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ZhaawanZhaawanAArt® trouwringen &&  vriendschapsringenvriendschapsringen
                                                 
  Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…

Modelnummer 4-1-2

Prijs vanaf: € 1000,= per ring

  TERUG   NAAR DE VORIGE PAGINA  

De afgebeelde ringenset, hoezeer ook bezield door de eigen “spirit” en creativiteit 
van de maker, staat in de eerste plaats symbool voor de simultaan kloppende harten 
en samensmeltende zielen van het toekomstige paar…

Vakmanschap en een ingetogen en strak smeeddesign kenmerken deze unieke 
modern ogende trouwringen, genaamd migizi gichitwaa-miigewewin. De naam komt 
uit de taal van de Anishinaabeg en betekent ‘heilig geschenk van de adelaar.’

De set toont twee (complementaire) delen van een - op de geometrische wijze van 
de Hopi - gestileerde staartveer van een Amerikaanse zeearend. Deze symboliseert 
spiritualiteit en innerlijke kracht. De grote “mannelijke” ring vertegenwoordigt de basis
van de veer; de kleinere “vrouwelijke” ring toont de tip van een arendsveer. Hiermee 
vult ze het design van de “mannelijke” ring aan. De tip is voorzien van een 
gestileerde pluim van paardenhaar, een traditioneel indiaanse versiering. Dat de
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trouwringen elkaar aanvullen symboliseert de fysieke en spirituele eenheid van het 
toekomstige echtpaar.

‘Eagle’ by Gelineau Fisher (Anishinaabe Woodland Art Painter)

De goudsmid heeft voor dit strakke trouwringenontwerp gebruik gemaakt van de 
beroemde Hopi overlay-techniek, die een krachtige abstractie paart aan ingetogen en
geraffineerde eenvoud. Zhaawano past deze smeedmethode echter op een geheel 
eigen wijze toe. Zijn interpretatie van overlay is dan ook ideaal om in zijn trouwringen
de individuele smaak en persoonlijke symboliek van een toekomstig echtpaar te 
verbeelden.

Hopi-motief

De afgebeelde trouwringen zijn gelaagd – d.w.z.: gemaakt met de overlay-techniek. 
Ze bestaan uit een buitenring van 14 karaats goud, waar het veerdesign ajour is 
uitgezaagd (opengewerkt), en een gladde binnenring van 1e gehalte zilver. Nadat de 
twee ringen in elkaar zijn gesoldeerd (het eigenlijke proces van overlay) wordt de 
binnenring op die plaatsen waar de zilverlaag - door de gouden buitenring heen - 
zichtbaar is d.m.v. zwavellever kunstmatig geoxideerd, zodat ze grijszwart afsteekt
tegen het hoogglans gepolijste goud.

Hopi-regenwolken
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Dit proces levert een fraai en subtiel contrast op. Behalve dat het de krachtige 
uitstraling van het veersymbool accentueert, suggereert het een zekere innerlijke 
harmonie die mooi aansluit bij het gewijde karakter van het huwelijk...

Archaisch Hopi-motief

                                                                   

Prijsindicatie*:  €    1000,= per ring (14 karaats warmgeelgoud op 1e gehalte zilver).
     

                          
De bandbreedte van de herenring is 10 mm; van de damesring 8 mm.

In dit type partnerring kunnen nog oneindig veel andere tekens en symbolen verwerkt 
worden, al dan niet in combinatie met edelstenen!

• Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen van de klant en
  edelmetaalkoersen op het moment van inkoop. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief verpakkings
  -en portokosten.
• Over een juiste prijs van een trouwringmodel kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per email
  of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.
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Hopi- vaas voorzien van eeuwenoud migratiedessin

Heeft u nog vragen? Aarzel niet, u kunt altijd bij ons terecht...

Zhaawano GiijzhiZhaawano Giijzhikk

La Mesa Verde StudioLa Mesa Verde Studio
Warffum (NL)Warffum (NL)

info@unieketrouwringen.nlinfo@unieketrouwringen.nl

Tel./fax (0031) (0)595425059

TERUG NAAR DE WEBSITE
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