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Dastan is pleased to announce “Photo Riahi”, a project by Bahman Kiarostami at Dastan’s Basement. 
The project, consisting of a book launch and an exhibition of photographs from “Photo Riahi” 
collection, will be open for public viewing from June 9 through June 16, 2017. This is the second project 
by Bahman Kiarostami launched at Dastan, preceded by “Lamentation of Romantic Revolutionary for 
the Obvious Charm of the Bourgeoisie” (2015). 

Bahman Kiarostami (b. 1978, Tehran, Iran) is a documentary film director who has spent some of the 
last five years building a house in the mountain village of Barg Jahan. Much of the actual building 
was done by a team of Afghan men led by Rahman Atai, who announced one day that he was leaving 
work early for a photoshoot. Kiarostami joined him and met a team of Afghan brothers on motorbikes 
who create portraits of workmen photoshopped against surreal landscapes. When the brothers 
skipped town, Atai noted that they weren’t the best team around. In terms of portrait quality and 
design, Photo Riahi in Lavasan has been the top choice for the past two decades. 

This exhibition features works from the Photo Riahi archive and accompanies a book of the same 
name. Kiarostami interviewed Mohammed Khazrai, the grandson of the founder, and his mother, Mrs 
Riahi, who fell in love with photography as a girl and who persuaded her husband and son to join her 
in the business. Her gentle use of color and the early magic of Photoshop drew a flood of customers 
to their studio.  

دسـتان بـرگـزاری رونـمایی کتاب ونـمایشگاه «فـتوریاحی»، پـروژهای از بـهمن کیارسـتمی، در زیرزمین دسـتان را اعـالم میکند. این رویداد 
که شـامـل رونـمایی کتاب «فـتوریاحی» و نـمایشگاهی از بخشی از آرشیو فـتوریاحی اسـت، در روز ۱۹ خـرداد ۱۳۹۶ افـتتاح و تـا ۲۶ این 
مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این دومین پـروژهی بـهمن کیارسـتمی در دسـتان اسـت. پـروژهی پیشین او، «مـرثیهی یک انـقالبی رمـانتیک 

برای جذابیت آشکار بورژوازی» در بهمن ۱۳۹۳ در زیرزمین دستان برگزار شد. 

بـهمن کيارسـتمى (م. ۱۳۵۷، تهـران) مسـتندسـاز و سـاکن لـواسـان اسـت. او در یکی از روسـتاهـای اطـراف لـواسـان بـه نـام بـرگ جـهان 
بـرای خـود خـانـهای میسـاخـت و این خـانـه مـانـند اغـلب پـروژههـای سـاخـتمانی در ایران تـوسـط کارگـران افـغان سـاخـته میشـد. یک روز 
رحـمان عـطایی که از پیمانکاران افـغان این پـروژه بـود زودتـر از روزهـای مـعمول کارش را تـمام کرد تـا بـه قـرارش بـرای عکاسی بـرسـد. 
عکاسهـا دو بـرادر افـغان بـودنـد که بـه سـفارش کارگـران افـغان از آنهـا در محـل اقـامـتشان عکاسی میکردنـد و بـعد بـا فـتوشـاپ 
زمینهی عکسهـا را تغییر میدادنـد و دوسـتان و اعـضای خـانـواده در ایران و افـغانسـتان را کنار هـم میگـذاشـتند. آشـنایی بـا این 
بـرادران عکاس، بـه آشـنایی بـا عکاسی «فـتوریاحی» انـجامید؛ یکی از قـدیمیتـرین عکاسیهـای لـواسـان که در طـول دو دهـهی گـذشـته 

خانوادهی ریاحی آن را گرداندهاند. 

در این نـمایشگاه بخشی از آرشیو «فـتوریاحی» بـه نـمایش در خـواهـد آمـد و از کتابی بـا همین عـنوان نیز رونـمایی خـواهـد شـد. در 
مـقدمـهی کتاب میخـوانیم: «فـتوريـاحی که حـاال محـمد خـضرائی پسـر بـزرگ خـانـواده آن را میگـردانـد مـراجـعان زيـادی نـدارد و فـقط 
يکی دو سـاعـت در روز بـاز اسـت، امـا تـا چـند سـال پـيش که مـادر محـمد، خـانـم اعـظم ريـاحی مـغازهی قبلی در بـلوار اصلی را میگـردانـد، 
ايـن عکاسی تـمام روز بـه روی مشـتریهـا بـاز بـود؛ مشـتریهـايی که بيشـترشـان مـهاجـران اهـل افـغانسـتان بـودنـد و در لـواسـان زنـدگی 

میکردند.»


