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Ми тут, і нас багато!
Ми — актори й акторки та ідентифікуємо себе як лесбіянки, геї, бі-, транс*, квіри,
інтерсексуали та небінарні люди.
Досі ми не могли відкрито говорити про наше особисте життя, не побоючись наслідків для
нашої кар’єри. Часто багато з нас стикалися з тим, що агенти з кастингу, колеги, продюсери,
редактори, режисери тощо наполегливо радили нам тримати нашу сексуальну орієнтацію,
ідентичність і стать у секреті, щоб уникнути небезпеки для кар’єри.
Тепер із цим скінчено — раз і назавжди!
Ми вирішили разом оприлюднити публічну заяву, щоби привернути увагу широкої
громадськості.
Серед нас — актори, які вже наважилися зробити coming out самі, і ті, хто вирішив зробити
його тепер. Новачки й ті, хто вже відомий; ті, хто зріс у часи, коли гомосексуальність була
кримінальним злочином, і ті, хто молодший від Елліота Пейджа. Ми приїхали з сел та
великих міст, ми різних кольорів, серед нас люди з досвідом міграції та люди з обмеженими
можливостями, — ми не однорідна група.
Досі побутувала думка, що якщо ми розкриємо декотрі грані нашої ідентичності, а саме —
сексуальну й гендерну, то раптово станемо неспроможні відтворювати певних персонажів і
певні стосунки. Неначе ця видимість несумісна з нашою можливістю переконливо втілювати
ролі для аудиторії.
Але цієї несумісності не існує.
Ми — актори. Нам не обов’язково бути тим, кого ми граємо. Ми граємо інших людей, і в
цьому суть нашої роботи.
Ми граємо жінок і батьків сімейств, коханців та державних діячів, тих, хто викликає співчуття
та огиду. Часто це такі персонажі, з переконаннями яких ми самі ніколи б не погодилися.
Так, ми можемо грати вбивць, не вбиваючи. Ми можемо рятувати життя, не вивчаючи
медицину. Ми можемо грати людей із сексуальною ідентичністю, відмінної від нашої. І ми
займаємося цим уже давно, майже весь час, оскільки це є наша робота.
Ба більше, досвід останніх кількох років показав, що уявлення про фільми й серіали, які
наразі існують, розширюються та змінюються. Існує значно більше історій і перспектив, аніж
перспективи білого гетеросексуального середнього класу. Їх дивляться із задоволенням,
ними захоплюються. Розмаїття давно стало реальністю в сучасному німецькому суспільстві.
Проте цей факт досі мало відображується в наших культурних наративах.
Проте наше суспільство давно до цього готове. Глядачі готові.
Наша галузь мусить виступати за єдність та відображати суспільство в усьому його розмаїтті.
Ми беремо на себе відповідальність за вільне та відкрите співіснування й співробітництво.
Ми є солідарними зі всіма, хто стикається зі стереотипами та маргіналізацією через ейблізм,
ейджизм, класизм, антисемітизм, расизм та через інші форми дискримінації. Ми також
почуваємо зв’язок із тими колегами, які не готові зробити цей крок просто зараз.
Цей акт солідарності — за межами нашої власної галузі та заклик до всіх підтримати нас.
Ми з нетерпінням чекатимемо нових історій, які ми зможемо оповідати разом.
Світ змінюється, і ми всі робимо свій внесок!

