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Kalendarz dla Vive Targi Kielce 2012

Anna Benicewicz-Miazga
Patryk Ptak
Anna Góra-Klauzińska 

Projekt
Klub Vive Targi Kielce bierze udział 

w programie Gramy Razem dla Województwa 
Świętokrzyskiego, w ramach którego po raz 
drugi został wydany kalendarz nawiązujący do 
regionu Gór Świętokrzyskich i Ziemi Kieleckiej. 
Tematem przewodnim kalendarza na 2011 rok 
byli Świętokrzyscy Giganci. W 2012 fani piłki 
ręcznej będą podziwiać swoich ulubieńców 
w rolach Świętokrzyskich Wojowników. 

Kalendarz promuje wystawa zdjęć które 
powstały podczas „wojowniczych” sesji. 

 

Sesje zdjęciowe
Wojownicy Świętokrzyscy to projekt 

obejmujący nie tylko kalendarz ale także 
towarzyszącą mu wystawę fotograficzną. Przy 
sesjach zdjęciowych pracowali – Patryk Ptak, 
Anna Benicewicz-Miazga oraz Anna Góra-
Klauzińska. Organizacji wystawy podjął się 
Klub Vive Targi Kielce. 

Do fotografów należało opracowanie 
koncepcji artystycznej dla całego 
przedsięwzięcia. Pomysł stylizacji na 
wojowników powstał dzięki fanom drużyny, 
którzy swoich ulubieńców nazywają 
świętokrzyskimi gladiatorami. Fotografowie 
zajęli się skompletowaniem strojów i uzbrojenia 
dla swoich modeli, decydując się na połączenie 
elementów charakterystycznych zarówno dla 
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gladiatorów jak i wojowników z innych epok. 
Dzięki temu każdy z piłkarzy oraz trenerów 
mógł wcielić się w „ulubionego” wojownika – 
gladiatora, legionistę, wikinga... Stroje zostały 
wykonane na zamówienie, przy części z nich 
pracowali sami fotografowie.
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Sesje zdjęciowe odbyły się w Hali 
Legionów i trwały przez dwa miesiące (od 
początku września do końca października). 
Ciężka praca przebiegała w miłej atmosferze 
– nie zabrakło wojowniczych okrzyków i salw 
śmiechu. Fotografowani piłkarze i trenerzy 
doskonale prezentowali się jako wojownicy, 
wykazali się znakomitą znajomością tematu 
wykonując widowiskowe pchnięcia mieczami 
i obmyślając „wojownicze” pozy.  Hitem sesji 
zdjęciowych okazała się skóra z dzika, którą 
każdy z panów pracowicie atakował mieczem. 

Kalendarz 2012
W kalendarzu zaplanowano zdjęcia 

zawodników na tle wybranych atrakcji 
turystycznych regionu, z uwagi na projekt 
Gramy Razem dla Świętokrzyskiego. 
Z powodu napiętego grafika zawodników, 
pełnego treningów i wyjazdów, zrezygnowano 
z sesji plenerowych. Zdjęcia powstały 
w studio zaaranżowanym w Kieleckiej Hali 
Legionów. Piłkarze i trenerzy pozowali na 
jednokolorowym tle. Efekt końcowy uzyskano 
dzięki możliwościom współczesnych 
programów do cyfrowej edycji zdjęć, łącząc 
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postacie zawodników z fotografiami z regionu. 
Wszystko wykonane w trochę bajkowej 
konwencji ma za zadanie w oryginalny sposób 
przybliżyć miłośnikom piłki ręcznej region, 
z którego wywodzi się klub. 

 Nad postprodukcją „wojowniczych” 
ujęć wykorzystanych w kalendarzu, oraz 
jego oprawą graficzną i przygotowaniem do 
druku czuwała Anna Benicewicz-Miazga. W 
kalendarzu wykorzystano przede wszystkim 
fotografie autorstwa Patryka Ptaka. 

Poza stylizowanymi przedstawieniami 
zawodników i trenerów znalazły się w nim 
również zdjęcia meczowe z wybranymi 
najciekawszymi akcjami (autorstwa Patryka 
Ptaka), aby wszyscy fani tego sportu byli 
usatysfakcjonowani.  

Kalendarz powstał w 3 wersjach, dużej 
formatu B2, biurkowej i plakatowej formatu 
A2 ze zbiorowym zdjęciem Wojowników, które 
zostało skomponowane z pojedynczych ujęć.

Wystawa
Technikę fotomontażu wykorzystano nie 

tylko przy zdjęciach kalendarzowych, ale 
również przy niektórych pracach pokazywanych 
na wystawie towarzyszącej promocji 
kalendarza. Każdy z autorów biorących udział 
w wystawie zajął się postprodukcją własnych 
fotografii. Wystawa miała swoją premierę 4 
grudnia 2011 w trakcie meczu Ligi Mistrzów 
w Hali Legionów w Kielcach. Jej oficjalne 
otwarcie towarzyszyło premierze kalendarza. 
Część prac została zaprezentowana w hallu 
głównym  wszystkim kibicom, a część w trakcie 
bankietu dla zawodników i prasy. Od 5 grudnia 
wystawę można podziwiać w Galerii Echo.

Wieszanie prac - zawodnicy oglądają wystawę jako pierwsi.
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Wystawa

A. Benicewicz-Miazga



10 11

Wystawa

A. Benicewicz-Miazga

Wystawa

A. Góra-Klauzińska
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Wystawa

A. Góra-Klauzińska
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Wystawa

A. Góra-Klauzińska

Wystawa

P.Ptak
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Wystawa

P.Ptak
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Wystawa na Hali Legionów Wystawa na Hali Legionów - bankiet
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ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI 
NA FORUM
http://ckfoto.pl/forum

Przebieg prac ilustruje krótki film:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=IW3mxSof5gY

Wystawa w Galerii Echo


