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Trouwringen 2011

ZhaawanArt trouwringen & bruidssieraden
®

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…

Modelnummer trouwringen 5-8
Prijzen vanaf € 755,= per ring

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA
Getooid met de naam manidoo waaseyaaziwin, ‘geest van het licht,’ is deze
set trouwringen van tweekleurig goud en 1e gehalte zilver, onderdeel van een
overlay- trouwringenlijn met een unieke expressie. De titel van de trouwringen
verwijst naar Gekek, de Havik, symbool van licht, visie en bedachtzaamheid.
Het sterk gekadreerde ontwerp van deze trouwringen bestaat uit een ingelegd
haviksveerdesign van 14 karaats roodgoud. De strak gestileerde haviksveer steekt
fraai af tegen het 14 karaats gepolijste geelgouden oppervlak van de trouwringen waarbij het geoxideerde (zwart gemaakte) zilver van de ondergrond voor een extra
contrastrijk effect zorgt.
Het geelgoud in de trouwringen is overigens geen gewoon geelgoud, dat in een
uitvoering van 14 karaat normaliter een bleke kleur bezit, maar een speciale legering
die een prachtige warme kleur bezit.
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Leland Bell (Bebaminojmat)

Trouwringen-ontwerper Zhaawano Giizhik grijpt voor zijn ontwerpinspiratie
doorgaans terug op de tradities van zijn Native voorvaderen, de Anishinaabeg uit het
Grote-Merengebied. Hier is het roodgoud- en warmgeelgouden ontwerp van de veer
van Gekek symbolisch voor bagidinigan (een gewijde offerande), die de Heilige Weg
zegent, die een getrouwd stel door alle aspecten van het leven leidt.
Gekek de havik staat in de traditie van de Anishinaabeg voor deugden als
vooruitziendheid, bedachtzaamheid en volharding. Hij wordt gezien als een
geestesboodschapper van Gichi-Manidoo (het Grote Mysterie) en een machtige
beschermgeest van velen.
Gekek toont twee geliefden die samen het Levenspad bewandelen visie en een
scherpe blik. Gekek leert hen in evenwicht te leven met alle dingen die bimaadiziwin,
het heilige web van het Leven, ondersteunen. Als een vooraanstaand lid van de
binesiwag (Gevleugelde Wezens en Dondervogels) vestigt Gekek bovendien de
aandacht op het licht van Giizis (de Zon) en herinnert hij de mensen eraan hoezeer
we allen zijn verwant aan het grote mysterie van het Universum.
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Prijsindicatie* per ring:
(10 mm. brede, 14k. warmgeelgouden band met
roodgouden inlegwerk:)

€ 755,=

(10 mm. brede, 14k. rood- of roségouden
band met warmgeelgouden inleg:)

€ 765,=

(10 mm. brede, 14k witgouden band met
rood- of warmgeelgouden inlegwerk:)

€ 780,=

(10 mm. brede, 14k. palladiumwitgouden
band met rood- of warmgeelgouden inlegwerk:)

€ 850,=
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N.B. 1: de binnenzijde van dit type trouwring is uitgevoerd in 1e gehalte (sterling) zilver.
*Genoemde prijzen zijn indicatief 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 vlakkebinnenzijde.
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.
Over een juiste prijs van trouwringen kunt u zich desgewenst telefonisch, per
fax, per e-mail of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.

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

TE R U G

NAA R

DE WEB S I T E

ZhaawanArt Unieke Trouwringen 2011

4

