MANIFEST #actout
Siin me oleme ja meid on palju.
Me oleme näitlejad ja me samastume muuhulgas erinevate seksuaalse- või sooidentiteetidega nagu lesbid,
geid, biseksuaalsed, trans*- ja intersoolised, queer ja mittebinaarsed.
Seni ei saanud me oma tööelus avalikult mõnda nendest vähemustest kuuluda, kartmata ametialaseid
tagajärgi. Liiga sageli on paljudel meist olnud kogemus, et agendid, osatäitjate valijad, kolleegid, produtsendid,
toimetajad, režissöörid ja teised soovitasid meil varjata oma seksuaalset sättumust, identiteeti või sugu, et
mitte ohustada oma karjääri.
See on nüüd läbi.
Üheskoos astume nüüd sammu avalikkusesse selleks, et olla nähtavad.
Meie oleme nii näitlejad, kes julgesid juba varem üksinda kapist välja tulla, kui ka need, kes alles nüüd
otsustasid nii käituda. Oleme nii näitlejate järelkasv, kui ka meelelahutustööstuses juba hästi väljakujunenud
või mitte veel väljakujunenud näitlejad. Osad meist kasvasid üles ajal, mil homoseksuaalsus oli karistatav,
osad meist on nooremad kui Elliot Page. Me oleme pärit maalt ja suurlinnadest, meie seas on erineva
nahavärviga, migratsioonitaustaga ja puuetega inimesed, me ei moodusta homogeenset rühma.
Siiamaani väidab mõni, et me ei saa teatud rolle mängida, kui me paljastame oma identiteedi tahke, meie
seksuaalset või soolist identiteeti. Arvatakse, et meie identiteet ei käi kokku meie võimega publikule veenvalt
ja usutavalt rolle kehastada.
Selline seos on väljamõeldis.
Me oleme näitlejad. Me ei pea olema see isik, keda mängime. Me mängime, nagu oleksime see isik, keda
kehastame – see on meie amet.
Me mängime perenaisi ja peremehi, armastajaid ja poliitikuid, sümpaatseid ja ebameeldivaid tegelasi. Tihti
kehastame ka isikuid, kelle veendumustega me isiklikult iial ei nõustuks. Me saame mängida mõrvareid, ilma
et oleksime kedagi kunagi tapnud. Me saame päästa elusid, ilma et oleksime arstiks õppinud. Me saame
mängida meist erineva seksuaalse sättumusega inimesi. Ja me teeme seda juba ammu, sest see on meie töö.
Lisaks on viimaste aastate kogemused näidanud, et olemasolevad harjumused filmide ja seriaalide vaatamise
osas laienevad ja muutuvad. Maailmas on palju rohkem lugusid ja perspektiive kui ainult valge
heteroseksuaalse keskklassi omi, mida vaadatakse ja millest lugu peetakse. Mitmekesisus on Saksamaal juba
kaua aega eksisteeriv reaalsus. Siiski see fakt ei kajastu meie kultuurilistes jutustustes.
Meie ühiskond on ammu valmis muutusteks. Vaatajad on valmis.
Meie tegevusala peab seisma ühtekuuluvuse eest ja kajastama ühiskonda nii mitmekesiselt kui ta tegelikult
on.
Vabalt ja avatult elamise ja koostöö eest võtame vastutuse ning tunneme solidaarsust inimestega, kes on
puudevaenulikkuse, antisemitismi, rassismi või vanuselise, sotsiaalse või muu diskrimineerimise tõttu kokku
puutunud stereotüüpide ja tõrjutusega. Mõistame ka kaasnäitlejaid, kes praegusel hetkel ei saa meiega ühist
sammu astuda.
Ulatugu see solidaarsuse žest väljapoole meie tegevussfääri ja toimigu kõigile üleskutsena meie toetamiseks.
Ootame põnevusega kõike uusi lugusid, mida saame koos luua ja esitada.
Maailm muutub ja me kõik panustame sellesse!

