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ZhaawanArt trouwringen & bruidssieraden
®

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities
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Modelnummer 7-9B

Prijs vanaf: € 1.095,= per ring

W'naagozi dibishkoo anang, “Als een ster in mijn ogen”: deze dichterlijke naam gaf
edelsmid Zhaawano aan de hierboven afgebeelde multicolor gouden trouwringen,
gemaakt van 14 karaats palladiumwitgoud, roodgoud en warmgeelgoud.
De naam en de symbolen van de 10 mm brede trouwringen zijn geïnspireerd op het
kosmologische wereldbeeld van de voorouders van de edelsmid, de Anishinaabeg
van het noordelijke schiereiland van Michigan. De trouwringen, die gelaagd zijn,
bestaan uit een opengewerkte buitenring van 14 karaats rood- en witgoud en een
gladde binnenring van warmgeelgoud. De methode die hiervoor is gebruikt, heet de
overlay-techniek.
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Leland Bell: Discovering Wisdom

De Ojibwe Anishinaabeg, de voorouders van de trouwringensmid, hadden bij de
andere inheemse volkeren van Schildpadeiland (Noord-Amerika) een grote reputatie
als kenners op het gebied van de verbanden die in de natuur bestaan, zowel in
ecologisch als kosmologisch opzicht. Voor hen stonden de windrichtingen en de
stand van de zon, de maan en de planeten in rechtstreeks verband met de wisseling
van de seizoenen en met de cyclus van de jacht, visvangst en voedsel verzamelen.
De eeuwenoude ceremoniën en de traditionele vertellingen die door de eeuwen zijn
bewaard door het Midewiwin-genootschap en nog altijd van generatie op generatie
worden doorgegeven, getuigen hier tot op de dag van vandaag van.
De titel van de trouwringen en de symbolen die in de trouwringen zijn verwerkt, de
in het roodgoud weergeven aarde en het geelgouden sterrensymbool in het midden
van de ringen, verwijzen naar de innig gevoelde liefde tussen twee mensen, tegen
de achtergrond van het allesomvattende geloof in de cyclus van het leven en de
verbondenheid met de aarde, de lucht en alles wat er onderdeel van uitmaakt.
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In beide trouwringen zijn in het roodgoud, met behulp van de overlay-techniek, twee
abstract vormgegeven mensengezichten en profiel afgebeeld. Het gaat hier om de
gezichten van twee geliefden die uit het lichaam van Aki lijken op te rijzen, en
omhoog kijken naar een ster die hoog aan de hemel staat. Aki (ook wel
omizakamikokwe genoemd: 'zij die overal op aarde aanwezig is') is zoals de
Anishinaabeg hun Moeder Aarde noemen; ze werd en wordt beschouwd als de bron
van alle leven.
.
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Zowel de mensengezichten als het aardoppervlak met haar golvende lijnen (bergen,
dalen en meren) worden vertegenwoordigd door de roodgouden tekening in de
trouwringen, en extra geaccentueerd door een, eveneens in de lengterichting van
de ringen lopende, contourlijn. Deze grillig vormgegeven lijn, die moeder aarde
voorstelt, symboliseert tevens de lichamen van beide geliefden - verbindt dus als het
ware man en vrouw -, en stelt tegelijkertijd wiidigendiwin voor: de heilige verbintenis
die huwelijk heet. De ster die in de nachtelijke hemel boven de gezichten van beide
geliefden schittert, belichaamt minwenindiwin: wederzijdse liefde.

Abe Kakepetum: Joyful Star
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Bill Guiboche: Sleeping Giant. De skyline van dit gebergte in Thunder Bay, Ontario, die
volgens de traditie de legendarische Nanaboozhoo is die in steen is veranderd, inspireerde
trouwringensmid Zhaawano bij het ontwerpen van de trouwringen op deze pagina.

En zo schilderen deze trouwringen het romantische beeldverhaal van de verbintenis
tussen twee mensen, die diep is geworteld in de aardmoeder. Maar tegelijkertijd
vormt deze liefde een dynamische energiebron, een heilig middelpunt van het
universum om ons heen…
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Prijsindicatie per ring:

v.a. € 1.145,= (14k. palladiumwitgoud met geelen roodgoud inlegwerk. De
binnenzijde bestaat uit
14 k. warmgeelgoud).
v.a. € 1.095,= (14k. witgoud met geelen roodgoud inlegwerk. De
binnenzijde bestaat uit
14 k. warmgeelgoud).

N.B. 1: De breedte van de trouwringen is 10 mm, de dikte 1.4 mm.
N.B. 2: De binnenzijden van deze trouwringen zijn van geelgoud gemaakt, dat een warmere kleur
heeft dan doorsnee geelgoud van 14 karaat.
N.B. 3: Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale
wensen van de klant en de actuele edelmetaalkoersen. Genoemde prijzen
zijn altijd exclusief verpakkings -en portokosten.
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De 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. Ook bestaat de mogelijkheid de ringen dikker te maken dan 1.4 mm.

Over de actuele prijs van een trouwringmodel kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per e-mail
of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet, u kunt altijd bij ons terecht...
info@unieketrouwringen.nl
Tel./fax (0031) (0)595425059
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