
ODPORÚČANÉ POKYNY PRE NAHOTU A SEXUALITU POČAS CASTINGU 
 
Castingy sú svojou povahou založené na nerovnováhe síl. Niektorí herci sa môžu cítiť povinní 
súhlasiť s nepríjemnými požiadavkami počas castingu, za cieľom získať rolu. Castingoví 
direktori sú preto oprávnene znepokojení ohľadom bezpečnosti hercov a otázok ich súhlasu. 
 
Zabezpečiť profesionálne prostredie a umožniť castingovým direktorom veriť 
že „súhlas“ hercov je udelený slobodne a sebavedome, dôrazne odporúčame dodržiavať 
nižšie uvedené pokyny. 
 

CASTINGY 
Všetky pravidlá týkajúce sa nahoty a intimity platia pre online a selftape castingy, ako aj pre 
všetky castingy, ktoré sa konajú osobne. 
 
• Ak rola vyžaduje nahotu, polo nahotu alebo simulovaný sex (vrátane bozkávania), popis 
castingu by mal obsahovať  informácie, ktoré hercovi umožnia informované rozhodnutie o 
účasti na castingu. Toto by sa malo uskutočniť na základe vedomia castingového direktora v 
pred produkčnom období filmového projektu. 
 
• Castingy a stretnutia by sa mali konať v profesionálnych priestoroch a v rozumných 
hodinách. Ak sa na castingy alebo stretnutia uskutočnia v súkromných domoch alebo 
hoteloch, jasne by sa mal vymedziť samostatný priestor pre profesionálnu prácu. Agenti a 
castingoví direktori by mali výslovne objasniť, že tieto stretnutia by mali zostať v hale alebo 
v obývacej izbe a nikdy by sa nemali presúvať na vysoko rizikové miesta. Herec by si mal 
vziať so sebou doprovod/kamaráta, ktorý s ním môže zostať počas celého castingu. 
 
 
•Nikdy nepredpokladajte, že hercovi vyhovuje nahota alebo simulovaný sex, aj keď to už 
predtým urobil a má s tým skúsenosti. 
 
• Nezaobchádzajte s hercami z „filmov pre dospelých“ inak; každý si zaslúži rovnaký ohľad a 
úctu. 
 
• Pri ponúkaní role vysoko profilovým hercom, ktorí sa nezúčastňujú castingu, je kľúčové, 
aby agenti boli podrobne informovaní. Herci musia vedieť, že budú pracovať v bezpečnom 
prostredí. 
 
• Nie je potrebné používať sexuálne alebo násilné scény za účelom odhalenia charakteru 
počas prvých castingov. 
 
• Ak si callback casting vyžaduje sexuálne scény, mal by sa uskutočniť tak, že herec je 
kompletne oblečený. Callback casting by mal byť naplánovaný a nacvičený v spolupráci s 
koordinátorom intimity, na základe systému dohody a súhlasu. Ak je dotyk nevyhnutný, 
herci by sa mali dohodnúť, ktorej časti tela sa môžu napríklad dotknúť. 
 



• Herci by mali byť povzbudení k vopred písomnému súhlasu svojich hraníc. Napríklad, ak sa 
jedná o bozkávanie, môžu povedať „Súhlasím iba s bozkom so zatvorenými ústami.“ Herci 
majú právo na ochranu ich zdravia a odmietnuť bozkávanie. 
 
• Hranice stanovené počas trvania castingu by sa nemali považovať ako nevýhoda proti 
hercovi alebo považovať ako odmietnutie splniť legitímne požiadavky prípadnej role. 
 
• V prípade castingu výlučne prostredníctvom video konferencií alebo selftape, všetky 
pravidlá týkajúce sa nahoty a intimity platia rovnako. 
 
 

NAHOTA A POLO NAHOTA 
•Buďte citliví na kultúrne rozdiely a na to, čo je prijateľné. Vždy rešpektujte hercovu 
umiernenosť. 
 
• Počas trvania castingu alebo selftape castingu nie je nikdy potrebná úplná nahota. Nikdy 
osobne, nikdy online a nikdy na selftape castingu. 
 
