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Itt vagyunk és sokan vagyunk!  

Színészek és színésznők vagyunk, akik - többek között - leszbikusnak, melegnek, binek, transznak, queernek, 
internek és nem bináris-nak vallják magukat.  

Egészen eddig nem kezelhettük privát életünket nyíltan a szakmánkban anélkül, hogy ne kelljen a szakmai 
következményektől  tartanunk. Sokak még mindig túl  gyakran tapasztalták közülünk, hogy azt tanácsolták 
nekik  -  legyen  az  ügynököktől,  castingosoktól,  kollégáktól,  producerektől,  szerkesztőktől  -  hogy  tartsák 
titokban  saját  szexuális  irányultságukat,  identitásukat,  valamint  nemi  hovatartozásukat,  hogy  ezzel  ne 
veszélyeztessék karrierjüket.  

Ennek most vége. 

Ezennel együtt tesszük meg a nyilvánossághoz vezető lépést, hogy láthatóvá váljunk.  

Mi, akik mind a múltban a coming out-ot egyedül és bátran véghezvivő  színészek és színésznők vagyunk, 
mind azok, akik most döntenek emellett. Az új nemzedék vagyunk mi, akik részben megvetették lábukat a 
szakmában,  részben  pedig  nem.  Egy  olyan  korszakban  nőttünk  fel,  amelyben  a  homoszexualitás  még 
büntetendő volt, és fiatalabbak vagyunk, mint Elliot Page. A faluból jövünk, a nagyvárosból, People of Color 
vagyunk,  emberek vagyunk migrációs tapasztalattal  és fogyatékkal  élők vagyunk; nem vagyunk homogén 
csoport. 

Eddig azt állították, hogy ha bizonyos részleteit identitásunknak, vagyis a szexuális ill.  nemi identitásunkat 
felfednénk, egyszeriben nem tudnánk bizonyos figurákat és viszonyokat ábrázolni.  Mintha a fent nevezett 
identitások láthatósága összeegyeztethetetlen lenne a képességünkkel; szerepeket meggyőzően es hitelesen 
megtestesíteni a közönség számára.  

Ez az összeegyeztethetetlenség nem létezik.  

Színészek  és  színésznők  vagyunk.  Nem  kell,  hogy  azok  legyünk,  amit  eljátszunk.  Játszunk,  mintha  azok 
lennénk - ez a szakmánk.  

Feleségeket és családapákat játszunk, szeretőket es az állam embereit, szimpátiát és undort keltő figurákat. 
És gyakran figurákat is, melyekkel meggyőződéseink privát emberként soha nem egyezne. Ezáltal játszhatunk 
gyilkosokat anélkül,  hogy gyilkoltunk volna.  Életet menthetünk, anélkül,  hogy orvostant hallgattunk volna. 
Játszhatunk embereket tőlünk eltérő szexuális identitással. És ezt tesszük már régóta, egész idő alatt, hiszen 
ez a szakmánk. 

Ezenkívül  az  utóbbi  évek  tapasztalatai  megmutatták,  hogy  az  eddigi  film-  és  sorozatnézési  szokások 
bővülnek  es  változnak.  Jóval  több  történet  és  perspektíva  létezik,  mint  egyedül  a  heteroszexuális  fehér 
középosztályé,  melyet  látunk  és  magasztalunk.  A  diverzitás  Németországban  egy  régóta  társadalmilag 
megélt realitás. Azonban ez a tény túl kevéssé tükröződik kulturális narratíváinkban.  
Társadalmunk már rég készen áll. A nézők már régóta készen állnak.  
A szakmánknak egy Együtt-ért kell kiállnia és a társadalmat a maga sokszínűségében leképeznie. 

Felelősséggel  tartozunk  a  szabad  és  nyílt  együttélésért  és  együttműködésért,  és  szolidaritást  vállalunk 
minden emberrel, aki sztereotípiáknak, kirekesztésnek van kitéve az egyenlőtlen bánásmód és az életkorra 
irányuló diszkrimináció által, de ide sorolható az antiszemitizmus, a társadalmi osztályra alapuló kirekesztés, 
a rasszizmus és diszkrimináció minden egyéb formája. Együtt érzünk azokkal a kollegákkal is, akik még nem 
állnak készen mostani, közös lépésünkre. 

Ezt az írást a szolidaritás ihlette, amely a szakmai határokat túllépi és mindenkit segítő részvételre buzdít.  

Már alig várunk minden új történetet, melyet a jövőben együtt mesélhetünk el és eleveníthetünk meg.  

A világ változóban van, vegyük ki mindannyian részünket belőle!


