
Pedido público de desculpas

Mariana Nunes e Dan Ferreira, pedimos desculpas por não termos incluído o nome de
vocês no corpo do texto que foi enviado junto com um brinde a profissionais do meio
cinematográfico, como forma de agradecimento ao apoio no lançamento de “Alemão 2”.
O nome de vocês, assim como o nome de grande parte desse grande elenco, esteve
em todos os materiais oficiais do filme, inclusive no topo dessa carta, que reproduz o
cartaz do filme. Não existe justificativa para não ter estado no corpo do texto. Foi um
erro grave e estamos tomando providências para que isso não ocorra novamente.

“Alemão 2” é a continuação do filme “Alemão”, uma obra de ação que acompanha a
operação da Unidade de Polícia Pacificadora no Complexo do Alemão em 2010. Este
novo filme se passa quase uma década após o primeiro e evidencia um projeto
fracassado. Seguimos vivendo o horror da população moradora de favelas - e
principalmente de jovens pretos - sendo assassinada pela polícia, com números
absurdos, em especial no Rio de Janeiro.

A personagem Mariana, brilhantemente interpretada por Mariana Nunes, é o elo entre
os dois filmes. Uma moradora do Complexo, sobrevivente do primeiro filme e que tenta
criar seu filho em um território constantemente violentado por uma polícia e um Estado
que atua de forma racista em ações que colocam em risco a vida da população que ali
vive.

Dan Ferreira interpreta com garra Bento, um policial que possui um relacionamento
com Mariana e vive um conflito entre o amor e a tensão provocada pela invasão. Ele
humaniza personagens que estão massacrados pela violência, expondo os dramas de
homens e mulheres policiais, presos em armadilhas institucionais criadas pelo próprio
Estado.

Nós, da Manequim, fazemos questão de investir também em filmes que abordam
questões fundamentais para o Brasil de hoje. No caso de “Alemão 2”, abraçamos a
crítica contra o racismo como parte da campanha de divulgação do filme, esperando
que a força do audiovisual seja capaz de fazer pensar e colaborar para dar visibilidade
para a causa.
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*A imagem é a reprodução da carta enviada.


