Příběh krajiny – Tajemství, 2009, monotyp, papír, 50 x 70 cm

Krajina II / II, 2009, akvatinta a suchá jehla, papír, 50 x 70 cm
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5. 9. – 30. 9. 2012
galerie jiřího jílka, sady 1. máje, šumperk
zahájení VE STŘEDU 5. září v 18.00 hodin
otevřeno denně do 18.00 hodin na zazvonění
v recepci penzionu g
s podporou grantu ministerstva kultury a olomouckého kraje

Les I, 2006, monotyp, papír, 55 x 43 cm

Chrám V, 2008, xerografie, papír, 39,5 x 29 cm

V lese – Chrám duše, 2012, kombinovaná technika, papír, 27 x 27,5 cm

Učinil jsi mne nekonečným, takové bylo zalíbení tvé. Tuto křehkou
nádobu vyprazdňuješ a opět a opět naplňuješ vždy novým životem.
Nosil jsi tuto flétnu z rákosu přes hory a doly a vdechoval do ní
melodie věčně nové. Pod nesmrtelným dotykem rukou tvých malé
srdce moje propuká v radost bez mezí a rodí mluvu nevýslovnou.
Věkové míjejí a ty stále naléváš a stále jest kam líti.
Chrám lesa I, 2007, škrábaná akvatinta, papír, 67 x 50 cm

Rabindranáth Thákur, úvodní odstavec z Oběti písní

S radostí vítám tu dalšího z těch mladších autorů, kteří ctí ryzí
řemeslo a stejně i přírodu. Jako loni Jitka Chrištofová, i Robin
Kaloč přesvědčivě dokazuje, že žádný z prostředků, ani žádné
téma se samo v sobě nikdy nevyčerpá a že každý nový vstup
do něho je jen dalším jedinečným pokusem o přiblížení se mu
v živém porozumění. Příroda je oběma nedostižným vzorem
a výsostným mistrem. Snad balzámem pro duši, pro spočinutí
ve zjitřeném polobdění – polosnění.
Robinova cesta plyne bez zákrutů a zvratů. Techniku ale mění;
samostatně anebo ve vzájemném propojení zkouší její různé
možnosti v rozpětí od suché jehly a akvatinty přes monotyp
a xerografii k tuši, akvarelu nebo akrylu. A všechno to stejně
dobře slouží jeho záměru: k uchování toho, co právě tady a teď
zřetelně uviděné pomalu uplývá a nezaznamenané beze stopy
mizí. V usebraném rozpoložení mysli míří k zadržení vjemu
z určitého místa a rozpomínky na chvíle v něm prožité.
Geometrii tvarů, v přírodě skrytou, Robin ozřejmuje skrze
silokřivky čar a prohlubuje tak její prostory snad až kamsi do
nekonečna. Jeho panenská příroda je liduprázdná; průhledné
konstrukce a oblouky viaduktů metafyzické povahy v ní pocit
nenarušenosti jenom násobí. Sametově měkká i řezavě ostrá,
vláčná, ale i prudkým gestem ruky zdůrazněná kresba prorůstá
neutrální pozadí. Z ní v hlubinné temnotě lesa i v oslnivé záři
slunečního světla vzkříšená krajina jako ze snů vyvstává.
Setkání na studiích s Jiřím Lindovským a Daliborem Smutným
jen potvrdilo jeho směřování. Průzračné prostory prvního z nich
a bytostné portréty květů druhého mu byly posilou. Už tehdy
dostával v oboru grafiky výroční ceny a čestná uznání. A stejně
přirozeně patří i k jádru programu Jílkovy galerie. Mimořádně
krásná výstava to dokládá. Díky za ni.
Miroslav Koval

Viadukt I, 2005, akvatinta a suchá jehla, 38 x 54 cm

Paměti krajiny IV , 2004, kombinovaná technika, papír, 68,5 x 97 cm

