27 iulie 2020
ICDN: NORME ȘI CELE MAI BUNE PRACTICI PENTRU CASTINGURI CU
NUDITATE ȘI CONȚINUT SEXUAL
Prin natura lor, audițiile se bazează pe un dezechilibru de putere. Unii interpreți se pot
simți obligați să accepte solicitări neplăcute pentru a obține un loc de muncă. Prin
urmare, directorii de casting sunt îngrijorați pe bună dreptate de siguranța acestora și de
aspecte legate de consimțământ.
Pentru a contribui la asigurarea unui mediu profesionist și pentru a permite regizorului să
creadă că un interpret spune „da” în mod liber și sigur, vă recomandăm cu încredere să
urmați liniile directoare expuse mai jos.

AUDIȚII
Toate regulile în legătură cu nuditatea și intimitatea se aplică pentru audițiile online și
cele sub formă de self-tape, precum și pentru toate cele care au loc în persoană.
• În cazul în care un rol necesită nuditate, seminuditate sau sex simulat (incluzând
sărutul), prezentarea rolului ar trebui să detalieze acest lucru, permițând interpretului
să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la participarea la audiție. Acest lucru
ar trebui realizat în conformitate cu toate cunoștințele directorului de casting în
legătură cu rolul, în perioada de pre-producție.
• Audițiile și reuniunile ar trebui să aibă loc în spații profesionale și în intervale orare
rezonabile. Dacă o casă privată sau un hotel este utilizat pentru audiții sau întâlniri,
un spațiu separat pentru lucrul profesional trebuie delimitat în mod clar. Agenții și
directorii de casting ar trebui să clarifice în mod explicit că aceste întâlniri ar trebui să
rămână în hol sau în camera de zi și să nu se mute niciodată în locații cu risc ridicat.

Interpretul trebuie să fie încurajat să aducă o persoană însoțitoare, care să rămână
alături de interpret pe întreaga durată a ședinței.
• Nu presupuneți niciodată că un interpret este confortabil cu nuditatea sau sexul
simulat, chiar dacă a mai făcut acest lucru înainte.
• Nu tratați interpreții de „filme pentru adulți” în mod diferit; toată lumea merită
respect și considerație.
• Atunci când faceți o ofertă unor interpreți de profil înalt care nu au fost audiați, este
esențial să trimiteți o prezentare integrală a rolului agenților acestora. Interpreții
trebuie să știe că vor lucra într-un mediu sigur.
• Nu este nevoie să folosiți scene de sex sau violență pentru a dezvălui personajul
în primele audiții.
• Dacă o a doua audiție necesită scene de sex, acestea ar trebui realizate cu interpreții
îmbrăcați complet și planificate în colaborare cu un coordonator de intimitate care
trebuie să lucreze în prealabil cu interpreții, în cadrul unui un sistem bazat pe acord
și consimțământ. Dacă atingerea este necesară, actorii ar trebui să fie de acord cu ce
parte a corpului lor poate fi atinsă, de exemplu.
• Actorii ar trebui încurajați să își exprime acordul în scris în prealabil cu privire la
limitele lor. De exemplu, dacă scenele implică sărutul, ei pot spune „Sunt de acord să
sărut numai cu gura închisă”. Actorii au dreptul să nu sărute din motive de sănătate.
• Limitele stabilite în faza de audiție nu ar trebui să fie folosite împotriva
interpretului sau privite ca un refuz de a îndeplini cerințele legitime ale viitorului rol.
• În cazurile în care audițiile se desfășoară exclusiv prin videoconferință sau selftape, se aplică toate aceste reguli privind nuditatea și intimitatea.

NUDITATE ȘI SEMI-NUDITATE

Fiți sensibil la diferențele culturale cu privire la ceea ce este acceptabil. Respectați
întotdeauna limitele actorului.

• Nuditatea nu este necesară niciodată într-o primă sau o a doua audiție, fie acestea
în persoană, online sau într-o self-tape.
• Semi-nuditatea este acceptabilă numai la o a doua audiție și numai dacă este
relevantă într-adevăr pentru îndeplinirea cerințelor rolului. Acest tip de „vizionare” ar
trebui să aibă loc cu interpretul care poartă un costum de baie la alegere și ar trebui
separată de interpretarea scenelor. Agentul și interpretul ar trebui să fie anunțați cu
48 de ore înainte, iar scenariul complet trebuie furnizat. Dacă proiectul este secret,
AND-urile (Acorduri de non-dezvăluire, întocmite de o firmă juridică, care atestă ca
artistul să păstreze secretul) care protejează conținutului scenariului sunt acceptabile.
• Dacă o a doua audiție necesită într-adevăr semi-nuditate, în cameră ar trebui să
fie prezente, în număr restrâns, doar persoane cheie de producție (director de
casting, regizor și producător). Toate părțile ar trebui să fie de acord cu acest lucru
în avans, iar interpretul ar trebui să fie încurajat să aducă o persoană însoțitoare
care să rămână în cameră ori de câte ori interpretul este semi-nud.
• Dacă semi-nuditatea trebuie filmată sau fotografiată, producția trebuie să obțină
consimțământul explicit, în scris, de la interpret; agenții trebuie să fie întotdeauna
informați de acest lucru.
• Vizionarea materialului filmat sau fotografiat care conține semi-nuditate trebuie să
fie limitată la părțile esențiale, adică: producător, regizor, director de casting și
designer de costume. Doar cei care necesită, în mod legitim, să aibă acces la acest
material ar trebui să fie autorizați să facă acest lucru.

• Materialele filmate sau fotografiate care conțin semi-nuditate trebuie să fie stocate
în siguranță, indiferent dacă sunt într-un loc fizic sau online. Toate aceste materiale
trebuie distruse după perioada de preproducție.
• Interpreții nu ar trebui niciodată solicitați să facă self-tape sau să se fotografieze
nud sau semi-nud.
• Interpreții nu ar trebui niciodată solicitați să înregistreze sau să fotografieze acte
sexuale, fie că sunt simulate sau reale, incluzând sărutul.
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
• Directorii de casting ar trebui să încurajeze producția să emită un acord de nuditate,
cu detalii privind consimțământul actorului pentru orice tip de nuditate, semi-nuditate
sau sex simulat necesar pentru rol.
• Directorii de casting ar trebui să încurajeze producțiile să exercite standardele de
curtoazie pe platoul de filmare, cum ar fi un platou închis și stabilirea unui număr
limiat de persoane care pot viziona ecranele în timpul filmărilor scenelor sensibile.
• Recuzita și costumele trebuie să respecte limitele interpretului și trebuie descrise
în mod explicit în acordul de nuditate.
• Directorii de casting ar trebui să încurajeze producțiile să folosească coordonatori
de intimitate pentru coregrafia sexului simulat.
• Producția trebuie să detalieze în întregime toate detaliile scenelor sensibile în
contract și să declare în mod explicit ce expunere și publicitate sunt așteptate pentru
producție.
• Producția este obligată să folosească aceste scene numai pentru finalizarea
proiectului - adică nu poate fi inclusă în publicitate și / sau pachetului din spatele
scenelor, fără acordul scris al interpretului.

• Stocarea scenelor sensibile ar trebui să fie sigură, indiferent dacă se află într-un
loc fizic sau online; cerința de stocare securizată ar trebui să fie specificată explicit
în acordul de nuditate.

