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Po štúdiu textilu na umeleckej škole 

v Bratislave sa rozhodla vyraziť do sveta 

a pokračovať štúdiom módy a šperku 

na prestížnej Raffles College of Design 

and Commerce v Sydney. Práve tu Lucia 

podľahla kúzlu tvorby šperkov

a čaru ich subtílnej dokonalosti. 

Zmysel pre tradíciu spojený s citom pre 

súčasnú eleganciu ovplyvnili vlastný 

štýl dizajnérky, ktorá sa rozhodla 

ukázať módnemu svetu, ako znovu nosiť 

brošňu s gráciou. Vitajte vo svete Lucie 

Šimončičovej.

dizajnérka 
a zakladatelka značky Skvost

Večerná pohoda
Večer po obvykle náročnom pracovnom 
dni, keď uložím deti a odpovedám na maily 
našich zákazníkov, si pri obľúbenej hudbe 
rada vychutnám šálku bylinkového čaju, po-
hár červeného vína alebo pivo Stella Artois, 
ktoré mi skvelo padne aj po športovaní.

Umelecký svet
Keďže som vyrastala v umeleckom prostre-
dí, umenie je prirodzenou súčasťou môjho 
života. Mám rada najmä vizuálne umenie 
a jeho rozmanité možnosti. Aktuálne ma fas-
cinuje a inšpiruje Balet SND, s ktorým som 
sa rozhodla aj spolupracovať, a práve navr-
hujem kolekciu venovanú pripravovanému 
predstaveniu Giselle. Súčasťou spolupráce 
je aj šperk ako rekvizita.

Dvojičky
Moje dvojičky Goranko a Esterka sú mojou 
každodennou inšpiráciou. Bez ich lásky 
a energie si neviem predstaviť vôbec nič. 
Dvojičky sú v našej rodine už akousi „tradí-
ciou“, keďže aj ja mám brata dvojičku, s kto-
rým si dodnes skvelo rozumiem. Vo dvojici 
ide jednoducho všetko ľahšie.

Grace Kelly
Mojou veľkou 
inšpiráciou je jed-
noznačne Grace 
Kelly pre svoju 
osobitú charizmu, 
ženský pôvab 
a eleganciu. Doma 
na Slovensku je 
to krásna Karolína 
Chomisteková.

Slovenská móda
Módu ako svet neustálej kreatívnej zmeny 
milujem, no tvrdím, že menej je vždy viac, 
a radšej investujem do zopár kvalitných 
nadčasových kúskov, pričom rada podporím 
aj lokálnych tvorcov. V mojom šatníku sú 
najmä modely z ateliéru Marcela Holubca 
W., ktorý je aj autorom korporátnej uniformy 
značky SKVOST.

Lucia 
Šimončičová
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