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Curtain Falls Carina Zunino Hent PDF Forlaget skriver: Carina Zuninos nye bog er som fragmenter af et
teaterstykke; en blanding af poesi og fotografi. 

Landskaber med en rå og ufremkommelig, men samtidig dragende og mytisk fornemmelse over sig. Bogens
11 fotografiske værker er stiliserede naturbilleder der som scenetæpper åbner sig en anelse i sprækken på

midten. Teksten er opdelt i akter, hver aktbeskriver et sted, en stemning, og jeg-fortællerens oplevelser. Som
fragmenter af et teaterstykke er bogen er blanding af ord og billeder.

Carina Zunino (f. 1974) er uddannet i 2001 fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og fra Chelsea College
of Art and Design i London. Siden har hun udstillet både i Danmark og udlandet. Hendes værker er i flere
nationale samlinger. Hun har desuden modtaget flere arbejds- og rejselegater. I september 2012 færdiggjorde
hun en udsmykningsopgave til Solbjerg Plads på Frederiksberg, som en del af projektet Byens Spejl iværksat
af Foreningen til Hovedstadens forskønnelse og Statens Kunstfond, Udvalget for kunst i det offentlige rum. 
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