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Françoise Bausart doceert al sinds 1984 de kunst van het boekbinden in IKA Mechelen. Ze
neemt de bezoeker mee langsheen de beste creaties die zij en haar leerlingen verwezenlijkt
hebben de afgelopen 37 jaar. “Van 84 tot nu, overzicht opleiding boekkunst”, te bezoeken op
3, 4, 5, 10, 11 en 12 december 2021, doorlopend van 12h00 tot 17h00, gratis toegang.
Instituut voor Kunst en Ambacht, Veemarkt 39 in Mechelen.

FRANCOISE ZIET 37 JAAR ERVARING IN BOEKBINDEN
BEKROOND MET TENTOONSTELLING
Binnen de muren van het Mechelse Instituut voor Kunst en Ambacht doceert
Françoise Bausart al sinds 1984 de kunst van het boekbinden. In het atelier, dat
gonst van bruisende bedrijvigheid, vinden cursisten een veilige thuishaven
waar zij het boek in al zijn facetten beter leren kennen. Boeken zijn immers de
enige vrienden waarvan we verdragen dat ze de hele dag met hun rug naar ons
gekeerd staan. In het boekbindatelier van het IKA gaan de cursisten keer op
keer in gesprek met deze vertrouwde vrienden. Docente Françoise Bausart
neemt je in de tentoonstelling “Van 84 tot nu, overzicht opleiding boekkunst”
mee langsheen de beste creaties die zij en haar leerlingen verwezenlijkt
hebben sinds 1984. Toegang is gratis.
Een diepgaande kennis en begrip van aloude boekbindtechnieken vormt de basis
van de opleiding. Beproefde methodes die doorheen de eeuwen hun waarde
bewezen hebben worden gaandeweg door de cursisten in vraag gesteld en
geherinterpreteerd. Steeds opnieuw worden de cursisten uitgedaagd om hun eigen
creativiteit te herontdekken en hun grenzen te verleggen, maar steeds met respect
voor het boek als cultuurdrager. De boekband wordt zo niet enkel het stevige harnas
waarmee het boek de tand des tijds kan doorstaan, maar ook een kunstobject dat het
resultaat is van vurige passie en ambachtelijk zwoegen. Een streven naar perfectie.
Deze interactie met het boek als object vormt ook de basis voor meer conceptuele
boekkunst, waarbij het boek geheel herdacht wordt om de toeschouwer intellectueel
uit te dagen.
Van 84 tot nu, overzicht opleiding boekkunst
Te bezoeken op 3, 4, 5, 10, 11 en 12 december 2021, doorlopend van 12h00 tot
17h00 - Gratis toegang
Instituut voor Kunst en Ambacht
Veemarkt 39
2800 Mechelen
www.ikamachelen.be
Docente: Françoise Bausart (tel. 0479 70 05 48)
GO! scholengroep 5 is met 13.703 leerlingen, 8.779 cursisten volwassenenonderwijs en 37 instellingen een van
de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio
Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

