DrømmeN
DrømmeN
& passionen
& passione
blev til prisbelønnet smykkedesign

En passion for sejlsport og en stor nysgerrighed for design og spændende
materialer har udviklet sig til et, hvad smykke eksperter kalder, enestående unikt
smykke design, der fornyer diamant smykker på et ellers så traditionelt marked.
Anne Cohen var som 30 årig i fuld krig med at bygge en
sejlbåd, der skulle deltage i én kapsejlads jorden rundt.
Det startede med en undren over, at et materiale som
carbon kunne være så blødt, let og samtidig ekstremt stærkt.
Nysgerrigheden førte Anne til et større studie af selve carbon
materialets tilblivelse og videre en forbløffelse over at en
diamant, der er en diametral modsætning til det mørke
bløde carbon kunne stamme fra ét og samme grundstof C6
som carbon. I de videre studier blev drømmen om at lave ét
smykke med to så vidt forskellige materialer søsat.
Det startede næsten som i H.C. Andersens eventyr
”Den grimme ælling”. Hun skulle så grueligt meget igennem.
At ville skabe en ring i carbon i sat en diamant uden brug af
lim, guld eller sølv var ikke set før og folk i branchen sagde,
at det ikke kunne lade sig gøre, men Anne Cohen forfulgte
sin drøm og passion.
Anne Cohen udviklede i samarbejde med én af
Skandinaviens dygtigste ædelstensfattere en metode,
der gør det muligt at fæstne diamanter direkte i ringen.
Smykkerne fremstår derved smukt i sin rene form C6.

Anne Cohen, Danish Jewelry Designer

I dag 12 år senere er Anne Cohen på markedet med et prisvindende smykke design, der i 2010 blev vinder af
Copenhagen Jewellery Fairs ”Brand New Award”. Tyve nominerede håbefulde og dygtige designere fra hele
Europa deltog, men Anne Cohens smykker vandt dommernes gunst . Et minimalistisk udtryk og et design, der
både kan være enormt feminin med kant og samtidig maskulint i sit udtryk. Anne har skabt smykke serien C6,
der indtil videre indeholder ringe, øreringe, armringe og manchetknapper. Anne Cohen tror på, at mænd også
vil få lyst til at bære de unikke smykker, da mænd kan forholde sig til hightech materialet, der benyttes i flere
sportsgrene, hvor man søger det ypperligste og vil ha´ det bedste.

Live with passion…

