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Jelica Žuža, Avtoportret, 1973, olje/platno

Akademska slikarka Jelica Žuža (1922-2014) je po končani meščanski šoli v Celju stopila v uk slikarstva k mo-
jstru, slovenskemu impresionistu, Mateju Sternenu, ki je v svoji hiši na Mirju v Ljubljani poučeval slikarstvo in 
restavratorstvo od leta 1924 dalje. Z njim je ohranila stike tudi kasneje, ko se je odločala za študij na Dunaju 
(Akademie der bildenden Künste, 1942-1944). Po osvoboditvi je študij nadaljevala na Akademiji za upodabljajočo 
umetnost v Ljubljani (današnja Akademija za likovno umetnost in oblikovanje), vpisala se je v tretji letnik 
slikarstva, v razred prof. G. A. Kosa in leta 1947diplomirala. Takoj po diplomi je krenila na specialistični študij 
slikarstva v Zagreb, na Kraljevsko umjetničku akademiju (današnja Akademija likovnih umjetnosti), v razred 
prof. Marina Tartaglie. Specialko je zaključila leta 1950, a se je za stalno vrnila domov šele leta 1959. Bila je 
članica Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske (1957), kasneje se je pridružila tudi Društvu slovenskih likovnih 
umetnikov. 
Samostojno je razstavljala v Zagrebu (1955), Celju (1961 in 1969), Ljubljani (2004), skupinsko pa v Beogradu, 
Sarajevu, Osijeku, Dubrovniku, Ljubljani, Mariboru, Slovenj Gradcu, Celju, Londonu, Vincenzi in Veroni. Za svoje 
delo je prejela več nagrad in priznanj, med drugimi tudi leta 1973 nagrado Prešernovega sklada. Njena dela 
so zastopana v stalnih zbirkah v Umetnostni galeriji Maribor, v Muzeju suvremene umjetnosti v Zagrebu, v 
Moderni galeriji Ljubljana, na Reki, v Cetinju, v Galeriji sodobne umetnosti Celje ter drugih javnih in zasebnih 
zbirkah doma in na tujem.

SALON JELICE ŽUŽA
Savinova hiša Žalec

Tihožitje s črno steklenico, 1985, olje/platno

V ateljeju umetnika, fotografija Umetnica pri delu, fotografija

Posoda s sadjem, 1959, olje/platno

Mali šopek, 1972, olje/platno



SLIKARKA, KI JE LJUBILA MELODIJO BARVE

Kaj je drugačno pri ljudeh onkraj črte vsakdanjega življenja? Je to način razmišljanja, drugačna predstava o 
svetu ali tisti močan objem vzvišenega, magično lepega, iz poetičnega duha stkanega ogrinjala, ki prekriva 
prostor umetnosti? Prostor, kjer živijo sanje, kjer brstijo plodne misli in v brzicah plujejo v očarljiv svet lepote. 
Umetnost je povezovalka časa. V labirintih stoletij skriva molčeče podobe, da jih prikličemo iz somraka in 
jih razgrnemo v prostoru časa. Tukaj in za prihodnje rodove.

Ena takih podob je stalna postavitev Salona Jelice Žuža. Vsa umetniška dela in pisno ter foto dokumentacijo 
zanjo je podaril umetničin nečak, Drago Žuža. V hiši, kjer je v začetku sedemdesetih let prav Jelica Žuža 
snovala prvo galerijo – Savinov likovni salon, odpiramo danes njen slikarski habitus.

V prvi sobi sledimo slikarskim začetkom, študijski poti in ustvarjalni zrelosti z najbolj značilno motiviko – ti-
hožitjem in portretom, ki sta se skozi več desetletij prepletala s simfonijo in tišino, včasih postajala v somraku, 
potem pa spet začutila močan utrip poteze in barvnega napoja.
V drugem prostoru odpiramo pogled v »njeno podobo« - avtoportret, ki je za mnoge umetnike v življenju, 
še posebno v prelomnih obdobjih, skriti odvod siceršnjega slikarstva in sugestivna likovna oblika - odkrivati 
lastni »jaz«. Telo umetnika namreč postane model za slikarsko dejanje, skozi katero raziskuje globine duha 
in osebno mitologijo, ki se zrcali v odsevu lastne podobe. Poleg avtoportretov so razstavljeni tudi portreti 
umetnice, ki so jih ustvarili drugi: slikar Marino 
Tartaglia ter kiparji Milan Vojsk, Vladimir Štoviček 
ter France Gorše, s katerimi je vseskozi ohranjala 
tesne vezi. Zadnja soba je dokument njenega 
življenja. Vanjo smo naselili izbrane fotografije 
družine in njene podobe skozi različna življenj-
ska obdobja ter dokumentarni film »Jelica Žuža«, 
posnet leta 2011.

