era exatamente o que ele tinha em sua cabeça. Del Toro teve a ideia da fauna desde a infância com um sonho lúcido. Ele afirmou no The Charlie Rose Show que toda meia-noite ele acordava e o fauno estava gradualmente saindo por trás do relógio de seu avô.
[14] Fauna era originalmente suposto ser um clássico meio-homem, meio-verdes cheio de beleza. Mas no final, a fauna foi transformada em uma criatura de cabra quase inteiramente feita de terra, musgo, uvas e casca de árvore. Ele se tornou uma relíquia misteriosa e semi-suspeita que deu a impressão de confiabilidade e muitos sinais que avisam
alguém para nunca confiar nele. Del Toro disse que o filme tem fortes conexões no assunto com a coluna do diabo e deve ser visto como uma sequência informal lidando com algumas das questões levantadas lá. Fernando Tielwe e Yinho Garces, que interpretaram os protagonistas da coluna vertebral do diabo, fazem participações como soldados
guerrilheiros sem nome no Labirinto de Pan. Algumas das outras obras que ele pintou para inspiração incluem livros de Alice Lewis Carroll, Ficciones de Jorge Luis Borges, O Grande Deus de Arthur Maken Pan e O Povo Branco, Lord Dunsany's The Sr., o jardim do Sr. Algernon Blackwood e obras de Francisco Goyia. Em 2004, del Toro disse: Pan é a
história original. Alguns dos meus escritores favoritos (Borges, Blackwood, Maken, Dansaniya) exploraram a figura do deus Pan e o símbolo do labirinto. Estas são coisas que eu acho muito convincentes e eu tento misturá-las e brincar com elas... Ele também foi influenciado por ilustrações de Arthur Reham. Del Toro queria incluir um conto de dragão para
Ofélia narrar seu irmão ainda não nascido. A história envolvia um dragão chamado Varany Sieleks, que guardava a montanha cercada por espinhos, mas em seu auge está uma rosa azul que pode dar a imortalidade. Dragão e espinhos afastam muitas pessoas que decidem que é melhor evitar a dor do que receber a imortalidade. Embora a cena fosse
tematicamente importante, foi cortada por razões orçamentárias. [17] Existem ideias diferentes sobre as influências religiosas do filme. O próprio Del Toro disse considerar o Labirinto de Pan um filme verdadeiramente blasfêmia, um recife de não profissional no dogma católico, mas seu amigo Alejandro González Iñárritu o descreveu como um filme
verdadeiramente católico. A explicação de Del Toro é uma vez católica, sempre católica, no entanto ele também reconhece que a preferência de Blida por crianças em vez do feriado antes dele é destinada como uma crítica à Igreja Católica. Além disso, as palavras do padre durante a cena da tortura foram tomadas como uma citação direta de um padre
que ofereceu comunhão a presos políticos durante a Guerra Civil Espanhola: Lembre-se dos meus filhos, você deve confessar o que sabe, porque Deus não se importa com o que acontece com seu corpo; Ele já salvou suas almas. [19] Quanto a se a fantasia do submundo era real ou um produto da imaginação de Ofélia, del Toro afirmou em uma
entrevista que, embora ele acredite que era real, o filme deve dizer algo diferente para todos. Deve ser uma questão de discussão pessoal. Ele então mencionou que havia algumas pistas no filme que sugeriam que o submundo era real. O filme foi filmado em uma floresta de pinheiros na Escócia localizada na cordilheira de Guadarrama, na Espanha
Central. Guillermo Navarro, diretor de fotografia, disse que depois de trabalhar em Hollywood em outros filmes e com outros diretores, trabalhar nossa linguagem original em diferentes cenários me traz de volta às razões originais que eu queria fazer filmes, que é basicamente contar histórias com total liberdade e permitir que os efeitos visuais realmente
