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Film wyreżyserował i napisał do niego scenariusz Guillermo del Toro. Wyprodukowany
został w 2006 roku. Główne role odegrali Ivana Baquero, Doug Jones, Sergi López, Ariadna
Gil, Maribel Verdú.
„Labirynt Fauna” przenosi nas do roku 1944, czasów rządów generała Franco. Bohaterką
filmu jest mała dziewczynka - Ofelia, która wraz z matką przeprowadza się do domu swojego
ojczyma - okrutnego kapitana na usługach reżimu Franco. Nie mogąc pogodzić się z
okropnościami otaczającej jej rzeczywistości Ofelia ucieka w świat własnych fantazji iluzorycznej rzeczywistości, gdzie spotyka tytułowego fauna. Magiczny stwór oznajmia
zaskoczonej dziewczynce, że ta jest w rzeczywistości zagubioną przed wiekami księżniczką
podziemnego świata. Może do niego wrócić, jeśli wykona trzy zadania…
Film przypadł do gustu krytykom, kilku ogłosiło go nawet filmem roku 2006. Projekcja
na festiwalu filmowym w Cannes zakończyła się trwającą 22 minuty owacją na stojąco. Film
otrzymał trzy nagrody BAFTA, w tym dla najlepszego filmu obcojęzycznego, siedem
hiszpańskich nagród Goya (w tym najlepszy scenariusz oraz najlepsze efekty specjalne) oraz
szereg innych wyróżnień. Sześć nominacji do Oscara za rok 2006 zaowocowało trzema
nagrodami – za scenografię i dekorację wnętrz, za zdjęcia oraz za charakteryzację. Film
zwyciężył także na Międzynarodowym festiwalu filmowym w Porto. Scenariusz filmu zdobył
także nagrodę Nebula za 2007 rok, a sam film nagrodę Hugo w tym samym roku.
Ula Olech

Największą zaletą tego filmu jest bez wątpienia przenikanie do światów. Do końca jego trwania nie
można powiedzieć czy faun istnieje, czy też jest tylko wytworem wyobraźni nadwrażliwej
dziewczynki, która ucieka w świat fantazji przed okrucieństwem otaczającej jej rzeczywistości. W
pamięci zapada na długo scena tortur oraz szycia na żywca rany… to robi naprawdę wrażenie.
Wrażenie również wywołuje piękna muzyka oraz ciekawe efekty specjalne. Wojna w filmie to tylko
dekoracja użyta przez del Toro do pokazania tragizmu odrzuconego dziecka, uciekającego w świat
fantazji. W filmie można znaleźć symboliczne przekazy o narodzinach, co też wg mnie jest bardzo
ciekawe.
Jak dla mnie film jest niebanalny. Fabuła okazuje się nieprzewidywalna i zaskakuje często widza. W
filmie są różnorodne stwory, przygoda oraz fascynująca tajemnica. Niektórzy mogą sądzić, że film
„Labirynt Fauna” jest za drastyczny dla dzieci, a zbyt baśniowy dla dorosłych. Ja jednak uważam, że
połączenie w jedno dzieło rzeczywistości wojennej i baśniowej jest świetnym pomysłem, a
porównanie tych światów ukazuje prawidłowości związane z ludzką psychiką i skłania do pewnych
refleksji.
Podobała mi się również gra aktorska. Chociaż aktorzy grający w tym filmie są mało znani,
niekojarzeni z żadną produkcją hollywoodzką, to pokazali klasę fundując widzom szczerą, pełną
ekspresji grę, tak doskonale pasującą do całego obrazu.
Cieszę się, że miałam okazję obejrzeć ten film. Był bardzo ciekawy i polecam każdemu, ponieważ film
naprawdę jest tego warty.
Izabela Dąbrowska

Akcja filmu toczy się w 1944 w Hiszpanii, rządzonej przez frankistów po zwycięstwie w wojnie
domowej. Dziewczynka imieniem Ofelia udaje się z ciężarną matką do jednostki ojczyma,
sadystycznego kapitana Vidala , który, w brutalny sposób, usiłuje oczyścić podległy mu teren
z republikańskich partyzantów. Gdy koło niej toczą się walki, Ofelia odkrywa w ogrodzie
tytułowy labirynt i pogrąża się w baśniowym świecie. Film bardzo nas zaciekawił. Wszyscy z
niecierpiliwosicią oczekiwaliśmy, jak zakończy się ekranizacja, która nas porwała w świat
fantazji, ale i zarazem niekiedy grozy. Nie byliśmy pewni, jak potoczą się losy głównej
bohaterki. Film był obsadzony ambitnymi aktorami, scenogafia zasługuje na podziw i została
doceniona, gdyż w 2007 roku film w kategorii: Najlepsza charakteryzacja, Najlepsza
scenografia, Najlepsze zdjęcia, otrzymał Oskara.
Z czystym sercem mogę polecić wszystkm, którzy lubią hiszpańskie grozy, dramaty bądź
fantazje, aby wybrali się na “Labirynt Fauna” do kina lub obejrzeli go sobie wraz z
przyjaiółmi. My na pewno nie zapomnimy tego filmu. Akcja trzyma w napieciu, aż do
końcowych napisów i jest warta uwagi.
Agnieszka Mażuchowska

