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Abstrakt (česky): 

Bakalářská práce se zabývá počátkem vietnamského moderního malířství v 
historickém období let 1925–1945. Mapuje vývoj hanojské Školy krásného umění a 
popisuje systém vyučování uměleckých předmětů v době francouzského 
kolonializmu. Dále se práce zabývá jednotlivými malířskými osobnostmi první a 
druhé generace od založení Školy krásného umění po její uzavření v roce 1945, 
které se dělí do dvou zásadních proudů. Cílem práce je vytvořit náhled na tyto 
generace malířů a vystihnout její důležitost v příštích dekádách let 20. století v 
moderním umění ve Vietnamu. Součástí práce je i příloha s obrázky děl a fotkami. 

 

 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

The B.A. work analyses the beginnings of modern Vietnamese painting in the years 
1925–1945. It outlines the development of the Hanoi School of Belles Arts and 
describes the system of teaching the art subjects at the time of French colonialism. 
The work further deals with individual painters of the first and second generation after 
the foundation of the School of Belles Arts to its closure in the year 1945, which is 
divided into two principle trends. The aim of the work is to present a survey of these 
two generations of painters and to show their importance for modern arts in Vietnam 
in the following decades of the 20th century. The Attachment of the work includes 
pictures of paintings and photographs.
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1.Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je zrod moderního vietnamského malířství v první 

polovině 20. století. Jde o jedinečné období zhruba čtyřiceti let, které otevřelo 

podmínky pro vzdělávání a vzestup nadaných vietnamských umělců. Vietnam je 

zemí, která zdánlivě na první pohled nenabízí příliš ideální podmínky pro umělecké 

zázemí. Nejen zdejší vysoká vlhkost vzduchu, vlastní tropickému pásmu, je ničivým 

elementem dlouhodobého uchovávání především tak vzácných a choulostivých 

objektů, jako jsou malby na plátně, ale i velké množství válek a roztržek mezi národy 

o vlastní identitu, zapříčinily omezení tomuto důležitému způsobu vyjadřování. Na 

druhé straně, v průběhu nepřetržitých válečných etap našel v sobě vietnamský lid 

obrovskou houževnatost a novou sílu pramenící z uvědomění si svého národa. A byli 

to právě vietnamští malíři, kteří se v období zatěžkaným válkou dokázali posunout do 

povědomí okolního uměleckého světa a přes koloniální despotismus se nakonec 

otevřeli světu, jenž nabízel nové možnosti. Mimoto si Vietnamci našli novou cestu k 

vlastní tradici, kterou vyzdvihli skrze moderní malířské přístupy. Tamější klima má 

také své světlé stránky. Náměty zachycené v obrazech zrcadlí neznámý, originální a 

tajemný svět Orientu. Dále je také s náročným klimatem nepochybně spjatý vznik 

techniky laku, známý pro svou trvanlivost. Cílem této bakalářské práce je popsat toto 

historické období, od roku 1925 až do roku 1945, z různých úhlů pohledu. Především 

však z pohledu kolektivu lidí pracujících či studujících na Indočínské škole krásného 

umění. Svojí prací rozvíjím téma jedné ze svých seminárních prací (Počátky 

moderního malířství ve Vietnamu), která mi umožnila základní orientaci v tématu. 

Čerpám především, vzhledem k tématice, z těžko dostupných vietnamských, 

anglických a francouzských pramenů, ale mnohé informace a zkušenosti jsem 

získala z vlastních exkurzí do výstavních síní Ho Či Minova Města a Hanoje během 

mé tříměsíční stáže ve Vietnamu. Práce je členěna do pěti hlavních kapitol, které 

dále člením na jednotlivé podkapitoly. Obrazová příloha konkrétních děl pak dotváří 

celkový pohled na vietnamské výtvarné umění tohoto období.  
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V první kapitole stručně nastiňuji historický kontext doby francouzského kolonialismu 

ve Vietnamu, který vedl k založení umělecké školy v Hanoji a k začátku formování  

moderního malířství. Druhá kapitola pojímá téma Indočínské školy krásného umění 

v Hanoji od jejího založení až po uzavření roku 1945. Zmiňuji zde různorodé názory 

na smysl a záměr této školy, na který Francouzi nahlíželi spíše skepticky, neboť jim 

v první řadě šlo o výcvik řemeslných umělců, z jejichž produktů určených k exportu 

vzejde ekonomický zisk. Stručně charakterizuji vnitřní strukturu Školy krásného 

umění, její disciplíny a vyučované obory. V menších podkapitolách vysvětluji princip 

nových i starších technik malby, kam patří i několik originálních vietnamských technik 

moderního malířství. V této kapitole se také objevují jména osobností spojená 

s vedením školy a studentské osobnosti, které mnohdy samy později vyučovaly další 

generace. Následuje stručné historické shrnutí osudu Školy krásného umění.  

 

Ve třetí kapitole se věnuji Victorovi Tardieumu a Josephovi Inguimbertymu, dvěma 

nejvýznamnějším mužům, kteří byli inspirativními vůdci, zakladateli vietnamského 

moderního malířství a milovanými učiteli zároveň. Každý z nich měl jiný způsob 

výuky, jiné preference. Od nich se také odvíjely dva proudy jejich následovníků. 

Jedni se rozhodli odjet do Paříže, druzí zůstali věrni Vietnamu.  Konečně 

v následující a stěžejní čtvrté kapitole uvádím nejprve stručný souhrn významných 

jmen a nově zrozených profesionálních vietnamských malířů, ale také sochařů. 

Zmiňuji se o životě a díle sedmi osobností z první a druhé generace malířů, které 

jsem vyhodnotila jako nejdůležitější. Jednotliví malíři jsou seřazeni podle roku 

narození od nejstarších po nejmladší z nich. Kromě biografie se snažím popsat 

unikátnost a osobitost jejich děl. Popisuji jednotlivé obrazy, které uvádím k příloze. 
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1.1 Východiska a metoda práce 

 

Ve své bakalářské práci vycházím z několika stěžejních materiálů. Jedním 

z nejdůležitějších je podrobná studie v angličtině od Catherine Noppe a Jeana-

François Huberta, Art of Vietnam, ve které je vietnamské umění všech disciplin 

popsáno od civilizačních počátků až po moderní dějiny v historickém kontextu. Další 

stěžejní prací ve třech jazycích (ve vietnamštině, francouzštině a angličtině) je kniha 

od několika autorů, editována Quang Phòngem, Painters of The Fine Arts College of 

Indochina, jejímž ústředním tématem je právě Indočínská škola krásného umění 

v Hanoji. Tento svazek obsahuje z velké části obrazovou galerii malířů sestavenou 

chronologicky. Co se týče anglických zdrojů, nemohu nezmínit bilingvní populárnější 

spis, Early Modern Vietnamese Painting, Vietnamese Culture Frequently Asked 

Questions, od autorů Lady Borton a Hữu Ngọca. Anglicky psané dokumenty 

k danému tématu nebyly ve větší míře dostupné, proto čerpám kromě vietnamských 

pramenů také z různých brožur a informací, které jsem získala během svých stáží ve 

Vietnamu (říjen-prosinec 2011 a 2012), kde jsem podnikla exkurze do současných 

expozic v Ho Či Minově Městě a Hanoji. Jedinečným vietnamským pramenem, ze 

kterého dále čerpám, je obsáhlé biografické dílo Hội Họa Hà Nội Những Kí ức còn lại 

(Hanojská malba, Přetrvávající vzpomínky) od Nguyễn Hải Yếna. Najdeme zde 

biografii snad všech studentů první a druhé generace od založení Fine Arts College 

of Indochina (dále jen FACI). Nepostradatelný byl také Slovník vietnamských malířů 

(Từ Điển Họa sĩ Việt Nam) editovaný Quang Việtem.  

 

Ačkoli vietnamština přijala latinku už od 60. let 19. století, má poněkud komplikovaný 

systém diakritiky, který se většinou v zahraničních publikacích vynechává. Považuji 

tento systém za velice směrodatný a důležitý, proto jsem se snažila ponechat 

původní transkripci vietnamských jmen a geografických názvů. Pro přepis čínských 

názvů dynastií jsem použila přepis ustálený sinologem prof. Oldřichem Švarným. I 

když je práce psaná z velké části způsobem kompilace, snažila jsem se zahrnout 

svůj vlastní pohled a názor na toto historické období vzniku moderního vietnamského 

malířství a okomentovat přiložená díla. Práce je sekundární analýzou, která pracuje 
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s již publikovaným výzkumem jiných autorů a nevýhodou je tedy nedostupnost všech 

potřebných materiálů a také těžko ověřitelná data v těchto publikacích. 

1.2 Uvedení do historického kontextu 

Zaměříme-li se na vietnamské výtvarné umění obecně, musíme je rozdělit na různá 

období a přiřadit k různým oblastem celého Vietnamu. Avšak za kolébku moderního 

umění celého Vietnamu lze považovat Hanoj. Hanojské výtvarné umění prošlo od 

konce 19. století do konce 20. století obdobím významných změn v rámci celé 

historie Vietnamu. Kulturní střety mezi zeměmi „Východu“ i „Západu“ umožnily 

mnohým odborníkům v této oblasti bádat.1 První západní institut pro výzkum v oblasti 

Dálného východu byla škola s názvem L’École Francaise d’Extrême – Orient známá 

pod zkratkou EFEO, která byla založena roku 1900 v Hanoji - tehdejším centrem 

Francouzské Indočíny (viz dále). Tento institut bádal v oblasti archeologie, filologie a 

humanitních společenských vědách.2 Během 18. a začátkem 19. století byl Vietnam 

současně starým i novým národem. Pro mnoho historiků je kultura severního 

Vietnamu stará 4000 let a v čele s Hanojí jako hlavním městem mnoha minulých 

dynastií (od roku 1010), působila vždy konzervativně v dodržování svých tradic a 

velkého množství rituálů. Tito historikové srovnávají sever země s jihem, který byl 

připojen v 17. století během expanze na jih (vietnamsky Nam Tiến), kdy bylo dobyto 

Champské3 území jižního a středního Vietnamu (zasahoval až na území Kambodži). 