contribuam para a narrativa da história. [21] Os olhos de um homem pálido em seus braços são uma característica compartilhada pelo monstro mitológico japonês Tenome (um nome que significa olhos de mãos). Efeitos O Labirinto de Pan usa algumas imagens geradas por computador em seus efeitos, mas usa principalmente maquiagem sofisticada e
animatrônicos. O sapo gigante foi inspirado no Labirinto. O próprio Del Toro fez barulhos. A raiz de Manadraku é uma combinação de animatrônicos e CGI. Del Toro queria fadas Como macaquinhos, como fadas sujas, mas a empresa de animação teve a ideia de dar-lhes asas de folhas. Jones passou uma média de cinco horas sentado em uma cadeira
de maquiagem enquanto sua equipe de David Marty, Montse Ribe e Xavi Bastida aplicava maquiagem para Faun, que era principalmente espuma de látex. A última peça a ser aplicada foi um par de chifres que pesava 10 quilos e era extremamente cansativo de usar. As pernas eram um design único, com Jones em pé em elevadores de 20cm de altura (8
polegadas) e pernas de Fauna presas às suas. Sua perna inferior foi eventualmente apagada digitalmente na pós-produção. Balançando os ouvidos da Fauna e os olhos piscando foram guiados remotamente por David Marty e Xavi Bastard do DDT Efectos Especiales enquanto trabalhavam no bloco. Del Toro disse a Jones para ir estrela do rock... Como
um roqueiro glam. Mas menos David Bowie, mais Mick Jagger... [22] O quarto do capitão, como mostrado no palco onde o Capitão Vidal se barbeia, deve se assemelhar ao relógio de seu pai, que del Toro diz que representa sua mente perturbada. [Citação requerida] A batalha de perda de peso por parte de Del Toro inspirou a aparência física de um
homem pálido flácido. Para ver o papel durante a performance, Doug Jones teve que assistir do nome do personagem, e suas pernas estavam presas a Jones sobre o leothard verde que ele estava usando. [24] Legendas O filme usa legendas para traduzir em outros idiomas, incluindo inglês. Del Toro escreveu-os ele mesmo porque ele estava
decepcionado com as legendas de seu filme espanhol anterior The Devil's Backbone. Em uma entrevista, ele disse que eles são para pensar animado e incrivelmente ruim. Ele passou um mês trabalhando com outras duas pessoas e disse que não queria que ele se sentisse... filme com legendas. Em 27 de maio de 2006, o filme Labirinto do senhor da
distribuição estreou no Festival de Cannes. Sua primeira estreia em inglês ocorreu no FrightFest London Film Festival em 25 de agosto de 2006. Seu primeiro lançamento geral foi na Espanha em 11 de outubro de 2006, seguido por seu lançamento no México nove dias depois. Em 24 de novembro de 2006, ele teve seu primeiro lançamento em inglês no
Reino Unido; Também foi lançado na França, Sérvia, Bélgica, Itália, Rússia, Cingapura e Coreia do Sul naquele mês. 29 de abril de 2006, na Austrália, 18 de janeiro de 2007, em Taiwan, 27 de abril de 2007, na Eslovênia em 17 de maio de 2007, e no Japão em 29 de setembro de 2007. Seu maior lançamento nos Estados Unidos foi em 1.143 cinemas. O
filme foi lançado em DVD em 12 de março de 2007 no Reino Unido pela Optimum, lançado em uma edição especial com dois discos. O filme foi lançado nos EUA em 15 de maio de 2007 com a New Line Home Entertainment em ambos os discos de disco único e dois discos de edição especial, que tem uma faixa de áudio DTS-ES adicional que não está
