
THE PHOTOBOOK 
MASTERCLASS 
BIN MATAR HOUSE
09/03/2018 – 14/03/2018
6 DAYS, 9.30 A.M. – 5.30 P.M. FOR THE FIRST TWO DAYS.
4.30 P.M. - 8.00 P.M. FOR THE FINAL FOUR DAYS

MARKUS SCHADEN 

LEVEL: INTERMEDIATE

COST: 150 BD  

INCLUDES A FULL 

PHOTOBOOK MAKING KIT

EVENT
DESCRIPTION

The photobook is the central form of expression within photography. A 

collection of photographs in a book becomes a personal concept of the 

world. The selection of the photographs, the dramaturgy of the series, the 

design and layout of the pages, the touch and feel of the cover and the 

paper and many other details highlight the idea behind the book to have 

a lasting effect on the viewer. Producing a book requires special diligence: 

An exhibition can be reorganized again and again, but a publication 

influences the perception of a photographic work for generations.

The Photobook Masterclass raises the participant’s awareness of the varied 

questions, which have to be considered when producing a photobook. 

The whole process from the image to the dummy and the finished book 

will be discussed intensely. The objective of the workshop is to highlight 

the special qualities of the photographs and the personal view created 

by the combination of the images. Only a tight edit and an appropriate 

dramaturgy form the basis for a photobook that is above average.

In collaboration with the Goethe Institut Gulf Region.

Workshop



INSTRUCTOR

Markus Schaden, born 1965, is the founder of the publishing house 

and book shop Schaden.com and from the very beginning in 1995 

specialized in photobooks. Schaden.com published more than 100 

books, took part in countless international festivals and fairs and 

organized more than 250 exhibitions, events and book signings. Markus 

regularly teaches workshops and master classes and is a lecturer at the 

Academy of Media Arts (KHM) in Cologne and the University for Applied 

Arts and Sciences in Dortmund, Germany. In 2014 Markus Schaden, 

together with Frederic Lezmi, founded The PhotoBook Museum, a 

Cologne based non-profit organization developing contemporary 

photobook culture and visual literature.  It is the world’s first museum 

focused on the curatorial display of photobooks.

WHAT YOU NEED TO BRING

To apply, please email binmatarhouse@gmail.com and request an 

application form.

Credit: Frederick Lezmi



ورشة كتاب الصور
عمارة بن مطر

2018/03/14 – 2018/03/09
6 أيام، 9:30 صباحًا – 5:30 مساء في أول يومين

4:30 – 8:00 مساء في األيام األربعة األخيرة

وصف
الفعالية

ماركوس شايدن

المستوى: متوسط 

الكلفة: 150 دينار بحريني، 
شاماًل ذلك كامل مستلزمات 

صناعة كتاب الصور 
الفوتوغرافية. 

كتــاب الصــور الفوتوغرافيــة هو الوســيلة الرئيســة للتعبير فــي مجال التصوير 
الفوتوغرافــي، حيــث تصبــح مجموعــة صور فــي كتاب مفهومًا شــخصيًا للعالم، فطريقة 
اختيــار الصــور وحبكتهــا، تصميــم وتخطيط الصفحات، ملمــس الغالف والورق، والعديد 

مــن التفاصيــل األخــرى، كلهــا عوامل تســّلط الضوء على الفكرة من وراء الكتاب وتســهم 
فــي بلــورة انطبــاع المتلّقــي لهــا وتتــرك تأثيرًا دائمًا عليه. إن إنتاج الكتــاب يتطلب عناية 

خاصــة، فالمعــرض يمكــن إعــادة تنظيمه مرة تلو األخرى، ولكن المنشــورات تشــّكل تصّور 
األجيــال المتعاقبــة لألعمال التصويرية.

هــذه الورشــة االحترافيــة تعــرف المشــاركين بجوانب متنوعــة يجب أن تؤخذ في عين 
االعتبــار عنــد إنتــاج كتــاب الصور الفوتوغرافية، وســيتم فيها تســليط الضــوء على مختلف 

مراحــل عمليــة إنتــاج هــذا النــوع مــن الكتب، من األلف إلى اليــاء وبالتفصيل، من الصورة 
إلــى النمــوذج الطباعــي وصــوالً إلــى الكتاب النهائي، وذلك ضمن الهدف من الورشــة وهو 
إبــراز الخــواص المميــزة والرؤيــة الشــخصية عبر مجموعة الصور، فاإلعــداد الصحيح والحبكة 

الفنية هي أســاس أي كتاب صور فوتوغرافية اســتثنائي. 

تقــام الورشــة بالتعــاون مع معهد جوته فــي منطقة الخليج.

ورشة عمل



نبذة عن المدّرب
ماركوس شــايدن من مواليد عام 1965، وهو مؤســس دار النشــر ومتجر الكتب 

)schaden.com( المتخصــص بكتــب الصور الفوتوغرافية. نشــرت المؤسســة منذ 
انطالقهــا فــي عــام 1995  أكثــر مــن 100 كتــاب حتى اآلن، وشــاركت في عدد كبير من 

المهرجانــات الدوليــة والمعــارض ونظمــت أكثــر من 250 معرضــًا وفعالية وحفالت توقيع 
كتــب. يقــود ماركــوس ورش عمــل احترافية بشــكل منتظم وهــو محاضر في أكاديمية 

الفنــون اإلعالميــة فــي كولونيــا وجامعة الفنون التطبيقيــة والعلوم في دورتموند 
بألمانيــا. فــي عــام 2014، أســس ماركوس وفريدريك ليزمــي متحف كتب الصور 

الفوتوغرافيــة كمنظمــة غيــر ربحيــة مقرهــا كولونيا تهتم بتطويــر ثقافة كتب الصور 
الفوتوغرافيــة واألدب البصــري المعاصــر، ويعتبــر أول متحــف في العالم يركــز على تنظيم 

معــارض تتمحــور حول كتب الصــور الفوتوغرافية.

األدوات المطلوبة 
يرجــى طلــب نمــوذج التقديم عبر مراســلة عنوان البريــد االلكتروني التالي 

 .(binmatarhouse@gmail.com)

Credit: Frederick Lezmi


