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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trên phương diện văn hóa và lịch sử mỹ thuật Việt Nam, hội họa Việt Nam 

giai đoạn 1925 - 1945 là giai đoạn tiền đề, là sự khởi đầu cho một trang sử mới, một 

hình thức nghệ thuật hội họa mới, trở thành nền tảng cho hội họa Việt Nam hiện đại.  

 Đây là một giai đoạn hội họa có tính đặc thù, bởi nó bắt đầu hình thành 

trong thời kỳ nước ta còn chịu sự đô hộ của thực dân Pháp. Có thể nói, điều tất yếu 

trong lĩnh vực văn hóa dù muốn hay không thì quy luật của nó vẫn là có sự cưỡng 

bức, giao lưu, đan xen và tiếp biến giữa những nền văn hóa khi nó nằm trong tầm 

ảnh hưởng và tác động lẫn nhau. Những biến đổi trong đời sống văn hóa ảnh hưởng 

rất lớn đến mọi mặt của đời sống, trong đó có nghệ thuật. Hội họa Việt Nam giai 

đoạn 1925 - 1945 chính là minh chứng và cũng là kết quả của sự giao lưu tiếp biến 

đó giữa văn hóa Đông - Tây với những thành tựu vô cùng rực rỡ. 

Nằm trong hai thập kỷ cuối thời Pháp thuộc với những đặc điểm riêng về chính 

trị, kinh tế và xã hội thuộc địa nửa phong kiến, hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 

gắn với một sự kiện mang tính bước ngoặt, đó là sự ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ 

thuật Đông Dương. Từ đây một thể loại nghệ thuật hội họa thường được gọi là mang 

tính “hàn lâm” châu Âu trong thủ pháp diễn tả, trong ngôn ngữ và chất liệu tạo hình đã 

được ra đời. Điều này cũng tương đồng với sự ra đời của các thể loại nghệ thuật khác 

như: Tân nhạc, Kịch nói, Tiểu thuyết, Thơ mới... ở Việt Nam trong cùng thời kỳ.  

Trong lịch sử mỹ thuật truyền thống, chúng ta đã có một nền mỹ thuật Phật 

giáo và một nền mỹ nghệ thủ công, tranh, tượng dân gian rất phong phú, mang đậm 

bản sắc văn hóa dân tộc, hàm chứa nhiều yếu tố hội hội họa trong đó. Trước năm 

1925 dù chúng ta chưa có một loại hình hội họa chính thống, nhưng những họa sỹ 

như Lê Văn Miến, Nam Sơn, Trương Văn Thủy, Lương Quang Duyệt, Thang Trần 

Phềnh... là những người đã đi đầu khi đem về những kiến thức hội họa đã học từ 

phương Tây về Việt Nam. Tuy chỉ là những cố gắng đơn lẻ nhưng cũng đã có những 

thành tựu quý giá. Nhưng kể từ năm 1925, chúng ta mới tiếp thu và chịu ảnh hưởng từ 



3 

 

hội họa Pháp mạnh mẽ, trực tiếp và đúng nghĩa. Thẩm mỹ truyền thống và thẩm mỹ 

phương Tây không những không mâu thuẫn mà còn được dung hòa ngoạn mục trong 

những họa sỹ Việt Nam, điều này cần được nghiên cứu và lý giải.  

Một lớp họa sỹ giai đoạn 1925 - 1945 được đào tạo bài bản khoa học theo mô 

hình mỹ thuật phương Tây, đã mở ra một thời kỳ mới với lối nhìn mới, quan niệm 

mới bởi những kiến thức thẩm mỹ hiện đại. Họ đã làm rạng danh cho nền hội họa 

Việt Nam đầu thế kỷ 20, bởi đã tạo ra nhiều tác phẩm hội họa đỉnh cao mà không làm 

mất đi truyền thống trên nhiều góc độ từ chủ đề, đề tài đến ngôn ngữ và chất liệu thể 

hiện trên các tác phẩm. Đó như một di sản văn hóa quý báu của dân tộc.  

Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 là tiền đề cho nền hội họa Việt 

Nam hiện đại, là bước chuyển từ nền mỹ thuật dân gian sang nền mỹ thuật hiện đại 

có tính bác học, hàn lâm trong đó có hội họa được ghi dấu ấn đậm nét. Với thế hệ 

các họa sỹ tài năng và số lượng tác phẩm xuất sắc mà họ để lại là một bài học lớn 

cho sự nghiệp hội họa các giai đoạn tiếp theo ở Việt Nam. Thế hệ các họa sỹ giai 

đoạn này như: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Đỗ 

Cung, Lưu Văn Sìn, Trần Văn Cẩn, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Lê Phổ, Lê Văn 

Đệ… xứng đáng là những bậc “Thầy” như tấm gương chiếu rọi cho các thế hệ họa 

sỹ kế tiếp trong những ảnh hưởng mạnh mẽ từ các trào lưu nghệ thuật hội họa thế 

giới, cho chúng ta những bài học về sáng tạo và về gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. 

 Những tác phẩm hội họa trong giai đoạn 1925 - 1945 hàm chứa trong nó 

những vấn đề về văn hóa và lịch sử mỹ thuật cần được làm sáng tỏ. Việc đánh giá 

đúng cũng như nêu cao vai trò, những đóng góp của các họa sỹ tiền bối và tác phẩm 

của họ giai đoạn 1925 - 1945 trong nền hội họa Việt Nam là một điều trân trọng đối 

với nhân cách nghệ sỹ và đối với sự sáng tạo.  

Nghiên cứu về hội họa giai đoạn 1925 - 1945 từ góc độ văn hóa học để làm 

rõ những đóng góp cũng như hạn chế của nó trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam hiện 

đại là một điều cần thiết.  

Với những lý do trên, nghiên cứu sinh chọn Hội họa Việt Nam giai đoạn 

1925 – 1945 nhìn từ góc độ văn hóa làm đề tài luận án của mình. 
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2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về hội họa Việt Nam giai đoạn 

1925 -1945 

Tuy chưa có một công trình nghiên cứu toàn diện về hội họa Việt Nam 

giai đoạn 1925 -1945, nhưng hội họa giai đoạn này đã được đề cập đến trong 

nhiều tài liệu, giáo trình lịch sử mỹ thuật, bài báo của các nhà nghiên cứu mỹ 

thuật như: Nguyễn Phi Hoanh, Thái Bá Vân, Nguyễn Đỗ Bảo, Lê Quốc Bảo, Lê 

Thanh Đức, Nguyễn Hải Yến, Bùi Như Hương, Văn Ngọc, Trịnh Quang Vũ, 

Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, Trần Thức, Nguyễn Thanh Mai... với những 

nghiên cứu về nhiều mặt từ tác giả, tác phẩm, chất liệu, sự kiện, thành tựu của 

hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945. Có nhiều cuốn sách, bài báo nghiên 

cứu, xem xét những giá trị nghệ thuật hội họa của Việt Nam giai đoạn này như 

một hiện tượng văn hóa trong tính đặc thù dân tộc và lịch sử. 

Trong cuốn Mỹ thuật Việt Nam [28], Nguyễn Phi Hoanh khẳng định từ năm 

1925 nền hội họa nước ta bước vào giai đoạn mới. Ông điểm qua những thành tựu cơ 

bản, trong đó nhấn mạnh tới thành công của hai chất liệu lụa và sơn mài. Nguyễn Phi 

Hoanh đánh giá hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 là một giai đoạn rực rỡ, ông 

chia các “trường phái” hội họa thời này thành ba xu hướng chính là xu hướng hiện 

thực, xu hướng “lãng mạn xu thời” và xu hướng “tân kỳ” và đánh giá từng xu hướng. 

Nhìn chung những nhận xét của Nguyễn Phi Hoanh về hội họa giai đoạn 1925 - 1945 

là tương đối chân xác, khách quan. Riêng về đánh giá xu hướng “tân kỳ” của ông, 

theo nghiên cứu sinh cần xem xét thêm, bởi nghệ thuật thời nào thì việc thử nghiệm 

với những điều mới mẻ là hết sức cần thiết. 

Phan Cẩm Thượng trong cuốn sách Nghệ thuật ngày thường [79], trong cuốn 

sách này tác giả cũng đã đánh giá một số các họa sỹ tiêu biểu, các tác phẩm xuất 

sắc, giúp ta thấy nét khái quát về các thành tựu cũng như hạn chế của hội họa Việt 

nam giai đoạn 1925 - 1945. 

Trong tham luận Sự phát triển của hội họa Việt Nam thế kỷ 20 [32], Nguyễn 

Thanh Mai cho rằng hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã có những bước 
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phát triển lớn. Nhưng do hạn chế của lịch sử, nên đề tài của các họa sỹ không đề cập 

đến mâu thuẫn cơ bản của đất nước. Đây là ý kiến rất xác đáng và khách quan, Tuy 

nhiên nghiên cứu sinh cho rằng tự do cá nhân với tầm nhìn hạn hẹp đặc thù của thời 

điểm lịch sử giai đoạn này đã không cho phép người họa sỹ phóng tầm mắt của 

mình ra xa hơn và bộc lộ tự do hơn, nên thật khó có thể đòi hỏi được nhiều hơn thế. 

 Phạm Quang Trung trong cuốn sách Trước hết là giá trị con người [69], cho 

rằng những họa sỹ thành công tiêu biểu nhất giai đoạn này chính là nhờ kế thừa 

được thẩm mỹ truyền thống dân tộc kết hợp với kỹ thuật hiện đại, điều đó đã cấu 

thành nên những tác phẩm mang giá trị thẩm mỹ rất Việt Nam. 

 Nguyễn Quân trong sách Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 [74] nhận định hội 

họa của ta ảnh hưởng của nghệ thuật Pháp có thể nhìn thấy ngay nhưng không phải 

vì thế mà các giá trị riêng bị mất. Để lý giải điều này ông cho rằng có ba nguyên 

nhân. Một là, nó là sản phẩm thực sự của xã hội thuộc địa; hai là, các họa sỹ vẫn giữ 

được những mạch ngầm của thẩm mỹ truyền thống nhờ một “tính dân tộc cố hữu”; 

ba là, chủ nghĩa yêu nước vẫn sống động trong tâm hồn hầu hết trí thức Tây học chỉ 

chờ cơ hội là bùng phát một cách mạnh mẽ. Đây có thể nói là một ý kiến hết sức 

thuyết phục về một giai đoạn hội họa với nhiều thành tựu, mà nguyên nhân của nó 

cần được lý giải tường tận. 

Trong tham luận Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 nhìn từ sưu tập của Bảo tàng 

Mỹ thuật [32], Cao Trọng Thềm cho rằng năm 1925 là điểm mốc để hội họa Việt 

Nam viết nên trang sử mới. Những họa sỹ xuất hiện ở giai đoạn này đã sản sinh ra 

nhiều tác phẩm đạt trình độ cao về nghệ thuật, điều đó có ảnh hưởng lớn đến quá 

trình diễn biến của nền mỹ thuật Việt Nam sau này. Minh chứng cho điều này là 

những tác phẩm hội họa 1925 - 1945 vẫn là những tác phẩm có vai trò chủ đạo 

trong tranh trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.  

Trong tham luận Về bản sắc văn hóa Hà Nội trong văn học nghệ thuật thế kỷ 

20 [51] tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Nguyễn Đình Đăng nhận thấy sự 

ưu việt nhất của Trường Mỹ thuật Đông Dương là dạy cho người Việt Nam một 

quan niệm hoàn toàn mới về mỹ thuật theo quan niệm của mỹ thuật châu Âu. 
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Đa số ý kiến của các nhà nghiên cứu trên đều đánh giá cao vai trò của hội 

họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 trong lịch sử mỹ thuật. Hội họa Việt Nam giai 

đoạn 1925 - 1945, với những thành tựu to lớn của sự cách tân mà vẫn thấm đẫm 

tinh thần dân tộc thể hiện trên các tác phẩm, sẽ giữ mãi vị trí danh dự của nó trong 

buổi đầu hình thành nền hội họa hiện đại. Thành quả mà hội họa Việt Nam giai 

đoạn 1925 - 1945 như một bài học sẽ được ôn lại, áp dụng lại mỗi lần Việt Nam có 

bước chuyển đổi, cách tân.  

- Các nghiên cứu về chất liệu của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 

Hội họa Việt Nam giai đoạn này gồm nhiều chất liệu phong phú và đa dạng, 

trong đó có ba chất liệu chính là: Sơn dầu, sơn mài và lụa.  

Nguyễn Quân trong cuốn sách Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 [74] đã điểm qua 

thành tựu của ba chất liệu chính của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945. Ông 

cho rằng nhiều tác phẩm đã đạt được tới cái “tình Việt” để dễ dàng đi vào lòng người. 

Nguyễn Thanh Mai trong kỷ yếu Những vấn đề về mỹ thuật Việt Nam hiện 

đại [32] đã viết về ba chất liệu sơn dầu, sơn mài và lụa trong giai đoạn 1925-1945 là 

thành công ngoài mong đợi. Tác giả có những đánh giá thuyết phục về tác giả, tác 

phẩm của thời kỳ này. 

Trong tham luận Hai lần thay đổi mô hình thẩm mỹ [92], Thái Bá Vân nhận 

thấy những tác phẩm, tác giả với những chất liệu khác nhau của thời kỳ này đã đại 

diện cho một lớp nghệ sỹ đúng nghĩa và rất Việt Nam. 

 Nguyễn Phi Hoanh trong cuốn sách Mỹ thuật Việt Nam [28], khi viết về hội 

họa giai đoạn 1925 - 1945 thấy rằng cả ba chất liệu sơn dầu, sơn mài và lụa đều có 

những thành tựu lớn, hết sức phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của dân tộc ta. 

Những tác phẩm hội họa giai đoạn 1925 - 1945 đã đi vào tâm thức người xem bởi 

sự mộc mạc, dung dị, vừa dân tộc vừa hiện đại. 

 Trong tham luận Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 [32], Vũ Trung Lương đánh giá 

cao những tiếp thu và sử dụng chất liệu hội họa mới. Các tác phẩm đã có một sắc thái 

mới dựa trên sự giao thoa giữa thẩm mỹ cổ truyền và kiến thức nghệ thuật phương Tây. 
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Nguyễn Quân trong sách Trước hết là giá trị con người [69] cho rằng chính 

những nét đặc trưng của dân tộc trong đời sống mà các họa sỹ đã nắm bắt được, là yếu tố 

quyết định trong sự sinh thành của tính dân tộc trên tác phẩm hội họa ở mọi chất liệu. 

Phạm Thanh Liêm trong bài viết Tranh lụa - một điểm nhấn trong nền mỹ 

thuật thế kỷ 20 [58] nhấn mạnh những chặng đường phát triển của tranh lụa Việt 

Nam. Ông viết: “Tranh lụa là một điểm nhấn đậm của diện mạo mỹ thuật Việt Nam 

thế kỷ 20. Có thể nói tranh lụa là thể loại đầu tiên làm cho người ta chú ý tới hội 

họa Việt Nam” [58, tr.184] 

Ngoài ra còn nhiều sách, tham luận, bài báo, tập san đề cập đến các chất liệu 

hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 như: Cuốn sách Mỹ thuật Việt Nam hiện 

đại (Nguyễn Lương Tiểu Bạch chủ biên, 2005, Viện Mỹ thuật); Hội họa sơn dầu 

Việt Nam (Hội Mỹ thuật, 2011, Nxb Mỹ thuật); Hội họa sơn mài Việt Nam (Hội Mỹ 

thuật, 2012, Nxb Mỹ thuật); Mỹ thuật Hà Nội thế kỷ 20 (Trần Khánh Chương, 2012, 

Nxb Mỹ thuật); Nữ nghệ sỹ tạo hình Việt Nam (Hội Mỹ thuật, 2014, Nxb Mỹ thuật); 

Nói về chất liệu: Nền lụa vẽ Quang Phố và Tranh lụa - một điểm nhấn trong nền mỹ 

thuật thế kỷ 20 (Phạm Thanh Liêm, 2007, Tạp chí Mỹ thuật); Kỹ thuật tranh lụa 

Việt Nam (Nguyễn Thụ, 1995, Nxb Mỹ thuật); Tìm hiểu tranh sơn mài Việt Nam, 

(2008, Tạp chí Thông tin mỹ thuật)… 

- Các nghiên cứu về những họa sỹ tiêu biểu của hội họa Việt Nam giai đoạn 

1925-1945 

Nhiều họa sỹ tiêu biểu thời kỳ này đã được các nhà nghiên cứu đề cập đến. 

Họ được coi là những biểu tượng cho hội họa Việt Nam 1925 - 1945. Trong số đó, 

Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Phan Chánh là đại diện tiêu biểu nhất, rất 

thành công ở ba chất liệu lụa, sơn mài và sơn dầu. Các ông đã được nhiều các nhà 

nghiên cứu, phê bình mỹ thuật viết bài đánh giá cao vai trò và ảnh hưởng to lớn của 

họ tới hội họa Việt Nam giai đoạn này. 

Trong sách Mỹ thuật Việt nam thế kỷ 20 [74] tác giả Nguyễn Quân đã đánh 

giá họa sỹ Tô Ngọc Vân là một nhân vật then chốt, đại biểu xuất sắc cho giai đoạn 

1925 - 1945.  
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 Trong bài viết Họa sỹ Tô Ngọc Vân đường đi đến cái đẹp cho đời [39], 

Khương Huân đánh giá Tô Ngọc Vân đã tiếp thu một cách thông minh và sáng tạo 

ảnh hưởng của hội họa Pháp và hội họa phương Tây. Thành quả nghệ thuật của ông 

mang tính cách riêng của một tài năng lớn, với cốt cách dân tộc đậm đà.  

Trong sách Mỹ thuật Việt Nam [28], Nguyễn Phi Hoanh nhận định rằng đại diện 

tiêu biểu cho chất liệu sơn mài thời kỳ này là họa sỹ Nguyễn Gia Trí. Những “thí 

nghiệm” của ông biến sơn ta không còn là mỹ nghệ nữa, nó đã được nâng lên thành 

“mỹ thuật thượng đẳng”. Nguyễn Phi Hoanh nhận xét “Với Nguyễn Gia Trí, nghệ thuật 

tranh sơn mài đã tiến một bước dài” [28, tr.203]. 

Trong bài Danh họa Nguyễn Gia Trí, lộng lẫy sơn son thếp vàng [66], tác giả 

Tân An coi Nguyễn Gia Trí là một biểu tượng đặc biệt của hội họa Việt Nam. Tài 

năng của Nguyễn Gia Trí được thể hiện đầy đủ nhất ở tranh sơn mài. Giá trị lớn 

nhất của tác phẩm của ông chính là tạo nên cái đẹp vàng son của dân tộc và trao nó 

về cho đời sống.  

 Họa sỹ vẽ lụa Nguyễn Phan Chánh cũng là một biểu tượng thành công của hội 

họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945. Trong cuốn sách Họa sỹ Nguyễn Phan Chánh 

[87], tác giả Nguyệt Tú cho thấy rõ một điểm rất cơ bản là các họa sỹ Việt Nam học tại 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương chủ yếu là tiếp thu những kiến thức cơ bản về 

tạo hình theo lối hàn lâm châu Âu, tuy nhiên trong lĩnh vực sáng tác họ thể hiện rất rõ 

yếu tố tinh thần và tình cảm mang bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, mà Nguyễn 

Phan Chánh là một minh chứng.  

Nguyễn Văn Tỵ trong bài viết Tranh lụa và hội họa Việt Nam [90] đã nhắc đến 

Nguyễn Phan Chánh như một biểu tượng lớn nhất cho nghệ thuật tranh lụa Việt Nam. 

Những bức tranh hấp dẫn của ông đã cuốn hút mọi ánh mắt, mọi tâm hồn bởi nghệ 

thuật sự “giản dị” và “kín đáo”, hết sức sang trọng bởi chúng như “những điệu hát ru, 

những giấc mơ trong tâm hồn nông dân giản dị”. 

Phạm Thanh Liêm trong cuốn sách Những vấn đề mỹ thuật Việt Nam hiện 

đại [32] đã nói đến họa sỹ Nguyễn Phan Chánh như người dẫn lối trong nghệ 
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thuật vẽ tranh lụa. Nguyễn Phan Chánh với thành công trên chất liệu lụa đã hấp 

dẫn nhiều họa sỹ đương thời cũng như sau này lấy lụa làm chất liệu chủ đạo 

trong sáng tác. 

 Ngoài ra còn có nhiều bài viết về chân dung họa sỹ như cuốn Trần Văn Cẩn 

của Triều Dương, Nxb VHTT Hà Nội, (2001); Nguyễn Đỗ Cung - Nhà Nghiên cứu 

của Trần Mạnh Phú (Trước hết là giá trị con người, 2008, Nxb Văn hóa thông tin); 

Họa sỹ Tô Ngọc Vân - Đường đến cái đẹp cho đời của Khương Huân (Trước hết là 

giá trị con người (2008), Nxb Văn hóa thông tin); Họa sỹ Lê Phổ
1
; Vài nét về họa sỹ 

Lê Thị Lựu
2
; Lê Văn Đệ - Họa sỹ của những cái“nhất” và những cái “đầu tiên”

3
… 

Ngoài ra còn rất nhiều các họa sỹ đã lưu giữ lại được dấu ấn đậm nét trong tác phẩm 

hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 đã được phê bình đánh giá trong nhiều bài 

viết, tham luận như: Nguyễn Khang, Nguyễn Tường Lân, Trần Quang Trân, Mai 

Trung Thứ, Lưu Văn Sìn…. 

-  Những nghiên cứu về Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương 

Chúng ta đều biết, hội họa Việt Nam 1925-1945 gắn bó mật thiết với sự kiện 

ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925-1945). Trên cơ sở thực tế 

ra đời và tồn tại trong thời gian từ 1925-1945 của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông 

Dương. Các nhà nghiên cứu mỹ thuật đã phân tích những yếu tố tiếp thu tinh hoa 

thế giới và kế thừa di sản nghệ thuật dân tộc trong buổi đầu hình thành nền mỹ thuật 

Việt Nam hiện đại, mang yếu tố giao thoa, tiếp biến nghệ thuật hội họa hàn lâm 

phương Tây, ảnh hưởng từ nền hội họa Pháp cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 (giai 

đoạn 1925-1945). 

Theo cuốn sách Đại học Mỹ thuật Việt Nam bước vào thế kỷ 21[50], việc 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ra đời đã mở ra một kỷ nguyên mới cho 

mỹ thuật Việt Nam, đem lại cho các nghệ sỹ những phương pháp và kỹ thuật 

chuyên môn phương Tây về các ngành mỹ thuật và mỹ nghệ. Cá tính thuần túy 

                                           
1
 Nghethuatxua.com/hoa-si-le-pho 

2
 Thuykhue.free.fr/sttl/lethiluu.html 

3
 www.baomoi.com/hoa-si-cua-nhung-cai-nhat-va-nhung-cai-dau- tien/52/6706681.epi 

http://www.baomoi.com/hoa-si-cua-nhung-cai-nhat-va-nhung-cai-dau-%20tien/52/67
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của mỗi nghệ sỹ được hướng dẫn, khuyến khích do đó được phát triển mạnh mẽ. 

Nhiều nhân tài mỹ thuật được nâng đỡ để phát huy năng khiếu. Các xu hướng 

nghệ thuật cũng được giới thiệu, thử nghiệm. Một số thanh niên có tư chất về mỹ 

thuật đã được tuyển chọn để áp dụng phương pháp mỹ thuật phương Tây vào nền 

mỹ thuật thuần túy cổ điển Việt Nam. 

Trong cuốn Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 [74], tác giả Nguyễn Quân cho rằng 

năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương (1925) được xem là năm khởi đầu 

của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Sự ra đời của ngôi trường đã đem lại sự cách tân 

lớn trong văn hóa thị dân thuộc địa, bởi đã hình thành những nghệ sỹ tạo hình 

chuyên nghiệp.  

Lê Quốc Bảo trong tham luận Phân kỳ lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam 

và một số vấn đề cần trao đổi [32] đã đánh giá vai trò vị trí đặc biệt của Trường 

Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương: “Sự gặp gỡ giữa nghệ thuật phương Tây hiện 

đại và truyền thống văn hóa tạo hình Việt Nam đã tạo nên một phong cách nghệ 

thuật hiện thực giầu những phẩm chất nghệ thuật: Hàn lâm, cổ điển, ấn tượng, ẩn 

dụ, biểu hiện… với nhiều phong cách cá tính nghệ thuật. Một phong cách nghệ 

thuật có ảnh hưởng lâu dài đến nhiều thế hệ tác giả mỹ thuật” [32,  tr.33]. 

 Trong cuốn Mỹ thuật Việt Nam [28], Nguyễn Phi Hoanh nói đến những khó 

khăn, trắc trở mà những người sáng lập phải vượt qua. Đồng thời cũng đánh giá cao 

vai trò của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương trong sự biến đổi về chất đối 

với mỹ thuật Việt trong đó có hội họa làm chủ đạo. 

Các nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật trong, 

ngoài nước như trong cuốn sách Đi trong thế giới hội họa của tác giả Văn Ngọc 

(Nxb Trẻ TP Hồ Chí Minh, 2004); Mỹ thuật Việt Nam đầu thế kỷ 20 (Nxb Tri thức, 

2010) của họa sỹ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Quân và các giáo trình lịch sử 

mỹ thuật Việt Nam, luận văn thạc sỹ, khóa luận cử nhân, kỷ yếu hội thảo về một số 

đề tài có liên quan đến hội họa Việt Nam đầu thế kỷ 20 và sự ra đời của Trường Cao 

đẳng Mỹ thuật Đông Dương. 
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2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu về giao lưu tiếp biến văn hóa Pháp - 

Việt đầu thế kỷ 20 

Tiếp biến văn hóa Pháp - Việt đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến, trong 

đó có những tên tuổi như: Trần Quốc Vượng với Cơ sở văn hóa Việt Nam (1997) 

Nxb Giáo dục; Trần Ngọc Thêm với Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, (1999), Nxb 

Tp Hồ Chí Minh; Phan Ngọc với Một cách tiếp cận văn hóa (2000), Nxb Thanh niên; 

Trần Văn Giàu với Gía trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam (1980), Nxb 

Khoa học xã hội; Đào Duy Anh với Việt Nam văn hóa sử cương (1938), Nxb Thành 

phố Hồ Chí Minh; Hỏi và đáp về văn hóa Việt Nam (1998), Nxb Văn hóa dân tộc- 

Tạp chí văn hóa nghệ thuật (nhiều tác giả); Đỗ Lai Thúy với Văn hóa Việt Nam nhìn 

từ mẫu người văn hóa (Tạp chí văn hóa nghệ thuật, số 2); Nguyễn Tri Nguyên 

(2000), Văn hóa tiếp cận từ vấn đề và hiện tượng, Nxb Văn hóa dân tộc… 

Trong cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam [98], Trần Quốc Vượng đánh giá giao 

lưu tiếp xúc văn hóa với Pháp đã đem lại một diện mạo mới và sự biến đổi lớn trong 

nền văn hóa Việt. Người Việt Nam vừa đánh giặc ngoại xâm vừa chấp nhận những 

giá trị văn hóa mới. Bản sắc văn hóa dân tộc vẫn không mất đi, không bị thay đổi.  

Cuốn sách Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam [77] của Trần Ngọc Thêm, tác 

giả đánh giá những ảnh hưởng của văn hóa Pháp với văn hóa Việt Nam những năm 

cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là rất mạnh mẽ ở mọi mặt đời sống, vừa tạo ra phản 

ứng vừa tạo ra xu hướng thích nghi và dung hòa. 

Trong cuốn Một cách tiếp cận văn hóa [63], Phan Ngọc cho rằng người Việt đã 

tạo nên lịch sử theo đòi hỏi nội tâm của tâm thức mình, họ đã thích nghi với những 

thay đổi rất to lớn xảy ra trong và ngoài nước khi bị Pháp đô hộ. 

Trong cuốn Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam [25] của 

Trần Văn Giàu, tác giả đã soi chiếu các va đập văn hóa Việt với các nền văn hóa 

trong lịch sử. Ở giai đoạn đầu thế kỷ 20, cho dù có ảnh hưởng Pháp nhiều mặt, 

nhưng sự chắt chiu những giá trị cốt lõi trong truyền thống nghìn năm vẫn bền bỉ ăn 

sâu trong cội rễ Việt Nam, bồi đắp nên bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc ta.  
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Trong cuốn Việt Nam văn hóa sử cương [1], Đào Duy Anh đã phân tích 

tính hai mặt của giao lưu tiếp biến văn hóa Pháp - Việt. Ông cho rằng phải khéo 

điều hòa tinh túy văn hóa phương Đông với những điều sở trường về khoa học 

kỹ thuật của văn hóa phương Tây. Đến nay đây vẫn là bài học còn nguyên giá trị 

trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

 Trong cuốn Hỏi đáp về văn hóa Việt Nam [68], các nhà nghiên cứu cho thấy 

diện mạo văn hóa Việt hổi đầu thế kỷ 20 đầy mâu thuẫn giữa mới và cũ, đó là điều 

tất yếu trong giai đoạn lịch sử có tính đặc thù này.  

 Trong Văn hóa Việt Nam nhìn từ mẫu người văn hóa [80] nói về Việt Nam tiếp 

thu văn hóa Phương Tây dưới thời Pháp thuộc, Đỗ Lai Thúy cho rằng văn hóa phương 

Tây chỉ thực sự ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, sau những đợt khai 

thác thuộc địa. Lớp văn hóa phương Tây tuy mỏng, nhưng sức tác động của nó rất lớn. 

Đây là sự gặp gỡ của nông thôn và thành thị, của nông nghiệp và công nghiệp của 

phương Đông và phương Tây, của Việt Nam và thế giới. Kết quả của cuộc gặp gỡ này 

là Việt Nam rời quỹ đạo khu vực, chuyển sang quỹ đạo thế giới.  

Ta có thể thấy các tác giả trong những công trình nghiên cứu trên đã đưa ra 

những nhận định rất xác đáng về chính sách khai hóa của thực dân Pháp ở Việt Nam 

nói riêng và ở toàn Đông Dương nói chung. Đồng thời cũng nói lên những giá trị cơ 

bản và truyền thống của các thành tố trong văn hóa Việt Nam.  

2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu về lịch sử xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 

Lịch sử xã hội Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc với những nghiên cứu về cơ cấu 

tổ chức xã hội về văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần đã có nhiều công trình khoa 

học của các nhà sử học và văn hóa học. Một số công trình khoa học tiêu biểu như: 

Trần Trọng Kim với Việt Nam sử lược (1920), Nxb Tân Bắc Trung Văn; Đào Duy 

Anh với Đất nước Việt Nam qua các đời (Tái bản, 2005), Việt Nam văn hóa sử 

cương (Tái bản, 2000), Nxb Văn hóa thông tin; Nguyễn Văn Huyên với Văn minh 

An Nam (1944), Nxb Hội nhà văn; Hà Văn Tấn Vấn đề về phân chia các thời kỳ và 

các giai đoạn lịch sử (1967), Nxb Khoa học xã hội; Trần Quốc Vượng, Đinh Xuân 

Lâm với Đại cương lịch sử Việt Nam (1997), tập 2, Nxb Giáo dục; Trần Văn Giàu 
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với Lịch sử cận đại Việt Nam (1963), Nxb Giáo dục; Lê Thành Khôi với Lịch sử 

Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1958, (1982), được dịch và xuất bản 2014, Nxb 

Thế giới… Qua đó giúp ta thấy một bức tranh rõ nét về quá trình bình định và khai 

thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn.  

Theo sách Việt Nam sử lược [47] của Trần Trọng Kim, trong những lần 

khai thác thuộc địa, thực dân Pháp không hề chủ trương xóa bỏ các quan hệ kinh 

tế cổ truyền mà chủ trương duy trì các quan hệ ấy. Chính từ thái độ này lại tạo 

điều kiện để văn hóa, nhất là văn hóa dân gian của người Việt Nam được bảo tồn 

trong các làng truyền thống của người Việt.  

 Trong sách Đất nước Việt Nam qua các đời [2] của Đào Duy Anh nghiên 

cứu về địa lý học lịch sử. Trong đó tác giả giúp ta nhận rõ vị trí các khu vực hành 

chính thời Pháp thuộc đầu thế kỷ 20, kèm theo là những sự kiện cơ bản như địa lý, 

kinh tế, chính trị xảy ra vào thời kỳ này. 

Cuốn Việt Nam văn hóa sử cương [1], Đào Duy Anh cho rằng ảnh hưởng của 

tiếp xúc với Phương Tây với văn hóa phú cường của họ, những sức mạnh vật chất cùng 

những tư tưởng khoa học, chính trị và xã hội, văn hóa đã tạo ra những biến đổi, từ 

khuynh hướng “gia đình bản vị” sang “cá nhân bản vị”.  

Trong cuốn Văn minh An Nam [40], Nguyễn Văn Huyên đã cung cấp những tư 

liệu quý giá về lịch sử cũng như các đặc điểm về văn hóa nổi bật và đặc trưng của Việt 

Nam từ 1945 trở về trước. Đặc biệt, cuốn sách đã khái quát được những nét tiêu biểu 

nhất trong tính cách người Việt, cho đến nay dường như vẫn còn nguyên giá trị. 

 Cuốn Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 2 [97] của tác giả Trần Quốc Vượng 

và Đinh Xuân Lâm chủ biên, đi sâu vào khảo sát và tổng kết từ cuộc sống đời 

thường. Giai đoạn đầu thế kỷ 20 được các tác giả quan tâm kỹ đến sự hình thành, 

phát triển và biến đổi các hình thái kinh tế - xã hội – văn hóa và đặt nó trong bối 

cảnh bị chi phối từ bên ngoài.  

 Trong cuốn sách Lịch sử cận đại Việt Nam [24] của Trần Văn Giàu, với cách 

nghiên cứu đa chiều dựa trên nhiều nguồn tư liệu của Pháp, cho người đọc hình dung 

nên một xã hội Việt Nam thuộc địa hết sức rõ nét, khách quan. 
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Trong cuốn Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1958 [45], Lê Thành 

Khôi đã tái hiện lịch sử không chỉ giới hạn trong lịch sử chính trị, mà là lịch sử toàn 

diện gồm tất cả các lĩnh vực của cuộc sống con người, từ kinh tế, xã hội, chính trị, 

văn học, nghệ thuật tạo nên cái nhìn bao quát về thời điểm lịch sử này.  

Ngoài ra còn có nhiều những nghiên cứu, tài liệu chuyên sâu về các vấn đề 

riêng trong giai đoạn lịch sử đầu thế kỷ 20 rất phong phú như Về văn hóa làng xã ở 

Việt Nam thời Pháp thuộc; Về tính chất thuộc địa nửa phong kiến của Việt Nam từ 

khi Pháp xâm lược đến năm 1945; Thi cử và nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc; 

Di sản giáo dục y học và y tế thời Pháp; Từ vựng tiếng Việt; Chính sách ngôn ngữ ở 

Việt Nam; Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa 1958 - 1945; Tổ chức bộ 

máy các cơ quan chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu lưu trữ từ 1862 - 

1945… nằm trong tập hợp tài liệu lưu trữ trong Trung tâm lưu trữ quốc gia, giúp 

chúng ta hiểu rõ về các mặt của đời sống văn hóa, xã hội, kinh tế Việt Nam cuối thế 

kỷ 19 đầu thế kỷ 20.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu, phân tích hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 từ góc độ văn 

hóa nhằm xác định giá trị, vai trò của nó trong tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam 

hiện đại, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho sự phát triển mỹ thuật nói chung và 

hội họa Việt Nam nói riêng trong bối cảnh giao lưu và hội nhập quốc tế hiện nay.   

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về hội họa và những tiền đề cơ bản hình thành hội 

họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945.  

- Nghiên cứu sự giao lưu tiếp biến văn hóa trong thể loại, chất liệu và ngôn 

ngữ của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945. 

- Nghiên cứu sự giao lưu tiếp biến văn hóa trong hình thành xu hướng và đặc 

điểm của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945. 
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- Nghiên cứu thành tựu, hạn chế của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 

1945 và rút ra bài học kinh nghiệm cho mỹ thuật Việt Nam hiện đại. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các tác phẩm hội họa được sáng tác 

trong giai đoạn 1925 - 1945 của Việt Nam.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Luận án nghiên cứu toàn diện về quá trình hình thành, biến đổi, phát triển và 

thành tựu, hạn chế của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945. 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

- Luận án tiếp cận hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 từ góc độ văn hóa, 

xác định hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 là một hiện tượng văn hóa, kết quả 

của giao lưu văn hóa với văn hóa phương Tây trực tiếp qua văn hóa Pháp. 

- Góc độ tiếp cận của luận án dựa trên lý thuyết Tiếp biến văn hóa 

(Acculturation). Trong đó xác định hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 là kết quả của 

quá trình tiếp thu và biến đổi trên hai phương diện nghệ thuật và văn hóa: 

+ Về nghệ thuật, những tiếp thu và biến đổi từ thể loại, chất liệu, ngôn ngữ 

đã tạo nên sự hình thành xu hướng, đặc điểm của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-

1945, một thành tố trong mỹ thuật Việt Nam. 

+ Về văn hóa, sự tiếp thu và biến đổi trong hội họa Việt Nam 1925-1945 cho 

thấy quan niệm thẩm mỹ mới trong giai đoạn này và từ đó hình thành con người 

nghệ sỹ Việt Nam hiện đại. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp từ sách báo, tạp chí, các tác phẩm hội họa 

Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945. 
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- Phương pháp thống kê, so sánh làm nổi bật những đặc điểm của hội họa 

Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945. 

- Phương pháp phân loại nhằm phân loại chất liệu, thể loại, xu hướng của hội 

họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945.  

- Phương pháp liên ngành của văn hóa học, lịch sử và mỹ thuật học giúp cho 

luận án khách quan và đa chiều.  

6. Đóng góp của luận án 

 - Luận án nghiên cứu tương đối toàn diện về hội họa Việt Nam giai đoạn 

1925 -1945 từ góc độ văn hóa, góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trò và những đóng 

góp của hội họa Việt Nam giai đoạn này trong tiến trình mỹ thuật Việt Nam hiện đại 

nói riêng và lịch sử mỹ thuật dân tộc nói chung. 

- Cung cấp một cách có hệ thống những tư liệu liên quan đến hội họa Việt 

Nam giai đoạn 1925 - 1945. 

- Kết quả nghiên cứu của luận án giúp đúc rút những bài học kinh nghiệm 

cho những giai đoạn phát triển kế tiếp của hội họa Việt Nam. 

- Sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các trường mỹ thuật, sư phạm mỹ 

thuật, cho việc hoạch định chính sách và quản lý văn hóa. 

7. Kết cấu của luận án 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được 

cấu trúc thành 4 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận của đề tài và tiền đề hình thành hội họa Việt Nam 

giai đoạn 1925 – 1945 (30 trang)  

 Chương 2. Tiếp thu và biến đổi trong thể loại, chất liệu và ngôn ngữ tạo hình 

của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945 (35 trang) 

Chương 3. Sự hình thành xu hướng và đặc điểm của hội họa Việt Nam giai 

đoạn 1925 – 1945 (29 trang) 

 Chương 4. Thành tựu, hạn chế của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 

và bài học kinh nghiệm cho mỹ thuật Việt Nam hiện đại (33 trang) 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI VÀ TIỀN ĐỀ HÌNH THÀNH HỘI HỌA 

VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1925 – 1945 

1.1. Cơ sở lý luận của đề tài  

1.1.1. Góc độ tiếp cận của luận án 

Luận án nghiên cứu hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 từ góc độ văn hóa 

để thấy đây là một hiện tượng văn hóa. Hội họa nói riêng và mỹ thuật nói chung là một 

thành tố của văn hóa, hàm chứa những thuộc tính của văn hóa. Vì vậy, hội họa cũng 

phản ánh những nét riêng biệt của tinh thần, vật chất, trí tuệ, xúc cảm của một xã hội. 

Nhìn hội họa từ góc độ văn hóa là nhìn vào những biểu hiện tính nhân bản, lý 

tính, óc phê phán, quan niệm sống được thể hiện qua các tác phẩm hội họa. Hội họa 

của một giai đoạn nhất định trong lịch sử mỹ thuật sẽ biểu hiện tương đối đầy đủ 

những nét văn hóa của giai đoạn lịch sử xã hội tương ứng. 

Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 nhìn từ góc độ văn hóa cho chúng ta 

thấy bức tranh mọi mặt của đời sống sinh hoạt, văn hóa, thẩm mỹ, tín ngưỡng của con 

người Việt Nam giai đoạn này. Nó cũng nói lên quan niệm, ý thức bản thân thông qua 

sự thay đổi lối nhìn, và những nét mới trong cách thể hiện tác phẩm do kết quả của giao 

lưu tiếp biến văn hóa ở người họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925-1945. 

1.1.2. Cơ sở lý thuyết của luận án  

Luận án tiếp cận hội họa Việt Nam trên cơ sở của lý thuyết Tiếp biến văn hóa 

(Acculturation), trong đó xác định hội họa nói riêng và mỹ thuật nói chung là một 

thành tố văn hóa. Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 là một giai đoạn đặc biệt 

quan trọng của mỹ thuật Việt Nam vì nó là tiền đề cho sự biến đổi mỹ thuật Việt Nam 

về lượng và chất, đặc biệt hơn nữa giai đoạn này đã đạt những thành tựu rất đáng nghi 

nhận từ góc độ văn hóa và nghệ thuật. Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 là kết 

quả của hình thức tự nguyện trong tiếp biến với văn hóa với phương Tây.  

Khái niệm về Tiếp biến văn hóa được nghiên cứu một cách khoa học từ 

những năm đầu thế kỷ 20. Thoạt đầu, lý thuyết này chủ yếu nghiên cứu những 
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điều chỉnh để thích nghi của những người nhập cư, tị nạn với người dân bản địa để 

phù hợp với xã hội mới. Đến nay, các học giả trong các lĩnh vực khác nhau đã 

phát triển hơn 100 khái niệm khác nhau của tiếp biến văn hóa. Khái niệm tiếp biến 

văn hóa xuất phát từ thuật ngữ Acculturation của các nước phương Tây, tuy nhiên, 

có nhiều thuật ngữ tương đồng được sử dụng ở các nước khác nhau. Chẳng hạn, 

người Anh dùng từ Cultural Change (trao đổi văn hóa), người Tây Ban Nha dùng 

từ Trans Culturation (di chuyển văn hóa), người Pháp dùng từ Inter pé netstration 

des civilizations (Sự hòa nhập của các nền văn minh)… nhưng phổ biến nhất vẫn 

là cách dùng từ Acculturation. Nội hàm của các thuật ngữ trên có giới hạn chung, 

nhưng có những nét sắc thái khác biệt. 

Ở Việt Nam từ Acculturation được dịch không hoàn toàn thống nhất, như là: 

văn hóa hóa, hỗn dung văn hóa, giao thoa văn hóa, đan xen văn hóa… Tuy nhiên, cách 

dịch phổ biến và được nhiều người chấp nhận nhất là Tiếp biến văn hóa (tiếp xúc và 

biến đổi văn hóa). 

Tiếp biến văn hóa được hiểu là hiện tượng xảy ra khi những nhóm người có văn 

hóa khác nhau, tiếp xúc lâu dài và trực tiếp, gây ra những biến đổi văn hóa ban đầu của 

một hoặc hai nhóm. Tiếp biến văn hóa là sự vận động thường xuyên của xã hội, gắn bó 

với sự phát triển của văn hóa và là sự vận động tất yếu của văn hóa. Khó có nền văn 

hóa nào có thể tự cung, tự túc trong một vòng tròn khép kín. Trải qua thời gian, sống 

trong những hoàn cảnh lịch sử và địa lý khác nhau, từng nhóm dân cư tạo nên những 

nền văn hóa riêng biệt, in đậm dấu ấn của họ. Các nhóm dân cư có sự trao đổi kinh tế, 

các sản phẩm văn hóa qua lại và quá trình tiếp xúc biến đổi văn hóa bắt đầu. 

Tiếp biến văn hóa giải thích quá trình thay đổi văn hóa và thay đổi tâm lý, kết 

quả của sự giao lưu giữa các nền văn hóa. Những ảnh hưởng của giao lưu văn hóa có 

thể nhìn thấy ở nhiều cấp độ trong cả hai nền văn hóa tương tác. Tiếp biến văn hóa thể 

hiện qua một trong hai phương thức: Phương thức hòa bình qua trao đổi văn hóa nghệ 

thuật, truyền bá tôn giáo… và phương thức bạo lực qua chiến tranh xâm lược, đối đầu 

xung đột văn hóa. Tiếp biến văn hóa là một hình thức biến nhiều lợi ích tiềm năng mà 

giao lưu văn hóa đem lại trở thành những lợi ích thực tế. Đây là hiện tượng tiếp nhận 
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có chọn lựa những yếu tố văn hóa ngoại lai và biến đổi cho phù hợp với văn hóa bản 

địa. Quá trình tiếp biến văn hóa làm biến đổi về lối sống, quan niệm, phong tục, tín 

ngưỡng, ngôn ngữ, tổ chức xã hội, hành vi, ẩm thực, thời trang…Trên bước đường 

phát triển của xã hội loài người, cơ sở kinh tế là nhân tố quyết định và sự phát triển 

kinh tế được đẩy nhanh hơn nhờ tiếp biến văn hóa. Những nét lạc hậu, lỗi thời sẽ được 

thay thế bởi những gì được khẳng định là văn minh, hiện đại. 

Chúng ta thống nhất nhận thức rằng tiếp xúc và biến đổi văn hóa là một quy luật 

tất yếu của sự phát triển, và đó cũng là nhu cầu tự nhiên của con người. Việc thực hiện 

tiếp biến văn hóa một cách chủ động, tích cực và có chọn lựa là một phương cách 

thông minh và đúng đắn nhất. 

Vị trí địa lý của Việt Nam nằm ở ngã tư đường của sự giao lưu khu vực và quốc 

tế, đó là điều kiện để văn hóa Việt Nam tiếp xúc và biến đổi. Đây là điều kiện lý tưởng 

cho sự phát triển kinh tế và văn hóa, văn minh của đất nước.    

Vì bản chất của giai đoạn này là sự tiếp thu và biến đổi văn hóa, nên hội 

họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 là kết quả của tổng hòa của các yếu tố chủ 

quan và khách quan trong bối cảnh chính trị xã hội đặc thù thời thuộc địa. Phân 

tích tác phẩm hội họa giai đoạn này, chúng ta có thể nhận thấy sự tiếp thu và biến 

đổi văn hóa trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 thông qua các phương 

diện của nghệ thuật học (thể loại, chất liệu, ngôn ngữ hội họa) và qua các phương 

diện văn hóa (xu hướng, đặc điểm của hội họa, sự biến đổi của thẩm mỹ, chủ thể 

sáng tạo, sự kết hợp các yếu tố của mỹ thuật truyền thống với kỹ thuật hội họa 

phương Tây…).  

1.1.3. Các khái niệm cơ bản 

1.1.3.1. Hội họa 

Nghệ thuật vẽ (hội họa) là nghệ thuật dùng màu sắc, hình mảng, đường nét… 

để diễn đạt cảm xúc, thể hiện ý tưởng nghệ thuật dựa trên những hình ảnh mang 

tính thẩm mỹ của người vẽ trước vẻ đẹp của con người, thiên nhiên, xã hội. Hội họa 

là một loại hình nghệ thuật quan trọng và phổ biến nhất nằm trong mỹ thuật.  
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Con người từ thời cổ xưa đã biết ghi lại những hình ảnh lao động, săn bắn 

vui chơi của mình lên vách những hang đá. Đồng thời với sự phát triển của xã hội 

loài người, nghệ thuật hội họa cũng phát triển dần lên. Ban đầu các tranh vẽ được 

dùng để thể hiện các đấng thần linh, các ý tưởng tôn giáo, thần thoại và các hiện 

tượng trong thiên nhiên, dần dần hội họa đã thuộc về đời sống và phản ánh đời 

sống. Hội họa có thể coi như một lát cắt ngang để cuộc sống có thể dừng lại trong 

khoảng không gian, thời gian nhất định.  

Trong hội họa, người ta còn chú ý đến chất liệu tạo hình. Những tác phẩm hội 

họa sử được dụng nhiều chất liệu phong phú, có thể là tranh sơn dầu, tranh lụa, tranh 

sơn mài, tranh bột màu, tranh thuốc nước, tranh thủy mặc… điều đó làm phát triển khả 

năng thưởng ngoạn tối đa của thị giác trực tiếp. 

Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, hội họa cũng phát 

triển nhanh chóng, đa dạng và phong phú. Những khuynh hướng nghệ thuật mới 

không nhất thiết còn tuân thủ theo quy luật tạo hình Cổ điển thông thường nữa mà 

phát triển tự do có những xu hướng thể hiện theo cái “tôi” chủ quan rất táo bạo và 

khác lạ. 

1.1.3.2. Xu hướng hội họa  

Là những dạng thức đặc thù về thủ pháp, phong cách sáng tác hội họa. Xu hướng 

hội họa được hình thành trên cơ sở sáng tạo của những họa sỹ có chung quan điểm thẩm 

mỹ và chung nhận thức về triết học, mỹ học, văn hóa, xã hội. Xu hướng hội họa có thể 

hiểu là các trào lưu, phong cách nghệ thuật trong hội họa. 

- Hội họa lãng mạn 

Thoát thai từ hội họa Tân cổ điển, hội họa lãng mạn đã rời bỏ dần tinh thần 

Hy Lạp cổ xưa và lấy nguồn cảm hứng từ các cuốn tiểu thuyết đương thời, những 

trường đoạn mang nhiều kịch tính làm đề tài sáng tác với hình họa linh hoạt hơn, 

màu sắc tươi sáng hơn.  

 Các tác phẩm hội họa lãng mạn thường chuyển tải những yếu tố tâm lý vui, 

buồn, cô đơn, mộng mơ… đậm sắc thái chủ quan.  
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- Hội họa hiện thực 

Hội họa được gọi là hiện thực khi tác phẩm được xây dựng và phản ánh đúng 

những gì có trong thực tế cuộc sống. Người mở đầu cho phong trào hiện thực là 

Courbet (họa sỹ nổi tiếng người Pháp thế kỷ 19). Ông nói: “hội họa cơ bản là một 

nghệ thuật cụ thể và hội họa phải dùng để thể hiện những vật có thật và hiện đang 

tồn tại”. Vì vậy, phong trào này ưu tiên cách đặt vấn đề và giải quyết một cách thực 

tế, nhấn mạnh cuộc sống sinh hoạt bình thường, đời thường, không lý tưởng hóa, 

tránh mọi hình thức gây “ảo ảnh”. 

1.1.3.3. Thể loại hội họa 

Để tìm hiểu sâu hơn về một nền hội họa nào đó người ta thường phân chia nó 

thành các thể loại nhỏ. Thông thường trong hội họa có bốn thể loại chính là tranh phong 

cảnh, tranh sinh hoạt, tranh tĩnh vật, tranh chân dung. Sự phân chia này tùy thuộc vào 

nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu căn cứ vào nội dung đề tài mà tác phẩm thể hiện.  

Ví dụ, những bức tranh vẽ về con người nhưng chủ yếu phản ánh khuôn mặt 

thì được gọi là thể loại tranh chân dung. Nhưng cũng vẽ về con người mà gắn liền 

với các hoạt động, công việc thì lại được xếp vào thể loại tranh sinh hoạt, những 

bức tranh thể hiện cảnh sắc thiên nhiên thì được xếp vào thể loại tranh phong cảnh, 

những bức tranh miêu tả vẻ đẹp của hoa quả và các vật dụng thì được gọi là tranh 

tĩnh vật. 

1.1.3.4. Chất liệu hội họa  

Nói theo nghĩa rộng thì nghệ thuật nào cũng lấy cuộc sống làm chất liệu sáng 

tạo, nghệ thuật hội họa cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên nhìn theo nghĩa hẹp 

thì chất liệu được hiểu là những nguyên liệu để người họa sỹ sử dụng cho việc tạo nên 

hình thức của tác phẩm như bột màu, thuốc nước, sơn dầu, phấn màu, sơn mài...  

Việc chọn lựa chất liệu vẽ phù hợp với ý tưởng và sở trường là một điều 

quan trọng, nó góp phần quyết định thành công của tác phẩm. Mỗi chất liệu có một 

ưu thế riêng và những kỹ thuật thể hiện khác biệt, bên cạnh đó mỗi chất liệu cũng 

có những hạn chế nhất định.  
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1.1.3.5. Ngôn ngữ hội họa  

Hội họa là loại hình nghệ thuật tạo hình đặc trưng bởi sự biểu hiện không 

gian trên bề mặt, đó là một không gian ảo, chỉ có thể cảm nhận được bằng thị giác 

nhờ vào ngôn ngữ hội họa.  

 Ngôn ngữ hội họa là các yếu tố như thủ pháp tạo hình, bố cục, màu sắc, 

đường nét, chất họa… được sử dụng để xây dựng hình tượng nghệ thuật, biểu đạt 

cuộc sống phong phú và đa dạng, mang lại cảm xúc thẩm mỹ cho người xem.  

1.1.3.6. Đặc điểm của hội họa 

Đặc điểm hội họa ở đây được hiểu là những nét đặc trưng của một giai đoạn 

hội họa, nó là cơ sở để phân biệt với các giai đoạn hội họa khác.  

Để phân kỳ các giai đoạn trong tiến trình phát triển của một nền hội họa, 

người ta dựa vào những đặc điểm riêng mà chia thành những giai đoạn khác nhau 

trong tiến trình hội họa đó. 

1.1.3.7. Bản sắc văn hóa 

Bản sắc văn hóa là những giá trị riêng về phẩm chất, tính cách, khuynh 

hướng cơ bản thuộc sức mạnh tiềm tàng và sức sáng tạo văn hóa của một dân tộc 

trong lịch sử tồn tại và phát triển của mình. Nó có tính truyền thống, có tính độc đáo 

dễ phân biệt.  

Nhờ có bản sắc văn hóa mà dân tộc này không nhòa lẫn với dân tộc khác. 

Chính sự độc đáo làm cho thế giới phải chú ý, độc đáo sẽ tạo sức hút mạnh mẽ. 

1.1.4. Hội họa trong mỹ thuật và vai trò của nó trong mỹ thuật Việt Nam 

giai đoạn 1925-1945 

1.1.4.1. Hội họa trong mỹ thuật 

Cũng như nhiều loại hình khác của mỹ thuật: đồ họa, điêu khắc, trang trí, 

nghệ thuật hội họa ra đời từ cách đây hàng ngàn năm. Những dấu ấn ban đầu hiện 

nay vẫn còn tồn tại nổi tiếng trong các hang động ở Tây Ban Nha, Pháp… Hội họa 

có lịch sử phát triển lâu dài, điều đó được thể hiện trong nhiều di sản của các nền 
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văn hóa trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử. Vì vậy, chúng 

ta có thể khẳng định rằng hội họa là loại hình đầu tiên của mỹ thuật.  

Có thể nói hội họa là một trong những hình thức dễ hiểu nhất của nghệ thuật, 

bởi vì nó mang lại cho chúng ta những ấn tượng đầy đủ và sinh động cuộc sống qua 

việc diễn tả mang tính đặc thù của loại hình này. Hội họa có khả năng thể hiện rõ 

ràng các chức năng cơ bản: nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ. Ba chức năng đó quan 

hệ khăng khít và xuyên thấu vào nhau và cùng tác động tới con người. Ngoài ra, hội 

họa cũng còn có những chức năng quan trọng khác như: chức năng giao tiếp, chức 

năng thanh lọc, chức năng giải trí... 

Nghệ thuật hội họa có ảnh hưởng lớn đến tâm hồn, cảm xúc chúng ta. Hình 

thành các giá trị đạo đức và làm phong phú thêm thế giới nội tâm bằng ngôn ngữ 

đặc thù, bằng thủ pháp tạo hình và tình cảm của người họa sỹ. Nghệ thuật hội họa 

phản ánh rất nhiều sự phát triển và tiến hóa của một con người cũng như của nhân 

loại, bởi từ nhận thức và phản ánh của một nghệ sỹ mà từ đó lan tỏa ra xung quanh. 

Nghệ thuật hội họa cùng với các loại hình nghệ thuật khác làm cho chúng ta 

nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, làm thế nào để sống với những gì là nét đẹp lý 

tưởng, những gì là tình yêu, những câu hỏi vĩnh cửu… Nghệ thuật hội họa giúp 

chúng ta hiểu cuộc sống hàng trăm năm về trước và cùng với những thành tựu khoa 

học khác giúp ta tìm hiểu về lịch sử của nhân loại… Ngôn ngữ của nghệ thuật hội 

họa là phổ quát. Tất cả mọi người, bất chấp tuổi tác, nghề nghiệp, quốc tịch hoàn 

toàn có khả năng cảm thụ những gì được thể hiện của họa sỹ. Đặc biệt là sức biểu 

cảm của tính hiện thực trong hội họa là rất mạnh, tức khắc và phổ biến.  

Người ta còn gọi hội họa là “ngôn ngữ quốc tế”. Điều này có được là nhờ 

khả năng chắt lọc những hì , khiến người 

xem dễ dàng ký ức, hoài niệm, liên tưởng… dễ dàng cảm thông, chia sẻ với họa sỹ 

bằng chính kinh nghiệm sống của mình.  

