


  Längd: 9:30 min  

Premiär: Mars 2021 (Tempo)  

Språk: svenska, spanska

Regissör: Simon Revilla

Producent: William Johansson 

Kalén

Fotograf: Kristoffer Klarén  

Klippning: Simon Revilla  

Ljudmix: Guillermo Espinosa  

SYNOPSIS
 

När kvarlevorna av en ensam 

fågelskådare hittas i en förortslägenhet 

har han redan varit död i två år. Inga 

anhöriga, inget testamente, inga 

fotografier. Genom fem fragment 

återskapas en livsberättelse om 

ensamhet, exil och fågelskådning.



”Årets vinnare av New Doc lyckas behandla ett mörkt ämne 

med finkänslighet och ljus. Den tar fågelvägen rakt in i 

hjärtat och lämnar oss med viktiga frågor. Hur ser vi på våra 

medmänniskor? När ser vi, när tittar vi bort? En vacker och 

välarbetad skildring av en människas öde. Vi vill veta mer”.

 

Jurymotivering, Tempo

FESTIVALVISNINGAR
 

Tempo dokumentärfestival  

Svensk premiär  

Vinnare av New Doc

BAFICI (Argentina)  

Världspremiär

Doqumenta (Mexiko)  

 

 

 

 

Stockmotion  

 

Sveriges kortfilmsfestival  

Vinnare temapris ”Frihet & gränser”  

 

Verín Short Film Festival (Spanien)  

 

Corte Latino (onlinefestival)  

 

 



 

 

REGIVISION  
 
Allt började med en tidningsnotis, om en 55-årig man som 

legat död två år i sin lägenhet i en Stockholmsförort. Vem var 

människan bakom denna anonyma tragedi? Och hur kunde 

han sluta upp i en total glömska? 

Obituary är ett försök att närma mig minnet av en bortglömd 

man. Det är också en berättelse om ett flyktingskap och dess 

emotionella konsekvenser. Att anta en ny identitet och leva 

med de svårläkta såren, avståndet och saknaden efter det 

välbekanta – personer, lukter, landskap – som skapar en 

dualism i til lvaron.

Obituary kommer att följas upp av en långfilm, för närvarande 

under utveckling.



SIMON REVILLA 

Simon Revilla är regissör och producent som arbetat inom 

det dokumentära fältet men även inom fiktion och teater. Han 

är utbildad vid filmskola i Prag  samt Alma Manusförfattare. 

Hans kortfilmer Birdwatcher och Gästhamn har vunnit flera 

priser i Sverige och interntionellt, och hans senaste kortfilm 

Obituary tilldelades Tempo New Doc Award 2021.

WILLIAM JOHANSSON KALÉN - PRODUCENT

William är dokumentärfilmare och producent. 2015 blev han 

delägare i Laika Film & Television. William har regisserat de 

uppmärksammade filmerna Blybarnen och Arica, som visats 

på festivaler runtom i världen. 

 

Filmer: Tyrant’s Friend (2015), The Essence of Terror (2013),  

Blybarnen (2009), Arica

Finansiärer
Film Stockholm / Filmbasen - Ivana Lalovic 

Konstnärsnämnden

Helge Ax:sson Johnssons Stiftelse

Odense Filmværksted - Mette Bihl

 



Facebook-sida:  
 https://www.facebook.com/Obituary-short-

film-112329130895225

 
Kontakt  

 

william@laikafilm.se  Tel. 0705350045  

simon.revilla@gmail.com   Tel. 0700392729  

 

Laika Film & Television  

Västgötagränd 13

118 28 Stockholm
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