
Životopis 

 

 
Narodila sa 21. apríla 1974 v Žiline.  

 

V rokoch 1993 – 1999 študovala na 

katedre animovanej tvorby na VŠMU 

v Bratislave.  

 

V roku 2009 si založila produkčnú 

spoločnosť Fool Moon.  

 

Je manželkou dokumentaristu Petra 

Kerekesa. 

 

So svojím manželom má dve dcéry 

Ester a Veru. 

 

Žijú v obci Vištuk neďaleko Modry. 
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KKaattaarríínnaa  

KKeerreekkeessoovváá  
 

animátorka, režisérka, 

spisovateľka, výtvarníčka 

a ilustrátorka  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podtatranská knižnica v Poprade 

2016 

Tvorba  
 

                        

 

Filmografia 

 

 1995 – Kroky, skoky, roky 

(študentský film) 

 1996 – Milenci bez šiat 

(študentský film) 

 1996 – Mucha         

(študentský film) 

 2002 – Pôvod sveta 

 2010 – Kamene 

 2011 – Mimi a Líza             

(TV seriál) 

 2015 – Mimi a Líza 2           

(TV seriál)                                  

 

Knižná tvorba        

 

 2008 – Čarodejník z krajiny Oz 

(ilustrácie) 

 2013 – Mimi a Líza 

(spoluautorka textu aj 

ilustrácií) 

 2015 – Mimi a Líza 2 

(spoluautorka textu aj 

ilustrácií) 
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Čarodejník z krajiny Oz 
[L. Frank Baum; ilustrácie Katarína Kerekesová; 

[anglický preklad Margita Príbusová].- 1. vyd.- 

Bratislava: Petit Press, 2008.- 199 s.- ISBN 978-80-

89278-03-9.] 

 

Dorotka sa nedobrovoľne a sama 

ocitla v čarovnej zemi Oz. Jediné, po 

čom túži, je vrátiť sa domov. Pomôcť 

jej však môže len tajomný 

čarodejník. Na svojej dlhej púti po 

žltej tehlovej ceste spozná nových 

priateľov, z ktorých každý na 

vyriešenie svojich problémov tiež 

potrebuje pomoc od tohto mocného 

muža. Keď však nakoniec Dorotka 

pred ním vysloví svoje prianie, zistí, 

že všetko je úplne inak ... 

  

 

Mimi & Líza 
[Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, Alexandra 

Salmela; ilustrácie Katarína Kerekesová, Boris Šima,  

Ivana Šebestová.- 1. vyd.- Bratislava: Slovart: Fool 

Moon, 2013.- 165 s.- ISBN 978-80-556-1088-7.] 

Príbeh rozpráva o dvoch dievčatkách, 

nevidiacej Mimi a vidiacej Lízy, 

ktoré sa však obidve pozerajú a 

spoločne vidia. Pritom odhaľujú 

tajomstvá skryté vo svojom 

najbližšom okolí a navzájom si 

pomáhajú prijímať nielen svoje 

odlišné vnímanie sveta, ale aj realitu 

ako takú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimi & Líza 2 
[Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, Alexandra 

Salmela; ilustrácie Katarína Kerekesová, Boris Šima,  

Ivana Šebestová.- 1. vyd.- Bratislava: Slovart: Fool 

Moon, 2013.- 163 s.- ISBN 978-80-556-1449-6.] 

 

Dve nezvyčajné kamarátky Mimi a 

Líza nás opäť zavedú do 

fantastických svetov. V starých 

hodinách nájdu zlomyseľnú vílu 

Hrdzu, pod zemou zas úspešnú 

atlétku - dážďovku Nelu. Vesmírom 

poletia v bubline, čosi nakúpia a čosi 

rozdajú. V písmenkovej vojne bude 

Líza generálom a Mimi zasa chvíľu 

roztopašnou Lízou. 

 
 


