Kateřina Miler (1960)
Absolvovala Střední uměleckou odbornou školu Václava Hollara.
Její první profese byla grafik pro potřeby Kulturního centra v Praze 1.
V roce 1983 vycestovala do severní Itálie, kde tvořila sérii výtvarných děl
(akvarelů) s rostlinnými motivy a vystavovala v Rúgolo di Sármede.
Další působiště autorky bylo ve Švýcarsku v oblasti komerční grafiky rozličných
žánrů (neony, potisky oděvů, obaly, loga, značky a další ilustrace).
Od roku 1988 zahájila spolupráci s agenturou v Německu sdružující ilustrátory
dětských knížek. Vytvořila ilustrace pro tituly „Kocour a liška“, „Zázrak v 34. ulici“,
„Kachničky“, „Zpěvníček“, "Modrý medvěd". Navázala spolupráci s otcem panem
Zdeňkem Milerem na titulech „Krtek a paraplíčko“ a „Krtek a medicína“ . Titul
„Modrý medvěd“ a "Velryba" byl německou TV WDR ztvárněn jako animovaný film.
Současně vytvořila řadu výtvarných projektů na zakázku a také sérii obrázků
španělské krajiny.
Od roku 1996 spolupracuje s nakladatelstvím Alter a výtvarně dala vznik několika
učebnicím pro základní školy.
Téhož roku začala kreslit příběhy „Modrého medvěda“ pro Týdeník televize.
Ve stejné době vznikají knížky „Pepánkova dobrodružství“, „O princezně na klíček“,
leporelo „Nedělní výlet“, „Modrý medvěd a skřítci“ a následuje série příběhů
Modrého medvěda. Dalšími tituly jsou „Pohádková babička“, „Medvídek“.
V roce 2007 navázala spolupráci s nakladatelstvím Albatros a vytvořila sérii leporel
„Krtek a jaro“, „Krtek a léto“, „Krtek a podzim“ a „Krtek a zima“ a dala vznik
novému kamarádovi Krtka - sýkorce Modřince.
Ve spolupráci s otcem na téma „Krtek“ vytvořila množství obrázků k dalšímu
použití (kalendáře, puzzle a další).
V roce 2011 s ním dokončila první knižní titul „Krtek a rybka“, kterým tak po
několika letech společně navazují na tradici řady vydávání knižních titulů,
vycházejících z filmových předloh Z. Milera.
V roce 2015 navázala na dílo otce a ve svém nakladatelství Svatojánek vydala svoji
první knihu „Krtek na návštěvě“ podle vlastního námětu. Je též autorkou textu.
V tomto titulu přivedla na svět paní Krtečkovou v roli kamarádky slavného Krtka.
V roce 2017 vydává další knihu ve svém nakladatelství "Krtek a zahrádka". Obrázky
v knize doplňuje taktéž svým textem.

