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HUMORÁTÓL ÉS FINOM  
IRÓNIÁJÁTÓL SZEXI 
Daubner Anna korosztályának friss, ígéretes dizájnere. Szerencsésen indult a pályája, olyanoktól 
leshetett el szakmai fogásokat, mint a Miu Miu vagy Maison Martin Margiela. A londoni Central Saint 
Martinsban is tanult divattervezést, ott, ahol például Stella McCartney vagy Alexander McQueen. 
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ÉLETEgészen kicsi korától arra készült, amivel most foglalko-
zik. „Nem lehetett a kezemből kivenni a ceruzát. A szü-
leim is mindig támogattak, ezért sokkal tudatosabban 
készülhettem erre” – mondja Daubner Anna. A híres 
Daubner cukrászcsaládhoz semmi köze. „Egészen 
távoli rokonaim valószínűleg, de bemutatkozás után 
szinte mindenkinek ez a második kérdése. Amikor 

Londonban éltem, hiányzott, hogy megkérdezzék, az 
ilyen egyszerű dolgoktól az ember valahogy otthon 
érzi magát.” Londonba az egyetem után költözött ki, 
hogy már huszonévesen magába szívja és megala-
pozza azt a tudást, amiből itthon aztán megalapította 
a nevét viselő márkát, az Anna Daubnert. A márka 
mindössze hároméves, eddig hét kollekciót mutattak 
be a szakmának és a közönségnek.

Sokan a fél karjukat odaadnák, hogy olyan nagy, nem-
zetközi szinten is jól csengő nevek kerülhessenek az 
önéletrajzukba, mint neked. Hogyan kerültél Londonba, és 
mit csináltál ott? 

Nekem London mindig nagy álmom volt. Először 
a Harrods áruházban dolgoztam a Miu Minál, közben 
pedig a Central Saint Martinsba jártam kurzusokra. 
Az utolsó évben a Maison Martin Margiela flagship 
store-ban dolgoztam mint visual merchandiser. A három év alatt rengeteg 
inspirációt, tapasztalatot gyűjtöttem, a kiköltözés életem egyik legjobb 
döntése volt. 
Haza lehet valamit hozni abból, amit kint tanultál, lehet itthon kamatoztatni? 

Nagyon fontos és meghatározó tapasztalat volt, hogy ilyen nagy 
divatházaknak dolgozhattam. A kollekciók és az egyes darabok közötti 
összhang, a minőség, a vásárlókkal való kommunikáció, mind-mind olyan 
dolgok, amiket onnan hoztam haza. A munkához való hozzáállásom is 
megváltozott, sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudok bizonyos fel-

adatokat elvégezni, hiszen 
Londonban nagyok voltak 
az elvárások, és mindenre 
sokkal kevesebb idő jutott. 
Londonban és a világ nyugati 
felén a legtöbb egyetemről 
kikerülő divattervező egy nagy 
márkához szegődik el, és csak 
a legbátrabbak építenek saját 
márkát. Te honnan vetted az 
inspirációt, ki vagy mi adott 
bátorságot, hogy belevágj? 

Itthon nincs túl sok lehetősége egy tervezőnek, sokan ezért is indítanak 
saját márkát. Nálunk nincsenek nagy divatházak szuper tervezői pozíci-
ókkal. Én mindig önállóan szerettem volna dolgozni, a saját világomat 
akartam létrehozni. Ezt nem tudtam volna elképzelni egy nagy cégnél, 
ahol nagyon konkrét feladatokat kap egy alkalmazott tervező.  
Mindössze hároméves a nevedet viselő márka. Mikor lehet azt mondani, hogy 
sikeres? 

Szerintem nem feltétlenül az idő számít, inkább azok a célok, amiket az 
elején kijelöltem magamnak. Minden mérföldkő nagyon fontos, a sikerhez 
rengeteg munka, türelem és az adott feladat iránti rajongás, lelkesedés 
kell. Imádom, amit csinálok, és nagy terveim vannak a jövőre nézve. Talán 
e miatt kicsit szigorúbb is vagyok azzal kapcsolatban, hogy mit érek el, és 

mi számít valóban sikernek. A kitartásom kezd megté-
rülni. Egyre több dolgot tudok lehúzni a listáról. 
Mi az, ami szerinted dizájnban csak rád jellemző? 

