DE NIEUWE MODELLEN VAN HET
POPULAIRE JAPANSE BRILLENMERK

Moderne monturen, geïnspireerd
op rijke facetten van Japans
vakmanschap en filmkunst.
Minamoto, het fascinerende en originele Japanse
brillenmerk, heeft de optiekbranche versteld doen
staan. Het woord Minamoto, dat “oorsprong”
betekent in het Japans, weerspiegelt het Japanse
erfgoed en de kwaliteit van het merk. Sabae,
gelegen in de prefectuur Fukui, is de bakermat van
de Japanse brillenindustrie en de oorsprong van ons
verhaal. Een lange traditie van vakmanschap wordt
hier in ere gehouden, van lakwerk tot het maken van
washi papier en natuurlijk de vervaardiging brillen.
Ontwikkeld, ontworpen en gemaakt in Japan, is
elk verfijnd Minamoto-montuur een eerbetoon aan
Sabae’s vakmanschap en waardering voor geliefde,
duurzame schatten. Voortbordurend op de Zenfilosofie van het minimalisme, zijn Minamotomonturen mooi in hun eenvoud. Elk model is
vervaardigd uit hoogwaardig Japans titanium
en voorzien van bijzondere gravures, zoals de
Minamoto-Kanji. Om het creatieproces compleet te
maken, worden deze meesterwerken gepresenteerd
in unieke etuis, handgemaakt van washi-papier,
eveneens in Fukui vervaardigd.
De nieuwe modellen van Minamoto zijn beïnvloed
door verschillende aspecten van de Japanse
cultuur. Een daarvan is de oude Japanse kunst
van het lakwerk, ook wel Urushi genaamd: Deze
speciale hars wordt door bekwame ambachtslieden
aangebracht om serviesgoed en kunstvoorwerpen
te bekleden en te versieren. Urushi-achtige rode en
zwarte kleuraccenten zijn te vinden op geselecteerde
Minamoto-modellen. Een andere invloed komt uit de
films van de belangrijke Japanse filmmaker Akira
Kurosawa: terwijl de eerste Minamoto-collectie
een eerbetoon was aan Kurosawa’s “The Seven
Samurai”, zijn deze nieuwe modellen vernoemd naar
personages uit andere klassiekers van Kurosawa.

De Japanse actiefilm SANJURO gaat over negen
jonge Samoerai en hun strijd tegen corruptie.

S ANJUR O

MN31012 (HEREN)
Sanjuro is de naam van de held en de titel van
de klassieke Japanse speelfilm. Het Minamoto
Sanjuro montuur, in antiek grijs, goud en wit,
heeft een mannelijke geometrische vorm en
onthult een klassiek patroon op de hoekstukken.

KUN I E

MN31013 (UNISEKS)
Het Kunie montuur is een eerbetoon aan het
personage uit de Samurai-klassieker Sanjuro.
Deze uniseks look flatteert met zijn stijlvolle
vintage uitstraling. Het voorstuk is afgerond en
op de neusbrug en hoekstukken is een klassiek
patroon gegraveerd. Dit elegante model is
verkrijgbaar in antiek goud, doublé goud en grijs.

IO RI

MN31015 (UNISEKS)
Het Iori montuur, verkrijgbaar in verschillende
goudtinten, ontleent zijn naam aan een Samurai
personage uit de klassieke Japanse speelfilm
Sanjuro. Deze minimalistische bril staat iedereen
en valt op door zijn strakke geometrische randen
en unieke kleurafwerkingen: antiek goud, op
Urushi-geïnspireerde veren en demipatronen op
geselecteerde modellen.

C HI DOR I

MN31019 (DAMES)
Chidori, de heldin uit de Japanse Samurai film
Sanjuro, leent haar naam aan dit opvallende
damesmontuur. De ronde vorm met een subtiele
cat-eye twist, is verkrijgbaar in wit, rosé goud en
doublé goud. Contrasterende randkleuren, demi
patronen of in Urushi zwart, evenals een klassiek
patroon op de neusbrug en de veren maken deze
bril tot een stijlvol hoogtepunt.

