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Specjalne wyroznienie dla fotografii w Polsce
Emil Bilinski jest pierwszym polskim masterem marki Ilford
ILFORD Imaging Europe, Bergisch Gladbach, im 30. Juni 2017
ILFORD portretowy Emil Bilinski został przyjęty do grupy artystów Ilford Masters. W programie biorą
udział twórcy wyróżniający się wyjątkowymi pracami drukowanymi na papierach Ilford. Emil Bilinski
jest trzydziestym członkiem Ilford Masters na świecie i pierwszym Polakiem w tym gronie (szczegółowe
informacje dotyczące Ilford Masters: http://ilford.com/community/ilford-masters).
Emil Bilinski dorastał w Austrii, studiował fotografię oraz komunikację wizualną. Podczas studiów pracował
w wiedeńskim muzeum KunstHausWien, zaprojektowanym przez artystę Friedensreicha Hundertwassera.
To doświadczenie pozwoliło młodemu twórcy docenić wagę sztuki, dało także okazję do zaprezentowania
swojej pierwszej wystawy fotograficznej.
Wyjątkowy styl Emila łączy czystą formę z minimalistycznym wrażeniem, które ukazuje siłę i piękno
każdego pojedynczego motywu. Do klientów Emila Bilinskiego należą: Wella, T-Mobile, Braun i Samsung,
ma na swoim koncie również globalne publikacje w Harpers, Bazaar, Cosmopolitan i Elle.
Komentując przyjęcie do Ilford Masters Emil powiedział: „ Moja praca łączy zamiłowanie do fotografii
z pasją do grafiki. Wybieram wyłącznie papiery, które pozwalają wyłonić wartość moich zdjęć. Dlatego
używam papierów Ilford Galerie Metallic Gloss dla wydobycia detali, włosów w fotografii beauty. Papier ten
nadaje im żywy i metaliczny wygląd. Do wydruków czarno-bialych używam Ilford Galerie Gold Fibre Gloss
lub Gold Fibre Silk, które łączą zdumiewającą jakość z klasycznym analogowym wrażeniem. Przypomina
mi dni spędzone dawniej w ciemni.“
Arnoud Mekenkamp, Dyrektor Zarządzający firmy Ilford imaging GmbH jest dumny, że również w Polsce,
gospodarczo wiodącym kraju Europy Wschodniej może powitać Mistrza Ilford: „Prace Emila są godne uwagi
i poruszające. Cieszę się, że możemy przyjąć fotografa z takim stylem do grupy Ilford Masters“
Zdaniem Michała Wiatrowskiego z Fine Art Foto, polskiego dystrybutora papierów Ilford, przyjęcie Emila do
Ilford Masters da dodatkową motywację i z pewnością zainspiruje wielu twórców w Polsce.
Informacje o marce Ilford:
Utworzona w roku 1879, jest Ilford to jedna z najstarszych firm w branży fotograficznej. Z historia
obejmująca ponad 135 lat Ilford do dzisiaj jest synonimem profesjonalnej jakości.
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