DILLUNS 8 DE FEBRER DE 2016

L'il·lustrador Pol Robles dissenya el darrer videoclip de Kitsch a la cova
Arola Cumeras | dijous 28 de gener de 2016

El clip del tema Rosa rosari es va estrenar el mes passat

https://www.youtube.com/watch?v=misomiLbq6s
Manlleu, | El manlleuenc Pol Robles, d’Arkham Studio, ha elaborat animacions que configuren
un videoclip dissenyat expressament per la banda de rock gòtic Kitsch a la cova. En pocs dies, el
clip ja porta gairebé 1.300 visualitzacions.
Segons Robles, el projecte d’alguna manera està connectat amb l’activitat d’Arkham Studio amb
origen a la sèrie d’animació del món 3XL. Robles explica que “a mi em va quedar una espina
clavada de fer més coses d’animació, però per diversos motius mai no ens hi hem acabat de
posar”. La primera vegada va ser el grup Salem i “vaig decidir provar-ho a títol individual, perquè
tampoc no hi havia pressupost”. Afirma que moltes bandes “en aquest país, tret d’algunes
excepcions, hi ha bandes interessants però no tenen diners”.
Robles afirma que han estat “molt importants, van omplir la sala Zeleste de Catalunya i fins i tot
han actuat a Moscou, però ara els calen col·laboracions desinteressades”. En el cas de Salem
“tenien molt clar què havia de passar al clip, era una narració molt concreta, una relació lèsbica”.
En aquest cas, és tot “molt més contemplatiu, reposat, simbòlic” i enigmàtic.
El clip del tema Rosa rosari es va estrenar el mes passat. El dissenyador i il·lustrador afirma que
“tot això no deixen de ser experiments, i és un terreny més secundari”, però “m’agradaria fer
alguna altra cosa així de motivadora, una bona història per explicar”. Ara “el que em diverteix
moltíssim és la il·lustració directament, i veurem si en resulta alguna exposició, alguna pàgina
web o fins i tot algun curtmetratge”. L’animació “és molt laboriosa, fan falta molts coneixements i
molta paciència; si volgués fer alguna mena de curt “em rodejaria d’un equip”.
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