presente na versão britânica. Além disso, o filme recebeu um lançamento especial de edição limitada na Coreia do Sul e Alemanha. Um total de 20.000 cópias deste Feito. É apresentado em digipak, projetado para parecer o Livro das Intersecções. A primeira edição coreana contém dois DVDs, juntamente com um livro de arte e uma réplica da chave de
Ophelia. O especial alemão de edição limitada contém três DVDs e um livro contendo storyboards de filmes. Pan's Labyrinth foi lançado para download em 22 de junho de 2007 a partir do serviço sob demanda do Channel 4, 4oD. As versões de alta definição do Labirinto da Pan foram lançadas em dezembro de 2007 em BLU-ray Disc e HD DVDs. A New
Line disse que devido ao anúncio do suporte blu-ray apenas, deixando assim o suporte para DVDs HD com efeito imediato, o Labirinto da Pan seria o único lançamento de DVD HD para o estúdio, e seria descontinuado depois de ficar sem estoque atual. Ambas as versões tinham comentários do PiP, enquanto os extras da web eram exclusivos da versão
em DVD HD. Em outubro de 2016, a The Criterion Collection republicou o filme blu-ray nos EUA, baseado no recentemente avaliado mestre digital 2K liderado por Del Toro. A edição Blu-ray Ultra HD do filme está programada para ser lançada em 2019 pela Warner Bros. Home Entertainment remasterizada para 4K.[30] A recepção de Ivan Baquero e
Guillermo del Toro no Elgin Theater no Rotten Tomatoes de Toronto dá ao filme uma pontuação de 95% com base em 236 críticas e uma classificação média de 8,61/10. O consenso do site diz: O Labirinto de Pan é Alice no País das Maravilhas para Adultos, com horrores da realidade e da fantasia misturados em uma fábula extraordinária e enfeitiçante.
Baseado em 37 críticas, foi classificado como 98/100 no Metacritic, indicando reconhecimento geral, tornando-o o melhor filme da década de 2000. Em seu lançamento no Festival de Cannes, ele recebeu uma ovação de pé de 22 minutos, uma das mais longas da história do festival. Ele também recebeu uma ovação de pé no Festival Internacional de
Cinema de Toronto em 2006, seu primeiro lançamento na América. Mark Kermode, em The Observer, chamou O Labirinto de Pan de melhor filme de 2006, descrevendo-o como uma visão épica e poética na qual as realidades sombrias da guerra coincidem e espelham a descida em um submundo povoado por monstros assustadoramente bonitos.
Stephanie Zacharek escreveu que o filme funciona em tantos níveis que parece mudar de forma mesmo enquanto está sendo assistido, [37] e Jim Emerson chamou o filme de um conto de tamanha potência e beleza incrível que reconecta a imaginação adulta com as emoções primárias e horrores das histórias que nos mantiveram em feitiços quando
crianças. Roger Ebert reviu o filme após a cirurgia e o colocou em sua lista de Grandes Filmes em 27 de agosto de 2007; Quando compôs seus dez filmes tardios em 2006, O Labirinto de Pan foi #1, com ele atuando: Mas mesmo em um bom ano eu não consigo ver tudo. E ainda não terminei com minhas descobertas de 2006. Eu ainda estou olhando para
mais de 2007 filmes, também, e esta lista vai ser executado como de costume no final de dezembro. Nada que eu possa ver, no entanto, é provável minha crença de que o melhor filme do ano foi o Labirinto de Pan. Anthony Lane, em Nova York, tomou conhecimento do design sonoro do filme, dizendo que ele rejeita qualquer indício de etéreo,
aumentando o volume em pequenos ruídos super-soprados: um guincho das luvas de couro do capitão... queixas noturnas sobre assoalhos e vigas.... [41] Alguns críticos fizeram críticas. Para o San Diego Union-Tribune, David Elliott disse que a emoção era palpável, mas acrescentou que o que lhe falta é unidade bem sucedida... Del Toro tem a arte de



