MANIFESTI #actout
Tässä me olemme ja meitä on paljon!
Me olemme näyttelijöitä ja samastumme seuraaviin ryhmiin: lesbo, homo, bi, trans*, queer, binääri ja eibinääri.
Tähän mennessä emme ole voineet puhua yksityiselämästämme avoimesti ja ilman pelkoa sen negatiivisista
seurauksista näyttelijänurallamme. Monet meistä ovat liian usein kokeneet tilanteen, jossa meitä neuvotaan
- esim. agentin, roolittajan, näyttelijäkollegoiden, tuottajien jne. taholta - pitämään oma seksuaalinen
suuntauksemme salassa, jotta uramme ei vaarantuisi.
Se on nyt ohi.
Me astumme yhdessä julkisuuteen saadaksemme näkyvyyttä.
Joukossamme on näyttelijöitä, jotka ovat jo aikaisemmin tulleet kaapista, kuin myös niitä, jotka ovat
päättäneet tehdä sen nyt. Olemme nuoria uuden sukupolven näyttelijöitä, kuin myös alalla vakiintuneita ja ei
vakiintuneita näyttelijöitä. Osa meistä on kokenut ajan, jolloin homoseksuaalisuudesta rangaistiin; osa meistä
on nuorempia kuin Elliot Page. Me tulemme maaseuduilta ja suurkaupungeista, me olemme People of Color,
maahanmuuttajataustaisia, liikuntavammaisia. Me emme ole homogeeni ryhmä.
Aikaisemmin väitettiin, että jos seksuaali- ja sukupuoli-identiteettimme paljastuisi, emme pystyisi enää
esittämään tiettyjä henkilöitä ja tiettyjä ihmissuhteita. Aivan kuin identiteettimme näkyvyys olisi
yhteensopimaton ammattitaitomme kanssa, emmekä pystyisi esittämään roolia yleisölle uskottavasti ja
vaikuttavasti.
Tätä yhteensopimattomuutta ei ole.
Me olemme näyttelijöitä. Meidän ei tarvitse olla henkilö, jota esitämme. Me näyttelemme, teemme roolityön,
ikään kuin olisimme se henkilö – se on meidän ammattimme.
Me esitämme aviovaimoja ja perheenisiä, rakastavaisia ja virkamiehiä, sympaattisia ja epämiellyttäviä
henkilöitä. Esitämme myös hahmoja, joiden vakaumukset ja arvot eivät mene yksiin henkilökohtaisten
arvojemme kanssa. Me pystymme esittämään murhaajaa, ilman että olisimme itse murhaajia. Me voimme
pelastaa ihmishenkiä, ilman että olisimme opiskelleet lääkäreiksi. Me voimme esittää ihmistä, jolla on eri
seksuaalinen identiteetti kuin meillä itsellämme on. Ja olemme tehneet sitä jo pitkään, koko ajan, sillä se
kuuluu meidän ammattiimme.
Viime vuodet ovat osoittaneet, että elokuvien ja tv-sarjojen katselutottumukset ovat laajentuneet ja
muuttuneet. Näkökulmia on paljon enemmän kuin vain valkoisesta heteroseksuaalisesta keskiluokasta
kerrottavia tarinoita, joita esitetään ja juhlitaan. Monimuotoisuus on ollut jo pitkään Saksan yhteiskunnassa
elettävää todellisuutta. Mutta kuitenkin tätä tosiasiaa peilataan vieläkin liian vähän kulttuurikerronnassa.
Yhteiskuntamme on ollut jo pitkään valmiina muutokseen. Katsojamme ovat valmiina.
Meidän toiminta-alamme - teatteri- ja elokuvateollisuuden - pitää tukea tätä avoimesti ja yhdessä,
heijastamalla yhteiskuntaa ja sen monimuotoisuutta.
Me otamme vastuun vapaasta ja avoimesta yhdessä elämisestä ja yhteistyöstä, ja tunnemme solidaarisuutta
ihmisiä kohtaan, jotka altistuvat stereotypioille ja syrjäytymiselle ableismin, ikäsyrjinnän, antisemitismin,
luokkasyrjinnän, rasismin ja muiden syrjintä muotojen kautta.
Ymmärrämme myös näyttelijäkollegoita, jotka eivät tällä hetkellä pysty ottamaan yhteistä askelta kansamme.
Ulottukoon tämä solidaarinen eleemme toiminta-alamme rajojen ulkopuolelle ja toimikoon vetoomuksena
kaikille ryhtyä tukemaan meitä.
Iloitsemme jo niistä kaikista uusista tarinoista, joita voimme yhdessä kertoa ja esittää.
Maailma muuttuu, ja me osallistumme siihen!

