
Koncept Salona Jelice Žuža in Galerije Savinjskih likovnih umetnikov je 
pripravila kustosinja Alenka Domjan, izvedba postavitve obeh zbirk je delo 
oblikovalca Jožeta Domjana.

Vrata Salona bodo odprta 9.00-12.00 ter 14.00-21.00 med ponedeljkom in 
soboto ter 9.00-12.00 ob nedeljah.

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec,

Aškerčeva 9 a, www.zkst-zalec.si



V četrtek, 15. septembra 2016, ob 19. uri 
Vas vljudno vabimo v Savinovo hišo v Žalcu

na odprtje stalne postavitve

SALON JELICE ŽUŽA

Akademska slikarka Jelica Žuža (1922-2014), učenka Mateja 
Sternena, študentka dunajske akademije, diplomantka ljub-
ljanske in specializantka zagrebške Akademije za upodablja-
jočo umetnost, je gotovo ena redkih osebnosti v slovenskem 
likovnem prostoru, ki je ohranila najglobljo pripadnost tradiciji 
»čistega slikarstva«. V svoji neizprosni ustvarjalni strogosti je 
presnovila izbrani motiv (tihožitje, portret) v avtonomno barvno 
in svetlobno interpretacijo; v slikovit doživljaj, ki sledi čustvenim 
vzgibom in psihološkim ugrezom ter v nedotakljivi snovnosti 
podobe prestopa čas – od spominov k večnemu.

Vsebinsko zasnovo in ustvarjalno delo umetnice Jelice Žuža  
ter Galerije Savinjskih likovnih umetnikov  
bo predstavila mag. Alenka Domjan.

Franci Rizmal (violina) in Andreja Markun (klavir) bosta z 
izbrano glasbo vtisnila dogodku še posebnost žahtnost.

Za pridobitev te dragocene zbirke smo hvaležni dediču Jeličine 
zapuščine, Dragu Žuži, ki je poleg izbranih umetniških del, 
predstavljenih v loku od študijskih let do njene smrti, Občini 
Žalec podaril tudi pisno in foto dokumentacijo, ki govori o 
njenem duhovno bogatem življenju.

Sočasno bomo v Savinovi hiši odprli 
prenovljeno in z novimi deli dopolnjeno

GALERIJO
SAVINJSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV

Adi Arzenšek • Terezija Bastelj • Jože Domjan • Anton 
Herman • Goran Horvat • Jože Horvat Jaki • Dore 
Klemenčič Maj • Peter Koštrun • Slavko Krajnc • Simon 
Macuh • Peter Matko • Jožef Muhovič • Vlado Novak 
Željko Opačak • Darinka Pavletič Lorenčak • Ana Pečnik 
Ervin Potočnik • Irena Potočnik • Uroš Potočnik • Eduard 
Salesin • Rudi Španzel • Veljko Toman • Alojz Zavolovšek 

Prenovljena zbirka nikakor ni dokončna, a vendarle razširja po-
gled v ustvarjalnost umetnikov različnih generacij, ki pripadajo 
našemu prostoru. Večino umetniških del so avtorji podarili ali 
dali Galeriji v hrambo z namenom, da je na voljo javnosti; da 
ta spoznava in prepoznava umetniške izraze in dimenzije nji-
hovega likovnega razmišljanja, ki v izbranem mediju in skozi 
proces dela pripovedujejo vsak svojo zgodbo. Čeprav v Savinjski 
dolini ni iskalo zavetja mnogo umetnikov, ne v preteklosti in ne 
danes, je prisotnost tistih, ki soustvarjajo naš kulturni prostor, 
toliko bolj dragocena.

Zbirki bo odprl župan Občine Žalec Janko Kos.


