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Dastan is pleased to announce “Manouchehr Yektai & Leyly Matine-Daftary: A Visual Dialog” at Dastan+2. This 
exhibition is curated by Dastan’s curatorial team and organized in collaboration with International Council of 
Museums (ICOM) for International Museum Day 2017. The exhibition will be open for public viewing from May 19 through 
June 2, 2017. As the second exhibition of “Visual Dialog” series at Dastan, this show will include still-life and portrait 
works by Manouchehr Yektai and Leyly Matine-Daftary, showing two different approaches to the same subject 
matter —while Yektai has extensively used thick layers of paint and impasto, Matine-Daftary has focused on 
reduction of space into flat patches with her use of paint. 

“Manouchehr Yektai & Leyly Matine-Daftary: A Visual Dialog” is inspired by a series of exhibitions titled “Visual Dialog” 
curated by Fereydoun Ave. This series’ inaugural exhibition in Tehran “Roots” (Shaqayeq Arabi & Fereydoun Ave; April/
May 2017) was Dastan’s opening exhibition in the Persian New Year 1396. 

Leyly Matine-Daftary (Iranian; b. 1937, Tehran, Iran—d. 
2007, Paris, France; lived and worked in Paris and 
Tehran) is among modernist Iranian painters of the 
20th century. The grandchild of Iranian politician 
Mohammad Mosaddegh, she spent her life painting and 
educating, staying away from the political scene and 
living predominantly outside of Iran. Matine-Daftary is 
known for her focus on “extreme simplification of form, 
freshness of color, and the reduction of space into flat 
areas, free from subservience to the logic of positive 
volume inhabiting a negative space.*” For her, 
“abstraction was a goal and figuration the means of 
achieving that goal.*” 

Matine-Daftari was born in Tehran, but left the country 
to attend Cheltenham Ladies' College after her 
elementary school education and then later obtained 
her degree in Fine Arts from the Slade School of Fine 
Art. She returned to Tehran in late 1950s and spent 
five years (1960-65) teaching at the Faculty of Fine 
Arts of the University of Tehran. During her years in 
Tehran, she was involved in Tehran Biennial and Shiraz 
Arts Festival. She left Iran to live in Paris after 1979. 

Fereydoun Ave who befriended Matine-Daftari during 
her years in Paris until her death in 2007, “succinctly 
summarized the core idea of her oeuvre when he 
stated that the abstract division of space was her 
main concern.*” 

Manouchehr Yektai (Iranian-American; b. 1922, Tehran, 
Iran; lives and works in the USA) was born in Tehran, 
but after studies at the University of Tehran for a 
short period, he left the country to study at the École 
nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris 
(1946-47), and later at the Art Students League of New 
York (1947-48). He was acquainted with many prominent 
figures in the Parisian and New York art scenes of the 
1940s through the 60s, namely Rothko, Pollock, De 
Kooning and Kline, who greatly influenced his work. 
Nevertheless, Yektai developed his own signature 
style, creating paintings that have been collected by 
prestigious museums such as the Museum of Modern 
Art (MoMA) of New York, the Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden, and the San Francisco Museum of 
Modern Art (SFMOMA). 

Manouchehr Yektai is a distinguished figure in the New 
York School Abstract Expressionist. Like his friend the 
late Sohrab Sepehri (Painter, Poet; Iranian; b. 1928, 
Kashan, Iran—d. 1980, Tehran, Iran), Yektai’s career 
traverses between poetry and painting. He is best-
known for his abstracted still-lives, portraits and 
landscapes which extensively use impasto techniques. 
In his work, “…along with his thick swirls of quasi-
sculptural impasto emphasizing the paint as paint and 
the surface as surface, Yektai has persisted in the 
maintenance of a residual illusory depth… The inner 
tension in his work can be seen as an interplay 
between the space within the painting and the 
presence of the paint as itself.**” 

* Daftari, Fereshteh. Redefining Modernism. In “Iran Modern”. Daftari, Fereshteh (ed.). 2013. New York: Asia Society. 