Populace se skládala ze zemědělců migrujících za úrodnější půdou, než byla v jejich 

domovině na severu. Tato populace byla obohacena třemi tisíci čínskými vojáky roku 

1679, kteří hledali azyl během vlády pozdní dynastie Čching vládnoucí v letech 1644-

1911). Tito imigranti mezi sebou uplatňovali toleranci, následkem toho se formovaly 

další komunity. Jih se stal od 16. do 18. století díky snadné dostupnosti obchodním 

střediskem a také střediskem různých kultur.  Dvě století trvající období vlády 

dynastie Nguyễn (od 17. do 18. století), vyvrcholily odporem k stále přibývajícímu 

počtu francouzských katolických misionářů  na území středního a jižního Vietnamu 

(někteří byli dokonce popraveni), ačkoli nakonec kvůli opakovanému místnímu 

                                            
1
 Nguyễn Hải Yến, Hội họa Hà Nội Những kí ức còn lại. PICTURE Art Foundation,China 2010, str. 12. 

2
 Boi Tranh Huynh, 2006, str. 25. Prvním ředitelem a zakladatelem EFEO byl Louise Finot. EFEO byla 

po nezávislosti Vietnamu roku 1945 přemístěna do Paříže.  
3
 Království Champa bylo založené na území středního a jižního Vietnamu a také v značné části 

Kambodži ve 2. století místním vládcem Khu Lienem a zachovalo se až do 7. století.( Hlavatá, L., Ičo, 
J., Karlová, P., Strašáková, M., 2008, str.30) 



11 

 

rolnickým povstání museli poslední vládci z rodu Nguyễn s Francouzy spolupracovat. 

Francouzská expanze nakonec projevila vojenskou sílu a v letech 1859-1867 si 

Francie podrobila šest nejjižnějších provincií Vietnamu a prohlásila je za kolonii 

jménem Kočinčína s centrem v Saigonu (dnešní Ho Či Minovo město). Trvalo 17 let, 

než Francie dobyla celé území Vietnamu.4 Roku 1887 vznikla Francouzská Indočína, 

která obsahovala protektoráty Annam, Tonkin, Kambodža a Laos (od roku 1893) a 

jednu kolonii jménem Kočinčína.5 Vietnamský lid v čele se šlechtou rodu Nguyễn 

kladl ještě dlouhou dobu odpor v duchu patriotizmu, který se postupem času 

stupňoval a vytvářel různá hnutí. Francouzi, poté co upevnili svou moc v Indočíně, 

iniciovali celou řadu politických, ekonomických a sociálních reforem, přičemž jejich 

součástí byla i reforma školství. Nejvýznamnějším zásahem do školství bylo 

zavedení latinizované vietnamštiny (Chữ Quốc Ngũ) v roce 1885 a dále zrušení 

systému státních zkoušek, trvajících od dob konfuciánství do roku 1919, o které se 

zasloužil generální guvernér Albert Sarraut. Mimo jiné Sarraut také systematizoval 

národní školství, které se podobalo západnímu, a soudnictví.6 Hovoříme-li o zrodu 

moderního výtvarného umění, nacházíme se v Hanoji roku 1925, kdy francouzský 

umělec Victor Tardieu a vietnamský malíř Nam Sơn založili L’École Supérieure des 

Beaux-Arts de l’Indochine (dále FACI).7 Období od roku 1925-1945 se dá považovat 

za období, kdy se formovalo moderní umění Vietnamu a kdy vietnamští studenti 

získávali díky francouzským odborníkům nové znalosti z oboru výtvarného umění a 

techniky vyučované na západních akademiích, aby je dále mohli aplikovat na vlastní 

tradiční umění. Po mnoho let byl zrod moderního výtvarného umění Vietnamu 

choulostivé téma, neboť vznikl jako další produkt francouzského liberalismu,8 stejně 

jako vietnamský tradicionalismus9 během období brutální francouzské kolonizace 

Vietnamu.10 Za dvacet let trvání FACI zde vystudovalo více než 100 vietnamských 

malířů, sochařů a architektů, kteří se stali průkopníky moderního vietnamského 

                                            
4
 Vasiljev, Ivo, 1999, str. 14. 

5
 Hlavatá, L., Ičo, J., Karlová, P., Strašáková, M., 2008, str. 122. 

6
 Hlavatá, L., Ičo, J., Karlová, P., Strašáková, M., 2008, str. 139. 

7
 Trường cao đẳng Mỹ Thuật Đông Dường. 

8
 Neboli neomezená pravomoc většiny, připomínající moderní socialismus, není v něm místo pro 

pochopení pro lokální zvláštnosti, privilegia a práva, centralizace moci, snaha mocí státu konstruovat 

racionální společnost. (přístup Friedricha Hayeka, viz http://www.distance.cz) 
9
 Lpění na tradicích jako jediné správné cestě. 

10
 Borton, L., Hữu Ngọc, 2003, str. 15. Podle Lady Borton Vietnamci původ moderního malířství 

nediskutovali do doby tzv. reforem  ,,Đổi mới‘‘, které začaly v roce 1986. Reformy se týkaly především 
,,ekonomické restrukturalizace‘‘. 

http://www.distance.cz/
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umění, a zároveň hnací sílou uchování vietnamských tradic.11 Během období 

francouzské a poté americké války nová generace malířů pokračovala tvorbou 

v duchu patriotických děl, která vycházela z odkazů starší generace. Současná 

generace vietnamských malířů experimentuje s novými žánry a technikami 

zahrnujícími různé instalace, ale stále přitom reflektují svoji vietnamskou tradici.12  

 

1.3 Tradiční umění jako východisko moderní malby 

 

Tradiční vietnamské umění, nebo také lidové umění bylo tvořeno v jednotlivých 

vesnicích, každá z nich měla menší dílnu či cech, také zde byly a jsou celé řemeslné 

vesnice (například vesnice Bát Tràng známá pro svou vynikající výrobu keramiky 

s tradicí sahající až do 15. století). 13 Podle dochovaných nálezů, kterých není příliš 

mnoho, lze říci, že malířství nemělo v této zemi výsadní postavení jako například 

v Číně a Indii. Nástěnná malba neměla ve vietnamské architektuře dostatečně široké 

pole uplatnění, protože menší chrámy a pagody neposkytovaly tolik místa a trámy se 

často nechávaly holé. Dekorativní a nástěnnou malbu tedy nahrazovala ve Vietnamu 

především dřevořezba. Dřevořez je také spjatý s technikou lidového tisku (patří sem 

hlavně tzv. novoroční obrázky)14 a knižního deskotisku, ulehčující práci malíře.15  

V 11. století se umění dřevořezu rozvinulo s buddhistickou literaturou, následovalo 

vydávání populárních románů s různými ilustracemi tištěné technikou deskotisku.16 

Patří sem také velkoplošná inkrustace perletí a řemeslo lakování (viz kapitola 2.3), 

které se dostalo do Vietnamu z Číny již v době dynastie Lý (1010-1225) a našlo zde 

všestranné využití v lakování dřevořezeb, sloupů a trámů, keramických nádob nebo i 

zubů.17 Neměla by se opomenout výzdoba obecních domů tzv. đình,18 která byla 

                                            
11

 Borton, L., Hữu Ngọc, 2003, str. 15. 
12

 Borton, L., Hữu Ngọc, 2003, str. 11. 
13

 Vasiljev, Ivo, 1999, str. 194. 
14

 Novoročními obrázky se ve formě desek či volných listů zdobily dveře a stěny na oslavu 

nejoblíbenějšího svátku - Nového roku zvaného Tết. Na tradičním novoročním obrázku, bylo 
vyobrazeno jedno z dvanácti zvířat, které bylo zrovna aktuální podle lunárního kalendáře. Ke každému 
lunárnímu roku patří jedno zvíře (krysa, buvol, tygr, zajíc, drak, had, kůň, koza, opice, kohout, pes, 
vepř). 
15

 Tisk se s lidovým malířstvím často propojuje. Tisk mohl sloužit jako podklad či podkreslení malby, 

která byla ještě doplněna ruční malbou. Hejzlar, Josef, 1974, str. 27. 
16

 Text a obrázky byly vyřezány do dřevěných desek a poté tištěny tuší. Hejzlar, Josef, 1974, str. 28. 
17

 Boi Tranh Huynh, 2006, str. 26.  
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bohatá na dřevořezby, ale i nástěnné výjevy z běžného života. Velmi hojně jsou ve 

vietnamském dekorativním umění zastoupeny motivy Čtyř svatých zvířat (Tư linh),19 

které mohou odrážet prolínající se prvky taoismu, kultu předků, mahájánového 

buddhismu, konfuciánství či různých regionálních kultů, nebo jedno z klasických pěti 

podob štěstí (phúc – bohatství, thọ - dlouhověkost, khang ninh – klid a mír, hảo đức – 

počestnost, khảo chung mạng – zemřít ve vysokém věku) nebo také tří podob štěstí 

(phúc – štěstí a zachování rodu, lộc – úspěch v kariéře, thọ - dlouhověkost). Náměty 

religiózního typu skýtaly nástěnné malby v pagodách a chrámech, které často 

malovali samotní mniši. Populární malířství ale sahalo až k vysokému stupni 

profesionality, ovlivněné mimo jiné i konkrétními zákazníky. Patří sem například 

svitky z 15. století, které jsou do značné míry ovlivněny čínskou tradicí, ale jsou zde 

patrné i prvky indických miniatur.20 Profesionální malířství bylo tvořeno pro šlechtu a 

vznikalo především u císařského dvora, nepřicházelo tedy do styku s lidovými 

vrstvami. V lidových vrstvách obyvatelstva rolníků a měšťanů se nacházeli malíři-

