ZhaawanArt

Trouwringen

ZhaawanArt trouwringen & bruidssieraden
®

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA

Modelnummer trouwringen 5-5
Setprijs trouwringen vanaf: € 1.908,=
Sterk contrasterende contourlijnen, geïnspireerd door de moderne, op de mazinaajim
en gekinoowin (eeuwenoude picturale overlevering) gebaseerde grafische
medicijnkunst van de Woodland Painters, zijn elementen die in veel van Zhaawano’s
trouwringen-modellen terugkeren. Hetzelfde geldt voor het strakke multicolor
gouden inlegwerk dat zijn trouwringen een eigentijdse uitstraling verleent. De door
een symbolische ‘levensdraad’ verbonden afbeeldingen van een spin, de zon en de
maan zijn hier indirecte verwijzingen naar het eeuwenoude thema van bimaadiziwin,
het heilige web van het Leven.
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De toegepaste Medicine Art- achtige stijlelementen verlenen aan dit witgouden en
zilveren trouwringen-ontwerp een exclusieve en mysterieuze kwaliteit die, hoewel
uniek binnen de moderne wereld van sieraaddesign, haar oorsprong heeft in het
mystieke universum van Zhaawano’s verre voorouders…

De naam van de 9 mm brede witgouden trouwringen is bimaadiziwin asabaab,
oftewel ‘levensdraad’. De met elkaar verbonden symbolen van spin, zon en maan
vieren het heilige karakter en de cyclus en de eeuwige duur van het leven. Ingelegd
met 14 karaats roodgoud en geelgoud en met een binnenzijde van 1 e gehalte zilver,
zijn deze trouwringen een fraai voorbeeld van Zhaawano’s vakmanschap op het
gebied van de overlay-techniek. Sommige exemplaren tonen Asibikaashi (de
Spinvrouw) ingelegd met roodgoud; andere ringen hebben een Spinvrouw ingelegd
met geelgoud. In alle gevallen is roodgoud of palladiumwitgoud gebruikt om de
‘nachtzon’ in te kleuren; geelgouden inlegwerk siert het symbool van de ‘dagzon’.

©unieke trouwringen.nl
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“Bimaadiziwin”' (Leven), illustratie door Zhaawano Giizhik

“Dream Catcher” schilderij van Ojibwe Medicine (Woodland) Painter Moses 'Amik' Beaver
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De hierboven beschreven kleurcontrasten, in de vorm van een expressieve
combinatie van zwarte contourlijnen die het multicolor inlegwerk van spin, zon en
maan omlijsten, maken dit trouwringen-model een toonvoorbeeld van de trouwringen
uit de ‘Wijsheid'- serie.

“Dit is het verhaal, zoals de oude
Ojibwe-verhalenvertellers het tijdens winteravonden plachten te vertellen, over hoe
Asibikaashi de bovennatuurlijke held Nanaboozhoo geholpen heeft Grootvader Giizis
(Zon) te vangen en terug te geven aan de mensen. Tot de dag van vandaag bouwt
Spinvrouw haar speciale wiigiwaam (wigwam) voor Grootvader Giizis voordat Hij Zijn
stralen over het land uitstrooit. Als je ontwaakt bij zonsopgang – zoals het zou
moeten – zoek dan naar Asibikaashi’s huis en je zult het wonder aanschouwen hoe
ze de zonsopgang ving, terwijl het licht van Grootvader Giizis schittert op de
glanzende dauwdruppels die zich daar in de vroege ochtend verzamelen…”
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Prijsindicatie* per ring:

Trouwringen

€ 954,= (14k. witgouden buitenzijde met rood- en
geelgouden inlegwerk en 1e gehalte
zilveren binnenzijde);
€ 954,= (14k. geel- of roodgouden buitenzijde met
wit-, geel-, en/of roodgouden
inlegwerk en 1e gehalte zilveren
binnenzijde).

* 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.
Over een juiste prijs van een trouwringen-model kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per email of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.

Graag meer weten?
Zhaawano Giizhik
Giizhik
La Mesa Verde Studio
Warffum
Nederland
Tel./fax (0031) (0)595425059
..info@unieketrouwringen.nl
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