** McEvilley, Thomas. Introduction. In “Manoucher Yektai: Paintings 1951-1997” Exhibition Catalog. Curated by Donna Stein. 1998. New York: Guild Hall 
of East Hampton Inc. 



  

دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه «مـنوچهـر یکتایی و لیلی متیندفـتری: یک گـفتوگـوی دیداری» در دسـتان+۲ را اعـالم میکند. این نـمایشگاه 
تـوسـط تیم کیوریتوری دسـتان طـراحی شـده و بـا همکاری شـورای بینالمللی مـوزههـا بـهمـناسـبت روز جـهانی مـوزه ۲۰۱۷ بـرگـزار میشـود. 
نـمایشگاه در روز بیستونـهم اردیبهشت افـتتاح میشـود و تـا دوازدهـم خـرداد ۱۳۹۶ ادامـه خـواهـد داشـت. این نـمایشگاه که دومین نـمایشگاه 
از مجـموعـهی «گـفتوگـوی دیداری» در دسـتان اسـت، شـامـل آثـار طبیعت بیجـان و پـرتـره از مـنوچهـر یکتایی و لیلی متیندفـتری خـواهـد بـود و 
دو رویکرد مـتفاوت بـه سـوژههـای مـشابـه را نـمایش میدهـد —یکتایی از الیههـای ضخیم رنـگ و تکنیک ایمپاسـتو اسـتفاده میکند، در حـالی 

که متیندفتری در طول دوران کاریاش، بر کاستن فضا به تکههای تخت به وسیلهی رنگ تمرکز نمود. 

«مـنوچهـر یکتایی و لیلی متیندفـتری: یک گـفتوگـوی دیداری» مـلهم از مجـموعـه نـمایشگاههـای «گـفتوگـوی دیداری» بـه کیوریتوری فـریدون 
آو اسـت. اولین نـمایشگاه از این مجـموعـه در تهـران، «ریشههـا» (بـا آثـار فـریدون آو و شـقایق عـربی؛ فـروردین/اردیبهشت ۱۳۹۶)، نـمایشگاه 

آغازین دستان در سال ۱۳۹۶ بود. 

لیـلی مـتیـندفـــتـری (ایـرانی؛ م. ۱۳۱۵، تـهـــران، ایـران—د. ۱۳۸۶، 
پــاریس، فــرانــسه؛ در پــاریس و تهــران کار و زنــدگی میکرد) از 
نـقاشـان مـدرنیست ایرانی قـرن بیستم بـود. او که نـوهی محـمد 
مـصدق بـود، از هیاهـوی سیاسی دور مـانـد و بـه نـقاشی و آمـوزش 
آن پـرداخـت. او بیشتـر زنـدگیاش را خـارج از ایران سـپری کرد. 
متیندفـتری بـه خـاطـر تـمرکز آثـارش روی «سـادهکردن فـرم، تـازگی 
رنـگ و کاسـتن فـضابـه سـطوح تـخت*» شـناخـته میشـود، «که از 
سـرسـپردگی بـه مـنطق تسـلط فـضای مـثبت بـه فـضای منفی،آزاد 
هسـتند.*» بـرای او، «انـتزاع، یک هـدف بـود و فیگورسـازی روشی 

برای رسیدن به آن هدف.*» 

متیندفـتری در تهـران مـتولـد شـد، امـا پـس از تحصیالت ابـتدایی، بـه 
کالـج چـلتنهم در انگلسـتان رفـت و بـعد نیز از مـدرسـهی هـنر اسـلید 
(یونیورسیتیکالـج لـندن) مـدرک خـود را در هـنرهـای زیبا دریافـت 
کرد. او در دهـهی ۱۳۴۰ بـهتهـران بـازگشـت و مـدت پـنج سـال در 
دانشکدهی هـنرهـای زیبای دانـشگاه تهـران بـه تـدریس پـرداخـت. او 
در همین دوران در بـرگـزاری بینال تهـران و جـشن هـنر شیراز نـقش 
داشـت و آثـاری نیز در آنهـا ارائـه داد. او در سـال ۱۳۵۷ ایران را بـه 
مقصد پاریس ترک کرد و تا پایان عمرش در این شهر زندگی کرد. 

