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*Nominerad till Årets bild 2017!*

*Julia Lindemalm: Vinnare av Lars Tunbjörk-priset 2016!*

»En charmig, konstnärlig, personlig och väldigt vacker bok.« |
MAGNUS UTVIK, GOMORRON SVERIGE

»Fantastiska bilder på katter och deras hussar och mattar.« |
JENNY STRÖMSTEDT, TV4 NYHETSMORGON

Birgitta har 22 katter i sin trädgård som hon räddat från avlivning.
Anders klär sin nakenkatt i klänning. Katten Grålis matas varje dag

men har aldrig känt en människa.
Katt People är en fotobok som utforskar den speciella relationen
mellan katt och människa. Ett förhållande som är intensivt och

innerligt, men också komplext och ojämlikt.
Det här är en bok om katter och de människor som älskar dem.
Bilderna är tagna av Julia Lindemalm med text av Annina Rabe.

JULIA LINDEMALM är fotograf, baserad i Malmö. Hon arbetar
regelbundet för magasin och dagstidningar. Sedan 2011 utforskar

hon relationen mellan människa och djur i egna projekt.
Utställningen Zoo World har visats ett flertal gånger runt om i

Sverige. För sitt arbete tilldelades hon det första Lars Tunbjörk-priset
2016. Katt People är Julia Lindemalms första bok.



ANNINA RABE är kulturskribent och litteraturkritiker. Hon
medverkar regelbundet på Expressens kultursida, radions P1 och i
diverse tidskrifter. Annina växte upp med en svart katt som hette

Micke och har älskat katter sedan dess.

»Julia Lindemalms foton understryker just det gåtfulla i relationen
katt-människa.« | PIA BERGSTRÖM, AFTONBLADET

»Bilderna är befriat ostylade, [och] visar bara rätt upp och ner
typiska moment i kattägarens liv.« | BJÖRN KOHLSTRÖM,

BERNUR

»Att fotona inte är tillrättalagda, den snyggaste posen inte inväntad,
visar att Lindemalm tar djuren på allvar.« | BELLA STENBERG,

BORÅS TIDNING

»Kattens och kattälskarens historia vävs in bra i den inledande texten
och den känns ärlig och intressant [...] Boken speglar det nämnda

unika i relationerna katt och människa genom att spegla olika katter i
de vackra fotona i boken: innekatter, utekatter, till och med

vildkatter« | I ELINAS HYLLA
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