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REKLAMA

12,99 €

1 Baby T-Shirt und Shorts im Set

Baby T-Shirt und Shorts im Set in weiss / dunkelblau in Größe 74. Mamis Liebling!...
Ernsting's family

2 E Bike 160 Km Reichweite

E Bike 160 Km Reichweite zum kleinen Preis. In geprüften Shops bestellen! Preis.de

Ekspozycja jest niecodzienna. To pierwsza w Polsce prezentacja z zastosowaniem
nowoczesnej technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (ang. Augmented Reality) i
jednocześnie pierwsza wspólna wystawa dwojga artystów - ojca i córki. Pokazano
prace malarskie artysty plastyka i projektanta Dariusza Biegaja (obecnie mieszka on
w Niepołomicach) wykonane techniką akrylową i olejną na płótnie oraz animacje w
technice 2D autorstwa Natalii Biegaj, prezentowane w formie ilustracji.

Na wernisażu gościli także założyciele studia kreatywnego The MajorDesign Creative
Agency z siedzibą w Wiedniu, które jest partnerem i współtwórcą niepołomickiej
wystawy. Studio to stworzyło aplikację The MAJORDESIGN AR APP, umożliwiającą
oglądanie obrazów i animacji poprzez nakierowanie urządzenia mobilnego na 

.

Wystawa „Obraz (po)rusza” będzie czynna do 17 maja. Wstęp wolny.

Jak odróżnić alergie od przeziębienia?
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Piotr Dąbrowiecki: Kwiecień to miesiąc brzozy
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Kraków. Wraki zajmują miejsce kierowcom i szpecą miasto

Tego nie wolno na balkonie? [zdjęcia]

Skoczek narciarski Dawid Kubacki wziął ślub! [ZDJĘCIA]

Oszuści i naciągacze poszukiwani przez policję w Małopolsce. ZDJĘCIA,
NAZWISKA

Juwenalia Krakowskie 2019: kto, gdzie i kiedy
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GP Hiszpanii: Mercedes wygrał kwali�kacje, Kubica ostatni

Zaledwie kilometr od Wawelu znajdują się piękne, stare domy

Powiązane





https://dziennikpolski24.pl/gp-hiszpanii-mercedes-wygral-kwalifikacje-kubica-najwolniejszy/ar/c2-14124669
https://dziennikpolski24.pl/czy-wiesz-ze-te-domy-znajduja-sie-tylko-kilometr-od-wawelu-galeria/ar/c15-13292267
https://dziennikpolski24.pl/gp-hiszpanii-mercedes-wygral-kwalifikacje-kubica-najwolniejszy/ar/c2-14124669
https://dziennikpolski24.pl/czy-wiesz-ze-te-domy-znajduja-sie-tylko-kilometr-od-wawelu-galeria/ar/c15-13292267
https://dziennikpolski24.pl/areszt-dla-28latka-ktory-wystawil-dziecko-przez-okno-autobusu/ar/c1-14124799
https://dziennikpolski24.pl/
https://gratka.pl/?utm_source=dziennikpolski24.pl&utm_medium=gratkakampania&utm_campaign=graton_x_nm&utm_content=link-logo


11.05.2019 Niepołomice. Otwarto pierwszą w Polsce wystawę animacji 2D [ZDJĘCIA] | Dziennik Polski

https://dziennikpolski24.pl/niepolomice-otwarto-pierwsza-w-polsce-wystawe-animacji-2d-zdjecia/ar/c1-14116921 10/13

Areszt dla 28-latka, który wystawił dziecko przez okno autobusu
Trzy miesiące aresztu i poważne zarzuty. 28-latek z Krakowa, który wystawił 1,5 roczną
córeczkę za okno pędzącego autobusu miejskiego, tra�ł za kraty. Internauci nie zostawiają na
nim suchej nitki. Jego tłumaczenie jest absurdalne i bezczelne - komentują.

GP Hiszpanii: Mercedes wygrał kwali�kacje, Kubica ostatni
Robert Kubica był zdecydowanie najwolniejszym kierowcą podczas kwali�kacji przed Grand
Prix Hiszpanii. Pole position wywalczył Valtteri Bottas z Mercedesa.
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Warszawa: Tragedia w szkole podstawowej. Powodem pieniądze
Tragiczny �nał szkolnej awantury. W piątek około godz. 10 w Szkole Podstawowej nr 195 im.
Króla Maciusia I w Warszawie doszło do bójki pomiędzy uczniami z użyciem ostrego narzędzia.
Jeden z uczniów nie żyje. Jak podaje portal Warszawa w Pigułce, powodem zbrodni miały być
rozlicz...

Brzesko. Wypadek na A4. Ciężarówka uderzyła w bariery
Utrudnienia w ruchu czekają na kierowców, którzy jadą autostradą w kierunku Rzeszowa. W
Bileczy na 478 km autostrady ciężarówka z przyczepą wpadła w barierę odzielającą kierunki
jazdy. Przyczepa położyła się na bariery niszcząc je i wypadła na sąsiedni pas.





https://dziennikpolski24.pl/warszawa-smierc-w-szkole-podstawowej-w-wawrze-tragiczny-final-awantury-15letni-uczen-moze-byc-sadzony-jak-dorosly/ar/c1-14121947
https://dziennikpolski24.pl/brzesko-wypadek-na-a4-ciezarowka-uderzyla-w-bariery/ar/c1-14124375
https://dziennikpolski24.pl/krakow-runmageddon-kids-2019-najmlodsi-tez-walcza-z-przeszkodami/ar/c2-14119005
https://dziennikpolski24.pl/warszawa-smierc-w-szkole-podstawowej-w-wawrze-tragiczny-final-awantury-15letni-uczen-moze-byc-sadzony-jak-dorosly/ar/c1-14121947
https://dziennikpolski24.pl/brzesko-wypadek-na-a4-ciezarowka-uderzyla-w-bariery/ar/c1-14124375
https://dziennikpolski24.pl/krakow-runmageddon-kids-2019-najmlodsi-tez-walcza-z-przeszkodami/ar/c2-14119005
https://dziennikpolski24.pl/
https://gratka.pl/?utm_source=dziennikpolski24.pl&utm_medium=gratkakampania&utm_campaign=graton_x_nm&utm_content=link-logo


11.05.2019 Niepołomice. Otwarto pierwszą w Polsce wystawę animacji 2D [ZDJĘCIA] | Dziennik Polski

https://dziennikpolski24.pl/niepolomice-otwarto-pierwsza-w-polsce-wystawe-animacji-2d-zdjecia/ar/c1-14116921 12/13

Powrót do góry 

Aplikacja iOS

Runmageddon: Najmłodsi też walczą z przeszkodami
Kraków. Runmageddon KIDS 2019. Runmageddon to szkoła przetrwania dla dorosłych
zawodników. Ale nie tylko. Wspaniała zabawę mają też dzieci.

Patryk Zaucha, talent z Cracovii czeka na piłkarską maturę
Zawodnik Cracovii jest wicemistrzem Polski juniorów. Na debiut w ekstraklasie jeszcze czeka,
choć trenuje z pierwszą drużyną i został zgłoszony do rozgrywek. To będzie jego piłkarska
matura, bo tę w szkole właśnie zdaje.
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