muitas partes, mas só as torna coerentes como uma espécie de extravagância da febre. Durante as três primeiras semanas de aluguel nos Estados Unidos, o filme fez US$ 5,4 milhões. Em 1º de março de 2007, havia arrecadado mais de US$ 37 milhões na América do Norte e arrecadado US$ 80 milhões em todo o mundo. Na Espanha, arrecadou quase
US$ 12 milhões, e é o quinto maior filme estrangeiro bruto no mercado interno dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, recebeu US$ 55 milhões com a venda e locação de DVDs. Guillermo Del Toro, vencedor do 79º Oscar de melhor filme estrangeiro, indicado para melhor roteiro original, indicado para melhor cinematografia por Guillermo Navarro,
ganhou o prêmio de melhor direção de arte: Eugenio Caballero; Joias: Pilar Revuelta ganhou o prêmio de melhor maquiagem por David Marty e Montse Ribe ganhou melhor trilha sonora original por Javier Navarrete indicado pela Academia Britânica de Cinema[44] Melhor filme não inglês de Guillermo Del Toro Melhor Roteiro Original indicado para melhor
cinematografia por Guillermo Navarro indicado para melhor design de produção por Eugenio Caballero, enquanto Pilar Revuelta indicada para melhor figurino por Lala Huete ganhou Martin Harnes' melhor som , Jaime Bakht e Miguel Ángel Polo indicados ao prêmio de melhor maquiagem e cabelo david Marty e Montse Ribe ganharam os melhores efeitos
visuais especiais Edward Irastorz, Everett Burrell, David Marty e Montse Ribe indicados ao Globo de Ouro [45] Guillermo Del Toro's Best Foreign Film Award indicado para Goya Best Film Award, indicado para Melhor Diretor por Guillermo Del Toro, indicado para prêmio de Melhor Ator por Guillermo Del Toro. Navarro é indicado para melhor design de
produção por Eugenio Caballero indicado para melhor maquiagem e penteados por Jose Ketglas e Blanca Sanchez ganhou melhor montagem de Bernat Villaplana ganhou Melhor Som por Miguel Polo ganhou melhor música por Javier Navarrete indicado melhor efeitos especiais por David Marty, Montse Ribe, Reyes Abades, Everett Burrell, Edward
Irastorza e Emilio Ruiz ganharam o prêmio Ariel De Melhor Diretor Guillermo Del Toro de Melhor Atriz Maribel Verdu ganhou o prêmio de melhor ator Álex Angulo indicado como melhor cineasta Guillermo Navarro ganhou o prêmio de melhor produção de design Figurino Lala Huete ganhou melhor maquiagem por Jose Ketglas e Blanca Sanchez ganhou
melhor montagem de Bernat Villaplana indicado melhor som por Miguel Polo A melhor trilha sonora original de Javier Navarrete é indicada para melhor efeitos especiais por David Marty, Montse Ribe, Reyes Abades, Everett Burrell, Edward Irastorza e Emilio Ruiz, que ganhou o prêmio de melhor filme Fantasporto, [46] The Spacey Choice Awards de
Melhor Filme Premiado Constellation TV Movie, ou 2006 Minissérie ganhou o Grande Prêmio da Associação belga de Críticos de Cinema, indicado ao Prêmio Hugo de Melhor Apresentação Dramática, Long Form ganhou o Prêmio BBC Four World Cinema Awards BBC Four World Cinema Award ganhou o Prêmio Nebulosa de Melhor Roteiro Melhor Filme
Melhor Filme Vencedor Guillermo Del Toro Indicado Melhor Cineasta Guiller Navarro indicado ao Prêmio Saturno[49] Melhor Filme Internacional Ganhou o Prêmio De Melhor Diretor Guillermo Del Toro indicado para melhor ator coadjuvante por Sergey Lopez indicado para melhor filme júnior que ganhou a melhor maquiagem de David Marty e Monse Ribe
