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Robin Campillo



ROBIN CAMPILLO

• Nit de Nadal – Barry Jenkins – Moonlinght

• Escrita i dirigida per Robin Campillo, dramatització 
dels primers anys d’ACT UP a París als anys 90

• Títol: 120 BPM: dos sentits

• Gran premi del jurat de Cannes 2017. Almodóvar. The
Square

• Césars francesos: 6 premis, millor pel·lícula.



Èxit del film

• 800.000 entrades.

• Parlar ACT UP de nou.

• Origen ACT UP (1987 – 1989).

• Actuacions:
• Morts Gay Pride ( 15 – triangle rosa – Silence = Death)

• Sang falsa polítics

• Cendres en convencions de farmacèutiques

• 1/12/93 - Obelisc de la Plaça de la Concòrdia preservatiu rosat (Benetton)

• Sena color vermell - film



BIOGRAFIA

• ACT UP: Campillo es va unir en 1992 amb 30 anys.

• Editor de notícies a Canal3 France i membre d’ACT Up.

• Out of closet, no amics gays fins a ACT UP.

• Va néixer a Marroc en 1962.

• Pare militar, va viure en diferents llocs.

• 10 anys va veure Alphaville de Godard.

• Obsessió per la Nouvelle Vague: Godard i Rohmer.

• Després de l’Institut entra a l’Institut d’Estudis Cinematogràfics Avançats (Louis 
Malle).

• Estudia amb Laurent Cantet, per al que escriu films: Time Out, La Classe (Palma 
d’Or a Cannes 2008)



• Es va graduar a mitjans dels anys 80, però no va treballar perquè 
pensava que estava malalt.

• La història d’amor que compta Nathan en la pel·lícula és 
autobiogràfica.

• Revista foto d’una parella gay. Obsessió.

• Deixa de tenir relacions sexuals durant 5 anys.

• Tres anys abans d’unir-se a Act-Up es fa el test i descobreix que és 
seronegatiu.

• Torna a veur al seu amor, però estava malalt. No van parlar d’això.



Nouvelle Vague

• Cinema per a persones sanes.

• Si les persones moren en un film de Godard, és d’un accident, una 
mort ràpida, no d’una malaltia.

• Cléo de 5 à 7 és una excepció.



VICTÒRIES D’ACT UP

• Campillo es manté en Act Up fins a l’any 2000:

• El tractament de la SIDA havia avançat i l’organització havia 
aconsseguit petites victories:

• Preservatius disposables a les escoles

• Medicaments gratuïts per a malalts

• Xeringues gratuïtes.

• Per a Campillo el major impacte va ser canviar la percepció de la 
SIDA: “l’epidèmia no és només un problema social, és un problema 
polític”



CINEMATOGRAFIA

• En 2004 dirigeix la seva primera pel·lícula: Les revenants. 
Després es va fer una sèrie. Els morts tornen a la vida, però en 
bon estat. Centra la seva mirada en com els vius reaccionen 
davant la inserció dels morts a la seva vida i com anular el procés 
de dol que han viscut.

• Per a Campillo és una metàfora del SIDA, de com s’havia sentit 
com viure en terra de ningú per la desorientació que sentia en els 
anys de l’epidèmia de la SIDA.



• A continuació passa un any i mig fent un guió sobre la SIDA:Drug
Holidays, però el filma ja que li faltava tensió narrativa.

• En 2013 filma Eastern Boys, un còctel d’immigrants il·legals, 
prostitució i homosexualitat.