řemeslníci a vesničané, kteří si uměleckou činností přivydělávali.21 Každá vietnamská 

rodina uctívala svoje předky, k tomuto účelu sloužil oltář předků. Na oltář předků se 

dříve umisťovaly portréty příbuzných, proto se hodně malířů živilo malováním těchto 

předsmrtných portrétů.22 Například v obci Đồng Hồ, poblíž Hanoje nebo přímo v 

hanojské ulici Hàng Trống, byly dílny, odkud se dodávaly do obchodů tradiční 

novoroční obrázky nebo dřevořezby. Ještě před založením Akademie krásného 

umění v Hanoji, Francouzi založili roku 1903 Akademii užitých umění v Biên Hoà 

(École Professionnelle de Bien Hoa).23
 Podle Nguyễn Bá Vâna a Chu Quang Trứho 

(1984) je lidové umění založené na anonymitě a je zpravidla produkováno ve velkém 

množství. Moderní vietnamské malířství je chápáno jako kombinace vietnamské 

tradice a západního vlivu. Až do roku 1925 vietnamské umění spoléhalo na sto let 

staré dřevoryty, řezby, keramiku, plastiky a malby v pagodách. Po celou dobu byl 

                                                                                                                                        
18

 Đình byla v každé vesnici jakousi svatyní, která byla politickým střediskem obce stejně jako 
kulturním, a společenským. Uvnitř platila speciální společenská pravidla. Vasiljev, Ivo, 1999, str. 193. 
19

 Drak, jednorožec, želva a fénix. Někdy se setkáme s klasifikací Osmi mytických zvířat (bát vật), kam 

se mimo zmíněná zvířata počítají ještě ryba, netopýr, jeřáb a tygr. Müllerová, Petra, 2009, str. 123. 
20

 Například Čtyři lidové malby, Slavný návrat vojenského činovníka či svitková malba Vyučování 

vystaveny v hanojském Muzeu revoluce. Hejzlar, Josef, 1974, str. 94. 
21

 Hejzlar Josef, 1974, str. 25. 
22

 Vasiljev, Ivo, 1999, str. 169. 
23

 Vietnamsky Trường dạy nghề Biên Hòa. Akademie se nachází v provincii Đồng Nai, která v současné 

době sousedí s provincií Hồ chí Min na jihu Vietnamu. V roce 1913 změnila název na Akademie 
tradičního umění Biên Hòa, vietnamsky Trường Mỹ nghệ Bản xứ Biên Hòa (École d’Art indigène de Bien 

Hoa). 
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Vietnam odříznutý od tehdy dobře známé evropské školy umění. Victor Tardieu a 

jeho kolegové Joseph Inguimberty a Nam Sơn natolik dovedli ocenit estetiku 

vietnamské umělecké tradice, že nepřestávali vyzdvihovat a propojovat obě školy, 

tedy evropskou a tradiční vietnamskou. Nechtěli dopustit, aby jejich studenti 

kopírovali pouze západní styl. Zamýšleli, aby tento návrat k vietnamské tradici sloužil 

také jejímu budoucímu modernímu vývoji, zasazenému do tehdejšího světa, proto 

vietnamští studenti byli vedeni ke studiu klasiků, jako jsou Édouard Manet, Edgar 

Degas, Claude Monet, Camille Pissaro a Pierre Auguste Renoire.24 

 

 

2. Indočínská škola krásného umění 

2.1 Založení školy a její cíle 

Jak již bylo výše zmíněno, v roce 1925 byla v Hanoji založena vysoká Indočínská 

škola krásného umění,25 v jejímž čele stál jako její první ředitel francouzský malíř 

Victor Tardieu (viz kap. 3.1). Školu na jeho popud započal budovat již v roce 1924 

tehdejší generální guvernér Martial Henri Merlin (1860-1935).26 Tento počin zajistil 

úspěšné podmínky pro vytvoření prvního národního vietnamského malířství. Victor 

Tardieu poté také předsedal Annamské společnosti pro podporu umění a průmyslu 

(Hội An Nam khuyến khích Mỹ thuật và Kỹ nghệ, známé pod zkratkou SADEAI 

Société Annamite d'Encouragement à l'Art et à l'Industrie), která byla založena roku 

1934 a snažila se podpořit vietnamské umělce a řemeslníky a zorganizovala roku 

1935 první výstavu studentů FACI v Hanoji.27  Od počátku vzniku této školy po celých 

dvacet let hrála osoba Victora Tardieuho roli organizátora a sponzora vietnamského 

malířství. Její činnost skončila s japonským pučem 8. března 1945 a následným 

vznikem Vietnamského císařství v roce 1945. Nicméně díla prvních absolventů měla 

úspěch nejen ve Vietnamu, ale i v zahraničí.  
                                            
24

 Borton, L., Hữu Ngọc, 2003, str. 19. 
25

 Oficiální název školy zněl „Les Écoles d’art de l‘Indochine“. Dále se podle dobového dokumentu, 
článku Jeana Gallotiho v časopisu Illustration No 4608 z roku 1931 užívaly její zkrácené názvy „The 
The Fine Arts College of Indochina“, „The Fine Arts College in Hanoi nebo jen „The College of Hanoi“. 
26

 „Gouverneur général de I´Indochine, grand officier de la Légion d´honneur, M. H. Merlin“.  Quang 
Viet, 1997, str. 123. 
27

 Nguyễn Hải Yến, 2010, str. 20. 
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Je nutno dodat, že tento unikátní počin, a to především tvrdohlavého a sebejistého 

francouzského malíře Victora Tardieua, zachránil tradiční vietnamské malířství. 

Práce prvních vietnamských studentů této školy, především malby na hedvábí a 

používání laků, získaly věhlas po celé Evropě a zvláště mezi výtvarnými kruhy 

tehdejšího centra umění – v Paříži. Byl to skutečný zázrak, že škola otevřena 

Francouzi, učila a vypěstovala celou generaci vietnamských umělců, což bylo velkým 

překvapením pro francouzskou koloniální správu v Indočíně, která si představovala 

pouze výcvik řemeslných lidových umělců pro ekonomický zisk z atraktivních ručně 

vyráběných výrobků pro export.28 Také se během působení školy pokusila mnohokrát 

školu zavřít, proti čemuž neúnavně vystupoval Victor Tardieu, kterému šlo o 

skutečné umění. Tardieu stál v čele univerzity po dvanáct let až do své smrti v roce 

1937 v Hanoji. Podle Jeana Gallotiho (1931) probíhala v době založení školy diskuze 

o tom, jak  okupované země následkem kontaktu s evropským uměním a kulturou 

ztrácejí svou původní originální kulturu, jak ta celkově degeneruje a je zcela pod 

vlivem cizí kultury a jejího umění. Upozorňuje na to, že ve Vietnamu dochází 

k daleko rušivějšímu vlivu než na Dálném východě, kde umění dosáhlo takového 

perfekcionalismu, že si to v evropských zemích lze jen stěží představit. Například 

v Japonsku středověké náboženské sochy dosáhly daleko větší mystičnosti, než 

Evropa vůbec zná, chrámy v Angkoru jsou sice srovnatelné s našimi katedrálami, ale 

přece se liší, čínští malíři zvířat dosahovali úrovně, která nemá jinde obdoby. 

Evropské umění mělo vliv na komercializaci a v této době působilo destrukčně na 

lokální umění, které bylo v některých ohledech skvělé.29 Tato poměrně převratná 

diskuze byla plná emocí a snahy bojovat proti destruktivnímu koloniálnímu vlivu. Proti 

této nemoci se jal bojovat vlivný malíř Victor Tardieu a k programu nové školy sám 

podotýká: „Zakladatel školy a jeho spolupracovníci si uvědomili, že urgentní potřebou 

bylo pomoci annamským30 umělcům a rukodělným řemeslníkům odhalit 

fundamentální inspiraci a hluboký smysl vlastní tradice. A k tomuto cíli je může 

přivést jen na vlastní oči zhlédnutí co největšího množství děl starého annamského 

umění. Avšak toto vrácení se k minulosti může být produktivní pouze jen, když je 

                                            
28

 Nguyễn Hải Yến, 2010, str. 89. 
29

 Quang Phòng, 1997, str. 133. 
30

 Tonkin, Annam a Kočinčína bylo území severního, středního a jižního Vietnamu. Název se používal 
po dobu francouzského kolonialismu. Někdy byli Vietnamci nazýváni všeobecně jako Annamité. 
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vnímáno jako jakýsi počáteční impuls k novým možnostem vývoje, korespondujícím 

se všemi současnými trendy. Ale aby se shledalo s odezvou umění současného 

světa, je třeba zacházet s moderním přístupem v rámci prodloužení a zachování 

tradičního umění.“ 31     

 

 

2.2 Struktura a umístění školy 

 

Indočínská škola krásného umění vzdělávala studenty ve všech disciplínách 

výtvarného umění, které byly rozděleny do dvou základních sekcí: Sekce malby, 

sochařství a dekorativního umění a Sekce architektury. Jednalo se o pětileté 

studium, kterému předcházel přípravný kurz. Byla lokalizována do Hanoje, tehdejšího 

politického centra celé Indočínské unie, odkud pak rozšířila svůj vliv do dalších 

oblastí Vietnamu, do Tonkinu, Annamu a Kočinčíny. Budova stála hned vedle 

Francouzské školy Dálného východu32 a naproti Indočínské univerzitě, spadala pod 

kontrolu a dohled instituce Generální správy veřejného vzdělávání.33 Po dočasné 

lokalizaci se v listopadu roku 1927 škola přestěhovala do nového pavilonu v ulici 

číslo 102 Reinach,34 kde jsou doposud pozůstatky školy k vidění. Hned při prvním 

otevření dne 5. října 1925 se přihlásilo celkem 270 uchazečů z Hanoje, Huế, 

Saigonu, Phnom Penhu a Vientianu35 na oficiálních deset míst a na dvanáct 

bezplatných míst pro studenty přípravného kurzu pro studium následujícího roku. Do 

něj byli vybíráni především talentovaní studenti bez prostředků nebo studenti z Laosu 

a Kambodže. V roce 1933 Indočínská škola krásného umění otevřela také Základní 

praktický kurz a o rok později dílny pro techniku lakování, sjednocené pod společným 

názvem Sekce uměleckého průmyslu.  

