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Trong Triển lãm Thuộc địa Quốc tế năm 1931 tại Paris, khu vực triển lãm Đông Dương 

được đặt trong mô hình lớn của ngôi đền nổi tiếng Angkor Wat, Cam-pu-chia và trưng bày 

tranh của lứa học viên thứ nhất tốt nghiệp từ học viện nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam, 

Ecole des Beaux-Arts de I’Indochine (Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương). Học viện được 

thành lập năm 1925 bởi Victor Tardieu (1870-1937) và Nguyễn Vạn Thọ hay còn gọi là 

Nam Sơn (1890-1973). Một nhà phê bình trong buổi triển lãm, Adolphe Tabarant, khen 

ngợi những tác phẩm của các học viên Đông Dương và đặt câu hỏi: “Có quá đáng chăng 

khi cho rằng học trò thường vượt qua thầy giáo? Đặt cạnh nghệ thuật bản xứ, một triển 

lãm nghệ thuật Pháp lấy cảm hứng từ Đông Dương cho phép chúng ta đưa ra vài so sánh 

không mang tính khen ngợi cho những họa sĩ Pháp.”1 Nhà phê bình nghệ thuật kết luận 

rằng họa sĩ “bản xứ” hoàn toàn có thể làm được như những họa sĩ người Pháp, hay thậm 

chí còn trội hơn. Vừa tốt nghiệp và được bổ nhiệm làm thầy giáo ở trường cũ của mình, Lê 

Phổ là một trong số những họa sĩ ấy. Ông và những người đồng môn sau này đã trở thành 

bậc thầy của nghệ thuật Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc, là người được kính trọng đến ngày 

nay trong biên niên sử nghệ thuật Việt Nam.  

 

Lê Phổ sinh ra tại một vùng lân cận Hà Nội trên sông Hồng, trong những ngày đầu của thời 

kỳ Pháp thuộc. Ông xuất thân từ gia đình quan lại cấp cao, một tầng lớp được giáo dục 

chính trị có từ thế kỷ XV, chịu ảnh hưởng của Nho giáo, một hệ thống xã hội bắt nguồn từ 

Trung Quốc. Dưới sự cai trị của Pháp, cuối thế kỷ XIX, cha ông được phong chức Tổng 

 
1 Adolphe Tabarant, “Au Temple d’Angkor”, Oeuvre, ngày 1 tháng 9 năm 1931. Thư mục Victor Tardieu, Hộp 125/08, 
Institut National d’Histoire de l’Art, Paris, bản dịch của Nora A. Taylor.  



trấn thuộc địa Đông Kinh, một chức vụ quyền thế và quan trọng2. Lên 18 tuổi, Lê Phổ theo 

học lớp đầu tiên của học viện nghệ thuật Đông Dương vừa thành lập. Chỉ có con cái của 

những gia đình thượng lưu mới được phép đi học trong một xã hội chủ yếu là tầng lớp nông 

dân bán sức lao động bằng khế ước. Trước khi học viện được thành lập, đào tạo nghệ thuật 

bài bản không hề tồn tại. Những kỹ năng nghệ thuật được cha truyền con nối, hay thỉnh 

thoảng là mẹ truyền con nối. Phần lớn trong số đó là những loại hình mà ngày nay chúng 

ta gọi là “nghề thủ công”: tranh khắc gỗ, thêu tay, điêu khắc gỗ và điêu khắc kim loại. Thơ 

ca và thư pháp được quan lại dạy dỗ trong những gia đình quý tộc. Sau khi đến thăm một 

làng nghề ven Hà Nội, Victor Tardieu nảy ra ý tưởng thành lập một học viện nghệ thuật. 

Trước đó ông đã nhận giải Prix de I’Indochine, một giải thưởng đi nước ngoài của những 

nghệ sĩ được đào tạo truyền thống. Đến Hà Nội, ông được đặt vẽ một bức tranh tường lớn 

cho trường đại học. Bức tranh vẽ những nhân vật biểu tượng đã mang lại vinh quang cho 

đế quốc thực dân Pháp. Như nhiều người được trao giải và người thuộc chính quyền thực 

dân, ông là một nhà yêu nước tin tưởng vào chính sách thực dân Pháp hay Mission 

civilisatrice, sứ mệnh khai hóa nhằm giáo dục người dân bản xứ những ý niệm phương 

Tây.  