nomeado Metacritic nomeou-o o melhor filme revisado por pares da década em 2010. [50] #17 lista dos 100 melhores filmes do século 21. As 10 melhores listas de filmes apareceram entre os dez melhores filmes de 2006. [52] 1º – Mark Kermode, Observer 1º – Andrew O'Hehir, Salon 1st – Roger Ebert, Chicago Sun-Times 1º – Lou Lumenik, New York
Post 1º – Marjorie Baumgarten, Austin Chronicle 1º – Richard Corliss, TIME Magazine 1st – Sean Levy, Oregon 1st – Staff, Kinozagbon 2º – Empire 2º – O. Scott, A. New York Times 2º - Anne Horn The Washington Post 2º - Jack Matthews, New York Daily News 2º - Mark Savlow, Austin Chronicle 2º - Peter Hartlaub, San Francisco Chronicle 2º - Stephen
Holden, New York Times 3º - Keith Phippe A.V. Club 3º – Lawrence Toppman, The Charlotte Observer 3º – Lisa Schwarzbaum, Entertainment Weekly 3rd – Ray Bennett, The Hollywood Reporter 3rd – Renee Rodriguez, The Miami Herald 3rd – Richard James Havis , The Hollywood Reporter 4º – Stephanie Zacharek , Salon 5th – Michael Wilmington,
Chicago Tribune 6º – Glenn Kenny, Premier 6º – Noel Murray, AV Club 7º – Claudia Puig, USA Today 8º – Kenneth Turan, Los Angeles Times (relacionado a crianças masculinas) 9º – Kevin Crutt, Los Angeles Times (relacionado a Babel) 9º – Kirk Medekutt, O Hollywood Reporter Unranked Top 10 Ty Burr, The Boston Globe Dana Stevens, Slate Joe
Morgenstern, Liam Lacey e Rick Groen do The Wall Street Journal, Ruthe Stein do The Globe and Mail, Stephen Ria do San Francisco Chronicle, o Philadelphia Inquirer ficou em 5º lugar nos 100 melhores filmes do cinema mundial da revista Empire em 2010. [53] Comparações com outros filmes espanhóis de Sam Del Toro apontaram semelhanças com o
Espírito da Colmeia filmado na Espanha franco-espanhola, que está relacionado à guerra civil com o filme de terror. Pelo menos um crítico entrou em contato com o segundo filme espanhol de Chris Cuervos (Carlos Saura), re-fabricado enquanto Franco ainda estava no poder. Doug Cummings Travel 2007) define a conexão entre Cria Cuervos, Spirit Hive
e Pan's Maze: Os críticos estavam totalmente se referindo a O Espírito da Colmeia (1973) nas críticas de Labirinto de Pan, mas o filme de Saura - ao mesmo tempo uma irmã corre nos clássicos de Eric em tema, tom, até mesmo atriz conjunta (Ana Torrent)-igualmente rica marco. Filmes não-Sisland Em uma entrevista de 2007, del Toro notou as
semelhanças marcantes entre seu filme e As Crônicas de Narnius da Walt Disney Pictures: ambos os filmes são ambientados na mesma época, apresentam protagonistas semelhantes da infância, criaturas míticas (especialmente fauna) e temas de desafio e escolha. Diz del Toro: Esta é a minha versão deste universo, não só Nárnia, mas também o
universo da literatura infantil. [57] Na verdade, del Toro foi convidado a dirigir as Crônicas de Narnion: Leão, Bruxa e Guarda-Roupa, mas devolveu-o para o Labirinto de Pan. Além de Narna, O Labirinto de Pan também é comparado a filmes como Maze, MirrorMask, Spirited Away e Bridge to Therabitia. [54] Pan's Soundtrack LabyrinthSoundtrack álbum
Javier NavarreteReleased19 Dezembro 2006O clássico genrecontemporaryLabelMilan EntertainmentProducerEmmanuel Chamboredon,Ian P. Hierons Score for Pan's Labyrinth, criado pelo compositor espanhol Javier Navarrete, foi lançado em 19 de dezembro de 2006. Navarrete e avaliação foram indicados ao Oscar. [60] Foi totalmente estruturado em
torno da canção de ninar, e del Toro teve toda a partitura incluída na trilha sonora, embora grande parte dela foi cortada durante a produção. A arte usada para cobrir a trilha sonora foi o pôster promocional de Drew Struzan para o filme. Há muito tempo, há muito tempo atrás (Hace mucho, mucho tiempo)» – 2:14 Maze (El laberinto) – 4:07 Rose, Dragon