Tiến trình phát triển của lịch sử hội họa trên thế giới cũng như ở Việt Nam 

(dù là có bề dày thành tựu chưa nhiều), đều nói lên vai trò của nó trong cuộc sống 
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nói chung và trong mỹ thuật nói riêng do hội họa có tiếng nói riêng của nó. Trên thế 

giới ngoài những giá trị của các loại hình của mỹ thuật khác như nghệ thuật điêu 

khắc, đồ họa, trang trí, ứng dụng… thì nghệ thuật hội họa dường như đã chiếm một 

vị thế quan trọng đóng góp vào sự thành công của mỹ thuật trong đời sống tinh thần 

của nhân loại.  

Ở phương Tây kể từ khi nền hội họa giá vẽ ra đời rồi trải qua các thời kỳ 

phát triển và đạt được những thành tựu đáng kể về sự khám phá ra chất liệu, thủ 

pháp tạo hình, xu hướng diễn tả thì hội họa ngày càng có giá trị tiên phong trong 

các cuộc cách mạng của mỹ thuật. Điều này đã khiến cho hội họa tiếp cận gần hơn 

với những giá trị của đời sống tinh thần và nội tâm của con người. Từ đó hội họa đi 

vào lĩnh vực tôn giáo, đạo đức, chính trị…  

Nền hội họa thời Phục hưng thế kỷ 15 - 17 mở ra một phong trào nhân văn 

rộng lớn trong mỹ thuật các nước phương Tây (Italia, Đức, Hà Lan, Bỉ…) và đặc 

biệt nhất từ cuộc cách mạng của chủ nghĩa Ấn tượng trong nghệ thuật hội họa 

Pháp thế kỷ 19. Sau đó nó còn tiếp tục gây nên những chất men sáng tạo cho 

người họa sỹ ở những giai đoạn sau để hội họa thế kỷ 20 bước tiếp những khám 

phá mới qua chủ nghĩa Lập thể, chủ nghĩa Siêu thực, chủ nghĩa Trừu tượng, chủ 

nghĩa Dã thú… Những xu hướng này đã giúp cho người họa sỹ nhận thức, khám 

phá một cách sâu sắc về hiện thực cuộc sống cũng như giá trị tinh thần của con 

người trong bối cảnh xã hội nhiều biến động, mà hội họa thực sự có thế mạnh rất 

lớn để tuyền tải các vấn đề cuộc sống xã hội… 

Ở phương Đông, đặc biệt trong nền hội họa cổ Trung Hoa, một nền hội họa 

mang tính “biểu tượng” cao đã là một đóng góp rất độc đáo cho mỹ thuật nhân loại 

ở tính triết học của nó như: Tranh hoa điểu, tranh sơn thủy, tranh thảo trùng và 

Thiền họa. Thường được gọi chung là “quốc họa Trung hoa”. 

 Với Việt Nam khi so với các nền văn hóa, văn minh lớn trên thế giới thì vai 

trò của nghệ thuật hội họa trong mỹ thuật những thời kỳ đầu của lịch sử dân tộc có 

khiêm tốn hơn với vài hình vẽ trên hang động, và một số bức tranh lụa… Tuy nhiên 
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từ khi có sự ra đời của trường Mỹ thuật Đông Dương và cùng với đó là một nền hội 

họa hiện đại mang tính hàn lâm được tạo nên, hội họa đã có một vai trò rất lớn trong 

sự hình thành và phát triển của mỹ thuật Việt Nam. Bởi trước hết là sự phát triển 

mang tính liên tục và thực sự mang một giá trị tinh thần dân tộc, cộng đồng và nhân 

loại. Từ chỗ thế giới chưa hề biết đến nền mỹ thuật Việt Nam thì bằng những triển 

lãm tranh tại các quốc gia châu Âu vào những thập niên đầu thế kỷ đã tạo ngay 

được sự chú ý và ngưỡng mộ về một nền mỹ thuật non trẻ nơi thuộc địa Đông 

Dương. Tiếp sau đó trong qua trình phát triển, trải qua các cuộc kháng chiến chống 

Pháp và Mỹ thì có thể nói nghệ thuật hội họa Việt Nam đã làm tròn được sứ mệnh 

của mình trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước cũng như góp 

phần hội nhập văn hóa với thế giới.  

 Do đó có thể nói, trong các loại hình của mỹ thuật trên thế giới và ngay cả ở 

Việt Nam thì nghệ thuật hội họa luôn có một vị trí rất quan trọng nếu không nói là 

hội họa là một trong các loại hình chủ yếu và quan trọng nhất, luôn tiên phong trong 

những vấn đề của đời sống xã hội và có sự tác động trở lại xã hội rất to lớn. 

 1.1.4.2. Vai trò của hội họa trong mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1925-1945  

Năm 1925 thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được coi là 

một mốc mở đường cho mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Giai đoạn 1925 – 1945 đánh 

dấu sự giao lưu nghệ thuật phương Tây với nghệ thuật truyền thống ở Việt Nam. 

Chúng ta nhận thấy vai trò chủ đạo của hội họa bởi những thành tựu, dấu ấn mà nó 

đóng góp khi nói đến mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1925-1945.  

Xem xét vai trò của hội họa trong giai đoạn này, ta dễ dàng nhận thấy mối 

quan hệ nhân quả giữa một bên là tình yêu nước, yêu nghệ thuật dân tộc và một bên 

là bản lĩnh nghệ thuật vững vàng của các họa sỹ trên con đường học tập, kế thừa tinh 

hoa nghệ thuật thế giới. Đây rõ ràng là hướng đi đúng không chỉ của các họa sỹ giai 

đoạn này mà cũng là bài học lớn cho cả chặng đường phát triển tiếp theo của hội họa. 

 Số lượng tác phẩm hội họa giai đoạn 1925 - 1945 vượt trội so với các tác 

phẩm điêu khắc và đồ họa cùng thời kỳ. Theo thống kê chưa đầy đủ của nghiêm 
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cứu sinh thì các tác phẩm hội họa được biết đến ở giai đoạn này vào khoảng gần 

300 tác phẩm có giá trị lớn, trong khi đó điêu khắc và đồ họa có số lượng rất hạn 

chế (phụ lục 2). 

Mức độ thành công cũng có thể thấy sự khác biệt, hội họa chiếm số lượng 

lớn trong các cuộc triển lãm và đạt được những thành tựu lớn hơn điêu khắc và đồ 

họa. Những dấu ấn mạnh mẽ tác động đến người thưởng ngoạn chính là những tác 

phẩm như: Chơi ô ăn quan của Nguyễn Phan Chánh; Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô 

Ngọc Vân; Em Thúy của Trần Văn Cẩn; Thiếu nữ trong vườn của Nguyễn Gia Trí… 

Đó đều là những tuyệt phẩm tranh hội họa sơn dầu, sơn mài, lụa.  

 Một đóng góp lớn của hội họa giai đoạn này chính là phát triển chất liệu 

truyền thống lên một tầm cao mới. Sơn mài, lụa đã trở thành những chất liệu hội họa 

độc đáo, đóng góp vào thành công to lớn của hội họa nói riêng và mỹ thuật nói chung 

trong giai đoạn này. Tranh lụa vốn là sản phẩm của hội họa phương Đông, qua sự lao 

động sáng tạo của các họa sỹ đã tạo nên một nghệ thuật vẽ tranh lụa không giống với 

cách vẽ và phương diện tạo hình của các nền nghệ thuật vẽ lụa lâu đời trước đó.  

Đặc biệt, với chất liệu sơn mài thì đây là một thành tựu lớn được ghi nhận của 

hội họa Việt Nam hiện đại trong những bước đi đầu tiên. Chất liệu tương tự như sơn 

ta có ở các nước phương Đông như Trung Quốc, Nhật Bản, được sử dụng trong trang 

trí đồ mỹ nghệ, đồ thờ rất phổ biến. Tuy nhiên chất liệu sơn ta đã được các họa sỹ 

Việt Nam phát triển lên thành chất liệu sơn mài nhờ sự giúp đỡ của những nghệ nhân. 

Họ đã tìm ra một kỹ thuật mới, mài để vẽ tranh. Điều đó đã làm cho chất liệu sơn mài 

trở thành chất liệu độc đáo của Việt Nam và gặt hái được nhiều thành công.  

Những nghệ sỹ nổi danh giai đoạn này như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Phan Chánh, 

Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Lê Thị Lựu, Lê Phổ, Nam Sơn, Nguyễn Đỗ Cung, Mai 

Trung Thứ, Trần Quang Trân, Nguyễn Văn Tỵ, Vũ Cao Đàm, Lưu Văn Sìn, Lê Quốc 

Lộc, Hoàng Lập Ngôn, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Tường Lân, Nguyễn Khang, Trần 

Bình Lộc, Nguyễn Tiến Chung, Lê Văn Đệ, Phạm Hậu… tác phẩm tiêu biểu của họ 

chủ yếu là hội họa.  
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Từ những cuộc triển lãm hội họa ở nước ngoài giai đoạn 1925 – 1945, nền 

hội họa non trẻ nhưng độc đáo của Việt Nam đã được thế giới biết đến. Phần lớn 

các khảo cứu về mỹ thuật Việt Nam giai đoạn này của các học giả trong và ngoài 

nước đều nhắm đến hội họa là chính.  

Dân tộc Việt Nam có hàng ngàn năm văn hiến, một dân tộc giàu óc thẩm 

mỹ và tiềm năng sáng tạo. Ngay từ thời vua Hùng dựng nước và trải qua các thời 

đại Đinh, Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn… đã sáng tạo nên một di sản tạo hình rực 

rỡ, đặc sắc mang phong cách riêng của Việt Nam. Tuy nhiên thành tựu chính của 

mỹ thuật truyền thống là điêu khắc với những di sản như tượng tròn, phù điêu 

phong phú, đa dạng và tuyệt mỹ, còn thành tựu của hội họa khá mờ nhạt. Thế 

nhưng, kết quả giao thoa giữa mỹ thuật Pháp - Việt đã thúc đẩy cho hội họa Việt 

Nam có bước phát triển một cách ngoạn mục. Chính cái nội lực của nghệ thuật 

truyền thống dân tộc đã là bệ phóng vững chắc cho các thế hệ họa sỹ đầu tiên hội 

đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để tiếp cận nền nghệ thuật phương Tây hiện 

đại. Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã tạo nên thành tựu lớn, đậm đà 

bản sắc dân tộc Việt Nam. 

Có thể nói cùng với sự hình thành và phát triển của mỹ thuật Việt Nam hiện 

đại với những loại hình: Điêu khắc, đồ họa thì nghệ thuật hội họa Việt Nam giai 

đoạn 1925 - 1945 đã xứng đáng giữ vị trí quan trọng nhất trong đời sống mỹ thuật 

thời bấy giờ. 

1.2. Tiền đề hình thành nền hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 

Tiền đề là những điều kiện có vai trò định hướng, bệ đỡ cho sự biến đổi trong 

bất cứ một chu trình phát triển nào. Tiền đề là nguyên nhân hình thành và là cơ sở tồn 

tại của giai đoạn kế tiếp trong một lĩnh vực bất kỳ. Tiền đề nào thì kết quả ấy. 

Không nằm ngoại lệ, Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 được hình 

thành bởi rất nhiều các yếu tố. Luận án đã xác định có 3 yếu tố chính tạo nên tiền đề 

cho hội họa Việt Nam giai đoạn này là: 1). Bối cảnh chính trị, xã hội, văn hóa. 2). 

Truyền thống mỹ thuật Việt Nam. 3). Giao lưu, tiếp biến với mỹ thuật phương Tây.  
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1.2.1. Bối cảnh chính trị, xã hội, văn hóa 

1.2.1.1. Việt Nam thời Pháp thuộc 

Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và dân tộc Việt Nam chống 

xâm lược. Đứng trước vận mệnh lớn lao của lịch sử, nhân dân Việt Nam đã liên tục 

đứng lên chống thực dân Pháp bằng lòng yêu nước nồng nàn của mình. Tuy nhiên, 

tất cả các phong trào yêu nước chống Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc tuy rất kiên 

cường anh dũng nhưng đều bị thất bại. Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. 

 Xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc là xã hội thuộc địa pha tạp, nửa thực dân, nửa 

phong kiến lạc hậu có nhiều biến động. Theo Đào Duy Anh, xã hội Việt Nam bắt đầu 

có sự phân hóa và hình thành thêm các giai cấp như công nhân, tư sản, trí thức và tiểu 

tư sản thành thị. Một cơ cấu xã hội mới dần hình thành và phát triển trong bối cảnh văn 

hóa phức tạp, đây là thời kỳ khởi đầu cho sự tiếp xúc của văn hóa cổ truyền Việt Nam 

với nền văn hóa phương Tây, thông qua văn hóa Pháp du nhập vào có tính cưỡng bức, 

vừa có tính tự nguyện [1].  

Từ Paul Doumer với nhiệm kỳ toàn quyền Đông Dương (1897-1902), các 

cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương bắt đầu. Tuy nhiên cả hai lần khai thác 

thuộc địa, thực dân Pháp không hề chủ trương xóa bỏ các quan hệ kinh tế cổ truyền 

của Việt Nam mà chủ trương duy trì các quan hệ ấy. 

Ở lĩnh vực văn hóa tổ chức đời sống xã hội, chính sách chia để trị là một tác 

động lên phần nổi ở bên trên với cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Chính quyền thực 

dân Pháp ngập ngừng giữa nền cai trị trực tiếp (chính sách đồng hóa) và chế độ bảo 

hộ (chính sách kết hợp). Trong chính giới Pháp ở thuộc địa cũng chia thành hai 

khuynh hướng kết hợp (Assocciation) với chủ trương là chính quyền cần hiểu rõ và 

tôn trọng nền văn minh châu Á. Đồng thời lên án chính sách đồng hóa 

(Assimilation) là chính sách có xu hướng nhắm mắt trước các đặc tính của người 

Đông Dương.  

Người Pháp nhận ra rằng văn minh An Nam lâu đời hàng nghìn năm, có 

pháp chế, nghệ thuật và văn hóa. Có những anh hùng dân tộc và những con người 

dũng cảm, đã chở thành một đất nước có nền chính chị và tổ chức chính quyền hoàn 
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chỉnh, và họ khi tiếp xúc cần phải “thận trọng” và “tôn kính” [2]. Nhận thức ngoài ý 

muốn của chính quyền cai trị đối với văn hóa từ thái độ này lại là sự tạo điều kiện 

để văn hóa, nhất là văn hóa dân gian của người Việt được giữ vững, bởi lẽ cơ cấu 

làng xã không bị phá vỡ .  

 Ở lĩnh vực giáo dục, ban đầu Pháp duy trì Nho học, sau này ở Bắc kỳ 1915 

và ở Trung kỳ 1918 mới bãi bỏ chế độ thi cử bằng chữ Hán, chữ Quốc ngữ dần thay 

thế cho chữ Hán. Ngoài việc cho mở các trường học, người Pháp còn cho mở một 

số các cơ sở nghiên cứu khoa học như Viện vi trùng học ở Sài Gòn (1891), ở Nha 

Trang (1896), ở Hà Nội (1900); Trường Viễn Đông Bác cổ (1898); Trường Cao 

đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925). Mục đích của chính quyền thuộc địa không 

hoàn toàn là vì nâng cao dân trí cho người thuộc địa mà chủ yếu nhằm đào tạo ra 

một đội ngũ công chức để phục vụ cho nhà nước bảo hộ. Mặt khác để thông báo các 

chính sách thực dân và ca ngợi “công ơn khai hóa, truyền bá văn minh Đại Pháp”, 

thực dân Pháp cho báo chí phát triển khắp cả nước [47].  

Pháp chủ việc: “khai hóa dân trí, lo mở mang sự học hành và đặt ra y tế cục” 

[47, tr.632]. Nhà nước Pháp xây dựng bốn thiết chế văn hóa uy tín của thuộc địa, 

Trường Viễn Đông Bác Cổ (École Franҫaise d’Extrême-Orient, viết tắt là EFEO) 

(1902), Viện Bảo tàng (Musée Louis Finot) (1906), Đại học Đông Dương 

(Université Indochinoise) (1908) và Nhà hát Thính phòng Hà Nội (1911). Các thiết 

chế này đã trợ lực vào việc đặt cơ sở cho sự hiện diện của Pháp tại Đông Dương 

không chỉ trên thẩm quyền hành chính và kinh tế, mà còn trên sự chú ý đến văn hóa 

và giáo dục. Thông qua những thết chế này, nước Pháp tự tin rằng nó đã chăm sóc 

cho sự giáo dục người dân Đông Dương địa phương và cho sự bảo tồn di sản văn 

hóa của Đông Dương cổ xưa.  

1.2.1.2. Những biến đổi của văn hóa Việt Nam trong bối cảnh thuộc địa  

Văn hóa Việt Nam từ khoảng thế kỷ 16 - 17 bắt đầu có sự giao lưu với 

phương Tây. Những người phương Tây đầu tiên đã tới Việt Nam và Đông Nam Á. 

Họ đem đến các đồ mỹ nghệ, trang sức… để trao đổi hàng hóa. Theo đà phát triển 
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ấy đến cuối thế kỷ 19 đô thị Việt Nam từ mô hình đô thị cổ truyền nhỏ đã chuyển 

sang mô hình đô thị công - thương nghiệp theo kiểu phương Tây (Sài Gòn, Hà Nội, 

Hải Phòng…), dần dần hình thành một tầng lớp tư sản dân tộc. Cũng từ đây phương 

Tây đặc biệt là Pháp để lại dấu ấn đáng kể trên bình diện văn hóa tinh thần. Ngoài 

sự hiện diện của đạo Thiên Chúa thì trong lĩnh vực tiếp xúc với văn hóa ngoại lai 

còn phải kể đến sự ra đời của các loại hình nghệ thuật khác như báo chí, âm nhạc, 

sân khấu văn học và mỹ thuật… Tiếp xúc với văn hóa phương Tây văn hóa Việt 

Nam đã được đón nhận những nét mới [97]. 

Thứ nhất, khi được tiếp cận với nền văn hóa phương Tây người Việt chúng 

ta đã tiếp thu được phương pháp phân tích trong tư duy để tìm ra những yếu tố độc 

lập khách quan, rồi kết hợp chúng lại thành những cấu trúc đặc thù làm nền tảng 

cho khoa học.  

Thứ hai, là óc duy lý. Văn hoá Pháp lấy tính duy lý làm nền tảng, đây là cái 

tinh thần cơ bản trong văn hóa Pháp. Còn văn hóa Việt xưa là văn hoá mô hình. Con 

người “phục tùng” các mô hình: những mô hình người con, người chồng, người vợ, 

người dân (mang nặng tính Nho giáo)… Nghệ thuật, văn học, khoa học đều tuân 

theo những mô hình này. Khi chấp nhận óc duy lý, mọi mô hình cũ đều có nguy cơ 

tan rã, bắt đầu có xu hướng được xây dựng lại theo lý trí. 

Thứ ba, là óc phê phán. Vì văn hóa cổ truyền xưa xây dựng trên mô hình 

mang tính phong kiến cứng nhắc, nên nó không chấp nhận phê phán, mà chỉ chấp 

nhận óc tuân thủ. Với óc phê phán, mọi nét văn hoá Việt Nam sẽ có cơ hội nhìn 

nhận khách quan hơn. 

Trong quá trình tiếp thu với văn hóa phương Tây, người Việt Nam luôn biến 

đổi cho phù hợp những yếu tố ngoại lai với hoàn cảnh thực tế của mình. Cho nên cái 

mới mà văn hoá Pháp đưa đến (óc duy lý, óc phân tích, óc phê phán là một điển hình 

trong tư duy phân tích của người phương Tây) không làm diệt vong văn hóa cổ 

truyền Việt mà chỉ bổ sung nhuần nhuyễn thêm cho lối tư duy truyền thống của 

chúng ta. Ý thức về vai trò cá nhân được nâng cao dần bổ sung vào ý thức cộng đồng. 
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Khởi đầu quá trình tiếp xúc, giao lưu văn hóa phương Tây mà chủ yếu là Pháp 

và cũng là khởi đầu thời kỳ văn hóa Việt Nam hội nhập vào nền văn hóa nhân loại. 

Đối tượng trực tiếp tiếp xúc là các tầng lớp sỹ phu. Còn ở các làng quê thì ảnh hưởng 

của sự giao lưu rất ít. Tầng lớp sỹ phu - những người nhạy cảm với văn hoá đương 

thời, đã phân hoá thành ba thái độ ứng xử khác nhau: 

- Chống lại sự giao tiếp, chống lại văn hoá phương Tây. Đây là phản ứng 

tương đối tiêu cực của một số nhà Nho, thoạt đầu hết sức mạnh mẽ nhưng càng ngày 

càng trở nên yếu ớt bởi tính cực đoan đi ngược lại quy luật của nó. 

- Chấp nhận một cách thụ động, tiêu cực sự giao tiếp, đầu hàng thực dân về 

mặt chính trị, cố học lấy chữ Pháp, văn hoá Pháp để ra làm quan cho chính quyền 

thuộc địa. Điều này được thể hiện ở một số người có tính xu thời, vụ lợi nhưng 

không phải là chủ đạo.  

 - Chủ động tích cực giao lưu với văn hóa Pháp để tìm đường giải phóng dân 

tộc. Đây cũng là tư tưởng tiến bộ phù hợp với quy luật của sự phát triển. Nhờ đó mà 

văn hóa Việt Nam sau này có dịp hội nhập với các tư tưởng tiến bộ ở phương Tây. 

Điều đó ắt có tác động rất lớn đối với các văn nghệ sỹ nói chung, họa sỹ nói riêng 

trên bước đường sáng tác nghệ thuật từ thời mỹ thuật Đông Dương đến nay. 

Có thể nói, Việt Nam thời thuộc địa Pháp là khoảng thời gian mở ra cơ hội 

cho văn hóa Đông - Tây được giao hòa với nhau và thể hiện sự tiếp biến văn hóa có 

chọn lọc của con người Việt Nam nói chung và người nghệ sỹ Việt Nam nói riêng.  

1.2.2. Mỹ thuật truyền thống Việt Nam 

1.2.2.1. Sơ lược về mỹ thuật truyền thống Việt Nam 

Trong mỹ thuật truyền thống Việt Nam, di sản điêu khắc từ đình, chùa, các 

di tích lịch sử văn hóa mà cha ông ta để lại là hết sức đặc sắc. Một điều không thể 

phủ nhận điêu khắc là trụ cột của mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Được sáng tạo 

bởi bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ, những tác phẩm tượng tròn, phù điêu có một 

sức sống vĩnh hằng với giá trị nghệ thuật cao. 
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Mặt khác, ngoài một số hình vẽ trên vách các hang động, như hình người 

trong hang Đồng Nội và những yếu tố mang tính trang trí trên các đồ ứng dụng có 

từ thời nguyên thủy, thì trong các thời phong kiến độc lập tự chủ (Đinh - Lê, Lý - 

Trần hay Tây Sơn, Mạc) chưa có những dấu ấn quan trọng và thực sự có tiếng nói 

riêng biệt cho nghệ thuật hội họa. Có chăng, do ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung 

Hoa nên về nghệ thuật vẽ trên các đồ gốm đã phát triển và cá biệt có những bức 

chân dung vẽ trên lụa.  

Di sản hội họa xưa nhất của nước ta còn giữ được đến ngày nay là có từ thời 

Hậu Lê [28, tr.162]. Một số tác phẩm còn lại từ thời này vẫn còn là đề tài tranh cãi 

của các nhà nghiên cứu về nguồn gốc xuất xứ. Các bức tranh chế tác thời Hậu Lê có 

thể phân ra làm bốn loại chính: Tranh sinh hoạt, Tranh tôn giáo, Tranh chân dung 

và Tranh dân gian.  

Tranh sinh hoạt thời Hậu Lê không nhiều, nhưng trong số đó, có một bộ 

tranh rất quan trọng hiện ở đình làng Đông Ngạc (Từ Liêm, Hà Nội). Bộ tranh này 

gồm 48 bức vẽ bằng sơn màu trên bản gỗ, vừa có hình tượng nhân vật vừa có chữ 

Hán với đề tài cổ điển “Sĩ - Nông - Công – Cổ” hay “Ngư -Tiều - Canh - Mục”.  

Về tranh tôn giáo, hiện nay có bộ tranh Thập điện ở chùa Thầy (Thạch Thất 

- Hà Nội). Bộ tranh này diễn tả cảnh Thập điện theo quan niệm Phật giáo - nó 

tương đương với ý nghĩa của “Ngày phán xét cuối cùng” bên Thiên chúa giáo. 

Bức tranh sùng bái Phật ở Hòa Giai (Chùa Hòe Nhai, Hà Nội), diễn tả cảnh các 

loài vật như cọp, voi đến sùng bái Phật Thích Ca khi người đắc đạo [28, tr.164].  

Đặc biệt là hai bức tranh chân dung được vẽ trên nền lụa là tranh vẽ Nguyễn 

Trãi và Phùng Khắc Khoan (hai bức chân dung này, hiện đang được lưu giữ tại bảo 

tàng lịch sử Việt Nam. Còn có nhiều tranh luận và cho rằng đó không phải là những 

bức tranh vẽ trực tiếp nhân vật - với tư cách là người mẫu, mà là phiên bản vẽ lại 

theo trí tưởng tượng).  

Trong lĩnh vực mỹ thuật truyền thống, sự hiển diện yếu tố hội họa rõ nét nhất 

là những bộ tranh của dòng tranh dân gian. Nghệ thuật khắc gỗ đã đóng một vai trò 
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rất quan trọng trong đời sống người Việt, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo. Việc khắc 

ván, in tranh lúc đầu chủ yếu phục vụ cho việc in kinh Phật trong chùa chiền sau đó 

mới phát triển sang làm tranh dân gian. Đã có những làng trở thành làng nghề truyền 

thống khắc gỗ làm tranh như Hàng Trống, Làng Sình, Đông Hồ, Kim Hoàng. 

Tranh dân gian Việt Nam có thể có từ thời Lý - Trần, vì căn cứ theo sách 

Lịch triều hiến chương của Phan Huy Chú có nói “…Thời Lý trần bắt đầu in mộc 

bản...” [28, tr.368]. Nhưng điều đó cũng chỉ là phỏng đoán vì có lẽ nghề in ấy chủ 

yếu để phục vụ cho việc in các sách cho nhà Phật đang thịnh hành thời bấy giờ. 

Hoặc cũng có ý kiến cho rằng vào thời nhà Hồ, Hồ Quý Ly có cho khắc các ván in 

làm tiền giấy để thay cho tiền đồng, trên đó cũng in những hình trang trí rồng - 

phượng. Như vậy, có thể cũng từ đây mà xuất hiện nghề làm tranh dân gian.  

Cũng có ý kiến của học giả người Pháp Moris Durent nói rằng tranh dân gian 

do Lương Nhữ Học, đỗ Thám hoa năm 1442 dưới triều Lê Thái Tông đời Hậu Lê, 

làm quan đi sứ Trung Quốc mang về nghề khắc gỗ in tranh để truyền bá. Có người 

còn căn cứ vào bài thơ “Tứ thời khúc vịnh” của Hoàng Sĩ Khải, đỗ tiến sỹ năm 

1544, dưới triều nhà Mạc, tả cảnh tết có câu “Tranh vẽ gà, cửa treo thiếp yểm…” 

ước đoán có thể những tranh dân gian xuất hiện vào thế kỷ 16 [28, tr.369]. Cũng 

theo những nghệ nhân làng Hồ là Nguyễn Đăng Khiêm, Nguyễn Đăng Sần và họa 

sỹ Nguyễn Đăng Giáp (dòng họ làm tranh nổi tiếng ở Đông Hồ), thì những tranh cổ 

xuất hiện sớm nhất ở đây là có từ thời Hậu Lê.  

Trong các dòng tranh dân gian Việt Nam, thì hai dòng tranh Đông Hồ, Bắc 

Ninh và dòng tranh Kim Hoàng được coi là đậm chất dân tộc hơn cả. Còn dòng tranh 

Hàng Trống là dòng tranh ở kinh thành Thăng Long (tức Hà nội ngày nay) có nhiều 

nét gần hơn với tranh dân gian Trung Quốc ở tính minh triết và lối vẽ rất tinh xảo.  

 Nội dung chủ yếu của các dòng tranh này là tranh chúc tụng, tín ngưỡng, rồi 

đến tranh sinh hoạt, tranh châm biếm, tranh lịch sử truyền thuyết dựa trên những 

tích truyện được lưu truyền từ lâu đời trong dân gian. Các chất liệu dùng để làm 

tranh như: giấy in, màu in đều được chế tác thủ công từ những nguyên liệu có trong 

tự nhiên. 
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Ngoài những dòng tranh dân gian ở đồng bằng Bắc Bộ thì ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc cũng có nhiều dòng tranh thờ của dân tộc Tày, Dao… Đề tài của các bức 

tranh này phần lớn dựa theo quan niệm dân gian dung hòa giữa Phật giáo, Đạo giáo 

và tín ngưỡng bản địa. Bên cạnh cảnh “Thập điện”, “Phật bà Quan Âm”, thì có tranh 

“Tam Thanh”, “Ngọc Hoàng Thượng Đế” và các vị thần “Tổ sư” của các thầy Mo, 

thầy Tào, bà Then theo tín ngưỡng dân gian. 

 Với đồng bào dân tộc Nùng thường phổ biến tranh Ông Ác, Ông Thiện; với 

đồng bào dân tộc Cao Lan phổ biến tranh “Thượng thanh”, “Thần mưa”, “Rồng- 

phượng”, “Tổ tiên”… Do những địa bàn cư trú với cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ, 

màu sắc tươi tắn và sự ảnh hưởng của tinh thần Đạo giáo mà các dòng tranh này 

thường sử dụng mầu sắc rất mộc mạc, hài hòa.  

Đến thời Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, do có sự 

giao lưu với văn hóa Pháp nên đã có một số người sang học ở Paris như: Lê Văn 

Miến, Thang Trần Phềnh, Nam Sơn... Sau khi về nước các ông có sáng tác một số 

tranh sơn dầu, phấn màu, hiện một vài tác phẩm được lưu lại đến nay, còn phần lớn 

đều thất lạc và hư hỏng. Những tác phẩm này được coi như sự khởi đầu về tranh hội 

họa hiện đại trước khi có các tác phẩm của các họa sỹ tốt nghiệp Trường Cao đẳng 

Mỹ thuật Đông Dương. 

1.2.2.2. Những nét đặc thù của mỹ thuật truyền thống Việt Nam 

 Mỹ thuật truyền thống Việt Nam bao gồm tất cả các tác phẩm do nghệ nhân 

sáng tạo. Đặc điểm cơ bản của mỹ thuật truyền thống là giàu chất trang trí, tính cách 

điệu cao, đơn giản cả về nội dung và hình thức thể hiện, không lệ thực. 

 Những “nghệ nhân nghệ sỹ” này được truyền nghề giữa các thế hệ. Họ giàu 

tình cảm và giàu kinh nghiệm cuộc sống từ thực tế trong lao động sản xuất. Nội dung 

tư tưởng được thể hiện trong mỹ thuật truyền thống phản ánh Phật giáo, Đạo thờ cúng 

gia tiên, Nho giáo, Đạo giáo.  

Mỹ thuật truyền thống Việt Nam phổ biến nhất là điêu khắc truyền thống, điêu 

khắc dân gian, tranh dân gian, tranh thờ…  
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Tượng điêu khắc truyền thống quy mô thường nhỏ là chủ yếu, hình ảnh là 

những nhân vật trong tín ngưỡng thờ phụng. Thế dáng nhân vật thường ngay ngắn, 

nghiêm nghị và ước lệ. Các phù điêu ở các đình, chùa cũng hết sức đặc sắc. 

Điêu khắc dân gian là những bức tượng mô phỏng lao động sản xuất thường nhật 

như chăn dê, chăn châu, cưỡi ngựa, những hình ảnh con vật, hoa quả làm đồ chơi trẻ 

em... Tất cả được thể hiện rất mộc mạc, giản đơn bằng các chất liệu đá non, đất nung, 

gỗ…là những chất liệu có sẵn trong tự nhiên.  

Tranh dân gian luôn mộc mạc, hồn nhiên, bố cục cân xứng, cô đọng, hình ảnh 

tối giản, kiệm mầu. Đề tài chủ yếu cũng là những tích sử, những hoạt cảnh trong đời 

sống, hình ảnh vật nuôi với lối thể hiện ước lệ, hình vẽ dí dỏm.  

Những nét đặc thù cơ bản của mỹ thuật truyền thống là giàu trang trí, tính 

cách điệu cao, đơn giản và không lệ thực thể hiện ở nhiều tác phẩm tượng tròn, phù 

điêu, tranh dân gian nổi tiếng như Tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay, Tượng Adi 

đà, Tô Vũ chăn dê, Phù điêu đình, chùa, tranh Thầy đồ cóc, Đánh vật, Hái dừa, 

Đánh nghen, Ngũ hổ, Cá chép trông trăng… đã tạo nên giá trị lớn cả về mặt nghệ 

thuật và phục vụ đời sống văn hóa tín ngưỡng cho cộng đồng. Đó là di sản quý báu 

cha ông để lại cùng với quan niệm thẩm mỹ dặc trưng của truyền thống Việt Nam. 

Đây là một trong những tiền đề cơ bản và cũng là những yếu tố thuận lợi để làm cơ 

sở cho sự phát triển rực rỡ của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945. 

1.2.3. Giao lưu, tiếp biến với mỹ thuật phương Tây 

1.2.3.1. Những tiếp xúc thẩm mỹ phương Tây trước năm 1925  

Việt Nam và phương Tây trong đó có nước Pháp đã có những tiếp xúc văn 

hóa từ sớm. Cuối thể kỷ 16, nhiều giáo sỹ và thương nhân người Âu đã đến Việt 

Nam. Họ không chỉ làm công việc truyền đạo hay buôn bán, họ còn giúp đỡ, cố 

vấn cho chúa Nguyễn, chúa Trịnh với tư cách là bác sỹ, kỹ sư, nhà thực vật học, 

nhà sử học… Sự có mặt của các giáo sỹ và thương nhân Bồ Đào Nha, Tây Ban 

Nha, Pháp… thời ấy đã tạo ra dấu ấn của lịch sử, văn hóa Việt Nam (47).  
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 Người đi đầu của nền hội hoạ hiện đại Việt Nam trước khi Trường Cao đẳng 

Mỹ thuật Đông Dương mở ra ở Hà Nội là họa sỹ Lê Văn Miến (1873 - 1943). Xuất 

thân từ một gia đình vọng tộc, dòng dõi thanh thế quan lại, Lê Văn Miến chào đời 

năm 1873 tại xã Nghi Thuần, làng Kim Khê, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (nay là 

xóm Sào Nam, xã Nghi Long, Nghệ An) trong một gia đình nhà Nho yêu nước. Ông 

được vua Đồng Khánh cử sang Pháp học ở Trường Mỹ thuật Paris từ 1891 - 1895. 

Ở Pháp Lê Văn Miến tiếp thu được những kiến thức hội hoạ hiện đại, khi về nước 

ông đã trở thành cầu nối nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật hiện đại phương 

Tây qua các tác phẩm sơn dầu được sang tác tại Việt Nam. 

 Lê Văn Miến sáng tác không nhiều, tác phẩm lại bị thất lạc gần hết. Ở Bảo 

tàng mỹ thuật Hà Nội còn sưu tầm được hai bức Chân dung cụ Tú mền, Bình văn. Ở 

Huế cũng giữ được hai bức Chân dung cụ ông và cụ bà Nguyễn Khoa Luận và một 

số bảo tàng của các tỉnh cũng giữ được một vài tác phẩm. Tranh của họa sỹ Lê Văn 

Miến có lối bố cục rất cổ điển phương Tây. Cách vẽ sơn dầu tả thực tỉ mỉ vờn bóng, 

không để lại nét bút hướng người xem liên tưởng với nghệ thuật nhiếp ảnh.  

Sau Lê Văn Miến, ông Huỳnh Đình Tựu là người thứ hai được học ở Pháp. 

Lúc ông trở về có vẽ một số chân dung tự họa và phong cảnh nhưng đều thất lạc cả. 

Ở trường nghệ thuật trang trí và đồ họa Gia Định ông dạy vẽ sơn dầu và làm phụ tá 

cho giám đốc Ăngđrêgiơ nhiều năm. Đến năm 1926 được cử làm hiệu trưởng trong 

một thời gian ngắn. 

Hoạ sỹ Nam Sơn cũng là một trong số các họa sỹ được học mỹ thuật ở 

Pháp trước năm 1925. Tên thật của ông là Nguyện Vạn Thọ (1890 - 1973). Con 

đường nghệ thuật của ông mặc dù khởi nguồn ở Pháp, nhưng chủ yếu đi lên bằng 

tự học. Quê ở Vĩnh Phúc, sinh ra ở Hà Nội trong một gia đình truyền thống hiếu 

học. Tuổi nhỏ ông học ở trường Pháp - Việt… đồng thời được gia đình dạy Hán 

tự, thi, thư và kiến thức hội họa qua sách của Trung Quốc. 

Ông tham gia thành lập hội quán sinh viên An Nam và làm quen được hoạ sỹ 

Victor Tardieu. Năm 1923 ông tham gia đấu xảo Hà Nội với 4 bức tranh sơn dầu: 

Cô gái Bắc Kỳ, Nhà Nho xứ Bắc, Ông già Kim Liên. 
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Năm 1928 ông tham gia triển lãm đầu tiên bằng bức tranh sơn dầu mang xu 

hướng phương Đông có tựa đề Bến Sông Hồng. Năm 1931 tham gia triển lãm tranh 

tại Paris. 

Năm 1935 dự triển lãm ở Sadeal, ông tập trung vẽ về chủ đề Phật giáo. Năm 

1936 ông mới chuyển đề tài sang thiếu nữ, với những sắc màu tươi sáng hơn. Năm 

1942 ông sang Nhật, khi trở về đã vẽ nhiều tranh về đất nước này. 

Tham gia đấu xảo ở Hà Nội năm 1923 còn có hoạ sỹ tự học Thang Trần Phềnh 

(sau là sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương). Tranh của ông thường 

nhiều nhân vật trong hoạt cảnh lớn. Cách vẽ tỉ mỉ tuy nhiên kỹ thuật chưa được cao. 

Bức tranh Phạm Ngũ Lão là bức tranh tiêu biểu nhất của ông, ngoài ra ông còn vẽ 

nhiều phông sân khấu. Thang Trần Phềnh thường đăng báo phổ biến những gì ông 

thu thập được về kỹ thuật vẽ sơn dầu mà ông tự nghiên cứu trên các tài liệu mỹ thuật 

phương Tây.  

Trong hoạt động cách mạng ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập hội 

liên hiệp thuộc địa, ngoài làm phụ trách các hoạt động khác, ông còn vẽ nhiều bức 

tranh châm biếm đả kích theo lối phương Tây. Như bức vẽ người phu xe Việt Nam 

gò lưng kéo chiếc xe tay chở tên thực dân to béo… Những bức tranh đả kích này đã 

thôi thúc tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam và các dân tộc thuộc địa (28). 

Nhìn chung, trước năm 1925 hội họa Việt Nam đã có những giao lưu tiếp 

xúc ban đầu với hội họa Pháp. Tuy chỉ là những hoạt động đơn lẻ nhưng cũng để lại 

một số tác phẩm (chủ yếu là hội họa) đáng chú ý. Các sáng tác hội họa này còn 

mang nặng tính hàn lâm cổ điển phương Tây. Sau này khi về hoạt động tại Việt 

Nam thì họ có chuyển biến chút ít theo xu hướng Ấn tượng đang là một trào lưu của 

hội họa hiện đại Việt Nam thời điểm đó. 

1.2.3.2. Sự xuất hiện của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương 

Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 gắn liền với sự ra đời và tồn tại 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Tuyệt đại đa số các họa sỹ là sinh viên 

của trường và tác phẩm hội họa trong giai đoạn này được xây dựng trên cơ sở học 



38 

 

tập, nghiên cứu trong trường.  Được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1924 với sắc 

lệnh của toàn quyền Đông Dương Martial Merlin, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông 

Dương đã thành công như một bước đột phá mang quy thức nghệ thuật phương Tây 

đến với phương Đông. Người đảm nhiệm thành lập trường là họa sỹ người Pháp 

Victor Tardieu.  

 Victor Tardieu (1867-1937) đã theo học với họa sỹ phái Tượng Trưng 

Gustave Moreau (1826-1898) tại Paris. Năm 1923, sau khi giành giải thưởng Mỹ 

Thuật Đông Dương, ông đã đến Đông Dương và được trao cho một sự ủy thác để vẽ 

hai bức tranh tường, một cho Đại học Đông Dương (Université Indochinoise) và 

bức kia cho Thư Viện Trung Ương (Bibliothèque Centrale) ở Hà Nội. Cũng từ đây 

ông đã có dịp nghiên cứu mỹ thuật truyền thống của Việt Nam, thăm viếng các lăng 

tẩm, đền đài và nhận ra rằng Việt Nam có một nền mỹ thuật cổ truyền phong phú, 

khiếu thẩm mỹ của người Việt rất tinh tế. Ông cho rằng nếu được hướng dẫn và rèn 

luyện chu đáo, lại đưa thêm vào một phương pháp mới khoa học hơn thì chắc chắn 

là nền mỹ thuật Việt Nam sẽ tiến triển nhiều.  

Với nhìn nhận, đánh giá xác đáng ấy, nhờ thân quen một số nhân vật có thế 

lực trong chính quyền thuộc địa, tiếp xúc với giới cầm quyền cao cấp như: 

Baudouin, Robin, Merlin và giám đốc Nha học chính Đông Pháp, Victor Tadieu đã 

nhận được nhiều sự ưu tiên, trợ giúp từ nhiều phía. Ông đã vận động, nhiều lúc cả 

với tinh thần tranh đấu để Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ra đời.  

Sau khi Victor Tardieu mất, người kế nhiệm ông là Ésvariste Jonchère 

(1937-1945). Thoạt đầu, ông Jonchere mang nặng tư tưởng thực dân qua quan điểm 

cho rằng Trường Mỹ thuật Đông Dương chỉ nên đào tạo những người thợ lành 

nghề. Tư tưởng đào tạo đó đã được thể chế hóa bằng việc đổi tên trường từ Trường 

Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (L Ecole des Beaux –Art Indochine) thành Trường 

Mỹ thuật Mỹ nghệ Ứng dụng (L Ecole superieure des Beaux- Art et des Arts 

appliques de L Indochine). Tuy nhiên, ý tưởng này đã vấp phải sự phản kháng mãnh 

liệt của sinh viên.  
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Trên báo Ngày Nay, số 14 ngày 7-1-1939, Nguyễn Đỗ Cung, một sinh viên 

của trường đã viết:  

Ông (tức Ésvarite Jonchère) là một nhà điêu khắc gia, tôi mời ông hãy 

chịu khó xem qua những đồ khắc ở chùa Đậu, đình Bảng, chùa Cói, 

Chùa Keo, hay đình Chu Quyến và mời ông thử so sánh những nét chạm 

khắc từ cổ chí kim của Nhật Bản hay những tác phẩm của ông, xem đằng 

nào thâm trầm hơn, gân guốc và đặc sắc hơn, rồi lúc đó sẽ thong thả 

nghe ông tuyên bố lại. Đó là tôi cũng chưa kể đến Ăngkor cũng của 

người Đông Dương đó [12, tr.272].  

Như vậy Trường Mỹ thuật Đông Dương ngay từ buổi đầu đã không phải 

hoàn toàn xuôi chèo mát mái với nhiều lý do xuất phát từ quan điểm những người 

lãnh đạo mang tư tưởng thực dân đến từ nước Pháp, cũng như những tác động của 

khách quan trong bối cảnh xã hội thời kỳ ấy. Năm 1931 Trường Cao đẳng Mỹ 

thuật Đông Dương đã bị đặt trong tình trạng dễ dàng bị đóng cửa. Lý do mà đại 

hội kinh tế (Grand conseiléconomicque) cho rằng Trường mỹ thuật chỉ làm tốn 

thêm ngân sách, mà không mang lại cho chính phủ thuộc địa lợi ích gì thiết thực.  

Ngày 25 tháng 4 năm 1938, toàn quyền Đông Dương ký ban hành nghị định 

tái tổ chức Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, theo đó trường chính thức trở 

thành Trường Cao đẳng Mỹ thuật và Nghệ thuật Ứng dụng với hai định hướng rõ 

rệt: Một là đào tạo các nghệ sỹ nghệ thuật tạo hình thuần túy; hai là, đem lại sự cách 

tân cho thủ công nghiệp. Ngày 22 tháng 10 năm 1942, toàn quyền Đông Dương ký 

nghị định về việc tách Trường Cao đẳng Mỹ thuật gồm các hội họa, điêu khắc và 

kiến trúc ra khỏi Trường Mỹ thuật Ứng dụng. Chỉ trong thời gian ngắn Trường Cao 

đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã có nhiều biến động, nhưng nhà trường vẫn có bước 

phát triển cực kỳ ấn tượng.  

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ra đời và tồn tại trong 20 năm 

(1925-1945 ). Ban đầu trường chỉ có duy nhất khoa hội họa với thời gian đào tạo là 

3 năm. Từ năm 1926, thời gian học được nâng từ 3 năm lên thành 5 năm. Đến năm 

1927 trường có thêm khoa kiến trúc. Năm 1928, ông Joseph Inguimberty cho tiến 
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hành nghiên cứu về tranh sơn dầu và nghệ thuật sơn mài. Do quá trình làm việc và 

nghiên cứu ở Việt Nam ông đã nhận ra sơn mài là một chất liệu mỹ thuật quý, sang 

trọng và có những đặc tính riêng mà châu Âu không có. Năm 1932, trường mở thêm 

khoa điêu khắc.  

Năm 1937, thời kỳ sơ khai và đầy khó khăn của trường cũng chấm dứt. Ông 

Esvarist Jonchère được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng. Năm 1938, ông chú trọng 

phát triển nghệ thuật sơn mài và cho mở khoa sơn mài, mặt khác ông cho mở khoa 

đồ họa và gốm sứ. Ông còn là người đưa ra ý tưởng về việc xây dựng một tổ chức 

giúp đỡ các cựu sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương trưng bày và 

bán tác phẩm nghệ thuật.  

- Những sự kiện chính của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương: 

 + Năm 1931, triển lãm thuộc địa tại Paris, những họa sỹ tham gia gồm có Đặng 

Trần Cốc, Đỗ Đức Thuận, Hồ Văn Lái, Lê Phổ, Lê Thị Lựu, Lê Văn Đệ, Mai Trung 

Thứ, Nam Sơn, Nguyễn Hữu Đẩu, Nguyễn Phan Chánh, Phạm Hữu Khánh, Thang 

Trần Phềnh, Tô Ngọc Vân. Các chất liệu gồm có sơn dầu, lụa, khắc gỗ, mầu nước và 

sơn mài. Khi triển lãm kết thúc, các tác phẩm phần được bán, phần được lưu giữ tại 

Pháp, được tiếp tục đem trưng bày tại Salon các nghệ sỹ Pháp, một phần còn lại được 

lưu giữ tại văn phòng kinh tế Đông Dương.  

Trong triển lãm này trưng bày các tác phẩm của các họa sỹ tốt nghiệp khóa 

1(1925- 1930). Chỉ riêng họa sỹ Nguyễn Phan Chánh đã gửi tới triển lãm 6 bức 

tranh lụa: Bán gạo, Cô hàng xén, Em bé cho chim ăn, Bữa cơm, Người hát rong, 

Lên đồng và Chơi ô ăn quan (87). Những bức tranh này đã rất hấp dẫn với người 

thưởng ngoạn tại Paris. Thành công bước đầu đã làm nên một dấu ấn quan trọng 

của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại khi những tác phẩm hội họa lần đầu tiên xuất 

hiện ở Pháp, nơi được coi là trung tâm văn hóa và nghệ thuật của thế giới thời đó. 

 Sau cuộc triển lãm đầu tiên có sự tham gia của các họa sỹ Việt Nam ấy, thì 

nhiều các triển lãm được tổ chức ở nhiều quốc gia châu Âu, nhiều giải thưởng của 

các họa sỹ Việt Nam đã được trao tặng.  
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+ Năm 1932, triển lãm tranh của sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật 

Đông Dương tại Rome, Italia. 

+ Năm 1933, triển lãm tranh sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông 

Dương tại Colognhe, Pháp. 

+ Năm 1933, triển lãm tại Salon các nghệ sĩ Pháp tại Paris gồm có các họa 

sĩ Nam Sơn, Lê Văn Đệ, Lê Phổ. 

+ Năm 1934, triển lãm tranh sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông 

Dương tại Milan, Italia. 

+ Năm 1935, 1937, triển lãm tranh sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật 

Đông Dương tại Bỉ. 

+ Năm 1937, triển lãm tranh sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông 

Dương tại San Francisco, Mỹ. 

+ Năm 1940, triển lãm tranh sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông 

Dương tại Nhật Bản.  

 + Năm 1943, Galeri Hessel triển lãm tranh của Lê Phổ, Mai Trung Thứ, 

Vũ Cao Đàm. 

 + Năm 1948, triển lãm về hội họa và điêu khắc của các họa sỹ đã từng theo 

học Trường Mỹ Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được tổ chức tại Khu học xá của 

Trường Đại học Pháp… 

          - Những hoạt động của các nhóm hội mỹ thuật thời Pháp thuộc giai đoạn 

(1925-1945) 

Thành công của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương là điều chính 

quyền thực dân không thể phủ nhận, nhưng ở đó là hai mặt của một vấn đề. Thực 

chất khi mở trường, người Pháp có thể không hình dung được những tài năng cũng 

như sự sáng tạo của sinh viên Việt Nam, đặc biệt là tâm hồn Việt trong tác phẩm 

của họ. Do đó từ mục đích ban đầu chỉ nhằm đào tạo thợ thủ công mỹ nghệ, thì vô 

hình chung, họ đã đào tạo ra một thế hệ họa sỹ Việt Nam tài năng. Sau khóa đầu 

tiên, những sinh viên tốt nghiệp của trường đã là họa sỹ thực thụ.  
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Cá tính thuần túy của mỗi nghệ sỹ được hướng dẫn, khuyến khích, do đó 

được phát triển mạnh mẽ. Nhiều tài năng nghệ sỹ được nâng đỡ để phát huy năng 

khiếu. Các xu hướng nghệ thuật khác nhau cũng được giới thiệu và thử nghiệm. 

Những nhóm, hội mỹ thuật được thành lập và hoạt động sôi nổi.   

Năm 1931, chính quyền thực dân Pháp thành lập “Hội khuyến khích mỹ 

thuật và mỹ nghệ” (SADEAI). Hội này có mục đích phát triển mỹ thuật và mỹ nghệ 

Đông Dương, làm mối dây liên lạc giữa các hội viên khi cần thiết. Chủ tịch danh dự 

của hội là viên toàn quyền, viên khâm sứ và vua Bảo Đại, Chủ tịch đích thực là 

Victor Tadieu, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Tuy nhiên sau 

một thời gian hoạt động “Hội khuyến khích mỹ thuật và mỹ nghệ” không tạo được 

tiếng vang lớn trong xã hội.  

Sau khi Victor Tadieu qua đời (1937), các nhà lãnh đạo mới của trường như: 

Évarist Jonchère, Joseph Inguimberty đã đứng ra lập hội “Hợp tác xã Nghệ sỹ Đông 

Dương” (SALON UNIQUE) với mục đích quản lý chặt chẽ các tác phẩm nghệ thuật 

và sản phẩm mỹ nghệ khi đưa ra thị trường dưới sự kiểm soát và thu thuế của chính 

quyền. Về một góc độ nào đó có thể thấy tự thân việc sáng tác và chất lượng tác 

phẩm của các họa sỹ Việt Nam đương thời đã có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với 

công chúng và đã trở thành một giá trị nghệ thuật có giá trị thương mại đích thực. 

Đấy là những tổ chức của chính quyền thực dân sáng lập ra, tất nhiên trong một góc 

độ nào đó thì việc nhằm phục vụ cho mục đích của nhà nước bảo hộ Pháp không là 

ngoại lệ.  

Còn về phía nội lực và tâm huyết của những họa sỹ thời đó cũng có những 

đóng góp đáng kể cho phong trào mỹ thuật. Trong số đó có họa sỹ Lê Văn Đệ. 

Ngoài sáng tác, Lê Văn Đệ còn là một người năng nổ trong các hoạt động xã hội, là 

người giữ vai trò thủ lĩnh trong một số tổ chức nghệ thuật. Năm 1942, ông đứng ra 

thành lập nhóm nghệ thuật An Nam (Foyer de l Art Annamite) gọi tắt là FARTA 

quy tụ được nhiều họa sỹ tài danh trong giới hội họa (như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc 

Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Văn Tỵ…). Ngay sau khi ra đời, nhóm này đã tổ chức 

được nhiều cuộc triển lãm thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. 
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Nhờ những tổ chức nghề nghiệp như trên, dù mục đích và tinh thần có khác 

nhau, nhưng phải thừa nhận rằng những tổ chức ấy đã góp phần không nhỏ vào sự 

phát triển của mỹ thuật hiện đại Việt Nam trong buổi đầu hình thành. Qua những sự 

kiện mà các tổ chức này đứng ra đảm nhiệm, chúng ta thấy rất rõ điều đó (74). 

Qua biểu đồ kinh doanh nghệ thuật năm 1934 doanh thu 600 đồng bạc Đông 

Dương; năm 1937 doanh thu 1.600 đồng bạc Đông Dương; năm 1938 doanh thu 

7.180 đồng bạc Đông Dương; năm 1939 doanh thu 24.799 đồng bạc Đông Dương; 

năm 1940 doanh thu 27.116 đồng bạc Đông Dương; năm 1942 doanh thu 41.087 

đồng bạc Đông Dương. Phải thừa nhận rằng dưới sự thẩm định của Trường Cao đẳng 

Mỹ thuật Đông Dương, các tác phẩm của họa sỹ Việt Nam được đánh giá rất cao và 

thu hút người thưởng ngoạn mạnh mẽ
4
.  

Những hoạt động của các nhóm hội với cuộc triển lãm mỹ thuật được tổ 

chức ít nhiều đã để lại trong lòng mọi người những dư âm tốt đẹp.  

           - Các học giả và họa sỹ phương Tây giảng dạy, nghiên cứu tại Trường Cao 

đẳng Mỹ thuật Đông Dương 

          Theo thống kê thì có 16 các học giả và họa sỹ phương Tây tham gia giảng 

dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Trong đó có 11 họa sỹ, 2 nhà điêu 

khắc, 1 kiến trúc sư, 2 chuyên gia khảo cổ. 11 người trong số đó đã đoạt giải thưởng 

Đông Dương, 2 người đoạt giải Roma, 2 người đoạt giải Madagacar, 1 người đoạt 

giải Blumenthal [PL.3, tr.178]. 

Như vậy, ta có thể thấy những học giả và họa sỹ này là những người có 

những thành công nhất định thể hiện ở những giải thưởng lớn mà họ đã được trao. 

Với tri thức và tấm lòng của mình, họ đã góp công lớn vào sự nghiệp đào tạo mỹ 

thuật của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.  

- Các học giả và họa sỹ Việt Nam tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng 

Mỹ thuật Đông Dương 

Có sáu giáo sư người Việt Nam tham gia giảng dạy tại Trường gồm: Nam 

Sơn: dạy trang trí từ khóa 5 đến khóa 18; Giorges Khánh: dạy điêu khắc từ khóa 6 

                                           
4
 Tư liệu Thời thuộc địa, Viện lưu trữ quốc gia Việt Nam 
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đến khóa 18; Nguyễn Phan Chánh: dạy trang trí khóa 7; Nguyễn Xuân Phương: dạy 

kiến trúc từ khóa 10 đến khóa 13; Tô Ngọc Vân: dạy hình họa từ khóa 8 đến khóa 18, 

dạy sơn dầu khóa 18; Đỗ Xuân Hợp: dạy giải phẫu tạo hình từ khóa 14 đến khóa 18. 

Những tài năng mỹ thuật và tri thức của một số người Việt cũng đã đóng góp 

vào sự nghiệp đào tạo của trường. Tuy số lượng không nhiều, nhưng đây có thể hiểu 

là những chuyển giao đầu tiên cho đến khi Việt Nam tiếp nhận hoàn toàn ngôi 

trường sau khi cách mạng tháng 8 thành công. 

- Thống kê số lượng sinh viên học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã tuyển sinh được 18 khóa hệ 

chính quy với tổng số 149 sinh viên, trong đó có 13 khóa được cấp bằng tốt nghiệp 

gồm 128 người, điêu khắc có 10 người, còn 5 khóa đang học dở thì cách mạng 

tháng Tám năm 1945 thành công đánh dấu sự kết thúc đào tạo mỹ thuật của chính 

quyền thực dân Pháp ở Việt Nam.  

Số sinh viên nữ là 3 người; Sinh viên nước ngoài 10 người trong đó có: 1 

sinh viên người Lào, 6 sinh viên người Pháp, 1 Hoa kiều, 1 sinh viên không rõ quốc 

tịch là Su Zie Monearat [PL.1, tr.156]. 

Ngoài hệ chính quy trường cũng còn mở thêm hệ dự thính, dành cho những 

người yêu thích mỹ thuật. Một số sinh viên dự thính này sau đó cũng trở nên nổi tiếng 

trong các lĩnh vực khác như nhạc sỹ Văn Cao, nhạc sỹ Phạm Duy, nhà thơ Thế Lữ, nhà 

nhiếp ảnh Võ An Ninh… Sứ mệnh của nhà trường đã đạt được đúng như trong đơn xin 

mở trường của họa sỹ Victor Tardieu nhằm đào tạo nghệ sỹ bản sứ, dưới ảnh hưởng 

của phương pháp và tư tưởng Pháp. 

- Chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ra đời và tồn tại trong 20 năm 

(1925-1945 ). Ban đầu trường chỉ có duy nhất khoa hội họa với thời gian đào tạo là 

3 năm. Từ năm 1926, thời gian học được nâng từ 3 năm lên thành 5 năm. Đến năm 

1927 trường có thêm khoa kiến trúc. Năm 1928, ông Joseph Inguimberty cho tiến 

hành nghiên cứu về tranh sơn dầu và nghệ thuật sơn mài. Do quá trình làm việc và 



45 

 

nghiên cứu ở Việt Nam ông đã nhận ra sơn mài là một chất liệu mỹ thuật quý, sang 

trọng và có những đặc tính riêng mà châu Âu không có. Năm 1932, trường mở thêm 

khoa điêu khắc.  

Một khóa học 5 năm được chia làm hai giai đoạn: đào tạo cơ bản 3 năm đầu 

và đào tạo chuyên khoa 2 năm cuối.  

Giai đoạn đào tạo cơ bản: 

+ Hình họa nghiên cứu - vẽ theo mẫu và vẽ theo trí nhớ (chủ yếu bằng chất 

liệu sơn dầu). 

+ Bài tập điêu khắc - nặn theo mẫu và nặn theo trí nhớ. 

+ Bài tập trang trí - nghiên cứu các họa tiết của nghệ thuật truyền thống 

Việt Nam, các họa tiết đúc rút ra từ thiên nhiên. Làm bài tập về bố cục trang trí 

trên mặt phẳng. 

Đồi thời với môn học cơ bản trên là những môn học cơ sở: đạc biểu kiến trúc, 

giải phẫu cơ thể người, định luật xa gần, lịch sử mỹ thuật, tiếng Pháp. 

Giai đoạn đào tạo chuyên khoa: 

Năm thứ 4 và năm thứ 5 học chuyên khoa theo các chất liệu sơn dầu, sơn màì 

hoặc lụa. Kết thúc khóa học là một bài thi tốt nghiệp bằng một tác phẩm cỡ lớn (có 

khoảng thời gian xét tốt nghiệp sinh viên trên cơ sở điểm của 5 năm học).  

Từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, dưới sự dìu dắt khéo léo của 

họa sỹ Victor Tardeu và những người kế nhiệm, những tài năng Việt Nam có dịp tự 

do sáng tạo, không phải tuân theo kiểu châu Âu, mà là theo một nếp sống châu Á. 

Họ đã mở ra một giai đoạn hội họa mới hết sức sôi nổi và đầy hứa hẹn.  

 Tiểu kết 

 Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là một bối cảnh xã hội thuộc 

địa,  do vậy đã tạo ra những nét đặc thù từ sự tiếp xúc và biến đổi văn hóa. Tính đặc 

thù đó khiến xã hội - chính trị - văn hóa Việt Nam dần phá vỡ các cấu trúc phong 

kiến trước đây. Những thay đổi về quan niệm sống kéo theo những thay đổi quan 
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niệm thẩm mỹ cũng tạo nên thế hệ con người Việt Nam thuộc địa (vừa phản kháng, 

vừa chấp nhận văn hóa ngoại lai).  

Việt Nam có một nền văn hóa truyền thống giàu có, trong đó mỹ thuật truyền 

thống là một kho tàng lớn với nhiều thành tựu. Con người Việt Nam giàu tính sáng tạo, 

có óc thẩm mỹ cao. Đó là những điều kiện để hội họa phát triển.  

Sự kiện Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ra đời, đây đồng thời cũng là 

một cánh cửa mở ra một chân trời mới (tuy có phần còn hạn chế) hướng đến một kiến 

thức mới về thẩm mỹ về sáng tạo nên những tác phẩm hội họa. Nó đặt người họa sỹ 

và công chúng trước một nếp suy nghĩ và tiếp cận mới với cuộc sống đương thời.  

 Trong cuộc gặp gỡ này có cả sự chấp nhận cũng như chắt lọc những tinh hoa 

nghệ thuật hội họa được coi là giá trị của toàn nhân loại như: chủ nghĩa Cổ điển, 

chủ nghĩa Lãng mạn, chủ nghĩa Hiện thực… cũng như xu hướng Ấn tượng đang là 

một trào lưu mạnh mẽ ở nước Pháp. Từ cuộc gặp gỡ và đối thoại ấy, các họa sỹ Việt 

Nam đã sớm nắm bắt được những nguyên lý và thủ pháp tạo hình trong hội họa hiện 

đại, để khẳng định tên tuổi của mình ra thế giới bằng những tác phẩm trên nhiều 

chất liệu tạo hình, đặc biệt là hai chất liệu lụa và sơn mài. Đây là điều mà bất cứ 

một nền văn hóa nào cũng cần có tiếng nói để phát huy và bảo tồn những giá trị 

mang bản sắc dân tộc. Cũng từ nền hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945, chúng 

ta đã có được một thế hệ họa sỹ tài danh, để lại trong kho tàng mỹ thuật Việt Nam 

nhiều tác phẩm góp phần mở đường cho những bước tiếp theo của nền hội họa hiện 

thực XHCN cũng như thời kỳ đổi mới hiện nay. 

Những đặc thù của xã hội thuộc địa, bề dày truyền thống mỹ thuật Việt Nam 

gặp gỡ những biến đổi của văn hóa - xã hội Việt Nam trong mối giao lưu văn hóa Pháp 

- Việt và sự ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương là những tiền đề cơ 

bản nhất để hình thành một giai đoạn rực rỡ của hội họa Việt Nam (1925-1945). 
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Chƣơng 2 

TIẾP THU VÀ BIẾN ĐỔI TRONG THỂ LOẠI, CHẤT LIỆU VÀ NGÔN 

NGỮ CỦA HỘI HỌA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1925 - 1945 

2.1. Tiếp thu và biến đổi trong thể loại của hội họa Việt Nam giai đoạn 

1925 – 1945 

2.1.1. Tranh chân dung  

Những ảnh hưởng văn hóa phương Tây cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 giúp 

người Việt phát triển ý thức cá nhân. Chính sự thức tỉnh của ý thức cá nhân đã chở 

thành động lực phát triển văn hóa ở giai đoạn này. Mọi nét cá nhân của con người 

như hình dáng, phong thái, tính cách, chân dung… được khai thác trong văn 

chương, hội họa.    

Tranh chân dung là thể loại tranh miêu tả chân dung con người. Hình ảnh 

trong tranh thường được vẽ từ đỉnh đầu đến giữa ngực nhưng khuôn mặt là chính, 

cũng có khi được vẽ nửa người hoặc cả người. Thuở ban đầu, tranh chân dung 

thường được vẽ trên cơ sở trí nhớ, hay hình dung của người họa sỹ. Càng về sau sự 

coi trọng đặc điểm riêng càng được đề cao, tranh chân dung thường  đuợc vẽ trực tiếp 

trước người mẫu… Một bức chân dung đẹp phải lột tả được dáng vẻ bên ngoài và nội 

tâm nhân vật, đạt được chất lượng cao về kỹ thuật và thẩm mỹ.  

Chân dung là yếu tố quan trọng nhất đại diện vẻ ngoài của con người. Ở đó 

bộc lộ những đặc điểm của giới tính, độ tuổi, trạng thái xúc cảm của từng cá nhân, 

qua đó có thể nhận biết về chủng tộc, địa vị xã hội, dấu ấn lịch sử. Trong truyền 

thống mỹ thuật Việt Nam, từ xa xưa, con cháu những người trong giới thượng lưu 

đã có nhu cầu ghi dấu lại chân dung tiền nhân của mình để lưu giữ, thờ phụng bằng 

các loại hình mỹ thuật. Tuy nhiên, hình ảnh nhân vật với tư cách là một cá nhân chưa 

được coi trọng những nét cá tính riêng, mà thường được điển hình hóa dựa trên 

những nét chung cơ bản nhất được cô đọng từ những nhân vật trong truyền thuyết 

hoặc vua chúa. Đây là căn nguyên lý giải cho sự vắng bóng hình ảnh chân dung con 

người bình dân trong các loại hình mỹ thuật truyền thống. Có chăng chỉ là một vài 
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hình ảnh chân dung rất chung chung xuất hiện trong tranh dân gian (tranh Vinh Hoa, 

Phú Quý…). 

 Như trên đã nói, tranh chân dung ở mỹ thuật truyền thống Việt Nam phần lớn 

đều có mối liên quan đến phục vụ cho tín ngưỡng. Hai bức chân dung Nguyễn Trãi 

và Phùng Khắc Khoan (thời Lê Sơ) là một ví dụ. Những bức chân dung này vẽ theo 

trí nhớ hoặc tưởng tượng ra, phục vụ cho việc thờ cúng. Vì lý tưởng hóa các nhân vật, 

nên những bức tranh này có phần câu nệ, khiên cưỡng và đơn điệu. Với dáng vẻ, 

phong thái nhân vật, trang phục, nét mặt trong tranh tương tự nhau là lý do mà tranh 

chân dung truyền thống gần như không để lại dấu ấn gì. Ngoài ra, số lượng tranh còn 

lại quá ít ỏi và những hạn chế về kỹ thuật là những rào cản làm cho nghệ thuật vẽ 

chân dung truyền thống không phát triển. 

Đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 nghệ thuật tranh chân dung vẫn chỉ xuất 

hiện trong tầng lớp quý tộc và giai cấp thống trị, con người trong cuộc sống đời 

thường vắng bóng. Thời điểm này lối vẽ Cổ điển châu Âu đã được một số họa sỹ đi 

du học ở Pháp trở về áp dụng như Lê Văn Miến, Thang Trần Phềnh, Huỳnh Đình 

Tựu. Nhưng những bức chân dung còn lại chỉ thấy ở họa sỹ Lê Văn Miến. Những 

bức tranh của ông vẫn mang hình thức của những bức tranh với mục đích thờ 

phụng, tuy nhiên nhân vật đã được miêu tả sống động hơn nhờ lối vẽ hiện thực và 

được trợ giúp của chất liệu và kỹ thuật vẽ phương Tây.  

 Kể từ năm 1925, với việc có một lớp họa sỹ học Trường Cao đẳng Mỹ thuật 

Đông Dương, nghệ thuật vẽ tranh chân dung đã bước sang trang mới. Kỹ thuật vẽ tranh 

hiện đại mà họ được học thật hữu hiệu cho việc miêu tả chân dung nhân vật. Những 

biến đổi văn hóa kéo theo quan niệm về cái đẹp cũng hoàn toàn thay đổi. Những bức 

tranh giáo điều, công thức, nặng nề đã được thay thế bằng những bức tranh chân dung 

phóng khoáng như bừng sáng lên bởi những mảng mầu tươi tắn. Vẻ đẹp của các bức 

tranh chân dung thời kỳ này không chỉ bởi kỹ thuật, bút pháp, mầu sắc mà còn ẩn chứa 

bên trong nhân vật sự truyền cảm sâu sắc của nỗi buồn, niềm vui đời thường. 

Hình ảnh của những người dân bình thường có lẽ chỉ thấy trong tranh dân 

gian, thì nay đã trở thành đối tượng chính trong tác phẩm. Tranh chân dung Việt Nam 
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giai đoạn này đã diễn tả con người bình dị trong mọi mặt của xã hội, những chân 

dung thiếu nữ, em bé, cụ già đã hiện lên trên mặt tranh tự nhiên như họ tồn tại trong 

cuộc sống. Những nét cá tính của từng nhân vật được chú trọng nên tranh chân dung 

giai đoạn này đã sống động và tràn đầy cảm xúc.  

 Các họa sỹ sử dụng nhuần nhuyễn những kỹ năng được học trong nhà 

trường, kết hợp với tâm hồn dân tộc và mỹ cảm phương Đông để khai thác chân 

dung nhân vật bằng nhãn quan riêng của mình. Nhân vật trong tranh chân dung 

thường được thể hiện với khuôn mặt bâng khuâng, tư lự trong một không gian nhỏ 

bé đầy lãng mạn. Các họa sỹ thể hiện chân dung không phải tỉ mỉ, cụ thể mà thường 

hết sức khái quát, cô đọng ẩn chứa những rung động thẩm mỹ sau những mảng màu 

và bút pháp. Nhiều họa sỹ vẽ tranh chân dung thành công trong giai đoạn 1925 - 

1945, trong đó phải kể đến Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Lê Phổ, Lê Thị Lựu, 

Lương Xuân Nhị… 

Tô Ngọc Vân vẽ chân dung các thiếu nữ đầy chất đài các, mơ màng, tư lự và 

buồn. Đậm nhạt mạch lạc nhờ cách vẽ mảng miếng rất khỏe khoắn là điều thường 

thấy trong tranh của ông. Ảnh hưởng thẩm mỹ phương Tây là điều không tránh 

khỏi. Nhưng khác với hội họa Ấn tượng Pháp đa sắc và phóng túng, Tô Ngọc Vân 

không nặng nề trong việc tả ánh sáng trên khuôn mặt, trang phục, không vờn tỉa chi 

tiết, các mảng mầu trong và thuần nhất chứ không có nhiều sắc đan xen, hình vẽ thể 

hiện sự cân nhắc kỹ lưỡng. Gương mặt được đơn giản và cô đọng, đôi mắt, đôi môi 

chỉ là những điểm nhấn khái quát, gợi tả nhẹ nhàng rất ra tinh thần thiếu nữ Việt. 

Hình họa vững vàng nhưng không tiểu tiết, không gian xa gần theo luật thấu thị một 

điểm nhìn vẫn phảng phất tính ước lệ Á Đông. Tác phẩm chân dung của Tô Ngọc 

Vân trở thành biểu tượng của sự tượng trưng và duy mỹ. Một số tác phẩm tranh 

chân dung của ông được đánh giá cao như Thiếu nữ bên hoa huệ (1943), Thiếu nữ 

bên hoa sen (1943)... 

Tranh chân dung của Tô Ngọc Vân cho ta thấy một đời sống có phần tẻ nhạt, 

một tâm lý u buồn, trốn chạy khỏi thực tại, đó là tính cách cơ bản của con người đô 

thị Việt Nam nói riêng và xã hội Việt Nam thuộc địa nói chung hồi đầu thế kỷ.  
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Trần Văn Cẩn vẽ tranh chân dung có phần đa sắc hơn, mảng mầu dầy dặn 

và xốp. Khuôn mặt trong tranh ông được vẽ sống động tự nhiên, kỹ lưỡng mà 

không sa đà vào việc tả ánh sáng. Mảng mầu có xu hướng bẹt nhưng vẫn nổi khối 

bởi những nét nhấn buông rất trúng. Không gian tranh của ông tương đối thực, 

được thể hiện bởi một bút pháp mạnh mẽ. Tác phẩm chân dung tiêu biểu của ông 

được đánh giá cao là bức tranh Em Thúy (1943). Đây là bức tranh vẽ trực họa 

người mẫu, thể hiện được kiến thức vững vàng của mỹ thuật bác học châu Âu, 

nhưng vẫn mang tinh thần khái quát của thẩm mỹ phương Đông. 

Tranh chân dung của Trần Văn Cẩn thường tái hiện những con người hết 

sức chân thực. Các bức tranh chân dung của ông bộc lộ những nét riêng biệt về 

tinh thần của từng nhân vật, được chú trọng chiều sâu tâm lý. 

Lê Phổ vẽ tranh chân dung bằng chất liệu lụa với lối vẽ tượng trưng, những 

mảng hình giản lược, với khuôn mặt cách điệu làm cho ta liên tưởng tới những bức 

tranh khắc gỗ Nhật Bản. Đây là lối vẽ chân dung tưởng tượng, nên không lệ thực, 

nhân vật hiện lên như trong giấc mơ. Chính việc không câu nệ thực tế tạo điều kiện 

cho sự tự do trong bố cục, làm cô đọng hình ảnh và các mảng đậm nhạt. Những bức 

tranh chân dung tiêu biểu của Lê Phổ là loạt tranh lụa vẽ thiếu nữ từ năm 1931 đến 

năm 1937.  

 Lương Xuân Nhị cũng được biết đến là một họa sỹ vẽ chân dung có nhiều 

tác phẩm đẹp. Tranh chân dung của ông rất hiện thực, nhưng vẫn khái quát. Hình 

ảnh người thiếu phụ trong tranh ông rất đài các, thị thành, đại diện cho phụ nữ 

tầng lớp tiểu tư sản thị thành ở Việt Nam. Một số bức tranh tiêu biểu như : Chân 

dung thiếu phụ (1938), Cô gái và hoa sen (1940), Chân dung cô gái trẻ (1938). 

Ngoài ra còn nhiều những bức tranh chân dung xuất sắc như Thiếu nữ bên bể 

cá, Cho chim ăn (1931) của Nguyễn Phan Chánh; Cô gái trẻ (1934) của Mai Trung 

Thứ; Người con gái Việt, Rèm thưa, Gội đầu cầu ao (1937), Cô gái bên ghế SoFa 

(1934) của Lê Văn Đệ; Cô gái trẻ (1937) của Nam Sơn; Cô gái (1934) của Lê Thị Lựu; 

Thiếu nữ Mường tắm (1940) của Trần Phúc Duyên...  
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 Có thể nói nghệ thuật vẽ chân dung của các họa sỹ Việt Nam đã truyền tải 

được đậm nét hình dáng, tâm hồn và cốt cách của người Việt mà không thể lẫn vào 

đâu được. Dấu ấn mà tranh chân dung Việt Nam mang lại là không thể phủ nhận, đó 

là những tác phẩm mang trong mình ký ức hữu hình, tài hoa, dung dị và sâu lắng 

của cả một thời kỳ lịch sử. Nhưng quan trọng hơn là tranh chân dung thời kỳ này đã 

có cái nhìn bình đẳng về con người trong mọi tầng lớp xã hội, đây là một sự thay 

đổi lớn mang tính nhân văn trong cách nhìn của người họa sỹ.  

Tranh chân dung Việt Nam trong giai đoạn 1925-1945 đầy sức sống và hứng 

khởi, làm nên những tác phẩm và tác giả tên tuổi của nền hội họa nước nhà, thể hiện 

sự tiếp thu và biến đổi văn hóa, hình thành cái riêng đặc sắc của tranh chân dung 

Việt Nam. 

2.1.2. Tranh sinh hoạt  

Sinh hoạt là mọi hoạt động của con người trong cuộc sống, đời sống hàng 

ngày. Vì văn hóa Việt Nam thời Pháp thuộc đã biến đổi lớn so với trước, nên những 

nét sinh hoạt của người dân đã dần được thay đổi cho phù hợp theo thời trang, ẩm 

thực, lối sống, nội thất, kiến trúc… mới du nhập từ phương Tây. Điều này đã được 

phản ánh trong các loại hình nghệ thuật trong đó có hội họa. 

 Tranh sinh hoạt là một thể loại tranh diễn tả về những hoạt động trong cuộc 

sống của con người. Đề tài sinh hoạt rất phong phú và đa dạng. Tất cả mọi khía 

cạnh, mọi hoạt động làm ăn, sinh sống, tình cảm, vui chơi, hội hè… của con người 

và cộng đồng trong đời sống hàng ngày đều được các họa sỹ khai thác và xây dựng 

thành tác phẩm hội họa.  

Tuy nhiên so với các loại hình nghệ thuật khác, nghệ thuật hội họa do khuôn 

khổ của tác phẩm thể hiện trên mặt phẳng có giới hạn, bản thân nó lại là một loại 

hình nghệ thuật “tĩnh” nên việc tái hiện những khung cảnh sinh hoạt hay khoảng 

không gian của bối cảnh đó cũng có những nét đặc thù. Xu hướng nổi trội của tranh 

sinh hoạt là tính chân thực và sống động, dù vẫn có nhiều thủ pháp thể hiện, nhưng 

tả thực vẫn là phong cách chủ yếu. 
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 Trước năm 1925 ở Việt Nam, những cảnh sinh hoạt đời thường ít được thể 

hiện trên tranh, có lẽ bởi tính “thế tục” luôn bị tư tưởng phong kiến coi nhẹ. Vì vậy, 

những hình ảnh cuộc sống, những nét văn hóa trong đời thường ít được xuất hiện 

trong mỹ thuật truyền thống. 

Sau năm 1925 tranh sinh hoạt lại là thể loại tranh chiếm được sự quan tâm và 

gặt hái được nhiều thành công của hội họa Việt Nam giai đoạn này. Các họa sỹ ký 

họa, trực họa đời sống, nghi lại những dấu ấn đó và hòa trộn chúng với sự tưởng 

tượng trong ký ức của họ. Thị hiếu cá nhân hay còn gọi là “thẩm vị cá nhân” được 

thể hiện trên nền tảng của kiến thức bố cục và phối cảnh mới, đã tạo ra sự dung hòa 

một cách có hiệu quả kỹ thuật sáng tác nghệ thuật phương Tây với đề tài bản địa 

(74). Đối tượng chính của tranh sinh hoạt là con người, hình tượng nhân vật trong 

tranh mang tính chất điển hình, chắt lọc từ những hoạt động của con người ở thực tế 

với những diễn biến tâm lý và mối quan hệ đa dạng của họ trong cuộc sống.  

Nội dung của các bức tranh sinh hoạt Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 là 

những nhân vật hồn nhiên không thi vị hóa, họ “không phẫn uất, trần tình” trong 

một không gian thường là tĩnh lặng. Nhân vật xuất hiện nhiều nhất có lẽ là bóng 

dáng các cô thiếu nữ trong vườn hoa, dưới hiên nhà. Nói là “bóng dáng” bởi họ 

thường không được miêu tả quá kỹ lưỡng, từ dáng vóc đến khuôn mặt đều cô đọng, 

đặc trưng nhưng không cụ thể. Những nhân vật trong trang phục xưa, vấn những 

chiếc khăn xưa, như từ những áng văn chương cổ xưa bước ra đời thực, vừa sinh 

động cụ thể, vừa mơ hồ xa xăm khiến người xem như lạc vào cõi mơ. Còn có những 

cảnh trò chơi con trẻ thôn quê, lễ hội, tín ngưỡng, cảnh sinh hoạt gia đình và những 

hoạt động sống bình thường khác. Những bức tranh sinh hoạt thường cho ta thấy 

một sự giản đơn của không gian và chậm chạp của thời gian, có lẽ nó phản ảnh 

những nét đặc trưng của xã hội Việt Nam thời thuộc địa.  

Tranh sinh hoạt của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 tuy có hơi “duy 

mỹ” trong cách khai thác hình ảnh, thì chúng vẫn làm rung động trái tim của người 

thưởng ngoạn bởi tính chân thực và lãng mạn. Tranh sinh hoạt được sáng tạo từ sự 

cảm nhận nhân sinh sâu sắc của người nghệ sỹ trước cuộc sống, trước thời đại. Thực 
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tại đã được tái hiện trên tranh một cách sống động, thay thế cho những đề tài tôn giáo 

bị trói buộc bởi những quy ước khô khan, cho dù người họa sỹ ở trong giai đoạn 1925 

- 1945 chưa thể hiện hết được những dấu ấn cuộc sống của một dân tộc đang lầm than 

trong bối cảnh lịch sử bị đô hộ muốn trỗi dậy để chuyển mình. Các họa sỹ giai đoạn 

này vẫn chỉ thể hiện những cảnh sinh hoạt quẩn quanh, bó hẹp trong đời sống gia 

đình, nhưng cũng đủ thấy tình cảm của người họa sỹ trước cuộc sống quê hương đất 

nước, lột tả được đời sống văn hóa của con người Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20 (28). 

 Về mặt thẩm mỹ, những bức tranh sinh hoạt giai đoạn này mang tính nghệ 

thuật cao và hiện đại. Các kiến thức mỹ thuật được học từ châu Âu đã được thể hiện, 

tạo cho bức tranh một chất rất tự nhiên và thực tế. Chiều sâu của không gian rất được 

chú trọng, tuy nhiên lại rất tinh giản không miêu tả tỷ mỷ. Bố cục của tranh sinh hoạt 

giai đoạn này thường được cấu trúc bởi các mảng lớn, khỏe mạnh và cô đọng. Những 

nhân vật thường tập trung ở giữa tranh tạo sự cân bằng. Hình dáng nhân vật, vật dụng 

cũng như không gian diễn ra sự kiện được thể hiện hết sức khái quát. Hình họa vững 

vàng và chắt lọc tạo nên những bức tranh sinh hoạt thời kỳ này đầy mỹ cảm.  

Những bức tranh như Chơi ô ăn quan (1931), Mùa Đông đi cấy (1939), Đi lễ 

chùa (1933) của Nguyễn Phan Chánh; Hai chị em (1934), Mẹ con (1937) của Lê 

Phổ; Cha con (1935), Hai thiếu nữ trước bình phong (1943) của Trần Văn Cẩn; 

Thiếu nữ trong vườn, Thiếu nữ bên hoa phù dung (1944) của Nguyễn Gia Trí… là 

những bức tranh tiêu biểu cho thể loại tranh sinh hoạt giai đoạn 1925 - 1945. 

2.1.3. Tranh phong cảnh 

Con người tồn tại trong tự nhiên, do đó mối quan hệ con người và tự nhiên là 

một trong những nét cơ bản nhất của đời sống văn hóa. Các sinh vật (hữu sinh) và 

phi sinh vật (môi trường vật lý, hóa học) tạo thành hệ sinh thái. Con người tồn tại 

trong thiên nhiên, tồn tại với với thiên nhiên vì vậy từ xa xưa phong cảnh là một 

trong những đối tượng phản ánh cơ bản nhất của nghệ thuật hội họa. Tranh phong 

cảnh là tranh vẽ cảnh thiên nhiên như đất trời, cây cối, sông núi, nhà cửa, ruộng 

đồng, ao hồ có thể điểm thêm người hoặc đồ vật hay loài vật. Tranh phong cảnh có 

thể vẽ trực họa trước thiên nhiên, có thể vẽ theo trí nhớ, tưởng tượng.  
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Vẽ tranh phong cảnh không chỉ là cái nhìn khách quan đơn thuần, lấy nguồn 

cảm hứng từ thiên nhiên, coi thiên nhiên là người thầy vỹ đại, mà tranh phong cảnh 

có lúc là sự pha trộn giữa tình và cảnh, có lúc là đối cảnh sinh tình, nhưng có lúc lại 

mượn tình để tả cảnh.  

Là một đất nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới bốn mùa cây cối xanh tốt, 

thiên nhiên của đất nước ta thật vô cùng phong phú và chứa chất nhiều cảnh sắc nên 

thơ, trữ tình. Nói theo học giả Pháp P. Gourou, tự nhiên nước ta là “hằng số tự nhiên 

của văn hóa Việt Nam, nó tạo nên những đặc trưng văn hóa Việt Nam – nền văn 

minh thực vật, hay nền văn minh lúa nước” [72, tr.19]. Hệ sinh thái đa dạng tạo nên 

những nét văn hóa, thói quen sinh sống, tín ngưỡng, tập tục, cơ cấu bữa ăn…  

Phong cảnh đất nước ta tạo nên những nét đặc trưng, độc đáo là đề tài cuốn hút 

của các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925-1945 là điều tất yếu. Tuy nhiên, Việt Nam 

không có hội họa cổ điển theo kiểu Trung Quốc với lối vẽ sơn thủy thủy mặc phát triển 

rực rỡ. Ở mỹ thuật cổ của ta phong cảnh chỉ làm nền với vai trò thứ yếu trong các bức 

tranh theo kiểu ước lệ (như tranh tứ bình, tranh tứ quý). Lối quan sát tán điểm thấu thị 

với nhiều điểm nhìn (còn gọi là “phi điểu” hoặc “tẩu mã”) của mỹ thuật cổ rất hạn chế 

không gian trong tranh, thì giờ đây đã được thay thế bởi lối nhìn thấu thị của châu Âu 

qua những bài học thẩm mỹ mới, cảnh sắc thiên nhiên có thể vẽ vào tranh như vô tận 

sâu hút vào không gian. Các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 ảnh hưởng bước 

đầu bởi lối vẽ Ấn tượng do bài học từ các người thầy Pháp truyền dạy, với con mắt 

nhìn viễn cận khoa học cộng với khả năng diễn tả dường như vô tận của các chất liệu 

mới (sơn dầu, thuốc nước, bột mầu). Ánh nắng, trời mây, sương khói, sông nước long 

lanh hay rừng cây âm u, đồng lúa, con đường làng, đền đài, chùa chiền, lăng miếu đã 

hiện ra trên tranh vô cùng phong phú, diễm lệ, mơ màng. 

Cho dù ảnh hưởng hội họa Pháp thế kỷ 19, nhưng tranh phong cảnh Việt Nam 

giai đoạn1925 - 1945 có những thủ pháp những cách nhìn riêng biệt. Tranh phong cảnh 

thời kỳ này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ tranh sơn thủy của Trung Quốc, cũng 

chẳng máy móc dập khuôn theo trường phái Ấn tượng châu Âu. Sự riêng biệt ở đây 

đương nhiên đầu tiên là phải xuất phát từ cảnh trí Việt Nam, những cảnh trí ấy đi vào 
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tâm hồn họa sỹ Việt từ những câu ca dao, từ mái đình, cây gạo in đậm trong họ không 

thể phai mờ. Nhưng cơ bản sự riêng biệt là kết quả của sự tích hợp những lợi thế của hai 

lối quan niệm thẩm mỹ Đông - Tây.  

Có thể nhận ra dấu ấn của chủ nghĩa Ấn tượng Pháp trong tranh phong cảnh 

thời kỳ này, nhưng các họa sỹ đã dùng cái nhìn của người Việt Nam tạo sự dung hợp 

hài hòa trong tác phẩm. Phong cảnh được vẽ không còn chỉ là mô phỏng đối tượng 

bên ngoài, với các họa sỹ vẽ phong cảnh là để giãi bầy tình cảm, nơi cảm xúc ẩn tàng 

trong họ được thể hiện, chất chứa trong đó nỗi buồn, niềm vui hoặc sự cô đơn.  

 Tranh phong cảnh thời kỳ này tuy áp dụng các nguyên lý viễn cận của châu 

Âu, nhưng thường cảnh sắc lại được cắt tỉa, chọn lựa và sắp xếp rất “kinh dinh vị 

trí” (chủ động xắp xếp các đối tượng theo một nguyên tắc hợp lý có sẵn) theo kiểu 

ước lệ, tạo nên nét đặc trưng thú vị. Đó là một cách tiếp cận với thiên nhiên dung dị 

và lãng mạn mang yếu tố chủ quan chứ không đuổi theo cái đẹp thiên về khách 

quan của phương Tây, kết quả của sự giao thoa này tạo nên một phong vị rất riêng, 

gợi lên nếp thẩm mỹ Á Đông.  

Một đặc điểm tương đối rõ nét là tính dặc trưng của tranh phong cảnh thời kỳ 

này, những cảnh sắc tiêu biểu của làng quê với cánh đồng, cây gạo, rặng tre, ao làng 

là những hình ảnh thân quen của làng quê luôn được thể hiện. Có thể những hình ảnh 

đó là hình ảnh được thể hiện một vùng miền cụ thể nào đó, lại cũng có thể là hình ảnh 

đại diện cho làng quê Việt Nam nói chung.  

Tranh phong cảnh trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 nở rộ, các họa 

sỹ ghi lại dấu ấn những chuyến đi về những nẻo miền quê, sự đa dạng của cảnh sắc là 

những hấp dẫn vô bờ đối với họ. Ngoài những bức tranh được vẽ trên các chất liệu như 

bột mầu thuốc nước của buổi ban đầu, một loạt những bức tranh phong cảnh xuất sắc 

được vẽ trên những chất liệu bền chắc hơn ra đời. Nguyễn Đăng Bốn vẽ bình phong sơn 

ta không mài Cảnh chùa Láng, Phạm Hữu Khánh vẽ sơn mài trên bình phong Cảnh 

đồng quê, Trần Quang Trân vẽ sơn mài trên bình phong cảnh Thôn Kim Liên có bụi tre, 

bóng nước vào khoảng những năm 1932 -1937. Số ít họa sỹ vẽ lụa nhưng tác phẩm 

không còn lưu lại nhiều vì thời gian, vì tính chất cũng như sự hạn chế của chất liệu.  
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Nhưng phần lớn dấu ấn của tranh phong cảnh giai đoạn này được biết đến là 

bằng chất liệu sơn dầu. Các tác phẩm tiêu biểu như Phong cảnh Bắc kỳ (1930) của Lê 

Phổ; Thuyền trên sông Hương (1935) của Tô Ngọc Vân; Chùa Một Mái (1936) của 

Nguyễn Tường Lân; Phong cảnh Đền Hùng (1935) của Lương Xuân Nhị; Cổng làng 

(1938) của Nguyễn Đỗ Cung; Đền và sông núi (1932) của Trần Bình Lộc; Thuyền Hạ 

Long (1935) của Vũ Cao Đàm; Phong cảnh Huế (1939) của Tôn Thất Đào...  

Với người họa sỹ Việt, mệnh đề “được vẽ từ thiên nhiên” chỉ là một ẩn dụ 

tương đối. Họ đều “tìm về thiên nhiên” không phải để bắt chước, mô tả mà sử dụng 

nó như một phương tiện để xây dựng các hình tượng nghệ thuật. Tác phẩm sơn dầu 

của họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung bức tranh Cổng thành Huế được vẽ năm 1941 là một 

ví dụ. Đây là một thành công của ông trong sự tìm tòi về những sắc thái riêng của 

Huế, dinh thự xa hoa một thời của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, để 

Huế hiện ra trong dáng vẻ hoài cổ man mác nỗi buồn thời đại, với những bức tường 

cổ kính rêu phong, cảm giác về sự xa vắng nhớ nhung. Việc vẽ cổng thành Huế chỉ 

là cái cớ để giãi bầy tâm sự, quan niệm về cuộc đời, về thành bại, về huy hoàng hay 

tàn lụi của người vẽ mà thôi. 

Thoát ra khỏi những mô tuýp trong cung điện, lăng tẩm phục vụ tầng lớp 

thượng lưu mà mỹ thuật truyền thống thường phản ánh. Tranh phong cảnh Việt Nam 

giai đoạn 1925-1945 là cái nhìn khách quan hơn, phản ánh tình yêu quê hương đất 

nước một cách trân thực, nhân văn.  

2.1.4. Tranh tĩnh vật 

Đúng như tên gọi của nó, tranh tĩnh vật là loại tranh vẽ những vật tĩnh như 

các vật dùng trong nhà, các loại hoa lá… Tuy đối tượng phản ánh chỉ là những vật 

vô tri vô giác, nhưng tranh tĩnh vật vẫn có thể phản ánh tính nhân văn, nhân sinh 

quan và thế giới quan của người họa sỹ. Thông qua tâm hồn, suy nghĩ, ý tưởng và 

thủ pháp của người họa sỹ, tranh tĩnh vật vẫn gợi lên cuộc sống sống động, vẫn khơi 

dậy tình yêu tha thiết với thiên nhiên dù điều ấy không dễ biểu lộ một cách trực tiếp 

và mạnh mẽ như các loại tranh khác. Xem tranh tĩnh vật người ta có thể hình dung 

được phần nào về thiên nhiên và nếp sống sinh hoạt của một thời đại và rộng hơn là 

phản ánh được cả văn hóa trong đời sống của các dân tộc. 
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Ở mỹ thuật truyền thống Việt Nam, vì quan niệm vật dụng là “vô tri” và bị 

xem nhẹ nên tranh tĩnh vật chưa có một sự tồn tại độc lập với nghĩa là một thể loại 

tranh riêng biệt. Trong tranh dân gian (Tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống) bức 

“Ngũ quả” hoặc bức “Tứ bình” (mai, lan, cúc, trúc) có thể gọi là những bức tranh 

tĩnh vật hiếm hoi còn thấy được. Những năm đầu thế kỷ 20 đã có một vài bức tranh 

tĩnh vật xuất hiện, với mỹ quan đã thay đổi. Tranh tĩnh vật đã không còn gắn với 

những hình thức cứng nhắc như trước, mà đã tự nhiên và sống động hơn. 

Trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 có rất ít họa sỹ vẽ tranh tĩnh 

vật, song tranh tĩnh vật trong thời kỳ này vẫn có thành tựu đáng kể. Với khuôn khổ 

tranh thường là hình chữ nhật, kích thước nhỏ, ảnh hưởng nhiều bởi lối sắp xếp bố 

cục tranh tĩnh vật châu Âu, những vật dụng như lọ, hoa, quả, tấm bình phong và các 

vật dụng bình dị trong đời sống, thay vì thường được chú ý tới tính hữu ích thì nay 

đã được nhìn thấy trong đó vẻ đẹp nhân văn. Những bức tranh tĩnh vật giai đoạn 

này với vai trò trang trí không gian sống là chủ yếu, đã thể hiện cái nhìn hướng nội 

tĩnh lặng và có gì đó cô đơn.  

Một số tranh tĩnh vật tiêu biểu thời kỳ này như tranh tĩnh vật Hoa mẫu đơn 

(1933) của họa sĩ Lê Phổ, Bình phong khoai nước và cảnh (1940) của Nguyễn Gia 

Trí, Hoa hồng (1940) của Lương Xuân Nhị, Tĩnh Vật (1944) của Trịnh Hữu Ngọc... 

Đa số được thể hiện trên chất liệu sơn dầu, do đó phần nào thấy gần với thủ pháp diễn 

tả của trường phái Ấn tượng châu Âu là điều tất yếu. Tuy tranh tĩnh vật có số lượng ít 

ở giai đoạn này, nhưng nó cũng góp phần tạo nên sự đa dạng về loại thể và cũng có 

những thành tựu rất đáng trân trọng.  

Tranh tĩnh vật trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 thường được vẽ 

theo lối tả chân, quan sát vật thể mà vẽ. Trong tranh tĩnh vật cũng như các thể loại 

tranh khác cùng thời kỳ, bố cục tranh thường cân bằng, dồn vào trung tâm bức tranh. 

Do gợi ý mầu sắc tự nhiên của hoa, lá, quả mà tranh thường đa sắc hơn và mầu có xu 

hướng nguyên chất, mảng cũng được thể hiện mạnh dạn, dứt khoát. Cấu trúc các 

mảng đơn giản, đậm nhạt phong phú nhiều độ, bố cục rất tự nhiên, ít câu nệ.  
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2.2. Tiếp thu và biến đổi trong ngôn ngữ của hội họa Việt Nam giai đoạn 

1925 - 1945 

2.2.1. Thủ pháp Tạo hình 

Khái niệm tạo hình là một thuật ngữ quen thuộc trong mỹ thuật. Tạo hình được 

hiểu là sáng tạo hình vẽ, có thể hiểu tạo hình là thể hiện lên mặt phẳng những hình vẽ 

cảm nhận được từ những đối tượng với những yếu tố dựa trên thực tế như cấu trúc, tỷ 

lệ, hình khối, ánh sáng, đậm nhạt, mầu sắc, chất họa và không gian. Một bức tranh đẹp 

thì tạo hình cho các hình, mảng, phù hợp với bố cục và ý đồ của bức tranh là điều họa 

sỹ rất cần lưu tâm chú ý.  

Tính biểu cảm do các hình vẽ mang đến trong một tác phẩm hội họa lại là hết 

sức phong phú, nó phụ thuộc vào quan niệm, phong cách của cá nhân họa sỹ, nên vì 

thế mỗi họa sỹ đều có lối tạo hình riêng, qua hình vẽ người xem có khả năng nhận 

ra tác giả vẽ lên nó.  

 Chính vì phong cách riêng biệt, người họa sỹ hoàn toàn có thể chủ động 

sáng tạo hình ảnh chứ không quá phụ thuộc vào hình ảnh thực của đối tượng được 

vẽ. Tuy nhiên dù có sáng tạo ra sao thì họa sỹ không thể làm mất đi những đặc 

trưng vốn có của hình dạng đối tượng. Lẽ tự nhiên, các họa sỹ tận dụng những tính 

chất dặc trưng của của các hình dạng để triển khai tác phẩm của mình, tuy phần lớn 

công việc của người họa sỹ được thực hiện theo trực quan. Họa sỹ sử dụng sự khả 

năng nắm bắt hiện thực cộng với trí tưởng tượng và yêu cầu bố cục của từng bức 

họa để vẽ hình. Trong khi tác phẩm của họa sỹ này thường thiên nhiều tới cách trình 

bày những vẻ ngoài của đối tượng có dạng tự nhiên, thì lại có những họa sỹ chỉ 

mượn hình ảnh của tự nhiên để xây dựng hình vẽ theo cách cảm, cách nghĩ của 

riêng mình. 

Với tính tất yếu của lịch sử, các quan niệm thẩm mỹ hiện đại của phương 

Tây đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là hội họa. Điều này 

làm thay đổi diện mạo của hội họa, nhưng đồng thời những quan niệm mới này tạo 

ra những mâu thuẫn, xung đột từ quan niệm thẩm mỹ tới thói quen thị giác, từ kỹ 
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thuật thể hiện đến sử dụng chất liệu. Đặc biệt là sự khác biệt văn hóa Đông - Tây. 

Nó vừa là cơ hội phát triển hội họa, lại cũng là thách thức lớn trong việc giải quyết 

các mâu thuẫn kể trên. 

Việc coi trọng tả thần thái mà coi nhẹ hình ảnh, cách vận dụng lối nhìn “tẩu 

mã, phi điểu” cổ truyền đặc trưng tư duy thẩm mỹ phương Đông, với những hình 

ảnh thể hiện trên các bức tranh luôn cảm tính, duy tình. Điều này tạo nên các bức 

tranh phương Đông cổ có khả năng đạt thẩm mỹ cao nhưng thường tương tự nhau, 

hình ảnh các nhân vật, đồ vật rất chung chung. Bốn cô “Tố nữ” như những chị em 

song sinh, các cây cối hoa lá “Cúc”, “Trúc”, “Mai”, “Lan” với dáng vẻ giống nhau 

là điều dễ nhận ra. Thật kỳ diệu là lối vẽ hình phương Tây hoàn toàn có thể bù đắp 

được những yếu điểm này, nên khi cơ hội đến, lập tức nó ảnh hưởng mạnh mẽ là 

điều tất yếu. 

 Tuy nhiên, ảnh hưởng không có nghĩa là đoạn tuyệt với cái cũ để thay thế 

hoàn toàn cái mới. Bởi thẩm mỹ phương Tây đâu phải “toàn bích không tỳ vết”, 

hình họa của họ có những trói buộc riêng phần nào làm cản trở cảm xúc. Những 

biểu hiện máy móc trong lối vẽ hình phương Tây tạo cảm nhận nệ thực, gò bó khiến 

tác phẩm trở nên đơn điệu, thiếu cảm xúc. 

Đánh giá hai mặt lợi hại của thẩm mỹ Đông - Tây, sẽ khắc phục được nhược 

điểm, phát huy ưu điểm. Các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã tạo nên sự 

phối hợp thú vị và hiệu quả giữa cái nhìn khoa học thị giác với những cách điệu, ẩn 

dụ trong tạo hình thể hiện trên các tác phẩm. Những bức họa không sa đà vào kỹ 

lưỡng đến khô cứng bởi lối xây dựng hình, miêu tả cụ thể, và cũng không đơn điệu 

và phi thực tế nữa. 

Khi Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được mở ra bởi người Pháp, 

vào thời điểm đó nghệ thuật hội họa Pháp vừa trải qua những biến động mang tính 

cách mạng của chủ nghĩa Ấn tượng. Những họa sỹ đầu tiên đến học tại đây cũng 

còn háo hức thâm nhập vào trường phái đó đặc biệt là lối vẽ trực họa từ những bài 

học nghiên cứu hình họa người, tĩnh vật, phong cảnh. Họa sỹ Việt Nam cũng đã ảnh 
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hưởng lối vẽ này nhưng trong thủ pháp tạo hình đã có nhiều thay đổi so với lối vẽ 

hình tương đối máy móc, khô cứng vẫn ngự trị trong nghệ thuật hội họa hàn lâm ở 

châu Âu. 

Thoạt đầu trong những chuyến đi thâm nhập thực tế để học tập và chuần bị 

cho sáng tác khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các họa sỹ chỉ mới cảm nhận được 

cách cấu tạo và xây dựng hình dạng trong tranh, phần lớn nhất nhất đều theo khuynh 

hướng trường quy, có nghĩa là cách diễn tả hình dạng con người và cảnh vật gần như 

mắt ta nhìn thấy. Nhưng sau này khi có điều kiện sáng tác một cách riêng biệt và phát 

triển dựa trên những kiến thức cơ bản học từ nhà trường, họ có cơ hội để mạnh dạn 

trong bước tiếp theo của người họa sỹ thực thụ là đi tìm vẻ đẹp của hình dạng theo cái 

cảm, cái nghĩ của riêng mình. Lối diễn tả hình dạng, hình khối, hình tượng của họ 

không chỉ tuân thủ theo quy luật của ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào đối tượng mà 

còn được cô đọng và điển hình hóa đối tượng mang tính ước lệ cao. 

Tiêu biểu trong một số trường hợp điển hình như thủ pháp tạo hình của Lê Phổ, 

Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân…, hình thể trong tranh của họ là kết quả của sự tinh 

giản hình ảnh thực tế. Có một cảm nhận ở hình tượng những thiếu nữ của Lê Phổ hay 

Nguyễn Gia Trí cho ta thấy vừa gần gũi vừa xa lạ. Những thiếu nữ này có thể không 

phản ánh cụ thể là ai, nhưng chắc chắn là hình ảnh người con gái Việt rõ nét trong biểu 

cảm tinh thần và dáng vẻ. Cho dù họ xây dựng nhân vật với hiểu biết về Luật xa gần, 

Giải phẫu cơ thể người, nhưng hình tượng không hề có cảm giác lệ thực mà như được 

gọt rũa lại những hình tượng trong tranh dân gian Việt Nam.  

Hình vẽ trong tranh có thể là những thiếu nữ của vẻ đẹp mộng mị hay lãng mạn 

đài các, họ mặc áo dài đi, đứng, nằm, ngồi, tha thẩn hay trễ nải, vui tươi hay u sầu buồn 

tủi bước đi trên cỏ hay bên hồ sen... đều luôn lấp lánh trong ánh sáng huyền hoặc. Khó 

có thể nhìn rõ gương mặt họ, khó nắm bắt dáng điệu hay động tác của họ, các nhân vật 

như trong huyền thoại, cảnh như thực như mơ. Hình tượng nhân vật, cảnh vật trong 

tranh của các họa sỹ thời kỳ này vừa rất gần với ấn tượng thị giác hiện thực, lại vừa hoài 

cổ xa xăm. Cũng những cô thôn nữ, cũng những hàng cau, vại nước, bờ ao thân thiện, 

nhưng cái tài của họ là thể hiện những hình ảnh ấy không phải là một sự sao chép 
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nguyên mẫu mà trên cơ sở của sự cô đọng, giản lược đến tận cùng của vẻ đẹp, xuất phát 

từ yêu cầu sử lý phù hợp với tương quan hình mảng trên bề mặt tranh. Họ đã biến cái 

vốn nhìn thấy ở những nhân vật cụ thể trong hiện thực thành những biểu tượng chung 

cho con người Việt, phong cảnh Việt, đó là một vẻ đẹp trở nên rất gần gũi thân thiết.  

Như vậy, với những lối nhìn mới ảnh hưởng từ phương Tây hòa cùng những 

quan niệm thẩm mỹ truyền thống, có thể thấy tạo hình trong hội họa của các họa sỹ thời 

Đông Dương giai đoạn 1925 - 1945 đã thay đổi. Đây là một bước ngoặt lớn khi so sánh 

với những hình họa đã từng xuất hiện trong mỹ thuật truyền thống Việt Nam trước đó. 

2.2.2. Bố cục  

Một tác phẩm nghệ thuật hội họa được cấu thành bởi nhiều thành tố, sự liên 

kết giữa các thành tố đó là điều rất quan trọng để không một thành tố nào bị sao 

nhãng hoặc được chú ý đến một cách thái quá khiến lơ là toàn cục. Họa sỹ là người 

tạo ra những khía cạnh gây ấn tượng thị giác trong bức tranh, với các chất liệu, họa 

sỹ sắp xếp các yếu tố đường nét, hình dáng, sắc độ, kết cấu mảng cho cấu trúc của 

họ, đó là bố cục.  

Trong cái nhìn thẩm mỹ phương Đông, bố cục là một quan niệm mung lung 

không cụ thể theo kiểu “kinh dinh vị trí” (sắp xếp chủ động vị trí các mảng sao cho 

phù hợp) mang tính lối mòn. Trong thẩm mỹ hiện đại bố cục đòi hỏi những yếu tố 

mà họa sỹ sử dụng cần phải được kiểm soát và hợp thành một thể thống nhất. Người 

họa sỹ đạt được điều đó qua hợp nhất những nguyên tắc của cơ cấu: hài hòa, tính 

nhiều vẻ, cân đối, tỉ lệ, tính trội, nhịp điệu chuyển động... bố cục hội tụ phẩm chất 

đầy đủ các mặt của tác phẩm. Tác phẩm của họa sỹ là sự tổng hợp của trực giác và 

trí tuệ được thể hiện qua vai trò của bố cục. 

Bố cục chính là sự sắp xếp tất cả các yếu tố cấu thành lên bức họa, làm nổi rõ 

ý đồ sáng tác của họa sỹ. Trong sự sắp xếp một bố cục lẽ đương nhiên là sẽ có nhiều 

yếu tố tạo hình liên quan như khoảng trống khoảng hở, nhịp điệu... Ở mỹ thuật Việt 

cổ yếu tố không gian thể hiện trên mặt phẳng lại có viễn cận tẩu mã (lối phối cảnh 

có hình tượng xa ở dưới thấp, gần ở trên cao. Tất cả kích thước của các đối tượng 
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tương ứng đều bằng nhau), viễn cận phi điểu (lối phối cảnh gần ở dưới thấp, xa ở 

trên cao), cao viễn, bình viễn, thâm viễn (lối phối cảnh nhìn hướng lên trên, nhìn 

ngang, và nhìn xuống dưới) là những điểm những điểm khác với phối cảnh thấu thị 

phương Tây. Những lối phối cảnh này cũng có những tác động nhất định đến sự xắp 

xếp, bố cục trong tranh các họa sỹ. Những đối tượng trong tranh phương Đông như 

con người, cây cối, mây trời dàn trải trên bề mặt tranh khiến cho không gian tranh 

chật hẹp là hạn chế, khó khăn cho việc bố cục bức tranh.  

Kể từ khi học được cái nhìn chiều sâu vào không gian của của luật xa gần 

phương Tây thì các họa sỹ Việt Nam đã thỏa sức sắp xếp bố cục các nhân vật, tĩnh 

vật, phong cảnh sâu hút vào tranh. Lúc này khung tranh như một chiếc cửa sổ nhìn 

vào không gian sâu thẳm, trong đó chứa đựng vô cùng vô tận các lớp, các tuyến 

hình tượng. Sự bổ xung vô cùng cần thiết này tạo nên sự phong phú trong bố cục 

của từng họa sỹ, của từng bức tranh, tạo điều kiện tối đa cho sự hợp lý và thẩm mỹ. 

Có thể nói bố cục trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã tự do, đa 

dạng, đã phát huy tối đa cá tính của từng họa sỹ trong việc xây dựng bức tranh góp 

phần thành công cho những tác phẩm hội họa đặc sắc giai đoạn này. 

2.2.3. Màu sắc  

Mầu sắc là một phần quan trọng trong bức tranh, có quan niệm cho rằng 

“hội họa là nghệ thuật của mầu sắc”. Mầu sắc đem lại cho những bức tranh các sắc 

thái khác nhau, giúp cho bức tranh hấp dẫn ngay từ cái nhìn ban đầu.  

 Ở phương Đông mầu sắc được vẽ bởi quan niệm ngũ hành (mầu vàng vẽ 

cho vật thuộc hành Thổ, mầu trắng được vẽ cho vật thuộc hành Kim, mầu đen được 

vẽ cho vật thuộc hành Thủy, mầu đỏ được vẽ cho vật thuộc hành Hỏa, mầu xanh 

được vẽ cho vật thuộc hành Mộc). Lối vẽ mầu “tùy loại phú thái” này làm hạn chế 

tính đa sắc trong tác phẩm hội họa.  

Ở phương Tây thì ngay từ rất sớm họ đã rút ra những nguyên lý pha mầu 

theo phép cộng và áp dụng trong hội họa. Tranh hội họa sử dụng mầu sắc hết sức tự 
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do, sắc mầu đa dạng và không bị gò bó bởi những nguyên tắc làm cho mầu sắc 

trong các bức tranh hết sức sống động, đa dạng và cá tính. 

Khi nghệ thuật hội họa ở khía cạnh nào đó được xem như là một loại hình nghệ 

thuật có tính đặc thù về chức năng mô tả sắc thái của những đối tượng, thì yếu tố màu 

sắc là một trong những yếu tố có vị trí hết sức quan trọng. Ở phương Tây mầu sắc 

trong hội họa được nghiên cứu qua những bài học hết sức kỹ lưỡng. Có lẽ những bài 

học đầu tiên trong các giờ nghiên cứu hình họa hay vẽ bài tĩnh vật, phong cảnh của các 

họa sỹ học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương cũng vậy. Việc ghi chép ngoài 

thiên nhiên là một yếu tố rất cơ bản để luyện hình và màu sắc rồi từ đó vận dụng vào 

sáng tác. Tuy nhiên trong những bài học ấy cũng không phải nhất thiết quá nệ thuộc 

vào tự nhiên, ngay cả trong sự quan sát và biểu đạt qua vẽ tranh vốn đã không thể và 

không cần thiết nệ thực tới mức tuyệt đối. Chính vì vậy việc luyện màu và cảm nhận về 

màu sau này đối với các họa sỹ đã dần thoát khỏi cái nhìn thụ động sơ khai buổi ban 

đầu, mà đã dần chủ động hơn khi vẽ mầu. Đặc biệt khi các họa sỹ sử dụng các chất liệu 

như sơn dầu, bột màu và hơn thế nữa là sơn mài thì họ đã vượt qua những nguyên lý sử 

dụng màu sắc mà đi vào sở thích hoặc cảm hứng tự tại. 

Mầu sắc tranh sơn dầu ở Hội họa giai đoạn 1925 - 1945 rất hài hòa, ít đối chọi, 

mầu vàng với các sắc độ dược sử dụng nhiều, kỹ thuật diễn tả đạt trình độ cao, các lớp 

lót phủ không quá phức tạp nhưng vẫn đủ sức tạo độ sâu của mầu.  

Ngoài màu sắc trên chất liệu sơn dầu và bột màu là những chất liệu vốn có 

thể diễn tả tương đối chính xác các màu sắc của tự nhiên, thậm chí cả da thịt con 

người và các chất của vật thể khác thì nghệ thuật hội họa khi đi vào sáng tác tác 

phẩm không tuân thủ như vậy.  

Những màu sắc được diễn tả trong tác phẩm phải nói lên vẻ đẹp không những 

của tự nhiên vốn có mà còn phải truyền tải được tiếng nói của tâm hồn tác giả. Chính vì 

thế các họa sỹ có thể tạo ra dung lượng ảo của một vật hoặc làm phẳng dẹt một vùng 

qua việc sử dụng màu sắc như một sự trợ giúp. Cũng như nhiều yếu tố tạo hình khác 

trong hội họa, màu sắc được cơ cấu hoặc sử dụng phù hợp với khả năng của nó để tạo 
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ra tâm trạng, để tượng trưng cho những ý tưởng và thể hiện những cảm xúc cá nhân. 

Người ta vẫn nhắc đến những tác phẩm tranh sơn dầu của họa sỹ Tô Ngọc Vân. Những 

hòa sắc ông dùng trong các tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ; Hai thiếu nữ và em bé; 

Thiếu nữ với hoa sen… là lối diễn mầu như vậy, thiên nhiên và con người hiện diện 

trong tranh của ông qua sự chuyển tải kỳ diệu của màu sắc. Lối dùng màu của ông luôn 

mang đậm sự chủ động của cá nhân, điều này còn thấy trong rất nhiều họa sỹ thời đó 

bởi một chiều hướng sáng tác của chủ nghĩa Lãng mạn chi phối.  

Hai chất liệu vốn được coi là đặc biệt của các họa sỹ Việt Nam thời Đông 

Dương, là lụa và sơn mài. Màu sắc trong tranh sơn mài do cơ cấu màu sử dụng để 

vẽ không phong phú, chủ yếu thiên về màu nóng có vàng, son, cánh gián, màu sơn 

không có mầu bổ túc (cam - lục - tím), mà chủ yếu dựa vào nghịch đảo, tương phản 

trong khi vẽ mầu. Những hạn chế về màu sắc cũng chỉ là một yếu tố ngẫu nhiên do 

đặc thù chất liệu, đưa các họa sỹ sáng tác tranh sơn mài tiến gần đến lối vẽ mang 

yếu tố trang trí trong tranh để phát huy hết khả năng diễn tả của chất liệu. Sơn mài 

với bảng mầu ước lệ sang trọng với mầu đen sâu thẳm của then, mầu đỏ của son, 

mầu nâu của cánh gián, mầu trắng của vỏ trứng gà, của bạc và đặc biệt là rực rỡ của 

vàng thếp.  

Mầu đen, nâu, nâu trầm và mầu ghi trong lụa lại được sử dụng nhiều, các 

mảng mầu được thể hiện mượt mà, trong vắt một phần do lợi thế đặc thù của chất 

liệu, một phần là hiệu quả của sự tự do trong diễn tả mầu. Tranh lụa Nguyễn Phan 

Chánh thời kỳ này gần như chỉ dùng một hòa sắc nâu đen, những mảng màu nâu 

đen chín đến độ nhìn không biết chán mắt. Nhìn kỹ những màu nâu của Nguyễn 

Phan Chánh ta thấy nó sâu thẳm, óng ánh dường như có cả xanh, vàng đỏ trong đó.  