H A N BE I

MN31021 (HEREN)
Vernoemd naar een personage uit de klassieke
Japanse samoerai film Sanjuro, maakt het Hanbei
montuur in wit, antiek bruin en antiek grijs indruk
met zijn randloze geometrische vorm en geavanceerde monoblock drukbevestigingssysteem.
Deze mannelijke look onthult een klassiek patroon
op de brug en hoekstukken.

De actiefilm “HIDDEN FORTRESS” van Akira Kurosawa gaat over de avonturen van twee
arme boeren en een undercover prinses als ze goud vervoeren door vijandelijk gebied.

IZUMI

MN31014 (UNISEKS)
De elegante Izumi bril deelt zijn naam met een
personage uit Kurosawa film “Hidden Fortress” en
is licht vierkant en delicaat gekleurd in wit, grijs en
doublé goud. Een klassiek patroon op de neusbrug
en unieke afwerkingen, zoals Urushi-geïnspireerd
zwart op geselecteerde modellen, onderscheiden
dit model.

YUKI HI ME

MN31016 (DAMES)
Prinses Yukihime is een natuurkracht in de
klassieke Japanse actiefilm “Hidden Fortress”.
Geïnspireerd door haar kracht en elegantie, is het
rond gevormde Yukihime montuur uitgevoerd
in rosé goud, grijs, demi bruin en doublé
goud. Verfijnde Urushi rode of gedessineerde
afwerkingen op geselecteerde modellen, en een
klassiek patroon op de neusbrug, onderstrepen de
premium kwaliteit van dit montuur.

H Y OE

MN31017(HEREN)
Generaal Hyoe is een personage uit de populaire
Kurosawa speelfilm “Hidden Fortress” en de
naam van dit vierkante mannelijke model. Hyoe
is verkrijgbaar in wit, antiek grijs en doublé goud.
Unieke accenten van dit montuur zijn de chique
patronen en antieke afwerkingen op geselecteerde
modellen, evenals een klassieke gravure op
neusbrug en veren.

R O KUROTA
MN31018 (HEREN)

Rokurota, een held uit de Japanse filmklassieker
“Hidden Fortress”, is ook de naam van deze
hoogwaardige herenbril. Afgeronde randen en
lichtgrijze, vergulde of antieke goudtinten doen
denken aan een klassieke retrostijl. Dragers zullen
de exclusieve gedessineerde en antieke afwerking
op geselecteerde modellen en de gravures op de
neusbrug en veren waarderen.

RAN, geschreven en geregisseerd door Akira Kurosawa, gaat over een complexe
dynastieke machtsstrijd als een majestueus en schitterend historisch epos.

KAEDE

MN31020 (UNISEKS)
Vernoemd naar Lady Kaede, één van de
hoofdpersonen in de Japanse film Ran, maakt dit
model indruk met zijn modieuze geometrische
lijnen en rijkelijke afwerking: Urushi rood,
gedessineerd of een antieke kleur op geselecteerde
modellen. Dit prachtige montuur is verkrijgbaar in
roségoud, wit, doublé goud en antiek grijs.

T SUR UMA RU
MN31022 (UNISEKS)

Dit verfijnde montuur is vernoemd naar Tsurumaru,
een heldin uit de Japanse filmklassieker Ran.
De randloze pantostijl heeft een geavanceerde
monoblock drukbevestigingssysteem die de
luchtige elegante flair benadrukt. De lichtgrijze,
bordeauxrode en doublé gouden modellen zijn
versiert met Urushi-geïnspireerde rode afwerking
op geselecteerde modellen en elegante gravures,
die de rijke esthetiek van deze bril onderstrepen.

Het zwart-wit meesterwerk RED BEARD vertelt het verhaal van de opleiding van een
jonge arts in een plattelandsziekenhuis en zijn relatie met de ziekenhuisdirecteur.

OTOYO

MN31023 (UNISEKS)
Vernoemd naar een jonge heldin uit de Japanse
film “Red Beard”, valt het Otoyo montuur op
met zijn randloze geometrische vorm en
elegante design. Een innovatief monoblock
drukbevestigingssysteem
onderstreept
het
strakke uiterlijk. De veren en de neusbrug zijn
uitgevoerd in roségoud, wit en antiek grijs. Een
klassiek, exclusief patroon is te vinden op de
hoekstukken en de neusbrug.

