ZhaawanArt huwelijkssieraden
®

Handgesmeed eigentijds design / geïnspireerd door eeuwenoude tradities…

Modelnummer D2H
Prijs vanaf: € 1000,= p.p.

Roségouden hanger voor de man, met turkooissteen in shadowbox-zetting
TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA

De naam van deze bijzondere handgemaakte trouw/vriendschapshanger is
Babaamaadiziwin Biinjayi'ii. Dit is een uitdrukking uit het Anishinaabemowin, de taal
van de indiaanse voorouders van de edelsmid, en betekent “Journey Within” (Reis
naar Binnen). De hanger is bolvormig gesmeed, heeft een diameter van 42 mm. en is
tussen de 1.4 mm en 1.6 mm dik.
De gebruikte techniek is overlay, afkomstig van de zilversmeedkunst van het Hopivolk uit Arizona. Deze techniek maakt gebruik van twee op elkaar gesoldeerde platen
edelmetaal, waarvan de bovenste plaat ajour is opengezaagd. De aldus ontstane
‘verdiepingen’ in de bovenplaat (in dit geval de’ tekening’ van de spiraal en de
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shadow box-ruimte waarin de steen geplaatst wordt) worden vervolgens geoxideerd,
zodat deze zwart afsteken tegen het hooggeglansde goud- of zilveroppervlak. Dit
levert een schitterend contrast op.
De zachte subtiele glans van de hierboven getoonde hanger is afkomstig van
14 karaats roségoud. De afbeelding toont een hanger voor de man, voorzien van een
uitgezaagde en geoxideerde spiraalvorm en met bovenin het sieraad een verdiept
geplaatste - ‘shadow box’ stijl - turkoois cabuchon. Turkooisblauw is de kleur van de
lucht, die van oudsher geassocieerd is met al het mannelijke in de natuur. In de
dameshanger, die niet zichtbaar is op de afbeelding, is een cabucongeslepen
bloedkoraal gezet. Rood is de kleur van de aarde, in de inheemse traditie in verband
gebracht met vruchtbaarheid en de vrouwelijke natuur.

De oeroude spiraalvorm komt voor bij zeer veel culturen, van Indo-europees tot Zuiden Midden-Amerikaans tot Hopi. Bij de voorouders van de huidige Pueblovolkeren in
het Zuidwesten van de Verenigde Staten vertegenwoordigde de spiraal de slang,
symbool van vruchtbaarheid. Bij de Hopi uit Arizona staat de spiraal van oudsher
symbool voor de lange omzwervingen die de Hopi vanuit Zuid Amerika uiteindelijk
naar het Four Corners-gebied in Noord-Amerika hebben geleid. Spiralen die op
eeuwenoude rotstekeningen zijn gevonden symboliseren spirituele reizen naar de
‘Andere Wereld’, of, meer algemeen, verruiming van het menselijke bewustzijn na
voltooiing van een lange reis.

Herenhanger (links) en dameshanger (rechts) van 1e gehalte zilver
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De heilige geometrie van de primitieve spiraalvorm die edelsmid Zhaawano hier heeft
toegepast, roept al duizenden jaren lang de grenzeloze fascinatie op van talloze
mensen en volkeren. Hier, in deze exclusieve maar tegelijkertijd eenvoudig en
organisch ogende relatiehangers, vertegenwoordigt de spiraalvorm de liefdesrelatie
tussen twee mensen, en in het bijzonder de heilige orde van hun levenslange
verbintenis, en de dynamische creativiteit die hierbij hoort. De hangers herinneren de
dragers ervan aan al deze zaken, en bieden hen, behalve bescherming en inspiratie,
levenslange betekenis en eeuwigdurende schoonheid…

1e gehalte zilveren uitvoering van de dameshanger, met bovenin bloedkoraal in een shadowbox-zetting.

Prijsindicatie*: € 1000,= per paar
€ 1800,= per paar
€ 1750,= per paar
€ 1775,= per paar

(1e gehalte zilver, turkoois en
bloedkoraal)**;
(roségoud met 1e gehalte zilveren
achterkant)**;
(geelgoud met 1e gehalte zilveren
achterkant)**;
(witgoud met 1e gehalte zilveren
achterkant)**.

* Genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijk van de edelmetaalkoersen op het
moment van inkoop. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief verpakkings -en
portokosten.
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** Prijzen zijn exclusief colliers; deze kunnen eventueel los besteld worden.
Over een juiste prijs van een hanger kunt u zich desgewenst telefonisch, per fax, per
e-mail of d.m.v. het contactformulier altijd nader laten informeren.

Archaïsche rotstekeningen in Sun Park, Hopi Country, inclusief spiraalvormige inscripties.

La Mesa Verde Studio
Tel. (0031) (0)595425059
info@unieketrouwringen.nl

Ter u g n a a r de webs ite
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