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Een mystiek thema, op geraffineerde wijze vormgegeven met behulp van de overlaytechniek. Een, op minimalistische wijze gestileerde, ´primitieve´ expressie die wordt
gecompenseerd door een eigentijdse toepassing van exclusief bicolor goud. De
combinatie van op het eerste gezicht tegenstrijdige stijlen, technieken en materialen
kenmerkt deze trouwringen als een typische ZhaawanArt-creatie.
De motieven van Zhaawano´s trouwringen tonen onder meer invloeden van de
grafische ‘contourlijn-tekenstijl’ van de Medicine Painters van de Canadese
Woodland School of Art. Deze moderne grafische stijl is op zijn beurt gebaseerd op
de eeuwenoude mondelinge en picturale traditie van de indiaanse voorouders van de
edelsmid, de Ojibwe Anishinaabeg. De combinatie van traditionele thema's, de
eigentijdse designstijl van de Medicine Painters en de geraffineerde smeedtechniek
die overlay heet, is een vinding van Zhaawano. Hij beschouwt deze methode als
ideaal om op fantasierijke wijze de individuele symboliek en wensen van liefdesparen
te kunnen verwerken in trouwringen van edelmetaal.
De naam van deze bijzondere trouwringen is manidoo-giizisoog, hetgeen
Anishinaabe is voor ‘spirit suns’. De ringen zijn voorzien van meerdere goudkleuren,
hetgeen ze een verrassend subtiel contrast en een ‘warme’ uitstraling verleent.

.
Painting by Ojibwe Medicine Painter Leland Bell, showing Spirit Suns 'floating' in nature

De trouwringen tonen de afbeeldingen van al of niet ingelegde, in contrasterende
goudkleuren uitgevoerde zonnesymbolen - die ook wel spirit balls of -seeds (of
mystery balls of -seeds) genoemd worden. Deze zijn onderling verbonden door een
golvende mystery (of spirit power) line. Het gaat hier om magische afbeeldingen van
spirituele kracht, waarbij de edelsmid zich zowel heeft laten inspireren door de
eeuwenoude symboliek van het Midewiwin-medicijngenootschap van de
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Anishinaabeg , alsook door de hiermee verwante abstracte moderne tekenstijl van de
Woodland Painter School.

Zeven of negen "energie" spikkels omlijsten iedere op de ringscheen afgebeelde
spirit sun en zijn een teken van de alomtegenwoordigheid van Gichi Manidoo (Groot
Mysterie). Het ontwerp van de trouwringen, doordat het concentraties of
samenballingen van spirituele energie symboliseert - en daarmee de levenskracht
die overal op de aarde maar ook erbuiten aanwezig is, alsmede de relatie tussen een
persoon of wezen met het universum en met alle andere wezens, stoffelijk of
onstoffelijk – roept associaties op met de heilige kunst van Zhaawano's indiaanse
voorouders.

Painting by Ojibwe Medicine Painter Norval Morrisseau, showing the interconnectedness of all life forms
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Moses Amik: Spirit Quest

De breedte van deze trouwringen varieert van 6.5 tot 10 mm. Onderstaande prijzen
zijn gebaseerd op 6.5 mm brede ringen.

© Unieke Trouwringen
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€ 1.030,= ( 14 karaats geel- of roodgoud
met een binnenzijde van
14 karaat roodof geelgoud, en multicolor
gouden inlegwerk).

**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 trouwringmodel kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per e-mail
of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.

” Partners”, drawing by Zhaawano Giizhik
© Unieke Trouwringen

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met:
Zhaawano Giizhik
info@unieketrouwringen.nl
Tel./fax (0031) (0)595425059

Terug naar de website
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