Akademska slikarka Jelica Žuža (1922-2014) je 
gotovo ena redkih osebnosti slovenskega likov-
nega prostora, ki je ohranila najglobljo pripad-
nost tradiciji »čistega slikarstva«. Bila je izrazita 
individualistka, ni je mogoče postaviti v nobeno 
umetniško gibanje ali smer druge polovice dvaj-
setega stoletja, ki bi jasno izražala njen slikarski 
profil. Umaknila se je iz svojega časa in čeprav je 
bila zagledana v tradicijo štafelajne slike in je zra-
sla iz izkušenj barvnega realizma, se je kljub svoji 
neizprosni ustvarjalni strogosti dotaknila krajne 
meje upodobljivega, ko je motiv (tihožitje, por-
tret) postal le še silhueta sence - presnovljen v 
povsem avtonomno barvno interpretacijo.

»Slikarsko delo mora biti telo,« je bila zapoved 
mojstra slike Marina Tartaglia, profesorja zag reb-
ške akademije likovnih umetnosti, kjer je Jelica 
Žuža obiskovala slikarsko specialko in se spo-

znavala z akcenti njegovega slikarstva; z modrostjo 
velikega esteta, ki je imel močan občutek za red, ki 
je iskal globino sveta z razumom, kjer je bila misel 
vselej pred slučajem, in kjer barve niso izpovedovale 
samo čustev, temveč so plastile zgoščene misli v 
telo slike. Vse to je oplajalo njeno predhodno zna-
nje, pridobljeno pri slikarju Mateju Sternenu, kjer 
je skozi svetlobo raziskovala občutljivost tonskih 
vrednosti in način slikanja po modelu. Kasneje je 
študij na ljubljanski Akademiji še stopnjeval ljubezen 
do ateljejskega slikanja in krepil slo po barvi, bodi-
si po prosojnih lisah bodisi po gostih površinah, ki 
so gnetle njena občutja in vodile igro potez. Njen 
profesor Gojmir Anton Kos je izhajal iz prepričanja, 
in tako tudi učil, »da se slika gradi pravzaprav šele 
na platnu«. Jelica Žuža je to zapoved ohranila do 
konca svoje ustvarjalne poti. Barva je bila njena 
odložena gesta in hkrati gibka misel, ki je pretanje-
no iskala sozvočje tonov; premišljeno je drsela iz 
jutranje svetlobe v nemo temino noči. Tradicijo je 
dojemala kot stvarstvo zgodovinskih konvencij in 
hkrati v njej iskala svežega duha. Zavedala se je, da 
le popolno obvladovanje medija vodi k individualno 
zaznamovani slikarski noti. Tako je poetični realizem 
svojih zgodnejših del že v začetku petdesetih let 

preobrazila v novo barvno atmosfero in vanjo naselila pritajeno slikarsko témo - tihožitje in portret. Njena 
vnema po barvni tektoniki slike je bila namreč močnejša od motiva samega, zato je iskala tisto razsežnost, v 
kateri upodobljena realnost izgubi svoj pomen in v zgoščenem jedru postaja le še znak slikarskega življenja; 
prostor večnega raziskovanja in boja demonskih prebliskov med strogostjo in ognjem geste, ki se v njenem 
življenju pravzaprav ni nikoli končal. Zavezanost učitelju Marinu Tartaglii, ki je vsadil generacijam študentom 
»strogost« in večni sum do lastnega dela, je bila zanjo veliko breme. To je razbrati tudi iz intervjuja z Marijo 
Švajncer (VEČER, poglavje Likovna umetnost, 6. 5. 1964), v katerem se izpove takole: »Slikarstvo je zame osebno 
nekaj zelo napornega, ne ustvarjam z lahkoto in hitro, marveč težko in dolgo. Na kakem motivu delam tudi po 
pol leta, celo dalj časa, sočasno slikam isti motiv na dveh platnih in tako z medsebojnim dopolnjevanjem obeh 
poskušam uresničiti svojo zamisel. Rada slikam portrete, vendar se zaradi težav z modeli vedno znova vračam k 
mrtvi prirodi. /…/ … vse to pa bi rada ustvarila v enkratnih motivih, v barvni harmoniji, enaki harmoniji tonov 
v glasbi. /…/ in navaja besede njenega profesorja Tartaglie …«Poglejte svetlobo in senco, kako se spajata, glejte 
s svojimi očmi in slikajte.« /…/.

Kljub številnim potovanjem v tujino in stikom z zahodno umetnostjo, tudi v času težko prehodnih meja, 
kljub odličnim strokovnim ocenam njenega dela v javnih medijih, ki jim sledimo vse od prvih razstav v 
Zagrebu, kljub prejetim nagradam, med njimi nagradi Prešernovega Sklada, ni mogla povsem ubežati dvo-
mu o vrednosti svojega slikarstva – o tem, da je vanj vdahnila vse življenjske in slikarske izkušnje, bogato 
likovno znanje, prefinjeno estetiko, likovno poglobljen odnos do upodobljenega in intelektualno širino, 
kar vse je oplajalo njeno slikarsko pot do končne izpolnitve – do optične celote, v kateri kot iz koprene 
vznika ples med tonom in barvo.

Alenka Domjan

Študija za sliko Šopek na zelenem ozadju, 1950, 
svinčnik/papir

Šopek na zelenem ozadju, 1950, olje/platno

Sandra II. (Deklica), 1969, olje/platno Gospa Liza I., 1989, olje/platnoŠtudija akta, čas šolanja v Zagrebu, svinčnik/papir

Študija žene, čas šolanja na Dunaju, pastel/papir


