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Fotografía de espidos, p. ex. Gundula Schulze. Aktfotografie, z.B. Gundula Schulze. Alemaña, 1983. Cor, 12 min.
Documental |  Dirección: Helke Misselwitz |  Guión: Christiane Hein, Helke Misselwitz |  Música: Volker Friedemann
Seumel | Fotografía: Jürgen Rudow | Participante: Gundula Schulze | Produción: DEFA-Studio für Dokumentarfilme.

Sinopse: A fotógrafa de Alemaña do Leste Gundula Schulze explica vividamente o seu proceso creativo e fala sobre o
seu desexo e preocupacións por capturar a personalidade completa das mulleres que retrata. Ela considera que os
seus espidos, pousados en contornas sociais, son a antítese das fotos de espidos comúns e superficialmente eró-
ticas. Cara a fins dos anos 70, as innovadoras fotos de Schulze sufriron a desaprobación oficial porque transmitían a
soidade, a pobreza e a angustia que algúns sentían na sociedade alemá. Esta conversa con  Schulze, filmada en cor,
está  intercalada con imaxes en branco e negro de mulleres traballadoras.

35 fotos. 35 Photos.  Alemaña, 1984-85. Cor, 7 min. Documental |  Dirección e guión: Helke Misselwitz |  Música:
Cathrin Pfeifer  |  Fotografía: Bernd Merten, Jürgen Rudow |  Participante: Michael Braumann |  Produción:  DEFA-
Studio für Dokumentarfilme.

Sinopse: Unha muller nada en 1949, ano en que foi fundada a República Democrática Alemá, fala sobre a súa vida
baseándose en 35 imaxes do seu álbum familiar, cada unha das cales representa un ano. Este filme ía estrearse no
35º aniversario de Alemaña Oriental, pero os funcionarios rexeitárono por consideralo un retrato ostensiblemente ne-
gativo da vida familiar na RDA presentado por unha muller atípica. Un ano despois, estreouse cun título diferente.

A familia Marx. Marx-Familie. Alemaña, 1983-88. Cor, 6 min. Documental |  Dirección e guión: Helke Misselwitz |
Fotografía:  Jürgen  Rudow  |  Participantes: Bärbel  Bolle,  Dieter  Montag |  Produción:  DEFA-Studio  für
Dokumentarfilme.

Sinopse: Filmada cunha vella cámara Parvo L con manivela e estratexias de montaxe radicais, esta curta é un retrato
experimental e alternativo da familia de Karl Marx e as súas pobres condicións de vida durante os longos anos que
viviron en Londres. Textos orixinais e persoais do filósofo e a súa muller combínanse con fotos históricas superpostas
a imaxes dun edificio abandonado de Berlín Oriental. A curta foi producida para celebrar o centenario de Marx en
1983, pero aos funcionarios do goberno non lles pareceu o suficientemente digno. Só se estreou cinco anos despois. 

Quen teme ao home do saco. Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann. Alemaña, 1989. Cor, 59 min. Documental |
Dirección: Helke Misselwitz |  Guión: Helke Misselwitz, Thomas Plenert |  Música: Brigitte Unterdörfer |  Fotografía:
Thomas Plenert | Produción: DEFA-Studio für Dokumentarfilme.

Sinopse: Un achegamento a unha pequena compañía privada que distribúe carbón para fogares no distrito de Prenz-
lauer Berg, en Berlín Leste. A enérxica muller a cargo deste negocio lévao adiante con humor e coñecemento, e os
seus sete homes empregados respéctana. Desde fóra parecen tipos duros, pero cando se poñen a describir as súas
vidas, as súas vulnerabilidades saen á luz. As súas discusións van desde a construción do Muro de Berlín e a posi-
bilidade de escapar cara ao Oeste ata o abuso de menores, o suicidio, a prisión e o alcoholismo.

Misselwitz, que naceu en Zwickau en
1947,  seguiu  unha  traxectoria  bas-
tante infrecuente dentro  do sistema
profesional  regrado  da  RDA.  Antes
de estudar  na  escola  de cinemato-
grafía de Babelsberg, a directora xa
se formara como ebanista e fisiotera-
peuta; tamén traballou como mode-
radora para televisión, profesión que
debeu  de  influír  no  papel  que  ela
mesma desempeña nas súas pelícu-
las, xa que non é unha observadora

muda.  Así,  moitos dos seus filmes
benefícianse  enormemente  da  súa
presenza tras a cámara, a carón de-
la ou mesmo ante ela. Non entrevis-
ta  os  seus  protagonistas:  tópase
con eles. No seu traballo documen-
tal existe certa timidez dos protago-
nistas  cara  á  cámara,  mais  tamén
certa intimidade entre a realizadora
e eses mesmos protagonistas.
a

Misselwitz rodou algunhas das súas
obras  máis  logradas  na  época  da

reunificación da RDA e a RFA: a caí-
da do muro de Berlín. Os seus filmes
documentan os derradeiros días dun
país que agoniza, son fitas que dei-
xan constancia dun mundo que está
a mudar e poden ser descritas como
viaxes por un país que xa non existe.
Con todo, malia ser Misselwitz unha
cineasta asociada á DEFA,  as súas
películas  resultan  máis  complexas
que as consignas políticas baixo cu-
xa bandeira se realizaron.
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