فـریدون آو که در زمـان زنـدگی متیندفـتری در پـاریس دوسـت 
نـزدیک او بـود «ایدهی مـرکزی کارنـامـهی هـنری او را اینطـور خـالصـه 
کرد: بـرای [لیلی متیندفـتری]، تقسیمبـندی انـتزاع فـضا مـهمتـرین 

دغدغه بود.*» 

مـنوچهـر یکتایی (ایرانی-آمـریکایی؛ م. ۱۳۰۱، تهـران، ایران؛ سـاکن 
آمـریکا) در تهـران مـتولـد شـد. او پـس از مـدتی تحصیل در دانـشگاه 
تهـران، بـه پـاریس رفـت و در مـدرسـهی مـلى عـالیهی هـنرهـاى زیبا 
(بـوزار) بـه تحصیل (۴۷-۱۹۴۶) پـرداخـت. او سـپس بـه آمـریکا رفـت 
و آمـوزش خـود را در آرتسـتودنـتسلیگ نیویورک (۱۹۴۷-۴۸) 
تکـمیـل کـرد. او در دوران زنـــدگیاش در پـــاریـس و نیـویـورک بیـن 
۱۹۴۰ تــا ۱۹۶۰، بــا شخصیتهــای بــرجســتهی فــرهنگی بسیاری 
هـمچـون روتکو، پـوالک، دکونیگ و کالین مـحشور بـود، و از آثـار 
آنهـا تـأثیر گـرفـت. بـا اینحـال، یکتایی بـه سـبک مـنحصربـهفـرد خـود 
دسـت یافـت و آثـار او تـوسـط مـوزههـای مـعتبری هـمچـون مـوزهی 
هــنر مــدرن (مــومــا) در نیویورک، مــوزه و بــاغ مــجسمهی 
 (SFMOMA) هیرشهـرن، و مـوزهی هـنر مـدرن سـنفـرنسیسکو

خریداری شدهاند. 

مـــنـوچـهـــر یکـتـایی یکی از شـخـصیـتهـــای بـــرجـســـتـهی مکـتـب 
اکسپرسیونیسم آبسـترهی نیویورک اسـت. او هـمانـند دوسـتش 
سهـراب سـپهری (م. ۱۳۰۷، کاشـان—د. ۱۳۵۹، تهـران)، در طـول 
فـعالیت هـنریاش میان شـعر و نـقاشی در گـذر بـوده اسـت. او 
بـهخـاطـر آثـار آبسـترهی طبیعت بیجـان، پـرتـره و مـنظره و اسـتفاده از 
تکنیک ایمپاسـتو شـناخـته شـده اسـت. او در آثـارش «…عـالوه بـر 
تکههـای تـابخـوردهی ایمپاسـتو که هـمانـند مـجسمه هسـتند و بـر 
رنـگ بـهعـنوان مـادهی رنگی و سـطح بـهعـنوان سـطح فیزیکی تـأکید 
میکنند، بـر حـفظ یک نـوع عـمق وهمی اصـرار ورزیده اسـت… 
کشش درونی آثـار او را میتـوان بـه عـنوان تـقابلی میان فـضای 

 داخل نقاشی و حضور خود مادهی رنگی دید.**»

* دفتری، فرشته. بازتعریف مدرنیسم. در: ایران مدرن. ۲۰۱۳. نیویورک: آسیاسوسایتی. 

** مکاویلی، توماس. مقدمه. در «منوچهر یکتایی: نقاشیها ۱۹۹۷-۱۹۵۱». کاتالوگ نمایشگاه. کیوریتور: دونا اشتاین. ۱۹۹۸. نیویورک: گیلدهال ایستهمپتون.