  

 

                                            
31

 Gallotti, Jean, The Fine Arts School of Hanoi. In: Illustration No 4608, Paris, 1931. 
32

 „L´École française d´Extrême Orient“. Quang Viet 1997, str. 123. 
33

 „La Direction générale de l´Instruction publique. Tamtéž, str. 123. 
34

  Dnešní ulice číslo 42 Yết Kiêu, Hanoj. 
35

  Též Viangchan, je hlavním městem Laosu. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Y%E1%BA%BFt_Ki%C3%AAu
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2.3 Vyučované techniky lakování, malba na hedvábí, olejomalba, 

akvarel a kvaš 

 

Na škole se vyučovaly tradičně používané vietnamské techniky jako například 

lakování, malba na hedvábí, ale i moderní evropské techniky – kvaš a olejomalba. 

V následující kapitole se je pokusím definovat a přiblížit jejich specifika a efekty tak, 

jak je uvádí slovník uměleckých technik Mráze a Trojana (1996). Victor Tardieu 

vhodně doporučoval každému studentovi techniku, která nejlépe vyhovovala jeho 

stylu a nadání. 

 

Olejomalba 

,,Olejomalba je malba barvami, jejichž pojidlem je makový nebo lněný olej a ředidlo 

terpentýn;36 má sytější, hlubší tóny a zářivější světla než jiné malířské techniky a po 

zaschnutí zachovává stejný vzhled jako za vlhka; umožňuje přemalbu a retuš; 37 dá 

se kombinovat s temperou; většinou schne velmi dlouho.“ 38 

 

Akvarel 

,,Akvarel je jednou z nejstarších výtvarných technik. Název pochází nejspíše z 

italštiny (latinsky Aqua – voda). Jde o malbu transparentními vodovými barvami, 

jejichž pojidlem je arabská guma39 nebo dextrin, rybí klih, tragant s přídavkem 

glycerinu (medu, sirupu, kandysu) a ředidlem je voda. Jako podklad akvarelové 

malby slouží pergamen, hedvábí, batist, sádra, slonová kost, dnes již většinou ruční 

papír. Zdánlivá jednoduchost procesu malby je však závislá na letité zkušenosti 

autorů. Jednou z hlavních charakteristik této techniky je malba a la prima, tzn. 

vyjádření autorových záměrů relativně rychle, do mokrého nebo suchého podkladu, 

                                            
36

 Ředidlo olejových barev; vyrábí se ze dřeva borovic a jedlí. Mráz, B., Trojan, R., 1996, str. 195. 
37

 Oprava či úprava; dodatečné upravení originálu. Tamtéž, str. 166. 
38

 Mráz, B., Trojan, R., 1996, str. 138. 
39

 Zaschlá šťáva egyptských a arabských akátů, nažloutlé barvy, sklovitá, bez chuti a zápachu; je 

podobná mastixu nebo jiným pryskyřicím, ale liší se snadnou rozpustností ve vodě; slouží jako pojidlo 
akvarelových barev, k výrobě laků a temperových emulzí. Tamtéž, str. 19. 
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většinou na speciálním „akvarelovém“ papíře, kdy tahy štětce jsou předem 

zvažovány a nenabízí se možnost velkých oprav.‘‘40 

 

Kvaš  

,,Kvaš (původem z francouzského gouache) je malířská technika používající vodové 

barvy v hustších neprůhledných nánosech s bělobou. Pojidlem je arabská guma 

nebo tragant s glycerinem. Kvaš je smíchán s vodou. Je velmi jemný, takže se 

výborně hodí pro práci s detailem a pro ilustrace.“41 Za podložku slouží podobný 

materiál jako u akvarelu – papír, pergamen, textilie. Vrstvy lze nanášet po jejich 

zaschnutí, přičemž barva světlá, ale také do mokrého podkladu.42 

 

Laky  

,,Laky jsou roztoky nebo emulze přirozených nebo syntetických pryskyřic, balzámů a 

vosků ve vodě, oleji nebo organickém rozpouštědle; po zaschnutí vytvářejí pružný, 

průhledný, nepropustný film, chránící povrch věcí, na něž byl lak nanesen a zvyšující 

jejich estetický účinek; používají se v uměleckém řemesle již od starověku jako krycí 

ochranná vrstva u dřevořezby, keramiky a předmětů z bronzu; v malířství slouží jako 

přísada do ředidla ke zvýšení brilance43 barev a ke konečné úpravě obrazů; podle 

rozpouštědel a obsahu oleje se rozlišují laky lihové, olejové, jantarové, mastixové, 

mastné, suché apod.“ 44 

 

Vietnamská malba lakem  

Lakované předměty se podle archeologických nálezů na území Vietnamu nacházely 

již v 6. a 5. století př. n. l. Traduje se, že vzdělaný velvyslanec Trân Lư byl vyslán do 

Číny a po cestě se naučil v jedné z malých vesnic v oblasti čínské provincie Hunan 

iluminaci lakovaných děl zlatem a stříbrem, aby po svém návratu předal tuto techniku 

                                            
40

 Více se dočteme na www.cmvu.cz 
41

 Mráz, B., Trojan, R., 1996, str. 109. 
42

 http://www.cmvu.cz 
43

 Skvělost, znamenitost, zářivost barevných tónů. Mráz, B., Trojan, R., 1996, str. 36. 
44

 Mráz, B., Trojan, R., 1996, str. 110. 

http://www.cmvu.cz/
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obyvatelům vesnice Bình Vọng.45  Během příštích století se vietnamští řemeslníci a 

umělci, kteří spadali pod různé cechy,46 stali zkušenými v technice lakování za 

účelem dekorace a uchovávání různých předmětů (např. svícny, pouzdra, podnosy 

na jídlo, hůlky, nábytek, sochy, dřevořezby, rituální předměty, oltáře, nosítka…atd.). 

Pryskyřice ze stromu škumpy lakodárné47 se udržuje po dobu dvou až čtyř měsíců ve 

vzduchotěsné nádobě, aby se míza oddělila na pět vrstev. Z toho je pak vrchní 

nejkvalitnější vrstva využívána na malířské laky.48  Vietnamská malba lakem se stala 

prostředkem malby právě tehdy, když Nam Sơn vzal francouzského umělce Josepha 

Inguimbertyho do Chrámu literatury, kde byl Inguimberty fascinován sto let starými 

trámy, dřevěnými oltáři a deskami s prastarými nápisy natolik, že navrhl svým 

studentům aplikovat tradiční techniku lakování jako samostatný obor na FACI.49 Nyní 

se dá srovnávat s malbou olejem či na hedvábí a má unikátní charakter50. Lak se 

získává z pryskyřice ze stromu škumpy lakodárné,51 která se udržuje po dobu dvou 

až čtyř měsíců ve vzduchotěsné nádobě, aby se míza oddělila na pět vrstev. Z toho 

je pak vrchní nejkvalitnější vrstva využívána na malířské laky.52  Tradice laku byla 

zpočátku ve třech barvách: hnědá (švabí křídlo), černá a několik odstínů červené. 

Později od roku 1930 byla používána nová technika a tedy větší škála barev. Malba 

je aplikována na dřevěnou desku. Deska je pokrytá kusem látky, která je potřena 

vrstvou laku, zbroušena pemzou či smirkovým papírem a dále pokryta vrstvou laku 

smíchaného se zeminou a znovu zbroušena. Stejný postup je zopakován celkem 

pětkrát. Po vyleštění se vytvoří jemně černý lesklý povrch. Malíř používá horkého 

laku nejprve na náčrt obrazu a barvy jsou aplikovány jedna po druhé, vrstva po 

vrstvě, mezi barvami je tenká vrstva průhledného laku. Jednotlivé vrstvy se nechávají 

pomalu schnout a to nejlépe ve vlhkém prostředí.  Poslední fáze je leštění a omývání 

                                            
45

 Trân Lư je dodnes uctíván jako praotec laku. Ve vesnici Bình Vọng je mu zasvěcen chrám. 
Vohradníková, Karolína, 2009, str. 13. 
46

 Tajemství výroby laků zůstávalo vždy uvnitř cechu či dílen a tradovalo se jen mezi rodinnými 

příslušníky či vlastní komunitou. Vohradníková, Karolína, 2009, str. 17. 
47

 Rhus Succedanéa je název stromu, z jehož mízy se získává sirupovitá substance potřebná 

k výrobě laku. Vohradníková, Karolína, 2009, str. 19. 
48

 Vohradníková, Karolína, 2009. In: Pham Hoang Hai, Art of lacquer : a visitor’s guide, Hanoj 2007. 
49

 Nejdříve měl obor charakter řemeslné dílny, neboť se malovaly různé předměty dekorativními vzory. 