2.2.4. Đường nét   

Đường nét là một hiện tượng không thực có trong tự nhiên. Trong nhiều lĩnh 

vực, đường nét thực tế là một phương kế đồ họa được sử dụng để chỉ ra sự gặp gỡ của 

những mặt phẳng hoặc những cạnh ngoài của hình dạng, phương hướng chính hoặc 

trục của hình dạng ba chiều. Nét trong hội họa nhằm xác định danh giới giữa các mảng 

hình, nhấn thêm những nét đặc trưng của đối tượng. Cùng với các ngôn ngữ hội họa 
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khác, nét đóng vai trò không nhỏ trong sự thành công của tác phẩm hội họa, hàm chứa 

cá tính và phong cách của họa sỹ. 

 Người ta phân loại nét một cách tương đối như sau:  

- Nét chu vi bao quanh một mảng hình.  

- Nét gợi tính chất, đặc điểm của đối tượng (như nét của nan thuyền; nét của 

sợi lưới; nét của nếp áo, quần…). 

- Nét điểm, hay còn gọi là nét nhấn tạo chiều sâu cho không gian của đối 

tượng được miêu tả trong tranh.  

Tuy nhiên không thể phân định máy móc về vai trò của từng loại nét, vì có 

thể một nét có nhiều vai trò cùng lúc trong tranh. 

Từ khi được học những bài học cơ bản như vẽ nghiên cứu hình họa tĩnh vật, 

hình họa người, các họa sỹ Việt nam giai đoạn 1925 - 1945 đã thay đổi nhãn quan 

về nét trong tranh. Thay vì nét chỉ có vai trò là viền danh giới các mảng như trong 

tranh dân gian, họ đã sử dụng nét phóng khoáng và linh hoạt hơn trong khi vẽ. Các 

nét không nhất thiết phải bao bọc trọn vẹn một mảng hình nào đó mà tự do ẩn hiện, 

nó tham gia vào bố cục, làm tăng hiệu quả chiều sâu của không gian nhờ những nét 

nhấn buông có chủ ý.  

 Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 có nhiều chất liệu khác nhau, nên 

cũng được họa sỹ có cách sử lý nét khác nhau cho phù hợp. Nét trong tranh sơn dầu 

phóng khoáng và rất hoạt một phần là nhờ chất mầu của sơn rất dẻo và mềm mại, 

khiến cho nét bút có thể trượt nhanh trên mặt tranh. Nét trong tranh sơn dầu phong 

phú và biến đổi: có thể to, nhỏ, dầy, mỏng, xơ, mịn hoặc có thể kết hợp tất cả biểu 

hiện này trên một nét, điều này nói nên khả năng biểu cảm của nét trong chất liệu này 

rất mạnh. Trong bức tranh sơn dầu Em Thúy của Trần Văn Cẩn, những nét nhấn rất 

hoạt và thoải mái ở đôi mắt, ở cánh tay thiếu nữ làm nổi bật khối, phân tách các lớp 

không gian rất hiệu quả và quan trọng hơn là góp phần tạo nên thần thái của nhân vật. 

Nét trong bức tranh sơn dầu Cuộc sống của Lê Phổ thì lại được kết hợp giữa những 

nét mảnh và nét thô của cành hoa trong cùng một không gian tạo lên sự tương phản.  
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Khác với nét trong sơn dầu, nét trong lụa thường thanh nhỏ và uyển chuyển 

hơn. Nét trên lụa thể hiện sự công phu, chính xác và cẩn trọng. Khi vẽ nét nên lụa, 

người họa sỹ dùng bút lông nhỏ chấm mầu nước hoặc mực nho lướt nhẹ lên mặt 

tranh, nét trong lụa kết hợp hai vai trò vừa là bao quanh mảng để giữ được gianh 

giới mảng ổn định, vừa có thể dùng để nhấn những phần quan trọng trong tranh như 

đôi mắt, nếp quần áo chẳng hạn. Nhiều tác phẩm lụa của các họa sỹ Việt Nam giai 

đoạn 1925 - 1945 được trợ giúp rất lớn từ hiệu quả của những nét vẽ. Tác phẩm lụa 

Cô gái bên nghế sofa của Lê Văn Đệ được bổ trợ rất hiệu quả từ những nét thanh 

mảnh, mềm mại của nếp áo dài, vuông vức khỏe khoắn của nét vẽ nghế, yểu điệu 

của nét vẽ họa tiết chiếc thảm trải sàn. Bức tranh Cô gái cho chim ăn của Nguyễn 

Phan Chánh thì nét lại khỏe khoắn, mạch lạc như nằm sâu trong mảng mầu tạo cảm 

giác trong suốt của tà áo trắng. 

Có lẽ việc sử dụng nét trong chất liệu sơn mài công phu nhất, vì đây là một 

quy trình sáng tác đòi hỏi đồng thời cảm hứng của người nghệ sỹ và trình độ kỹ 

thuật thể hiện chất liệu đặc thù này. Trong tranh sơn mài, nét được vẽ bởi chất liệu 

then hoặc cánh gián.Với chất liệu sơn mài, khi tính đến bố cục thì nét là một trong 

những phần cần thiết dùng để tách mảng và tạo điểm nhấn hoặc buông.  Bởi chất 

liệu sơn mài có hạn chế về bảng màu, cùng với độ chênh lệch giữa các sắc độ 

không nhiều, nên nét đã hỗ trợ trong việc giải quyết yếu điểm đó. Tuy nhiên trong 

kỹ thuật vẽ tranh sơn mài thì khâu đi nét hoàn toàn không giống với các chất liệu 

khác. Cách đi nét của sơnmài có thể ví như cách đắp bờ cho các thửa ruộng ở 

đồng quê, nghĩa là phải tạo được một độ cao nào đó để các lớp màu khác có vẽ 

chồng lên, sau này khi mài ra vẫn lấy được nét đã vẽ. 

Nếu bút pháp là một phương cách thể hiện cảm xúc và cá tính trong tranh chất 

liệu sơn dầu, thì đối với sơn mài bút pháp hoàn toàn thất thế, nếu có sử dụng thì cũng 

rất dễ bị “phô”. Nhưng dù khó vẫn không ngăn được những tìm tòi thử nghiệm bằng 

tình yêu và một sự đam mê thực sự, nhiều họa sỹ giai đoạn này đã biến yếu tố nét trở 

thành một trong những thành phần biểu cảm nhất của tranh sơn mài, thành một yếu tố 

để thể hiện cảm xúc và cá tính.  
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Trong tranh sơn mài do màu sơn cánh gián và sơn then đặc cho nên khó vẽ 

nét, người họa sỹ thường phải pha dầu trẩu cho sơn loãng ra rồi dùng bút tỉa để vẽ. 

Lại có trường hợp lại có thể pha sơn với các loại son để tạo cho nét có màu. Muốn có 

nét đẹp, mềm mại đôi khi họa sỹ còn dùng vàng bạc rắc lên nét để sau khi phủ, mài ra 

nét có độ màu óng ánh của vàng, bạc bên dưới, những thủ pháp về nét này chỉ có ở 

tranh sơn mài mới có. Trong bức sơn mài Những cô gái trẻ trong vườn của Nguyễn 

Gia Trí, nét trong tranh thể hiện sự phóng khoáng, điêu luyện. Những nếp áo như 

đang chuyển động theo những hành động của các cô gái, nét to nhỏ đan xen làm nên 

sự sống động, biến ảo vô cùng. 

2.2.5. Chất họa 

Chất họa là hiệu quả khi người họa sỹ sử dụng chất liệu và phương tiện tạo 

hình để diễn tả ra chất liệu của sự vật khách quan, đó là kết quả cảm nhận bằng thị 

giác của người họa sỹ trước đối tượng. Qua thời gian chất họa không còn dừng lại ở 

mức độ tái tạo, mô phỏng thuần túy của thị giác nữa. Người họa sỹ đã dần dần sử 

dụng bút pháp chủ động trong lối diễn mầu, điều đó làm cho các tác phẩm hội họa 

phóng khoáng, đa dạng, hấp dẫn và chủ quan hơn.  

Chất họa trong tranh có được là do ảo giác của thị giác mang lại được 

người họa sỹ sử dụng kỹ thuật để gợi ra ảo giác vật chất đó trên mặt tranh. Ví dụ 

cảm thấy sự thô nháp, trơn, nhẵn, xù xì, gai góc hay mịn màng... Chất họa là khái 

niệm kỹ thuật đặc biệt trong sáng tác hội họa. Ba cách biểu đạt về chất trong tranh 

gồm tả chất, diễn chất, và tạo chất, góp phần đem lại cho người xem cảm xúc khi 

ngắm một bức tranh.  

Tả chất là tả được chất của đối tượng vẽ trong tự nhiên như: chất óng ả 

của lụa trên tà áo của cô thiếu nữ, mái tóc mượt mà của một em bé, chất bóng 

của men trên một bình hoa, ánh sáng của ngọn lửa trong bếp hồng, óng ánh của 

đồ trang sức... Diễn chất là cách vẽ dùng những nét bút phóng khoáng, không 

chú trọng đến miêu tả đối tượng mà biểu cảm đối tượng, vẫn cho người xem cảm 

nhận rõ về đặc tính bề mặt của đối tượng đó. Tạo chất là cách thêm vào tranh 
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những vật chất có trong tự nhiên như gắn kim loại, gỗ, giấy báo thậm chí cả vật 

dụng trong đời sống như thìa, nĩa… tạo nên xúc cảm mới lạ. Tạo chất là một 

cách biểu đạt về chất trong tranh có gì đó rất cấp tiến, có nhiều phản ứng trái 

chiều về hiệu quả thẩm mỹ của nó.  

Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 ảnh hưởng lối vẽ diễn chất của 

trường phái Ấn Tượng. Lối vẽ diễn chất đặc biệt đắc dụng trong nghệ thuật vẽ sơn 

dầu, hãy nhìn tà áo trắng trong bức tranh Hai cô gái và em bé của Tô Ngọc Vân, 

với một vài mảng mầu trắng xốp và nhiều độ với bút pháp mạnh mẽ đơn giản 

nhưng được đặt rất trúng đã tạo ra cảm giác về một tà áo lụa dài mềm mại như 

đang uốn lượn theo gió. Trong bức tranh Nghỉ chân của Lưu Văn Sìn, mặt đất với 

vài mảng bút pháp đã hiện lên dòng suối, triền đồi và những tảng đá. Diễn chất 

không miêu tả chính xác tỷ mẩn nhưng vẫn mang lại một cảm nhận hết sức chân 

thực về đối tượng được vẽ. Cách vẽ này giúp cho người họa sỹ vẽ với cảm xúc rất 

mạnh mẽ, nhìn ở một khía cạnh nào đó nó còn chân thực hơn lối vẽ tả chất. Có lẽ 

đó là lý do mà các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 chủ yếu dùng lối vẽ 

diễn chất để xây dựng tác phẩm.  

Trong tranh lụa chất họa lại được phát huy không phải do bút pháp của người 

vẽ mà là do hiệu quả của các mảng mầu ngấm vào trong từng thớ lụa. Gianh giới 

của các mảng mầu rất dung nhờ kỹ thuật “vuốt mềm” khiến ta có thể cảm nhận thấy 

sự vật trong trẻo, mơ màng như nằm trong một màn sương mờ ảo hiện lên trong 

tranh. Sự thành công của tranh lụa có lẽ một phần là do chất họa đặc biệt của chất 

liệu lụa tạo nên. 

 Chất họa trong tranh sơn mài có gì đó gần với lối vẽ tạo chất, cũng gắn vàng, 

bạc, cẩn thêm mỏ trứng, đắp nổi lên mặt tranh. Những tác phẩm sơn mài của Nguyễn 

Gia Trí là ví dụ, khuôn mặt kiều diễm của các cô gái trong tranh ông lại được cấu thành 

bởi những vỏ trứng được gắn lên vóc, chiếc lá đung đưa lại được vẽ bằng miếng vàng 

dát mỏng, đó là kết quả của tạo chất trên chất liệu sơn mài. Chất trong tranh sơn mài là 

rất mạnh mẽ, cho ta cảm giác lộng lẫy sang trọng, nói tranh sơn mài là “nghệ thuật của 

vàng son” quả thực rất đúng. 
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2.3. Tiếp thu và biến đổi trong chất liệu của hội họa Việt Nam giai đoạn 

1925 - 1945  

2.3.1. Chất liệu sơn dầu 

Các chất liệu mỹ thuật nảy sinh từ mối quan hệ giữa con người với môi 

trường sống, ở đó có sẵn những nguyên liệu phù hợp để giúp người nghệ sỹ tạo tác 

các tác phẩm mỹ thuật. Có một thực tế rằng môi trường tự nhiên Việt Nam phong 

phú thì thì các chất liệu mỹ thuật rất đa dạng, nhưng cũng chính vì vậy mà pha tạp 

không đồng nhất. Trong mỹ thuật truyền thống Việt Nam những chất liệu có sẵn 

trong tự nhiên được sơ chế một cách tương đối đơn giản, kéo theo tính bền vững 

và khả năng biểu đạt rất hạn chế. 

Sơn dầu là một chất liệu hội họa được biết đến do sáng tạo của người phương 

Tây vào thế kỷ 15, từ đó chất liệu này đã trở thành hàng đầu trong tất cả các chất liệu 

hội họa vì là khả năng biểu đạt gần như vô tận của nó. Sơn dầu có khả năng tạo ra 

những sắc độ tinh tế và sự chuyến đổi màu sắc rất độc đáo, bên cạnh đó là sự no đầy, 

dầy dặn và chiều sâu của màu. Chỗ mạnh tuyệt đối của nó so với các chất liệu khác là 

khả năng tả chất và diễn chất rất chân thực. Một ưu việt nữa của chất liệu này là có 

thể vẽ lên nhiều bề mặt từ vải, gỗ, kim loại hoặc lên giấy hay bìa cac - ton đều được 

và rất bền với thời gian. 

Với tính cách cơ bản của người Việt Nam “giàu trí nghệ thuật hơn trí khoa 

học” những tưởng một chất liệu đòi hỏi một sự hiểu biết sâu về đặc tính lý hóa 

như sơn dầu sẽ rất khó phù hợp. Nhưng ngay khi tiếp cận với chất liệu này những 

họa sỹ Việt Nam đã sử dụng và thích ứng nhanh chóng. 

Năm 1925, cùng với sự ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương 

thì chất liệu sơn dầu và những kiến thức tạo hình châu Âu cũng được đưa vào giảng 

dạy và thực hành sáng tác ở Việt Nam. Các ông thày Pháp như Victor Tardieu và 

Joseph Inguimberty thoạt đầu tỏ ra nghi ngại người Việt Nam khó có thể làm chủ 

được chất liệu khó này.  

Tuy nhiên, có lẽ do khả năng “thích ứng và dung hóa” cao của người Việt, chỉ 

sau một thời gian học ngắn ngủi, nhiều sinh viên mỹ thuật Việt Nam đã chứng tỏ 
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được khả năng nắm bắt và diễn tả rất thành công chất liệu này qua các tác phẩm mà 

họ thể hiện. Người ta bất ngờ về sự nhuần nhuyễn đáng kinh ngạc trong cách sử dụng 

sơn dầu của những bức tranh trong triển lãm đầu tiên của Việt Nam, hoàn toàn không 

thấy hề non nớt trong sử lý ánh sáng, màu sắc, không gian, bút pháp hay tả chất.  

Những tác phẩm như Đường đi bản Muống, Nghỉ trưa của Lưu Văn Sìn, 

Thiếu nữ bên hoa huệ, Hai thiếu nữ và em bé của Tô Ngọc Vân, Em Thúy của Trần 

Văn Cẩn... đã khẳng định trước thế giới về một loạt tranh sơn dầu Việt Nam, không 

hề lẫn với phương Tây và làm người phương Tây không khỏi ngỡ ngàng về vẻ đẹp 

của nó. Người ta không thể phủ nhận về những giá trị cốt lõi của sơn dầu trong hội 

họa hiện đại, đặc biệt với các họa sỹ Việt Nam thời Đông Dương vì trào lưu của 

trường phái Ấn tượng đương thời có một tác động hết sức mạnh mẽ thông qua 

những thông tin, tiếp xúc trực tiếp từ các ông thày người Pháp. Nhưng, người ta 

cũng không thể nhầm lẫn được các tác phẩm sơn dầu Việt Nam giai đoạn này với 

bất cứ một nền hội họa nào khác trên thế giới. Có thể nói các bức tranh sơn dầu vẽ 

chân dung thiếu nữ, phong cảnh làng quê, cuộc sống xã hội, dưới tài năng thể hiện, 

lối nhìn rất đặc biệt của các họa sỹ Việt, đã làm nên một phong cách Việt bởi chúng 

thấm đẫm tâm hồn dân tộc, màu sắc dân tộc Việt. 

 Lối nhìn tổng thể, phóng khoáng của người họa sỹ Việt Nam đã được trợ 

giúp của chất liệu sơn dầu bởi khả năng vẽ nhanh, hòa nhịp cùng cảm xúc. Đối 

tượng phản ánh dù là chân dung, tĩnh vật, phong cảnh đều có khả năng thể hiện 

trong thời gian ngắn hơn với lụa và sơn mài do đặc tính chất liệu. Điều thú vị và 

cũng là nét đặc trưng của các tác phẩm là cách vẽ sơn dầu - một chất liệu mới mẻ từ 

châu Âu vẫn thể hiện được một cách tinh tế theo cảm nhận của tâm hồn châu Á. 

Các họa sỹ Việt Nam đã sử dụng được kỹ thuật chất liệu châu Âu trong việc phát 

triển thẩm mỹ Việt Nam của chính họ. Chúng ta có thể nhìn thấy sự đứng kế bên 

nhau của văn hóa Pháp và văn hóa Việt Nam như sự chấp nhận đồng thời kỹ thuật, 

quan niệm thẩm mỹ mới với các cảm tính dân tộc đã sảy ra cùng lúc.  

 Chất sơn dầy dặn mạnh mẽ hết sức thuần khiết trong tranh là đặc trưng nổi 

trội của chất liệu sơn dầu. Thêm vào đó độ óng ả của dầu thông làm cho các mảng 



71 

 

mầu sắc sâu và trong trẻo. Chất liệu sơn dầu đã cho phép họa sỹ phóng những nét 

bút mạnh mẽ đuổi theo cảm xúc mà khó có chất liệu nào khác theo kịp. Vì có nhiều 

ưu điểm trong thể hiện, chất liệu sơn dầu có lẽ là chất liệu được nhiều họa sỹ giai 

đoạn này sử dụng. Số lượng tác phẩm lớn và thành công cũng rất nhiều, thể hiện 

trên nhiều thể loại đề tài. 

Lưu Văn Sìn là một họa sỹ lấy sơn dầu làm chất liệu chính để sáng tác với 

nhiều bức tranh đẹp, bút pháp hết sức điêu luyện. Chất sơn của ông mạnh mẽ, mầu 

sơn trong vắt, sắc độ tinh tế. Tranh vẽ về nông thôn của ông gần gũi, thân quen 

khiến người xem cảm thấy có vị của cỏ cây, hoa lá, cây chuối, hàng tre sống động 

rung rinh trong gió. Lưu Văn Sìn vẽ ít nhưng để lại dấu ấn riêng rất rõ về thủ 

pháp, kỹ thuật diễn tả của ông với những bức tranh chất liệu sơn dầu. 

Tô Ngọc Vân cũng là người thành công sớm với chất liệu hội họa này. Ông 

tạo nên những tác phẩm đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp thị thành trước năm 

1945, đó một phần nhờ vào khả năng biểu đạt đa dạng của chất liệu sơn dầu. Kỹ 

thuật vẽ sơn vững vàng với sắc trắng ngả vàng óng ả là gam mầu chủ đạo trong 

tranh, mảng mầu lớn và dầy dặn tạo nên nét riêng trong tranh Tô Ngọc Vân. 

 Trần Văn Cẩn cũng là một đại diện tiêu biểu trong vẽ sơn dầu. Tranh ông 

thể hiện tương đối hiện thực, rất phù hợp với khả năng miêu tả gần như vô tận của 

sơn dầu. Nhưng không vì khả năng tả kỹ của chất liệu mà Trần Văn Cẩn sa đà vào 

việc miêu tả, ngược lại tranh ông vẫn phóng khoáng và thanh thoát. Không gian 

trong tranh ông rất sâu là nhờ vào bút pháp mạch lạc, đặt mảng đậm nhạt rất trúng. 

Ông vẽ liền mạch khi sơn còn đang ướt, tạo điều kiện cho các mảng sơn quyện vào 

nhau trong trẻo nhờ bút pháp khỏe mạnh của họa sỹ. Đặc biệt, chất cảm của các 

mảng mầu là sức mạnh của chất liệu sơn được thể hiện nổi trội trong tranh của Trần 

Văn Cẩn.  

 Khác với các họa sỹ Ấn Tượng châu Âu, các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 

1925- 1945 đã sử dụng chất liệu sơn dầu với sự khái quát, mảng mầu lớn và ít thay 

đổi sắc độ trong một mảng. Độ óng ả của màu cùng lợi thế của chất liệu về khả 

năng vẽ nhanh theo đuổi cảm xúc được phát huy tối đa. Từ một chất liệu còn hoàn 
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toàn xa lạ nhưng ngay từ đầu, chúng ta đã có những họa sỹ sử dụng chất liệu sơn 

dầu đầy kỹ thuật, cho chúng ta niềm tin rằng chất liệu sơn dầu có khả năng hòa 

nhập và có tính quyết định cho tương lai của hội họa Việt Nam hiện đại.  

2.3.2. Chất liệu lụa 

Có lẽ, nhờ vào truyền thống chăn tằm dệt vải có từ lâu đời, có nhiều làng nghề 

truyền thống làm lụa nổi tiếng, người nghệ sỹ Việt Nam đã sớm nhận thấy chất liệu 

lụa là chất liệu phù hợp cho mỹ thuật. Tranh lụa được nhận định “phản ánh chính xác 

cái thần của văn hóa Việt Nam: đề tài tĩnh, âm tính, nhẹ nhàng…” [1, tr.57]. 

Tranh vẽ trên nền lụa được gọi là tranh lụa. Tuy ở Việt Nam lụa đã được vẽ 

từ rất sớm, nhưng có lẽ vì điều kiện khí hậu cũng như việc bảo tồn và phát triển 

không được chú trọng nên không giữ được nhiều bức tranh lụa cổ. Tên của chất liệu 

tranh thường thì được gọi theo tên chất liệu màu, nhưng với lụa thì lại gọi với tên 

của vật liệu làm nền. Vì thế, người vẽ không được đánh mất đi cấu tạo đặc trưng thớ 

lụa, chính nó đã tạo nên cái tên gọi của thể loại. Sự thành công của tác phẩm lụa 

trong quá trình vẽ còn là khả năng sử dụng màu nước, phẩm hoặc mực nho. Sau này 

người ta còn dùng những hoạ phẩm đục hơn như bột màu, tempera.  

 Lụa trước khi vẽ phải căng lên khung, sự trau chuốt mượt mà mà óng ả của 

những sợi lụa khi căng lên đều và thẳng đan xen nhau tạo ra những hạt lụa li ti, với 

vẻ đẹp đặc thù đó, nền lụa góp phần không nhỏ vào vẻ đẹp của bức tranh. Thông 

thường lụa mới được quét một lớp hồ loãng, người vẽ phải rửa qua lớp hồ này để 

màu có thể ngấm vào từng thớ lụa. Nếu lụa hút nhiều nước như lụa Trung Quốc thì 

nên quét một lớp hồ có pha lẫn một ít phèn chua để chống mốc. Điểm mạnh của 

tranh lụa là ở sự trong trẻo và êm dịu của màu sắc, điều này rất phù hợp với tính 

cách nhu mì, nhẹ nhàng của người Việt.  

Phần lớn người vẽ tranh lụa thường xây dựng phác thảo hết sức kỹ càng trước 

khi thể hiện lên. Đa số các họa sỹ sử dụng cách can hình từ bản can giấy lên lụa để 

lưu nét lại một cách chính xác, tuy nhiên cũng có thể vẽ lụa một cách thoải mái và 

trực tiếp. Khi vẽ lụa, người ta thường vẽ từ nhạt đến đậm, màu nhạt chồng lên nhau 



73 

 

nhiều lần sẽ thành đậm nhưng vẫn nhìn thấy thớ lụa tạo nên vẻ đẹp trong trẻo và sâu 

thẳm. Vẽ chồng lên nhau bằng các màu khác nhau cũng là một cách pha màu, thỉnh 

thoảng khi màu đã khô, phải rửa nhẹ cho sạch những cặn bẩn nổi lên mặt lụa và để 

cho màu ngấm vào từng thớ lụa. Muốn cho các mảng màu cạnh nhau hòa vào với 

nhau không còn ranh giới tách bạch, tạo ra một hiệu quả mềm mại, mờ ảo, người ta 

vẽ khi mặt lụa còn hơi ẩm và kết hợp với kỹ thuật “vuốt mềm”. Trong các chất liệu 

vẽ lụa có họa sỹ còn sử dụng cả bột điệp hay bạc thêm vào tranh lụa tạo thêm nét độc 

đáo cho tranh. 

Nghệ thuật vẽ tranh lụa của các họa sỹ thời Đông Dương có điểm khác biệt 

với kỹ thuật vẽ tranh lụa cổ là ở chỗ: Tranh lụa cổ thường được vẽ trực tiếp lên lụa 

khô, trong khi tranh lụa hiện đại được vẽ trên lụa ướt, vẽ nhiều lớp cho đến khi 

được như ý của họa sỹ. Tranh lụa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã không còn lối 

vẽ tượng trưng như cổ xưa nữa. Tính hiện thực đã vào tranh lụa dựa trên nền tảng 

thẩm mỹ khoa học phương Tây. Không gian ba chiều được dụng tâm miêu tả, mây, 

nước, cảnh vật đến khuôn mặt dáng hình bằng nhiều sắc độ, nên tranh lụa giai đoạn 

này êm đềm, mềm mại. Các họa sỹ thường tránh vẽ những mầu tương phản mạnh 

trên chất liệu này. 

Ý thức dân tộc được thể hiện rõ do những biến đổi về nhận thức trong giai 

đoạn này là một yếu tố thuận lợi cho tranh lụa phát triển. Những cảnh sắc nên thơ, 

những sinh hoạt đời thường bình dị là những đề tài được ưa chuộng đưa những họa 

sỹ tìm về những hoài niệm hiện lên mơ màng trên chất liệu lụa mềm mại.  

 Tranh lụa thoạt đầu không có nhiều công chúng, nhưng với sự thanh nhã, 

giản dị như đời sống nông thôn đã đần dần hấp dẫn những con mắt khó tính nhất. 

Nhiều họa sỹ đã đóng góp vào sự phát triển của tranh lụa bằng nhiệt tâm vô bờ. 

Tranh lụa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 có thể xếp vào hai loại chủ yếu là tranh 

chân dung và tranh sinh hoạt, đại diện cho nền hội họa mới. Ngay từ những năm 

1931 - 1937 trong lúc chất liệu sơn mài đang còn trong giai đoạn thử nghiệm còn 

sơn dầu mới du nhập vào trong quá trình học tập bài bản, thì hầu hết các họa sỹ đều 

đã vẽ tranh lụa.  
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 Chất liệu lụa đã được phát triển mạnh ở Việt Nam trong giai đoạn 1925 - 

1945 với những họa sỹ tài năng, đã mở ra một xu hướng của tranh lụa Việt Nam 

hiện đại. Tranh lụa hiện đại Việt Nam mới ra đời cùng với sự ra đời của Trường 

Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, thuận lợi như vậy một phần lớn là nhờ những 

người thầy Pháp đã khuyến khích họa sỹ Việt Nam sử dụng hai chất liệu truyền 

thống là sơn mài và lụa để vẽ tranh. Chất liệu lụa được hầu hết các họa sỹ tài 

danh giai đoạn này sử dụng như Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, Lương Xuân Nhị, 

Lê Thị Lựu… Song chỉ có họa sỹ Nguyễn Phan Chánh vẽ tranh lụa gần như là 

chất liệu duy nhất trong sự nghiệp của ông. 

Họa sỹ Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) được coi là họa sỹ đã khai phá loại 

hình tranh lụa hiện đại Việt Nam. Ông vẽ như kể về những câu chuyện đời sống 

thường ngày của Bắc Bộ, gạt bỏ những quan điểm thẩm mỹ đóng cứng nhiều khuôn 

phép cổ xưa, cũng chẳng áp dụng máy móc quan niệm thẩm mỹ hiện đại ông mới 

học. Từ những bức lụa của ông, toát lên đời sống quá khứ, nhân vật của ông đều 

hiền hòa, tĩnh lặng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Những câu chuyện đồng áng, vườn 

tược và trò chơi dân gian được hiện ra trong tranh như kể về một thế giới đời sống 

quanh ông làm nên một dòng tranh Nguyễn Phan Chánh, yên tĩnh, trong trẻo lạ kỳ. 

Sự mơ màng, mềm mại mà có ai đó gọi là kỹ thuật “mờ sương” của tranh lụa của 

ông có lẽ một phần nhờ vào những thớ lụa vẫn ẩn hiện trong tranh là một hiệu quả 

riêng có của chất liệu đã được ông phát huy triệt để.  

Những bức vẽ thành công của Nguyễn Phan Chánh có một phong vị đặc biệt 

Việt Nam, đồng thời phù hợp với quan niệm hội họa hiện đại. Những mảng màu 

đơn giản, ấm áp, nhuần nhị, những đường viền mềm mại, những khoảng trống được 

thể hiện rất độc đáo. Ngoài ra nhân vật và bối cảnh Việt Nam được nghiên cứu kỹ 

lưỡng và cách điệu hết sức đơn giản, cô đọng. Nguyễn Phan Chánh đã sử dụng 

phương pháp hội họa mà ông đã học tập từ người Pháp như những phương tiện để 

tôn vinh những giá trị dân tộc. Ông đã đi về vùng nông thôn để phác họa các nông 

dân. Nguyễn Phan Chánh dựa vào chính mắt nhìn của mình chứ không phải theo 

quy ước cũ, cũng chẳng sử dụng máy móc những bài học mới để tạo ra các tác 
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phẩm. Thành công của ông đã lôi cuốn các bạn cùng lứa và các họa sỹ thuộc lớp 

sau, mỗi người đã đóng góp và làm phong phú thêm kỹ thuật vẽ tranh lụa.  

Là một trong số ít nữ sinh mỹ thuật thời đó, bà Lê Thị Lựu tham gia hội các 

nữ họa sỹ và điêu khắc, sau khi đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông 

Dương và được nhận giải thưởng về tranh lụa của hội. Tranh của Lê Thị Lựu mang 

đậm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và châu Á. Bà thích những đề tài về gia đình 

và thích bày tỏ tình yêu qua các đề tài phụ nữ và trẻ em. Phong cách nghệ thuật của 

bà mang tính kinh điển, nhưng luôn thể hiện bằng một bút pháp mềm mại và một 

gam màu dịu dàng được trên những thớ lụa. Lúc đầu bà cũng vẽ theo phong cách 

Trung Quốc, dùng các mảng màu có viền nét, sáng tối phân cách, sau mới chuyển 

dần sang các ảnh hưởng của phái ấn tượng Pháp như Cezanne, Renoir, nhưng cái 

cốt lõi vẫn luôn là một tinh thần Việt Nam.  

Họa sỹ Mai Trung Thứ tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương 

khóa đầu tiên. Tác phẩm lụa của ông thoạt nhìn giống như là nghệ thuật dân gian: 

đường nét, màu sắc mộc mạc, có khi không theo luật viễn cận. Tranh của ông vừa hồn 

nhiên vừa chứa chan tình cảm luyến tiếc cái cổ xưa, cái thiện lương. Cách vẽ hình táo 

bạo và hồn nhiên, bố cục tập trung giữa tranh, tương quan mạnh của các mảng được thể 

hiện trên nền lụa rệt mau làm nên sự khỏe khoắn của tranh Mai Trung Thứ.  

Mai Trung Thứ, Lê Phổ, Lê Thị Lựu là những người sau này sống định cư ở 

Pháp, trung tâm hội họa thế giới với đủ trường phái tân kỳ. Nhưng họ vẫn vẽ tranh 

lụa, góp phần cất lên một tiếng nói nghệ thuật hội họa độc đáo của Việt Nam trong 

dòng chảy nghệ thuật thế giới.  

 Tranh lụa của các họa sỹ thời Đông Dương đã kết hợp được cách nhìn trong 

hội họa châu Âu, là kỹ thuật dựng hình, sự sắp xếp bố cục chặt chẽ, có không gian viễn 

cận rồi kết hợp phong cách cổ truyền phương Đông cô đọng và khái quát, đã khoe 

được vẻ đẹp chất liệu lụa Việt Nam với những sắc thái riêng. Vai trò của chất liệu lụa 

là bảo tồn tính riêng biệt của nghệ thuật Việt Nam, khôi phục và làm sâu sắc thêm di 

sản văn hóa lịch sử. Kết hợp với những hiểu biết về thẩm mỹ hiện đại, những họa sỹ 

Việt đã tạo ra được một dấu ấn văn hóa lâu bền trên những tác phẩm lụa của mình. 
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2.3.3. Chất liệu sơn mài  

Chất liệu sơn ta là một chất liệu tự nhiên mà rất nhiều vùng đất trên lãnh thổ 

châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng có thể lấy được nguồn nguyên liệu đó từ cây 

sơn. Với chất liệu này kết hợp với vàng, bạc, người nghệ nhân xưa kia có thể làm ra 

những sản phẩm mang tính trang trí và thờ cúng tạo nên vẻ huyền bí, linh thiêng và 

rất sang trọng. Với đất và gỗ làm thành vóc, sơn mài hội đủ năm yếu tố kim (vàng, 

bạc), mộc (gỗ làm vóc), thủy (nhựa cây sơn), hỏa (son, mầu đỏ), thổ (đất làm vóc). 

Đây là năm yếu tố cơ bản nhất tạo nên thế giới theo quan niệm “ngũ hành” trong văn 

hóa của người Việt. 

Trong nghệ thuật, nhiều thành tựu được công nhận là sản phẩm của nhân 

loại, nhưng có những điều đặc biệt và mỗi khi nhắc tời người ta thường nhắc đến 

vùng đất đã sản sinh ra nó, sơn mài là một ví dụ. Vào khoảng năm 1925 - 1927 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã mở ra Ban sơn mài. Người quan tâm 

tới lĩnh vực này sớm nhất là họa sỹ Joseph Ingimberty, bắt đầu từ khi mới sang 

nhậm chức giảng viên môn trang trí Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương 

năm 1925. Nhân một buổi ông được họa sỹ Nam Sơn dẫn đi vẽ ở Văn miếu Quốc 

Tử Giám, ông đã thực sự sửng sốt trước vẻ đẹp của sơn son thếp vàng đã có từ 

lâu đời trên các đồ thờ và hoành phi câu đối ở đây, sau đó do đề xuất của ông mà 

Ban sơn mài được mở ra, bắt đầu cho một chất liệu hội họa mới riêng có của 

Việt Nam.  

Nói về chất liệu sơn dùng để làm tranh sơn mài có nhiều ý kiến khác nhau.  

Người say mê thì coi đó như “một chất liệu độc đáo, làm phong phú thêm cho gia 

tài mỹ thuật thế giới”, cũng có ý kiến thận trọng đánh giá “sơn ta không nên và 

cũng không thể đi vào hội họa”. Nhưng bắt đầu là những thử nghiệm rồi những 

thành công đã đến. Cái lối sơn cổ hơi hào nhoáng, lòe lẹt, trơ và phô đã từng bước 

trở nên nhã nhặn và quý phái, huyền ảo. Sơn mài đã trở thành một chất liệu hội 

họa độc đáo và riêng có của Việt Nam.  

Thời kỳ đầu, cả giáo sư và sinh viên đều do ông Đinh Văn Thành, một nghệ 

nhân sơn mài giúp đỡ kỹ thuật. Trong thời gian tiếp xúc với nền mỹ thuật châu Âu, 
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“bác phó Thành” cũng như những sinh viên mỹ thuật quyết định làm thử nghiệm về 

chất liệu sơn nhằm khắc phục hạn chế về màu. Năm 1932 ông Thành đã đem mài 

thử một tấm sơn do sinh viên Trần Văn Cẩn vẽ. Từ thời thượng cổ, nghề sơn mỹ 

nghệ khi vẽ thường pha dầu trẩu với sơn ta nên không bao giờ mài được vì sợ hỏng, 

còn bức bác Thành mài thử được vẽ và phủ bằng chất sơn có pha nhựa thông thay 

vào dầu trẩu cho nên nước sơn, mảng màu vẫn giữ sắc đậm đà, phô bầy được chất 

óng ánh của bạc, của vàng dưới lớp mầu. Đó là thủ pháp mới được khám phá mở 

đầu cho nghệ thuật vẽ tranh sơn mài ở Việt Nam.  

Chất liệu sơn mài được các họa sỹ nhận thấy bản chất lộng lẫy, huyền thoại, 

có hình tượng và ngôn ngữ riêng của nó. Những họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 

1945 đã có công lớn đưa sơn mài vượt qua những nguyên tắc cổ. Họ tiến tới ranh 

giới giữa hiện đại và dân tộc, có lẽ điều đó nẩy sinh từ trong tâm linh người vẽ. 

Ngoài việc dùng vàng bạc theo chất liệu truyền thống các họa sỹ cũng gắn thêm vỏ 

ốc, vỏ trứng vào tác phẩm dể tạo thêm những sắc độ mới cho sơn mài. Từ những 

chất liệu tưởng chừng như khô sượng như vỏ trứng gà, vỏ trai, vỏ ốc, khi được kết 

hợp với then, son, vàng, bạc, chúng đã trở thành ánh sáng “nhễ nhại và huyền diệu 

trên thân thể của một thiếu nữ” [91, tr.321], hay mầu trắng tinh khôi của tà áo dài. 

Đó là kết quả của suy nghĩ và kinh nghiệm. 

Nói về tranh sơn mài, ta không thể không nhắc đến danh họa Nguyễn Gia Trí, 

một người đã dành “toàn tâm, toàn trí, toàn tình” cho sự nghiệp vẽ tranh sơn mài, cả 

đời ông chỉ gắn với chất liệu sơn mài. 

Những bức tranh sơn mài của Nguyễn Gia Trí lãng mạn, nổi bật sự sang quý, 

lộng lẫy của những điều giản dị, như thực như mơ. Tranh của ông dường như là 

hình ảnh phản chiếu của mọi nhân vật, đối tượng dưới một mặt nước trong veo, đó 

là nhờ những mảng mầu sâu thẳm bởi tăm vàng, bạc ẩn sâu trong then, son, cánh 

gián. Thái Bá Vân viết: “Thế giới hội họa của Nguyễn Gia Trí là cái âm hưởng huy 

hoàng, thần tiên, không là của đời sống thực này, mà là miền hư ảo, xa xôi, với 

bảng mầu mạnh mẽ, rạo rực, sâu lắng” [91, tr.200]. Tác phẩm của ông là chuẩn mực 

cho các họa sỹ nhiều thế hệ về kỹ thuật vẽ tranh sơn mài. Ông là người đầu tiên 



78 

 

trong số nhiều họa sỹ Việt Nam gặt hái được thành công rực rỡ trên con đường tìm 

tòi chất liệu tạo hình mới mang nét đặc sắc Việt Nam này. Mặc dù ông áp dụng cả 

phương pháp tiếp cận hội họa hiện đại phương Tây nhưng lối nhìn và kỹ thuật sơn 

mài của ông dùng là thuần Việt. 

 Thời kỳ cực thịnh của tranh sơn mài giai đoạn 1925 - 1945 là vào những 

năm 1938 - 1944. Hàng loạt tác phẩm sơn mài ra đời và làm nên một tiếng vang lớn 

như bức: Ngày xuân trảy hội của Nguyễn Tường Lân; Cảnh làng quê của Nguyễn 

Gia Trí; Thêu lộng của Trần Văn Cẩn; Hội chùa của Lê Quốc Lộc; Cá vàng của 

Phạm Hậu; Phong cảnh Bắc kỳ của Lê Phổ; Vinh quy của Nguyễn Khang; Ánh 

trăng bên bờ ao của Phạm Đức Cường; Cảnh nông thôn của Nguyễn Đỗ Cung … 

Các họa sỹ vẽ tranh sơn mài khác như Trần Văn Cẩn, Trần Quang Trân, Nguyễn Tư 

Nghiêm, Nguyễn Văn Tỵ... đều có những đóng góp đáng kể cho việc khẳng định 

tính chất độc đáo của hội họa sơn mài Việt Nam. Họ thường vẽ phong cảnh, đình 

chùa, cầu quán, bờ tre, sông biển... với những màu sơn mài truyền thống như son, 

then, vàng, bạc cánh gián cùng gam màu nóng, lạnh với các thủ pháp tạo hình đặc 

biệt, không dễ làm chủ của sơn mài. 

Từ những thành công và đóng góp của các họa sỹ thời Đông Dương thuở ấy 

đến nay, tranh sơn mài Việt Nam đã được coi là “quốc họa” được nhiều bè bạn trên 

thế giới sưu tầm và ca ngợi.  

2.3.4. Chất liệu bột màu, màu nước 

Có những chất liệu được đánh giá cao hay thấp không phải vì hiệu quả nghệ 

thuật mà vì tính bền vững của nó. Về điểm này, bột mầu và mầu nước khó có thể so 

bì với các chất liệu sơn dầu, lụa, sơn mài đã nói trên. Nhưng tranh bột màu, mầu 

nước lại có thế mạnh trong khả năng nghi chép nhanh của mình, rất hữu dụng trong 

những khi vẽ trực họa. So với các chất liệu hội họa khác thì tranh bột màu, màu 

nước cũng chẳng kém khả năng diễn tả sâu, nắm bắt các hòa sắc của thiên nhiên và 

cuộc sống. Bằng chính vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, tranh bột mầu, thuốc nước ngoài 

vai trò lớn trong việc hỗ trợ xây dựng tác phẩm cho các chất liệu khác, mà còn có 

chỗ đứng riêng của mình với tư cách là những chất liệu độc lập.  
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 Bột màu là một chất liệu được chế tạo từ các khoáng chất có thể lấy trong 

thiên nhiên như đất, đá, quặng… bằng phương pháp hóa học. Khi cho vào nước nó 

không hòa tan mà kết tủa, vì vậy khi vẽ phải dùng đến chất keo kết dính. Có nhiều 

chất để kết dính như gôm, lòng trắng trứng, keo xương cá, keo da trâu... Các chất 

mầu này thường được vẽ trên các bề mặt tiện dụng như giấy catton, giấy báo, giấy 

dó, gỗ… Do có thể vẽ lên nhiều bề mặt như vậy nên tạo ra những bức họa với thủ 

pháp và giá trị khác biệt. Chất liệu bột màu thường chỉ được sử dụng cho việc ghi 

chép, hoặc làm phác thảo bố cục, còn với chất liệu màu nước thì khả năng sử dụng 

cho sáng tác có phổ biến hơn.  

Ở Việt Nam với chất liệu bột màu và màu nước, vì nhiều lý do (tính tiện 

dụng, sự khan hiếm các chất liệu hội họa khác) mà được các họa sỹ sử dụng 

nhiều. Các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã dùng bột mầu, màu nước 

để nghi chép nhanh những diễn biến hiện thực trong cuộc sống. Không những 

vậy bột mầu, màu nước đôi lúc còn được họ thể thể hiện như một chất liệu chủ 

đạo và xây dựng nên những tác phẩm có giá trị trong kho tàng hội họa Việt 

Nam. Đặc biệt với chất liệu màu nước đã được sử dụng trong nghệ thuật vẽ 

tranh lụa hết sức phù hợp. Mầu nước mỏng và trong trẻo giúp cho lối vẽ nhiều 

lớp nhuộm mầu trên lụa phát huy hiệu quả cao. 

Một vài tác phẩm bột mầu tiêu biểu như: Xuân thu ngoạn cảnh đồ (1933) 

của họa sỹ Nam Sơn; Phong cảnh Huế (1943), Cổng thành Huế (1941); Kinh 

thành Huế (1943) của Nguyễn Đỗ Cung đã trở thành những tác phẩm hội họa 

hoàn chỉnh và đúng nghĩa. Mầu nước có vai trò lớn trong vẽ lụa với rất nhiều tác 

phẩm lụa nổi tiếng của Nguyễn Phan Chánh, Lê Văn Đệ, Trần Văn Cẩn… . 

Nghiên cứu sinh đã thống kê tỉ lệ sử dụng chất liệu của các họa sỹ giai 

đoạn 1925-1945 (Biểu đồ này được xây dựng dựa trên bảng thống kê 256 tác phẩm 

hội họa tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn 1925-1945. Kết quả  đã cho thấy khả 

năng thích ứng và phát huy của họ giữa những chất liệu truyền thống và chất liệu 

mới từ phương Tây.  
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Biểu đồ tỷ lệ chất liệu của các tác phẩm hội họa tiểu biểu Việt Nam  

giai đoạn 1925 – 1945 

TT Chất liệu Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Lụa 101 39,5 

2 Sơn dầu 78 30,5 

3 Sơn mài 42 16,4 

4 Các chất liệu khác 35 13,6 
 

 

Tiểu kết  

Với sự ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, mỹ thuật Việt 

Nam hiện đại đã bước ra ánh sáng thời đại, hòa nhập với dòng chảy đương đại của 

nền mỹ thuật thế giới. Từ đây nhiều kiến thức tạo hình mới mang tính chất của hội 

họa hàn lâm châu Âu đã được truyền bá vào Việt Nam, qua chương trình đào tạo 

của trường này trên nhiều phương diện: Các thể loại hội họa, ngôn ngữ tạo hình, 

chất liệu hội họa, đề tài hội họa. 

Thể loại hội họa của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945 hoàn toàn cởi 

bỏ mọi sự gò bó, trói buộc mà phong kiến áp đặt. Tranh chân dung, tranh sinh hoạt, 

tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật đã trở thành bốn loại thể cơ bản của hội họa giai 

16.4

39.5

30.5

13.6

Sơn mài

Lụa

Sơn dầu

Các chất liệu khác
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đoạn này. Xúc cảm của người họa sỹ được phép tự do bộc lộ trước bất kỳ một hình 

ảnh hiện thực khách quan nào. Những khuôn mặt nông thôn hay những chân dung 

thành thị, phong cảnh nơi thôn quê hay những đền đài tráng lệ, lễ hội, tín ngưỡng 

hay sinh hoạt ngày thường… tất cả  đều có thể trở thành đối tượng để phản ánh cái 

đẹp trong hội họa. 

Ngôn ngữ của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945 đã được giao lưu tiếp 

biến với nghệ thuật hàn lâm châu Âu. Thủ pháp tạo hình, mầu sắc, đường nét, chất 

họa là những yếu tố có vai trò quan trọng trong một tác phẩm hội họa. Những yếu tố 

này đã được chiếu rọi bởi những kiến thức khoa học thẩm mỹ hiện đại và được thể 

hiện nhuần nhuyễn trên những tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945.   

 Các tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 được vẽ bằng nhiều 

chất liệu khác nhau, nhưng ba chất liệu sơn dầu, sơn mài và lụa vẫn là ba chất liệu 

chính. Mỗi chất liệu đều có lợi thế đặc thù riêng có, sơn dầu óng ả, linh hoạt; sơn 

mài sang trọng mà ẩn dụ, ước lệ; lụa thì lại mềm mại, mơ màng. Đặc biệt ta phải 

nhấn mạnh đến sự thành công của hai chất liệu tranh sơn mài và tranh lụa, đây là 

hai chất liệu truyền thống của dân tộc.  

Trong giai đoạn khởi đầu đầy sự mới mẻ này, các họa sỹ Việt Nam đã kịp 

nắm bắt và chắt lọc những tinh hoa của nghệ thuật nhân loại để phát triển tình cảm 

và trí sáng tạo của mình một cách không thụ động. Trong khoa học về những kiến 

thức tạo hình ấy nhiều người đã tìm được phong cách riêng để vận dụng vào sáng 

tạo nên tác phẩm đặc sắc. Có lẽ hơn đâu hết cái hồn dân tộc và thiên nhiên con 

người đất nước và văn hóa Việt Nam vẫn là những cốt lõi căn bản trong tư duy và 

tình cảm của người họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945.  
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Chƣơng 3 

SỰ HÌNH THÀNH XU HƢỚNG VÀ ĐẶC ĐIỂM  

CỦA HỘI HỌA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1925 - 1945 

3.1. Sự hình thành xu hƣớng của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 

3.1.1. Xu hướng lãng mạn  

Từ “lãng mạn” là từ Hán Việt có nghĩa là sóng tràn bờ (lãng là vượt qua, tràn 

qua; mạn là gianh giới), chỉ sự phóng khoáng, tự do vượt lên mọi ràng buộc. Tính 

chất lãng mạn là thuộc tính thẩm mỹ biểu hiện chủ yếu là vươn lên trên thực tại. Óc 

tưởng tượng của con người trở thành động lực sáng tạo, lấy cảm xúc để phá vỡ 

những quy định, quy tắc trói buộc.  

Nghệ thuật lãng mạn ra đời ở Pháp vào cuối thế kỷ 18 sau Cách mạng tư sản 

1789. Chính sự sụp đổ của chế độ phong kiến và sự hình thành quan hệ xã hội mới 

đã tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của mọi tầng lớp trong xã hội. Xuất phát 

từ chiều hướng văn học mạnh mẽ ở châu Âu lúc bấy giờ với những mơ ước, tưởng 

tượng hướng tới tương lai, tạo nên một thế giới xa xôi, đẹp đẽ đầy mộng mơ. Quan 

niệm này dần ảnh hưởng sang các ngành nghệ thuật khác, trong đó có hội họa. Họa 

sỹ lãng mạn nhân danh ý tưởng của mình mà vẽ, không sao chép mà “biểu lộ tự do 

những cảm tưởng riêng”. Sau khi được lan tỏa ra nhiều quốc gia nó được gọi là Chủ 

nghĩa Lãng mạn hay Xu hướng Lãng mạn, người tiên phong của Chủ nghĩa Lãng 

mạn trong hội họa là họa sỹ Pháp Eugene Delacroix (1780-1867). 

Về mặt kỹ thuật, các họa sỹ Lãng mạn đã khai thác triệt để sự hấp dẫn, sống 

động của mầu sắc. Khả năng dùng mầu để tạo ra độ sáng, sự kích động của của các 

sắc độ và sự tương phản của nó nhằm thể hiện tính cảm xúc của nội dung là nét điển 

hình của hội họa Lãng mạn. 

Ở Việt Nam những năm nửa đầu thế kỷ 20 xu hướng Lãng mạn thu hút nhiều 

văn nghệ sỹ của nhiều loại hình nghệ thuật hưởng ứng. Những bài thơ, tiểu thuyết, và 

tác phẩm hội họa ra đời từ xu hướng này đã trở thành triết lý và hình thành lối sống 

cho nhiều người.  
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Năm 1932 đến 1945, phong trào “Thơ mới” đã chịu sự ảnh hưởng nhiều từ 

những trường phái thơ Pháp như trường phái Tượng trưng cuối thế kỷ 19 và trường 

phái Lãng mạn đầu 20. Nhiều tác phẩm, tác giả văn học theo xu hướng Lãng mạn đã 

trở nên nổi tiếng và hết sức quen thuộc với người đọc như: Thế Lữ với tác phẩm Nhớ 

rừng,Cây đàn muôn điệu, Xuân Diệu với Nguyệt cầm, Kỹ nữ, Lưu Trọng Lư với 

Tiếng thu, Nguyễn Nhược Pháp với Em đi Chùa Hương, Vũ Hoàng Chương với Say 

đi em, Nguyễn Bính với Mưa xuân… 

 Trong hội họa các họa sỹ lãng mạn lấy nguồn cảm hứng từ những trường đoạn 

tiểu thuyết mang nhiều kịch tính. Cách vẽ linh hoạt và màu sắc tươi sáng hơn, tạo tính 

chất động trong tranh nhiều hơn, họ không ngần ngại phô diễn những cảnh tượng dữ 

dội gây ấn tượng mạnh nơi công chúng. Hội họa lãng mạn cũng đặt ra những chủ đề 

mới đa dạng hơn, đem lại cho người họa sỹ niềm hứng thú mới trước tâm trạng của 

chính mình. Hội họa lãng mạn đã biến họa sỹ chở thành những kẻ mộng mơ hão huyền 

và có gì đó cô đơn. Có lẽ đó là cách phản ứng lại hiện thực xã hội đương thời, họ thoát 

li thực tế tìm đến thế giới khác để tìm cảm giác thỏa mãn khát vọng hằng mong muốn 

trên bức tranh của mình. 

 Chủ nghĩa Lãng mạn đòi hỏi tự do cá nhân triệt để, nhờ thế từ lúc hứng khởi 

tới khi sáng tác, người nghệ sỹ có những say sưa, thích thú, tâm hồn với lửa đam mê 

bay bổng nảy sinh ra ý đột khởi. Một thời đại mới với với sự quan tâm nhiều hơn 

đến cá tính của con người đã mở ra. Cái hư ảo, những trạng thái tâm lý trở thành 

những đề tài thích hợp cho những biểu hiện của các họa sỹ. Hướng tiếp cận nghệ 

thuật có tính lãng mạn này giúp cho các nghệ sỹ hầu như mở rộng ở mọi đề tài, thỏa 

mãn cái tôi. 

Trong Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thủa ban đầu, các giáo sư 

Victor Tardieu và Joseph Inguimberty, thực ra cũng chỉ dạy cho học trò của mình kỹ 

thuật sơn dầu của phương Tây, một thứ kỹ thuật khá cơ bản, kinh viện, chứ các ông 

cũng không truyền cho họ một quan niệm nghệ thuật đặc thù của một trường phái nào 

cả. Nhưng mọi sự chuyển biến mọi mặt của nghệ thuật mới cũng đã có tác động đến 

hội họa. Mặt khác mâu thuẫn xã hội không thể dung hòa và bế tắc đã gây một tâm thế 
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quay về bản ngã. Cái tôi với thái độ bàng quan trước cuộc sống chiếm lĩnh tâm hồn của 

nghệ sỹ, họ hướng nội và khai thác tâm lý của chính mình theo kiểu “tôi buồn, không 

hiểu vì sao tôi buồn”.  

Trên bình diện tư tưởng, sáng tác trong thời gian đầu của xu hướng hội họa 

Lãng mạn đã đáp ứng được khát vọng đương thời về nhu cầu giải phóng tư tưởng cá 

nhân. Đây là một yếu tố tích cực trong sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là giai đoạn này 

nền nghệ thuật tạo hình của chúng ta vừa thoát thai ra khỏi nền nghệ thuật dân gian 

truyền thống mà sự “khuyết danh” trên dấu ấn của tác phẩm là cơ bản. Sự xuất hiện 

ý thức về cái tôi cá nhân là một bước tiến quan trọng trong hành trình tư tưởng và 

nghệ thuật của nhân loại. Bởi vì sáng tạo nghệ thuật mang tính đặc thù, đó là sự 

sáng tạo cá nhân, cho nên sự giải phóng bản ngã, giải phóng cái riêng của chủ thể 

sáng tạo sẽ phát huy khả năng sáng tạo của nghệ sỹ, làm xuất hiện nhiều phong cách 

cá nhân khác biệt. 

 Tâm trạng xã hội trong thời điểm lịch sử Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã 

thu hút tâm trí của con người và một đòi hỏi về nhu cầu thẩm mỹ phù hợp, đó là 

mảnh đất mầu mỡ để hội họa Lãng mạn phát triển. Chúng ta có thể thấy, khi nắm 

bắt được những cách tạo hình mới lạ của châu Âu và phần nào đó được tiếp cận với 

những tác phẩm của các danh họa thế giới, các họa sỹ Việt Nam khao khát đổi mới 

trong sáng tạo theo những xu hướng mới. Không khỏi chịu sự ảnh hưởng cái mỹ 

cảm tiểu tư sản đang thịnh hành trong đời sống xã hội Việt Nam, nhất là trong đời 

sống của tầng lớp thị dân với những nhu cầu nghệ thuật tương ứng, chính vì vậy 

sáng tác ở thời kỳ này mang đậm chất lãng mạn, bao trùm lên hầu hết các thể loại 

của hội họa. Các họa sỹ Việt Nam tìm đến chủ nghĩa Lãng mạn như một cách phản 

ứng với xã hội Việt Nam đương thời, một xã hội mà họ cảm thấy thất vọng, chán 

nghét, họ quay về với cái “tôi”, xoa dịu sự “tổn thương” bằng mộng tưởng. 

Thẩm mỹ trữ tình lãng mạn được biểu hiện trọng hội họa Việt Nam 1925 - 1945 

qua nhân vật trong tranh chủ yếu là người phụ nữ. Người phụ nữ tân thời là hình ảnh 

quen thuộc đại diện cho xu hướng này, họ xuất hiện muôn hình muôn vẻ trong tranh. 