(La rosa y el dragón) )) – 23:36 Fada e Labirinto (El hada y el laberinto) – 3:36 Três ensaios (Las tres pruebas) – 2:06 Árvore moribunda e sapo (El árbol que muere y el sapo) – 7:06 12 Guerrilha (Guerrilha) – 2:06 06 Livro de Sangue (El libro de sangre) – 3:47 Mercedes Lullaby (Nana de Mercedes) – 1:39 Asylum (El Refugio) – 1:32 Nem um homem (El
que) no es humano) – 5:55 River (El Rio) – 2:50 Conto de fadas (Un) cuento) – 1:55 Floresta Profunda (Bosque pro Funduno) – 5:48 Valsa Mandraca (Valsa de la Gardragora) – 3:42 Funeral (ale funeral) – 2:45 Funeral Mercedes (Mercedes) – 5:37 Pan e lua cheia (La luna) llena y el fauno) – 5:08 Ofélia (Ophelia) – 2:19 Princesa (Princesa (Una princesa) –
4:03 Labirinto da Lullaby of Pan (Nana del laberinto del fauno) – 1:47 Extensão cancelada em novembro de 2007 , del Toro confirmou, que a continuação de , sob o nome 3993, estava em produção. No entanto, del Toro cancelou o projeto depois de decidir dirigir Hellboy II: The Golden Army. [62] Referência a «EL LABERINTO DEL FAUNO – PAN MAZE
(15)». British Board of Film Classification. 6 de julho de 2006. Recuperado em 13 de abril de 2013. ^ a b (78% espanhol Produção mexicana de 22% EL LABERINTO DEL FAUNO (PDF). Recuperado em 21 de junho de 2015. ^ a b Labirinto de Pan (2006) - Casa Mojo. boxofficemojo.com. Arquivado a partir do original em 16 de setembro de 2017.
Recuperado em 6 de abril de 2018. Shafer Craig (18 de janeiro de 2007). Neste premiado labirinto comeu fantasias assustadoras e bonitas. A década de 1990 citou 2007-01-24. Recuperado em 25 de dezembro de 2006. Em 2008, Guillermo del Toro e Ivan Baquero fugiram da Guerra Civil para a terra dos contos de fadas do Labirinto de Pan. Science
Fiction Weekly. Arquivado do original em 9 de junho de 2008. Recuperado em 27 de janeiro de 2007. Fisher, Paul (26 de setembro de 2006). Em 2008, Guillermo del Toro foi publicado em 2008. Horizontes escuros. Arquivado do original em 5 de julho de 2009. Recuperado em 28 de janeiro de 2007. Stone, Sasha (11 de janeiro de 2007). Em 2008,
Guillermo Del Toro precisava de Guillermo Del Toro. Prêmios todos os dias. Arquivado do original em 26 de janeiro de 2008. Recuperado em 2 de janeiro de 2018. 27-Dez-2006 O Relatório 2008-01-27 2008. Eisner, Ken (11 de maio de 2016). O straight.com de 2008. Recuperado em 11 de maio de 2016. Prokopi, Steve Capone (10 de janeiro de 2007).
Capone conversa com Abe Sapien, Faun, O Surfista Velho e Prateado!!! O homem supremo em um traje de bate-papo do LABIRINTO da PAN. aintitcool.com. Recuperado em 11 de setembro de 2012. 17 de dezembro de 2006. Em 2008, Guillermo del Toro deu 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000,.com do twitchfilm arquivado do original em 29 de
setembro de 2012. Recuperado em 11 de setembro de 2012. David Lamb (4 de janeiro de 2007). Mundo do Labirinto. Bay Report. Recuperado em 20 de julho de 2007. Fred Topel (2 de janeiro de 2007). 2008-2008 2008 2007 2007 2007-01-27. ^ Pan's Maze DVD, USA ^ Del Toro Bulletin Board, Responses Archive Wed Nov 24, 2004 1:27 am Archive 27
Set 2007 on Wayback Machine, repost de outros lugares; Recuperado em 20 de agosto de 2007. Del Toro, Guillermo (17 de novembro de 2006). Sr. People. Guardião. Londres. Recuperado em 9 de julho de 2007. Guillermo del Toro (15 de outubro de 2008). Na década de 1990, o site oficial de John Howe. Arquivado do original em 3 de maio de 2014.
