
CELEBRATING 100 YEARS 

De Nederlandse kunstenares Anouk(art) viert de 100ste verjaardag van 
het meest iconische parfum ter wereld - Chanel N°5, met een serie van 

unieke kunstwerken die oude, vergeten en gebruikte Chanel-parfum flesjes, 
tasjes en andere vintage Chanel items in de spotlights zet. 

Coco Chanel 1921-2021

In 1921 creëerde een slimme Franse zakenvrouw
een geur die een revolutie veroorzaakte. 

100 jaar later is Chanel N°5 nog steeds
's werelds meest iconische parfum. 

Precies 50 jaar geleden (in 1971) stierf
Gabrielle Bonheur 'Coco' Chanel op 87-jarige leeftijd. 

Als ode aan Chanel onthult Anouk dit jaar unieke Chanel kunstwerken. 

Elk kunstwerk bevat het originele Chanel item dat Anouk fotografeerde.

www.chanelartcollection.com

https://www.chanelartcollection.com/chanel-art-collection
https://www.instagram.com/anoukartphotography/








Chanel art collection
‘Chanel art collection’ geeft nieuw leven aan vintage
Chanel producten die Anouk van Tetering in de loop der
jaren heeft verzameld. Elk item heeft zijn eigen verhaal,
sommige zaten decennialang verstopt in kastjes,
sommige waren nog steeds in gebruik en door
vrienden gegeven en andere waren gewoon vergeten of
nutteloos voor vroegere bewonderaars omdat ze leeg
of kapot waren.
Vanuit de anonimiteit van donkere kastjes en lades
worden deze weer in de schijnwerpers gezet.
De kunstwerken zijn geaccentueerd met 24-karaats
bladgoud en verf om diepte te creëren.



Small things matter
Anouk's constante zoektocht naar kleine dingen komt voort uit
een grote nieuwsgierigheid naar het ongeziene en de waardering
ervan in het dagelijks leven.

Anouk: "In dit tijdperk van snelle sociale media is het voor mij
gewoon magisch om even te pauzeren en goed te kijken - alles
heeft zo zijn eigen schoonheid en iets kleins wordt vaak over het
hoofd gezien. Er zijn veel details en geheimen die voor onze ogen
verborgen zijn. Als je gewoon inzoomt, gaat er een hele nieuwe
wereld open."

‘Chanel art collection’ brengt het magische verhaal en emotie
van de oude vergeten flesjes, tasjes en andere vintage Chanel
items aan het licht.

Over Anouk van Tetering
De Nederlandse kunstenares Anouk van Tetering bouwde haar
internationale carrière op in Londen, na het afronden van haar
opleiding aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Haar werk wordt
wereldwijd tentoongesteld in steden als Londen, New York, Miami en
München.

Elk kunstwerk is:
- Gedrukt op hoogwaardig fine art Hahnemühle Photo Rag® papier.
- Geaccentueerd met 24-karaats bladgoud en verf.
- Gesigneerd, genummerd en ingelijst in handgemaakte baroklijsten.

Het originele Chanel item wordt geleverd bij het kunstwerk.



www.chanelartcollection.com

https://www.chanelartcollection.com/chanel-art-collection
https://www.instagram.com/anoukartphotography/