Những cô gái quê của Nguyễn Phan Chánh nhu mì, nhút nhát, e lệ… Những cô gái của 
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Tô Ngọc Vân đài các, sang trọng và tương tư… các cô gái của Nguyễn Gia Trí thì như 

những hình ảnh trong thiên thai, mộng mị… các cô gái của Mai Trung Thứ thì thoáng 

nét cô đơn, ưu tư. Các họa sỹ khác giai đoạn này như Nguyễn Tường Lân, Lương Xuân 

Nhị, Nguyễn Văn Tỵ, Lê Thị Lựu, Tôn Thất Đào, Nguyễn Tiến Chung… mỗi người 

đều vẽ lên hình tượng người phụ nữ mỗi vẻ, làm cho hình tượng người phụ nữ trở nên 

đa dạng. Đa phần các cô gái đều u hoài, vừa như mộng tưởng vừa như hiện thực. 

Thông thường những người thiếu nữ trong tranh của họ không diễn tả một con người 

cụ thể, họa sỹ chỉ thể hiện sự trong trắng cao quý của người phụ nữ chung chung, cài 

trong đó là những mường tượng xa hơn về tính chất “sớm nở tối tàn”.  

Tranh vẽ phong cảnh cũng là nơi để giãi bầy tâm trạng, là cớ để mượn cảnh 

tả tình. Mục đích là vẽ nên nét diễm lệ, mơ màng cuả thiên nhiên gắn với những nỗi 

niềm chứ không phải mô tả hình ảnh trước mắt. Những hình ảnh trời mây óng ánh 

trong ánh nắng, cổ tự thấp thoáng trong rừng cây toát lên một vẻ hoài cổ thiêng 

liêng, bầy tỏ cái luyến tiếc vẻ “diễm xưa” của nó. Với chất liệu sơn mài lộng lẫy, 

chất liệu lụa mềm mại và chất liệu sơn dầu màu sắc phong phú, tác phẩm hội họa 

lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đưa người ta vào một thế giới hư ảo như 

chốn bồng lai.  

 Những bức tranh theo xu hướng lãng mạn của hội họa Việt Nam giai đoạn 

1925 - 1945 không cầu kỳ, không tôn giáo, không khoa trương da thịt mà ẩn náu 

một tâm hồn thanh đạm, lãng mạn, mong manh như món đồ sứ “đẹp nhưng dễ vỡ”. 

3.1.2. Xu hướng hiện thực 

Phong trào hiện thực nổi lên ở châu Âu vào những năm 1850, một phần là 

phản ứng đối với những chủ đề xưa cũ, nhàm chán mà các viện hàn lâm châu Âu 

cổ xúy. Xu hướng này đồng thời cũng bác bỏ cảm hứng tưởng tượng của trường 

phái lãng mạn và chủ nghĩa hàn lâm hình thức ở mọi loại hình nghệ thuật. Người 

nghệ sỹ hiện thực không áp đặt một lý thuyết mỹ học hay một phong cách thuần 

nhất nào, ở họ là một cách nhìn trực diện, khách quan cuộc sống để thể hiện trong 

sáng tạo tác phẩm. Mục đích duy nhất của chủ nghĩa hiện thực là phản ánh con 

người chân thực trong quan hệ với hiện thực, thông qua việc mô tả những cái hợp 
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quy luật, điển hình trong cuộc sống. Những yếu tố và khuynh hướng của chủ nghĩa 

hiện thực đã biểu hiện ngay từ thời kỳ đầu của lịch sử nghệ thuật. Nhưng biểu hiện 

hoàn chỉnh nhất của Chủ nghĩa hiện thực là vào giữa thế kỷ 19, trong nghệ thuật 

của Chủ nghĩa hiện thực phê phán. 

 Trong hội họa thế giới, từ thế kỷ 17 đã có một số họa sỹ ở Tây Ban Nha, Hà 

Lan, Pháp vẽ theo chủ nghĩa hiện thực. Nhưng đến thế kỷ 19, thuật ngữ “Hiện thực” 

mới được đưa ra dùng để chỉ một xu hướng nghệ thuật hội họa xuất hiện ở Pháp vào 

cùng thời gian đó. Chủ nghĩa này đối lập lại với chủ nghĩa Cổ điển, chủ nghĩa Lãng 

mạn và lối vẽ nghiên cứu kinh viện. Người mở đầu cho phong tràohiện thực là họa sỹ 

Pháp Gustave Courbet (1819-1877). Trong tuyên ngôn của mình ông cho rằng hội họa 

cơ bản là một nghệ thuật cụ thể và hội họa phải dùng để thể hiện những vật có thật và 

hiện đang tồn tại. Vì vậy, phong trào này ưu tiên cho cách đặt vấn đề và giải quyết vấn 

đề một cách thực tế, nhấn mạnh cuộc sống sinh hoạt bình thường, đương thời, không lý 

tưởng hóa, tránh mọi hình thức “gây ảo ảnh”. Nghệ thuật được gọi là hiện thực khi tác 

phẩm được xây dựng và phản ánh đúng những gì có trong thực tế cuộc sống. 

 Ở trong bối cảnh xã hội ở Việt Nam, thời kỳ mà những trào lưu văn học ảnh 

hưởng từ các loại hình văn chương phương Tây đang nở rộ và phát triển. Đầu tiên là 

sự hình thành và phát triển của nền báo chí hoàn toàn mới mẻ, và như chúng ta đã 

biết chức năng của báo chí là thông tin, một lối thông tin dựa trên sự việc có thực. 

Sau khi tờ “Gia Định báo” ra đời vào năm 1865 tại Sài Gòn, ở Việt Nam đã xuất 

hiện hàng loạt các ấn phẩm “Đại Việt Tân báo”, “Đông Dương tạp chí, “An Nam 

tạp chí”, “Tiếng dân”, “Phong hóa”, “Thanh Nghị”, “Tri Tân”… Những tờ báo này 

một mặt góp phần trau dồi ngôn ngữ văn xuôi và nêu lên những vấn đề trong sinh 

hoạt đời sống của người dân mọi tầng lớp trong hiện thực xã hội, mặt khác cũng là 

nơi để truyền bá nền văn học Pháp và phương tây qua tác phẩm dịch của các nhà 

văn nổi tiếng trên thế giới từ lúc đó như tiểu thuyết của đại văn hào Pháp V.Hugo, 

thơ ngụ ngôn của La Fontaine, kịch của Moliere….  

 Khi chữ Quốc ngữ được sử dụng phổ biến và trở thành thông dụng trong 

ngôn ngữ truyền đạt văn chương chữ nghĩa thì bắt đầu có sự xuất hiện của các tác 
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phẩm tiểu thuyết đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam. Năm 1925 tại Hà nội 

xuất hiện tiếu thuyết “Quả dưa đỏ” của Nguyễn Trọng Thuật; “Tố Tâm” của 

Hoàng Ngọc Phách có nét mới ảnh hưởng từ tiểu thuyết hiện thực Pháp sau năm 

1930… Tiếp sau đó sự ra đời của nhóm “Tự lực văn đoàn” (Nhất Linh, Hoàng 

Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng, Tú Mỡ, Thế Lữ, Trần Tiêu, Xuân Diệu), rồi tiếp đó 

là những tác giả và tác phẩm Nguyễn Tuân với “Vang bóng một thời”; Vũ Trọng 

Phụng với “Số đỏ”; Ngô Tất Tố với “Lều chõng”, “Tắt đèn”… không gian nghệ 

thuật Việt Nam chuyển biến dần tới tính hiện thực. 

 Trong một môi trường nghệ thuật sôi nổi của những loại hình nghệ thuật 

mới ở Việt Nam đầu thế kỷ 20, tất nhiên sẽ có sự ảnh hưởng tới quan niệm nghệ 

thuật đến các xu hướng diễn tả nội tâm của người họa sỹ tạo hình. Các họa sỹ được 

đào tạo ở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương sau khi được tiếp thu những 

kiến thức tạo hình của châu Âu họ đã nhanh chóng tìm các phương thức thể hiện 

mới trong tranh của mình. Họ dần nhận thấy xu hướng lãng mạn không thể giãi bầy 

trọn vẹn những nét đẹp vô cùng phong phú của hiện thực đời sống. Đã có nhiều họa 

sỹ vừa vẽ theo xu hướng lãng mạn lại vừa vẽ theo xu hướng hiện thực, các họa sỹ 

háo hức thể nghiệm, thu phục thị giác của người xem bằng một cái nhìn mới, cái 

nhìn thấu thị khoa học. Trong tinh thần của cái nhìn hiện thực đó, các họa sỹ Việt 

Nam giai đoạn 1925 - 1945 đưa vào tác phẩm những chủ đề chưa từng có trong mỹ 

thuật Việt Nam truyền thống.  

Thành công của xu hướng hiện thực trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 

- 1945 là rất lớn, họa sỹ theo xu hướng hiện thực phản ánh đời sống của nhân dân, 

nhất là nhân dân lao động, họ ca ngợi lên những đức tính cần cù, chịu khó, tâm 

hồn mộc mạc, chất phác của tầng lớp này, làm cho người xem tranh biết yêu quê 

hương đất nước, biết trăn trở và suy nghĩ trước thực tại. Tư tưởng và xúc cảm của 

họa sỹ bao giờ cũng nảy sinh từ những hình ảnh cụ thể của đối tượng, thông qua 

nhận thức riêng của từng họa sỹ và được thể hiện bằng một phong cách  riêng 

mang rõ cá tính sáng tạo của tác giả. Dù ý thức phản kháng những mặt xấu của xã 

hội chưa rõ ràng, nhưng trong các tác phẩm hội họa của mình họ đã phần nào phản 
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ánh thực trạng đời sống xã hội. Ví như hai bức tranh lụa Cha con và Cô đơn 

(1936) của Trần Văn Cẩn, hình ảnh gia đình nông dân nghèo khổ, làm cho người 

xem phải suy nghĩ.  

 Các tác phẩm vẽ về đời sống sinh hoạt thôn quê cho thấy tình yêu cái đẹp 

trong lao động ở nông thôn. Nguyễn Phan Chánh là họa sỹ có lối thể hiện hiện thực 

rất đặc biệt. Tranh của ông bao giờ cũng dịu êm, ấm áp, các nhân vật trong tranh thì 

chất phát, giản dị, mộc mạc, hồn nhiên như phản ánh chính con người của họa sỹ. 

Tác phẩm lụa Chơi ô ăn quan (1931) của Nguyễn Phan Chánh là một trong những 

tác phẩm đã làm nên tiếng vang cho hội họa hiện đại Việt Nam tại cuộc triễn lãm ở 

Paris. Nội dung tác phẩm được khai thác rất bình dị, dễ cảm nhận từ cách thể hiện 

đến nội dung. Nguyễn Phan Chánh rung động trước cảnh các em bé thôn quê trong 

trang phục áo yếm nâu sồng, đầu vấn khăn đen mỏ quạ - một trang phục rất đặc 

trưng của người nông dân Việt Nam đang chơi một trò chơi dân gian chơi ô ăn 

quan, một trò chơi khá phổ biến ở nông thôn Việt Nam trước đây. 

Lại có những tranh vẽ về hình ảnh sinh hoạt thị thành như Đi chợ tết (1944) 

của Nguyễn Tiến Chung. Tranh vẽ những cô thiếu nữ trong chợ hoa, trong không 

khí đón chờ năm mới, nét vui tươi, hân hoan hiện rõ trên nét mặt mọi người. Bức 

tranh Chợ hoa của Lưu Văn Sìn (1945) tả cảnh chợ hoa của vùng ngoại ô Hà Nội. 

Chợ được tả trong ánh nắng chan hòa của một buổi trưa mùa xuân, như cho ta nghe 

thấy âm thanh xôn xao mua bán…  

 Trong mảng tranh chân dung, ngoài những bức tranh thiếu nữ xu hướng lãng 

mạn của Tô Ngọc Vân… chân dung các thiếu nữ cũng được các họa sỹ diễn tả với 

một vẻ đẹp chân thực đến sâu sắc. Vẻ đẹp này không còn thi vị hóa, không xa xăm, 

mộng mị mà được nhận thức về cái tự nhiên sống động. Bức tranh sơn dầu Thôn nữ 

(1937) của Nam Sơn là hình ảnh chân thực của một cô thiếu nữ Bắc bộ với khăn mỏ 

quả và nón lá đặc trưng. Bức tranh cho ta cảm nhận như nhân vật vẫn đang ngồi mẫu 

trước họa sỹ, dáng vẻ gần gũi thân quen.  

Bức tranh Em Thúy (1943) của Trần Văn Cẩn với nhân vật là cô bé khuôn mặt 

ngây thơ, trong sáng, thủ pháp diễn tả thể hiện cái nhìn tinh tế, cụ thể, ánh sáng trong 
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trẻo, không gian rất sâu. Bức tranh Thiếu phụ (1935) của Lê Phổ vẽ về một người đàn 

bà quý tộc, sự kiên nghị toát ra sống động trên gương mặt. Tác phẩm sơn dầu Hai 

thiếu nữ và em bé (1944) của Tô Ngọc Vân, nhân vật gồm hai người thiếu nữ trong tà 

áo dài và một em bé, yếu tố phụ trợ là cây hoa Phù dung. Bức tranh đã thể hiện nên 

những vẻ đẹp đài các và kín đáo của các cô gái Hà Thành xưa và vẻ hồn nhiên của 

đứa trẻ. Tất cả những bức tranh đó mang ý nghĩa tôn thờ cái đẹp thân thể, chăm chút, 

trân trọng nội tâm con người, như được tái hiện từ trong thực tế.  

Ngắm nhìn lại những tác phẩm thể loại tranh phong cảnh, vẽ trên chất liệu sơn 

dầu Thuyền trên sông Hương, sơn dầu, (1938) của Tô Ngọc Vân; Phong cảnh Hạ 

Long, sơn dầu (1941) của Nguyễn Tường Lân; Đường về bản Muống, sơn dầu (1936) 

của Lưu Văn Sìn… ta đủ nhận thấy rằng hương vị quê hương rất êm đềm được hiện 

lên trên mặt tranh, cho ta cảm tưởng như một khoảng không gian nào đó đang hiện 

hữu như trước mắt chứ không phải là lớp màu dầu trên bề mặt tấm vải. Ngoài ra rất 

nhiều tác giả như Nguyễn Văn Tỵ, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Gia Trí, Trần Bình 

Lộc, Nguyễn Đỗ Cung, Tôn Thất Đào, Nguyễn Khang cũng vẽ rất nhiều tác phẩm hội 

họa đậm chất hiện thực. 

Hội họa hiện thực Việt Nam giai đoạn này có nét khác biệt với hội họa 

hiện thực Pháp của Gustave Courbet, vì vậy có người đặt cho nó một cái tên rất 

hoa mỹ là “Thực tế nên thơ” của hội họa. Có thể một phần do những đặc trưng 

ngôn ngữ của nghệ thuật hội họa bị giới hạn, một phần do cái nhìn của người họa 

sỹ trong giai đoạn này với những vấn đề mâu thuẫn, bức xúc trong đời sống xã 

hội thuộc địa còn bàng quan hoặc chưa có thái độ rõ ràng.  

Nguồn khai thác chủ đề đề tài chính vẫn là những gì vốn đã thân quen 

trong cuộc sống của người họa sỹ từ khi họ mới sinh ra, đó là những phong cảnh 

làng quê êm đềm, những con đê, bến sông, bãi chợ, những thiên nhiên kỳ thú của 

mọi miền đất nước và những con người thân thương cùng những phong tục tập 

quán của dân tộc. Giờ đây với lối nhìn thực tế, các họa sỹ bằng cảm xúc của 

mình nhanh chóng biến tác phẩm hội họa thành nghệ thuật phản ánh cuộc sống 

sinh động.  



90 

 

3.2. Đặc điểm của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945  

3.2.1. Áp dụng những kiến thức tạo hình phương Tây 

Các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đều được đào tạo ở Trường Cao 

đẳng Mỹ thuật Đông Dương, do vậy họ đã được đào tạo rất cơ bản theo lối nghệ 

thuật hàn lâm phương Tây. Những kiến thức mỹ thuật hiện đại như Giải phẫu tạo 

hình, Luật xa gần, Khoa học mầu sắc đã được tiếp thu, mở ra một chân trời mới cho 

những quan niệm thẩm mỹ tự do và hiện đại.  

Các tác phẩm hội họa giai đoạn này đã được xây dựng trên những kiến thức 

mỹ thuật mới, làm cho những bức tranh thay đổi về hình thức, nội dung. Tuy nhiên, 

không phải vì thế mà họ rời xa truyền thống, thực tế đã chứng sự trở về nguồn cội thể 

hiện trong tác phẩm hội họa từ đề tài, phong cách, kỹ thuật, nội dung và thẩm mỹ. 

+ Giải phẫu tạo hình 

Vào thế kỷ 15 danh họa người Ý là Leonar De Vinci sau nhiều năm nghiên cứu 

đã viết ra một giáo trình về giải phẫu tạo hình (P.Anatomie) bộ môn này là khoa học 

nghiên cứu về hình thái, cấu trúc cơ thể n gười. Môn giải phẫu rất cần đối với y học và 

các nghiên cứu nhân chủng học. Giải phẫu cũng là môn học cơ bản của nghệ thuật tạo 

hình, nhưng có một số điểm không giống với nhiều ngành khoa học khác có liên quan. 

Những kiến thức của Leonar de Vinci đã nhanh chóng được các họa sỹ sáng tác tiếp 

thu và vận dụng trong việc xây dựng hình thể các nhân vật trong tranh qua cấu trúc về 

hình thái và tỉ lệ các bộ phận của cơ thể. Tất nhiên đối với các sinh viên Trường Cao 

đẳng Mỹ thuật Đông Dương thì đó là một điều hoàn toàn mới mẻ, vì trong truyền 

thống mỹ thuật tạo hình của Việt Nam trước đó cũng chỉ là vận dụng những nguyên lý 

sơ sài về tỷ lệ, cấu trúc tạo tượng cổ lưu truyền trong dân gian như: “Nhất diện phân 

tam trùng, tam trùng phân lưỡng kiên” (khuôn mặt chia ba phần bằng nhau từ trán đến 

mắt, từ mắt đến đỉnh mũi, từ đỉnh mũi đến cằm. Mỗi phần trong đó lại chia làm hai để 

xác định vị trí của chân tóc, của mắt và của miệng).  

Con người là đối tượng chủ đạo của mọi loại hình nghệ thuật. Với hội họa, vẻ 

đẹp hình thể con người là đề tài chưa bao giờ cũ. Môn học giải phẫu cơ thể người giúp 
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người họa sỹ phân tích một cách khoa học về cơ thể con người. Dưới sự hướng dẫn của 

các thầy người Pháp, các sinh viên đã được hiểu về việc diễn tả hình ảnh con người 

trong tác phẩm hội họa khi có những chuyển biến về hình thái bên ngoài do động tác, 

cử động tạo nên, từ đó giúp người sáng tác hội họa diễn tả được sâu sắc, sinh động, tự 

nhiên hơn. Các tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 được xây dựng trên 

cơ sở hiểu biết về hình thể con người một cách thấu đáo. Những hình ảnh các nhân vật 

trong tranh là kết quả của những nghiên cứu và quan sát khoa học, sự chắt lọc hình ảnh 

của các nhân vật trong bố cục các bức tranh xóa đi vẻ lý tưởng hóa mà trở nên mộc 

mạc, thực tế và chú trọng nhiều hơn tới chiều sâu tâm lý nhân vật. 

 Sự chuyển biến trong nhận thức về đối tượng con người trong khoa học 

giải phẫu tạo hình đã chắp cánh cho việc xây dựng hình ảnh nhân vật trong tác 

phẩm hội họa. Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã xây dựng những hình 

tượng con người mới, gần gũi và dung cảm hơn, và đặc biệt là chân thực hơn. 

Cho dù sau này các họa sỹ sáng tác hội họa theo xu hướng cổ điển hay các xu 

hướng có tính chất biến đổi hình thể “bóp hình, hay vặn hình”… thì việc nắm 

vững cấu trúc hình thể con người vẫn là điều cơ bản. Thực tế cho thấy qua các 

tác phẩm của các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 thì việc vận dụng kiến 

thức giải phẫu tạo hình đã góp phần làm tác phẩm hội họa trở nên hiện đại, góp 

phần vào thành công nghệ thuật trong tác phẩm. 

 + Luật xa gần 

 Mỹ thuật truyền thống Việt Nam ảnh hưởng lớn từ những quan niệm triết 

học phương Đông. Mọi lẽ đều để thấy các vận động của âm – dương, ngũ hành. 

Vấn đề diễn tả không gian trong tranh hoàn toàn theo lối nhìn thấu thị tán điểm: 

Bình viễn (nhìn ngang tầm mắt), cao viễn (nhìn lên trên cao), thâm viễn (cúi nhìn), 

phi điểu, thấu thị tẩu mã (nhìn dàn trải và động)… nguyên lý này trong tranh dân 

gian Việt Nam cũng được các nghệ nhân vận dụng. Quan niệm không gian của 

phương Đông trong hội họa thì điểm nhìn nằm ở bên trong bức tranh. Với lối nhìn 

như vậy, các bức tranh rất hạn chế trong việc biểu đạt chiều sâu của không gian 

trong tranh. 
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Luật xa gần là một môn khoa học nghiên cứu tâm lý thị giác theo phương 

pháp mà Leonar de Vinci đưa ra từ thời Phục Hưng ở Ý, được giảng dạy tại Trường 

Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Môn học này giúp cho người vẽ xây dựng tác 

phẩm dựa trên những biến đổi tỷ lệ, của vị trí các đối tượng trong tranh như mắt 

thấy. Dựa trên nguyên lý tập hợp những phương pháp biểu hiện không gian ba chiều 

trên mặt phẳng hai chiều, bằng các yếu tố tạo hình như đường nét, tỷ lệ, sắc độ… 

nhằm giải thích và trình bày diễn biến sự vật, hình thể đang tồn tại trong không gian 

từ gần đến xa theo quy luật của con mắt nhìn. Những biểu hiện của hình ảnh diễn ra 

trên mặt phẳng tuân theo tâm lý thị giác được nghiên cứu kỹ lưỡng. Điểm nhìn nằm 

ngoài bức tranh, chia tách người quan sát khỏi đối tượng, đặt người vẽ ở vị trí bên 

ngoài đối tượng nhìn vào đối tượng. Khung tranh như một ô cửa hướng về chân trời 

xa thẳm, mà ở trong đó người họa sỹ thỏa sức chủ động bố cục, sắp xếp hình ảnh 

mà không bị bất kỳ một giới hạn nào.  

 Với con mắt khoa học, những hạn chế của lối nhìn cũ đã được loại bỏ. Cấu 

trúc của những bức họa sát với thực tế và sống động hơn. Có thể nói hiểu biết về 

Luật xa gần đã cho các họa sỹ khả năng tiến vào không gian vô tận của chiều sâu 

bức họa, mở rộng và làm đa dạng trong sắp xếp bố cục, tạo sự phong phú về đề tài 

của tác phẩm hội họa.  

 + Khoa học màu sắc 

 Mầu sắc là một yếu tố hết sức quan trọng cấu thành nên tác phẩm hội 

họa, nó có khả năng biểu hiện tâm trạng, xúc cảm của người vẽ. Mầu sắc cũng 

mô phỏng trạng thái của hiện thực khách quan như: mầu da, ánh sáng, bóng tối…  

 Truyền thống của mỹ thuật Việt Nam cũng như ở các nền văn hóa phương 

Đông vốn chỉ dùng các màu sắc lấy từ chất liệu có sẵn trong tự nhiên như khoáng 

chất, lá cây. Cách vẽ mầu không theo mắt nhìn mà theo quan niệm ngũ hành, vật 

hành nào thì mầu hành ấy. Chất mầu tự nhiên rõ ràng là rất hạn chế, cách vẽ mầu 

câu nệ nguyên tắc làm cho mầu sắc những bức tranh kém phong phú. 

 Ở châu Âu, mầu sắc đã được nghiên cứu công phu nhằm tìm hiểu về bản chất 

và hệ thống hóa nó. Họ nhận ra màu là biểu hiện phức tạp của nhận thức và cảm thụ 
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của con mắt. Là đối tượng của nhiều nghành khoa học như vật lý, hóa học, quang học, 

tâm lý học… Những hiểu biết tường tận về màu sắc cung cấp cho họa sỹ một công cụ 

nhận thức và ứng dụng vào trong sáng tác. Người vẽ có thể sử dụng nguyên lý mầu sắc 

khoa học làm cho bức tranh có khả năng biểu đạt sống động hơn, thực tế hơn. 

Do đó, khi khoa học về mầu sắc được dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật 

Đông Dương, các sinh viên đón nhận nhiệt thành. Những bài học về màu sắc trong 

nghệ thuật hội họa là những điều hết sức mới mẻ, song cũng thật hữu dụng thôi thúc 

các sinh viên nắm bắt. Sự hấp dẫn trong lối dùng màu sắc bổ túc đang được thể hiện 

hết sức rực rỡ của chủ nghĩa Ấn tượng đang thịnh hành lúc bấy giờ ở Châu Âu đã 

được các họa sỹ Việt hiểu biết tường tỏ. Qua kinh nghiệm và sự truyền thụ của các 

thầy người Pháp lập tức được áp dụng trên tranh của các họa sỹ giai đoạn này, ta thấy 

hầu hết các bức tranh đều có sắc màu tươi tắn, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Người 

họa sỹ đã đủ điều kiện để tự do bầy tỏ cảm xúc trước thiên nhiên hay cuộc sống với 

tinh thần khách quan và khoa học qua cách nhìn riêng về hòa sắc trong tranh.  

3.2.2. Dấu ấn cá nhân người nghệ sỹ trong tác phẩm 

+ Tính chuyên nghiệp trong sáng tạo  

 Cho tới đầu thế kỷ 20, những người làm mỹ thuật ở Việt Nam vẫn chỉ là 

những người nghệ nhân khuyết danh. Không có họa sỹ chuyên nghiệp phục vụ cho 

tầng lớp quý tộc như ở phương Tây, do trong lịch sử phong kiến ở Việt Nam không 

hình thành tầng lớp quý tộc. Những bức tranh chân dung nhân vật lịch sử như 

Nguyễn Trãi là rất hiếm hoi và khuyết danh.  

Khi ảnh hưởng văn hóa Pháp, ở những đô thị ở Việt Nam đã hình thành nên 

một lớp thị dân khá giả. Nhu cầu về văn hóa nghệ thuật trong đó có hội họa xuất 

hiện. Những lối sống hướng theo luồng văn minh châu Âu và học hỏi lối sống tự do, 

cần có hội họa cổ vũ và thể hiện cái tự do ấy. Đòi hỏi của xã hội có một lớp họa sỹ 

chuyên nghiệp là có thực, sự ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã 

đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó. Một sản phẩm hoàn toàn theo khuôn mẫu châu Âu đã 

xuất hiện: “người họa sỹ”, họ đã có thể kiếm sống bằng nghề vẽ của mình.  
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Hình ảnh nghệ sỹ với tâm hồn lãng tử bộc lộ cái tôi theo gương những họa sỹ 

châu Âu cuối thế kỷ 19 trở nên quen thuộc đầy phóng khoáng và nhiệt thành. Họa 

sỹ là một nghề mới nhưng rất được quan tâm, họ thành công ở các triển lãm và gặt 

hái các giải thưởng, thu nhập bằng nghề nghiệp của mình. So với hình ảnh người 

văn nhân hay các kẻ sỹ lo thuộc lầu kinh sử, giữ lễ giáo tù túng và cái chí dồn vào 

“tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” cũ thì các họa sỹ là những hình ảnh hoàn toàn mới 

lạ. Tự do trong tư tưởng, tôn thờ cái đẹp thân thể, chăm chút trân trọng thám hiểm 

tâm lý, tình cảm cá nhân, thích lãng du, xê dịch… là một điều riêng biệt, đặc trưng. 

 Chính sự thấm nhuần tự do cá nhân của “con người tân thời” này sẽ là nền 

tảng cho việc đi tới một xã hội dân chủ. Người họa sỹ chỉ chú ý tới nghệ thuật của 

mình, tình cảm, ý tưởng của mình mà không “tải một cái đạo nào” như một phản 

kháng tôn chỉ xưa kia “văn dĩ tải đạo”. Điều đó cho thấy ở một khía cạnh nào đó 

trong bối cảnh xã hội nửa thực dân phong kiến ở Việt Nam đầu thế kỷ 20 là một sự 

thức tỉnh mạnh mẽ của giới tri thức, nghệ sỹ. 

Tính đến thời điểm Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ra đời ở Hà Nội 

thì các tác phẩm tranh hoặc tượng với các danh xưng tác giả là điều không tưởng và 

có chăng cũng chỉ là một vài trường hợp hiếm hoi. Bởi lẽ tất yếu là các sản phẩm 

được coi là hội họa hay đồ họa trước đó vốn chỉ được coi là một sản phẩm làng 

nghề thủ công hay hàng chợ, có tính dị bản cao của các dòng nghệ thuật dân gian. 

Vì vậy việc ra đời một thế hệ họa sỹ và tác phẩm hội họa với những cái tên đích 

thực được ký trên các tác phẩm là một yếu tố hàng đầu cho sự khẳng định một hình 

thái nghệ sỹ thực thụ của một nền hội họa thực thụ ngang bằng với sự phát triển của 

mỹ thuật thế giới.  

 Nói đến hình thái người nghệ sỹ thời mỹ thuật Đông Dương ta cũng không 

chỉ bàn đến vấn đề định danh tính của người họa sỹ mà trong đó còn phải nói đến 

quá trình học hỏi và sự vận động tự thân của mỗi họa sỹ trong môi trường nghệ 

thuật và môi trường xã hội ở vào thời điểm đó. Tư chất nghệ sỹ là một cái thước đo 

và sự khẳng định vị trí, tài năng cũng như đấu ấn của mỗi người trong lòng công 

chúng và cả cộng đồng. Lẽ đương nhiên trong buổi đầu tiếp xúc với văn hóa 
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phương Tây, nhiều người còn choáng ngợp về sự truyền tải thẩm mỹ về cái đẹp lãng 

mạn thuần túy kiểu châu Âu, nhưng sau đó trạng thái tình cảm và sự xúc động chân 

thật của họ đã nhanh chóng trở về với điều cốt lõi của nó là họ đã biết tiếp thu, nhận 

thức để chối bỏ và gạn lọc lấy cái vẻ đẹp tinh túy của thiên nhiên, đất nước và con 

người Việt Nam. Tính chất đa dạng của những cái gọi là “đẹp” ấy cho thấy lịch sử 

hội họa là một sự vận động liên tục. 

Niềm tin vào tính chất phổ quát và vĩnh cửu của một phong cách hay một kỹ 

thuật sáng tác nào đó chỉ là một ảo tưởng. Một họa sỹ trở nên thành công trong sự 

nghiệp chỉ khi góp phần thúc đẩy quá trình vận động của các quan niệm về nghệ 

thuật cũng như về cái đẹp. Nói cách khác, chính bản thân họ phải thay đổi cách nhìn 

cùng lúc với việc thay đổi cách vẽ. Tuy nhiên phong cách cá nhân lại là một điều 

quan trọng tạo nên diện mạo riêng của nghệ thuật từng tác giả.  

Người họa sỹ đã có trách nhiệm xây dựng một phong cách hội họa của riêng 

mình, khi nhìn tác phẩm của họ người xem có thể nhận ra tác giả là ai. Không phải 

ngẫu nhiên mà họa sỹ Nguyễn Phan Chánh lại đam mê và tâm huyết với những cô 

gái “nâu sòng” và khung cảnh sinh hoạt quê dân dã. Không phải ngẫu nhiên mà 

Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Lê Phổ lại đưa những cô gái “Tân thời” đoan trang 

vào trong khung cảnh của thiên nhiên, vốn ai cũng từng chiêm ngưỡng như: đầm 

sen, chậu cảnh, vườn hoa, khóm chuối… đều thấy rất dung dị, quen thuộc.  

Phong cách riêng của từng họa sỹ không chỉ khác xa với cái đẹp trong hội 

họa của các tác giả châu Âu, mà còn riêng biệt trong phong cách từng người, cho dù 

đó cũng là tranh khỏa thân, tranh phong cảnh hay tranh tĩnh vật. Tự do sáng tạo của 

các họa sỹ thời đó được các ông thầy người Tây chẳng những nâng đỡ, khuyến 

khích mà còn tạo điều kiện cho những sáng tạo đó được bộc lộ, cũng vì lẽ đó mà 

nhiều tác phẩm hội họa ra đời trong giai đoạn ấy đã giúp người phương Tây nhận ra 

vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam qua tác phẩm hội họa.  

Những hiệp hội nghệ thuật SADAI (la Societe Annmite d encouragement a L 

Art et a lIndustrie , năm 1935), FARTA (Foyer de l Art Annmite, năm 1943) ra đời 

lúc đó cũng là một yếu tố khẳng định thêm sự biến đổi của hình thái người nghệ sỹ 
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trong giai đoạn hội họa 1925 - 1945. Nhóm SADAI với sự tham gia của các họa sĩ 

Lê Phổ, Nam Sơn, Lê Thị Lựu và Giooc giơ Khánh đã đứng ra tổ chức được cuộc 

triển lãm hội họa chính thức đầu tiên ở phố Tràng Tiền, Hà Nội thu hút được nhiều 

họa sỹ tham gia. Các tác phẩm của họ đã như sự bộc lộ những mảng cắt của đời 

sống thực đang diễn ra hàng ngày cùng với những phong cảnh hữu tình của thiên 

nhiên Việt Nam.  

Sau nhóm SADAI, nhóm FARTA với sự chủ trì của các họa sĩ Tô Ngọc Vân, 

Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị và Lê Văn Đệ 

tiếp tục ra mắt công chúng tại Hà Nội với phòng tranh ở nhà Khai Trí Tiến Đức. 

Những cuộc triển lãm đó đã có một ảnh hưởng đáng kể trong đời sống nghệ thuật và 

trong công chúng ở Hà Nội, bất chấp những sự biến động về chính trị của thực dân 

Pháp ở chính quốc và ở Đông Dương. Đó chính là sự khẳng định tính tự chủ và bảo 

vệ tự sự tự do sáng tạo của các họa sỹ. 

+ Nền tảng học vấn mới  

Người phương Tây truyền bá nghệ thuật hội họa vào Việt Nam qua việc mở 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, trước hết là do chính sách cai trị thực 

dân của Pháp. Nhưng những người Pháp đến trực tiếp tham gia giảng dạy thì với 

tâm hồn của người nghệ sỹ và tấm lòng cao thượng, họ đã quyết định mạnh dạn 

đưa chương trình đào tạo mỹ thuật của Pháp vào Việt Nam trong sự cân nhắc và 

cẩn trọng.  

Nếu tạm đem để đối chiếu với sự nghiệp đào tạo họa sỹ tạo hình của chúng ta 

sau thời mỹ thuật Đông Dương và hiện nay thì chúng ta phải nhận thức được rằng đó 

là một điều khó hình dung, có nghĩa là những người muốn và được theo học phải có ít 

nhất một nền tảng nghề nghiệp tối thiểu cũng như vốn kiến thức phổ thông trọn vẹn. 

Rồi trải qua một kỳ sơ tuyển và thi cử ngặt nghèo… ấy vậy mà các họa sỹ thời mỹ 

thuật Đông Dương đã đạt được tất cả những điều đó. Rất may, như chúng ta đã biết, 

các sinh viên thời đó có thể nói hầu hết họ được xuất thân từ những gia đình có học vì 

vậy họ có đủ tố chất và khả năng để thi tuyển vào học và lĩnh hội kiến thức được 

chuyển giao từ phương Tây và bởi những ông thầy người Tây.  
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Những kiến thức từ khoa học về các nguyên lý tạo hình: Giải phẫu hình thể, 

Luật xa gần, đạc họa kiến trúc, lý thuyết bố cục… đến lịch sử mỹ thuật và các môn 

chuyên ngành như: trang trí, bố cục, chất liệu, hình họa… đều được giảng dạy và 

thực hành rất kỹ lưỡng. Cũng từ đó đến nay chương trình này về cơ bản hiện vẫn 

đang được xây dựng chính thức cho hệ thống đào tạo sinh viên các ngành mỹ thuật ở 

nước ta. Mặt khác, chính người Pháp cũng từng nhận định về việc giảng dạy mỹ thuật 

ở Đông Dương để tạo ra một đội ngũ người Thầy trong tương lai. Như lời khuyến cáo 

của ông nguyên Tổng giám đốc Nha học chính Đông Dương, ông cho rằng người 

nghệ sỹ châu Âu dù có nhiều kiến thức và hiểu biết nghệ thuật bản xứ đến đâu cũng 

không thể là người hướng nghiệp tốt cho nghệ thuật bản xứ được. Tư tưởng của nước 

Pháp phải được diễn tả như thế nào để có thể thấm sâu vào những nghệ sỹ bản địa. 

Việc trước tiên là phải đào tạo những “huấn luyện viên” tại Việt Nam có đủ khả năng 

kèm cặp, giáo dục và hướng dẫn được số đông người muốn học mỹ thuật.  

Có thể nói các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945là thế hệ họa sỹ Việt 

Nam đầu tiên có một nền tảng học vấn cao. Họ bộc lộ tình cảm của mình trên những 

tác phẩm bút pháp hiện đại và hiểu biết về những tri thức khoa học. Với kiến thức 

mới vững vàng, họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã đại diện cho một lực 

lượng văn nghệ mới, có nhận thức và quan điểm mới. Đây là nguyên nhân cơ bản tạo 

nên sự biến đổi và phát triển của hội họa Việt Nam. 

+ Tinh thần dân tộc 

 Nhìn nhận lại một chặng đường nghệ thuật mà các thế hệ họa sỹ Trường 

Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương để lại cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. 

Chúng ta có thể thấy rằng, ngoài tài năng, cá tính tư duy sáng tạo, lòng đam mê 

nghệ thuật của các họa sỹ còn có một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là nền tảng văn 

hóa của dân tộc với bề dày lịch sử cả trong những yếu tố nội sinh và cộng hưởng 

ngoại sinh văn hóa. Bản thân mỗi người họa sỹ dù được sinh ra trong điều kiện gia 

thế, hoàn cảnh như thế nào thì họ vẫn là một con người được nuôi dưỡng bởi một 

dòng máu nòi giống Việt. Họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 là những nghệ 

sỹ biết mạnh bạo “bơi ngược dòng chủ lưu”, họ dùng ngôn ngữ nghệ thuật hiện 
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đại hòa chung vào tâm hồn, tính cách văn hóa người Việt, tạo nên một nền hội họa 

đúng nghĩa Việt Nam. 

 Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã có sự biến đổi toàn diện so với 

mỹ thuật trước đó. Đề tài rộng, tranh chân dung, tranh phong cảnh, tranh sinh hoạt 

đều mang một hình thức mới mẻ, ngôn ngữ tạo hình xây dựng trên cơ sở thẩm mỹ 

bác học phương Tây. Ảnh hưởng của nghệ thuật châu Âu là không thể phủ nhận và 

rất đáng trân trọng. Nhưng tuy ảnh hưởng nhưng hội họa Việt Nam không đánh mất 

những truyền thống trân quý trong thẩm mỹ phương Đông. Điều này là do các họa 

sỹ vẫn giữ một mạch ngầm truyền thống, chủ nghĩa yêu nước vẫn sống động trong 

tâm hồn hầu hết các trí thức Tây học. Cái chất nhẹ nhàng, nhu mì, lảng tránh hiện 

thực trần trụi, thích cái nhỏ bé, xa cái hoành tráng của hội họa Việt Nam giai đoạn 

1925 - 1945 có thể thấy trong thẩm mỹ truyền thống. 

 Ta có thể thấy rất rõ tình cảm dân tộc ở những tên tuổi tiêu biểu như: Mai 

Trung Thứ, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí….  

Với Mai Trung Thứ, người ta thường gọi ông là họa sỹ của mộng mơ, ông đã 

dành trọn cuộc đời cho những khoảng khắc bình yên để thỏa sức sáng tạo những nét 

vẽ thiếu nữ “một đi không trở lại”. Mai Trung Thứ đã tìm về phương Đông, về tinh 

thần dân tộc trên những tác phẩm có cốt cách Á Đông rõ rệt mặc dù nó được thể hiện 

bởi những kỹ thuật và chất liệu tạo hình từ châu Âu đem tới. Ông đã làm sống lại ký 

ức về một tuổi thơ, về một bà mẹ ôm con trìu mến, về những đêm hè tĩnh mịch, về 

những cô gái thanh tân của Hà Nội những năm 1930… đó là những dấu ấn khó phai 

nhòa và ta thường được thấy vô cùng gần gũi với tâm hồn Việt.  

Họa sỹ Nguyễn Phan Chánh là người cũng có những nét riêng độc dáo hòa 

chung trong cái thấm đượm tinh thần dân tộc của các họa sỹ thế hệ mỹ thuật Đông 

Dương. Ông sinh ra ở một làng quê Hà Tĩnh với những kiến thức Nho học từ trong 

gia đình, nhưng ở ông còn có thêm một sự đặc biệt nữa là tạo nên một nghệ thuật vẽ 

tranh lụa mang dấu ấn đặc sắc Việt Nam. Tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh là một 

loại tranh không thể lẫn lộn với tranh của bất cứ ai. Từ màu sắc đến hình khối, đường 

nét, nó phảng phất một cái gì rất gần gũi, thân thương. Nó rất dân tộc, rất Việt Nam.  
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Họa sỹ Nguyễn Gia Trí cũng là một họa sỹ xây dựng tác phẩm của mình trên 

cơ sở phát huy chất liệu truyền thống là sơn mài. Đây là một chất liệu riêng có của 

Việt Nam với lối tạo hình và kỹ thuật thể hiện đặc trưng, sơn mài đã tạo nên một sự 

nghiệp rực rỡ “vàng son” đáng tự hào của hội họa Việt Nam.  

Ba trong nhiều trường hợp họa sỹ nêu trên cho thấy, tinh thần dân tộc trong 

cách nhìn nhận của chúng ta về các họa sỹ thế hệ 1925 - 1945 là sự tiếp thu vốn tinh 

hoa của nhân loại để làm sáng rõ những nét đẹp trong văn hóa nghệ thuật của dân tộc 

mình trong xã hội đương thời, mà không hề bị sao chép hoặc vay mượn.  

 Tinh thần dân tộc trong sáng tạo nghệ thuật được thể hiện rất rõ trong các tác 

phẩm của các thế hệ họa sỹ Việt nam giai đoạn 1925 – 1945. Chúng ta có thể đúc rút 

lại được rằng: Thành công của nền hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đứng từ 

góc độ tinh thần dân tộc mà nói, là sự thành công của một mảnh đất sỹ phu hào kiệt 

trong truyền thống, của một dân tộc có một am hiểu sâu sắc về thẩm mỹ, có một bản 

lĩnh vững vàng để hội nhập với một nền văn hóa lớn hoàn toàn xa lạ mà không sợ lai 

căng, đánh mất mình.  

3.2.3. Hội họa đã phản ánh hiện thực đời sống  

Thông qua những tác phẩm hội họa của các họa sỹ Trường Cao đẳng Mỹ 

thuật Đông Dương trong giai đoạn 1925 - 1945 trên mọi thể loại, mọi đề tài - điều 

mà chúng ta dễ nhận thấy là: Nếu đem đối chiếu với kho tàng mỹ thuật cổ và dân 

gian ở nước ta, hội họa Việt Nam hiện đại thời kỳ này có nhiều biến đổi tích cực để 

nghệ thuật đi được vào trong đời sống. Hội họa đã thoát ly tôn giáo, gắn với đời 

sống thị dân, và các nhân vật được điển hình hóa, có kỹ thuật hội họa và chất liệu 

hội họa mới. 

+ Thoát ly tôn giáo 

Nhìn lại diễn trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam ta thấy rất rõ những dấu ấn tín 

ngưỡng và tôn giáo qua những di sản, di tích văn hóa vật thể còn để lại. Hầu hết đứng 

về góc độ nghệ thuật tạo hình, là những tác phẩm mang nhiều dấu ấn của các vấn đề 

về tín ngưỡng và tôn giáo. Đó là những bức tranh tượng phản ánh các tín ngưỡng dân 
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gian hay các tinh thần tôn giáo mới được du nhập vào nước ta như đạo Phật, đạo 

Khổng, đạo Bà La Môn, đạo Thiên chúa giáo… Những tác phẩm đó có những giá trị 

rất độc đáo truyền tải được phần nào mỹ cảm dân tộc của các nghệ nhân, cho dù họ 

có đôi chút ảnh hưởng ngoại lai từ các nền văn hóa lâu đời đưa đến từ Đông Á (Trung 

Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ) và Đông Nam Á (Chăm Pa, Campuchia..).  

Thành quả lao động sáng tạo của các nghệ nhân dân gian đó là điều rất đáng 

trân trọng và những tác phẩm đó đương nhiên trở thành di sản quý báu của dân tộc 

như nghệ thuật điêu khắc Chăm pa; nghệ thuật chạm khắc đình làng Bắc bộ hay 

những pho tượng Phật giáo thởi Lý -Trần, thời Lê sơ…và cùng với nó là những 

dòng tranh thờ dân gian như tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng, tranh Đông Hồ, 

tranh thờ miền núi …  

Khi nghệ thuật hội họa phương Tây vào Việt Nam, những giá trị của di sản 

dân tộc vẫn âm thầm chảy như một mạch nguồn của giống nòi. Có chăng giờ đây 

vai trò lịch sử của một loại hình mỹ thuật mới đã ra đời và nó đương nhiên phải 

làm nhiệm vụ mới như một sứ mệnh của thời đại mới trao cho. Điều đó giúp 

chúng ta nhận thấy các tác phẩm hội họa được vẽ trên các chất liệu mới, thủ pháp 

tạo hình mới và các chủ đề, đề tài cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi đó dễ nhận 

thấy là các họa sỹ về cơ bản đã đưa các tác phẩm của mình ra khỏi những đề tài về 

tôn giáo. Riêng đề tài về đạo Thiên chúa giáo vẫn còn một số ít họa sỹ tham gia 

nhưng đã Việt hóa như trường hợp họa sỹ Lê Phổ. 

 Nói như vậy để thấy rằng cảm hứng sáng tác của các họa sỹ hướng mạnh 

vào đời sống chân thực của xã hội đương thời... Có một nhận định rất hay của ai đó 

đã nói rằng “Nhìn vào nghệ thuật người ta đủ biết về hiện trạng của xã hội đó”. 

Cũng như trong những vấn đề lý luận mỹ học kinh điển đã nêu về bản chất của nghệ 

thuật là một “hình thái ý thức xã hội”. Có thể nói rằng hội họa Việt Nam giai đoạn 

1925 - 1945 thoát ly tôn giáo là hiển nhiên vì tình cảm, cảm xúc sáng tạo của cái 

“tôi” trong mỗi người nghệ sỹ thôi thúc và cũng bởi sứ mệnh nghệ thuật mà nó phải 

truyền tải. Chúng ta có thể chưa nhắc tới giá trị của các tác phẩm hội họa thời đó 

dưới góc độ chức năng nhận thức và giáo dục một cách triệt để, song chúng ta phải 
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thấy rằng những tác phẩm hội họa ấy hết thảy đều toát lên một giá trị thẩm mỹ 

trường tồn bởi nó đã thực sự như cuốn biên niên phổ bằng tranh của một thời đại đã 

qua trong lịch sử Việt Nam cận đại.  

Các tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 -1945 đã tìm về đời sống 

thực tế, những sinh hoạt cộng đồng. Tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 

1945 không còn bị phủ bóng bởi những điển cố điển tích tôn giáo nữa, cuộc sống 

hiện tại đã được hiện lên trong tranh với vẻ chân thực đẹp đẽ và sống động.  

 + Điển hình hóa hình ảnh cuộc sống thực tại 

 Nghệ thuật là một hình thức phản ánh thế giới của ý thức con người. Cái đẹp 

trong nghệ thuật nói chung và nghệ thuật hội họa nói riêng là một chỉnh thể mang ý 

nghĩa chân - thiện -mỹ. Chính vì vậy cái đẹp có yếu tố khách quan nhưng luôn luôn 

gắn với kinh nghiệm, tâm lý con người, gắn với lao động giao tiếp và sinh hoạt. 

Người nghệ sỹ sẽ sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật giá trị, đại diện cho xã hội và 

thời đại. Trong một tác phẩm hội họa hay những tác phẩm của các loại hình nghệ 

thuật khác thì sự điển hình hóa thông qua hình tượng nghệ thuật là một tiêu chí rất 

quan trọng bởi vì hình tượng nghệ thuật là tế bào đầu tiên và hạt nhân của nghệ thuật. 

Hình tượng nghệ thuật nói lên phương thức và sáng tạo lại hiện thựctheo 

cách riêng biệt độc đáo của người họa sỹ. Nhìn chung hình tượng nghệ thuật thường 

được hình thành trong mối quan hệ giữa thế giới hiện thực khách quan với nhận 

thức chủ quan của con người. Hình tượng nghệ thuật không chỉ phản ánh hiện thực 

mà còn khái quát hóa, điển hình hóa toàn bộ thế giới hiện thực. Hình tượng không 

giống với các khái niệm mang tính trìu tượng, mà nó mang tính biểu hiện hết sức 

sinh động và độc đáo để làm nên tác phẩm nghệ thuật.  

Từ buổi đầu làm quen rồi sáng tạo hội họa - một loại hình nghệ thuật thị giác 

với những cảm thụ trực tiếp thông qua ngôn ngữ đặc trưng. Các họa sỹ Trường Cao 

đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã sớm nắm bắt được các nguyên lý về việc biểu hiện 

cái đẹp. Đó là sự chọn lựa các hình tượng cô đọng mang tính điển hình hóa, đó là sự 

nhạy cảm để xây dựng nên những hình tượng đặc trưng, tiêu biểu trong cuộc sống 

của xã hội đương thời. 
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 Nhìn bao quát các tác phẩm hội họa của các họa sỹ trong giai đoạn 1925 - 

1945 có thể thấy rõ tính điển hình hóa nhân vật trong xu hướng sáng tác chung của 

họ, thể hiện là hai vấn đề: nhân vật và phong cảnh thiên nhiên, còn trong khía cạnh 

sự kiện xã hội thì hầu như vắng bóng. Cái toát lên từ đa số các nhân vật trong tác 

phẩm của họ là hình ảnh người phụ nữ và thân phận của họ. Với cái nhìn tiểu tư sản 

pha chút lãng mạn, thân phận những người phụ nữ ở đây mặc dù mang nhiều vẻ đài 

các, cao sang của mỹ nữ thị dân, nhưng ẩn chứa một nỗi niềm cô đơn, trắc ẩn… Họ 

là những người đàn bà có nhan sắc, nhưng dường như còn bị những quan niệm 

phong kiến ràng buộc. Hình ảnh quê hương trong hội họa Việt Nam giai đoạn này 

với những nét thân quen, gắn với cuộc sống trong những tác phẩm hội họa là những 

hình ảnh hết sức điển hình của đất nước Việt Nam. Từ những đền đài, lăng tẩm đến 

bến sông, đường làng, giếng quê, lũy tre, cây chuối tất cả là những nét đẹp quanh 

cuộc sống thực tại đã được cô đọng tạo nên những cảnh sắc điển hình của nước ta 

hồi đầu thế kỷ. 

 Chúng ta thấy từ Em Thúy của Trần Văn Cẩn, Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô 

Ngọc Vân; Hai thiếu nữ, Người đàn bà choàng khăn xanh của Lê Phổ, Thiếu nữ của 

Mai Trung Thứ, Thiếu nữ  của Lê Văn Đệ, các cô thôn nữ trong Chơi ô ăn quan của 

Nguyễn Phan Chánh… hay những bức tranh phong cảnh Cây chuối, Con đường 

làng của Nguyễn Đỗ Cung, Phong cảnh Huế của Tôn Thất Đào, Tre và chuối của 

Nguyễn Văn Bình, Phong cảnh ở Hậu Giám của Vũ Đăng Bốn, Cảnh rước lên chùa 

của Nguyễn Xuân Bái, Bến sông Hồng của Trần Văn Cẩn, Cảnh Chùa Thầy của 

Hoàng Tích Chù…. Hình ảnh những nhân vật và phong cảnh không chỉ đại diện cho 

một hình ảnh cụ thể nào đó mà còn đại diện cho hình ảnh con người và phong cảnh 

Việt Nam nói chung.  

Những người phụ nữ đoan trang, nết na có cả phần kiều diễm thành thị hay 

chân quê, những nông dân hay thị dân, những hình ảnh phố thị, làng quê trở thành 

những nét điển hình của đề tài hội họa, trong các tác phẩm của các họa sỹ giai đoạn 

này vẽ lên một hình tượng tiêu biểu của đất nước người con người Việt. Vào thời 

điểm đó luồng tư tưởng mỹ học mới của châu Âu tràn ngập và cũng do sự tác động 
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của những cái nhìn trong văn chương, tiểu thuyết và Thơ Mới từ nhóm Tự lực văn 

đoàn nhiều tác động và ảnh hưởng tới hội họa. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là những 

đại diện trung tâm của các hình tượng trong buổi đầu mà tranh sơn dầu, sơn mài và 

tranh lụa Việt Nam hiện đại đã phản ánh.  

 + Gắn với đời sống thị dân 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ra đời tại Hà Nội, tuy lúc đó chưa 

phải là thủ đô của Việt Nam, nhưng nó cũng thuộc hàng đô thị sầm uất và có vị trí ở 

khu vực Đông Nam Á. Kể từ khi văn hóa, văn minh châu Âu tràn vào, đời sống thị 

dân và phân tầng xã hội ở đây cũng có nhiều thay đổi. Người ta học tiếng Tây, mặc 

đồ Tây, thưởng thức các loại hình văn học nghệ thuật từ phương Tây du nhập vào 

và trong đó không thể không nói đến nghệ thuật hội họa - một loại hình nghệ thuật 

đang thức thời ở nền văn hóa Pháp với nhiều xu hướng, nhiều trường phái đang rầm 

rộ phát triển. Tuy sự ra đời của nghệ thuật hội họa hiện đại Việt Nam ra đời chậm 

so với thế giới, nhưng sự nhạy cảm và tài năng của các họa sỹ trường Đông Dương 

cũng sớm hội nhập được đời sống đô thị đang “manh nha”, khi xã hội có một tầng 

lớp trí thức mới xuất hiện. Sự gắn với đời sống đô thị của hội họa giai đoạn 1925 - 

1945 ở đây không đơn thuần chỉ là việc các tác phẩm phản ánh về cuộc sống thị 

dân, mà nó còn có tác động trở lại để nâng tầm nhận thức về nghệ thuật, về thị hiếu 

thẩm mỹ cho cộng đồng một cách tích cực, mặc dù với đội ngũ còn ít ỏi và những 

sáng tác của các họa sỹ chưa thật nhiều vào thời điểm đó, các hoạt động quảng bá 

và giao lưu như: Bảo tàng mỹ thuật, galeri chưa hình thành, những cuộc triển lãm 

trưng bày tranh tượng chưa phổ biến rộng rãi.  

Phần lớn các đô thị là những trung tâm giao thương và văn hóa thì mọi biểu 

hiện của văn hóa xoay quanh các đô thị là điều hiển nhiên, bởi có lẽ chỉ có những trung 

tâm đô thị như thế mới có sự khích lệ và tồn tại của các loại hình nghệ thuật. Đặc biệt 

là nghệ thuật hội họa vì loại hình nghệ thuật này kén người thưởng ngoạn và người 

thưởng ngoạn cũng kén loại hình nghệ thuật đặc thù này. 

Dần dần, trong cái phồn hoa của các đô thị như Hà Nội và Sài Gòn, đã không 

thể thiếu các triển lãm hội họa. Tuy đây là hình thức mới nhưng lập tức được phát 
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triển nhanh. Những thị dân vào những ngày nghỉ cuối tuần đi thưởng ngoạn các tác 

phẩm hội họa là hình ảnh dần quen thuộc trong đời sống. Họa sỹ cũng đón chờ những 

phản hồi của người xem về sáng tác của mình. 

Do nhu cầu của người dân những đô thị mới này, các hội đoàn nghệ thuật đã 

được thành lập, hoạt động rất hiệu quả. Những cuộc cuộc triển lãm lớn đã được tổ 

chức liên tiếp vào những năm 1935, 1936, 1937, 1939 của nhóm SADAI, 1943, 

1944 của nhóm FARTA. Phòng tranh Duy nhất do chính quyền thành lập tổ chức 

triển lãm năm 1943. Các triển lãm cá nhân của Nguyễn Phan Chánh, Hồ Văn Lái, 

Hoàng Kiệt, Nguyễn Cao Thương, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn 

Huyến… cũng nở rộ và thu hút đông đảo người xem đã cho thấy nhu cầu không nhỏ 

của thưởng ngoạn hội họa. 

Tuy số lượng các họa sỹ và triển lãm không nhiều, nhưng hội họa Việt Nam 

đã nhanh chóng hòa nhập ngay vào đời sống văn hóa xã hội đô thị. 

3.2.4. Đa dạng về chất liệu 

- Xuất hiện những chất liệu mới 

Một sự hình thành và phát triển của một loại hình nghệ thuật được coi là mới 

mẻ với một nền văn hóa, thì việc xem xét và đánh giá về khả năng thể hiện kỹ thuật 

cũng như chất liệu là vô cùng quan trọng bởi vì hai cái đó thuộc về chủ thể sáng tạo 

và phương tiện sáng tạo.  

