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Maja Šubic se je po diplomi na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani usmerila predvsem v ilustracijo in 
freskoslikarstvo. Njena strast do narave se je razširila 
tudi na naravoslovje, še posebej pa je njeno radovednost 
vzbudil Charles Darwin in pozneje tudi njegov ded 
Erasmus Darwin. Raziskovanje dela Charlesa Darwina 
se je začelo že pred letom 2000, prva razstava posvečena 
170-letnici odhoda ladje Beagle okoli sveta pa je bila na 
Loškem gradu leta 2001.

Za to razstavo je veliko kovinsko kroglo poslikala v 
globus (slika 1) in na njem narisala pot ladje Beagel 
okoli sveta. Globus je sedaj razstavljen v Osnovni šoli 
Poljane.

Središče te razstave pa je bila zbirka kamnitih znamk 
– v tehniki freske na lehnjaku. Na vsaki znamki je upo-
dobljena žival (slika 2), levo od nje pa pokrajina, narav-
no življenjsko okolje upodobljenih živali. Izmed števil-
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Charles Darwin v delih Maje Šubic
vsak naravoslovec slej ko prej spozna charlesa Darwina in njegovo zapuščino.
Posebej pa je zanimivo, kako se je nad življenjem in delom charlesa Darwina navdušila 
akademska slikarka Maja Šubic.

Slika 1: Globus (v velikosti človeka) z narisanimi živalmi, 
ki jih je popisal Charles Darwin.

Slika 2: Kamnita znamka Čudoviti kljunaš

Slikarka Maja Šubic. Poljane, 8. avgusta 2013.
Vir: Povzeto po arhivu Dela na https://www.delo.si/zgodbe/
nedeljskobranje/slikarko-majo-subic-sta-zapeljala-darwina.html
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nih organizmov, ki jih je Darwin popisal in opisal, je 
izbrala šest živali (slika 3). 

Razstavo so dopolnjevale informativne skice in bese-
dila ter poseben natis omejene serije znamk.

Razstava, ki jo je dopolnila z novim freskami (slika 4), 
je gostovala tudi v Galeriji na Inštitutu Jožef Stefan 
(2004), kjer jo je opazil direktor British Councila Ro-
bert Monro, biolog, doma blizu Darwinovega rojstnega 
kraja Shrewsburya, in ji leta 2006 vtrl pot na Darwinov 
festival. V počastitev 200. obletnice Charlesovega roj-
stva so Majo Šubic povabili na šolo, ki jo je obiskoval 
Darwin, kjer je na steno vhodne avle naslikala fresko s 
45 živalmi (2009) (slika 5).

Pri raziskovanju življenja in dela Charlesa Darwina je 
naletela na njegovega deda Erasmusa Darwina – razsve-
tljenca, zdravnika in ljubiteljskega pesnika. Maja Šubic 
je podobe, povezane z osebnostjo in delom Erasmusa 
Darwina, zopet kot freske prenesla na lehnjak, tokrat v 

Slika 3: Serija znamk

Slika 4: Freska s Cyttaria darwinii (vrsta drevesne gobe)

Slika 5: Maja Šubic pri slikanju freske v Shrewsburyju
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Slika 6: Krožnik s fresko

obliki krožnikov (slika 6). S tem je prikazala povezavo 
med družino Wedgwood, tudi lastnico istoimenske 
znamke znamenitega angleškega porcelana, in Darwi-
novo družino (Razstavi v Galeriji Šivčeva hiša v Rado-
vljici, 2013, in Galeriji Srečišče Hostel Celica, 2015). 

Darwina in živali, ki jih je opisoval, je želela predsta-
viti tudi mlajšim. Tako je kot ilustratorka v akvarelni 
tehniki kolorirane perorisbe sodelovala pri izdelavi ani-
mirane serije Potovanje na ladji Beagle. 

Rdeča nit serije je Charles Darwin in najrazličnejše 
živalske vrste, ki jih je odkril na potovanju z ladjo Bea-
gle. Zgodbe temeljijo na zapisih v njegovem dnevniku. 
Gre za avtohtone živali, ki so nam še vedno prevečkrat 
neznane in o njih ne vemo prav veliko. Nekatere med 
njimi so ogrožene ali celo že izumrle, zato je spoznava-
nje Darwinovih živalskih vrst še toliko bolj zanimivo za 
prikaz in ozaveščanje gledalcev o odnosu človeka do 
narave.

V prvemu delu serije Pasavec (2013, režija Jernej Lun-
der, produkcija: Invida, d. o. o.) je prikazan svet v Južni 
Ameriki in življenje Pasavca, ki išče svoje brate (slika 7).

V drugem delu Ljubezen galapaške želve (režija Jernej 
Lunder, produkcija: Invida, d. o. o., 2017) ladja Beagle 
pristane na galapaškem otočju, kjer spoznamo novo vr-
sto živali galapaško želvo in njeno zgodbo (slika 8). V 
animaciji se prepletala dve ravni: jasna poljudnoznan-
stvena ilustracija in preprosta, igriva, stripovsko narav-
nana obravnava glavnih junakov: želve in mladega razi-
skovalca.

Viri:

n Katalog z razstave: Maja Šubic, Potovanje na ladji Beagle, Samozalož-
ba, 2001.

n Katalog z razstave: Maja Šubic, Potovanje naladji Beagle, Institut Jožef 
Stefan, 2004.

n Katalog z razstave: Maja Šubic, Spomini na deda, Erasmus Darwin, 
1731–1802, Galerija Šivčeva hiša, Radovljica, 2013.

n Katalog z razstave: Maja Šubic, Spomini na deda, Erasmus Darwin, 
1731–1802, Galerija Srečišče Hostel Celica, Ljubljana, 2015.

n Promocijsko gradivo Produkcijske hiše Invida d.o.o., 2017.

Slika 8: Kratki animirani film Ljubezen galapaške želve

Slika 7: Kratki animirani film Pasavec

Predstavitev animiranih filmov je dostopna na:

NAPOVEDNIK: Potovanje na ladji Beagle – Pasavec. 
https://www.youtube.com/watch?v=o0FwkQvbbuU

NAPOVEDNIK: Potovanje na ladji Beagle – Ljubezen galapaške želve. 
https://www.youtube.com/watch?v=cb_GK04A7xA


