"Miasta-Bali", 120 x 100 cm, 2019 r.

„Święta woda” jest jak drogowskaz, który
wytycza kierunek życia mieszkańców
Bali. Świątynie i kapliczki usytuowane
nad morzem lub schowane głęboko w
dżungli, stają się spektaklem dla świata
natury,
kolorowych
korowodów
sypiących kwiaty, rodzin składających
dary w podziękowaniu za przychylność
bogów, w prośbach o udane żniwa.
Wszystko spowite jest dymem i
atmosferą gęstą od modlitw. Wszystko
tu zaczyna się i kończy na wodzie. Woda
jest równowagą i przynosi oczyszczenie.

Na Bali wszystko kręci się wokół wody. Krystaliczna woda
tryskająca z górskich źródeł to miejsce gdzie składa się oﬁary
i modli do bóstw. Równowaga między Dharmą – porządkiem,
a Adharmą – chaosem, jest jak rozważania czy zastany świat
jest zły czy dobry.
Wierzą w to wyznawcy Hinduizmu balijskiego tzw. „Agama
tirtha” czyli religii świętej wody oraz autor wystawy Grzegorz
Waluś, który przyjechał po rocznym pobycie na Bali z
zapasem inspiracji, błogosławieństw i obrazów składających
się na niniejszą wystawę.
W duchu takich reﬂeksji, krytyki globalizmu oraz cudów
doświadczanych na samym sobie, powstały obrazy
składające się na cykl „ Święta woda”.

"Into the void", 100 x 100 cm, 2018 r.

Grzegorz Waluś pochodzi z Opola i znany jest głównie w kręgach muzycznych jako „Cheeba”, twórca tekstów i wokalista zespołu Eastwest
Rockers. Studia artystyczne ukończył w 2001.r z dyplomem magistra sztuki, jako wychowanek profesorów malarstwa Aleksandra Dimitrowicza
i Nikola Naskov. Artysta prezentował swoje obrazy m.in. w Supamolly oraz Waterhouse w Berlinie w 2015 r., w galerii Metis oraz Reservoart
na Bali, podczas Swab Barcelona Art Fair w 2017 r., Soho Gallery w Sydney oraz podczas Cosmoproof 2018 w Hong Kongu. Artysta ma również
za sobą trzy indywidualne wystawy we Wrocławiu (2017, 2018 i 2019 r.). W 2019 r. artysta zamieszkał na Bali, gdzie malował część obrazów
składających się na cykl "WY$PY" oraz „ Święta Woda” zawierające inspiracje z balijskiej religii i kultury.
Obrazy Grzegorza Walusia są wielobarwną mozaiką symboli i warstw. Często nawiązują do twórczości kolorystów, gdzie kolor staje się
ważniejszy od konstrukcji i decyduje o nastroju dzieła. Religia „świętej wody" uważana za najbarwniejszą religię świata, staje się środkiem
wyrazu artystycznego i zawiera się w symbolach religijnych pojawiających się na płótnach lub mantrach przedstawianych w coraz rzadziej
używanym sanskrycie. W kompozycjach na płótnie artysta nie boi się przeciwieństw, doprowadzając do zaskakujących harmonii między
ciepłymi a chłodnymi barwami, nierzadko przenikającymi się wzajemnie.