Až roku 1932 Đinh Văn Thành zkusil nahradit mízu pinie, se kterou se lak mísí, tungovým olejem 
(Aleurites cordata), který jinak příliš hustou směs naředil tak, aby bylo možné malovat detaily. 
Vohradníková, Karolína, 2009, str. 37. 
50

 Borton, L., Hưu Ngọc, 2003, str. 25. 
51

 Rhus Succedanéa je název stromu, z jehož mízy se získává sirupovitá substance potřebná 

k výrobě laku. Vohradníková, Karolína, 2009, str. 19. 
52

 Vohradníková, Karolína, 2009. In: Pham Hoang Hai, Art of lacquer : a visitor’s guide, Hanoj 2007. 
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obrazu. Tento proces je dělán s obrovskou péčí. Jedině tak dosáhneme dokonalého 

výsledku. 53 

 

Malba na hedvábí ve Vietnamu54  

Malba na hedvábí pochází stejně jako samotné hedvábí z Číny. Přesto vietnamská 

technika malby na hedvábí se liší od té, které známe od čínských nebo japonských 

umělců. Čínská malba na hedvábí vznikla dříve než malba na papír.55 Jejich technika 

malby na hedvábí a malby na papír se příliš nelišila. Čínští umělci nepoužívali 

rámečky, nýbrž vypnuli hedvábí na desku stejně jako papír. V dávných dobách čínští 

umělci malovali základ černým inkoustem a doplnili jej několika barevnými tahy 

štětcem, které byly výrazné a dynamické. Šerosvit s letmými tahy sušším štětcem, 

dále rozmazané neostré linky bývají sem tam propletené mezi sebou. Čínští malíři 

používali k malování inkoust a barvy vyrobené ze zeminy a kamene, zatímco 

vietnamští umělci využívali k malování akvarelové i jiné vodové barvy specifického 

druhu. Malba na hedvábí ve Vietnamu byla kombinací evropské školy technik a 

vietnamské národní umělecké tradice. Akvarelové či jiné vodové barvy kladli 

vietnamští malíři po celé ploše hedvábí nebo také namáčeli podklad dříve, než 

nanášeli barvy. Někteří dokonce po dokončení malby polévali hedvábí vodou, aby 

usedliny barev byly rozmyty před další malbou. Tito umělci vypínali hedvábí mezi 

rámečky.  

 

Moderní vietnamská malba na hedvábí vznikla paradoxně jako výsledek Nguyễn 

Phan Chánhova nezdaru se západní technikou olejomalby. Nguyễn Phan Chánh56 

byl studentem prvního ročníku po otevření akademie (FACI). Victor Tardieu si 

uvědomil, že Chánhův přirozený talent není přizpůsobitelný západní technice 

olejomalby. Poradil tedy Chánhovi, ať se zaměří na orientální techniky malby, a 

představil mu pro inspiraci čínské malby z období dynastie Tchang57 a Sung.58 A 

ponoukl Chánhe, ať hledá svůj osobitý styl právě ve vietnamské malbě na hedvábí. 

                                            
53

 Vohradníková, Karolína, 2009, str. 37. 
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 Ale také v Číně, Tibetu i Mongolsku. 
55

 K následujícímu období počínaje dynastií Chan Lomová, Černá konstatují, že: ,,Později, když 
hedvábí coby médium pro zápis literárních textů zcela vytlačil papír, se i nadále zhotovuje hedvábí 
určené k malování.‘‘ Lomová, O., Černá, Z., 2009, str. 142. 
56

 Žil v letech 1892-1984. 
57

 Dynastie Tchang vládla v období 618-907 n.l. 
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2.4 Další historie školy 

 

Během dvaceti let existence Indočínské školy krásného umění (1925-1945) bylo 

přijato na studia 149 studentů, diplom obdrželo celkem 128 osob, z toho 118 

patřících do Sekce malby a 10 do oboru sochařství.59  Po smrti Victora Tardieua, byl 

v roce 1938 jmenován Pařížskou akademií výtvarného umění ředitelem školy sochař 

Évariste Jonchère,60 který se narodil roku 1892 ve Vídni. Vzhledem k tomu, že se 

mladí umělci pod vedením Tardieho dostávali na vysokou úroveň v technice malby, u 

ostatních řemesel úroveň klesala. Évariste Jonchère zařadil do studijního programu 

užitné umění. Za tento počin si u studentů vysloužil velký odpor. Užitné umění bylo 

studenty považováno za podřadné ve srovnání s krásným uměním. Hranice mezi 

vysokým a nízkým uměním byla navíc živena arogantním tvrzením, že Vietnamci byli 

pouze entuziastičtí plagiátoři cizích děl.61 Avšak jak zmiňuje Boi Thanh Huynh ve své 

práci (2006), školy tohoto typu byly zřízeny, aby vyhovovaly potřebám kolonizátorů, 

proto se vyučovaná řemesla měla především zaměřovat na napodobování 

francouzských a čínských mistrů. Jonchère byl ředitelem FACI až do roku 1945 a 

škola dále pokračovala ve své činnosti.  

 

Avšak v prosinci roku 1943 ozbrojené síly americké armády ve 2. světové válce 

bombardovaly Hanoj, škola byla rozdělena a evakuována do tří lokalit. Ročníky 

ručního řemesla62 byly evakuovány do Phủ Lý pod vedením a kontrolou Georges 

Khánhe a Bùi Tường Viêna, sekce architektury a většina ročníků sochařství do 

Dalatu pod vedením É. Jonchèra a malířská sekce a několik tříd sochařů byly 

                                                                                                                                        
58

 Dynastie Sung vládla v období 960-1279 n.l. 
59

 Quang Việt, The Fine Arts College of Indochina: history. In: Quang Việt 1997, str. 139. 
60

 Ěvariste Jonchère obdržel velkou cenu Řím (Prix de Rome) v roce 1925, která poskytovala 
stipendium na pobyt ve Fracouzské akademii v Římě a v roce 1932 cenu Indočíny (Prix d’Indochine), 
která poskytovala stipendium na pobyt na FACI v Hanoji. Quang Phòng, The Fine Arts College of 
Indochina: history. In: Quang Việt 1997, str. 139. 
61

 Boi Tranh Huynh, 2006, str. 118. 
62

 ,,Handicraft‘‘. Quang Phòng, The Fine Arts College of Indochina: history. In: Quang Việt 1997, str. 
139. 



22 

 

evakuovány do Sơn Tây pod vedením a ochranou prof. Inguimbertyho, společně 

s ním pak odešli malíři Nam Sơn a Tô Ngọc Vân.  

 

Další zlom pro školu nastal po převratu 9. března roku 1945, kdy Japonci odzbrojili 

Francouze a tím se chopili moci. Následkem toho byla Škola krásného umění 

rozpuštěna. Škola byla pod japonskou okupací, proto malíř Tô Ngọc Vân 

z rozhodnutí Ministerstva národního vzdělávání dostal za úkol dovést studenty 

k závěrečným zkouškám, ale v důsledku přetrvávající druhé světové války a 

následujících neúspěšných jednáních mezi Francouzi a prozatímní koaliční vládou 

prezidenta VDR Ho Či Mina byla škola definitivně uzavřena v listopadu 1946. Tô 

Ngọc Vân však o čtyři roky později, roku 1950, založil vlastní Odbojovou uměleckou 

školu (Trường Mỹ thuật kháng chiến) v Đại Từ,63 kde nechal své bývalé studenty 

dostudovat a zároveň zastával funkci ředitele a vedoucího ateliéru malby lakem.64 

                                            
63

 Severovýchodní provincie Thái Nguyên. 
64

 Vohradníková, Karolína, 2009, str. 32. 
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3. Dva stěžejní proudy výuky malby na FACI 

 

3.1 Obecná charakteristika proudů vietnamského moderního umění 

 

Vývoj vietnamského moderního umění v první polovině 20. století byl ovlivněn 

francouzským uměním, socialistickým realismem, nacionalismem a tradicí. Je třeba 

rozdělit vietnamské malíře na dvě skupiny.65 První tvořili emigranti do Francie – tzv. 

,,Pařížští Vietnamci“ a jejich tvorba odrážela silný patriotismus. Ti bojovali proti 

malířům, kteří zůstali doma – tzv. ,,Vietnamští Vietnamci“ a jejich tvorbě v duchu 

socialistického realismu.  

 

  

Pařížští patrioti 

 

První skupinu pařížské generace představovali Lê Phổ  (1907-2001), Vũ Cao Đàm 

(1908-2000), Lê Thi Lưu (1911-1988), Mai Trung Thứ (1906-1980) a další. Ti vešli do 

povědomí francouzské veřejnosti díky svým dílům na koloniální výstavě Exposition 

Coloniale v roce 1931 a na Světovém veletrhu (World Fair) v roce 1935.66 

 

Když umělecký ředitel Angorského pavilonu Victor Tardieu pověřil svého nejlepšího 

žáka, který absolvoval roku 1930, Lê Phổa, aby s pomocí ostatních mladých 

vietnamských umělců - Lê Văn Đệho, Thăng Trần Phềnhě, Đỡ Đức Thuậna a Tô 

Ngọc Vâna vyzdobil Lakový Salon (Laquer Salon), jejich umělecká díla mohlo poprvé 

shlédnout 61 miliónů návštěvníků. Tehdejší renomovaný časopis L´Illustration 

okamžitě upozornil na významná díla těchto mladých umělců včetně obrazů na 

hedvábí, což způsobilo, že tehdejší významní sběratelé umění si je okamžitě 

zakoupili. Mnoho mladých vietnamských umělců bylo tehdy hluboce okouzleno 
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 Noppe, C., Hubert, J., 2003, str. 201. 
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 Tamtéž. 
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krásou a životním stylem tehdejší Paříže. Vũ Cao Đàm se přestěhoval do Paříže 

v roce 1935, Lê Phổ přijel vzápětí téhož roku a Mai Trung Thứ pak v roce 1937, 

v roce Světového veletrhu. Postupně si vybojovali místo v tehdejších galeriích 

výtvarného umění a dokonce získali zakázky ze Spojených států (rok 1963).67 

 

  

Vietnamští umělci ve Vietnamu 

 

Pak zde byli ti, kteří preferovali zůstat doma. Tehdy ještě netušili, že je v pozdějších 

letech čekají šokující zážitky, a věnovali se zdokonalování speciálních technik, které 

pak aplikovali v duchu klasických témat, subjektů a malířské inspirace převzaté ze 

socialistického realismu.68 Jistě však také docházelo po mnoho let ke střetům mezi 

oběma skupinami současníků o to, čí umění je lepší. Nicméně „domácí skupina“ 

umělců rozvinula individuální přístupy k tématům, které se buď mísily, střetávaly 

nebo našly rovnováhu s tématem patriotismu a klasicismu. Patří sem především Tô 

Ngọc Vân a Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí a jejich leštěné laky, také postava 

Trần Quang Trâna, který používal zlatý prášek, aby vylepšil difrakci,69 dále Trần Văn 

Cẩn, který leštil rumělkou,70 a další, kteří se specializovali na malbu na hedvábí. 

