MANIFEST #actout
Tu smo in veliko nas je!
Smo igralke_ci, ki se med drugim identificiramo kot lezbijke, geji, biseksualne, trans, nebinarne, kvir in
interspolne osebe.
Do tega trenutka si nismo upale_i odprto govoriti o svojih zasebnih življenjih, ne da bi se ob tem bale_i
negativnih posledic na delovnem mestu. Mnoge_i izmed nas so menedžerke_ji, kasting direktorice_ji,
kolegice_i, producentke_i, urednice_ki, režiserke_ji itd. prepogosto opozarjale_i, naj bomo, če ne želimo
ogroziti svojih karier, o svoji spolni usmerjenosti, spolni identiteti in spolnih značilnostih tiho.
Temu želimo narediti konec – enkrat za vselej!
Da bi dosegle_i prepoznavnost, smo se odločile_i, da se združimo in z javno izjavo skupaj nastopimo.
Nekateri izmed nas smo igralke_ci, ki smo pogumno tvegale_i in smo se že v preteklosti razkrile_i, spet
druge_i smo se odločile_i, da to storimo zdaj. Smo začetnice_ki, uveljavljene_i igralke_ci in pa tudi igralke_ci,
za katere še niste slišali. Odrasli smo, ko je bila homoseksualnost nezakonita, in smo tudi mlajši kot Elliot
Page. Odrasli smo po vaseh in v velikih mestih. Smo temnopolti, ljudje z izkušnjami priseljenstva in ljudje s
telesnimi ali umskimi ovirami. Nismo homogena skupina.
Do zdaj nam je bilo rečeno, da bomo, če razkrijemo določene vidike svojih spolnih usmerjenosti in spolnih
identitet, naenkrat izgubili zmožnost uprizarjanja določenih likov in odnosov. Kot da bi vedenje, kdo smo v
svojih zasebnih življenjih, v očeh občinstva izničilo našo zmožnost, da se prepričljivo vživimo v vlogo.
To ne bi moglo biti dlje od resnice.
Smo igralke_ci. Ni potrebno, da smo liki, ki jih uprizarjamo. Igramo vloge in prav to je bistvo našega poklica.
Igramo žene in očete, ljubimce_ke in politike_čarke, junake_inje in čudake_inje. Pogosto igramo like, s
katerimi se nikoli ne bi strinjali. Zato lahko igramo morilce, ne da bi kdaj dejansko morili. Lahko rešujemo
življenja, ne da bi študirali medicino. Lahko igramo ljudi spolnih identitet in usmerjenosti, ki so drugačne od
naših. Mimogrede, to je nekaj, kar počnemo že zelo dolgo časa, pravzaprav ves čas, saj je takšna narava
našega poklica.
Izkušnje zadnjih par let kažejo, da se načini gledanja filmov in TV serij širijo in spreminjajo. Poleg zgodb o
belem heteroseksualnem srednjem razredu obstaja veliko več zgodb in perspektiv, ki se jih prav tako gleda in
slavi. Raznolikost je v Nemčiji že dolgo vseprisotna družbena realnost. Na žalost pa se to dejstvo redko odseva
v naših kulturnih narativih.
Naša družba je pripravljena. Naše_i gledalke_ci so pripravljeni.
Naša industrija bi morala stopiti skupaj in biti odsev družbe z vso njeno raznolikostjo.
Prevzemamo odgovornost za skupno, svobodno in odprto življenje ter delo. Stojimo v solidarnosti z vsemi, ki
se soočajo s stereotipizacijo in marginalizacijo kot posledicama diskriminacije na podlagi telesnih ali umskih
ovir, starosti, antisemitizma, predsodkov in družbenega razreda, rasizma ter vseh ostalih oblik diskriminacije.
Prav tako se čutimo povezane z vsemi kolegicami_i, ki v tem trenutku niso pripravljeni storiti tega koraka.
To je solidarnostno dejanje, ki sega onkraj meja naše industrije, in je poziv k podpori.
Veselimo se vseh novih zgodb, ki jih bomo lahko povedale_i, kot tudi vseh likov, ki jih bomo zmožni upodobiti.
Svet se spreminja in vsi ga pomagamo spreminjati!

