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 Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…
                                                                

                                                                         Zhaawano Giizhik: 'Partners For Life'  

  TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA  

Modelnummer 5-1

Setprijs vanaf: € 1.896,=

Traditioneel qua onderwerp maar modern wat uitvoering betreft, zo zou je deze 
unieke ZhaawanArt trouwringen het beste kunnen omschrijven. Strakke ontwerpen, 
6.5 tot 12 mm breed, in geel-, rood- en witgoud gecombineerd met geoxideerd 1e 

gehalte zilver. 
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Het gepatenteerde design, uitgevoerd met behulp van de gecombineerde technieken 
van overlay en inlegwerk, fluistert een romantische statement dat beelden oproept 
van de subarctische wereld van Zhaawano’s voorouders, de OjibweAnishinaabeg uit 
het Noord-Amerikaanse Grote-Merengebied. Toch is de beeldtaal van deze ringen 
universeel van aard, ook in deze moderne tijd.

 
Het opvallende grafische karakter van de trouwringen wordt tot stand gebracht met 
behulp van de techniek van overlay. Het is een techniek die zich goed leent voor het 
stileren van romantische thema’s met gebruikmaking van de contourlijn. Dit is een 
tekentechniek(!) die ontwikkeld is door de Woodland- of Medicine Painters uit 
Canada, als een soort van moderne, magische droombeeldtaal die teruggrijpt op de 
eeuwenoude mazinaajim, oftewel picturale traditie uit het Grote-Merengebied en de 
Canadian Shield. Van oudsher staan in de Anishinaabe-cultuur dromen en visioenen 
centraal die voor een groot deel van de maatschappelijke bezigheden bepalen – of 
ze nu van spirituele of gewoon van dagelijkse aard zijn. 

Het is deze abstracte tekentechniek - het terugbrengen van allerhande motieven tot 
een enigszins grillige maar altijd heldere contourlijn - gecombineerd met de overlay- 
smeedtechniek, die toekomstige levenspartners in staat stelt hun persoonlijke 
symbolen op werkelijk originele wijze te laten uitbeelden. En zich aldus een story ring 
voor het leven te verwerven, die een mysterieuze mix uitstraalt van eeuwenoude 
romantiek en moderne exclusiviteit…
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                                                                       De zon gaat onder achter Lake Superior

De naam van deze trouwringen, gichigami nagamo g'zaagi'iwe-nagamon (het Grote 
Meer Zingt Ons Liefdeslied), verwijst op romantische wijze naar de traditionele 
biotoop van de Anishinaabe-voorouders van de edelsmid: de Great Lakes area, op 
de grens van de verenigde Staten en Canada. 

De trouwringen tonen een gestileerd design van een rode zonsondergang - of in een 
andere variant: een gele zonsopgang - boven een zoetwatermeer. De trouwring links 
op de foto bestaat uit witgoud; ernaast is een ring in geelgoud afgebeeld. De 
binnenzijden van beide trouwringen bestaan uit 1e gehalte zilver.
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Extra detail wordt uitgedrukt door het gebruik van een grillige zwarte contourlijn, die 
afsteekt tegen de hoogglans gepolijste gouden ringschenen. Deze lijn stelt het 
oppervlak van een zoetwatermeer voor. Tenslotte verbeeldt roodgouden (of 
geelgouden) inlegwerk de machtige geest van de zon. Dit inlegwerk levert een 
aantrekkelijk contrast op met de zwarte contourlijnen van de zon, en met de 
goudkleur van het totaaldesign. 
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Jiigewe’am naawij, nagawawin jiimaan,
Bimaawadaaso wiijiiw gligoonh, bineshiinhyag,

Megwe digowag, megwa anwaatin ge.
Nagamowin nibi nagamon,

Agamiig nagamawin nagamon.

“Voortpeddelend in onze kano over het meer,
Samen reizend met de vissen, de vogels,

Tussen de golven en in kalm water.
Onderwijl zingen we ons waterlied,
Aan het meer zingen we ons lied.”

– Ojibwe waterlied
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Ojibwe medicine Painter Leland Bell: “The Journey”

Prijsindicatie*:       v.a. € 948,= per ring  (14k. geelgoud met wit-, rood-, of
                                                                 geelgouden inlegwerk en 1e 
                                                                 gehalte zilveren binnenzijde);
                                                              
                              v.a.  € 948,= per ring ( 14k. witgoud met wit-, rood-, of
                                                                 geelgouden inlegwerk en 1e 
                                                                 gehalte zilveren binnenzijde).

*Deze prijsindicatie is gebaseerd op trouwringen van 10 mm breed. Wilt u de prijs weten van ringen van een 
andere breedte, neem dan contact op met het atelier.

Bovenstaande prijzen van de trouwringen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen van de 
klant en de actuele edelmetaalkoersen. Eventuele verpakkings -en portokosten zijn niet bij de prijzen inbegrepen.

Bovenstaande  trouwringen zijn uitgevoerd in een ‘regular fit’ kwaliteit, d.w.z. voorzien van een vlakke 
binnenzijde. Wilt u weten wat dezelfde trouwringen in een ‘comfort fit’ uitvoering kosten -dus in een zwaardere en 
extra luxe uitvoering en voorzien van een bolvormige binnenzijde - neemt u dan contact op met de goudsmid. 

Wilt u graag de actuele prijzen weten van bovenstaande trouwringen, neemt u dan telefonisch, per fax, per e-mail 
of d.m.v. het contactformulier contact op met de edelsmid.  

info@unieketrouwringen.nl

Tel. 0595425059
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De golven van Gichigami (Lake Superior )
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