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KALENDARZ NA 2011 DLA
KS VIVE TARGI KIELCE

Anna Benicewicz-Miazga, Patryk Ptak 

PROJEKT
Głównym założeniem  kalendarza jest 

promocja regionu świętokrzyskiego przez 
zawodników KS Vive Targi Kielce. Decyzją 
klubu miały być to zdjęcia różnorodnych atrakcji 
regionu ze wstawionymi zdjęciami zawodników 
tak, aby ich sylwetki były kilkakrotnie większe 
od naturalnych rozmiarów ludzkich, dla danego 
zdjęcia bazowego. 

Wybór zdjęć bazowych do kalendarza 

23 listopada 2010r.

wykonał zleceniodawca, określając wcześniej 
jakie obiekty mają one przedstawiać. 
Kilka zdjęć miało dotyczyć Kielc, reszta 
ciekawostek, atrakcji, zabytków i przyrody 
województwa. Z wielu przygotowanych 

zdjęć wyselekcjonowano 12 głównych i 12 
uzupełniających. Zasugerowaliśmy aby zdjęcia 
zgadzały się z porami roku, a także niektóre 
pozy zawodników lub rekwizyty, pasowały do 
klimatu zdjęcia i pory roku. Tak więc w styczniu 
zawodnicy krążą na miotłach nad zimowym 
Gołoborzem, a w grudniu, w zimowej scenerii 
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Wiatraka z Grzymałkowa w Tokarni, mają 
worek pełen piłek – jak Św.Mikołaj/młynarz.

LAYOUT
Rok wcześniej wydany został kalendarz 

w kolorystyce czarnej (ciemnej), w ułożeniu 
pionowym, w tym roku zadecydowano dla 
odmiany o wyborze projektu na jasnym tle.           
W pierwszej fazie testów rozpatrywany był 
także układ pionowy, ale po wykonaniu kilku 
wersji wybrano układ poziomy. 

Okładka kalendarza zaprojektowana 
została w formie panoramy – małej planetki 
– jest kompilacją wielu atrakcji  z regionu, 
osadzonej na piłce. Karty kalendarza zawierają 
zdjęcie bazowe na które wklejeni są zawodnicy 
oraz trenerzy. Obok zdjęcia bazowego 
znajduje się uzupełniające zdjęcie wybranej 
atrakcji z opisem, a także zdjęcia portretowe 
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zawodników z opisami. Ponieważ wybrano 19 
zawodników i 2 trenerów, na niektórych kartach 
są umieszczone po dwie osoby.

 Karta tylna kalendarza to zestaw wszystkich 
zdjęć uzupełniających z kalendarza, zarówno 
zawodników jak i atrakcji regionu. 
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w jednej z sal Hali Legionów w Kielcach. 

Zawodnicy pozowali na jednolitym tle 
w określonych pozach, pozwalających na 
wpasowanie ich do zdjęć bazowych. 

Niektóre pozycje były dość wymagające, 
aby zawodnicy nie tracili 
równowagi, a także aby 
ich sylwetki wyglądały 
naturalnie, posiłkowano 
się w tym celu różnymi 
sprzętami zastępczymi.  

W trakcie sesji 
zostały wykonane także 
zdjęcia portretowe, 
które umieszczone są                    
w kalendarzu, a także 
wykorzystano je do 
strony internetowej klubu 
oraz będą na nowych 
kartach zawodników.

SESJE Z ZAWODNIKAMI
Sesje zdjęciowe z zawodnikami musiały być 

wykonane partiami, w ciągu kilku dni, tak aby 
nie kolidowały ze zgrupowaniami i treningami. 
Z tego także powodu nie mogły się odbywać        
w odległym miejscu, studio trzeba było 
zaaranżować na miejscu. Wykonane zostały 



8 9



10 11



12 13

DALSZE PRACE GRAFICZNE
Po wykonaniu pierwszej sesji fotograficznej 

można już było przystąpić do montażu zdjęć. 
Wstępne fotomontaże pomogły zawodnikom 
w trakcie kolejnych dni zdjęciowych zrozumieć 
zamysł całego projektu. Dzięki temu łatwiej im 

przychodziło oswoić się z pozowaniem.

Montaż zdjęć był bardzo pracochłonny, 
niektórym zawodnikom należało podmieniać 
części garderoby, także dostosować zdjęcia 
bazowe, aby lepiej komponowały się 
z całością.
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Wykonali:

Anna Benicewicz-Miazga

 Patryk Ptak

ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FORUM

http://ckfoto.pl/forum

W PRASIE
Podczas czwartego 

dnia sesji, plan zdjęciowy 
odwiedziła dziennikarka 
Echa Dnia – Pani Dorota 
Kułaga. Artykuł oraz 
wywiad video z sesji 
ukazał się zarówno na 
stronie internetowej jak 
i w wersji papierowej 
tego dziennika. 

 


