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Robin Kaloč se zabývá studiemi prostoru, uspořádáním prvků
ve vztahu k celku, vyjádřením statických i dynamických vztahů,
rytmickým řazením zjednodušených forem. Zajímá ho působení
protínajících se siločar a prostupování silových polí, jejichž struktura
je vyjádřena soustavami volně uspořádaných geometrických
prvků. Čím dál intenzivněji vnímá střetávání energických křivek,
ovládajících přírodu i vesmír, krajinu, civilizaci i společnost.
Přemýšlí o využití času, který je nám vyměřen a který přitom
neúprosně ubíhá. K vnímání nepředstavitelné hloubky až
nekonečného prostoru potřebuje autor absolutní soustředění. Poutá
ho prázdnota, která má určitý obsah a nepostrádá paměť, v níž
jsou zaznamenány stopy různých procesů, příběhů a situací. I když
ho zajímají architektonické koncepce, převládá okouzlení krajinou.
Prostor zůstává většinou otevřený, ale přesto je do určité míry
určený a vymezený. Jeho tvorba je sice výrazně citová, ale zároveň
vychází i z racionálního základu. Vyjadřuje vztahy mezi rozdílnými
významovými rovinami, promítá se do ní působení člověka na
přírodu v jejích rozmanitých formách.
Jiří Machalický, text k výstavě v Galerii U Prstenu, 2007
Robin Kaloč vychází z pozorování přírody nezasažené
a neponičené lidskou činností i krajiny poznamenané technickou
civilizací. Pracuje soustředěně, jeho tvorba se přirozeně rozvíjí
bez nečekaných zvratů. Promítá se do ní jeho osobitá filozofie,
s níž nachází vztahy mezi různými představami, mezi rozdílnými
prostředími. Ta však přitom mohou mít příbuzné vlastnosti, kterých
si na první pohled nemusíme všimnout. Jeho projev je založen

na dokonalém ovládnutí klasických výrazových prostředků, které však
autor často nezvyklým způsobem kombinuje. Jeho poměrně nedávná
rozsáhlejší výstava v pražské Galerii U Prstenu jasně ukázala,
že jednotlivé malířské či grafické soubory se k sobě přirozeně vážou,
že jeden navazuje na druhý v logickém řazení souvislostí. Jeho vývoj
výrazně posunuly studijní cesty do jižní Francie. Zvláštní ráz této krajiny
obohatil jeho představivost, přinesl nové prvky do grafiky, kresby
i malby.
Jiří Machalický, text k výstavě v Divadle Bez zábradlí, 2008
Typickou pro Robinovy scenérie je atmosféra soumraku, anebo svítání,
atmosféra samotného vznikání obrazu, vjemu, jeho povstávání ze
tmy a ticha. Robin přetváří do svých grafik cosi jako kostru našich
snění o krajině. Přetváří vjem, tak jak zůstává, když zavřeme oči a ve
snění si vybavujeme právě prožitý den a místa, jimiž jsme s alespoň
částečně otevřenýma očima prošli. Jde o kostru krajin tak, jak ji může
uchovat a tím zvěčnit naše imaginace, nejsilnější právě na hranici, na
hranici mezi bděním a sněním, hranici polospánku. Jde o místo, kde se
vjem konkrétní krajiny noří do našeho nitra a stává se naším pevným
záznamem, dovnitř propáleným ornamentem vidění celku, skutečným
viděním, které se nemá zapomenout. Ale zapomenout se může – a také
zapomíná, vždyť na hranici mezi světy nechceme většinou být dlouho,
vždyť se většinou bojíme ve skutečném vidět neskutečné a naopak.
To nejpevnější a nejniternější je tak zároveň ohroženo neustálou
ztrátou, v každé chvíli hrozí jeho opětovné zmizení, rozechvěle je nutné
si otisk obrazu uchovávat.
Petr Štěpánek, text k výstavě v Čajovně V síti, únor 2010

