
ZhaawanArt Unieke  Trouwringen 2013

ZhZhaawanaawanAArt® trouwringen &&  bruidssieradenbruidssieraden   
  
 Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…
                                                                

                   
©unieke trouwringen.nl                                                                                                        

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA 

Modelnummer  trouwringen 7-10-3

Prijs vanaf: € 1.110,= per ring

Een in zijn diepste wezen religieus thema. Dat is waar het in deze stijlvolle gouden 
trouwringen om gaat. Het is dan ook vooral de naam die de edelsmid eraan gaf, die 
uitdrukking geeft aan het gewijde karakter van de ringen; giomoodiziwin/gikinawaaji-
biigaade. Het betekent ‘Mysterie van het leven/het zal geschreven worden’. “Het zal 
geschreven worden” is een rituele uitdrukking die afkomstig is van de Midewiwin-
religie van de Anishinaabeg. 

Deze trouwringen onderscheiden zich met name door hun sobere karakter. In plaats 
van zwarte contourlijnen die de ajour opengewerkte vormen een extra contrasterend 
effect meegeven, is hier voor een bescheiden en contrastarm design van slechts één 
kleur goud gekozen. 
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Toch resulteert deze aanmerkelijk ‘rustiger’ benadering van de Medicine (Woodland) 
Art geleende grafische stijl in een exclusief product, dat een zekere geraffineerde 
eenvoud uitstraalt. Het intieme karakter van de ringen zal sommige mensen dan ook 
meer aanspreken dan de kleurige expressiviteit die veel van Zhaawano’s andere 
grafische ‘contourlijn-ontwerpen’ kenmerkt.

                                                                                     Zhaawano Giizhik: 'Bimaadiziwin'

De op de trouwringen afgebeelde motieven symboliseren de sociale en morele 
relaties die bestaan tussen het individu en alle andere levende wezens - zowel van 
stoffelijke als onstoffelijke aard - om hem heen. Ongeacht of deze wezens nu in deze 
tijd of in een geheel andere tijdsdimensie bestaan, en ongeacht ze op, onder, of 
boven het aardoppervlak leven. Het is binnen dit symbolische ‘sociale web’ dat twee 
geliefden streven naar mino-bimaadiziwin: een goed en eerlijk leven.
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De gesatineerde afwerking van het palladiumwitgoud en de afwezigheid van  
contrasterende kleuren, gecombineerd met de minimale symboliek van twee boven  
elkaar lopende lijnen, een constellatie van twee sterren en de afdruk van een  
wolvenpoot, benadrukken het mysterieuze karakter van deze palladiumwitgouden  
ringenset. De symbolen zijn met elkaar verbonden en verwijzen naar verschillende  
levenssferen, zowel natuurlijke als bovennatuurlijke, en herverenigen alle  
onderverdelingen die de rationele westerse mens heeft aangebracht in tijd, ruimte,  
gebeurtenissen, orde, gedachten en dromen. Maar bovenal herinnert de symboliek in  
deze trouwringen het getrouwde paar eraan te streven naar vrede in het hart in dit  
leven, en vrede in de ziel in het volgende.

De lange ‘spirit’ lijn in de trouwringen vertegenwoordigt het aardoppervlak en de 
wereld die zich eronder bevindt, terwijl de korte lijn de lucht symboliseert; de 
constellatie van twee sterren (niet zichtbaar op de afbeelding) verwijst naar het 
uitspansel, en naar de manidoog (mysteries of geesten) die zowel in als boven en 
onder ons universum leven. 

ZhaawanArt UniekeTrouwringen 2013 3



ZhaawanArt Unieke  Trouwringen 2013

De in de trouwringen afgebeelde wolvenpootafdruk, die doorsneden wordt door de 
lange lijn van het aardoppervlak, symboliseert de relatie van het individu met alle 
leven op en onder de aarde. Het symbool herinnert ons er bovendien aan dat de 
schepselen van de aarde slechts schakels zijn in de grote ketting van het leven. 
Wolf, een wijs leraar, leert ons voor antwoorden op de grote en kleine levensvragen 
zowel met de dieren, planten en vissen te communiceren, alsook met de 
aadizookaanag, onze uit de bovennatuurlijke wereld afkomstige verwanten. Maar zijn 
voornaamste boodschap is dat we het geschenk van het leven dienen te erkennen: 
gikinawaaji-biigaade  - ‘‘het zal geschreven worden”.   
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 Jackson Beardy: 'Wolf Family'
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                                                                      Silver ‘medicine wolf’ belt buckle by Zhaawano
©unieke trouwringen.nl

Tot slot heeft de edelsmid/kunstenaar een symbool verwerkt - verstopt in het 
palladiumwitgouden interieur van beide trouwringen - van een uiterst persoonlijk 
karakter, dat dan ook niet zichtbaar gemaakt is op de afbeelding. Het  teken 
weerspiegelt - wat Zhaawano’s voorouders noemden - de ojiichaagoma van de 
ringdrager: de geest en de ziel van een persoon, oftewel de essentie van zijn 
levenskracht.

Prijsindicatie* per ring:                            € 1.220, =     (14k. palladiumwitgoud) (sic);
 
                                                                € 1.110,=       (14k. witgoud).
                                                                      

De trouwringen zijn  8.5 mm breed.                                     
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*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 ringen zijn uitgevoerd in een ‘regular fit’ kwaliteit, d.w.z. voorzien van een vlakke binnenzijde. Wilt u 
weten wat dezelfde ringen 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 de actuele prijs van een trouwringenmodel kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per e-
mail  of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren. 

Tel. (0031) (0)595-425059 

info@unieketrouwringen.nl

Terug naar de websiteTerug naar de website
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