 

Tardieu được phép mở trường nhờ vào một thay đổi trong chính sách văn hóa dưới thời 

Toàn quyền Albert Sarraut (1872-1962). Sự thay đổi đến từ chủ trương Đồng hóa, tập trung 

đưa tiếng Pháp vào học bắt buộc tại trường học và áp dụng luật dân sự Pháp cho người bản 

xứ, qua đó kết hợp văn hóa bản địa cùng văn hóa Pháp và tạo nên một xã hội hỗn hợp. Ví 

dụ, trong chính sách Quản trị, những nhà quy họach đô thị thiết kế Sài Gòn và Hà Nội 

thành Paris thu nhỏ với những tòa nhà hành chính lớn và đường phố có hai hàng cây, qua 

 

2 Thuộc địa Đông Dương, thành lập năm 1887, gồm năm vùng bảo hộ: An Nam, Đông Kinh, Nam Kỳ, Cam-pu-chia 
và Lào. Thuật ngữ Đông Dương được dùng đến năm 1954, khi bốn nước được trao trả độc lập: Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ở miền Bắc Việt Nam ngày nay, Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. Xem 
Christopher Goscha, Đông Dương: Tranh cãi trong Ý niệm về Không gian và Thời gian ở Đông Dương thuộc Pháp, 
Copenhagen: Nhà xuất bản NIAS, 2012.  

 



đó cô lập cộng đồng bản xứ hay ép buộc họ, về bản chất, trở thành “người Pháp”. Trong 

giai đoạn này, những kiến trúc sư thiết kế các công trình tích hợp mô-típ của chùa chiền 

Phật giáo và đình làng. Mục tiêu là xây dựng lòng tin vào hệ thống thực dân trong cộng 

đồng bản xứ. Cuối cùng Pháp bị đánh bại, nhưng đối với rất nhiều người Việt Nam thời kỳ 

thực dân là chất xúc tác cho đổi mới.  

 

Ngưỡng mộ kỹ thuật của các thợ thủ công bản xứ, Tardieu mường tượng một ngôi trường 

sẽ đào tạo những “nghệ nhân” này thành “nghệ sĩ”. Bên cạnh tin tưởng rằng trở thành nghệ 

sĩ đồng nghĩa với học hỏi kỹ thuật tranh sơn dầu phương Tây, ông cũng chú trọng đưa chất 

liệu và truyền thống bản xứ vào chương trình học. Nhờ quan hệ hợp tác với Nguyễn Nam 

Sơn, một họa sĩ được đào tạo tại Pháp, ông cho ra đời các khóa học về tranh lụa và tranh 

sơn mài. Tranh lụa là kỹ thuật vẽ màu nước và mực rất nhanh lên một mẫu lụa được căng 

ra. Kỹ thuật này đòi hỏi chính xác đến từng chi tiết, sự khéo léo và tốc độ cao. Tranh sơn 

mài sử dụng nhựa của một loại cây có rất nhiều ở vùng đồng bằng sông Hồng, Rhus 

Verniciflua. Nhựa được cạo từ thân cây và đựng trong bát khi khai thác. Sau đó, nhựa cây 

được phết nhiều lớp dày lên ván gỗ, rồi mài mịn bằng giấy cát và đánh bóng bằng đá. Kỹ 

thuật này phát triển mạnh trong khí hậu ẩm của miền Bắc Việt Nam bởi một đặc tính lạ 

thường là cần ẩm ướt mới khô sơn được. Vì được phết nhiều lớp, những vật liệu chống 

chịu hóa chất của nhựa cây như vỏ trứng và vàng dát mỏng được dùng để tạo hoa văn. Mọi 

màu vẽ khác đều bị phân huỷ trong nước sơn lỏng màu đen.  

 

Lê Phổ bắt tay vào vẽ tranh lụa ngay lập tức. Ông và các đồng môn, Nguyễn Phan Chánh 

(1892-1984) và Mai Trung Thứ (1906-1980), khéo léo thể hiện hình ảnh phụ nữ trong 

những bối cảnh êm đềm, đồng thời nói không với những quy tắc vẽ khoả thân của nghệ 

thuật phương Tây. Có lẽ vì tiếp nhận những giá trị Nho giáo vốn đòi hỏi phụ nữ cư xử đúng 

mực, kín đáo và nhẹ nhàng, họ vẽ phụ nữ khoác lên mình trang phục nhạt màu, ngồi dịu 

dàng trong những khung cảnh êm đềm của gia đình. Phụ nữ không bị vật hóa thành biểu 

tượng của ham muốn, thay vào đó là hình mẫu của vẻ đẹp trong trắng, tiết hạnh. Cách lựa 

chọn và xử lý chủ đề người bản xứ của họ đối lập với những họa sĩ Pháp. Những người 



phụ nữ này thân thuộc và gần gũi với họ, trái với cách các họa sĩ Pháp xem chủ đề phụ nữ 

bản xứ là ngoại lai, kỳ lạ3. Những hình tượng này rất cuốn hút với tầng lớp thượng lưu thời 

kỳ thực dân, cả người Pháp sống ở Đông Dương lúc ấy lẫn giai cấp tư sản thành thị Việt 

Nam đang tăng trưởng. Tốt nghiệp xong, Lê Phổ được bổ nhiệm làm thầy giáo, đào tạo bộ 

môn tranh lụa cho khóa họa sĩ Đông Dương tiếp theo.  

