
Tekenen-schilderen met Magda 
 

Buiten werken in de Jura (Jurajski Park). Per busje of fiets 
naar het (platte) land vanuit hotel Luksor en ‘Agro’ boerderij. 
Cursuskosten p.p., 1 week € 215, 2 weken € 345. Voor 
schilderen eigen materialen meenemen. M.b.t. de reis- en 
verblijfskosten kunnen we nader advies verstrekken. 
 
1 aug.       ● 1e dag aankomst en ontvangst in het hotel  
2–6 aug.   ●  s’ Ochtends, tekenen-schilderen buiten,  
                  de middagen zijn vrij te besteden. ’s Avonds,  
                  presentatie van films of dia’s over kunst voor de  

       beide groepen in het atelier van Michal 
6 aug.       ●  s ’Avonds, feestelijke beëindiging van de 

       cursus 
7 aug.        ●  Eventueel vertrek van groep 1. 
8 aug.        ●  Vrij 
------------------------------------------------------------------------------  
9–15 aug. ● Hetzelfde programma maar nu vanuit ‘Agro’ 
                 boerderij in het Jurajski Park.  

------------------------------------------------------------------  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magda Jesionek vestigde zich in 1982 in Amsterdam.  

Haar specialisme is het portretteren van architectuur en  

bouwkundige elementen, een symbiose tussen fotografie en 

schildersvisie. Haar dubbele opleiding (interieur architectuur 

[academie van Krakow] en schilderkunst [Rietveld] ) ligt 

hieraan ten grondslag. Zij is parttime docent tekenen en 

schilderen aan een culturele instelling.  

Keramiek uit de exclusieve Koreaanse 
Tongkama met Elsbeth en Michal 
 

Een workshop in Nederland (2 dagen) en Polen (15 dagen). 
Kosten p.p. € 465 inclusief alle materialen. M.b.t. tot de reis- 
en verblijfskosten kunnen we nader advies verstrekken.  

 
6-7 juni      ●  Voorbereidende workshop o.l.v. Elsbeth in  

        haar atelier in Amsterdam (10-16 uur). 
        De werkstukken naar eigen keuze worden eerst  
        biscuit gebakken voordat deze naar Polen gaan 

------------------------------------------------------------------------------  
1 aug.        ●  1e dag aankomst en ontvangst in het hotel 
2-3 aug.     ●  Werken o.l.v. Michal Puszczyński. ’s Avonds 
                   presentatie van films of dia’s over kunst voor de  
                   beide groepen in het atelier van Michal  
4 aug.        ●  Drogen van het nieuwe werk en laden van de  

       oven met biscuit gebakken werkstukken van de 
  eerdere workshop in Amsterdam. Afmaken van 
  de nieuwe werkstukken en de oven inladen 

5-6 aug.     ●  ’s Nachts de oven ontsteken 
6-8 aug.     ●  Stoken in groepen (2 pers., 12-15 m3 hout !) 
9 aug.        ●  Afkoelen van de oven en vakantie vieren of  
                   wie dat wil, kan verder gaan met Magda. 
14 aug.      ●  Openen van de oven, schoonmaken van de  
                   werkstukken en inpakken voor transport. 
                   ‘s Avonds feestelijke afronding 
15 aug.      ●  Vertrek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na haar studie docent biologie-geografie heeft Elsbeth 

Pluimers haar opleiding aan de Rijksacademie van 

Beeldende Kunsten in Amsterdam genoten. Op de HdK in 

Berlijn heeft ze haar studie afgerond bij Shinkichi Tajiri.  

Elsbeth’s kunst kenmerkt zich door abstrahering van 

geologische processen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Koreaanse Naori Tongkama is een ruim 1000 jaar oud 

keramiek-oven-systeem die zijn weerga in de wereld niet 

kent. Michal Puszczyński, gefascineerd door oosterse 

keramische processen, heeft in zijn atelier in Częstochowa 

zo’n Tongkama oven gebouwd. Als enige in Europa doceert 

hij deze techniek aan de Academie voor Schone Kunsten in 

Wrocław. Hij is ook lid van de kleine exclusieve Naori 

Tongkama groep van keramisten uit Zwitserland, Frankrijk 

en Zuid-Korea. Keramiek gebakken (±1350°C) in een 

Tongkama oven heeft een gesinterde scherf met een 

natuurlijk en fragiel glazuur structuur. Wereldwijd zijn 

slechts duizenden Tongkama producten in collecties 

bekend.  

In Europa zijn 4 Tongkama’s die doorgaans slechts één 

maal per jaar worden gestookt.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Czestochowa


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michal Puszczyński heeft vele studiereizen ondernomen 

naar Korea. Daar heeft hij via Koreaanse Meester 

keramisten de Tongkama uit den treure leren kennen. De 

Tongkama is buiten Korea reeds lang bij een kleine groep 

specialisten bekend. Hun producten zijn doorgaans van 

wereldklasse. Michal brengt de laatste jaren de Tongkama 

techniek onder bredere aandacht zij het dat het nog altijd 

professionals betreft. Deze workshop geeft als eerste de 

mogelijkheid de Tongkama binnen het bereik van 

praktiserende kunstliefhebbers te brengen. Met deze oven 

werken is uiterst arbeidsintensief. Het stoken duurt 4 dagen. 

Michal noemt het “Art of fire”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Luksor ligt in het centrum van Częstochowa. De stad 

heeft bijna 260.000 inwoners. In de barokke kloosterkerk 

bevindt zich de zwarte madonna van Częstochowa.  

Als bedevaartsplaats is zij te vergelijken met Mekka, 

Medina, Fatima en Lourdes.  

De naaste omgeving van Częstochowa biedt veel pittoreske 

natuurschoon, middeleeuwse ruїnes, grotten en kalksteen 

gebergte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod Amonitem is een voorbeeld  

van een ‘Agro’ boerderij waarin  

eenvoudig maar degelijk logies 

 wordt geboden voor sportieve reizigers. Veelal bieden deze 

“boerderijen” de mogelijkheden tot fietstochten en ritjes te 

paard in het Jurajski Park Narodowy (Hoogvlakte van 

Kraków en Częstochowa). 
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......uuww  aatteelliieerr    
iiss  iinn  PPoolleenn!! 

 

Een exclusieve workshop 
voor tekenaars-schilders 
en keramisten 
 

Een artistieke vakantie met Magda Jesionek, 

Elsbeth Pluimers en Michal Puszczyński.  

De magische Koreaanse Tongkama oven (in 

Polen!!!) is voor de workshop deelnemers 

(keramisten) éénmalig beschikbaar.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Czestochowa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Barokke_architectuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_madonna_van_Cz%C4%99stochowa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mekka
http://nl.wikipedia.org/wiki/Medina_(Arabi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw_van_F%C3%A1tima
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lourdes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Krakau
http://nl.wikipedia.org/wiki/Czestochowa