Témata patriotismu a klasicismu se zde objevila také proto, že umělci cítili povinnost 

se politicky vyjadřovat skrze umění.71 

 

3.2 Škola malby Victora Tardieu 

 

Život a dílo před Vietnamem 

 

Victor Tardieu se narodil 30. dubna 1870 v Lyonu, kde absolvoval Akademii 

krásného umění, vzápětí pokračoval na škole stejného zaměření v Paříži (1889-

1891). Po absolvování škol se živil kreslením výjevů na barevná okna v kostelech a 
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 Noppe, C., Hubert, J., 2003, str. 200. 
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 Malba v duchu socialistického realismu vznikla hlavně během a po 2. světové válce. 
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 Lom paprsků. 
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 Viz kapitola 2.3. 
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 Noppe, C, Hubert, J.-F., 2003, str. 214. 
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oženil se s nadanou harfistkou Caroline Luigini, dcerou slavného kapelníka a 

skladatele Alexandra Luigini. V roce 1902 získal za své plátno o velkých rozměrech 

„Práce“ vystavené v Salonu v Paříži72 národní cenu a stipendium k dvouletému 

cestování. Pobýval ve velkých přístavech Anglie, Holandska a Itálie, kde fascinován 

a inspirován jejich ruchem a děním vytvořil velké množství pláten, především 

věnovaným lidem a jejich činnosti. Natrvalo se pak usadil v Paříži v malém domku 

na Montmartru, kde spolu se ženou prožívali bohémské období svého života mezi 

smetánkou nejnadanějších pařížských umělců začátku 20. století. Do začátku 1. 

světové války vytvořil mnoho portrétů a pláten velkých rozměrů především na téma 

člověk a jeho činnost. Idylickou dobu přerušila na čtyři roky první světová válka a 

témata Tardieuových děl zvážněla, stejně jako malíř sám. Nový život plný změn a 

překvapení nastal poté, co obdržel Cenu Indočíny a obdržel stipendium na 

šestiměsíční stáž na Dálný východ. V roce 1921 se v Marseille nalodil a vyplul do 

Hanoje, aniž by tušil, že zde zůstane až do své smrti 12. ledna 1937.73 

 

 

Život a dílo ve Vietnamu 

 

Brzy po příjezdu byl pověřen vytvořit olejovou malbu dlouhou 77 metrů čtverečních 

pro velkou učebnu na Hanojské univerzitě. Této činnosti se věnoval celé dva roky a 

čím dál více byl fascinován vietnamským národem, jeho kulturou a lidovým uměním. 

Namaloval nesčetně obrazů a kreseb z místního života ve Vietnamu – malé vesničky 

a pracující rolníky, odpadky nahromaděné podél Rudé řeky, kde se mezi nimi 

pohybují cestující a rybáři, zalidněné hanojské ulice nebo tmavá a majestátná pohoří 

starého Annamu či chrámy schované v dusivé vegetaci Angkoru v Kambodži.74 Victor 

Tardieu zcela cílevědomě a proti všem koloniálním snahám a odpůrcům pojal 

myšlenku poskytnout mladým nadaným vietnamským umělcům kvalitní vzdělání a co 

největší množství technických informací o základních uměleckých disciplínách od 

malby, sochařství a architektury až po užité umění. Podařilo se mu roku 1925 založit 

Školu krásného umění, kde vedl žáky ke své vlastní cestě a stylu a ke 
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 Salon francouzských umělců je každoroční prestižní výstava umění, pořádaná Společností 

francouzských umělců v Paříži od roku 1881. http://www.dox.cz. 
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 Quang Phòng, 1997, str. 147. 
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 Ze vzpomínek jeho syna Jeana Tardieu v předmluvě katalogu k výstavě jeho děl, Jonas Gallery in 
Paris, 1977.  
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znovuobjevování tradičních původních zdrojů jejich kultury.75 Této pedagogické 

činnosti se věnoval už po zbytek svého života, kdy následkem únavy z klimatu a 

vyčerpaný prací podlehl bronchitidě ve věku 67 let. 

 

Victor Tardieu našel svou doménu ve figurativní malbě, kdy střídal jednoduché 

techniky se sofistikovanějšími a mohli bychom jeho práci jednoduše nazvat jako 

skrytou pravdivost malby. Za svého působení na Škole krásného umění, kterou 

navštěvovalo stovky mladých vietnamských umělců, poskytoval studijní pobyty 

v Paříži, zasvěcoval je do klasického evropského umění, avšak vždy v kontextu s 

jejich osobitými tradicemi. Tato výjimečná postava tedy sehrála významnou roli 

v době vzniku moderního vietnamského malířství.76 

 

 

3.3 Škola malby Josepha Inguimbertyho  

 

Životopisné údaje 

 

Inguimberty se narodil 18. ledna 1896 v Marseille. Jeho otec pocházel z jihozápadní 

Francie, jeho matka ze severních Francouzských Alp, obě tyto oblasti ho velmi 

inspirovaly a projevily se v jeho umění. Navštěvoval místní Akademii umění a během 

této doby se rozhodoval mezi výtvarným uměním a architekturou.77 V roce 1913 

nastoupil na Národní školu dekorativního umění v Paříži,78 v roce 1915 ho však 

povolali na frontu, která ho těžce poznamenala jako ostatně všechny muže jeho 

generace. Po válce se opět vrátil do školy do ateliéru Eugene Morana. Díky 

získanému stipendiu pobýval v letech 1920-21 v Holandsku a v letech 1921-22 

v Belgii, kde vznikla plátna, na kterých zobrazoval horníky. Ve stejném roce vyhrál 

Prix Blumenthal.79 Pak se vrátil do Marseille, kde namaloval ,,Les Débardeurs de 
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 Podrobněji viz kapitola 2. 
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 Quang Phòng, 1997, str. 143. 
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 Noppe, C., Hubert, J.-F., 2003, str. 196. 
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 École Nationale Supérieure des Arts-Décoratifs. Noppe, C., Hubert, J.-F., 2003, str. 196. 
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 Florence Meyer Blumenthal je zakladatelkou Francouzsko-americké nadace Florence 

Blumenthalové, která finančně podporuje francouzské umělce od roku 1919. Cena je udělována 
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Marseille‘‘ (Marseilleští nosiči), práce získala cenu Francouzského národního 

malířství roku 1924. Přimaloval k nim ještě další dvě díla ,,Le débarquement des 

Arachides‘‘ a ,,Le Débarquement du Plâtre‘‘ (Vykládání arašídů a Vykládání sádry), 

která tvořila realistický sociální triptych, jenž vyjadřoval poctu přístavu Marseille jako 

Bráně do Orientu. V roce 1924 po udělení dalšího ocenění se vydal prozkoumat 

Řecko, Itálii a Španělsko.80 Když se tento neúnavný cestovatel dozvěděl, že se 

v Hanoji chystají otvírat uměleckou školu pod vedením Tardieua, okamžitě se začal 

ucházet o místo a získal jej jako profesor dekorativního umění, přednášející a 

prakticky vyučující dekorativní umění a další příslušné předměty. 81  V roce 1925, to 

mu bylo pouhých 29 let, se u něj začala projevovat vášnivá láska k Vietnamu a 

Vietnamcům, která trvala celých 21 let. Jako učitel a zanícený obhájce techniky 

lakování byl nakonec oslavován jako „vietnamský umělec francouzského původu“ v 

oficiální historiografické práci Současné vietnamské umění (Vietnamese 

Contemporary Art) od Quang Phonga přeložené do angličtiny i francouzštiny (Hanoj, 

1996). Je také obdivován pro své velmi detailní schopnosti pozorování země, která 

jej hostila (Vietnam).  

 

V roce 1927 Inguimberty vystavil dvě plátna ,,Tonkin‘‘(Tonkin) a ,,Femmes de 

l´Annam‘‘ (Annamské ženy) na výstavě v Paříži v Salon de la Nationale. V roce 1929 

zorganizoval soukromou výstavu tematicky zaměřenou na tváře tonkinských obyvatel 

a krajinu, přičemž nadále přepravoval své práce do Charpentierovy galerie v Paříži, 

které zobrazovaly jak město Marseille, tak i oblast Tonkinu.82  

 

Během let 1940-1945 vyvrcholila japonská okupace Indočíny, která nakonec 9. 3. 

