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ZLAto 
ZA ZLAtý 

prsteN
Designérka, návrhářka šperků, malířka
a fotografka DANIELA KRÁKOROVÁ 
KOMATOVIĆ je první Češkou, která 
získala zlaté ocenění za svou originální 
kolekci zlatých šperků se safíry „Eye To 
The Soul“ v prestižní soutěži A'Design 
Award & Competition v kategorii
Šperky, hodinky a brýle.
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Líčení

Mezinárodní soutěž A'Design Award 
& Competition má obrovský věhlas 
v odborných kruzích i mezi fanouš-
ky módy a  designu po celém světě. 
Její sídlo je v Miláně a soutěžní práce 
posuzuje porota sestavená ze 173 čle-
nů, mezi kterými nechybějí profesoři 
z akademií, světově uznávaní desig-
néři a  umělci, obchodníci a  novináři 
z celého světa. Ze zhruba 20 000 při-
hlášených účastníků do užšího kru-
hu postoupí kolem 9 000 designérů. 
ti pak soutěží v 97 kategoriích z ob-
lasti umění a designu.

Mimochodem, Daniela Komato-
vić byla oslovena přímo organizátory 
soutěže, které její šperky zaujaly na 

londýnském serveru „Not Just A  La-
bel“ sdružující designéry z celého svě-
ta. samotné předávání cen se odehrá-
lo na zámku Villa olmo na krásném 
jezeře Como v Itálii. Zúčastnilo se ho 
700 lidí a Daniela si ocenění převza-
la osobně. Všechny oceněné práce 
jsou vystaveny na zámku rodu Di san 
Francesco. Šperky z kolekce „Not Just 
A  Label“ jsou k  zakoupení v  obcho-
dě Diamond spot, který má pobočky 
v praze a Bělehradě.

Daniela žije a tvoří už 9 let v Běle-
hradě a kromě navrhování šperků se 
také zabývá makro fotografií, grafic-
kým designem a  malířstvím. téma-
tem jejích obrazů jsou především děti 

s  nelehkým osudem, se kterými se 
dostane do kontaktu během své cha-
ritativní činnosti.

Úspěšnou autorskou značku šperků 
„by Daniela Komatović“ založila v roce 
2015. Zlaté prsteny, přívěsky a  náuš-
nice minimalistických geometrických 
tvarů efektně kombinované s drahými 
kameny a perlami brzy získaly věhlas 
jak mezi populárními umělci a  ce-
lebritami, tak v  odborných kruzích 
světového designu. Jedním z prvních 
obdivovatelů jejích šperků se stal na-
příklad herec a režisér steven seagal.

Text a foto:
 www.danielakomatovic.com

Design

Úspěšnou 
autorskou 

značku šperků
„by Daniela 
Komatović“ 

založila 
v roce 2015.


