ZhaawanArt Unieke trouwringen 2012

ZhaawanArt trouwringen & bruidssieraden
®

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…

Modelnummer 5-4-2
Prijs vanaf: € 1.018,= per ring

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA

© Unieke trouwringen.nl

G’zaagiiwewin gitigaade anaamakamig, “onze liefde, alsof diep in de aarde geplant”. Aldus luidt de
dichterlijke titel van deze strak vormgegeven, expressieve trouwringen. Beide trouwringen, die
edelsmid Zhaawano met behulp van de overlay-techniek heeft gemaakt, bestaan uit een
opengewerkte buitenzijde van 14 karaats witgoud, die op geraffineerde wijze is voorzien van
roodgouden inlegwerk. Tevens zijn de trouwringen voorzien van een gladde binnenzijde van 1 e
gehalte (sterling) zilver.
Beide trouwringen, die een breedte van 8 mm hebben, tonen elk twee abstract vormgegeven, met
elkaar verbonden en omhoog kijkende mensengezichten; er tussenin groeit een plant die zijn bladeren
en vruchten naar de windrichtingen en het licht van Aki (de wereld) lijkt uit te strekken. Het is alsof de
gezichten van de geliefden, die in de schoot van Omizakamigokwe geboren zijn, zich – net als de
plant – willen vereenzelvigen met het universum waarmee wij allemaal omringd worden.
Omizakamigokwe is een Anishinaabe-woord voor Moeder Aarde, de bron van alle leven. (De letterlijke
betekenis is: 'Vrouw-die-overal-op-de-aarde-aanwezig-is'.) De lichamen en zielen van de twee
geliefden en van de Aardmoeder lopen als het ware in elkaar over, ze zijn één.
Het lichaam van Omizakamigokwe met haar verhogingen en verdiepingen (bergen, dalen en meren)
wordt vertegenwoordigd door de zwart ingekleurde, grillige contourlijn die in de lengterichting van de
trouwringen loopt. Tegelijkertijd verbindt deze ononderbroken, geoxideerde lijn (zie onderstaande
afbeelding) de lichamen van beide geliefden.
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Tussen beide mensengezichten in heeft de trouwringen-smid een met roodgoud ingelegde,
gestileerde figuur van een plant geplaatst. Tevens zijn aan de achterzijde van de trouwringen een
met roodgoud ingelegde zon en een wassende maan afgebeeld.
Al deze symbolen, aarde/lichaam van man/vrouw, plant en zon en maan, symboliseren zowel de
geboorte en de vruchtbaarheid van aarde en mens als de indinawemaaganag. Deze Anishinaabe-term
refereert aan de onderlinge verwantschap en wederkerigheid van alle levensvormen – stoffelijk en
onstoffelijk –, en aan de spirituele verbondenheid tussen de mensheid en de natuurlijke ordeningen
van het universum.
Maar in de meest specifieke zin verwijst de symboliek in deze trouwringen naar het Anishinaabeconcept van wiidigendiwin, het huwelijk, de meest heilige verbintenis tussen levenspartners.

Pentekening door Zhaawano

2

ZhaawanArt Unieke trouwringen 2012

Illustratie hierboven: Sleeping Giant, illustratie door Bill Guiboche, Métis-artiest. Illustratie hieronder: Migizi over
Manaboozhoo door Minowewegabow (Kevin Belmore), Ojibwe-kunstenaar. Beide doeken verwijzen naar de
Sleeping Giant, een heilige rotsformatie in Thunderbay, een baai in Lake Superior in Ontario. Volgens traditionele
overleveringen van de Ojibwe Anishinaabeg uit dat gebied is dit rotseiland een personificatie van Nanaboozhoo,
een bovennatuurlijke “trickster” en weldoener die de gave van metamorfose bezat, en bij zijn dood in een
slapende reus van steen veranderde. De contouren van Sleeping Giant inspireerden de edelsmid bij het
ontwerpen van zijn “Mother Earth” trouwringen.
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Prijsindicatie trouwringen

Prijs per ring:

v.a. € 1.018,= (14k. (nikkelhoudend) witgoud met roodgouden
inlegwerk van een plant);
v.a. € 1.070,=

(14k. palladiumwitgoud met roodgouden
inlegwerk van een plant).

N.B. 1: In bovenstaande prijsopgave is uitgegaan van een breedte van 8 mm.
N.B. 2: De buitenzijden van de trouwringen zijn van 14 karaats (nikkelhoudend)
witgoud gemaakt; de binnenzijden bestaan uit 1 e gehalte zilver.
N.B. 3: De hoeveelheid nikkel in het gebruikte witgoud valt binnen de EU-norm en zal
normaliter niet tot huidallergie leiden.
N.B. 4: Palladiumwitgoud bestaat uit puur goud en palladium. De kleur
is grijzer dan van nikkelhoudend witgoud.
N.B. 5: 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.

De trouwringen zijn uitgevoerd in een regular fit-kwaliteit, d.w.z. voorzien van een vlakke binnenzijde.
Wilt u graag weten wat dezelfde ringen in een comfort fit-uitvoering kosten, neem dan contact op met
het trouwringen-atelier.
Over de huidige prijzen van deze trouwringen kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per e-mail
of middels het contactformulier laten informeren.
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Meer weten over deze trouwringen?
info@unieketrouwringen.nl
Tel./fax (0031) (0)595425059
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