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27 Ιουλίου 2020 

ICDN-ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CASTING ΓΙΑ ΓΥΜΝΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. 

Από την φύση τους , οι οντισιόν βασίζονται σε ανισορροπία ισχύος. Κάποιοι ηθοποιοί μπορεί να 

θεωρήσουν ότι είναι υποχρεωμένοι να συμφωνήσουν με άβολες απαιτήσεις, προκειμένου να 

κλείσουν μια δουλειά. Ως εκ τούτου οι Casting Directors, πολύ σωστά, νοιώθουν ανησυχία για την 

ασφάλεια και τα θέματα συγκατάθεσης των ηθοποιών.  

Για να διασφαλίσουμε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και για να επιτρέψουμε στους σκηνοθέτες 

να πιστέψουν ότι το ‘ναι’ των ηθοποιών έχει δοθεί ελεύθερα και με σιγουριά ,συνιστούμε σθεναρά 

τις ακόλουθες οδηγίες.  

 

ΟΝΤΙΣΙΟΝ 

Όλοι οι κανόνες για το γυμνό και την οικειότητα ισχύουν εξίσου για διαδικτυακές οντισιόν και self-

tapes καθώς και για όλες τις δια ζώσης συναντήσεις.  

• Αν ένας ρόλος απαιτεί, γυμνό, ημίγυμνο ή προσομοίωση σεξουαλικής πράξης 

(συμπεριλαμβάνεται το φιλί) πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ανακοίνωση της οντισιόν 

δίνοντας έτσι στους ηθοποιούς την ευκαιρία να αποφασίσουν για την συμμετοχή τους στην 

οντισιόν. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει υπό την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των Casting 

Directors κατά την διάρκεια της προεργασίας (pre-production). 

 

• Οι οντισιόν και οι συναντήσεις θα πρέπει να συμβαίνουν σε επαγγελματικούς χώρους και 

σε λογικές εργάσιμες ώρες. Εάν χρησιμοποιείται ξενοδοχείο ή σπίτι για τις συναντήσεις, 

τότε θα πρέπει να έχει οριστεί συγκεκριμένος, ξεχωριστός,  επαγγελματικός χώρος. Οι 

Ατζέντηδες και οι Casting Directors θα πρέπει να διευκρινίζουν ρητά ότι οι συναντήσεις 

αυτές, θα λαμβάνουν χώρα και θα παραμένουν στο lobby ή στο καθιστικό/σαλόνι και ότι 

δεν θα μεταφερθούν σε χώρους υψηλού κίνδυνου. Θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους 

ηθοποιούς να έχουν μαζί τους συνοδό ο οποίος θα παραμένει με τους ηθοποιούς καθ’ όλη 

την διάρκεια της συνάντησης.  

 

• Ποτέ μην υποθέτετε ότι οι ηθοποιοί νοιώθουν άνετα με το γυμνό ή την προσομοίωση 

σεξουαλικής πράξης ακόμη κι αν το έχουν ξανακάνει.  

 

• Μην συμπεριφέρεστε διαφορετικά στους ηθοποιούς ‘ενήλικων ταινιών’. Ο καθένας 

δικαιούται εκτίμηση και σεβασμό. 

 

• Όταν προσφέρετε ένα ρόλο σε ηθοποιούς υψηλού προφίλ που δεν έχουν κάνει οντισιόν, 

είναι βασικό να ενημερώνετε πλήρως τους Ατζέντηδες τους. Οι ηθοποιοί πρέπει να ξέρουν 

ότι θα δουλέψουν σε ασφαλές περιβάλλον.  

 

• Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούνται σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου ή βίας κατά την 

διάρκεια των αρχικών οντισιόν ώστε να φανεί ο χαρακτήρας.  

 

• Αν οι επανακλήσεις ηθοποιών απαιτούν σκηνές σεξ , αυτές θα πρέπει να γίνονται φορώντας 

όλα τα ρούχα και σχεδιασμένες από πριν σε συνεργασία με τους Συντονιστές Οικειότητας 
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και τους ηθοποιούς, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα συμφωνίας και συγκατάθεσης. Για 

παράδειγμά, αν απαιτείται  από τους ηθοποιούς να ακουμπούν ο ένας τον άλλον, τότε θα 

πρέπει να συμφωνηθεί σε ποια μέρη του σώματος το επιτρέπουν οι ίδιοι.  

 

• Οι ηθοποιοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να δηλώνουν ενυπόγραφα τα όρια τους από πριν. 

Για παράδειγμα, αν συμπεριλαμβάνεται φιλί μπορούν να πουν ‘συμφωνώ σε φιλί μόνο με 

κλειστό στόμα’. Οι ηθοποιοί έχουν το δικαίωμα να διαφυλάσσουν την υγεία τους και να 

μην φιλιούνται.  

 

• Τα όρια που θέτουν οι ηθοποιοί στο στάδιο της οντισιόν, δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται εναντίον τους ή να εκλαμβάνονται ως άρνηση να φέρουν εις πέρας τις 

αποδεκτές απαιτήσεις του εν λόγω ρόλου. 

 

• Στις περιπτώσεις που οι οντισιόν λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά διαδικτυακά ή μέσω self-

tapes ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες για το γυμνό και την οικειότητα.   

 

 

 

ΓΥΜΝΟ ΚΑΙ ΗΜΙΓΥΜΝΟ 

Να είστε ευαίσθητοι στις πολιτιστικές διαφορές σε σχέση με το τί θεωρείται επιτρεπτό. Να σέβεστε 

πάντα την σεμνότητα των ηθοποιών. 

 

• Ποτέ δεν είναι αναγκαίο το απόλυτο γυμνό κατά την διάρκεια μιας οντισιόν ή επανάκλησης. 

