
 
 

 
 

   
 

PAUL W S ANDERSON APRESENTA O FILME “MONSTER” HUNTER” 

AOS CRIADORES DO GAME HOMÔNIMO EM VÍDEO EXIBIDO 

DURANTE A CCXP WORLDS 

Milla Jovovich, Nanda Costa e Diego Boneta também participaram do evento 
 

 
 

 
São Paulo, 04 de dezembro – Durante exibição do painel de “Monster Hunter” na CCXP 
WORLDS o diretor Paul W S Anderson contou como foi apresentar o visual do filme aos 
criadores do game homônimo desenvolvido pela Capcom. O diretor conheceu o jogo em uma 
das suas visitas ao Japão e comenta que: “A primeira vez que eu joguei o game, eu me 
apaixonei por essas criaturas incríveis e o mundo que elas habitavam, e muitos blockbusters 
modernos filmam tudo em tela verde, então tudo é criado no computador. Eu realmente não 
queria fazer isso. Eu queria gravar em cenários reais porque o público sabe quando algo é real 
ou não e eu queria que esse mundo fosse o mais real possível”.  
 
O painel também tem a participação dos atores Milla Jovovich, Diego Boneta e da brasileira 
Nanda Costa, que faz sua estreia em Hollywood com uma participação especial no filme. O 
longa chega aos cinemas em breve.  
 
Confira o vídeo em: https://youtu.be/oml9vCz8MGk 
 
Todas as novidades podem ser conferidas também através dos perfis do filme no Twitter e no 
Instagram: 
 
https://www.instagram.com/monsterhunterfilme/  
https://twitter.com/brmonsterhunter   
 
O download do material em alta pode ser feito através deste link: 
https://drive.google.com/drive/folders/18nq7srwAhJqH3DbkB3S7jSCAMUFlYekC?usp=shari
ng  
 



 
 

 
 

   
 

Sinopse: Paralelo ao nosso mundo, existe outro: um mundo de poderosos e perigosos 
monstros que controlam seus territórios com ferocidade mortal. Quando a Tenente Artemis 
(Milla Jovovich) e seu esquadrão de elite são transportados através de um portal que liga os 
dois mundos, eles vão ser confrontados com a experiência mais chocante de suas vidas. Em 
sua desesperada tentativa de voltar para casa, a corajosa tenente encontra um caçador 
misterioso (Tony Jaa), cujas habilidades únicas permitiram com que ele sobrevivesse nessa 
terra hostil. Enfrentando incansáveis e aterrorizantes ataques dos monstros, os dois 
guerreiros se unem para lutar contra eles e encontrar um meio de voltarem para casa.      
 

Sobre CCXP Worlds: A Journey of Hope            
Em 2019, a CCXP recebeu 282 mil visitantes, quebrando recorde de público e se estabelecen
do mais uma vez como o maior festival de cultura pop do planeta. Este ano, a edição especia
l CCXP Worlds: A Journey of Hope acontece de forma totalmente virtual e, vai alcançar os lar
es de fãs do mundo inteiro nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Outras informações em www.ccxp
.com.br.           
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