Với nền hội họa Việt Nam thời Pháp thuộc, chúng ta phải thấy rằng vấn đề kỹ 

thuật và chất liệu tạo hình hội họa phương Tây mà cụ thể là sơn dầu thực ra không 

phải là sự lựa chọn duy nhất. Mặt khác, hàng loạt các xu hướng tạo hình ở châu Âu 

bấy giờ đã và đang tìm đường cho một lối thoát mới, từ giã Cổ điển, kinh viện. Thậm 

chí chuẩn bị từ giã cả Ấn tượng – xu hướng mà người ta vốn coi là cuộc cách mạng 

về kỹ thuật trong hội họa vào cuối thế kỷ 19 để đi vào các xu hướng Dã thú, Lập thể, 

Biểu hiện hay Siêu thực… Cũng thật may mắn là lượng thông tin còn hạn chế và sự 

dụng công, tận tụy của các thầy người Pháp đã kiến cho tâm lý và ý tưởng của các 

họa sỹ Việt Nam non trẻ được ổn định để họ chuyên tâm vào sự truyền đạt và lĩnh hội 
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những kiến thức kỹ thuật tạo hình theo lối vừa Cổ điển vừa hiện thực và cũng không 

loại trừ những ảnh hưởng theo kỹ thuật, bút pháp của xu hướng Ấn tượng - Pháp từ 

những ông thầy, đặc biệt là Victor Tardieu, Joseph Inguimberty.  

Khi nói về chất liệu hội họa mới, đầu tiên ta phải nói đến chất liệu sơn dầu 

mới được đưa vào giảng dạy và thực hành sáng tác ở Việt Nam thời kỳ này. Kỹ 

thuật tranh sơn dầu được giới thiệu và giảng dạy bởi Victor Tardieu và Joseph 

Imguimberty tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương. Đây là một kỹ thuật hội 

họa đòi hỏi sự nhuần nhuyễn trong việc sử dụng màu cũng như khả năng khéo léo 

trong quá trình trộn màu và lên màu trên tác phẩm. Song không vì sự khó khăn mà 

các họa sỹ Việt Nam ngừng say mê sáng tạo những ý tưởng của mình bằng chất liệu 

này. Kỹ thuật của chất liệu hiện đại này tạo cho tác phẩm một cái nhìn đa chiều kết 

hợp với phối cảnh thấu thị một điểm nhìn hiện đại.  

Tranh sơn dầu mang một vẻ đẹp khỏe khoắn, tràn đầy nhựa sống với những 

màu sắc tươi tắn. Với nhiều ưu điểm như dễ bảo quản và độ bền của màu tốt, tranh sơn 

dầu nhanh chóng được nhiều thế hệ họa sỹ Việt Nam chọn làm chất liệu để gửi gắm 

tâm tư. Bằng một chất liệu hoàn toàn mang phong cách châu Âu, các học trò của Victor 

Tardieu và joseph Imguimberty đã kịp giữ lại những khoảnh khắc vĩnh cửu của một đất 

nước nhỏ bé nhưng quật cường trong chiến tranh, những góc phố cổ Hà Nội rêu phong 

đầy hoài niệm hay chỉ đơn giản là một ánh mắt thật hiền của thiếu nữ bên những đóa 

hoa… Tất cả những mảng màu và đường nét ấy, dù được hình thành nên bởi một kỹ 

thuật phương Tây nhưng lại mang đến cho người xem cảm nhận về vẻ đẹp của tâm hồn 

Việt Nam.  

 Nhưng không chỉ có thế, chúng ta còn thấy vai trò của các chất liệu truyền 

thống của lụa và sơn mài. Nếu tranh sơn dầu hoàn toàn học từ người Pháp và được 

thừa hưởng luôn bề dày lịch sử chất liệu, thì tranh sơn mài và lụa phát triển từ mỹ 

thuật truyền thống với cách tạo hình mới.  

 Trong mỹ thuật truyền thống, có một chất gọi là sơn ta lấy từ cây sơn trồng 

nhiều ở Phú Thọ được người Việt sử dụng nhiều trong sơn phủ lên vật dụng và 

tượng Phật để bảo quản và trang trí. Thoạt đầu người ta pha trộn sơn ta và các mầu 
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tự nhiên để vẽ lên các trần thiết chùa chiền, đây là cách vẽ sơn trực tiếp. Bắt đầu từ 

năm 1925 khái niệm “tranh sơn mài” mới ra đời với kỹ thuật mài ủ. Ở giai đoạn 

đầu, tranh sơn mài thường thiên về mầu sắc nóng như son, cánh gián… sau thì mầu 

sắc càng ngày càng phong phú hơn. Người vẽ từ những nguyên tắc chung, đã tự mò 

mẫm, đúc rút kinh nghiệm riêng, đẫn đến các cách vẽ khác nhau, rất đa dạng. Một 

vài họa sỹ cố gắng dùng sơn mài diễn tả như tranh sơn dầu, nhưng nhìn chung sơn 

mài phù hợp với lối vẽ phương Đông thiên về mảng bẹt, sự gợi chứ không tả.  

 Tranh lụa cũng có truyền thống lâu đời ở Việt Nam, nhưng bắt đầu từ 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, kỹ thuật tranh lụa mới có bước phát triển 

mới. Cũng từ chất liệu lụa tự nhiên, kỹ thuật cổ là vẽ trực tiếp các mầu triết xuất từ 

tự nhiên lên trên tấm lụa và không cọ rửa bức tranh. Các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 

1925 - 1945 thì lại dùng thuốc nước phương Tây để vẽ. Khi vẽ luôn giữ mặt lụa có 

độ ẩm nhất định. Vẽ lụa thực tế là nhuộm mầu vào lụa, mầu sắc ngấm sâu, thắm và 

trong trẻo. Mầu thuốc nước vì phải vẽ nhiều lần mới có thể ngấm vào thớ lụa, 

nhưng đã ngấm thì không phai nữa. Với sự thanh thoát nhẹ nhàng, không gian gợi tả 

mờ ảo, mầu sắc ít đối chọi, hài hòa. Do những đặc tính như vậy, tranh lụa mang tính 

thẩm mỹ phương Đông rõ rệt.  

Những chất liệu mới tạo điều kiện cho sự lựa chọn phù hợp với phong cách 

sáng tác và quan niệm thẩm mỹ của từng họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945. 

Sự phong phú của các chất liệu hội họa mới du nhập như tranh sơn dầu, thuốc nước, 

bột mầu cùng với những chất liệu cổ truyền “được hiện đại hóa” đã tạo điều kiện 

cho cá tính sáng tạo phát triển mạnh mẽ. Mỗi người một vẻ trong sự đa dạng của 

chất liệu tạo hình, họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 làm nên một vườn hoa 

hội họa phong phú và tươi đẹp.  

+ Lựa chọn chất liệu phù hợp với từng họa sỹ  

 Các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã lựa chọn một chất liệu phù 

hợp với khí chất của mình trong sáng tác. Nhiều họa sỹ vẽ rất đa dạng về chất liệu 

để phù hợp với từng đề tài, từng tứ tranh, nhưng cũng có những họa sỹ đã sử dụng 

duy nhất một chất liệu. Họa sỹ làm cho chất liệu trở lên độc đáo, chất liệu giúp họa 
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sỹ thành công, đây là một mối quan hệ tương hỗ đặc biệt có lẽ chỉ có ở hội họa Việt 

Nam và một vài nước châu Á. Chính sự đa dạng về chất liệu đã tạo nên cơ hội lựa 

chọn để có thể thể hiện xúc cảm và tố chất riêng của từng họa sỹ. Tùy thuộc vào tứ 

tranh mà họa sỹ có thể lựa chọn chất liệu phù hợp, cũng có thể vì đặc điểm phong 

cách mà một họa sỹ chỉ lựa chọn duy nhất một chất liệu. 

Tô Ngọc Vân là một họa sỹ đa tài, ông sáng tác trên nhiều chất liệu và thể 

loại nào cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ, tuy nhiên, tranh sơn dầu của ông được đánh 

giá là thành công hơn cả. Trong giai đoạn 1925 - 1945, ông tỏ ra thích ứng rất 

nhanh và ông đã có thành công sớm về sơn dầu. Bút pháp của Tô Ngọc Vân thuần 

thục, thể hiện được hòa sắc hoàn hảo phản ánh cái nhìn tinh tế của ông. Khả năng 

vượt trội trong việc mô tả ánh sáng, màu, xa gần, vẽ khối, hay gợi tả chất và sự 

phong phú của hòa sắc đã được Tô Ngọc Vân tiếp thu trọn vẹn thể hiện trong tác 

phẩm của mình. Ta có thể kể thêm đến những gương mặt họa sỹ tiêu biểu đã sử 

dụng thành công kỹ thuật sơn dầu như: Lưu Văn Sìn, Trần Văn Cẩn, Lê Phổ, 

Nguyễn Đỗ Cung, Lương Xuân Nhị… mỗi người đều phát huy được lợi thế chất 

liệu này theo những hướng riêng tạo phong cách riêng. 

 Chất liệu sơn mài là một chất liệu mới, tuy nhiên đã có những họa sỹ lựa 

chọn và thành công với chất liệu này. Họa sỹ Nguyễn Gia Trí là một minh chứng, 

ông tìm thấy ở sơn mài vẻ đẹp mộng mị, quyến rũ, sang trọng. Sơn mài như một 

biểu tượng của truyền thống đã được ông góp công lớn phát triển để trở thành chất 

liệu độc đáo, đóng góp vào thành công chung của hội họa Việt Nam. Cái chất lãng 

mạn u hoài của Nguyễn Gia Trí được sơn mài chắp cánh. Tranh của ông nổi bật lên 

sự sang quý, lộng lẫy bởi vàng bạc, sâu thẳm bởi then, cánh gián, tạo ra một thế giới 

trộn lẫn giữa thực và mơ. Cùng thời, nhiều họa sỹ tìm đến sơn mài như một phương 

tiện tốt nhất để bộc bạch cái mỹ cảm Á Đông của mình. Một số các họa sỹ cũng rất 

thành công trong chất liệu này với những tên tuổi lớn như Trần Văn Cẩn, Trần 

Quang Trân, Lê Quốc Lộc, Hoàng Tích Trù, Nguyễn Khang, Nguyễn Văn Tỵ…  

Nguyễn Phan Chánh là họa sỹ mà tên ông không thể tách rời khi ta nhắc đến 

thành công của tranh lụa Việt Nam. Nguyễn Phan Chánh đã tìm thấy ở tranh lụa tất 
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cả cái tình của người nghệ sỹ. Nguyễn Phan Chánh đã tìm tòi, thử sức mình trong 

chất liệu lụa của bản xứ hết sức đặc biệt này. Cuộc sống của những người dân Việt 

Nam được ông tái hiện lại trên nền tranh lụa, ánh sáng tinh khiết do ảnh hưởng từ 

trường phái ấn tượng tạo nên cho những tác phẩm của Nguyễn Phan Chánh một vẻ 

đẹp trong sáng. Với lối nhìn rất khái quát, cô đọng, bố cục tranh với những mảng 

phẳng lớn và đặc biệt là khoảng trống trong tranh, ông tỏ ra cực kỳ phù hợp với chất 

lụa. Chất liệu mềm của lụa như một yếu tố cộng hưởng, làm nên sự giản dị, tinh tế 

cho toàn bộ bức tranh của Nguyễn Phan Chánh. Cũng như Nguyễn Gia Trí với chất 

liệu sơn mài, hội họa ViệtNam thật khó có một Nguyễn Phan Chánh mà thiếu đi 

chất liệu lụa mềm mại này.  

Nhiều họa sỹ khác cùng thời như Mai Trung Thứ, Lê Phổ, Nguyễn Tường 

Lân… cũng đã gặt hái được nhiều thành công trong những tác phẩm trên chất 

liệu lụa.  

+ Tạo những hiệu quả thị giác đa dạng trên tác phẩm nhờ kỹ thuật thể hiện 

đặc trưng của chất liệu 

Hiệu quả thị giác của các chất liệu khác nhau đem lại xúc cảm khác nhau cho 

người thưởng ngoạn. Những vẻ đẹp đặc trưng của từng chất liệu là cơ hội để bộc lộ 

những xúc cảm đa dạng. Một cảnh buổi sáng trở nên mơ màng trong sương sớm 

nhờ chất liệu lụa, hoặc trở thành cảnh rực rỡ của ánh dương bình minh trong chất 

liệu sơn mài, sơn dầu. Với một số lượng lên đến hàng trăm tác phẩm, được thể hiện 

trên nhiều chất liệu, hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 càng trở nên phong 

phú hơn nhờ những nét đặc trưng của từng chất liệu. 

Với tranh lụa thì giàu tính ước lệ. Khi ta ngắm nhìn bức tranh lụa, người xem 

cảm nhận sự êm đềm, thanh thoát, nhẹ nhàng, mơ màng, rễ chịu. Đó là nhờ sự trong 

trẻo mềm mại của bề mặt tranh lụa với kỹ thuật vẽ lụa tạo nên. Với bảng mầu riêng, 

kiệm mầu mà vẫn tạo nên sự phong phú, mầu sắc ngấu vào các sợi tơ lụa óng mịn 

với tông mầu nhuần nhị “như có hương, có sắc, ngân lên tiếng ca sâu thẳm của tâm 

hồn Việt”, tranh lụa tạo nên nét độc đáo của hội họa Việt Nam.  
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 Các bức tranh sơn mài lại huyền ảo, lung linh nhờ sự phối hợp các chất vẽ 

như son, vàng, bạc, vỏ trứng tạo nên những mảng mầu có sức hấp dẫn đặc biệt. Bức 

tranh sơn mài bóng bẩy sang quý như một điểm nhấn tuyệt vời trong thế giới hội 

họa đa chất liệu. Tranh sơn mài là sự dung hợp giữa cổ kính và hiện đại, lộng lẫy 

sang trọng và cái giản dị, mộc mạc, khát vọng và hoài niệm tất cả đã tạo nên một sự 

dung hòa hoàn hảo khởi lên xúc cảm đậm đà cho người thưởng ngoạn. 

 Với kỹ thuật lót phủ tương đối phức tạp, tranh sơn dầu lại cho người xem 

thấy sự mạnh mẽ nhờ những mảng mầu dầy dặn có khi nổi gồ lên trên bề mặt vải. 

Mầu sắc tranh sơn dầu rực rỡ, sáng sủa như ngập tràn ánh sáng. Bút pháp mạnh mẽ 

làm cho bề mặt bức tranh sôi động.  

 Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 với sự phong phú của các chất liệu 

và kỹ thuật riêng của từng chất liệu đã tạo nên hiệu quả thị giác hết sức đa dạng. 

Nếu ai đó đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để hòa xúc cảm của mình vào những 

tác phẩm của những họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945. Một điều chắc chắn là 

sự phong phú của nhiều chất liệu hội họa trên những tác phẩm đó là một đặc điểm 

khác biệt với các bảo tàng hội họa khác mà họ đã từng qua trên thế giới. 

Tiểu kết 

Hai xu hướng hội họa chính trong giai đoạn hội họa 1925-1945 là xu hướng 

lãng mạn và xu hướng hiện thực. Phần nhiều các họa sỹ đều sáng tác những tác 

phẩm mang cả hai xu hướng này, nhưng thông thường theo chiều hướng dần từ lãng 

mạn chuyển sang hiện thực. Tuy nhiên dù là tác phẩm theo xu hướng nào vẫn phản 

ánh được đời sống thực tế của đời sống, xây dựng được những hình tượng con 

người Việt Nam với tâm tư tình cảm trong mọi khía cạnh của đời sống của họ. 

Những nét mới tạo nên đặc điểm của Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-

1945. Họa sỹ được học kỹ thuật chất liệu mới như sơn dầu, và còn phát triển chất 

liệu truyền thống đó là: tranh lụa và tranh sơn mài. Họa sỹ không vẽ ước lệ như 

trước, mà nhìn vào hiện thực, nghiên cứu hiện thực để vẽ, góp phần chắp cánh 

cho những xúc cảm thăng hoa trong họ. Những họa sỹ tài danh đã gắn liền tên 



110 

 

tuổi của mình với các chất liệu hội họa như lụa Nguyễn Phan Chánh, sơn mài 

Nguyễn Gia Trí, sơn dầu Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn. 

Nhu cầu của xã hội đối với hội họa đã ngày một cao. Các triển lãm mỹ thuật 

đã trở lên nhu cầu tất yếu của nhưng người dân thành thị, điều mới lạ này đã trở nên 

quen thuộc và đi vào đời sống văn hóa đô thị. 

Sự gặp gỡ giữa nghệ thuật phương Tây hiện đại với nghệ thuật phương Đông 

và thẩm mỹ truyền thống Việt Nam đã tạo nên một thời kỳ hội họa mới. Tác phẩm 

hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 là kết quả đích thực của người Việt Nam, đó 

là sáng tạo nghệ thuật chân chính, có tâm hồn rất nghệ sỹ và cũng rất đời thường. 

Nó mang nặng tình yêu quê hương đất nước, tính nhân văn sâu sắc, có chất lượng 

nghệ thuật cao. Công lao của những người nghệ sỹ tiên phong này thật to lớn, họ đã 

đặt nền móng và tạo tiền đề cho nền hội họa Việt Nam hiện đại.  

Sự ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã đánh dấu một 

thời kỳ mới cho mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Hội họa Việt Nam đã thực hiện một 

bước phát triển nhảy vọt trong phong cách, đề tài, loại hình, đặc điểm nghệ thuật. 

Không chỉ đơn thuần là những mảng màu, cảnh sinh hoạt, chân dung thiếu nữ, 

phong cảnh quê hương hay chỉ là một đóa hoa bình dị, ở sau tất cả những gì mộc 

mạc nhất là vẻ đẹp nhân văn mà thế hệ họa sỹ đúng nghĩa đầu tiên ở Việt Nam 

đã tạo nên từ chính sự giao thoa giữa thẩm mỹ của hội họa phương Tây và thẩm 

mỹ truyền thống từ ngàn đời của đất nước.  
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Chƣơng 4 

THÀNH TỰU, HẠN CHẾ CỦA HỘI HỌA VIỆT NAM 

GIAI ĐOẠN 1925-1945 VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

CHO MỸ THUẬT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

4.1. Thành tựu và hạn chế của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945  

4.1.1. Thành tựu 

Với sự ra đời và hoạt động của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương từ 

năm 1925 - 1945, Việt Nam đã có một trung tâm đào tạo các nghệ sỹ tạo hình chính 

quy ở bậc cao (với tên gọi là cao đẳng nhưng thực chất theo hệ đào tạo mỹ thuật của 

Pháp là tương đương ở bậc đại học). Bên cạnh chương trình và phương thức học 

mang tính hàn lâm của phương Tây, các họa sỹ Việt còn tìm hiểu thẩm mỹ truyền 

thống của Trung Quốc, Nhật Bản, đồng thời cũng được phát triển thêm các chất liệu 

truyền thống Việt Nam, do vậy tạo mối giao lưu nghệ thuật Đông - Tây. Các hoạ sỹ 

Việt Nam từ đây đã hướng cho mỹ thuật Việt Nam phát triển theo con đường mới - 

dân tộc hiện đại, hoà nhập vào mỹ thuật thế giới đương đại và để lại những thành 

tựu lớn rất đáng trân trọng.  

-  Khởi đầu cho hội họa Việt Nam hiện đại 

 Khi Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương kết thúc hoạt động thì đội ngũ 

hoạ sỹ và nhà điêu khắc Việt Nam được đào tạo từ đây đã trở nên đông đảo, những 

sáng tác của họ với nội dung ngày càng gắn với nhân sinh xã hội, một số người đã 

sớm giác ngộ trở thành những chiến sỹ văn hoá đóng góp tích cực cho thắng lợi của 

các cuộc cách mạng Việt Nam.  

Thời gian chỉ vỏn vẹn 20 năm, nhưng thực sự các họa sỹ được đào tạo ở 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã có bước tiến lớn bằng những kiến thức 

hội tụ được từ các phương pháp hàn lâm châu Âu cộng với năng khiếu bẩm sinh và 

năng lực sáng tạo dồi dào.  

Các họa sỹ thế hệ những năm 1925 - 1945, 1945 - 1954 và 1954 - 1975 đã 

thực sự là nòng cốt cho sự phát triển của nền hội họa Việt Nam hiện đại và nhanh 
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chóng trở thành những người thầy, người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa của những 

giai đoạn lịch sử kế tếp... Những sinh viên tốt nghiệp thời ấy, một số ít ra định cư ở 

nước ngoài, số còn lại đều đi theo phục vụ cuộc kháng chiến giải phóng của dân tộc 

(trong đó có khóa hội họa kháng chiến do thầy Tô Ngọc Vân làm hiệu trưởng và trực 

tiếp tham gia giảng dạy cùng nhiều họa sỹ thời Đông Dương như: Nguyễn VănTỵ, 

Nguyễn Sỹ Ngọc, Mai Văn Hiến...), để tiếp tục sự nghiệp đào tạo lớp họa sỹ ở Việt 

Nam, và chính các họa sỹ tốt nghiệp khóa này đã tham gia ngay vào công cuộc 

kháng chiến cứu quốc của dân tộc như Lưu Công Nhân, Trịnh Thiệp, Trịnh Kim 

Vinh, Ngô Mạnh Lân… để họ lại tiếp nối những thành công trong nền hội họa Việt 

Nam hiện đại và đương đại trong những thập kỷ sau này.  

 Trước đây cũng như thời gian hiện nay, tác phẩm của các họa sỹ Trường 

Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương vẫn là những đỉnh cao của nền hội họa Việt Nam. 

Chúng ta ghi nhận về những dấu ấn lớn lao mà các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 

- 1945 để lại trong kho tàng hội họa Việt Nam hiện đại. Rõ ràng sự kết hợp giữa hội 

họa Pháp và hội họa Việt Nam từ sự ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ Thuật Đông 

Dương đã đánh dấu một thời kỳ mới cho mỹ thuật, một thời kỳ mà mỹ thuật đã sống 

cùng đời sống, cùng với lịch sử hào hùng của hai cuộc kháng chiến cứu quốc.  

Không chỉ đơn thuần là những hình ảnh được vẽ trên tranh mà đằng sau đó là 

vẻ đẹp nhân văn mà thế hệ họa sỹ đầu tiên ở Việt Nam đã tạo nên từ chính sự giao 

thoa giữa kỹ thuật hội họa phương Tây và truyền thống thẩm mỹ từ ngàn đời của 

dân tộc Việt Nam. Sứ mệnh của lớp họa sỹ đương đại ngày nay chính là “Nối Tiếp 

Truyền Thống Mỹ Thuật Việt Nam Từ Trường Cao đẳng Mỹ Thuật Đông Dương” 

nhằm để giữ gìn và phát huy những nét đẹp truyền thống ấy qua sự tiếp cận với 

nhiều xu hướng hội họa khác nhau trên thế giới. Dù sự nghiệp đào tạo hiện nay của 

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam có sự thay đổi ít nhiều so với chương trình đào 

tạo thưở ban đầu. Nhưng về cơ bản, vẫn lấy tinh thần của Trường Cao đẳng Mỹ 

thuật Đông Dương làm nòng cốt và sứ mạng của nhà trường vẫn xứng đáng là một 

trung tâm đào tạo ra thế hệ họa sỹ tạo hình Việt Nam trong thế kỷ 21. Mỗi khi nhắc 

đến các thế hệ họa sỹ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, trong tâm khảm 
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những thế hệ kế tiếp đều phải lấy đó như là những tấm gương sáng trong lao động 

và sáng tạo nghệ thuật hội họa. 

 Di sản quý báu của một “thế hệ vàng” mỹ thuật Đông Dương, với những tác 

phẩm hội họa tuyệt mỹ trên nhiều chất liệu và thể loại khiến ta cần thực sự nhìn 

nhận và đánh giá đúng đắn hơn về hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945. Những 

sáng tạo vượt thời gian và không gian văn hóa của lớp họa sỹ được đào tạo từ đó, 

đến khi chuyển sang mỹ thuật thời kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) 

rồi mỹ thuật hiện thực XHCN (1954-1975) là một dòng lịch sử liền mạch của nền 

hội họa Việt Nam hiện đại.  

Nhờ những giao lưu, tiếp biến văn hóa, hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-

1945 đã biến đổi căn bản. Lần đầu tiên, giới trí thức Việt Nam được tiếp xúc với các 

thành tựu mỹ thuật phương Tây một cách có hệ thống và khoa học. Đây là một khởi 

đầu mới với những biến đổi to lớn như một bệ đỡ vững chắc cho hội họa Việt Nam 

hiện đại phát triển. 

- Sản sinh nhiều kiệt tác hội họa 

Hội họa Việt Nam trong giai đoạn có tính khởi đầu này tạo nên những kiệt 

tác cho nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, làm nên một nền nghệ thuật độc đáo. 

Khiến người xem ngỡ ngàng ngay từ những triển lãm các tác phẩm đầu tiên, nhiều 

trong số những bức họa đó xứng đáng là những kiệt tác hội họa. 

 Cần phải nói thêm rằng kiệt tác phải được nhận thức rõ dựa trên những tiêu 

chí. Về điều này Nguyễn Văn Cương đã viết: “Mỗi một giai đoạn lịch sử có thể có 

nhiều kiệt tác. Phải xác định tiêu chí để làm căn cứ lựa chọn kiệt tác tiêu biểu trong 

số các kiệt tác của cùng giai đoạn lịch sử. Kiệt tác mỹ thuật tiêu biểu được xác định 

theo các tiêu chí sau:  

- Nổi tiếng trong phạm vi quốc gia, quốc tế; 

- Có giá trị nghệ thuật nổi bật, đạt đỉnh cao, thể hiện sự sáng tạo, sự độc đáo 

trong lĩnh vực mỹ thuật. 
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- Có giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, có thể đại diện cho một giai đoạn phát 

triển của mỹ thuật, của văn hóa. 

Rõ ràng nhận thấy các tiêu chí trên chỉ có tính định tính, bởi trong lĩnh vực 

văn hóa nghệ thuật khó mà sử dụng các tiêu chí định lượng, có thể cân đong đo đếm 

được” [13]. Nghiên cứu sinh đã có thống kê (chưa đầy đủ) về các tác phẩm hội họa 

Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945, chiếu theo những tiêu chí trên, hội họa Việt Nam 

giai đoạn này thực sự khiến chúng ta phải tự hào vì trong số tác phẩm đó có rất 

nhiều kiệt tác
5
.  

Hiện nay tuy chúng ta không còn lưu giữ được nhiều tác phẩm hội họa của 

các họa sỹ thời Đông Dương vì nhiều lý do khác nhau, nhưng mỗi khi nhìn ngắm lại 

những bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ, Hai thiếu nữ và em bé (sơn dầu 1942) của 

Tô Ngọc Vân, Thiếu nữ trong vườn xuân (sơn mài 1940) của Nguyễn Gia Trí, Em 

Thúy (sơn dầu 1943) của Trần Văn Cẩn, Chơi ô ăn quan (lụa 1931) của Nguyễn 

Phan Chánh… được lưu giữ tại bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, ta thấy rõ hơn sự tiếp 

thu và sáng tạo nhuần nhuyễn giữa nguyên lý tạo hình châu Âu và thủ pháp tạo hình 

phương Đông trong mỗi tác phẩm của mỗi họa sỹ thời bấy giờ. Sự giao thoa đã tạo 

nên những nét tuyệt mỹ, đó cũng là kết quả của quá trình tiếp biến văn hóa Pháp 

thời mỹ thuật Đông Dương. 

-  Xuất hiện nhiều danh họa Việt Nam 

 Danh họa là danh xưng dành cho các họa sỹ kiệt xuất. Tên tuổi của họ gắn với 

các kiệt tác tiêu biểu trong một giai đoạn của một nền mỹ thuật. Hội họa Việt Nam giai 

đoạn 1925 - 1945 đã xuất hiện nhiều danh họa, nổi bật trong số họ là Nguyễn Phan 

Chánh, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân. 

Họa sỹ Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) là sinh viên khóa đầu tiên của Trường 

Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Ông được coi là người tiên phong trong nghệ thuật 

tranh lụa Việt Nam và là một trong những họa sỹ tiêu biểu nhất của hội họa Việt Nam 

hiện đại. Suốt cuộc đời làm nghệ thuật, Nguyễn Phan Chánh để lại một sự nghiệp hội 

                                           
5
 Thống kê các tác phẩm hội họa trong giai đoạn 1925-1945 (phụ lục) 
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họa lớn với số lượng khoảng gần 200 tác phẩm. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông 

như: Chơi ô ăn quan, em bé cho chim ăn, rửa rau cầu ao, lên đồng… Nguyễn Phan 

Chánh được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba, Huân chương lao động hạng 

Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh 

đợt 1 năm 1996. 

Họa sỹ Nguyễn Gia Trí (1908-1993), ông là một họa sỹ nổi tiếng trong việc 

tạo ra một khuynh hướng nghệ thuật mới cho Việt Nam, với những tư tưởng mới về 

tranh sơn mài. Nguyễn Gia Trí phối hợp phương thức vẽ sơn mài với những nguyên 

tắc thẩm mỹ phương Tây để tạo ra những tuyệt phẩm sơn mài hiện đại mang tinh 

thần dân tộc. Các tác phẩm của Nguyễn Gia Trí được coi là quốc bảo. Vì vậy, các 

tác phẩm của ông không được phép mang ra nước ngoài. Một số tác phẩm tiêu biểu 

của ông như: Thiếu bên hoa phù dung,, Thiếu nữ trong vườn, Vườn xuân Bắc- 

Trung- Nam… Năm 1912, họa sỹ Nguyễn Gia Trí được nhà nước trao giải thưởng 

Hồ Chí Minh để tôn vinh những đóng góp của ông trong nghệ thuật hội họa. 

Họa sỹ Tô Ngọc Vân (1906-1954) là một trong những họa sỹ Việt Nam tiêu 

biểu nhất, với nhiều tác phẩm đóng góp cho nền nghệ thuật hội họa Việt Nam hiện 

đại. Tô Ngọc Vân được đánh giá là người thành công nhất trong việc sử dụng chất 

liệu sơn dầu, một chất liệu hội họa phương Tây du nhập vào Việt Nam cuối thế kỷ 

19 đầu thế kỷ 20. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như: Thiếu nữ bên hoa huệ, 

Hai thiếu nữ và em bé, Thiếu nữ bên hoa sen… Ông đã hy sinh năm 1954 trên đèo 

Lũng Lô trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Với những cống hiến to lớn cho hội họa, 

Tô Ngọc Vân được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996. 

Họa sỹ Trần Văn Cẩn (1910-1994) là một trong những họa sỹ hàng đầu Việt 

Nam. Ông là họa sỹ đa tài với những thành công trên nhiều chất liệu hội họa. 

Những tác phẩm tiêu biểu của Trần Văn Cẩn như: Em Thúy, Hai thiếu nữ trước 

bình phong, Nắng trong vườn… Với những đóng gớp to lớn cho sự nghiệp hội họa, 

Trần Văn Cẩn đã được trao nhiều huân chương cao quý, trong đó có Huân chương 

Lao động hạng Nhất. Ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.  
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Ngoài ra hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 còn sản sinh ra nhiều các 

họa sỹ tên tuổi khác như: Đỗ Đức Thuận, Trần Quang Trân, Trần Bình Lộc, Nguyễn 

Tiến Chung, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Tường Lân, Dương Bích Liên, Hoàng Tích 

Chù, Mai Trung Thứ, Lê Văn Đệ, Lưu Văn Sìn, Nguyễn Khang, Nguyễn Đỗ Cung, 

Lương Xuân Nhị, Huỳnh Văn Thuận, Lê Thị Lựu, Hoàng Lập Ngôn, Nguyễn Sáng, 

Bùi Xuân Phái… Đó là những danh họa đồng thời là những tấm gương lớn cho 

những họa sỹ kế tục tiếp sự nghiệp hội họa hiện đại Việt Nam. 

- Được thế giới biết đến  

Năm 1930 lớp hoạ sỹ đầu tiên tốt nghiệp. Từ năm 1931 trở đi các hoạ sỹ Việt 

Nam đã liên tục tham gia các cuộc triển lãm quốc tế: Paris (1931), Roma (1932) tại 

Milan và Napoli (1936), đã có nhiều tên tuổi các hoạ sỹ Việt Nam ngay lúc đó như 

Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân… được thế giới biết đến. Đặc 

biệt nhấn mạnh là trường hợp của họa sỹ Nguyễn Phan Chánh, ngay vào thời kỳ đầu 

tiên sau khi khóa đầu tiên tốt nghiệp, họa sỹ Nguyễn Phan Chánh đã được báo chí 

trong nước và nước ngoài ca ngợi về cách ông kết hợp những ảnh hưởng của 

phương Tây với phương Đông. Nhà phê bình mỹ thuật người Pháp R. Bat-se đã ca 

ngợi: “Nguyễn Phan Chánh đã vẽ với một sự quan sát tinh tế và với một giá trị độc 

đáo hiếm có” [87, tr.70]. 

 Thành tựu của mỹ thuật Việt Nam trong các cuộc triển lãm năm 1931, 1932, 

1933, 1939, có đông đảo các hoạ sỹ Việt Nam tham gia và được đánh giá như một 

vườn hoa nghệ thuật trăm sắc. Trong sự phát triển có tính chất khẳng định về một 

nền mỹ thuật Việt Nam với đầy tin tưởng, cũng là sự phát triển của các chất liệu gắn 

với những hoạ sỹ tiêu biểu Tô Ngọc Vân, Lê Phổ - giấc mơ trong hội họa sơn dầu, 

Nguyễn Phan Chánh dịu dàng, đằm thắm, trong tranh lụa, Nguyễn Gia Trí cho ta 

thấy một “lộng lẫy vàng son” ở trong nghệ thuật sơn mài của mình. 

Đến nay, những tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 vẫn tạo 

sức hút rất mạnh mẽ trong các cuộc đấu giá lớn trên thế giới, nhiều bức tranh đấu 

giá thành công với những giá trị thành tiền kỷ lục:  
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-Tháng 4 năm 2012, tại Hồng Kông bức tranh Bức màn tím (Le Rideau 

Mauve) của họa sỹ Lê Phổ vẽ khoảng từ 1942-1945 đã được bán với mức giá 

320000 USD ( khoảng 7,2 tỷ đồng).  

-Tháng 4-2012 bức tranh Nhìn từ đỉnh đồi của Lê Phổ vẽ năm 1937 đã được 

bán với giá kỷ lục 840000 USD (khoảng 18 tỷ đồng).  

-Tháng 5-2013, tác phẩm mang tên “Người bán gạo” (La Marchand de Riz) 

sáng tác năm 1932 của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã được bán với mức giá 

390000USD (khoảng 8.3 tỷ đồng)  tại nhà đấu giá Christie’s Hong Kong.  

-Tháng 5 - 2010, bức tranh lụa có tên “Gathering at the Pavilion” của họa sỹ 

Mai Trung Thứ đã được bán tại nhà đấu giá Christie’s Hong Kong với giá 130.000 

USD (khoảng 2.7 tỷ đồng).  

-Tháng 4 -2010, hãng Sotheby’s Hong Kong cũng đã bán một tác phẩm tranh 

lụa khác của Mai Trung Thứ có tên “Mẹ và các con” (Fille et garcon avec maman) 

với giá 115.000 USD (khoảng1.4 tỷ đồng)….  

Ngoài ra còn rất nhiều tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 đang 

được giao bán với giá rất cao trên các sàn giao dịch nghệ thuật thế giới. Những giao 

dịch nổi tiếng như trên góp phần tạo tiếng vang của hội họa Việt Nam đến thế giới
6
.  

- Phát triển chất liệu truyền thống 

Đóng góp vào thành công của hội họa giai đoạn này ta cũng đặc biệt phải 

nhấn mạnh đến sự ra đời của hai chất liệu được phát triển từ chất liệu mỹ thuật 

truyền thống cổ truyền Việt Nam là tranh lụa và tranh sơn mài.  

Chất liệu lụa đã được thể hiện với một tầm cao hơn, những tác phẩm lụa 

mang chất nhẹ nhàng, mềm mại. Cách vẽ của kỹ thuật mới đã làm cho tranh lụa 

trong trẻo, mầu sắc sâu thẳm. Từ đây những bức tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh, 

Lê Phổ, Lê Văn Đệ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu… đã mở ra một thủ pháp mới về 

tranh lụa Việt Nam, khác hẳn với các lối vẽ tranh lụa truyền thống và cũng khác xa 

lối vẽ lụa của Trung Quốc, Nhật Bản - những nền văn hóa có tranh lụa từ rất lâu 

                                           
6
 Theo: tamnhin.net/nhung-buc-tranh-viet-lam-say-long-the-giơi-36239.html 
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đời, với nhiều danh họa kỳ tài. Với vẻ đẹp riêng đó, tranh lụa Việt Nam giai đoạn 

1925-1945 đã chinh phục được người thưởng ngoạn trong và ngoài nước. Đây là 

khởi đầu để tạo nên chuỗi hành trình của chất liệu tranh lụa phát triển đến hiện tại. 

Cũng từ đây “sơn ta” đã phát triển thành một chất liệu tuyệt vời mang tên mới 

là tranh sơn mài. Điều mới lạ đến bất ngờ là sự sáng tạo ra chất liệu hội hoạ đặc biệt 

này đã trở thành một nét riêng có của Việt Nam. Với những bảng màu và thử pháp 

tạo hình kết hợp nhuần nhuyễn Âu – Á, trải qua nhiều thử nghiệm gian nan có lúc 

tưởng như đã bế tắc trong sử dụng chất liệu truyền thống này. Vượt qua mọi thách 

thức, hội họa sơn mài Việt nam đã tạo ra một thế giới mới về phong cách, trở thành 

“quốc họa Việt Nam” như sau này được thế giới thừa nhận và ngưỡng mộ.    

Nguyễn Quân nói về những đóng góp của các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 

1925-1945 trong chất liệu sơn mài như sau:  

Các họa sỹ đã đi đúng trong khắc phục chỗ yếu và phát huy chỗ mạnh của 

chất liệu truyền thống này. Họ đã vận dụng những hiểu biết, những kinh 

nghiệm của nghệ thuật tạo hình hiện đại, của các chất liệu khác, vào sơn 

mài. Họ làm cho sơn mài trở thành một chất liệu của nghệ thuật tạo hình, 

bằng những nguyên tắc làm tranh mới, mà vẫn giữ lấy cái mạnh cổ truyền, 

tạo nên vẻ rực rỡ, chất trang trí cho tranh sơn mài [74, tr.46]. 

Dù phải sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, sơn mài mới được tiếp tục 

nghiên cứu để hoàn chỉnh một chất liệu hội hoạ thì ngay giai đoạn thể nghiệm ban 

đầu này, hoạ sỹ Nguyễn Gia Trí đã khám phá ra những sắc màu huyền diệu, vượt 

ra khỏi chất mỹ nghệ để đưa lên tranh tạo nên tác phẩm độc đáo. Những tên tuổi 

lớn của nghệ thuật vẽ tranh sơn mài như Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Trần 

Quang Trân… để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm hội họa để sơn mài trở thành một 

chất liệu hội họa đặc biệt riêng có của Việt Nam.  

- Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945, một di sản văn hóa dân tộc 

            Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa 

học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật 
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quốc gia. Xét ở bình diện trên thì những tác phẩm hội họa của các họa sỹ thời mỹ 

thuật Đông Dương giai đoạn 1925 - 1945 hội đủ tất cả những tiêu chí ấy. Nó được 

các thành phần xã hội thừa nhận và xem như một nhu cầu thưởng thức trong đời 

sống tinh thần. Những họa sỹ “học trò” của trường vẫn còn giữ lại những nét truyền 

thống phương Đông trong sáng tác của mình, làm cho hội họa của họ mang đậm 

bản sắc dân tộc và vẫn còn lưu lại tính độc đáo cho đến tận ngày nay. Những họa sỹ 

tên tuổi với những thành tựu lớn trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã 

đi vào lịch sử mỹ thuật như những biểu tượng, để lại những bài học về giá trị bản 

sắc văn hóa trong hội họa cho các thế hệ sau noi theo. 

          Những vấn đề trên cho thấy vì sao dấu ấn của những tác phẩm hội họa 

Việt Nam trong thời kỳ mỹ thuật Đông Dương giai đoạn 1925-1945 vẫn còn mãi 

những giá trị văn hóa nghệ thuật trong lòng dân tộc và trên thế giới. Phải chăng 

hành trình ấy, tư duy ấy, tình cảm và tài năng ấy của các họa sỹ thời đó đã làm 

nên sự kiện. Chúng ta đều đã rõ nghệ thuật nói chung, hội họa nói riêng  là một 

thành tố của văn hóa, vì vậy văn hóa khắc họa bản sắc và phương thức tồn tại 

của một cộng đồng, khiến cộng đồng ấy có một đặc thù riêng và tự nó đã có vai 

trò của một di sản. Như vậy, một nền nghệ thuật phải mang bản sắc dân tộc và 

yếu tố dân tộc phải là yếu tố quyết định nhất của nó.  

Nhìn lại các tác phẩm hội họa thời kỳ này ta có thể khẳng định rằng rất “Việt 

Nam”. Đặc tính“Việt Nam” không chỉ ở các nhân vật và cảnh vật, mà hơn thế nữa 

nó chứa đựng tâm tư, tình cảm của người Việt Nam khi ghi nhận và truyền tải cảm 

xúc trong tác phẩm. Hình họa, màu sắc, đường nét trong tranh không bị Tây hóa. 

Trong nghệ thuật, ai đó đã nói rằng “Không nên làm những gì người khác đã làm” 

điều đó luôn đúng với dòng máu trong mỗi cá nhân họa sỹ. Họ đều được đào tạo ra 

từ một môi trường chuyên nghiệp theo kiểu phương Tây về tay nghề, nhưng tình 

cảm, cảm xúc sáng tác thì lại là kết quả của sự hun đúc văn hóa cổ truyền thấm sâu 

vào con người họ. Các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 thực sự là những họa 

sỹ theo đúng nghĩa của từ này, vì họ đã sớm tạo ra được phong cách và bút pháp cá 

nhân trong cái “chất Việt” chung. Các sáng tác của Lê Phổ, Nguyễn Phan Chánh, 
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Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí… đã có tính hiện đại, tuy nhiên tất cả 

các tác phẩm hội họa của họ đều giữ được tinh thần của truyền thống, đó có thể coi 

là mẫu số chung của các họa sỹ giai đoạn này. 

Có một nền nghệ thuật hội họa rực rỡ như vậy, ta phải nhắc đến việc gìn giữ 

bản sắc văn hóa dân tộc của các họa sỹ Việt Nam thời bấy giờ. Nói về bản sắc văn 

hóa chúng ta đều hiểu rằng tính dân tộc của nghệ thuật không hạn chế ở đối tượng 

hiện thực dân tộc mà thể hiện sâu sắc nhất trong tư duy nghệ thuật độc dáo của dân 

tộc. Do những đặc điểm lãnh thổ, kinh tế, điều kiện sống, ngôn ngữ, tâm lư, con 

người… mà phong cách tư duy nghệ thuật của mỗi dân tộc có sự khác biệt.  

Dưới thời Pháp thuộc, đối với những sinh viên của Trường Cao đẳng Mỹ 

thuật Đông Dương, một câu hỏi đặt ra là vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc 

trong bối cảnh xã hội đương thời sẽ như thế nào?.  

Ở đây ta nhận thấy rằng người Pháp mở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông 

Dương để truyền bá nền hội họa phương Tây là cần thiết. Nhưng khi nhu cầu xã hội 

đòi hỏi “Phát huy mỹ thuật cổ truyền kết hợp với thẩm mỹ hiện đại” thì hội họa Việt 

Nam ở đầu thế kỷ 20 đã kết hợp nhuần nhuyễn được những giá trị tạo hình truyền 

thống với khoa học nghệ thuật hiện đại chặt chẽ, gắn quy luật xã hội với quy luật tự 

nhiên, cởi mở mà dung hợp.  

Các họa sỹ Việt Nam được đào tạo hệ thống, trở thành đội ngũ nghệ sỹ tạo 

hình nòng cốt của hội họa Việt Nam, đồng thời họ cũng là những nghệ sỹ đã đem 

tiếng nói mỹ thuật của dân tộc ta quảng bá ra thế giới từ những thập niên đầu thế kỷ 

20. Họ vận dụng những sáng tạo của mình để tạo nên những hình ảnh sinh động về 

thiên nhiên, về con người Việt Nam. Sự lắng đọng lại trong ký ức, về hiện thực 

cuộc sống trong tâm hồn và tình cảm của mỗi người họa sỹ khi tái hiện vào tác 

phẩm, tất cả đã trở thành những hình tượng tinh giản, sâu lắng, thoáng hoạt trong 

cấu trúc tổng thể trong hội họa và điêu khắc trên nhiều chất liệu. 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương giống như các định chế văn hóa 

khác được thiết lập bởi chính quyền thực dân. Sự quản trị trường nằm trong tay 

người Pháp, phần lớn các sinh viên của nó là người Việt Nam, và mục đích của nó 
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có tính chất vị kỷ (như trong đơn xin mở trường, Tardieu đã viết “dưới ảnh hưởng 

của Pháp và tư tưởng Pháp” [74, tr.91]). Khi đào tạo các nghệ nhân địa phương về 

mỹ thuật, các cư dân giàu có và người yêu nghệ thuật Pháp sẽ có thể sở hữu các tác 

phẩm nghệ thuật chính gốc để thỏa mãn các thị hiếu của họ về các hình ảnh “hương 

xa” của Phương Đông. Nói như vậy để thấy rằng không phải ngay từ đầu chúng ta 

đã được đón nhận những giải pháp tích cực, nhằm phát huy tài năng của người nghệ 

sỹ Việt Nam. Đứng trước năng lực đáng ngạc nhiên của những họa sinh Việt trong 

khả năng tiếp cận với kỹ thuật hội họa mới, người Pháp dần tin tưởng và cho mở 

rộng quy mô và phương hướng đào tạo của ngôi trường này. 

Một ngôi trường được mở ra bởi người Pháp đã giảng dạy tại đó lại có thể 

đào tạo một thế hệ các họa sỹ Việt Nam có khả năng xây dựng các nghệ thuật tạo 

hình dân tộc cho Việt Nam. Điều kỳ diệu này chỉ có thể được hoàn thành bởi các 

họa sỹ chân chính đầy thiện chí và ý thức chuyên nghiệp. 

 Từ thời cổ đại lịch sử người Việt trải qua nhiều thể chế, có nhiều tôn giáo 

khác nhau, nhiều hệ tư tưởng khác nhau, nhưng mỹ thuật Việt chưa bao giờ quy 

thuận theo một áp đặt nào, nếu không phải là tính nhân bản, vì cuộc sống tốt đẹp 

của con người. Việc thể hiện nội tâm rõ ràng là thành quả của nghệ thuật, là sự tích 

lũy không ngừng của kiến thức, của sự lao động có nguyên tắc và tính trách nhiệm 

trong lao động đặc biệt ấy của mỗi người nghệ sỹ.  

Trần Duy đã viết: “Con người cần nghệ thuật như một chất dinh dưỡng cho 

cơ thể, nhưng cơ thể ấy có sức đề kháng để tồn tại, nên nó có khả năng loại bỏ 

những gì không cần thiết hoặc phương hại cho sự tồn vong và trưởng thành của 

nó...” [22, tr. 57]. Do đó trong quá trình học tập và nghiên cứu các kiến thức cơ bản 

về nghệ thuật hội họa theo trường phái Châu Âu, các họa sỹ Việt Nam thời Đông 

Dương vẫn truyền tải được tâm hồn dân tộc trong mỗi tác phẩm từ cách quan sát đối 

tượng, đến những diễn tả tâm lý tình cảm đều thuần chất của con người Việt Nam 

như thể những điều ấy đã ngấm sâu trong dòng máu của họ. Đặc biệt ngay cả thứ 

ngôn ngữ tạo hình đặc trưng như màu sắc trong tranh ta cũng đủ nhận thấy như nó 

được chắt lọc ra từ những màu sắc của thiên nhiên đất nước Việt Nam.  
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 Nhìn một cách tổng thể về các tác phẩm của các họa sỹ Trường Cao đẳng 

Mỹ thuật Đông Dương, có thể thấy một cách rõ rệt rằng không có một phong cách 

hay phong trào thống nhất nào. Một chuỗi các phương thức tiếp cận khác nhau do 

các cá nhân từng nghệ sỹ thể hiện, điều này tạo nên sự phong phú đa dạng cần có 

của một di sản. Một điều nữa cho thấy dù nghệ thuật hội họa Pháp là một sự ảnh 

hưởng lớn trong thời kỳ này. Nhưng đó không phải là nguồn cảm hứng duy nhất để 

các họa sỹ Việt Nam theo đuổi và sáng tạo theo cách cực đoan “thầy dạy, trò nghe”. 

Cũng bởi vậy nghệ thuật hội họa giai đoạn 1925 - 1945 mang theo một giá trị thẩm 

mỹ tổng hòa giữa phương Tây hàn lâm và phương Đông huyền bí.  

Việc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được thành lập, về khách 

quan đã đào tạo được đội ngũ hoạ sỹ tạo hình có nghề, nắm vững phương pháp nghệ 

thuật khoa học phương Tây, song từ dòng máu dân tộc và sự đam mê sáng tạo, đã 

kết hợp nhuần nhuyễn hai dòng nghệ thuật Đông - Tây, đẩy mỹ thuật Việt Nam 

sang trang mới, hòa nhập với thế giới, bổ sung cho kho tàng mỹ thuật Việt Nam rất 

đa dạng và phong phú về các thể loại chất liệu và phong cách… Vốn quý này đã 

được xem như một trong những di sản giá trị của văn hóa dân tộc.  

Bản sắc văn hóa dân tộc trong nghệ thuật nói chung và nghệ thuật tạo hình 

nói riêng là cái “hồn”, là sức sống nội sinh, là “cái thẻ căn cước” của mỗi dân tộc, 

để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Từ đó biểu lộ một cách trọn vẹn nhất sự 

hiện diện của mình trong quá trình giao lưu và hội nhập. Cũng vì lẽ đó trong nhận 

thức của riêng mình, nghiên cứu sinh coi những giá trị của hội họa Việt Nam giai 

đoạn 1925 - 1945 được xem như một trong những di sản văn hóa của dân tộc.  

Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 là một di sản văn hóa dân tộc, ở đó 

ngoài thẩm mỹ còn cho ta thấy phong tục, tập quán, phong cảnh, con người, trang 

phục, tâm linh, tín ngưỡng của con người Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20. Với hàng 

trăm bức tranh để lại, hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 như một cuốn biên 

niên sử ghi lại mọi mặt của đời sống, văn hóa Việt Nam. Những bức tranh này đang 

được trưng bầy ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trong các bộ sưu tập trong nước và 

trên thế giới. Đây là một di sản văn hóa lớn cả về số lượng và giá trị. 
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- Phản ánh thực trạng xã hội Việt Nam đương thời và bộc lộ ý thức tự tôn 

dân tộc mạnh mẽ của người nghệ sỹ  

           Xưa kia trong thời kỳ phong kiến Việt Nam, mỹ thuật chính thống và mỹ 

thuật dân gian là hai lĩnh vực song song cùng tồn tại, bởi một bên là phục vụ cho 

tầng lớp quan lại phong kiến và một bên là những nhu cầu thẩm mỹ tự thân của 

những nghệ nhân dân gian. Nội dung phản ánh của hai dòng mỹ thuật này, chủ yếu 

là thuộc về những khía cạnh tôn giáo, đời sống cung đình và những cuộc sống dân 

dã, những ước mơ của người dân lao động.  

Những nội dung về đề tài tôn giáo và tín ngưỡng chiếm một vị trí quan trọng 

trong mảng nghệ thuật chính thống, bởi nó thường gắn với các công trình kiến trúc 

cung điện, chùa tháp Phật giáo và nội dung của nó là những mô típ trang trí đã đi 

vào công thức bất di bất dịch như: “Tứ linh, tứ quý”, “Long, Ly, Quy, Phụng” hoặc 

“Tùng, trúc, cúc, mai” và các chủ đề trong kinh sách nhà Phật.  

Trong khi đó sự nở rộ của nghệ thuật đình làng Việt Nam vào thế kỷ 16, 17 

và tính cố kết cộng đồng làng xã bao đời đã là nơi gắn bó nhiều nhất sự tâm huyết 

sáng tạo của các nghệ nhân dân gian trong các nghề mỹ thuật tranh tượng dân gian. 

Các dòng nghệ thuật này xuất hiện len lỏi trong cộng đồng làng xã đã nói lên những 

mong muốn khát vọng về hạnh phúc lứa đôi, gia đình… Tuy nhiên đó cũng chỉ là 

những hình tượng có tính cách điệu cao, không đi sâu vào diễn tả mọi mặt của cuộc 

sống đời thường, chưa mang khía cạnh tâm lý sâu sắc và chỉ là sản phẩm của những 

nghệ sỹ khuyết danh.  

Mỹ thuật thời kỳ 1925 - 1945 qua những tác phẩm hội họa của các họa sỹ 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã có những biến đổi lớn. Các tác phẩm 

giai đoạn này mang tính hiện thực cao, mọi mặt của cuộc sống đã trở thành đề tài 

sáng tác của họ. Sự thay đổi này đáng dấu một hình thức tư duy mới của người sáng 

tạo mà từ đây họ được gắn với nghệ danh “Nghệ sỹ” hoặc “Họa sỹ”. 

 Nội dung mà các họa sỹ đề cập đến trong giai đoạn 1925 - 1945 cũng không 

ngoài việc hướng tới những con người, cảnh vật thiên nhiên đất nước Việt Nam. 
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Tuy nhiên, nhờ việc thể hiện trên nhiều chất liệu tạo hình mới như sơn dầu vẽ trên 

vải, thuốc nước, bột màu vẽ trên lụa, trên giấy, sơn ta cách tân (sơn mài) vẽ trên 

vóc… mà khả năng mở rộng đề tài và thủ pháp diễn tả đã phong phú hơn rất nhiều 

so với dòng mỹ thuật truyền thống trước đó. Các họa sỹ tìm thấy nguồn cảm hứng 

sáng tạo trong hiện thực cuộc sống ở nông thôn, ở thành thị, trong sinh hoạt gia 

đình… Đây chính là điểm đổi mới căn bản trong hội họa hiện đại Việt Nam 1925 - 

1945. Tất nhiên ở bước khởi đầu của sự đổi mới này các họa sỹ không thể tránh 

khỏi những hạn chế nhất định.  

Một nền nghệ thuật hội họa hiện thực và lãng mạn đang ở điểm xuất phát, vì 

vậy hội họa cũng chưa diễn tả hết mọi mặt của cuộc sống phong phú và đa dạng 

trong xã hội đương thời. Nội dung đề tài thường được dừng lại ở một số đối tượng 

và hoạt động xã hội trong đời sống thị dân. Nội dung thành công nhất có thể nói là 

vẻ đẹp của người phụ nữ trong sinh hoạt gia đình. Đó là những vẻ đẹp nhẹ nhàng, 

duyên dáng và kín đáo của người phụ nữ Việt Nam như những đề tài: Thiếu nữ bên 

hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa phù dung, Thiếu nữ trang điểm, Thiếu nữ bên bể cá 

cảnh… gần như tất cả là những người đẹp, những phụ nữ trong dáng vẻ khuê các, 

tầng lớp trung, thượng lưu trong xã hội. 

Cá biệt có một số họa sỹ hướng hẳn đề tài về con người và những sinh hoạt ở 

nông thôn. Nhưng những vẻ đẹp đó cũng được thi vị hóa, lãng mạn hóa trong tác 

phẩm. Điển hình như trường hợp họa sỹ Nguyễn Phan Chánh, người được mệnh 

danh là họa sỹ của những “người đẹp nông thôn”. Trong tranh của ông, hình ảnh 

người phụ nữ hiện lên với vẻ đẹp mặc dù rất nồng hậu, chân chất, nhưng cũng 

không tránh khỏi những nét lãng mạn ngây thơ, duy cảm, duy mỹ trong các sinh 

hoạt nhàn nhã, trong những lúc nghỉ ngơi chơi đùa như trong tranh: Em bé cho chim 

ăn, Chơi ô ăn quan, Trăng lu trăng tỏ, Kỳ lưng hoặc ngay cả trong lao động như: 

Rửa rau cầu ao, Ra đồng…  

Tuy những nhân vật thôn nữ này chưa thực sự là những nhân vật của thực tế. 

Nhưng cũng hết sức gần gũi với những nét quen thuộc của cuộc sống nông thôn 

Đồng bằng Bắc bộ.  
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Cũng trong mảng đề tài về vẻ đẹp của người phụ nữ, ta cũng thấy xuất hiện 

một số tranh khỏa thân hoặc bán khỏa thân (điều này là tối kỵ trong văn hóa thời 

phong kiến), cho dù ban đầu cũng chưa hẳn là phổ biến như: Thiếu nữ khỏa thân, 

Thiếu nữ, Gội đầu, Thiếu nữ chải tóc... Đặc biệt, họa sỹ Lê Phổ đã vẽ tranh khỏa 

thân từ rất sớm, trước năm 1930, những tác phẩm khỏa thân của ông từng lên sàn 

đấu giá quốc tế. 

Khi đạo Thiên Chúa giáo vào Việt Nam thì cũng là lúc nhu cầu trang trí cho 

các nhà thờ xuất hiện. Sẵn có những bài học từ các tranh Thánh ở Tây phương, nhất 

là tranh thời Phục Hưng, bắt đầu từ năm 1940, đã có một phong trào sáng tác tranh 

công giáo theo cung cách dân tộc Việt Nam. Các họa sỹ như Nguyễn Gia Trí, 

Nguyễn Tiến Chung, Lê Phổ đã thể hiện đề tài giáng sinh với hình ảnh Đức mẹ 

Maria trên các chất liệu truyền thống sơn mài và lụa, nhưng trong đó luôn là cái 

nhìn trong tư duy mỹ cảm phương Đông.  

