
Biografe

Sün (‘egel’ in het Hongaars) EVRARD werd in 1946 geboren in Hongarije en woont sinds 
1971 in Frankrijk. Vanaf 1972 volgde ze een studie Boekbinden/Vergulden en Decoratie van 
boekbanden aan de ‘Ecole de l’Union Centrale des Arts Décoratifs’ (Parijs). Ze doceerde er 
in 1977 en vervolgens tussen 1978 en 2002 in het ‘Atelier des Arts Appliqués du Vésinet’.

Haar voornaamste activiteit bestaat uit de creatie van hedendaagse boekbanden. 

Door haar vakmanschap en haar kennis van het Engels kreeg ze de gelegenheid om stages 
en voordrachten in het buitenland te geven, waardoor ze allerlei voor haar interessante 
banden en contacten heeft kunnen leggen, waarna de ene uitnodiging na de andere volgde 
en op die manier heeft ze haar kunst kunnen verrijken. 
Overigens heeft Sün Evrard veel onderzoek verricht betrefende structuren en 
decoratietechnieken en haar bevindingen zijn dikwijls gepubliceerd in vakbladen. 

Bij haar boekbindingswerk, zowel uitgevoerd op oude als moderne boeken, houdt ze altijd 
de conservering van gebonden documenten in gedachten. Nochtans laat ze haar 
creativiteit hierdoor niet afremmen, aangezien ze voor die boeken unieke cassettes 
ontwerpt, uitgevoerd in de meest fraaie soorten materiaal, zoals diverse dierenhuiden, 
hout, diverse soorten papier, steenfneer ... , verder atypische banden, zoals opgehangen 
banden, boeken-objecten en eveneens perkamenten rollen in samenwerking met de 
dichter, Jean Lissarrague.

Talrijke instellingen hebben haar het binden van waardevolle werken toevertrouwd, 
waaronder een franciscaans manuscript uit de 14de eeuw voor de  ‘Bibliothèque nationale 
de France’, een schoolschrift uit de 15de eeuw voor de ‘Bibliothèque Historique de la Ville 
de Paris’, een handgeschreven partituur van het Hongaarse volkslied (19de eeuw) voor de 
Nationale Bibliotheek van Hongarije alsook een fink aantal oude boeken van het 
Erasmushuis. 

Sün Evrards’ werk heeft met name deel uitgemaakt van een tentoonsteling in de 
‘Bibliothèque Historique de la Ville de Paris’ (1995) en in de Mediatheek van Cahors (2011).
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