Recuperado em 15 de outubro de 2008. ^Guillermo Del Toro, Pan's Maze: Inside the Making of a Modern Fairy Tale (Harper Design, 2016) ^ Guillermo Del Toro, Pan's Maze: Inside the Making of a Modern Fairy Tale (Harper Design, 2016). Intersic em 2008. Recuperado em 4 de maio de 2017. Na década de 1990, Yu American Cinematographer. Janeiro de
2007. Arquivado do original em 11 de maio de 2007. Recuperado em 17 de junho de 2007. ^ a b Vloszczyna, Susan (14 de março de 2007). Surpresas espreitam dentro do Labirinto do Pan. USA Today. Recuperado em 20 de julho de 2007. Cruz, Gilbert. Na décima pergunta: o diretor Guillermo del Toro sobre a política dos filmes de terror, vivendo em
exílio autoimposto e possuindo uma caverna humana. Revista Time. 5-Set-2011 na página 81. Recuperado 2014-05 2007). ENTREVISTA: DOUG JONES (MAZE PAN). Recuperado em 27 de maio de 2019. 13 de fevereiro de 2007 contactmusic.com de 2007. Recuperado em 25 de março de 2008. Maze estava em 2006. Casa Moho. Recuperado em 12 de
fevereiro de 2007. Breck, Peter (8 de janeiro de 2008). Em 2008, 2008. Recuperado em 25 de março de 2008. Em 2008, 2008. Recuperado em 23 de abril de 2008. Em 2008, 2008, 26 de dezembro de 2007. Recuperado em 23 de abril de 2008. Reportagem de J.K.B.I. Em 2008; 2008; 2007; 2007; 2007; 2007; 2007; 2008; 2007; 2007; 2007; 2008; 2008;
2007; 2008; 2008; 2008; 2007; 2008; 2008; 2007; 2008; 2008; 2007; 2008; 2007; 20 2008; 2008; 2007; 2007; 2007; 2007; 2007; 2007; 2007; 2007 Recuperado em 4 de maio de 2019. Rotten Tomatoes em 2008. O Flickster. Recuperado em 24 de novembro de 2008. Labirinto de Pan (2006). Metacritic. CBS. recuperado 2007-01-24. Dietz, Jason (17 de
dezembro de 2009). Metacritic em 2008. Recuperado em 3 de maio de 2012. René Rodriguez (16 de janeiro de 2007). Em 2008, Hollywood se retirou do Labirinto de Pan. Seattle Times. Miami Herald. Recuperado em 25 de julho de 2007. Recuperado 2014-05-27. 11 de FirstShowing.Net de 2006. Recuperado em 20 de agosto de 2007. Kermode, Mark (5
de setembro de 2006). A dor não deve ser buscada – mas isso nunca deve ser evitado. Observador. Londres. Recuperado em 25 de janeiro de 2007. Zakharek, Stephanie (13 de outubro de 2007). Em 2008, Salon.com de 2008. Arquivado do original em 5 de janeiro de 2007. Recuperado em 25 de janeiro de 2007. Emerson, Jim (29 de dezembro de 2006).
O Chicago Sun-Times em 2008. Recuperado em 25 de janeiro de 2007. Ebert, Roger (27 de setembro de 2007). O Chicago Sun-Times reporta. Recuperado em 27 de agosto de 2007. Ebert, Roger (23 de novembro de 2007). O Chicago Sun-Times. Recuperado em 23 de novembro de 2007. Anthony ( 8 de janeiro de 2007). Cinema atual. O New Yorker.
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