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en film aven film av Maja Borg Maja Borg

Kristendomen möter BDSM-ritualer i Maja Borgs mörka och djupt personliga 
film om helande, där kropp och andlighet förenas. Efter att ha genomgått 
ett destruktivt förhållande utforskar filmkonstnären Maja Borg två rituella 
metoder: kristendom och BDSM. Vid första anblick kunde de två knappast 
vara längre ifrån varandra, men kanske finns det ett andligt släktskap mel-
lan religion och subkultur när det gäller deras helande kraft.

Med personliga berättelser från utövare av både BDSM praktik och kristen 
tro, gestaltar filmen gränsöverskridande frågor om längtan, sårbarhet och 
makt.

Maja Borg är konstnär och filmare. Hens filmer och installationer som visas 
internationellt både på biografer och konstgallerier utforskar den mänskliga 
upplevelsen av kollektiva system och kategoriseringar såsom ekonomi, 
religion, sexualitet, kön och språk. 



”J
ag var på en plats i livet där jag behövde förstå makt och 
längtan på helt nya sätt för att förstå någonting alls. För mig 
innebar det att träda in i två, för många motsatta och för mig 
ganska okända världar - BDSM och Kristendom. I båda dessa 
världar sökte jag strategier att hantera det trauma passionen 
orsakat mig, och denna läkeprocess är vad som driver filmen

Tillsammans med de medverkande som så otroligt generöst bjuder in oss i 
filmen och delar med sig av sina mest personliga berättelser, har vi lyckats 
göra en film som som är både allvarlig och lekfull om att acceptera och ta 
ansvar för den man är för att kunna gå vidare. En film som verkar väcka 
otroligt mycket känslor hos väldigt många olika slags människor.

Jag hoppas att filmen kan inspirerar fler att söka svar och prata om det 
komplexa i längtan efter att både ha makt och ge över makt. Att inte bara 
se makt som något ont i sig själv utan istället fokusera på hur vi tar ansvar 
för den gentemot varandra. Hur vi förhandlar vi bättre? Hur sätter vi grän-
ser? Hur vi förstår maktdynamiker och samtycke på ett djupare plan?” 
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