Ποτέ δια ζώσης, ποτέ διαδικτυακά , ποτέ σε self-tape.  

 

• Το ημίγυμνο θα πρέπει να συμβαίνει μόνο στην περίπτωση επανάκλησης και μόνο εάν είναι 

απολύτως απαραίτητο για την διεκπεραίωση των απαιτήσεων του ρόλου. Αυτού του είδους 

η ‘Θέαση’ θα πρέπει να συμβαίνει με τους ηθοποιούς να φοράνε μαγιό της επιλογής τους 

και θα πρέπει να είναι διαχωρισμένη από το παίξιμο των σκηνών. Οι Ατζέντηδες και οι 

ηθοποιοί θα πρέπει να λάβουν ειδοποίηση 48 ωρών και να τους δοθεί το πλήρες σενάριο. 

Εάν το πρότζεκτ είναι μυστικό , τότε είναι επιτρεπτό να υπογραφούν οι ανάλογες NDA 

συμβάσεις (Non-disclosure Agreements, που έχουν συνταχθεί από δικηγορική εταιρεία και 

υποχρεώνουν τους ηθοποιούς σε μυστικότητα) που καλύπτουν το περιεχόμενο του 

σεναρίου.  

 

• Εάν μια επανάκληση, αποδεδειγμένα απαιτεί ημίγυμνο , μόνο ο μικρότερος αριθμός των 

απαραίτητων συντελεστών της παραγωγής (casting director, σκηνοθέτης, παραγωγός) θα 

πρέπει να βρίσκεται παρόν. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμφωνήσουν εκ των 

προτέρων και οι ηθοποιοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να φέρουν μαζί τους κάποιον 

συνοδό, που θα παραμείνει μαζί τους στον χώρο, καθ’ όλη την διάρκεια που είναι 

ημίγυμνοι.  

 

• Εάν το ημίγυμνο πρόκειται να βιντεοσκοπηθεί ή να φωτογραφηθεί, η παραγωγή θα πρέπει 

να έχει συγκεκριμένη γραπτή συγκατάθεση από τους ηθοποιούς, οι ατζέντηδες θα πρέπει 

πάντα να ενημερώνονται.  
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• Η προβολή βιντεοσκοπημένου ή φωτογράφισης ημίγυμνου υλικού πρέπει να περιορίζεται 

στους εξής, απόλυτα απαραίτητους, συντελεστές: Casting director, σκηνοθέτης, παραγωγός 

και ενδυματολόγος. Μόνο όσοι έχουν, αποδεδειγμένα, απαραίτητο λόγο θα πρέπει να 

βλέπουν αυτό το υλικό.  

 

• Τέτοιου είδους βιντεοσκοπημένου ή φωτογράφισης υλικού, θα πρέπει να φυλάσσεται 

ασφαλώς είτε πρόκειται για φυσικό χώρο ή διαδικτυακά. Υλικό τέτοιου είδους θα πρέπει να 

καταστρέφεται καθολικά, μετά την περίοδο της προεργασίας (pre-production) 

 

• Δεν πρέπει ποτέ να ζητείται από τους ηθοποιούς να φωτογραφίζουν ή να βιντεοσκοπούν 

τους εαυτούς τους γυμνούς ή ημίγυμνους. 

 

• Δεν πρέπει ποτέ να ζητείται από τους ηθοποιούς να βιντεοσκοπούν ή να φωτογραφίζουν 

τους εαυτούς τους να εκτελούν σεξουαλική πράξη, είτε σε προσομοίωση είτε ρεαλιστικά , 

συμπεριλαμβάνεται το φιλί.  

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

• Οι Casting directors θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εταιρείες παραγωγής να εκδίδουν 

νόμιμη προσθήκη περί γυμνού (nudity rider) με λεπτομερή συγκατάθεση των ηθοποιών για 

όποιο γυμνό, ημίγυμνο και προσομοίωση σεξουαλικής πράξης απαιτείται για τον ρόλο.  

 

• Οι Casting Directors θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εταιρείες παραγωγής να ακολουθούν 

τους βασικούς κανόνες ευγένειας  των γυρισμάτων όπως, κλειστά γυρίσματα με 

περιορισμένο αριθμό ανθρώπων στο συνεργείο και περιορισμένο αριθμό όσων 

παρακολουθούν τα μόνιτορ κατά την διάρκεια γυρίσματος ‘ευαίσθητων’ σκηνών.  

 

• Αντικείμενα και εξαρτήματα των κοστουμιών θα πρέπει να σέβονται την σεμνότητα των 

ηθοποιών και θα πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς στην προσθήκη περί γυμνού. 

 

• Οι Casting Directors θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις εταιρείες παραγωγής να 

προσλαμβάνουν Συντονιστές Οικειότητας για να χορογραφούν τις σεξουαλικές 

προσομοιώσεις.  

 

• Η Παραγωγή θα πρέπει να καταγράφει στο συμβόλαιο λεπτομερώς όλες τις ‘ευαίσθητες’ 

σκηνές και να δηλώνει σαφώς τί προβολή και δημοσιότητα αναμένεται.  

 

• Η παραγωγή οφείλει να χρησιμοποιήσει αυτές τις σκηνές μόνο για την ολοκλήρωση του 

πρότζεκτ. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για δημοσιότητα ή πακέτο 

μάρκετινγκ χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των ηθοποιών.  

 

• Η αποθήκευση ‘ευαίσθητων’ σκηνών πρέπει να είναι ασφαλής είτε σε φυσικό χώρο είτε σε 

διαδικτυακό χώρο. Η απαίτηση για ασφαλή χώρο θα πρέπει να δηλώνεται σαφώς στην 

προσθήκη περί γυμνού. 