Đề tài tranh phong cảnh trong giai đoạn này cũng khá phổ biến. Những tác 

phẩm Thuyền trên sông Hương của Tô Ngọc Vân, Lùm tre; Bến Hồng Quảng của 

Nguyễn Gia Trí, Phong cảnh chùa Thầy của Hoàng Tích Chù, Cổng thành Huế; 

Cổng làng của Nguyễn Đỗ Cung… đi theo hướng ca ngợi những vẻ đẹp nên thơ, 

lãng mạn của cảnh sắc, danh thắng mỗi miền đất nước. 

Rõ ràng nhu cầu phản ánh xã hội của Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925- 

1945 hết sức rõ nét. Dưới ngòi bút của các họa sỹ, cuộc sống xã hội, con người và 

phong cảnh thiên nhiên Việt Nam hiện ra đầy chân thực. 

Đầu thế kỷ 20, ở Việt Nam xu hướng Âu hóa đã xuất hiện. Những thành thị 

mới ra đời, những công xưởng nhà máy mọc lên, xuất hiện tầng lớp tư sản và giai 

cấp công nhân. Đồng thời nếp sống đô thị với kiến trúc nhà lầu, xe hơi và mốt ăn 

mặc tân thời Tây Âu cũng phát triển. Đời sống người nông dân vô cùng khốn khó vì 

nông nghiệp đình đốn và một cổ hai tròng: thực dân, phong kiến.  

Lớp trí thức và tư sản mới hình thành, đã dẫn đến một nền văn hóa mới trong 

các thành thị. Trong bối cảnh xã hội phức tạp ấy đương nhiên đều có tác động đến 
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tầng lớp văn nghệ sỹ, và các họa sỹ được đào tạo ra từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật 

Đông Dương cũng không là ngoại lệ.  

 Những người theo học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương lúc đó 

phần lớn đều là con những nhà trí thức hoặc những gia đình khá giả. Tuy nhiên, 

điều mà chúng ta thấy được qua các tác phẩm của các họa sỹ trong giai đoạn 1925-

1945 vẫn hướng nghệ thuật vào đời sống của chính dân tộc mình. Mặc dù đề tài về 

nông dân, nông thôn của một dân tộc vốn thuần nông, không phải là những đề tài 

chủ đạo của các tác phẩm hội họa trong giai đoạn này.  Nhưng một mạch ngầm dân 

tộc đã xuất hiện và âm thầm chảy trong nền hội họa. Trên một phong cách hiện thực 

và lãng mạn mới hình thành trong giai đoạn này giúp các họa sỹ biểu hiện đời sống 

của dân tộc mình. Ta thấy có một ngôn ngữ Việt trong hội họa.  

Con người công dân và con người nghệ sỹ có khoảng cách nhất định, nhưng 

người nghệ sỹ vẫn có khả năng bênh vực kẻ yếu, chống lại thế lực của cái ác bằng 

cách của riêng mình qua tác phẩm hội họa nói riêng, nghệ thuật nói chung. Với 

phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của nghệ thuật hội họa đã tác động trên tất cả các lĩnh 

vực khác của đời sống, ở tất cả những gì thuộc về con người. Tất nhiên, tác động 

này không thể là sự tình cờ mà là xuất phát từ sức sáng tạo của họa sỹ với trách 

nhiệm công dân và ý thức dân tộc.  

Việc ra đời nhóm FARTA (Foyer de 1 Art Annamite), một tổ chức nghề 

nghiệp của những họa sỹ mong muốn có tự do trong sáng tạo nghệ thuật đó cũng là 

biểu hiện tinh thần tự tôn dân tộc. Họa sỹ Trần văn Cẩn, một trong những người sáng 

lập ra tổ chức ấy đã vẽ bức tranh sơn mài khổ lớn, theo lối bình phong với đề tài Tiễn 

anh khóa đi thi hương. Bố cục bức tranh diễn tả hoạt cảnh dân làng theo chân anh 

khóa cưỡi ngựa trắng đi thi. Hình thức được cách điệu theo lối dân gian, thể hiện 

bằng chất liệu sơn ta truyền thống màu son, then, vàng, bạc cánh gián rực rỡ và lộng 

lẫy. Bức tranh hiện lên cảnh tiễn đưa nhộn nhịp, tưng bừng và tràn đầy vẻ lạc quan 

hứng khởi về một tinh thần hiếu học của làng quê truyền thống Việt Nam.  

Việc học tập, lao động sáng tạo nghệ thuật trong bối cảnh thuộc Pháp rất 

dễ nằm trong dòng chảy chung “Nghệ thuật vị nghệ thuật”, nhất là nghệ thuật 
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“Salon” nhằm thỏa mãn cái tôi nghệ sỹ. Không phải ít trong số các họa sỹ Việt 

Nam giai đoạn 1925 - 1945 chịu ảnh hưởng vào dòng chảy ấy. Mặc dù vậy, số 

đông trong họ dần nhận thấy hiện thực sinh động của đời sống, con người và 

cảnh vật lịch sử dân tộc đã có tác động làm chuyển biến quan niệm và nhận thức 

của cả một thế hệ. Nhiều sinh viên mỹ thuật ngay khi còn ngồi trên ghế nhà 

trường đã đi dã ngoại về với nông thôn, về với các di tích đình chùa cổ kính để 

nghiên cứu ghi chép và vẽ trực họa. Từ những chuyến đi như thế đã có tác động 

đến cả những ông thầy người Pháp như Inguiberty, khiến ông đã nhập cuộc trong 

nhiều chuyến đi.  

 Nói về trách nhiệm công dân đối với các họa sỹ giai đoạn 1925 - 1945 e 

rằng hơi có phần khiên cưỡng về sự giác ngộ. Tuy nhiên bằng cái tâm, cái tài của tư 

chất người nghệ sỹ trong mỗi cá nhân, các họa sỹ ngoài việc đấu tranh trực diện 

bằng ngôn luận trên báo chí, thì họ cũng đã thực sự phản ánh được phần nào những 

cái đẹp buồn man mác của tâm trạng người dân sống dưới ách đô hộ thực dân Pháp, 

cho dù đó là những hình tượng nghệ thuật dưới một cái nhìn còn ít nhiều bị tri phối 

bởi tư duy lãng mạn. Thế hệ họa sỹ này đã tạo dựng nên được một phong cách nghệ 

thuật giàu những phẩm chất: hiện thực, hàn lâm, cổ điển, ẩn dụ, tượng trưng với 

nhiều cá tính nghệ thuật nhưng giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó là biểu hiện rõ 

nét ý thức tự tôn dân tộc của người nghệ sỹ thời đó.  

Một phong cách nghệ thuật mới ra đời, nó có khả năng đối thoại với công 

chúng, một phong cách có ảnh hưởng sâu rộng đến các thế hệ kế tiếp. Một phong 

cách nghệ thuật hướng về hiện thực dân tộc, trở về cội nguồn dân tộc và nắm bắt 

được cái mạch ngầm của truyền thống nghệ thuật dân tộc. 

Như vậy có thể thấy, mặc dù các họa sỹ được đào tạo ra từ “trường Tây” 

thực dân, nhưng phần lớn các họa sỹ vẫn giữ được ý thức tự tôn dân tộc. Trong 

thâm tâm họ với tâm hồn và tính cách Việt Nam, họ đã mạnh dạn dùng nghệ thuật 

của mình để nói lên tiếng nói của lòng bác ái, nhân văn. Sáng tạo mang phong cách 

cá nhân và kết tinh những tinh hoa giá trị nhân văn trong di sản văn hóa của truyền 

thống của dân tộc. 
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4.1.2. Hạn chế  

Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 đã có những thành tựu lớn như đã 

nói ở trên, nhưng những hạn chế là không thể tránh khỏi. Có thể là do thời điểm lịch 

sử có những trói buộc nhất định, những quan niệm thẩm mỹ truyền thống tạo nên 

những thói quen khó bỏ và tư duy của họa sỹ ở buổi đầu tiếp xúc với nghệ thuật thế 

giới không tránh khỏi những choáng ngợp, ngỡ ngàng. 

Nhìn chung, ta nhận thấy ở hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 còn thiếu 

sự phong phú về hình thức, ít có những đột phá bất ngờ. Một điều đáng chú ý, ở hội 

họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 phong cách cá nhân có vẻ như bị xem nhẹ. Lối 

nhìn, tạo hình, mầu sắc, bố cục tương đối đồng điệu làm giảm sự phong phú cần 

thiết của 20 năm phát triển hội họa.   

Hầu như tất cả các tác phẩm hội họa giai đoạn này đều có mẫu số chung 

mang tính trường quy. Điều này là dễ hiểu bởi các họa sỹ của ta sáng tác các tác 

phẩm trong giai đoạn này đa số đều đang học hoặc vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng 

Mỹ thuật Đông Dương, những bài học thẩm mỹ trong trường vẫn còn in dấu rất 

đậm trong họ. 

Có thể do những hạn chế của lịch sử, đề tài sáng tác của các họa sỹ không đề 

cập đến những vấn đề cơ bản của đất nước. Những hình ảnh sinh hoạt của tầng lớp 

thị dân vẫn là hình ảnh chủ đạo trong phần lớn tác phẩm giai đoạn này, một phần 

nào đó có đề cập đến vài nét đời sống của người nông dân nhưng cũng chỉ là cố 

gắng thể hiện cái đẹp, tinh thần yêu thương con người một cách tương đối chung 

chung tạo nên cái nhìn hạn hẹp về hiện thực cuộc sống. Những mâu thuẫn giữa 

nhân dân ta và thực dân, phong kiến, những cảm xúc trân thực, mãnh liệt trước thời 

cuộc mang hơi thở của thời đại hầu như vắng bóng trong hội họa.  

Ở các tác phẩm sơn dầu của hội họa Việt Nam giai đoạn này đều đạt tới một 

trình độ tương đối vững vàng về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, có thể thấy chưa có tác 

phẩm nào đạt tới sự hoàn hảo, khai thác triệt để khả năng biểu đạt của chất liệu. Ở 

các tác phẩm lụa, mầu nâu vàng chủ đạo chiếm hầu hết tạo nên một bảng mầu trầm, 

mờ ảo khiến cho người thưởng ngoạn thèm một bảng mầu phong phú và đa sắc thái 
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hơn. Các nhân vật được xây dựng với hoạt động chậm chạp tĩnh tại với các cảnh 

ngồi nghỉ ngơi, vui chơi, thật khó có thể biểu đạt được hết hiện thực cuộc sống vô 

cùng phong phú trong thực tế. Về sơn mài, tính chất trang trí do tiếp thu từ truyền 

thống kéo theo những đặc tính chất liệu hạn chế tạo khối và chiều sâu của không 

gian. Những cánh gián, then, son, vàng, bạc, vỏ trứng vẫn là nguyên liệu cơ bản của 

sơn mài, nó vừa tạo nên nét độc đáo sang trọng của tranh nhưng đồng thời cũng cản 

trở những ý tưởng xây dựng những tác phẩm đa dạng và có chiều sâu hơn. 

 Có lẽ do cái nhìn của các ông thầy người Pháp, sự phong phú của nghệ thuật 

châu Âu đưa vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật đông Dương chưa được đa dạng. Các 

trào lưu nghệ thuật hội họa đương đại trên thế giới lúc bấy giờ là vô cùng phong 

phú, nhưng Hội họa Việt Nam chỉ ảnh hưởng hội họa Ấn tượng của Pháp là chủ 

yếu. Một vài họa sỹ với khát vọng đổi mới, cách tân đã vẽ lập thể, trừu tượng 

(trường hợp họa sỹ Tạ Tỵ), nhưng chỉ là những cố gắng đơn lẻ, chẳng làm phong 

phú hơn toàn cảnh hội họa Việt Nam giai đoạn này được bao nhiêu. 

Nhìn tổng thể các tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945, ta có thể 

thấy khuôn khổ các bức tranh tương đối nhỏ, kéo theo bố cục những hoạt cảnh ít 

nhân vật. Các tuyến nhân vật mỏng, thiếu chiều sâu trong các không gian giả định. 

Lối vẽ vẫn đậm chất ước lệ, mảng bẹt, gợi chứ không tả tuy phù hợp với thẩm mỹ Á 

Đông nhưng cũng tạo nên cái nhìn khá chung chung, nhàm chán. 

Dù còn những hạn chế, hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 đã làm tròn 

sứ mệnh lịch sử của một giai đoạn đột khởi, tạo nền tảng vững chắc con đường phát 

triển mỹ thuật dân tộc cho thế hệ kế tiếp.     

 4.2. Bài học kinh nghiệm cho mỹ thuật Việt Nam trong bối cảnh toàn 

cầu hóa 

4.2.1. Khái quát về mỹ thuật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa 

Bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ trước, kỷ nguyên công nghệ thông tin đã 

hình thành trên thế giới. Cùng với tiến bộ mọi mặt của khoa học công nghệ và đặc 

biệt là truyền thông đã làm thay đổi, đảo lộn nhiều thang giá trị xã hội, nhịp sống 
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thay đổi và nhiều quan niệm mới về cuộc sống mới. Ngoài những tác động tích cực, 

những gấp gáp và nhiễu loạn của cuộc sống mới đã xuất hiện. Năm 1986 Việt Nam 

mở cửa, hội nhập với thế giới. Xu thế toàn cầu hóa với những vấn đề nảy sinh mới 

cũng tác động mạnh mẽ đến xã hội Việt Nam. 

Sự giao lưu hội nhập văn hóa với thế giới của Việt Nam đã diễn ra với cùng 

lúc cả những yếu tố tích cực và tiêu cực. Gía trị ảo và thực lẫn lộn, đan xen. Với mỹ 

thuật, chưa bao giờ họa sỹ trẻ Việt Nam có cơ hội khẳng định mình như hiện nay. 

Nhạy cảm, năng động và táo bạo, đó là diện mạo chung của các họa sỹ trẻ xuất hiện 

trong đời sống mỹ thuật Việt Nam kể từ 1986 tới nay. 

Mỹ thuật Việt Nam đã đã tạo ra một tinh thần hứng khởi mới trong sáng tạo. 

Đây chính là giai đoạn mà bầu không khí cuồng nhiệt tự do dâng trào như một cơn 

lốc trong lòng họa sỹ và trong thị trường mỹ thuật. Đó có thể là sự bung nở ra khỏi 

sự kìm nén trong quá khứ, tạo đà để mỹ thuật Việt Nam khẳng định bước đi của 

mình trong xu thế hòa nhập với khu vực và thế giới. 

Đây thực sự là bước chuyển mình cần thiết của mỹ thuật nước ta. Đặc biệt 

với lớp họa sỹ trẻ, những tôn trọng quá khứ chẳng làm cản trở bầu nhiệt huyết và 

khát vọng tạo dựng nên những nét mới, đa diện và hấp dẫn hơn trong hội họa. 

Chính điều này giúp các họa sỹ Việt Nam trưởng thành nhanh hơn, bởi trong họ sẵn 

có lòng quyết tâm, bản lĩnh và sáng tạo. Những đổi mới nhanh chóng và táo bạo 

thật đáng khích lệ, tạo nên những động lực mới cho những điều mới mẻ vốn là bản 

chất của sự phát triển nghệ thuật.  

Cơ hội đã mở ra. Ta dễ dàng nhận thấy, sau giai đoạn mở cửa, bên cạnh 

những thuận lợi về kinh tế với sự phong phú đa dạng của hàng hóa trong một nền 

kinh tế thị trường, các nghệ sỹ Việt Nam còn được “cởi trói” về tư tưởng. Họ không 

phải thường xuyên sáng tác những tác phẩm nghệ thuật phục vụ tuyên truyền mà 

còn được tự do tìm tòi, tự do khám phá cả về chất liệu, nội dung cũng như hình thức 

thể hiện. Làn gió mới này đã giúp cho những ý tưởng nghệ thuật thăng hoa, một thế 

hệ các nghệ sỹ Việt Nam đã trưởng thành mang đến cho đời sống nghệ thuật của 

Việt Nam một cách nhìn mới, một hình thức cảm thụ mới với những tác phẩm mang 
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phong cách mới. Làn gió mới này không chỉ giúp các nghệ sỹ Việt Nam khẳng định 

tài năng trong nước mà còn hướng đến thị trường thế giới, nhiều tác giả và tác phẩm 

của nghệ sỹ Việt Nam đã được đưa đi triển lãm ở nước ngoài. Từ đây, cơ hội giao 

lưu với các nền nghệ thuật lớn trên khắp năm châu được mở rộng.  

Mỹ thuật Việt Nam dần thoát khỏi lối suy nghĩ đoàn thể, hướng đến xu 

hướng bộc lộ cá nhân và các tư tưởng tự do hơn. Nghệ sỹ Việt Nam bắt đầu xa rời 

chủ nghĩa rập khuôn và vươn tới sự đa dạng trong phong cách và quan điểm. Đầu 

những năm 1990, nghệ thuật đương đại, với những hình thức sắp đặt, trình diễn mới 

bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam và bung ra mạnh mẽ như một trào lưu, thậm chí trở 

thành một thứ mốt trong những năm gần đây. Ngay cả nghệ thuật trừu tượng, dù đã 

cũ với thế giới đến cả trăm năm nhưng tới thập kỷ cuối của thế kỷ 20 mới rụt rè lấp 

ló ở Hà Nội với một nhóm nhỏ các họa sỹ như Đỗ Minh Tâm, Lê Anh Vân, Nguyễn 

Trung, Trần Văn Thảo.  

Các hình thức nghệ thuật mới như pop-art, installation, ferformance xuất 

hiện ngày một nhiều. Với những gương mặt ít nhiều để lại dấu ấn như: Vũ Dân Tân, 

Trương Tân, Đào Anh Khánh, Bảo Toàn, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quang 

Huy… phản ánh nhu cầu thay đổi mạnh mẽ thậm chí là cực đoan của những nghệ sỹ 

trẻ cấp tiến.  

 Nhưng, cũng từ đây, một số khiếm khuyết thể hiện rõ hơn bao giờ hết... 

 Nhiều họa sỹ trẻ Việt Nam đã đủ sức sống dư dả bằng nghề khi thị trường tranh 

trong nước bắt đầu được giới sưu tập tranh quốc tế chú ý. Các họa sỹ trẻ hoàn toàn có 

cơ hội nhận hỗ trợ tài chính từ các quỹ văn hóa của Đan Mạch, Thụy Điển, Đức, Hàn 

Quốc… hay sự đỡ đầu của các nhà sưu tập và gallery tư nhân Việt Nam. Bên cái được 

còn nhiều cái chưa được, cái mới cái đẹp trong sáng tạo nghệ thuật chỉ ra đời trong cơ 

sở truyền thống và tinh hoa nghệ thuật, mà truyền thống và tinh hoa nghệ thuật luôn là 

một giá trị tiếp tục, không chỉ là cái còn lại mà quan trọng hơn là cái tiếp theo như thế 

nào. Nếu không có sự kế thừa, cho dù có khéo vay mượn nó vẫn lồ lộ ra không phải là 

của mình, không khéo trở thành “áo gấm vá nâu” hay “áo nâu vá gấm”.  
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 Các tác phẩm trong thời kỳ hội nhập nhiều khi cho thấy không ít tác giả trẻ chỉ 

lo đối ngoại, mà quên mất đối nội. Đối nội luôn là cái gốc của nghệ thuật, là sứ mệnh 

cao cả của nghệ sỹ. Cũng chính từ sự thuận lợi mới có ấy, nhiều “căn bệnh” của các 

họa sỹ trẻ đã phát sinh. Nhiều họa sỹ trẻ sớm bị sự thành công đột ngột làm hư. Từ mục 

đích cải thiện đời sống, họ tiến lên làm giàu và thương mại hóa nghệ thuật, điển hình là 

không ít họa sỹ tiến hành “siêu sản xuất” hàng loạt tranh khi mới nổi danh. Rõ ràng 

chúng ta vẫn chưa có nhiều họa sỹ tài năng chuyên nghiệp, mỹ thuật trẻ phát triển có 

phần rối loạn, khập khiễng “ăn vay” rồi biến tấu của chính mình.  

Một vài ghệ sỹ mỹ thuật bắt đầu thay đổi, họ mạnh dạn rời bỏ lối vẽ mà họ 

cho rằng “mô tả sao chép hiện thực giản đơn” để bước đầu làm quen với những hình 

thức biểu hiện “cũ người mới ta”. “Cũ người mới ta” là bởi trong khi phương Tây 

và ngay cả các quốc gia châu Á phát triển đã biết đến installation, performance (sắp 

đặt, trình diễn), mỹ thuật Việt Nam vẫn mày mò trên giá vẽ với những tranh cãi về 

trừu tượng, đồng hiện, siêu thực. 

Một điều cần phải nhấn mạnh là sự nôn nóng thể hiện của những “tài năng 

nở sớm” đã gây ra một tâm lý khá phổ biến là thích phô trương cái lạ và vội thỏa 

mãn với những điều “mới lạ” đó. Điều này ta có thể thấy nhiều trong tranh của các 

họa sỹ trẻ. Phạm Công Thành nói: “Thật đáng ngại khi họ tỏ ra thỏa mãn, vội nghĩ 

rằng mình đã đến được nơi cần đến và tìm được cái cần tìm… Chỉ e đó là hư ảo” 

[51, tr.171]. 

Một môi trường mỹ thuật có phần hỗn loạn, các họa sỹ có phần hoang mang 

với những thang giá trị về mặt thẩm mỹ. Sự đa dạng, phong phú về quan niệm sáng 

tác tưởng chừng sẽ mở ra sự tự do sáng tạo không giới hạn, thì xem ra lại có thể là 

rào cản lớn cho sự tĩnh tại, kiên trì của các họa sỹ.  

Làn sóng văn hóa nghệ thuật Âu - Mỹ càng ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ 

tới mọi mặt của đời sống văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam, tích cực cũng lắm mà tiêu 

cực cũng nhiều. Điều này đòi hỏi chúng ta phải “gạn đục khơi trong” để phát huy 

những ưu điểm và loại thải những dị hợm, lai căng. Có thể nói bài học lịch sử của 
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hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 là một tấm gương sáng giúp cho mỹ thuật 

đương đại soi chiếu để rút ra kinh nghiệm. 

4.2.2. Bài học kinh nghiệm 

Trong quá khứ, văn hoá Việt Nam đã có những tiếp xúc với những nền văn 

hoá khác nhau trong đó tiếp xúc với văn hóa Hán có cả tới ngàn năm và có những 

tiếp xúc diễn ra trong vài trăm năm và thậm chí chỉ diễn ra trong vài chục năm, 

nhưng lâu dài hay ít đều có để lại những dấu ấn nhất định và những dấu ấn đó người 

Việt Nam rất dễ nhận ra trong quá trình hành xử của mình. Cả ngàn năm đô hộ và 

những lần xâm lược khác của phong kiến Trung Quốc đối với nước ta kéo theo sự 

áp đặt, đồng hóa hòng xóa bỏ, triệt tiêu đi tính dân tộc của nghệ thuật Việt Nam là 

một thử thách lớn nhất cho văn hóa dân tộc Việt. Sự độc đáo của văn hóa nói riêng 

và nghệ thuật nói chung tạo nên sự phong phú và giá trị của mỗi nền văn hóa làm 

nên tính đa dạng của văn hóa và nghệ thuật thế giới.  

Văn hóa không phải là một hằng số bất biến, vì vậy, bản sắc văn hóa với các 

sắc thái biểu hiện của nó cũng luôn “động” theo cả hai chiều sinh - biến. Sự ảnh 

hưởng, hòa hợp, bổ sung lẫn nhau của các nét riêng đó là một hình thức phát triển 

của văn hóa, nghệ thuật. Chính sự tiếp thu lẫn nhau mà bản sắc dân tộc của các nền 

nghệ thuật đó cũng có thêm sự rõ nét.    

Sáng tạo các bộ môn nghệ thuật có thể biểu hiện rõ ràng nhất của bản sắc văn 

hóa dân tộc đang trong hành trình tiếp biến của nó. Song, vấn đề cần quan tâm là 

phải làm thế nào để sự tiếp biến ấy không theo chiều đi xuống, mất mát, hao mòn, 

biến chất đi. Bản sắc văn hóa dân tộc có thể là một khái niệm có tính trừu tượng, thế 

nhưng việc bảo vệ, gìn giữ bản sắc không thể “trừu tượng” mà cần cụ thể. 

 Đặc sắc dân tộc của văn hóa nghệ thuật làm cho mỗi dân tộc hiện ra ở mọi 

loại hình những nét độc đáo, phân biệt với các dân tộc khác. Đặc sắc văn hóa dân 

tộc là bằng chứng về bản lĩnh sáng tạo của dân tộc đó. Vì sáng tạo chịu sự quy định 

của những điều kiện sống (hoàn cảnh địa lý, hoàn cảnh lịch sử…), bản lĩnh sáng tạo 

là ở chỗ thích ứng với điều kiện đó, tìm ra cách chế ngự và khắc phục khó khăn, lợi 
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dụng thuận lợi để phát triển. Đặc sắc văn hóa phải cùng phát triển với cái mới, 

nhưng trong kết quả hình thành về sau, cái truyền thống vẫn là xương sống, điều 

này thể hiện rất rõ trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945.  

Những thành tựu của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945 có được đã cho 

chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm. Tuy nhiên, có ba bài học lớn có ý nghĩa then 

chốt luôn luôn đúng cho mọi thời kỳ phát triển mỹ thuật tiếp theo tại Việt Nam. 

Thứ nhất, giáo dục mỹ thuật là điều tiên quyết. Tri thức là một phần quan 

trọng trong tài năng của người nghệ sỹ. Sự hiểu biết giúp cho họ quan sát tinh tế và 

sâu sắc hơn, nhận thấy những vấn đề để nảy sinh sáng tạo. Tác phẩm hội họa là sự 

cấu thành của con mắt tri thức và cảm xúc nhân văn mới có thể là tác phẩm để đời. 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã đóng góp lớn khi tạo ra các họa sỹ 

đúng nghĩa đầu tiên. Những bài học thẩm mỹ hiện đại đã giúp cho những người họa 

sỹ trở nên chuyên nghiệp. Họ được rèn luyện kỹ năng theo những bài bản chuẩn 

mực, và được trang bị kiến thức và văn hóa. Người nghệ sỹ đã trở thành một nhà tri 

thức hoạt đông trong lĩnh vực nghệ thuật. Từ ngôi trường này, chúng ta đã có một 

lớp nghệ sỹ mỹ thuật hoàn toàn mới, với những gì đã học tập được họ đã đóng góp 

lớn trong tiến trình phát triển của mỹ thuật dân tộc.  

Thứ hai, Giao lưu tiếp biến là quy luật bất biến không thể thay đổi với mọi 

nền văn hóa trong đó có mỹ thuật. Chúng ta đều biết trước khi người Pháp mở các 

trường dạy mỹ thuật (đặc biệt là sự ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông 

Dương), mỹ thuật Việt Nam gần như không biến đổi và phát triển trong thời giai 

dài. Những giao lưu với mỹ thuật Pháp như dòng nước ngọt tưới mát cho cội rễ có 

phần trì trệ và cằn cỗi của thẩm mỹ bản địa. Ở đây vấn đề quan trọng nhất là sự tiếp 

xúc đó được các họa sỹ thực hiện như thế nào khi tiếp xúc văn hoá diễn ra rất phức 

tạp thậm chí còn có cả mâu thuẫn (đặc biệt trong thời kỳ thực dân Pháp áp đặt chính 

sách “khai hóa”). Có lẽ điều cốt yếu nhất trong quá trình đó là các họa sỹ tôn trọng 

những giá trị phổ quát. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, chuẩn mực thẩm mỹ của nghệ thuật 

trong đó có mỹ thuật không bất biến. Chính vì vậy giao lưu, tiếp biến là điều tất yếu 
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để chúng ta không trở thành một “ốc đảo” trong nghệ thuật thế giới. Chúng ta phải 

chủ động tiếp nhận những cái mới, chọn lọc và sáng tạo, biến đổi, đó là điều tất yếu 

mà hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945 là minh chứng. 

Thứ ba, bản sắc văn hóa trong mọi hoàn cảnh đều phải giữ vai trò cội rễ cho 

sự phát triển. Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945 đã cho thấy giá trị bản sắc 

văn hóa luôn được các họa sỹ giữ gìn trong những quan niệm, tư duy thẩm mỹ mới, 

rõ ràng đó chính là điều then chốt đem lại thành công to lớn cho hội họa Việt Nam 

giai đoạn này. Những nét văn hóa, thẩm mỹ Pháp không những không triệt tiêu văn 

hóa truyền thống của ta mà còn làm bệ đỡ nâng cánh cho những nét văn hóa truyền 

thống Việt Nam phát triển, đã thay đổi căn bản theo hướng tiến bộ những gì chúng 

ta đã có.  

Sự tiếp xúc giữa các nền văn hóa nếu không lấy bản sắc văn hóa làm gốc thì 

đánh mất mình là điều khó tránh khỏi. Khi xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ như hiện 

nay, tất yếu khách quan sinh một lực trái triều. Bên cạnh xu hướng nhất thể hóa, lại 

nổi lên nhu cầu giữ gìn, tôn vinh, phát huy bản sắc văn hóa như một phản ứng tự vệ. 

Tác phẩm mỹ thuật hiện đại giữ được bản sắc dân tộc được hiểu là một tác phẩm 

hiện đại, phản ánh hơi thở, sinh hoạt của đời sống hôm nay nhưng vẫn cho người 

xem thấy cái riêng, cái đặc thù được hình thành trong truyền thống. 

Ý thức về tính dân tộc trong nghệ thuật nói chung và nghệ thuật mỹ thuật nói 

riêng ở Việt nam có lẽ đã có ngay từ những thời kỳ phôi thai nhất của đất nước. Với 

đặc điểm lịch sử, Việt Nam đã phải chịu đựng và phản kháng với sự đồng hóa của 

các triều đại phong kiến Trung Hoa. Việc đề cao tính dân tộc trong văn hóa, nghệ 

thuật suốt lịch sử đất nước là đề cao sự kế tục truyền thống tốt đẹp của cha ông. 

Việc đề cao tính dân tộc trong văn hóa, nghệ thuật là sức mạnh tinh thần góp phần 

bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.  

Nhưng một nền nghệ thuật dân tộc chỉ phát huy được giá trị độc đáo thực sự 

khi nó có cái phổ quát của cùng với các nền nghệ thuật khác, tất cả cùng tạo nên vóc 

dáng của nghệ thuật thời đại. Đại diện cho tính thời đại của một dân tộc là tính “đại 
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đồng” kết hợp với nét tinh hoa của truyền thống tạo nên tính hiện đại. Nếu các yếu 

tố dân tộc là kết tinh của quá trình phát triển lâu dài của văn hóa và nghệ thuật bản 

địa và nó có tính tương đối ổn định, thì chúng cũng vẫn luôn biến đổi để phát triển. 

Trong mỹ thuật, những tác phẩm phải cấu thành từ những quan niệm thẩm mỹ 

người Việt, nhưng cũng chứa các hạt mầm tương lai và các hạt mầm tương lai này 

sẽ dần trở thành yếu tố dân tộc nếu nó phù hợp với đặc điểm phát triển của dân tộc 

ta. Mối quan hệ giữa hai mệnh đề biến đổi – phát triển phản ánh tính ổn định tương 

đối của của bản sắc dân tộc và là con đường tất yếu của bất kỳ một nền văn hóa 

không muốn dậm chân tại chỗ nào. 

Tính dân tộc cần được thể hiện trên mọi tác phẩm của một nền mỹ thuật, tuy 

nhiên nó không đồng nghĩa với sự hiện diện nhiều hay ít các mô- tuýp mỹ thuật 

truyền thống trong đó. Những hình thức thị giác, cách cảm, cách nghĩ của người 

nghệ sỹ Việt Nam được thể hiện trên tác phẩm một cách trân thực thì chắc chắn tác 

phẩm đó giàu tính dân tộc. Sở dĩ như vậy là vì trước tiên đó là cách nhìn, cách cảm, 

cách nghĩ của một người Việt, mấu chốt ở đây chính là sự trung thực của sự nhìn 

nhận, cảm nhận và tư duy có được thể hiện?. 

Khi nhìn nhận lại quá trình thành lập cũng như sự tồn tại trong 20 năm của 

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương chúng ta có thể thấy vai trò của các họa sỹ 

trong việc phát huy tinh thần, tình cảm dân tộc là rất sâu sắc (đặc biệt là những 

nghiên cứu, tìm hiểu, thấm nhuần mỹ cảm dân tộc trong kho tàng mỹ thuật dân gian 

và truyền thống). Sự sâu sắc đó bắt nguồn từ sự tự giác ngộ trong nhận thức và 

trong hoạt động nghệ thuật, bởi ở thời kỳ mới mẻ đó một thị trường nghệ thuật ở 

Việt Nam chưa định hình, chưa có nhà quản lý chuyên nghiệp. Phần lớn những điều 

cốt yếu trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật đều do sự tự phát của cá nhân hoặc một 

nhóm người. Vậy mà hội họa Việt Nam vẫn tạo nên tiếng nói riêng và làm nên 

những điều được cho là kỳ diệu với nhiều thành tựu nổi bật trong giai đoạn 1925 - 

1945. Đó là vì hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 đã phát triển mạnh những 

yếu tố dân tộc quý báu trong mỹ thuật truyền thống phù hợp với thời đại. Sự chăm 

sóc, nuôi dưỡng và phát huy tính dân tộc là nhờ vào tấm lòng yêu đất nước, và nhận 
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thức thẩm mỹ hiện đại của những người nghệ sỹ hiện đại. Những hạn chế của dân 

tộc trong mọi lĩnh vực đã bị loại trừ, cái ưu việt cái quý giá được nâng nên hòa cùng 

với cái mới có chắt lọc và biến đổi để có cơ hội truyền bá ra ngoài. 

Các tác phẩm của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945 thể hiện bản sắc 

dân tộc không là sự lắp nghép thô thiển cũ- mới mà là sự phối hợp hài hòa trong 

thể thống nhất của nội dung và hình thức biểu hiện. Ta khó bóc tách đâu là truyền 

thống dâu là hiện đại bởi chúng ở trong nhau, hòa quyện vào nhau và chấp nhận 

nhau là một. Hiện đại theo một nghĩa nào đó là cái mới, trong hội họa không chỉ là 

tạo ra hình thức mới để phù hợp với hình ảnh cuộc sống mới, mà nghệ thuật hội 

họa phải có sự đổi mới từ bên trong nó. Nghệ thuật sinh ra và phản ánh hiện thực 

mới, nghệ thuật đương đại phải phản ánh những vấn đề mới của thời đại, nhưng 

tính hiện đại của nghệ thuật phải cho thấy cái nhìn riêng của nghệ sỹ Việt Nam 

trong mọi thời kỳ lịch sử. 

Các yếu tố truyền thống trong thẩm mỹ của chúng ta tuy phong phú, nhưng 

dù sao cũng không thể phản ánh được cái đa dạng, phức tạp của cuộc sống hiện đại 

ngày nay. Các nguyên lý truyền thống trong thẩm mỹ mặc dù là cái cốt lõi cũng 

không đủ để là chỗ dựa duy nhất cho những tìm tòi mới. Nền nghệ thuật của chúng 

ta mốn có tính hiện đại thì phải là một bộ phận của nghệ thuật thế giới, nói tiếng nói 

tiếng nói chung của thế giới ngày nay. 

Rõ ràng hiện đại và dân tộc là hai mặt biện chứng liên hệ khăng khít và tác 

động qua lại lẫn nhau. Điều đó là thuộc tính cơ bản nhất của một nền nghệ thuật dân 

tộc chân chính, không thể có nền nghệ thuật nào dựa vào nét đơn lẻ riêng có mà đủ. 

Dân tộc và hiện đại không mâu thuẫn với nhau mà còn thống nhất và quy định nhau. 

Muốn phát triển, chúng ta phải dựa vào truyền thống dân tộc, nhưng phải khai thác 

truyền thống đó trên bình diện thời đại mới, nội dung mới, phù hợp với thời đại. 

Như vậy truyền thống sẽ chở nên hiện đại và nghệ thuật hiện đại sẽ đậm nét dân tộc.  

Như cha ông ta từng tiếp thu có chọn lọc thành tựu của nghệ thuật Trung Hoa, 

Ấn Độ trong lịch sử, các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925-1945 bất chấp những áp đặt 



138 

 

thực dân về văn hóa, nghệ thuật, họ vẫn tìm ra những điều ưu việt bổ khuyết cho 

thẩm mỹ truyền thống của những thành tựu thẩm mỹ châu Âu. Ngày nay, chúng ta có 

thể tin vào thế hệ họa sỹ trẻ có thể đủ trình độ gạn lọc, có mục tiêu để chọn lọc và thái 

độ đúng đắn đối với truyền thống dân tộc, đó là cơ hội để nghệ thuật chúng ta đẩy 

mạnh giao lưu. Sự trao đổi sẽ là động lực để phát triển mạnh mẽ nghệ thuật dân tộc, 

những gì ta đã thấy diễn ra trong hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-1945.  

Những phẩm chất thẩm mỹ quý giá, tiềm ẩn trong con người nghệ sỹ Việt 

Nam giai đoạn 1925-1945 đã được khởi lên, phát huy tích cực. Mặt khác, những cái 

mới, cái hiện đại các họa sỹ đã có cơ hội tiếp cận và học hỏi tạo ra nhu cầu đổi mới 

trong họ. Những nghệ sỹ Việt Nam giai đoạn này tạo nên tác phẩm thực sự có tính 

dân tộc bởi chúng là kết quả từ sự sáng tạo của con người Việt với cái nhìn hiện đại.  

Mỗi người họa sỹ thời đó có riêng một phong cách nghệ thuật và một số 

phận dữ dội thật sự hiếm có trong lịch sử hội họa Việt Nam. Những Nguyễn Phan 

Chánh, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Lê Phổ, Lê Thị Lựu… là 

những họa sỹ đặc sắc Việt Nam, họ có tầm cỡ cả về kỹ năng, mang rõ những thông 

điệp lớn về thân phận con người, của thời đại nhưng không đánh mất những nét 

thẩm mỹ Á Đông trong các tác phẩm của mình. 

Từ đó ta nhận thấy, sức hấp dẫn muôn đời của tác phẩm nghệ thuật là do con 

người nhận thấy được và mong muốn được thực hiện bản chất người của mình, 

trong quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng ta phải luôn nhớ bản chất con người 

mình được cấu thành từ văn hóa dân tộc. Không phải chỉ tạo ra hình thức mới để 

phù hợp với thời đại, mà sự đổi mới ở đây là từ bên trong. Những quan niệm mới kế 

tiếp sẽ được soi chiếu trong chân lý lịch sử của dân tộc chúng ta, và sự hiểu biết này 

sẽ cho phép ta rút ra giá trị vĩnh cửu của các thành tựu ưu việt trong quá khứ để kế 

thừa chúng trong hiện tại.  

Sáng tạo hội họa thể hiện qua việc họa sỹ tác động đến đối tượng, thay đổi 

hình thức cảm quan, in dấu ấn của đất nước mình, trong lúc ấy, họa sỹ cũng nhìn 

ngắm mình, quan niệm về văn hóa của mình. Thưởng thức hội họa thể hiện qua việc 
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người xem nhận thức thẩm mỹ qua hình thức và nội dung của đối tượng, chủ quan 

hóa đối tượng, nhưng thực ra là nhìn ngắm cái hiện thực tinh thần của dân tộc in 

dấu ấn lên đối tượng. Đó cũng là cách người xem tự nhìn ngắm mình và tìm kiếm 

cái bản chất người của mình trong những hình thể vật chất vô tri của tác phẩm. Đó 

cũng có nghĩa là con người nhận thức và trình bày mình trong “cái khác mình”, và 

tự thực hiện mình bằng cách đi vào “cái khác mình” xuyên qua hình thức cảm quan 

của đối tượng.  

Đi vào “cái khác mình” cũng là để nhận thức về “mình trong cái khác”, nếu 

ví cấu trúc nhân cách của người nghệ sĩ như một ngôi nhà, thì ý thức văn hóa nguồn 

cội lại là nền móng. Nền móng ý thức vững vàng thì ngôi nhà tài năng mới có thể 

cao to, đẹp đẽ được. Vì sao vậy? Vì tác phẩm văn học nghệ thuật là một sản phẩm 

văn hóa tinh thần đặc thù được cấu thành bởi các giá trị tinh thần đặc biệt của người 

nghệ sỹ, trong đó phải có ba thành tố quan trọng là tâm huyết, tài năng và bản sắc 

văn hóa. Tài năng nghệ thuật luôn là hiếm hoi, bởi không chỉ có cần cù mà phải có 

năng khiếu mới tạo tiền đề để có một con người nghệ sỹ. Còn bản sắc tạo nên nét 

riêng, có nét riêng nên hiếm, hiếm cho nên quý.  

Ngày nay các vấn đề nóng bỏng, cấp thiết về văn hóa nghệ thuật cũng được 

nhiều người quan tâm: đó là văn hóa và đạo đức. Bản sắc dân tộc của văn hóa 

không chỉ cần bảo vệ và phát huy, mà cần đổi mới trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Những tiêu chí cụ thể để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong từng loại hình nghệ 

thuật phải được thiết lập, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn 

hóa nghệ thuật trong thời kỳ hội nhập. Trong đó môi trường sáng tác hội họa 

chuyên nghiệp hiện nay có những hiện tượng tiêu cực, có những tác phẩm vi phạm 

bản quyền, thậm chí không đủ chất lượng. Tuy nhiên, tổng thể bức tranh hoạt động 

văn hóa nghệ thuật của Việt Nam vẫn là những gam màu tươi sáng phản ánh niềm 

tin yêu cuộc sống, sự phát triển đi lên của đời sống xã hội, thể hiện nghĩa tình của 

người với người.  

Nghệ thuật luôn là sự kế thừa, một sự kế thừa mang tính chắt lọc cao. Không 

thể đoạn tuyệt với quá khứ nhưng tuyệt nhiên không lặp lại quá khứ. Những di sản 
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được thừa nhận sẽ là nguồn cảm hứng cho cái mới, cái hiện đại và cái hiện đại ấy 

càng làm rực sáng những giá trị tinh hoa của truyền thống. Nghệ thuật hiện đại phải 

phản ánh những gì thuộc về hiện đại, những yêu cầu của của cuộc sống đương thời 

luôn là đề tài của nghệ thuật đương thời. Nhưng nghệ sỹ Việt sẽ phải thể hiện tính 

“đương thời” đó bằng con mắt và trái tim của một người Việt.  

Mỗi quốc gia cần có nghệ thuật mang bản sắc riêng của mình, để phát triển 

và sánh cùng với nghệ thuật thế giới. Nếu toàn cầu hóa để đồng nhất nghệ thuật thì 

vô hình chung khiến cho nghệ thuật trở lên đơn điệu và nhàm chán. Biết phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc, học tập tinh hoa thế giới mới thúc đẩy nghệ thuật phát triển 

phong phú đa dạng.  

Thời gian sẽ sàng lọc chính xác nhất về các giá trị nghệ thuật. Những trí tuệ, 

tri thức văn hóa, bản lĩnh nghề nghiệp sẽ vượt qua những thách thức mới. Không có 

gì có thể xóa nhòa những giá trị trong quá khứ, “ôn cố tri tân” để tránh những sai 

lầm, phát huy thành tựu là con đường sáng nhất cho mỹ thuật Việt Nam.  

Những bài học kinh nghiệm sâu sắc từ các họa sỹ thế hệ mỹ thuật Đông 

Dương (1925 – 1945) luôn có một ý nghĩa lớn trong giai đoạn phát triển nền hội họa 

Việt Nam hiện nay. Mỹ thuật Việt Nam đang “bùng nổ” trong bối cảnh xã hội đổi 

mới và mở cửa, đời sống sáng tác của giới họa sỹ trở nên sinh động hơn nhờ hoạt 

động triển lãm. Các họa sỹ Việt Nam vẫn đang từng bước vượt qua chính mình. 

Đáng mừng hơn cả, dân trí về mỹ thuật của ta cũng không ngừng được nâng cao. 

Nhu cầu treo tranh, đặt tượng, làm trang trí nội ngoại thất đã và đang phát triển 

mạnh là minh chứng cho nhu cầu thưởng ngoạn thẩm mỹ của người dân.  

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ phục vụ “khán giả nhà” thì có lẽ chưa đủ, 

“mục tiêu hướng đến của Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030” (theo Quyết định 1253/QĐ - TTg) đã ghi rõ:  

Phát triển mỹ thuật theo định hướng ưu tiên đầu tư bồi dưỡng nguồn nhân 

lực, hoàn thiện hệ thống các cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia, tiếp tục 

hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo điều kiện để các họa sỹ, 
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nhà điêu khắc sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ 

thuật, phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và 

công cuộc đổi mới đất nước, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền 

nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mỹ thuật, hình thành lực 

lượng công chúng mỹ thuật ngày càng đông đảo, đưa mỹ thuật Việt Nam 

phát triển ngang tầm khu vực và từng bước theo kịp các nước phát triển.... 

Tuy không trực tiếp nhắc đến vấn đề hội họa Việt cần “giữ bản sắc”, nhưng 

rõ ràng đây là một trong những hướng đi hiệu quả để giữ gìn bản sắc văn hóa dân 

tộc trong mỹ thuật nói chung và hội họa nói riêng. Đảng và nhà nước Việt Nam 

luôn đề cao vấn đề xây dựng một nền văn hóa, nghệ thuật có tính dân tộc, nhấn 

mạnh tiếp thu truyền thống nghệ thuật dân tộc. Thực tế, hội họa Việt cũng đã nhìn 

ra nhiều điểm sáng từ việc mở rộng cánh cửa với bên ngoài. Hội họa Việt Nam giai 

đoạn 1925 - 1945 là một bài học lớn cho công cuộc phát triển mỹ thuật, đã có công 

đặt những viên gạch đầu tiên đặt lên hành lang mỹ thuật thể giới. 

Sự đổi mới và phát triển nghệ thuật tạo hình đã góp phần quan trọng vào đời 

sống tinh thần của nhân dân ta, bước đầu hội nhập với nghệ thuật quốc tế và đang 

xuất hiện những tài năng trẻ đầy triển vọng. Cái quan trọng là chúng ta phải giữ 

được những gì trân quý của bản sắc dân tộc. Đó chính là bệ đỡ vững vàng nhất cho 

sự phát triển mỹ thuật Việt Nam. 

Một điều quan trọng là công việc quản lý và chỉ đạo các hoạt động văn hóa 

nghệ thuật cho phù hợp với cuả quy luật khách quan và nhu cầu thực tế của cuộc 

sống Việt Nam đương đại. Những gì đang diễn ra trong hiện tại đòi hỏi nghệ thuật 

phải phong phú và sâu sắc hơn nữa. Không có một công thức nào cho sự phát triển 

của nghệ thuật, sự đa dạng đa phong cách là điều cần thiết nếu nó phản ánh cái 

nhìn, cái cảm trung thực của người nghệ sỹ. Đội ngũ sáng tác mỹ thuật đông đảo và 

nhiệt tình được học tập rèn luyện bài bản sẽ là động lực cơ bản nhất cho mỹ thuật 

Việt Nam đương đại. Quản lý mỹ thuật càng phải xuất phát từ những đặc thù để tạo 

điều kiện tốt nhất cho chất lượng và hiệu quả thẩm mỹ của ngành này.  
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          Tiểu kết  

 Hội họa Việt Nam là một lĩnh vực có sự đổi mới căn bản trong thế kỷ 20, 

khi giao lưu và tiếp xúc với phương Tây qua Pháp diễn ra mạnh mẽ. Với một truyền 

thống mang đậm chất kín đáo, tự nhiên và hoà quyện với thiên nhiên của nghệ thuật 

phương Đông, nghệ thuật tạo hình Việt Nam tìm thấy ở nghệ thuật tạo hình phương 

Tây một nguồn cảm hứng rất mới mẻ và chứa đầy năng lực sáng tạo của cá nhân 

con người. Từ đó, các nghệ sỹ Việt Nam đã chủ động tìm hiểu và tiếp nhận một nền 

nghệ thuật mới với những quy tắc chặt chẽ trong sáng tạo, đưa nền nghệ thuật tạo 

hình của nước ta trở thành một ngành nghệ thuật hàn lâm có tính hiện đại và quy 

phạm chặt chẽ.  

Dân tộc Việt Nam vốn từ xa xưa là một nước có nền văn minh nông nghiệp 

lúa nước. Nền văn minh ấy đã tạo nên một bản sắc văn hóa Việt, mang tính cộng 

đồng rất rõ rệt của các nước châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Mỹ thuật 

Việt Nam hiện đại từ khi ra đời từ năm 1925 dưới thời Pháp thuộc và phát triển đến 

nay đã trưởng thành trong cái nôi văn hóa ấy, vì vậy nó luôn được hun đúc bởi tinh 

thần, tình cảm dân tộc… những giá trị ấy luôn được tiềm ẩn trong những sáng tạo 

của mỗi người nghệ sỹ qua mỗi thời đại, cho dù ảnh hưởng của các nền nghệ thuật 

khác không ngừng tác động qua những giao lưu trao đổi văn hóa, nghệ thuật trong 

suốt chiều dài lịch sử. 

 Đánh giá trên tinh thần trung thực, khách quan, cởi mở những giai đoạn 

trong tiến trình phát triển của lịch sử mỹ thuật Việt Nam sẽ giúp ta rút ra những bài 

học quý báu. Trong đó, việc nghiên cứu về một giai đoạn hình thành và phát triển 

của hội họa Việt Nam đầu thế kỷ 20 (giai đoạn 1925-1945) để hiểu rõ về giai đoạn 

mỹ thuật đặc thù này là vô cùng cần thiết. Những kinh nghiệm rút ra sẽ giúp ích cho 

hoạt động sáng tạo và quảng bá nghệ thuật đương đại Việt Nam nói chung nghệ 

thuật hội họa Việt Nam nói riêng trên con đường hội nhập và phát triển. Giai đoạn 

này là một phần làm nên sự tự hào về mỹ thuật của một dân tộc có hàng ngàn năm 

lịch sử và cả một kho tàng mỹ thuật cổ đáng để thế giới ghi nhận và trân trọng. Việc 
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tiếp thu cái nhìn của thẩm mỹ hiện đại Châu Âu một cách có chắt lọc đã tạo nên kỳ 

tích, hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã để lại cho đời những tác phẩm đậm 

bản sắc văn hóa Việt. Từ những học trò xuất sắc rồi trở thành những người thầy đầu 

tiên, các họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 đã để lại cho hậu thế không chỉ là 

các tác phẩm hội họa đỉnh cao mà còn là một tấm gương cho mỹ thuật của chúng ta 

thời hội nhập toàn cầu như hiện nay. 

Đã gần một thế kỷ trôi qua, đó là một thời gian đủ dài để chúng ta nhìn lại và 

đánh giá những chặng đường phát triển của Mỹ thuật nói chung và hội họa Việt 

Nam 1925 – 1945 nói riêng. Thành tựu là rất lớn và đáng trân trọng, nhưng ta phải 

nhìn nhận rằng những gì mà hội họa Việt Nam 1925 – 1945 mang lại đặt trong quy 

luật phát triển đã trở thành tiền đề để ta bước tiếp.  
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KẾT LUẬN 

1. Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 là sản phẩm của xã hội thuộc địa 

với những ảnh hưởng mọi mặt của tư bản, Âu hóa. Từ những kiến thức văn hóa, tự 

nhiên, xã hội phương Tây đã tác động tới tầng lớp tri thức Việt Nam trong đó có các 

họa sỹ. Từ sự tiếp thu và biến đổi những kiến thức mỹ thuật hiện đại như: Giải phẫu tạo 

hình, Luật xa gần, Khoa học về mầu sắc đã hình thành lên những đặc điểm riêng có của 

nghệ thuật hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945. Đó là nguyên nhân cũng là động 

lực của sự phát triển hội họa, tạo nên những thành tựu lớn cho một giai đoạn phát triển 

mang tính tiền đề của hội họa Việt Nam hiện đại.  

2. Sự ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã đánh dấu một 

thời kỳ mới cho mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Hội họa Việt Nam đã thực hiện một 

bước phát triển nhảy vọt trong phong cách, đề tài, loại hình, đặc điểm nghệ thuật. 

Sự thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội năm 1925 có 

những ảnh hưởng lớn trong đời sống văn hóa Việt Nam vì một số lý do:  

Trước hết, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương là một trong những ngôi 

trường mỹ thuật đầu tiên, nó trở thành cái nơi mà tài năng có thể được khám phá, 

đào tạo và hun đúc.  

Kế tiếp, nhà trường này mang lại một phương pháp làm việc mới để diễn đạt 

trong mỹ thuật, nhất là ở một đất nước mà nền hội họa trước đó không phải là một 

ngành nghề phát triển.  

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương xây dựng nên một truyền thống mới 

trong mỹ thuật, đó là một quan niệm thẩm mỹ mới và sau đó cùng với sự phát triển của 

chữ quốc ngữ, là sự thể hiện sự khao khát canh tân của xã hội.  

3. Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 có sự biến đổi lớn so với mỹ 

thuật Việt Nam truyền thống. Thay cho mục đích tín ngưỡng và tôn giáo là những 

đề tài phong phú hơn với nhiều loại thể trong hội họa giai đoạn này. Ảnh hưởng của 

thẩm mỹ Pháp là không thể phủ nhận với những xu hướng mới, chất liệu mới với 
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ngôn ngữ tạo hình được xây dựng trên các nguyên lý mới và điều này giúp cho hội 

họa Việt Nam có bước phát triển mới.  

Những bài học thẩm mỹ phương Tây thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hội họa, 

nhưng những bài học đó không hề mâu thuẫn, ngăn cản kỹ thuật cổ truyền mà còn giúp 

phát huy nó trong sự kết hợp với quan niệm tạo hình hiện đại. Vẻ đẹp của nghệ thuật 

hội họa giai đoạn này vốn là kết quả của tính truyền thống trong những giao lưu văn 

hóa, và hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 được đánh giá cao một phần là do sự 

kết hợp thú vị giữa cái mới và truyền thống.  

4. Những nhân cách lớn của nhiều họa sỹ tên tuổi, với những tác phẩm hội 

họa giai đoạn này đã nghi dấu ấn sâu sắc trong lịch sử buổi đầu của mỹ thuật hiện 

đại Việt Nam. Tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 là kết quả đích 

thực của người Việt Nam, đó là sáng tạo nghệ thuật chân chính, có tâm hồn rất nghệ 

sỹ và cũng rất đời thường. Nó mang nặng tình yêu quê hương đất nước, tính nhân 

văn sâu sắc, có chất lượng nghệ thuật cao.  

Những họa sỹ thế hệ thời Mỹ thuật Đông Dương chẳng những là tấm gương 

lao động nghệ thuật cao quý mà thế hệ ấy còn là những nghệ sỹ đã không ngừng phát 

huy và bảo vệ những giá trị, bản sắc tinh thần dân tộc trong giai đoạn mở đường cho 

nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Nhiều họa sỹ trong số họ còn có nhiều đóng góp 

tích cực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thời kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Tên tuổi và tác phẩm của các thế hệ họa sỹ đó dù sinh sống và hoạt động nghệ thuật ở 

trong hay ngoài nước luôn là niềm tự hào cho nền hội họa của dân tộc ta.  

Ngày nay nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa có nhiều thách thức 

mới đặt ra với cơ quan quản lý nghệ thuật, với các nhà hoạch định chính sách, các trường 

nghệ thuật, các nghệ sỹ, các trường phổ thông về giáo dục thẩm mỹ.   

5. Bản sắc văn hóa dân tộc là điều vô cùng cần thiết trong mọi ngành nghệ thuật 

trong đó có hội họa. Các tác phẩm của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945 là một 

minh chứng chân xác nhất, rất đáng tự hào của một giai đoạn hội họa tuy ngắn ngủi 

nhưng đầy vinh quang trong một thời kỳ lịch sử xã hội đặc thù của đất nước.  
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Hội họa là một ngành nghệ thuật đòi hỏi những giao lưu tiếp biến giữa các 

nền văn hóa nếu muốn có sự biến đổi để phát triển. Những biến đổi của lịch sử xã 

hội trên thế giới những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đã như một con thuyền 

chuyên chở những cái nhìn và quan niệm nghệ thuật mới đến với mọi nơi từ Âu 

sang Á, từ Úc tới Phi và ngược lại, đó là tính tất yếu mang tính quy luật của mọi 

nền nghệ thuật. Hội họa Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó, kết quả của sự 

giao lưu tiếp biến với Pháp giai đoạn lịch sử này làm nên những thành tựu lớn với 

những tên tuổi các họa sỹ và nhiều kiệt tác của nghệ thuật hội họa Việt Nam hiện 

đại. Nó như một sự ngẫu nhiên trong cái tất nhiên của sự giao lưu tiếp biến vậy.  

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã làm thay đổi toàn bộ cách nhìn, 

những phương tiện biểu cảm, những tư duy ý tưởng phát lộ trong lòng nghệ sỹ. 

