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“A nossa missão é valorizar as
recordações”*
*Andrea Mainetti, CEO, Album Epoca
Durante os três dias do AE Academy 2017, mais de 500 fotógrafos profissionais
de todo o mundo obtiveram inspiração e ideias de um grupo de especialistas
premiados e de renome no mundo da fotografia.
O AE Academy consagrou-se no cenário internacional como uma oportunidade de
formação relevante para profissionais da indústria fotográfica.
O evento teve lugar na fantástica localidade de Colli del Tronto (AP) a 18 e 19 de
novembro de 2017, antes de ser transferido para a zona de Rimini.
Durante os dois dias dedicados especificamente a atividades de formação, uma
série de oradores estiveram em palco, ao mesmo tempo que os muitos workshops
motivadores permitiram aos embaixadores do Album Epoca partilhar histórias de
inovação e sucesso para o seu público.
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A nova coleção de álbuns foi apresentada numa maravilhosa sala de espetáculos
experimental, aprimorada com fotografias impactantes tiradas pelo fotógrafo
coreano Hong Jang Hyun, sob a direção artística da Vogue Italia.
Este evento ofereceu um formato de comunicação verdadeiramente inovador para
expor o estilo e o design dos produtos oferecidos pelo Album Epoca – Made in
Italy.
Esta colaboração deu início à revista “FOREVER – A World of Memories”. O volume descreve de forma intimista o mundo do Album Epoca e o estado de espírito
de toda a coleção, ao criar uma ligação mais profunda com os consumidores de
hoje. A revista foi concebida para substituir o catálogo simples e tornar-se assim
num recurso prático que os fotógrafos podem utilizar como suporte das suas
atividades profissionais.
O último dia foi dedicado ao aperfeiçoamento de técnicas fotográficas, concentrando-se nas tendências mais recentes da fotografia profissional e no discurso
público.
Os fotógrafos presentes foram inspirados pelos vários eventos dos três dias envoltos em emoção e experiência. Tendências, motivação, paixão e entusiasmo foram
os marcos que caracterizaram o fantástico evento AE Academy 2017.
No AE Academy 2017, os participantes tiveram a oportunidade de lidar e experimentar uma variedade de máquinas fotográficas e lentes da série X da Fujifilm,
incluindo o modelo mais recente GFX.
Além de serem verdadeiras joias a nível de design e produção, os produtos AE
são feitos de páginas fabricadas com materiais fotográficos profissionais da
Fujifilm. Os papéis fotográficos utilizados foram Álbum HD, DPII, Veludo e Pérola
da Fujicolor. www.originalphotopaper.com
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