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”

Ringene er på én gang rå i udtrykket og
samtidig yderst feminine, og skaber en
helhed i tidens minimalistiske
smykkemode.

Made with
passion
Da Anne Cohen i august 2010 hørte sit
navn blive udråbt som vinder af Brand
New Award på Copenhagen Jewellery
Fair, var det kulminationen på mange års
ihærdighed og en hyldest til hendes
passion for at finde det bedste i livet.

”
Anne Cohen, 41 år, er
kvinden bag firmaet
C6 Composite
Jewelry, der opstod
af passionen for
havet.

Smykkerne leveres ikke i standardæsker,
men i håndlavede små smykkeskrin,
skabt med udgangspunktet i skibscontainere, af kunstner Helle Bovbjerg.

I

1993 rejste Anne Cohen ud i den store
verden. Hendes passion for sejlsport
førte hende til Gran Canaria, hvor hun
vidste at en kapsejlads over Atlanterhavet
skulle finde sted. Hun håbede at finde
hyre på en båd og det lykkedes. Sejladsen
greb om sig, og pludselig stod Anne tilbage i
København med mand og bådværft.
Undervejs med at bygge både leverede de også
materialet carbon til produkter, hvor vægten
skulle mindskes og samtidig være yderst holdbart og slidstærkt. Det var i arbejdet med carbon,
at Anne langsomt fattede interesse for dette
helt unikke og særlige univers, hvor man finder
carbon. ”Hvis du søger efter livets grundsubstans,
findes der ikke noget mere enkelt. Dykker man
ned i carbon-universet, finder man både diamanter
og kulfiber, så for mig er det at kunne forene disse
elementer et symbol på livets paradoks og livets
grundsubstans” siger Anne i et forsøg på at få
fortalt hele historien om de nye flotte smykker,
der ligger foran mig.
Med firmaet C6 Composite Jewelry har Anne
skabt en serie eksklusive smykker med kant og et
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unikt design. De sorte ringe kan på én og samme
måde virke rå og samtidig yderst feminine. Den
sorte matte finish sammen med de funklende
diamanter skaber sammen en helhed, som rammer plet i tidens minimalistiske smykkemode.
Samtidig er det smykker, der bliver lagt mærke
til, og som vækker opsigt og når først folk hører
historien bag, er de fleste både betaget og imponeret. Ringene er til trods for deres enorme slidstyrke utrolig lette og føles behagelige på fingeren.
”Noget af det der har været sværest i arbejdet
med at finde frem til den rigtige stil, har været
at finde en teknik, hvor man kunne indfatte diamanterne i ringene. Det var en svær opgave og
jeg arbejdede med flere ædelstens fattere, førend
vi fandt den rigtige løsning”, fortæller Anne, som
var 9 år undervejs med projektet, inden hun
stod med den første helt perfekte ring med isatte
diamanter. Teknikken bag indfatningen er en
velbevaret hemmelighed, og indtil nu er C6
Composite Jewelry de eneste der forener de 2
unikke materialer i smykker.
At Anne er en passioneret kvinde med stort K,
fornemmer jeg tydeligt. Hun brænder i den grad

for produktet og lægger ikke skjul på, at både
privat og i arbejdet er det, at bevare passionen, en
grundsten i hendes livs værdier. ”Jeg har altid forsøgt at udleve mine drømme og søger passionen,
i det jeg laver. Det har ført mig vidt omkring men
også givet mening med hver dag” siger Anne,
mens hun fortæller om en tankevækkende historie
fra en pilgrimstur i 2008, hvor hun mødte en
ældre herre på 65 år. ”Vi slog følgeskab en del af
vejen, og en aften betroede han mig, hvorfor han
havde valgt at gå turen alene. Han havde et rigtig
godt ægteskab og dejlige børn – alt i alt et perfekt
liv. Men der var én ting hans ægteskab havde
mistet undervejs. Passionen! Kloge ord som jeg
mindes og har taget til mig”.
For Anne bliver billedet fuldendt, når en sæt
vielsesringe, skabt med passion, bliver et ægtepars symbol på deres ægteskab og forhåbentlig
et bevis på en passion for deres liv sammen.
C6 Composite Jewelry forhandles hos udvalgt
forhandlere i landet..
Se mere på www.annecohen.dk
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