 

Đầu thập niên 30, khi triển lãm thuộc địa 1931 diễn ra, chính sách thực dân bị giới nghệ sĩ 

và trí thức Pháp công kích nặng nề. Những họa sĩ trường phái siêu thực ra tuyên bố kêu gọi 

tẩy chay cuộc triển lãm. Sự ủng hộ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam dâng cao ở cả Pháp 

và Đông Dương. Học viện nghệ thuật cũng xuất hiện sự chia rẽ, tranh luận nổ ra giữa giáo 

viên và học viên, những người chủ trương nghệ thuật nên thuần túy là nghệ thuật và những 

người tin rằng nghệ thuật có thể đóng một vai trò nhất định trong xã hội. Những họa sĩ 

Đông Dương trưng bày tác phẩm trong khu vực triển lãm của cuộc triển lãm thực dân 

không quan tâm đến chính trị. Họ được đích thân Victor Tardieu chọn làm ví dụ tiêu biểu 

nhất cho hội họa Đông Dương, mà theo quan điểm của ông là sự hoà hợp tuyệt vời nhất 

giữa kỹ thuật của phương Tây và những chủ đề bản xứ. Phụ nữ ăn mặc thanh lịch, những 

người mẹ chăm sóc con cái, khung cảnh chuẩn bị thức ăn và thưởng trà trong nhà, tranh 

tĩnh vật hoa, đồ đạc đẹp mắt trong gia đình, các vật dụng của người có học như bút lông và 

sách, tất cả làm nên bố cục đậm tính mỹ thuật nhằm thể hiện vẻ đẹp gia đình Việt Nam. Dù 

những bức họa này có thể phản ánh tình yêu văn hóa bản xứ, chúng không được dùng để 

phục vụ các phát ngôn chính trị. Những họa sĩ tham gia phong trào đấu tranh chống thực 

dân cai trị tập trung thể hiện hình ảnh tầng lớp nông dân thôn quê và chân dung lãnh tụ của 

họ, Hồ Chí Minh, nhiều hơn.  

 

 
3 Xem Nora A. Taylor, “L’Autre exotique et le moi féminin : les corps des femmes dans l’histoire de l’art vietnamien 
du colonialisme à nos jours,” (Ngoại Lai Và Cái Tôi Nữ Tính: Cơ Thể Phụ Nữ Trong Lịch Sử Nghệ Thuật Việt Nam 
Từ Thời Thuộc Địa Đến Ngày Nay) trong François Guillemot và Agathe Larcher-Goscha, La colonisation des corps : 
De l’Indochine au Viet Nam, Paris : Vendémiaire, 2014, trang. 229-245. 



Sau cuộc triển lãm thuộc địa, Lê Phổ chọn ở lại Pháp và theo học các lớp tại trường Mỹ 

thuật Paris trong một năm rồi quay về Việt Nam vào năm 1932. Năm 1937, sau khi Victor 

Tardieu qua đời, một họa sĩ cùng thời với ông, học viên tốt nghiệp năm 1931, Tô Ngọc 

Vân (1906-1954) trở thành người Việt Nam đầu tiên điều hành học viện. Cùng năm, Lê 

Phổ trở lại Pháp để quản lý khu vực Đông Dương của triển lãm nghệ thuật và nghề thủ 

công quốc tế. Ông chọn theo đuổi sự nghiệp tại Pháp và sống ở đây đến cuối đời.  

 

Những biến động sau đó của cuộc đấu tranh giành độc lập tại Việt Nam đã có tác động sâu 

sắc đến các họa sĩ người Việt, từ đấu tranh chống quân đội Nhật chiếm đóng năm 1941, 

trận chiến với quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954 đến cuộc chiến chống Mỹ kéo 

dài hai thập niên ở miền Nam Việt Nam từ năm 1959 đến năm 1975. Sống ở Pháp, Lê Phổ 

tránh được nhiều gian khổ mà những người cùng thời phải chịu đựng, nhưng như vậy không 

có nghĩa cuộc sống xa quê hương lại dễ dàng với ông. Rất nhiều bức họa của ông toát lên 

cảm xúc hoài niệm cảnh quan cây cối tươi tốt và phong cảnh rực rỡ màu sắc của quê hương. 

Những bức chân dung người Việt Nam trong thời kỳ sáng tác đầu của ông được ghi nhớ 

trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam như những ví dụ tiêu biểu nhất của hội họa thời kỳ thuộc 

địa, một giai đoạn hoàng kim chứng kiến những bậc thầy đầu tiên trong việc kết hợp hội 

họa phương Tây cùng phong cách, chất liệu và phong vị bản xứ Việt Nam.  

 

Tiến sĩ Nora A. Taylor là Giáo sư Alsdorf của Trường Nghệ thuật Nam Á và Đông Nam 

Á thuộc Học viện Nghệ thuật Chicago. Bà là tác giả quyển sách Họa sĩ Hà Nội: Dân tộc 

học trong nghệ thuật Việt Nam (nhà xuất bản Đại học Hawaii năm 2004 và nhà xuất bản 

Đại học Singapore năm 2009) cùng rất nhiều bài luận về nghệ thuật hiện đại - đương đại 

Việt Nam và Đông Nam Á.  

 

 

  


