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Modelnummer trouwringen 7-5-4
Prijs vanaf: € 1.070,= per ring

Een mystiek thema, geïnspireerd op het aloude natuurgeloof van het Anishinaabe-volk. 
Door edelsmid Zhaawano gestileerd naar voorbeeld van de moderne grafische stijl van de 
Canadese Medicine Painters van de Woodland School of Art, vakkundig gesmeed tot een 
strak en tijdloos design van geel-, wit en roodgoud. Het is deze unieke combinatie van 
verhaal, stijlen en materialen die bovenstaande trouwringen tot een typisch ZhaawanArt-
creatie maakt.

De naam van de trouwringen, die opvallen door hun warme tinten en subtiele kleurcontrast, 
is  Ninde'ing Zhaabojiwan Ziibiwan, wat letterlijk mijn hart, een rivier stroomt erdoor heen 
betekent. Deze poëtische titel verwijst naar de golvende lijn die de edelsmid in de 
trouwringen heeft gelegd, die vier ‘zonnesymbolen’ verbindt. Deze in contrasterende 
goudkleuren uitgevoerde symbolen worden afwisselend spirit balls of mystery balls (of 
mystery seeds) genoemd. Dit zijn magische afbeeldingen van spirituele kracht.

De energie waaruit het leven bestaat, wordt in de trouwringen voorgesteld als een rivier die 
vrij door de atmosfeer 'stroomt', waarbij de met rood- en witgoud ingelegde zonnesymbolen 
samenballingen van kinetische energie vertegenwoordigen. De aanwezigheid van stippen 
('energie-spikkels' ) rondom deze energiesymbolen benadrukt de ongeremde vitaliteit die 
overal de natuur aanwezig is. Tevens is het design een statement van de edelsmid over de 
spirituele relatie tussen twee geliefden onderling, en tussen hen en het omringende 
universum. De  trouwringen, kortom, roepen herinneringen op aan de meest heilige kunst 
van de Anishinaabeg en heeft tevens een zeggingskracht die universeel van aard is.
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“Een Rivier Stroomt Door Ons Hart”

 

De trouwringen, die uiteraard ook als vriendschapsringen gedragen kunnen worden, zijn 
ca. 8 mm breed. Ze kunnen desgewenst in een andere breedte gemaakt worden, variërend 
van 7 tot 12 mm breed. De trouwringen zijn gelaagd, d.w.z. ze bestaan uit een buitenring 
(van 14 karaats warmgeelgoud) en een binnenring (van 14 karaats roodgoud). Beide 
trouwringen zijn ingelegd met ‘spirit suns’ van 14 karaat rood- en palladiumwitgoud.

“Following the Flow” by Ojibwe Woodland Art (Medicine) School Painter Mark Anthony Jacobson
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“Een Rivier stroomt Door Ons Hart”

 

Wat deze trouwringen een extra (mysterieuze) dimensie geeft, is dat de edelsmid één van de 
ingelegde  'spirit balls' uit twee helften van verschillende goudkleuren heeft gemaakt (zie 
bovenstaande afbeelding);  dit  'eenheidssymbool'  verwijst naar de tegenstellingen en 
contrasten die in de natuur bestaan – en, in het bijzonder, binnen het huwelijk – maar die 
elkaar tegelijkertijd ook aanvullen. Een spirituele twee-eenheid dus,  van spirituele krachten 
die elkaar doorlopend voeden en inspireren...
______________________________________________________________   

Prijsindicatie per ring*:

8 mm. breed: v.a. € 1.070,=    (14 karaats warmgeelgoud
met een binnenring van
14 karaats roodgoud en
multicolor gouden inlegwerk
van 14 karaats roodgoud en
14 karaats palladiumwitgoud;
iedere ring heeft één 'spirit ball' 
die uit twee helften bestaat.) 
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Jackson Beardy: 'Spirits Of Duality'

*Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van ringmaat, speciale wensen van de klant en de actuele 
edelmetaalkoersen. Genoemde prijzen zijn exclusief verpakkings -en portokosten.
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N.B. Het in deze trouwringen gebruikte geelgoud heeft een warmere kleur dan gewoon 14 karaats geelgoud. Het 
gebruikte witgoud is een legering van puur goud en palladium, een exclusief, grijswit platinametaal.

Norval Morrisseau/ Miskwaabik Animikii: title unknown

Meer informatie?

La Mesa Verde Studio

Tel. (0031) (0)595425059

Info@unieketrouwringen.nl
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