Szeretem, ha az általam tervezett ruhákon apró app-
likációk vannak. Olyan színekkel kombinálva, amiktől 
azonnal jókedved lesz. Szerintem van a kollekcióknak egy 
„Anna Daubner-hangulatuk”, amit nem is tudok feltétlenül megfogalmaz-

ni, de sokat hallom vissza vásárlóktól, barátoktól.
Milyen a Daubner Anna-nő?

Magabiztos, imádja, amit csinál, humorától és fi-
nom iróniájától szexi. Szereti az izgalmas részleteket, 
a kényelmes, de feltűnő ruhákat, vonzza a művészet, 
és fontos neki az életben az egyensúly és a boldogság.
Tervezel nemzetközi karriert? Tudnál újra Londonban élni 
és dolgozni? 

Nemzetközi fejlődésben gondolkodunk, szerin-
tem másként nem is érdemes. Magyarország és Bu-
dapest nagyon jó bázis, remekül lehet innen építkez-
ni, de mindenképpen kifelé célszerű. Londonba nem 
feltétlenül mennék vissza élni, valami nyugodtabb 
ritmusú hely lenne megfelelőbb. Szívesen költöznék 
ideiglenesen például Patagóniába vagy valami na-
gyon távoli helyre. Egy tervezőnek mindig izgalmas 
a nézőpontváltás, és szükséges is. 

Szerinted mi kell ahhoz, hogy egy Magyarországról induló márka nemzetközileg is 
sikeres legyen? 

Rengeteg munka, izgalmas, minőségi kollekciók és egy fantasztikus 
ügynökség. Sokan azt gondolják, hogy a nagy márkák ruhái csak úgy 
véletlenül landolnak egy-egy hírességen, pedig az szinte mindig egy remek 
ügynök kapcsolati hálójának és ügyességének köszönhető. 
Hol szeretnél tartani öt év múlva? 

Szeretném, ha a márka minél több boltban lenne elérhető világszerte, 
és hogy itthon is minél több nőnek legyen egy Anna Daubner-darabja. 
Szeretnék egy jól működő saját üzletet Budapesten, ahol úgy jelennek meg 
a ruhák, ahogy mindig is elképzeltem. 
Kit öltözetnél szívesen?

Külföldiek közül Emma Stone, Leandra Medine, Elle és Dakota Fan-
ning vannak a listámon. Itthon nagy örömömre Odett és Döbrösi Laura 
szokta viselni a ruháimat. (Laura szerepelt már Forbes-címlapon is, a 2016-os 
30/30-as lista tag ja volt – a szerk.)
Mi volt kint a legnehezebb, és mi a legnehezebb itthon?

Itthon túl kicsi a piac, kint túl nagy. Mindkettő nehezíti az érvényesülést 
és az előrehaladást.  

LONDONBAN HIÁNYZOTT, 
HOGY MEGKÉRDEZZÉK, 
VAN-E KÖZÖM A DAUBNER 
CUKRÁSZCSALÁDHOZ. AZ ILYEN 
DOLGOKTÓL AZ EMBER 
OTTHON ÉRZI MAGÁT.

A N N A  L O N D O N JA  Ö T  T É T E L B E N
1. Victoria Park
Ha csak friss levegőre és egy kis inspirációra van szükség.

2. Virágpiac a Columbia Roadon
Virágokban és színekben is megunhatatlan bőség.

3. Burger and Lobster
Semmi kétség, a legjobb kaja Londonban. 

4. Kicsi boltok Islingtonban
Inspirációnak és kikapcsolódásnak is első osztályú kis túrákat javaslok. 

5. Victoria and Albert Museum
Ezt a múzeumot szerintem senkinek sem kell bemutatni, még sohasem 
csalódtam benne.

A D C L O T H I N G  K F T.

A befektetés összege: 
5 millió forint

Előző két szezonban  
eladott ruhák száma:
180 db, átlagosan  
30 ezer forintért

Mennyibe került egy ruha? 
15–95 ezer forint

Hol lehet kapni? 
Rómában, Bordeaux-ban, 

a saját webshopon 
(www.annadaubner.com), 
valamint a MONO art and 
designban vagyunk jelen.
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