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Fotobogen VINDUER II er efterfølgeren til VINDUER, som udkom i 2017. Begge bøger er resultatet af
forfatter Lulu Maries vandreture med blikket på byers glasportaler. Mennesker bor, gardiner blafrer og planter

vokser. I VINDUER II er der vinduesfotos fra blandt andet København, Lund, London, Rønne og Rom.

”Det er vinduer, som de ser ud i nuet. I det jeg går forbi med mit kamera. Det er det flygtige øjebliksbillede,
jeg præsenterer. Dét vindue, dén skærm. Jeg når ikke at blive stoppet – for jeg lurer ikke. Ingen når at opdage

mit snapshot. Jeg er videre. Klik. Væk. Og værket er mit.”

Lulu Marie er cand.it og forfatter til digtsamlingerne MUS (september 2018) og I kræets top bor en storm
(april 2016), romanen Bløder (juni 2008) samt til fotobogen Vinduer (2017) og kitsch-fagbogen Lulu Bogen
(1996). Kendt som Danmarks første postkortstjerne. Har blandt andet arbejdet som opvasker, tv-tilrettelægger,

kortfilmskuespiller, receptionist og sekretær
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