1945 uzavřela Hanojskou školu krásného umění. Inguimberty opustil Vietnam v 

listopadu v roce 1946 a usadil se v Mentonu na Francouzské Riviéře, po celé oblasti 

(ve dvou provinciích Provence a Franche-Comté) vystavoval obrazy malované 

ve Vietnamu až do jeho smrti 8. října 1971. 83 

  

                                                                                                                                        
z oboru literatury, malby, sochařství, dekorace, architektury, rytectví a hudby. Obnos výhry byl tehdy 
šest tisíc franků na rok, vyplácený po dobu dvou let. Nadace byla rozpuštěna v roce 1973.   
80

 Quang Việt, 2007, str. 119. 
81

 Noppe, C., Hubert, J., 2003, str. 197. 
82

 Noppe, C., Hubert, J., 2003, str. 201. 
83

 Noppe, C., Hubert, J., 2003, str. 201. 
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Inguimbertyho tvorba a učitelská kariéra 

 

Během let 1925 až 1945 Joseph Inguimberty zásadně ovlivnil více než 17 

absolventských ročníků. Učil je západní perspektivě malování se speciálním citem 

pro lakování, který se snažil předat svým studentům.  

 

U Inguimbertyho se rychle vyvinula vášeň pro techniku lakování. Když jej učitel Nam 

Sơn, člen FACI představil lakérům Chrámu literatury v Hanoji, povolal své žáky Đinh 

Văn Thànhe, Nguyễn Gia Tría a Trần Văn Cẩna, aby mu pomohli transformovat toto 

dekorativní umění na jednu z uměleckých metod kresby. A tak se tímto způsobem 

lakování stalo jednou z významných expresivních uměleckých forem. Inguimberty byl 

hlavním iniciátorem v přesvědčování malířů Lê Phổa, Nguyễn Khanga, Phậm Hậua a 

Trần Quang Trâna, aby pracovali s laky. Jako malíř vytvořil celou řadu unikátních děl, 

která nezvratitelně potvrdila jeho originalitu. Jeho studenti – Mai Trung Thứ, Lê Phổ, 

Vũ Cao Đàm, Lê Thi Lưu a další na něj vzpomínají pro jeho náročné požadavky, ale 

zároveň veselý a přátelský styl výuky. Inguimberty byl muž, který zanechával ve 

druhých velký dojem, aniž by se nějak snažil druhým vnucovat či podbízet. Ačkoli 

neměl rád styl Henriho Matisse, Georgese Rouaulta ani Raoula Dufyho,84 přesto po 

svých studentech vyžadoval studium jejich práce nikoli však napodobování jejich 

stylu; základní tematická linie byla vždy vietnamská. Povzbuzoval studenty, aby 

dělali to, co on sám, aby šli ven a malovali ve volné přírodě, všímali si, jak se světlo 

odráží v lidských očích, jak se mění, s ohledem na to, jak to také dělali Camille Corot, 

Gustav Courbet, Jean-Françoise Millet a Théodor Rousseau.85 „Pozorujte déšť, řeky, 

rolníky a vlhkost, ale dívejte se dále, až ke kráse tvrdosti a pevnosti a také smyslné 

tělesnosti všeho.“  

 

                                            
84

 Francouzští malíři 20. století; stoupenci tzv. fauvismu. Fauvismus je známý pro své uplatnění čisté 
barvy ve větších plochách a jednoduché zkratky usilující o dekorativní zvýraznění předmětu. 
Ilustrovaný encyklopedický slovník, Praha, 1981, str. 203. 
85

 Představitelé barbizonské školy (název nese jméno vesnice Barbizon ležící poblíž města 
Fontainebleau ve Francii); francouzští realističtí malíři a grafici 19. století nazývaní často jako 
,,krajináři‘‘, kteří z romantického pojetí krajiny malované v ateliéru přešli k vyobrazení přirozeného 
(realistického) charakteru krajiny malbou v plenéru, tedy v samotné krajině pod širým nebem. 
Ilustrovaný encyklopedický slovník, Praha, 1981, str. 323. 
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Toto byl jeho odkaz. Francouzský geograf a profesor věnující se rurálnímu životu 

v deltě Rudé řeky Pierre Gourou vzpomíná, že jeho přítel nikdy nebyl spokojen, 

dokud například rýžové pole, buvol a dva stromy spolu nevytvořily skvělou 

kompozici. Potřeboval k tomu vědět všechny podrobnosti, jak byla rýže sázena, 

přesazována a zavlažována.86 Zatímco Victor Tardieu preferoval studiové práce, 

modely, přesné kompozice a vrátil se především k malování na hedvábí, Inguimberty 

vnímal jemné esence všeho, zaměřoval se na světlo a jeho hravé efekty. Tam, kde 

Tardieu mluvil o národu a historii, Inguimberty mluvil o přírodě a geografii. Doplňující 

se přirozenost těchto dvou mužů nám pomáhá vystihnout charakter originality 

moderního vietnamského malířství vůbec.87   

 

Vietnam měl jak velké básníky, tak i velké malíře. Všichni velcí vietnamští malíři 

tohoto století studovali u Inguimbertyho nebo o něm alespoň věděli. Je zajímavé, že 

zatímco slavní žáci Victora Tardieu měli tendenci emigrovat do Francie, aby hledali 

nové tendence v jejich umění, Inguimbertovi studenti vyhledávali inspiraci doma, 

jmenujme si například Tô Ngọc Vâna a Nguyễn Tư Nghiêma. 

 

                                            
86

 Noppe, C., Hubert, J., 2003, str. 197. 
87

 Boi Tranh Huynh, 2006, str. 124. 
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4. Studenti jako nové osobnosti vietnamského 

moderního malířství   

 

4.1 Uvedení do problému 

 

V této kapitole se zabývám jednotlivými malíři, tedy absolventy prvního či druhého 

ročníku na FACI. Vybrala jsem sedm umělců, kteří podle mne patří mezi 

nejzajímavější a nejdůležitější osobnosti. Někteří malíři, nemohu nejmenovat Lê 

Phổa, Vũ Cao Đàma či Búi Xuân Pháie, si zaslouží více pozornosti, je jim tedy 

věnováno v této kapitole více prostoru.  

 

Na FACI se vyučovalo několik různých technik a v každé z nich vynikal někdo jiný. 

Například v moderní malbě na hedvábí byl nejvýznamnějším malířem a průkopníkem 

žák Victora Tardieua, Nguyễn Phan Chánh (1892-1930). Tardieu Chánhe tehdy pro 

inspiraci odkázal na čínské malby, ale ten si později vytvořil svůj vlastní styl, který 

můžeme vidět v jeho nejznámějším díle ,,Chơi ô ăn quan‘‘(Čtvercová hra).88 Je zde 

také nutné zmínit o něco mladšího umělce Nguyễn Tiến Chunga (1914-1976), který 

je také často spojován s technikou malby na hedvábí a roku 2001 byl oceněn velice 

prestižní Ho Či Minovou cenou za literaturu a krásné umění.89  

 

Naopak v technice lakování jako první uspěl a dominoval Nguyễn Gia Trí (1908-

1993), který experimentoval s novým uměleckým médiem a stanovil normy 

znovuobjevené techniky, podle které malovali i ostatní. V jeho dílech se objekty zdály 

být pouhým odrazem pod hladinou čiré vody, jmenujme si například dílo ,,Bên hồ 

Hoàn Kiếm‘‘ (Na břehu jezera Navráceného meče) nebo ,,Vườn xuân Trung Nam 

Bắc‘‘ (Jarní zahrada z oblasti středu, jihu i severu Vietnamu).90 Další, kteří přispěli 

k vytvoření unikátnosti vietnamské malby lakem, byli malíři Trần Văn Cẩn, Lê Phổ, 

                                            
88

 Quang Phòng, 1997, str. 22. 
89

 Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2001. Quang Việt, 2008, str. 50. 
90

 Nguyễn Hải Yến, 2010, str. 118. 
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Nguyễn Tư Nghiêm, Pham Hậu, Nguyễn Khang nebo Nguyễn Văn Tỵ.91 Dále se 

technika malby lakem vyvinula v dekorativní umění se sklonem k vážnosti, kde 

dominují tmavé barvy a celkově budí dojem starověkých děl.92  

 

Olejomalba byla považována za západní techniku malby a od samého počátku ji 

nevyučoval nikdo jiný než Victor Tardieu a Joseph Inguimberty. Mistrem olejomalby 

se stal Tô Ngọc Vân (1906-1954) díky svým nejznámějším dílům ,,Thiếu nữ bên hoa 

huệ‘‘ (Dívka s liliemi), ,,Buổi trưa‘‘ (V poledne) či ,,Hai thiếu nữ và em bé‘‘ (Dvě dívky 

a dítě). Dalšími významnými malíři olejomalby byli Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao 

Đàm, Lê Thị Lựu, Trần Văn Cẩn, Búi Xuân Phái nebo Lưu Văn Sìn.93 Zmíněný Trần 

Văn Cẩn je považován za všestranného malíře všech technik. Cẩn zbožňoval 

holandské realistické malíře 17. století, především Johannes Vermeer a v tomto 

duchu také později vznikl obraz ,,Em Thúy‘‘ (Malá Thúy), byl ale také uchvácen 

impresionismem. Přesto na druhou stranu zůstal věrný orientálním technikám, jako 

byly skicovité kresby a malba lakem.94  

 

Mezi malíři se také objevila zajímavá osobnost Nguyễn Đỗ Cunga (1912-1977), který 

se snad jako jediný z první generace malířů věnoval kromě samotnému malířství 

také vědeckému výzkumu v oblasti umění. Byl to první Vietnamec zkoumající 

kubismus, a který zároveň v duchu kubismu namaloval dva obrazy,,Cổng làng‘‘ 

(Brána do vesnice) a ,,Cổng thành Huế‘‘ (Brána do města Huế). Nejvíce však přispěl 

svým výzkumem místního starověkého umění v obecních domech a pagodách.95  

 

