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“Misyonumuz anılara değer
vermektir”*
*Andrea Mainetti, CEO, Album Epoca
Üç günlük AE Academy 2017 etkinliği boyunca dünyanın dört bir yanından gelen
500‘ün üzerinde profesyonel fotoğrafçı bir dizi tanınmış ve ödüllü fotoğraf uzmanından esinlendi ve fikirler topladı.
AE Academy, fotoğraf endüstrisinde profesyoneller için uluslararası düzeyde
önemli bir eğitim fırsatı olarak önemli bir konuma sahip.
Etkinlik Rimini alanına geçmeden önce, 18 ve 19 Kasım 2017‘de, muhteşem Colli
del Tronto (AP) ortamında gerçekleşti.
Özellikle eğitim faaliyetlerine ayrılan iki gün boyunca bir dizi konuşmacı sahneye
çıkarken, birçok ilham verici atölye çalışması Album Epoca Temsilcilerinin yenilik ve
başarı hikâyelerini izleyicileriyle paylaşmalarına imkân sağladı.
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Yeni albüm koleksiyonu, Vogue Italia‘nın sanatsal yönlendirmesi doğrultusunda
Koreli fotoğrafçı Hong Jang Hyun tarafından çekilen etkileyici görsellerle zenginleştirilen, çarpıcı bir deneysel sergi salonunda sunuldu.
Bu, Album Epoca – Made in Italy tarafından sunulan ürünlerin tarzını ve tasarımını
sergilemek için gerçekten yenilikçi bir iletişim formatı sağladı.
Bu işbirliği “FOREVER – A World of Memories” dergisinin ortaya çıkmasına vesile oldu. Dergi, Album Epoca dünyasını ve tüm koleksiyonun ruh halini yakından
anlatıyor ve böylece günümüzün tüketicileriyle daha derin bir ilişki kuruyor. Dergi
basit kataloğun yerini alacak ve bunun yerine, fotoğrafçıların meslekî faaliyetlerini
desteklemek için kullanabilecekleri pratik bir kaynak haline gelecek şekilde tasarlanmıştır.
Etkinliğin son günü profesyonel fotoğrafçılık ve topluma hitap etme konularındaki
en son eğilimlere odaklanarak fotoğraf tekniklerin mükemmelleştirilmesine ayrılmıştı.
Katılan fotoğrafçılar, üç gün boyunca duygu ve deneyimle dolu çeşitli etkinliklerden
ilham aldı. Eğilimler, motivasyon, tutku ve coşku seçkin AE Academy 2017 etkinliğinin belirgin özellikleri oldu.
AE Academy 2017‘de, katılımcılar, Fujifilm‘in X serisinden yeni GFX modeli de dahil
çeşitli kamera ve objektifleri deneme ve kullanma fırsatı buldu.
AE ürünleri, gerçek birer tasarım ve üretim mücevheri olmalarına ek olarak, Fujifilm
profesyonel fotoğrafçılık malzemeleri ile yapılan sayfalardan üretildi. Kullanılan
fotoğraf kâğıtları: Fujicolor Album HD, DPII, Velvet ve Pearl.
www.originalphotopaper.com
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