• Polo nahota by sa mala vyskytnúť iba počas callbacku a tiež iba vtedy, ak je to legitímne 
relevantné pre splnenie danej role. Tento typ „obhliadky“ by sa mal uskutočniť v plavkách 
podľa hercovho výberu a mal by byť oddelený od castingových scén. Agent a herec by mal 
byť upozornení 48 hodín vopred a mal by byť taktiež poskytnutý celý scenár. Čo sa týka 
scenára v prípade ak je projekt tajný, tak sú NDA (takzvané dohody o mlčanlivosti 
vypracované právnickou firmou, ktoré zaväzujú umelca k tajnosti) akceptovateľné. 
 
• Ak callback casting oprávnene vyžaduje polo nahotu, v miestnosti by malo byť iba 
minimum kľúčových ľudí z produkčnej spoločnosti (castingový direktor, režisér a producent). 
Všetky strany by mali s tým vopred súhlasiť a umelca povzbudiť aby mal 
doprovod/kamaráta, ktorý by mohol zostať v miestnosti kedykoľvek je umelec polonahý. 
 
• Ak majú byt polonahé scény natáčané alebo fotografované, produkčná spoločnosť musí 
získať výslovný písomný súhlas herca. Agenti by mali byť vždy informovaní. 
 
• Pozeranie natočeného alebo fotografovaného materiálu obsahujúceho polo nahotu musí 
byť obmedzené na kľúčových ľudí z produkčnej spoločnosti, a to je: producent, režisér, 
castingový direktor a kostýmový výtvarník. Castingové videá by mali pozerať iba tí, ktorí 
majú oprávnenú potrebu a núdzu ich pozerať. 
 
• Natočený alebo nafotografovaný materiál obsahujúci polo nahotu musí byť bezpečne 
uložený, či už na fyzickom, alebo online mieste. Celý tento materiál musí byť zničený pred 
začiatkom výrobného obdobia a pred začiatkom natáčania filmového projektu. 
 
• Od hercov by sa nemalo nikdy vyžadovať, aby sa sami natáčali alebo fotografovali nahí, 
alebo polonahí. 
 
• Od hercov by taktiež nemalo byť nikdy žiadané, aby nahrávali alebo fotografovali sexuálne 
akty, či už simulované alebo skutočné, vrátane bozkov. 



 
 

ZMLUVY 
 
• Castingoví direktori by mali povzbudiť produkčnú spoločnosť k vytvoreniu dohody o 
nahote tzv. "Nudity rider" dokument a podrobne uviedli hercov súhlas k akejkoľvek nahote, 
polo nahote alebo simulovanému sexu, ktorý nutný pre túto rolu. 
 
• Castingoví direktori by mali povzbudiť produkčnú spoločnosť, aby poskytli štandardné 
podmienky, napríklad uzavretý filmový pľac a stanovené limity na počet ľudí, ktorí môžu 
sledovať video monitory počas natáčania citlivých scén.  
 
• Rekvizity a kostýmy by mali rešpektovať umiernenosť herca a mali by byť podrobne 
opísané v dohode o nahote v tzv. "Nudity rider" dokumente. 
 
•Castingoví direktori by mali povzbudiť produkčnú spoločnosť, aby najímali na choreografiu 
simulovaného sexu koordinátorov intimity. 
 
• Produkčná spoločnosť musí v zmluve uviesť všetky podrobnosti o citlivých scénach a aké 
vystavenie a verejnú publicitu majú očakávať. 
 
• Produkčná spoločnosť je povinná použiť tieto scény iba na dokončenie projektu - to 
znamená, že ich nemožno zahrnúť do verejného propagovania filmového projektu a iných 
verejných aktivít bez písomného súhlasu herca. 
 
• Uchovávanie citlivých scén by malo byť bezpečné, či už na fyzickom alebo online mieste. 
Požiadavka bezpečného uloženia by mala byť jasne uvedená v dohode o nahote v tzv. 
"Nudity rider" dokumente. 
 
Preklad so slovenčiny zhotovila Katrina Grey/ Katarína Gregušková. 
 


