Expozícia História baníctva na Spiši, Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
t .č. 053/4297546
Tlačová správa k výstave
VEĽKÁ MALÁ ARCHITEKTÚRA
Svet papierových modelov Ladislava JAKUBČU
Trvanie výstavy: od 11. septembra do 31. októbra 2019
Vernisáž výstavy: 10. september 2019 o 16.00 hod.
Usporiadateľ:
Slovenské technické múzeum Košice - vysunutá expozícia
v Spišskej Novej Vsi a autor
Výstava realizovaná v rámci DNÍ EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
„UMENIE A ZÁŽITOK“
Ing. Ladislav Jakubčo
Niekoľkonásobný medzinárodný majster Poľska v stavbe papierových modelov od roku 1983.
Účastník medzinárodného bienále staviteľov lode „Vasa“ – Štokholm 2008.
Diplom medzinárodnej organizácie NAVIGA staviteľov modelov lodí kategórie „C“ z roku
1998.
Druhé miesto medzinárodnej súťaže papierových modelov lodí – Schiffahrstmuseum
Bremerhaven.
Zaslúžilý modelár Zväzu modelárov Slovenska 2013.
Absolvent Strednej priemyselnej školy v Prešove, odbor pozemné staviteľstvo a Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave. Počas štúdia bol členom v klube modelárov dráhových
áut a v propagačnom klube pod vedením známeho karikaturistu Mariána Bachratého, kde
získaval prvé výtvarné skúsenosti. S funkčnými modelmi sa oboznamoval na letisku vo
Vajnoroch.
Sedemnásť rokov viedol modelárske krúžky na školách a ODPaM v Spišskej Novej Vsi.
Od roku 1986 prispieval do časopisov Zenit pionierov, neskôr Zenit a Elektrón Zenit (E+Z)
a v súčasnosti do časopisu Fifík.
V roku 2012 vydalo vydavateľstvo Perfekt autorskú publikáciu Ladislava Jakubču
PAPIEROVÉ MODELY – VYSTRIHOVAČKY: stavebné stroje, vojenská technika,
lokomotíva, lanovka, stavby, lietadlá, výskumná loď, anatómia človeka, vesmírna sonda ...
z jeho viac ako tridsaťročnej tvorby. Do tlače je pripravený druhý diel vystrihovačiek.
Na výstave návštevník určite nájde to, čo ho zaujíma. Pre školákov je pripravený kvíz, tvorivé
dielne a prezentácia Architektúra – známe i neznáme stavby sveta – minulosť a súčasnosť.
_________________________________________________________________________
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 9.00 – 15.00 hod.,
prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 (voľný vstup).
Kontakt: www.stm-ke.sk
STM SNV: e-mail: dana.rosova@gmail.com , 0911 849 131
banicke.centrum.snv@gmail.com, 053/4297546