Trong cuộc tiếp xúc với thẩm mỹ phương Tây này, nhờ có bản lĩnh và truyền thống 

tiếp biến các giá trị văn hóa ngoại lai từ lâu đời, mặc dù tiếp thu toàn bộ kỹ thuật 

bút pháp, những hiểu biết khoa học về tạo hình, song tâm hồn, thị hiếu thẩm mỹ dân 

tộc vẫn là dòng chủ lưu được chuyển tải trong đó. Tất cả đã được biểu đạt tinh tế, 

sáng tạo cho phù hợp với văn hóa dân tộc.  Từ ngôi trường này đã sản sinh ra một 

thế hệ họa sỹ tên tuổi, làm rạng danh nền mỹ thuật Việt Nam thời đó cũng như mãi 

về sau trong dòng chảy của mỹ thuật hiện đại như: Tô Ngọc Vân, Lê Văn Đệ, Trần 

Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Đỗ Cung, Lê Phổ, Mai Trung Thứ, 

NguyễnPhan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Lê Thị Lựu, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, 

Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm… Những lớp họa sỹ tiền bối đó giờ đây đã 

đi vào giai thoại của nền hội họa Việt Nam ngay từ những năm 1960.  

Người ta thường nói về hai “bộ tứ” trong nền hội họa Việt Nam: “Nhất Trí 

(Nguyễn Gia Trí), nhì Vân (Tô Ngọc Vân), tam Lân (Nguyễn Tường Lân), tứ Cẩn 

(Trần Văn Cẩn) hoặc “Nghiêm (Nguyễn Tư Nghiêm), Liên (Dương Bích Liên), Sáng 

(Nguyễn Sáng), Phái (Bùi Xuân Phái)”. Mặc dù cũng không biết được chính xác 

nguồn gốc được bắt đầu từ đâu, những “bộ tứ” mà công chúng xếp hạng cho các họa 

sỹ thực chất cũng chỉ là do người ta yêu thích rồi tự “phong tước”, “phong hàm” chứ 

trên thực tế không có quyết định nào về việc xếp hạng hay ghi danh như vậy.  
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Trải qua thời gian với những thay đổi về lịch sử và những biến động của xã 

hội, danh tiếng của hai “bộ tứ” và sự yêu mến của công chúng dành cho họ vẫn 

không thuyên giảm. Điều này đã chỉ ra rằng, những giá trị thực sẽ là trường tồn. 

Những đóng góp của các danh họa và những sáng tạo của họ không chỉ giúp định 

hình mà còn định hướng cho sự phát triển của hội họa Việt Nam từ 1925 đến nay.  

Bắt đầu từ đây, Hội họa Việt Nam phải đối mặt với một thực tế mới đòi hỏi 

những đổi mới để phát triển. Sự năng động của các họa sỹ, cũng như sự bùng nổ 

của thị tường mỹ thuật đã tạo điều kiện lớn cho hội họa Việt Nam hòa nhập với mỹ 

thuật quốc tế, đồng thời giúp thế giới hiểu rõ hơn về hội họa Việt Nam. Thế hệ các 

họa sỹ giai đoạn 1925 – 1945 đã hoàn thành vai trò lịch sử, tạo sức mạnh đột phá 

cho sự phát triển hội họa Việt Nam. Các họa sỹ thế hệ sau đang nắm được thời cơ ở 

một môi trường thuật lợi hơn, chắc chắn sẽ tạo bước đột phá cho sự phát triển của 

hội họa Việt Nam. 

Cho dù bằng cách nào đi chăng nữa, người họa sỹ vẫn luôn phải tỉnh táo đối mặt 

với những biến đổi không ngừng của hiện thực cuộc sống, và cái bản sắc thẫm đẫm 

trong mình vẫn phải là mạch ngầm mạnh mẽ tạo bệ đỡ cho cái hiện đại, cái đương thời 

trong hội họa. Khi lòng tự trọng, tài năng và tri thức đã có trong họa sỹ Việt, bản sắc 

văn hóa sẽ tỏa sáng rực rỡ trong các tác phẩm của họ.  

Thế kỷ 21 đã tới, chúng ta hy vọng nhiều cho tương lai của một nền mỹ thuật 

hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.  
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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHÓA 

CỦA TRƢỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT ĐÔNG DƢƠNG 

KHÓA I (1925 – 1930) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

1. Nguyễn Tường Tam (không học hết khóa) 

2. Lê Văn Đệ 

3. Mai Trung Thứ 

4. Nguyễn Phan Chánh 

5. Lê Phổ 

6. Georges Khánh 

7. Công Văn Chung 

8. Lê Ang Phan (không học hết khóa) 

NGÀNH KIẾN TRÚC: 

1. Nguyễn Xuân Phương 

2. Lê Quang Tinh 

KHÓA II (1926 – 1931) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

1. Tô Ngọc Vân 

2. Hồ Văn Lái 

3. Đặng Trần Cốc 

4. Đỗ Đức Thuận 

5. Thăng Trần Phềnh 

6. Nguyễn Hữu Đẩu 

7. Nguyễn Văn Hồng 

8. Hăm Lét (người Lào, không học hết khóa) 

NGÀNH ĐIÊU KHẮC: 

1. Vũ Cao Đàm 

2. Lê Tiến Phúc 
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KHÓA III (1927 – 1932) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

1. Trần Quang Trân 

2. Lê Thị Lựu 

3. Phạm Hữu Khánh 

4. Nguyễn Họa Thế 

5. Vũ Tiến Chức 

6. Vũ Đăng Bốn 

7. Phạm Ngọc Khâm (không tốt nghiệp) 

8. Phạm Trần Trung (không tốt nghiệp) 

9. Nguyễn Cao Luyện (hết năm thứ nhất, chuyển sang học kiến trúc) 

10.  Nguyễn Đình Thần (không tốt nghiệp) 

11. …?. Tín (không tốt nghiệp) 

KHÓA IV (1928 – 1933) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

1. Trương Thế Hoàn (không học hết khóa) 

2. Trần Văn Du 

3. Nguyễn Văn Thịnh 

4. Nguyễn Tường Lân 

5. Nguyễn Gia Trí (không học hết khóa) 

6. Nguyễn Cát Tường 

7. Đan Hoài Ngọc 

8. Đoàn Triệu Quế (không học hết khóa) 

9. Lưu Đình Khải 

KHÓA V (1929 – 1934) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

1. Trần Bình Lộc 

2. Phạm Hậu 

3. Nguyễn Đỗ Cung 
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4. Nguyễn Văn Long 

5. Phạm Văn Thuần 

6. Trương Đình Hiến 

7. Nguyễn Văn Lang 

NGÀNH ĐIÊU KHẮC: 

1. Trần Ngọc Quyên 

KHÓA VI (1930 – 1935) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

1. Nguyễn Khang 

2. Lê Văn Ngoạn 

3. Ngô Thúc Dung 

4. Nguyễn Bá Hài 

5. Trần Văn Minh 

6. Vũ Đình Ngọc 

7. Nguyễn Ánh 

8. Thimonier (người Pháp) 

NGÀNH ĐIÊU KHẮC: 

1. Đinh Khang 

2. Trương Đình Ỷ 

KHÓA VII (1931 – 1936) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

1. Trần Văn Cẩn 

2. Nguyễn Gia Trí 

3. Lưu Văn Sìn 

4. Nguyễn Văn Tại 

5. Nguyễn Thụy Nhân 

6. Vũ Đức Nhuận 

7. Nguyễn Trung Bang (không học hết khóa) 
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KHÓA VIII (1932 – 1937) 

1. Lương Xuân Nhị 

2. Đỗ Đình Hiệp 

3. Nguyễn Văn Thâu 

4. Nguyễn Văn Thiệu 

5. Nguyễn Văn Khanh 

6. Tôn Thất Đào 

7. Lê Yên 

8. Nguyễn Thị Nhung 

KHÓA IX (1933- 1938) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

1. Nguyễn Đức Nùng 

2. Trịnh Hữu Ngọc 

3. Nguyễn Văn Riễm 

4. Phạm Thúc Chương 

5. Nguyễn Văn Bái 

6. Nguyễn Dung 

7. Hoàng Lập Ngôn 

8. Lê Văn Huệ 

9. Nguyễn Như Hoành 

KHÓA X (1934 – 1939) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

1.  Hầu Hinh 

2. Vương Hữu Dũng 

3. Nguyễn Văn Quế 

4. U Văn An 

5. Nguyễn Văn Yến 

6. Nguyễn Văn Mậu 
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NGÀNH ĐIÊU KHẮC: 

1. Phạm Gia Giang 

KHÓA XI (1936 – 1941) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

1. Nguyễn Tiến Chung 

2. Nguyễn Văn Tỵ 

3. Bùi Trang Chước 

4. Hoàng Tích Chù 

5. Nguyễn An Trung (không học hết khóa) 

6. Trịnh Vân 

7. Nguyễn Khắc Mẫn (không học hết khóa) 

NGÀNH ĐIÊU KHẮC: 

1. Trần Văn Lắm 

          KHÓA XII (1938 – 1943) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

          1.Nguyễn Văn Bình 

2. Nguyễn Văn Tiếp (không học hết khóa) 

3. Phạm Xuân Thi (không học hết khóa) 

4. Nguyễn Văn An 

5. Tô Văn San 

6. Hồ Văn Thư (không học hết khóa) 

7. Đặng Quốc Hùng (không học hết khóa) 

8. Lê Văn Trung (không học hết khóa) 

KHÓA XIII (1939 – 1944) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

1. Nguyễn Sĩ Ngọc 

2. Huỳnh Văn Thuận 

3. Trần Đình Thọ 

4. Phạm Văn Đôn 
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5. Nguyễn Trọng Hợp 

6. Nguyễn Văn Mười (không học hết khóa) 

7. Trần Tấn Thanh (không học hết khóa) 

8. Võ Đoan Giáp (không học hết khóa) 

9. Nguyễn Tấn Báu (không học hết khóa) 

10.  Nguyễn Kỳ (không học hết khóa) 

11.  Phạm Hầu (không học hết khóa) 

NGÀNH ĐIÊU KHẮC 

1. Nguyễn Thị Kim 

KHÓA XIV (1940 – 1945) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

1. Nguyễn Sáng 

2. Nguyễn Văn Liên 

3. Phan Tại (không học hết khóa) 

4. Nguyễn Văn Quang (không học hết khóa) 

5. Su Zie Moncarat (không học hết khóa) 

 NGÀNH ĐIÊU KHẮC: 

1. Diệp Minh Châu 

         KHÓA XV (1941 – 1946) 

NGÀNH HỘI HỌA: 

1. Huỳnh Văn Gấm 

2. Bùi Xuân Phái 

3. Tạ Thúc Bình 

4. Nguyễn Tư Nghiêm 

5. Trần Dụ Hồng 

6. Nguyễn Bá Thuyết 
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Trong khóa này gần tốt nghiệp thì Nhật đảo chính Pháp. Tiếp sau là Cách 

mạng tháng 8-1945 nên chưa cấp bằng, số người học đến 1945 gồm 4 người: 

1. Huỳnh Văn Gấm 

2. Nguyễn Tư Nghiêm 

3. Tạ Thúc Bình 

4. Bùi Xuân Phái 

KHÓA XVI 1942 – 1945) 

Khóa này chưa học hết 5 năm thì cách mạng tháng 8-1945 thành công, 

sau đó kháng chiến toàn quốc bùng nổ nên phải dừng lại ở nửa chừng, khóa này 

gồm có: 

1. Võ Lăng 

2. Đinh Minh 

3. Quang Phòng 

4. Phan Thông 

5. Lê Phả 

6. Nguyễn Văn Thành 

7. Cao Xuân Hùng 

8. Trần Phức Duyên 

9. Jojette Delsalle (ngườiPháp) 

10.  Housimme (Hoa Kiều) 

KHÓA XVII (1943 – 1945) 

Khóa này học được hơn hai năm thì cách mạng tháng 8-1945 thành công: 

1. Mai Văn Hiến 

2. Mai Văn Nam 

3. Nguyễn Thọ 

4. Đặng Thị Viên Chân 

5. Lê Thanh Đức 

6. Thân Trọng Sự 

7. Phạm Tăng 
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8. Đào Huy Ngọc 

9. Yo Lan de Sam tét (người Pháp) 

10.  Marcel Courtial (người Pháp) 

11.  And ré Gironce (người Pháp) 

12.  Trường Trọng Minh 

KHÓA XVIII (1944 – 1945) 

Khóa này mới chỉ học được hơnmột năm thì Nhật đảo chính Pháp và tiếp đó thì 

cách mạng tháng 8-1945 thành công nên học tập cũng chưa được nhiều: 

1. Phan Kế An 

2. Nguyễn Văn Thiện 

3. Dương Bích Liên 

4. Tôn Đức Lượng 

5. Phan Thị Thoa 

6. Nguyễn Như Huân 

7. Trần Quốc Ân 

8. Kim Đồng 

9. Hortense Vouillon (người Pháp) 

10.  Nguyễn Định Dũng 

11.  Nguyễn Tiến Hoành 

Tóm lại: 

- Số người trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương là 

149 người. 

- Số người tốt nghiệp là 128 người. Trong đó 118 người thuộc khoa hội 

họa, 10 người thuộc khoa điêu khắc. (theo cuốn Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội 

(1990), Nxb Mỹ thuật. 
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PHỤ LỤC 2 

 CÁC TÁC PHẨM HỘI HỌA TIÊU BIỂU VIỆT NAM  

GIAI ĐOẠN 1925 – 1945 

Nguồn: NCS thống kê tác phẩm tiêu biểu của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925-

1945 từ các nguồn: Tạp chí mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, các vựng tập 

của các nhà sưu tập, internet… 

 

TT 

 

Tác giả 

 

Tác phẩm 

Năm 

sáng 

tác 

 

Chất liệu 

 

Ghi chú 

1.  Nguyễn Xuân Bái Cảnh rước lên chùa 1935 Sơn mài Hội họa 

2.  Nguyễn Xuân Bái Bình phong 1940 Sơn mài Hội họa 

3.  Nguyễn Văn Bình Tre và chuối 1944 Sơn mài Hội họa 

4.  Trần Văn Cẩn Vinh quy 1936 Sơn mài Hội họa 

5.  Trần Văn Cẩn Em gái tôi 1937 Sơn dầu Hội họa 

6.  Trần Văn Cẩn Cha và con 1937 Lụa Hội họa 

7.  Trần Văn Cẩn Đi làm đồng 1937 Lụa Hội họa 

8.  Trần Văn Cẩn Chợ hoa 1940 Lụa Hội họa 

9.  Trần Văn Cẩn Bến Sông Hồng 1940 Lụa Hội họa 

10.  Trần Văn Cẩn Gánh lúa 1940 Lụa Hội họa 

11.  Trần Văn Cẩn Ngư dân 1940 Sơn dầu Hội họa 

12.  Trần Văn Cẩn Em Thúy 1943 Sơn dầu Hội họa 

13.  Trần Văn Cẩn Hai thiếu nữ trước bình phong 1944 Lụa Hội họa  

14.  Trần Văn Cẩn Chăn ngựa 1936 Lụa Hội họa 

15.  Trần Văn Cẩn Hai con ngựa 1935 Lụa Hội họa 

16.  Trần Văn Cẩn Ngày Tết 1937 Lụa Hội họa 

17.  Trần Văn Cẩn Phong cảnh Huế 1938 Sơn dầu Hội họa 

18.  Trần Văn Cẩn Thêu 1937 Lụa Hội họa 

19.  Trần Văn Cẩn Gánh lúa 1939 Lụa Hội họa 

20.  Trần Văn Cẩn Nắng trong vườn 1944 Sơn dầu Hội họa 

21.  Trần Văn Cẩn Cô đơn 1936 Lụa Hội họa 
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TT 

 

Tác giả 

 

Tác phẩm 

Năm 

sáng 

tác 

 

Chất liệu 

 

Ghi chú 

22.  Trần Văn Cẩn Trong vườn 1938 Sơn mài Hội họa 

23.  Trần Văn Cẩn Mẹ tôi 1933 Lụa Hội họa 

24.  Trần Văn Cẩn Lễ chùa 1934 Lụa Hội họa 

25.  Trần Văn Cẩn Hai cha con 1935 Lụa Hội họa 

26.  Trần Văn Cẩn Đi làm đồng 1935 Lụa Hội họa 

27.  Trần Văn Cẩn Chân dung em gái trên nền 

hoa đào 

1936 Lụa Hội họa 

28.  Trần Văn Cẩn Đi chợ Tết 1936 Lụa Hội họa 

29.  Nguyễn Phan Chánh Chơi ô ăn quan 1931 Lụa Hội họa 

30.  Nguyễn Phan Chánh Rửa rau cầu ao 1931 Lụa Hội họa 

31.  Nguyễn Phan Chánh Em cho chim ăn 1931 Lụa Hội họa 

32.  Nguyễn Phan Chánh Hái rau muống 1934 Lụa Hội họa 

33.  Nguyễn Phan Chánh Thiếu nữ và biển 1938 Lụa Hội họa 

34.  Nguyễn Phan Chánh Thiếu nữ chơi cá vàng 1939 Lụa Hội họa 

35.  Nguyễn Phan Chánh Cô gái róc mía 1932 Lụa Hội họa 

36.  Nguyễn Phan Chánh Chốn tìm 1938 Lụa Hội họa 

37.  Nguyễn Phan Chánh Bữa cơm 1929 Lụa Hội họa 

38.  Nguyễn Phan Chánh Người bán gạo 1932 Lụa Hội họa 

39.  Nguyễn Phan Chánh Đám rước 1937 Lụa Hội họa 

40.  Nguyễn Phan Chánh Ra đồng 1937 Lụa Hội họa 

41.  Nguyễn Phan Chánh Đôi chim bồ câu 1938 Lụa Hội họa 

42.  Nguyễn Phan Chánh Lên đồng 1931 Lụa Hội họa 

43.  Nguyễn Phan Chánh Mẹ con 1937 Lụa Hội họa 

44.  Nguyễn Phan Chánh Những người bắt cua 1938 Lụa Hội họa 

45.  Nguyễn Phan Chánh Chăn trâu trong rừng 1938 Lụa Hội họa 

46.  Nguyễn Phan Chánh Đốn củi 1938 Lụa Hội họa 

47.  Nguyễn Phan Chánh Cô hàng xén ? Lụa Hội họa 
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TT 

 

Tác giả 

 

Tác phẩm 

Năm 

sáng 

tác 

 

Chất liệu 

 

Ghi chú 

48.  Nguyễn Phan Chánh Hầu đồng 1931 Lụa Hội họa 

49.  Nguyễn Phan Chánh Người bán gạo 1932 Lụa Hội họa 

50.  Nguyễn Phan Chánh Hai thiếu nữ đội nón thúng 

quai thao 

1932 Lụa Hội họa 

51.  Nguyễn Phan Chánh Thiếu nữ chải tóc 1933 Lụa Hội họa 

52.  Nguyễn Phan Chánh Rửa khoai 1938 Lụa Hội họa 

53.  Nguyễn Phan Chánh Cô gái và con trâu 1938 Lụa Hội họa 

54.  Hoàng Tích Chù Cảnh Chùa Thầy 1943 Sơn mài Hội họa 

55.  Hoàng Tích Chù Chùa Thày 1944 Sơn mài Hội họa 

56.  Nguyễn Đỗ Cung Cổng Thành Huế 1941 Màu bột Đồ họa 

57.  Nguyễn Đỗ Cung Chợ nông thôn 1936 Sơn dầu Hội họa 

58.  Nguyễn Đỗ Cung Cây chuối 1936 Sơn dầu Hội họa 

59.  Nguyễn Đỗ Cung Con đường làng 1936 Sơn dầu Hội họa 

60.  Nguyễn Đỗ Cung Cổng làng 1940 Sơn dầu Hội họa 

61.  Nguyễn Đỗ Cung Đọc trang lịch sử 1936 Sơn dầu Hội họa 

62.  Nguyễn Đỗ Cung Kinh thành Huế 1943 Bột màu Đồ họa 

63.  Nguyễn Đỗ Cung Phong cảnh Huế 1943 Bột màu Đồ họa 

64.  Nguyễn Tiến Chung Đi chợ Tết 1940 Lụa Hội họa 

65.  Nguyễn Tiến Chung Hai thiếu nữ 1943 Sơn mài Hội họa 

66.  Nguyễn Tiến Chung Gặt 1943 Lụa Hội họa 

67.  Nguyễn Tiến Chung Hai thiếu nữ đi trên đồng lúa 1942 Sơn mài Hội họa 

68.  Nguyễn Dung Hai cô gái thổi sáo 1938 Sơn dầu Hội họa 

69.  Tôn Thất Đào Cá về 1937 Lụa Hội họa 

70.  Tôn Thất Đào Phong cảnh Huế 1939 Sơn dầu Hội họa 

71.  Tôn Thất Đào Cổng Ngọ Môn 1940 Sơn dầu Hội họa 

72.  Vũ Cao Đàm Em bé cài tóc   Hội họa 

73.  Lê Văn Đệ Thiếu phụ 1945 Lụa Hội họa 

74.  Lê Văn Đệ Chân dung  1943 Lụa Hội họa 
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75.  Lê Văn Đệ Thiếu nữ bên ghế sofa 1934 Lụa Hội họa 

76.  Lê Văn Đệ Người con gái Việt Nam 1929 Lụa Hội họa 

77.  Văn Giáo Phố Hàng Bè 1944 Màu bột Đồ họa 

78.  Phạm Hậu Cơn giông 1940 Sơn mài Hội họa 

79.  Phạm Hậu Sơn thủy và ngựa 1943 Sơn dầu Hội họa 

80.  Phạm Hậu Gió mùa hạ 1940 Sơn mài Hội họa 

81.  Nguyễn Trọng Hợp Chăn trâu 1944 Sơn mài Hội họa 

82.  Nguyễn Khang Đánh cá đêm trăng 1943 Sơn mài Hội họa 

83.  Nguyễn Khang Ông Nghè vinh quy 1943 Sơn mài Hội họa 

84.  Nguyễn Khang Mường mến yêu 1939 Sơn mài Hội họa 

85.  Nguyễn Khang Ngưu Lang, Chức Nữ 1943 Sơn mài Hội họa 

86.  Nguyễn Khang Nguyễn Trãi-Nguyễn Thị Lộ 1944 Sơn mài Hội họa 

87.  Nguyễn Khang Thú vui nông thôn 1944 Sơn mài Hội họa 

88.  Nguyễn Khang Bốn con ngựa và hai em bé 

mồ côi 

1944 Sơn mài Hội họa 

89.  Lưu Đình Khải Hòa nhạc 1936 Sơn dầu Hội họa 

90.  Nguyễn Văn Lẵng Bình phong 1940 Sơn mài Hội họa 

91.  Trần Bình Lộc Vũ nữ Căm-pu-chia 1936 Lụa Hội họa 

92.  Trần Bình Lộc Đền Ăng-co 1936 Sơn dầu Hội họa 

93.  Trần Bình Lộc Sơn thủy và đền 1943 Sơn dầu Hội họa 

94.  Trần Bình Lộc Thiếu nữ 1940 Khắc gỗ Đồ họa 

95.  Trần Bình Lộc Đứa em nhỏ 1936 Lụa Hội họa 

96.  Trần Bình Lộc Đền và sông núi 1932 Sơn dầu Hội họa 

97.  Trần Bình Lộc Thuyền Hạ Long 1935 Sơn mài Hội họa 

98.  Nguyễn Tường Lân Hiện vẻ hoa 1943 Lụa Hội họa 

99.  Nguyễn Tường Lân Hai thiếu nữ bên cửa sổ 1943 Lụa Hội họa 

100.  Nguyễn Tường Lân Chùa Một Mái 1936 Lụa Hội họa 

101.  Nguyễn Tường Lân Thiếu nữ Trung Hoa 1942 Màu bột Đồ họa 
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102.  Nguyễn Văn Long Thiếu nữ chải tóc 1941 Lụa Hội họa 

103.  Lê Thị Lựu Dưới bóng cây chuối 1932 Sơn dầu Hội họa 

104.  Lê Thị Lựu Ông cậu 1932 Sơn dầu Hội họa 

105.  Lê Thị Lựu Đi lễ chùa 1931 Sơn dầu Hội họa 

106.  Lương Xuân Nhị Thiếu nữ chơi xuân 1940 Lụa Hội họa 

107.  Lương Xuân Nhị Thiếu nữ bên hoa sen 1940 Sơn dầu Hội họa 

108.  Lương Xuân Nhị Suy tư 1942 Sơn dầu Hội họa 

109.  Lương Xuân Nhị Chân dung thiếu phụ 1941 Sơn dầu Hội họa 

110.  Lương Xuân Nhị Thiếu nữ và hoa cúc 1941 Sơn dầu Hội họa 

111.  Lương Xuân Nhị Đền Hùng 1935 Sơn dầu Hội họa 

112.  Lương Xuân Nhị Chân dung 1934 Sơn dầu Hội họa 

113.  Lương Xuân Nhị Thủy Tạ-Lăng Tự Đức 1938 Sơn dầu Hội họa 

114.  Lương Xuân Nhị Thiếu nữ Nhật Bản 1943 Sơn dầu Hội họa 

115.  Lương Xuân Nhị Phong cảnh Nhật Bản 1943 Sơn dầu Hội họa 

116.  Lương Xuân Nhị Phú Sỹ - một chiều hè 1943 Sơn dầu Hội họa 

117.  Lương Xuân Nhị Tâm tình 1941 Sơn dầu Hội họa 

118.  Lương Xuân Nhị Nghỉ ngơi 1937 Lụa Hội họa 

119.  Lương Xuân Nhị Thuyền mành 1937 Lụa Hội họa 

120.  Lương Xuân Nhị Thiếu nữ thủ đô 1938 Chì màu Đồhọa 

121.  Lương Xuân Nhị Sân nuôi gà vịt 1938 Sơn dầu Hội họa 

122.  Lương Xuân Nhị Vườn chuối 1939 Sơn dầu Hội họa 

123.  Lương Xuân Nhị Em trai tôi 1940 Sơn dầu Hội họa 

124.  Lương Xuân Nhị Gia đình thuyền chài 1939 Lụa Hội họa 

125.  Lương Xuân Nhị Quán nước 1937 Lụa Hội họa 

126.  Lương Xuân Nhị Thiếu nữ 1938 Lụa Hội họa 

127.  Lương Xuân Nhị Trung thu 1941 Lụa Hội họa 

128.  Lương Xuân Nhị Hoa phù dung 1940 Lụa Hội họa 

129.  Lương Xuân Nhị Tiếng chuông chiều 1940 Lụa Hội họa 
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130.  Lương Xuân Nhị Chợ hoa đào 1940 Lụa Hội họa 

131.  Lương Xuân Nhị Gặt lúa 1938 Lụa Hội họa 

132.  Lương Xuân Nhị Thiếu nữ đan len 1941 Lụa Hội họa 

133.  Lương Xuân Nhị Thiếu nữ bên hoa loa kèn 1941 Lụa Hội họa 

134.  Lương Xuân Nhị Trong vườn 1938 Lụa Hội họa 

135.  Lương Xuân Nhị Chợ hoa đào 1938 Lụa Hội họa 

136.  Lương Xuân Nhị Phong cảnh miền núi 1939 Phấn màu Đồ họa 

137.  Lương Xuân Nhị Thiếu nữ Thái 1940 Phấn màu Đồ họa 

138.  Lương Xuân Nhị Thiếu nữ Nhật Bản 1943 Màu nước Đồ họa 

139.  Lương Xuân Nhị Phong cảnh miền núi 1939 Phấn màu Đồ họa 

140.  Lương Xuân Nhị Thiếu nữ tân thời 1937 Chì than Đồ họa 

141.  Nguyễn Thị Nhung Thiếu nữ và hoa cúc 1940 Lụa Hội họa 

142.  Hoàng Lập Ngôn Ngây thơ 1940 Sơn dầu Hội họa 

143.  Hoàng Lập Ngôn Chân dung cụ Hồng Sơn 1944 Mực nho Đồ họa 

144.  Lê Phổ Tâm tình 1941 Lụa Hội họa 

145.  Lê Phổ Thời hạnh phúc 1931 Sơn dầu Hội họa 

146.  Lê Phổ Thiếu nữ ngồi 1943 Lụa Hội họa 

147.  Lê Phổ Phong cảnh bắc kỳ 1929-

1930 

Sơn mài Hội họa 

148.  Lê Phổ Bà quan 1931 Sơn dầu Hội họa 

149.  Lê Phổ Nhìn từ đỉnh đồi 1937 Sơn dầu Hội họa 

150.  Lê Phổ Sắp Tết 1937 Sơn dầu Hội họa 

151.  Lê Phổ Kỉ niệm xưa 1930 Sơn dầu Hội họa 

152.  Lê Phổ Tâm tình  Lụa Hội họa 

153.  Lê Phổ Phong cảnh Sài Sơn 1931 Sơn mài Hội họa 

154.  Lê Phổ Hái cây thuốc 1932 Lụa Hội họa 

155.  Lê Phổ Hai chị em 1940 Lụa Hội họa 

156.  Lê Phổ Gia đình nhỏ 1940 Lụa Hội họa 
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157.  Lê Phổ Chân dung thiếu phụ và hoa sen 1939 Lụa Hội họa 

158.  Lê Phổ Mẹ và con ? Lụa Hội họa 

159.  Lê Phổ Chân dung  cậu bé Việt Nam ? Lụa Hội họa 

160.  Lê Phổ Đi tắm 1937-

1938 

Lụa Hội họa 

161.  Lê Phổ Những người phụ nữ trẻ 1931 Sơn mài Hội họa 

162.  Thang Trần Phềnh Chân dung phụ nữ Lào 1935 Sơn dầu Hội họa 

163.  Lê Quốc Lộc, Nguyễn 

Văn Quế 

Hội chùa 1938 Sơn mài Hội họa 

164.  Nguyễn Văn Quế Hái sen 1939 Lụa Hội họa 

165.  Mạnh Quỳnh Ngày hội 1943 Sơn mài Hội họa 

166.  Nguyễn Sáng Thiếu nữ ngày xuân 1945 Sơn dầu Hội họa 

167.  Lưu Văn Sìn Việt Bắc 1936 Sơn dầu Hội họa 

168.  Lưu Văn Sìn Đường về bản Muống 1936 Sơn dầu Hội họa 

169.  Lưu Văn Sìn Thiếu nữ vùng cao 1936 Màu nước Đồ họa 

170.  Lưu Văn Sìn Đường về Bắc Cạn 1936 Sơn dầu Hội họa 

171.  Lưu Văn Sìn Thanh niên Thổ và con ngựa 

hồng 

1936 Sơn dầu Hội họa 

172.  Nguyễn Nam Sơn Chùa Thày 1943 Màu nước Hội họa 

173.  Nguyễn Nam Sơn Thiếu nữ 1937 Chì màu Đồ họa 

174.  Nguyễn Nam Sơn Ba nữ yêu quyến rũ Đức Phật 1929 Sơn dầu Hội họa 

175.  Nguyễn Nam Sơn Chùa Thày 1925 Màu nước Hội họa 

176.  Nguyễn Nam Sơn Hoa đại 1925 Màu nước Hội họa 

177.  Nguyễn Nam Sơn Chân dung mẹ tôi 1931 Sơn dầu Hội họa 

178.  Nguyễn Nam Sơn Sư cụ chùa Trầm 1943 Chì màu Đồ họa 

179.  Nguyễn Nam Sơn Chân dung cụ Sĩ Đức 1923 Sơn dầu Hội họa 

180.  Nguyễn Nam Sơn Bên bờ Sông Hồng 1930 Mực nho Hội họa  

181.  Nguyễn Nam Sơn Thiếu nữ Nhật Bản 1943 Chì nâu Đồ họa 

182.  Nguyễn Nam Sơn Hoa đại 1925 Màu nước Hội  họa 



171 

 

 

TT 

 

Tác giả 

 

Tác phẩm 

Năm 

sáng 

tác 

 

Chất liệu 

 

Ghi chú 

183.  Nguyễn Nam Sơn Chân dung cô gái Việt Nam 1923 Sơn dầu Hội họa 

184.  Nguyễn Nam Sơn Về chợ 1927 Lụa Hội họa 

185.  Nguyễn Nam Sơn Xuân du ngoạn cảnh đồ 1933 Bột màu Đồ họa 

186.  Nguyễn Nam Sơn Một thiếu nữ nông thôn 1935 Lụa Hội họa 

187.  Nguyễn Nam Sơn Vị tế chi tiền 1933 Lụa Hội họa 

188.  Nguyễn Nam Sơn Chợ gạo bên sông 1930 Mực nho Đồ họa 

189.  Trần Văn Thọ Hai người phụ nữ trẻ ? Lụa Hội họa 

190.  An Sơn 

Đỗ Đức Thuận 

Đánh cá 1931 Khắc gỗ 

màu 

Đồ họa 

191.  Huỳnh Văn Thuận Buổi sáng ở Hàng Xanh 1940 Lụa Hội họa 

192.  Vũ Văn Thu Chân dung sư cụ đền Ngọc Sơn 1940 Gỗ Đồ họa 

193.  Mai Trung Thứ Thiếu nữ Huế 1936 Phấn màu Đồ họa 

194.  Mai Trung Thứ Mẹ con 1939 Lụa Hội họa 

195.  Mai Trung Thứ Chân dung cô Phương 1930 Sơn dầu Hội họa 

196.  Mai Trung Thứ Cô gái có tang 1935 Sơn dầu Hội họa 

197.  Mai Trung Thứ Đoàn tụ 1942 Sơn dầu Hội họa 

198.  Mai Trung Thứ Em bé và hoa 1940 Lụa Hội họa 

199.  Mai Trung Thứ Thiếu nữ 1934 Sơn dầu Hội họa 

200.  Mai Trung Thứ Em bé và hoa  Lụa Hội họa 

201.  Mai Trung Thứ Hai thiếu nữ 1942 Lụa Hội họa 

202.  Mai Trung Thứ Giai điệu ? Lụa Hội họa 

203.  
Mai Trung Thứ 

Người phụ nữ nhìn qua ban 

công 
1940 Lụa 

Hội họa 

204.  Mai Trung Thứ Năm cô gái trẻ ? Lụa Hội họa 

205.  Nguyễn Gia Trí Bến Hồng Quảng 1943 Sơn dầu Hội họa 

206.  Nguyễn Gia Trí Bên đầm sen 1938 Sơn mài Hội họa 

207.  Nguyễn Gia Trí Lùm tre nông thong 1939 Sơn mài Hội họa 

208.  Nguyễn Gia Trí Thiếu nữ bên hoa Phù Dung 1944 Sơn mài Hội họa 
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209.  Nguyễn Gia Trí Thiếu nữ trong vườn 1939 Sơn mài Hội họa 

210.  Nguyễn Gia Trí Chiều hôm – những ánh vàng 1944 Sơn mài Hội họa 

211.  Nguyễn Gia Trí Bên hồ Hoàn Kiếm 1944 Sơn mài Hội họa 

212.  Nguyễn Gia Trí Chùa Thày 1939-

1940 

Bình phong 

Sơn mài 

Hội họa 

213.  Nguyễn Gia Trí Cảnh Móng Cái 1943 Sơn dầu Hội họa 

214.  Nguyễn Gia Trí Vườn xuân 1939-

1940 

Sơn mài Hội họa 

215.  Nguyễn Gia Trí Phong cảnh 1939 Bình phong 

Sơn mài 

Hội họa 

216.  Nguyễn Gia Trí Bến Hồng Quảng I 1943 Sơn dầu Hội họa 

217.  Nguyễn Gia Trí Bến Hồng Quảng II 1943 Sơn dầu Hội họa 

218.  Nguyễn Gia Trí Bên đầm sen 1938 Sơn mài Hội họa 

219.  Nguyễn Gia Trí Trong vườn chuối 1939 Sơn mài Hội họa 

220.  Nguyễn Gia Trí Thiếu nữ bên hồ Gươm 1944 Màu bột Đồ họa 

221.  Nguyễn Gia Trí Thiếu nữ trong vườn 1939 Sơn mài Hội họa 

222.  Nguyễn Gia Trí Chùa Thầy 1939-

1940 

Sơn mài Hội họa 

223.  Nguyễn Gia Trí Hình họa 1944 Mực nho Đồ họa 

224.  Nguyễn Gia Trí Bình phong khoai nước và cảnh 1940 Sơn mài Hội họa 

225.  Nguyễn Gia Trí Hai thiếu nữ 1944 Sơn mài Hội họa 

226.  Nguyễn Gia Trí Sông Đà 1944 Sơn dầu Hội họa 

227.  Nguyễn Cát Tường Chị em 1935 Sơn dầu Hội họa 

228.  Nguyễn Văn Tỵ Thiếu nữ và biển 1940 Sơn mài Hội họa 

229.  Tô Ngọc Vân Buổi trưa 1936 Sơn dầu Hội họa 

230.  Tô Ngọc Vân Bức thư 1934 Lụa Hội họa 

231.  Tô Ngọc Vân Hai thiếu nữ và em bé 1944 Sơn dầu Hội họa 

232.  Tô Ngọc Vân Thiếu nữ bên hoa huệ 1943 Sơn dầu Hội họa 

233.  Tô Ngọc Vân Thuyền sông Hương 1935 Sơn dầu Hội họa 

234.  Tô Ngọc Vân Thiếu nữ ngắm tranh 1938 Lụa Hội họa 
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235.  Tô Ngọc Vân Thiếu nữ áo đỏ 1936 Sơn dầu Hội họa 

236.  Tô Ngọc Vân Thiếu nữ và hoa sen 1944 Sơn dầu Hội họa 

237.  Tô Ngọc Vân Ánh mặt trời 1930 Sơn dầu Hội họa 

238.  Tô Ngọc Vân Bụi chuối ngoài nắng 1930 Sơn dầu Hội họa 

239.  Tô Ngọc Vân Trời dịu 1930 Sơn dầu Hội họa 

240.  Tô Ngọc Vân Lăng Tự Đức 1935 Sơn dầu Hội họa 

241.  Tô Ngọc Vân Bên bờ ao 1935 Sơn dầu Hội họa 

242.  Tô Ngọc Vân Nhà sư Cao Miên 1936 Sơn dầu Hội họa 

243.  Tô Ngọc Vân Đi chợ về 1937 Sơn dầu Hội họa 

244.  Tô Ngọc Vân Vịnh Hạ Long 1937 Sơn dầu Hội họa 

245.  Tô Ngọc Vân Tiễn đưa 1937 Lụa Hội họa 

246.  Tô Ngọc Vân Thiếu nữ tựa cửa 1941 Lụa Hội họa 

247.  Tô Ngọc Vân Thiếu nữ ngắm tranh 1941 Lụa Hội họa 

248.  Tô Ngọc Vân Thiếu nữ nằm bên hoa sen 1941 Sơn dầu Hội họa 

249.  Tô Ngọc Vân Thiếu nữ tựa kỷ 1941 Sơn dầu Hội họa 

250.  Tô Ngọc Vân Thiếu phụ ngồi bên tranh 

Tam Đa 

1941 Sơn dầu Hội họa 

251.  Tô Ngọc Vân Thiếu nữ bên tranh hoa hướng 

dương 

1941 Sơn dầu Hội họa 

252.  Tô Ngọc Vân Bến đục chùa Hương 1935 Sơn dầu Hội họa 

253.  Tô Ngọc Vân Dưới bóng nắng 1943 Sơn dầu Hội họa 

254.  Tô Ngọc Vân Chân dung cô Phượng 1930 Sơn dầu Hội họa 

255.  Lê Yên Bà bán đồ chơi 1936-

1937 

Lụa Hội họa 

256.  Tập thể SV CĐMT 

ĐD 

Gềnh thác Bờ 1939-

1940 

Sơn mài Hội họa 
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257.  Nguyễn Gia Trí Cảnh nông thôn 55 x 85 1935 Sơn mài 

cửa tủ 

258.  Nguyễn Gia Trí Cảnh lên chùa (cùng 

Nguyễn Văn Tỵ) 

(100 x 50) x 3 1940 Sơn mài 

(ba tấm) 

259.  Nguyễn Gia Trí Thiếu nữ bên hoa phù dung (44 x 129) x 4 1944 Sơn mài 

(bốn tấm) 

260.  Nguyễn Gia Trí Thiếu nữ trong vườn 160 x 400 1939 Sơn mài 

(hai mặt) 

261.  Nguyễn Xuân Bái Cảnh rước lên chùa (33 x 160) x 6 1935 Sơn mài 

(sáu tấm) 

262.  Lê Quốc Lộc Hội chùa (cùng với Nguyễn 

Văn Quế) 

(50 x 100) x 6 1935 Sơn mài 

(bốn tấm) 

263.  Hoàng Tích Trù Thuyền trên sông (50 x 70) x 2 1944 Sơn mài 

(hai tấm) 

264.  Hoàng Tích Trù Phong cảnh chùa Thầy (32,5x100) x 6 1944 Sơn mài 

sáu tấm 

265.  Hoàng Tích Trù Phong cảnh Hòa Bình (cùng 

Nguyễn Tiến Chung) 

80 x 80 1942 Sơn mài 

266.  Nguyễn Tư Nghiêm Giờ nghỉ 21,5 x 30 1941 Sơn mài 

267.  Nguyễn Khang Ông nghè vinh quy 80 x 125 ? Sơn mài 

268.  Nguyễn Khang Bắt cá đêm trăng 81 x 180 1943 Sơn mài 

269.  Dương Hướng Minh Con hổ 80 x 125 1943 - 

1944 

Sơn mài 
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T

T 
Tác giả Tác phẩm Kích thƣớc 

Năm 

sáng 

tác 

Chất liệu 

270.  Dương Hướng Minh Lão nông 43 x 60 1940 Sơn dầu 

271.  Phạm Hậu Hươu 100 x 200 1942 - 

1943 

Sơn mài 

đắp nổi 

272.  Nguyễn Tiến Chung Hai thiếu nữ 93 x 100 1943 Sơn mài 

273.  Nguyễn Tiến Chung Thiếu nữ 40 x 45 1940 Lụa 

274.  Nguyễn Tiến Chung Ba thiếu nữ (cùng Trần 

Phúc Duyên) 

? 1942 Sơn mài 

275.  Lưu Văn Sìn Cảnh Việt Bắc 69 x 70 1936 Sơn dầu 

276.  Lưu Văn Sìn Đường đi bản Muống 46 x 67 1936 Sơn dầu 

277.  Tô Ngọc Vân Thiếu nữ và hoa sen 76 x 90 ? Sơn dầu 

278.  Tô Ngọc Vân Hai thiếu nữ và em bé 76 x 100 1944 Sơn dầu 

279.  Tô Ngọc Vân Thuyền sông Hương 48,5 x 64 1935 Sơn dầu 

280.  Tô Ngọc Vân Thiếu nữ bên hoa huệ 45 x 60 1943 Sơn dầu 

281.  Trần Bình Lộc Thuyền Hạ Long 120 x 127 1935 Sơn dầu 

282.  Trần Bình Lộc Đền Ăng – co 37,5 x 47 1936 Sơn dầu 

283.  Trần Bình Lộc Đế thiên, Đế thích 39,5 x 39,5 1938 Sơn dầu 

284.  Trần Bình Lộc Vũ nữ Cam – pu - chia 32 x 55 1938 Lụa 

285.  Thang Trần Phềnh Chân dung phụ nữ Lào 40 x 46,5 1927 Sơn dầu 

286.  Trần Văn Cẩn Em Thúy 40 x 65,5 1943 Sơn dầu 

287.  Trần Văn Cẩn Hai thiếu nữ 44 x 48 1944 Lụa 

288.  Lê Đình Liệu Bà cô tổ 36 x 48 1941 Lụa 

289.  Phạm Ngọc Khâm Chim sẻ cành đào 16 x 32 1942 Lụa 

290.  Phạm Ngọc Khâm Chim sẻ cành cây 19 x 25 1942 Lụa 
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T 
Tác giả Tác phẩm Kích thƣớc 

Năm 

sáng 

tác 

Chất liệu 

291.  Nguyễn Phan Chánh Ra đồng 47 x 86 1937 Lụa 

292.  Nguyễn Phan Chánh Chơi ô ăn quan 62 x 85 1931 Lụa 

293.  Nguyễn Phan Chánh Đôi bồ câu dưới bụi trúc 25 x 37 1938 Lụa 

294.  Nguyễn Phan Chánh Đi chợ về 30 x 40 1938 Lụa 

295.  Nguyễn Phan Chánh Hái rau muống 37,5 x 58 1943 Lụa 

296.  Nguyễn Phan Chánh Chăn trâu 30,5 x 57 1938 Lụa 

297.  Văn Giáo Phố Hàng Bè 31 x 39 1944 Bột màu 

298.  Văn Giáo Tam quan nội Văn Miếu 33,5 x 44,5 1939 Bột màu 

299.  Nguyễn Huyến Em bé con ông thuyền chài 30 x 60 1942 Màu 

nước 

300.  Nguyễn Hiêm Tranh Phật Tổ 50 x 75 1930 – 

1945 

Màu 

nước 

301.  Lương Xuân Nhị Thiếu nữ Nhật Bản 58,5 x 70,5 1942 Sơn dầu 

302.  Lương Xuân Nhị Qua cầu 40,5 x 66 1938 Sơn dầu 

303.  Lương Xuân Nhị Phong cảnh Nhật 40 x 53 1944 Sơn dầu 

304.  Trần Quang Trân Đi săn 57 x 96,4 1943 Sơn dầu 

305.  Bùi Trang Trước Thiếu nữ ngồi 40 x 73 1939 Lụa 

306.  Nguyễn Văn Quế Chọi gà 45,5 x 60,5 1938 Lụa 

307.  Nguyễn Văn Quế Hái sen 35 x 43 1938 Lụa 

308.  Nguyễn Đỗ Cung Cổng thành Huế 40 x 50 1941 Màu 

nước 

309.  Lê Văn Đệ Thiếu nữ ngồi cầu ao 42 x 72 1943 Lụa 

310.  Lê Văn Đệ Thiếu nữ đan len 34 x 95 1945 Lụa 
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T

T 
Tác giả Tác phẩm Kích thƣớc 

Năm 

sáng 

tác 

Chất liệu 

311.  Lê Văn Đệ Thiếu nữ ngồi đun nước 34 x 95 1945 Lụa 

312.  Lê Văn Đệ Thiếu phụ đứng bế con 34 x 95 1945 Lụa 

313.  Diệp Minh Châu Voi phục 48,5 x 58 1943 Bột màu 

314.  Nam Sơn Chân dung phụ nữ Nhật 53 x 67 1943 Chì màu 

315.  Mạnh Quỳnh Ngày hội 100 x 120 1943 Sơn mài 

316.  Trịnh Hữu Ngọc Cây gạo ? 1942 Sơn dầu 

317.  Lê Phổ Chân dung thiếu phụ ? 1935 Sơn dầu 

318.  Nguyễn Văn Tỵ Hai thiếu nữ và mèo đen ? 1943 Sơn mài 

319.  Bùi Xuân Phái Phố cũ Hà Nội 33 x 47 1941 Bột màu 

320.  Vương Hữu Dũng Thiếu phụ ngồi 36,5 x 56 1942 Lụa 

321.  Mai Trung Thứ Thiếu phụ 36,5 x 56 1942 Sơn dầu 

322.  Nguyễn Thị Nhung Thiếu nữ ? 1940 Lụa 

323.  Vũ Đức Nhuân Hai thiếu nữ 39 x 60 1936 Lụa 

324.  Vũ Đăng Bốn Hậu giám 34 x 44 1935 Bột màu 

325.  Vũ Đăng Bốn Đoán thẻ 64,5 x 91 1941 Bột màu 

326.  Vũ Đăng Bốn Tĩnh vật 65 x 80 1945 Phấn màu 

Có 38 tác giả, trong đó có 6 tác giả không phải là sinh viên của trường Cao 

đẳng Mỹ thuật Đông Dương là Mạnh Quỳnh, Dương Hướng Minh, Lê Đình Liệu, 

Văn Giáo, Nguyễn Huyến, Nguyễn Hiêm. Tổng số tranh Bảo tàng Mỹ thuật Việt 

Nam lưu giữ hiện tại là 70 tác phẩm. 

Nguồn: Quyển 1, phòng Thống kê, Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 3 

 DANH SÁCH CÁC HỌC GIẢ VÀ HỌA SỸ NƢỚC NGOÀI THAM GIA 

GIẢNG DẠY TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT ĐÔNG DƢƠNG 

  

TT HỌ TÊN GIẢI THƢỞNG / HỌC THUẬT 

1 Họa sỹ Alix Aymé (1894-1989) Chuyên nghiên cứu về lịch sử sơn 

mài Châu Á. 

2 Điêu khắc gia Antoine Ponchin (1872 – 1933) Giải thưởng Đông Dương, 1922. 

3 Kiến trúc sư Charles Batteur (?) Chuyên nghiên cứu về kiến trúc 

đình làng Bắc Bộ của Trường 

Viễn Đông Bác cổ (EFEO). 

4 Điêu khắc gia Evarist Jonchère (1892 – 1956) Giải thưởng Roma 1925. 

Giải thưởng Đông Dương 1932. 

5 Kiến trúc sư Ernest Hébrad Giải thưởng Roma 1904 

6 Họa sỹ Georges Barrière (1881 – 1944) Giải thưởng Đông Dương 1934 

7 Họa sỹ Henri Dabadie (1867 -1957) Giải thưởng Đông Dương 1928 

8 Họa sỹ Joseph Inguimberty (1896 – 1971) Giải thưởng Blumenthal 1922 

9 Họa sỹ Jules Besson (1868 -) Giải thưởng Đông Dương 1925 

10 Họa sỹ Lucien Liève (1878 - ) Giải thưởng Đông Dương1929 

 Học giả Louis Bezacier (?) Giáo sư khảo cổ học của Trường 

Viễn Đông Bác cổ (EFEO). 

11 Họa sỹ Louis Rollet (1895 –1988) Giải thưởng Madagascar 1929 

Giải thưởng Đông Dương 1930 

12 Họa sỹ Paul Emile Legouez (1882 -?) Giải thưởng Đông Dương 1926 

13 Họa sỹ Paul Jouve (1878 -1973) Giải thưởng Đông Dương 1921 

14 Họa sỹ Raymond Virac (1892 – 1946) Giải thưởng Đông Dương 1927 

Giải thưởng Madagascar 1936 

15 Họa sỹ Victor Tardieur (1870 – 1937) Giải thưởng Đông Dương 1920 

16 Học giả Victor Goloubew Chuyên gia khảo cổ của Trường 

Viễn Đông Bác cổ 
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PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

 

 

Ảnh 1: Họa sĩ VICTOR TARDIEU 

(Nguồn: Tác giả sưu tầm, năm 2015) 

 

 

Ảnh 2: Giảng viên và sinh viên trường Mỹ thuật Đông Dương đầu thập niên 30, thế kỷ 20   

(Nguồn: Tác giả sưu tầm, năm 2015) 
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   Ảnh 3: Tác phẩm “Bình văn” 

 

 

Ảnh 4: Tác phẩm “Cô gái trẻ”       

Tác giả: LÊ VĂN MIẾN 

Khuôn khổ: 68 x 97cm 

Chất liệu: Sơn dầu 

Năm sáng tác: 1905 

Nguồn: Bảo tàng Mỹ 

thuật Việt Nam 

Tác giả: NAM SƠN 

Khuôn khổ: 64 x 50cm 

Chất liệu: Màu trên giấy 

Năm sáng tác: 1937 

Nguồn: Sách 100 họa sỹ 

Việt Nam thế kỷ 20, Nxb 

Thế giới; 1996. 
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Ảnh 5: Tác phẩm “Chơi ô ăn quan” 

 

        

             Ảnh 6: Tác phẩm “Cho chim ăn” 

Tác giả: NGUYỄN PHAN 

CHÁNH 

Khuôn khổ: 63 x 85cm 

Chất liệu: Lụa 

Năm sáng tác: 1931 

Nguồn: Sách 100 họa sỹ 

Việt Nam thế kỷ 20, Nxb 

Thế giới; 1996. 

Tác giả: NGUYỄN PHAN CHÁNH 

Khuôn khổ: 60 x 45cm 

Chất liệu: Lụa 

Năm sáng tác: 1931 

Nguồn: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 
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     Ảnh 7: Tác phẩm “Nghỉ chân giữa đường” 

 

 

Ảnh 8: Tác phẩm “Ao quê” 

 

Tác giả: LƢU VĂN SÌN 

Khuôn khổ: 75 x 75cm 

Chất liệu: Sơn dầu 

Năm sáng tác: 1931 

Nguồn: Bảo tàng Mỹ thuật 

Việt Nam 

Tác giả: LƢU VĂN SÌN  Khuôn khổ: 60 x 101 cm 

Chất liệu: Sơn dầu Năm sáng tác: ? 

Nguồn: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 



183 

 

         

Ảnh 9: Tác phẩm “Cô gái bên ghế sofa” 

  

Ảnh 10: Tác phẩm “Cô gái gội đầu” 

Tác giả: LÊ VĂN ĐỆ 

Khuôn khổ: 98 x 52cm 

Chất liệu: Lụa 

Năm sáng tác: 1934 

Nguồn: Bảo tàng Mỹ 

thuật Việt Nam 

Tác giả: LÊ VĂN ĐỆ 

Khuôn khổ: 71 x 42cm 

Chất liệu: Lụa 

Năm sáng tác: ? 

Nguồn: Bảo tàng Mỹ 

thuật Việt Nam 
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 Ảnh 11: Tác phẩm “Cô gái trẻ” 

 

Ảnh 12: Tác phẩm “Ông quan” 

Tác giả: MAI TRUNG THỨ 

Khuôn khổ: 80 x 52cm 

Chất liệu: Sơn dầu 

Năm sáng tác: 1934 

Nguồn: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 

Tác giả: VŨ CAO ĐÀM 

Khuôn khổ: ? 

Chất liệu: Lụa 

Năm sáng tác: 1931 

Nguồn: Sách 100 họa sỹ Việt Nam 

thế kỷ 20, Nxb Thế giới, 1996. 
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Ảnh 13: Tác phẩm “Thiếu nữ bên hoa huệ” 

 

 

Ảnh 14: Tác phẩm “Hai thiếu nữ và em bé” 

Tác giả: TÔ NGỌC VÂN 

Khuôn khổ: 60 x 45cm 

Chất liệu: Sơn dầu 

Năm sáng tác: 1943 

Nguồn: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 

Tác giả: TÔ NGỌC VÂN 

Khuôn khổ: 102 x 77cm 

Chất liệu: Sơn dầu 

Năm sáng tác: 1944 

Nguồn: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 
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Ảnh 15: Tác phẩm “Tĩnh vật” 

 

 

 

 

Ảnh 16: Tác phẩm “Cô gái bên hoa” 

Tác giả: LÊ PHỔ  Khuôn khổ: 40 x 50 cm 

Chất liệu: Sơn dầu Năm sáng tác: 1936 

Nguồn: Internet 

Tác giả: LÊ PHỔ  Khuôn khổ: 89.2 x 120 cm 

Chất liệu: Sơn dầu Năm sáng tác: ? 

Nguồn: Hội họa Việt Nam một diện mạo khác, Nxb Thế giới, 2015 
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Ảnh 17: Tác phẩm “Thiếu nữ bên hoa phù dung” 

 

 

Ảnh 18: Tác phẩm “Bến Hồng Quảng” 

 

 

Tác giả: NGUYỄN GIA TRÍ  Khuôn khổ: 129 x 176 cm 

Chất liệu: Sơn mài   Năm sáng tác: 1944 

Nguồn: Sách 100 họa sỹ Việt Nam thế kỷ 20, Nxb Thế giới, 1996 

Tác giả: NGUYỄN GIA TRÍ  Khuôn khổ: 50 x 76 cm 

Chất liệu: Sơn dầu   Năm sáng tác: 1943 

Nguồn: Sách Tranh sơn dầu Việt Nam, Nxb Mỹ thuật, 1996 
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       Ảnh 19: Tác phẩm “Em Thúy” 

 

 

Ảnh 20: Tác phẩm “Đánh cá đêm trăng” 

 

 

 

Tác giả: NGUYỄN KHANG  Khuôn khổ: 82 x 183 cm 

Chất liệu: Sơn mài   Năm sáng tác: 1943 

Nguồn: Sách Tranh sơn dầu Việt Nam, Nxb Mỹ thuật, 1996 

Tác giả: TRẦN VĂN CẨN 

Khuôn khổ: 60 x 45 cm 

Chất liệu: Sơn dầu 

Năm sáng tác: 1943 

Nguồn: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 
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       Ảnh 21: Tác phẩm “Mẹ con” 

 

Ảnh 22: Tác phẩm “Mẹ địu con” 

Tác giả: LÊ THỊ LỰU 

Khuôn khổ: ? 

Chất liệu: Phấn mầu 

Năm sáng tác: 1937 

Nguồn: Sách 100 họa sỹ Việt Nam 

thế kỷ 20, Nxb Thế giới, 1996. 

Tác giả: LÊ THỊ LỰU 

Khuôn khổ: ? 

Chất liệu: Lụa 

Năm sáng tác: 1940 

Nguồn: Sách 100 họa sỹ Việt Nam 

thế kỷ 20, Nxb Thế giới, 1996. 
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       Ảnh 23: Tác phẩm “Chân dung thiếu phụ” 

 

 

Ảnh 24: Tác phẩm “Cổng làng” 

Tác giả: LƢƠNG XUÂN NHỊ 

Khuôn khổ: 47 x 36cm 

Chất liệu: Phấn mầu 

Năm sáng tác: 1938 

Nguồn: Sách 100 họa sỹ Việt Nam 

thế kỷ 20, Nxb Thế giới, 1996. 

Tác giả: NGUYỄN ĐỖ CUNG 

Khuôn khổ: 38 x 34cm 

Chất liệu: Sơn dầu 

Năm sáng tác: 1938 

Nguồn: Sách 100 họa sỹ Việt Nam 

thế kỷ 20, Nxb Thế giới, 1996. 


