
Jojanneke Dekens en Almas Pieters
‘Moederband en dagboek banen’

Vanaf 22 maart tot en met 18 mei 2019 exposeren de Deventer 
kunstenaar Jojanneke Dekens en kunstenaar Almas Pieters uit Nagele 
hun bijzondere werken in Salon de Praam, bij boekhandel Praamstra 
te Deventer. De tentoonstelling staat in het taken van het Boekenweek 
thema ‘De moeder, de vrouw’.

Kralen Uit de erfenis van haar moeder kreeg Jojanneke Dekens een 
door haar handgemaakte broche. Het is een met kraaltjes erg secuur 
gemaakte klein insect. Dit sprak haar zo aan dat ze besloot een serie te 
maken van met kralen heeft geborduurde ringen. Waar ze bij de eerste 
ringen nog slechts een element uit de broche haalde en deze toepaste in 
het werk, werd dit bij de tiende wat lastiger en heeft ze steeds meer haar 
verbeelding en ervaring gebruikt. Uiteindelijk is het een serie van 22 
borduurringen geworden, als hommage aan het werk van haar moeder. 
Het altijd terugkomende goud staat voor de link tussen het borduur- 
werk in de broche van haar moeder en de eigen borduurringen.

Almas Pieters is een liefhebber van huisvlijt uit oma’s tijd, in het 
bijzonder voor draad, naald en textiel. Na haar afstuderen aan de 
kunstacademie Constantijn Huygens te Kampen afdeling illustratie 
heeft ze zich vooral bezig gehouden met het borduren van kleurrijke 
collages. Almas is de afgelopen jaren begonnen om zich te verdiepen 
in de techniek van diverse textiele ambachten. Twee jaar volgde ze de 
opleiding ambachtelijk weven in Rotterdam, waarbij ze de basis van het 
weven op verschillende soorten weefgetouwen heeft geleerd. Afgelopen 
zomer is ze een week in Zweden geweest om van Hannah Waldron les 
te krijgen in ‘contemporary weaving’. 
Voor de expositie in Salon de Praam heeft ze gekozen om in nieuw werk 
de opgedane kennis van de afgelopen jaren te presenteren. Een maand 
lang heeft Pieters elke dag gewerkt aan een drieluik, een met de hand 
geweven dagboek van wol en katoen. 