Další ze zajímavých studentů FACI je Nguyễn Tư Nghiêm (1922) coby malíř 

propojující vietnamskou tradici s modernitou; to se odráželo hlavně v jeho moderně 

stylizovaných dílech s náměty z vietnamské historie a folklóru. Také byl známý svojí 

věčnou nespokojeností a námět, do kterého se pustil, dokonale vyčerpal malováním 

tolika výjevů, kolik je jen možné na dané téma uskutečnit. Například tématu 

starodávného tance se věnoval po celých dvacet sedm let, kdy vznikala díla ,,Điệu 

múa cổ‘‘ (Starodávný tanec) z roku 1956, stejnojmenné dílo z roku 1983 a mnoho 
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 Borton, L., Hữu Ngọc, 2003, str. 27. 
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 Borton, L., Hữu Ngọc, 2003, str. 28. 
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 Borton, L., Hữu Ngọc, 2003, str. 31. 
94

 Nguyễn Hải Yến, 2010, str. 150. 
95

 Nguyễn Hải Yến, 2010, str. 61. 
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dalších.96 V řadě nové malířské generace se objevil také umělec, známý pro svou 

oddanost patriotistické skupině Việt Minh a národnímu sjednocení. Byl to on, kdo se 

účastnil Srpnové revoluce a měl tu čest navrhnout poštovní razítko, známky s tváří 

Ho Či Mina nebo nové bankovky pro VDR. Jmenoval se Nguyễn Sáng (1923-1988) a 

jeho tvorba byla, až na pár výjimek, v duchu války, jak například naznačuje dílo 

s názvem ,,Giặc đốt làng tôi‘‘ (Nepřítel spálil mou vesnici) nebo ,,Bộ đội trú mưa‘‘ 

(Vojáci skrývající se před deštěm), jako jediný se zcela soustředil na politický účel 

svých maleb.97  

 

Hlavní město mělo svého vlastního malíře, jménem Búi Xuân Phái (1920-1988), který 

odhaloval půvab Hanoje (viz kap. 4.7).  

 

První ženou moderního vietnamského malířství byla Lê Thị Lựu (1911-1988), o které 

se podrobněji zmiňuji v kapitole 4.6. Moje práce nemůže pojmout všechny umělce od 

založení FACI do roku 1945, ačkoli jsou mezi nimi významné osobnosti, neboť by 

přesáhla rámec bakalářské práce.  

 

4.1.1  Nam Sơn 

 

Všestranný umělec Nguyễn Vạn Thọ známý spíše jako Nam Sơn se narodil roku 

1890 v Hanoji v rodině učenců. Dostalo se mu tradičního konfuciánského vzdělání, 

kde se mimo jiné naučil čínské znaky a kaligrafii. Francouzská asimilační politika (od 

roku 1898 až 1905) uvnitř své kolonie a protektorátů úmyslně potlačovala systém 

úřednických zkoušek, neboť toto vzdělání vedlo k vysokým funkcím ve státní 

správě.98 Jedna z nově zavedených škol francouzsko-vietnamského vzdělání,99 které 

mělo vyškolit budoucí úředníky koloniální správy, byla Vysoká škola protektorátu 

(Trường Cao đẳng Bảo hộ), kterou Nam Sơn vystudoval a stal se úředníkem 

v oblasti financí. V té době zároveň pracoval jako ilustrátor pro několik významných 

novin a časopisů, jako byly například ,,Nam Phong“ (Jižní vítr), ,,Revue Indochinoise“ 
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 Nguyễn Hải Yến, 2010, str. 162. 
97

 Nguyễn Hải Yến, 2010, str. 195. 
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 Hlavatá, L., Ičo, J., Karlová, P., Strašáková, M., 2008, str.122. 
99

 Na škole se vyučovala francouzština a latinizovaná vietnamština (chữ quốc ngữ), tedy první a druhý 

úřední jazyk Vietnamu (rok 1885). Hlavatá, L., Ičo, J., Karlová, P., Strašáková, M., 2008, str. 125. 
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(Indočínské revue), ,,Extrême – Asie“ (Dálná Asie), ale i několik učebnic jako ,,Quốc 

văn“ (Vietnamská literatura) nebo ,,Cách trí“ (Přírodověda). Od roku 1918-1922 se 

Nam Sơn začal zajímat o západní umění skrze francouzské malířství.100 Zároveň byl 

zdatný v čínské tušové malbě. Svůj originální styl si tedy vytvořil pod vlivem Číny, 

Francie i Vietnamu.101 Nam Sơn se setkal s malířem Victorem Tardieu v roce 1923 v 

Hanoji. Společně se pak vydali do Paříže, kde Nam Sơn studoval rok na místní 

Univerzitě krásného umění (L'École des beaux-arts de Paris), kde v té době Tardieu 

pracoval. Byl to také Nam Sơn, který podnítil vášeň Josepha Inquimbertyho pro 

techniku laku, když jej představil lakérům Chrámu literatury v Hanoji.102 Později oba 

vyučovali na FACI.  

 

Po Srpnové revoluci roku 1945 bylo mnoho Francouzů včetně Victora Tardieua 

sesazeno ze svých funkcí. Tehdy Nam Sơn začal spolupracovat s Tô Ngọc Vânem 

na vedení Školy krásného umění a snažil se udržet školu v provozu.103 Jeho kniha La 

Peinture Chinoise (Čínská malířství) je vůbec první kniha od vietnamského autora o 

krásném umění, dokazuje jeho vzdělanost a všestranné nadání. Od roku 1954 

pracoval Nam Sơn ve Výkonném výboru krásného umění Vietnamu (Ban Chấp hành 

Hội Mỹ Thuật Việt Nam)104  až do své smrti roku 1973 ve věku 83 let. 

 

Nam Sơn byl slavný hlavně pro svou malbu na hedvábí, olejomalby a dřevěné 

plastiky. Kromě různých výjevů z krajin, Nam Sơn maloval hodně portrétů. Cenným a 

unikátním prvkem v jeho díle je hra se světlem. Jedno z jeho ranějších děl po vzoru 

Číny a Japonska, byla malba na hedvábí z roku 1930 ,,Chợ gạo trên hưu ngạn sông 

Hồng‘‘(Rýžový trh na pravém břehu Rudé řeky). Jde o velice precizní práci (obrázek 

č. 1), perfektní figurální kompozice se zátiším říčních lodí a ženou s vietnamským 

tradičním vahadlem na nošení rýže. Jemné linie místy do ztracena, tvoří dojem staré 

fotografie. Další velice impozantní dílo je olejomalba také z roku 1930 ,,Chân dung 

mẹ tôi‘‘ (Portrét mé matky). Matka v tradičním oděvu působí přísně a vzdělaně, 

celková atmosféra obrazu je pochmurná (obrázek č. 2).  
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 Borton, L., Hữu Ngọc, 2003, str. 13. 
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 Boi Tranh Huynhe, 2006, str. 119. 
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 Vohradníková, Karolína, 2009, str. 31.  
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4.1.2  Nguyễn Phan Chánh 

 

Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) známý také pod svým pseudonymem Hồng Nam 

se narodil a vyrostl v obci jménem Tiền Bạt okres Thạch Hà v provincii Hà Tĩnh.  

Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) byl studentem prvního ročníku po otevření 

akademie (FACI). Skrze Victora Tardieua našel Chanhe svůj osobitý styl právě ve 

vietnamské malbě na hedvábí. Čínská malba na hedvábí fascinovala Chánhe hlavně 

proto, že spíše vyjadřovala duši objektu než pouze jeho dokonale vykreslený 

zevnějšek. Chánhův styl byl prostý, jednoduchý a srozumitelný, kombinoval orientální 

techniky se západními. Kompozice tvořil západním přístupem a využíval světla a 

šera podle východně asijské tradice. Chánhovi se podařilo vytvořit lyrickou atmosféru 

skrze interakci hnědé, žluté a světle šedivé v kombinaci se světlým hedvábím.  

 

Lidé vychvalovali Chánhovo dílo jako vietnamský unikát. Roku 1931 v Paříži 

probíhala Koloniální Výstava (Đấu xảo thuộc địa),105 kde Chánh zapůsobil na místní 

publikum především svým dílem Čtvercová hra,106 stal se tak hlavním představitelem 

vietnamské malby na hedvábí. Chánh měl i své následníky, vrstevníky studenty, jako 

byli Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Nguyễn Tường Lân, Lê Thị Lựu, Trần Văn Cẩn a Lương 

Xuân Nhị, kteří se také začali věnovat malbě na hedvábí a zároveň pokračovali 

v olejomalbě. 

  

Mezi Chanhovo nejuznávanější dílo patří obraz ,,Chơi ô ăn quan‘‘ (Čtvercová hra) 

z roku 1931 (obrázek č. 3) z roku 1931. Jedná se o barevně střídmý tmavý výjev 

několika sedících postav, které mají společný rys snad ve všech Chánových 

obrazech. Tradiční oděv v kombinaci černé a hnědé, známý z dob konfucianismu, a 

celkově zaoblené postavy působí dětsky a poněkud strnule až vzdáleně. Další z děl, 

které stojí za zmínku (obrázek č. 4) je ,,Người đàn bà hái rau muống‘‘ (Žena sbírající 

vodní špenát) z roku 1938. U tohoto obrazu si můžeme povšimnout robustnosti, která 

není typická pro vietnamskou anatomii. Žena představuje nevinnost, avšak se 

skrytou vyzývavostí.  
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4.1.3  Tô Ngọc Vân 

 

Malíř Tô Ngọc Vân  se narodil v chudé rodině v prosinci 1906 ve vesničce Xuân 

Cầu.107 Díky velké pozornosti své tety si velice brzy našel zálibu v divadle. Začal se 

zájmem kreslit skicy svých hereckých hrdinů předvádějících svůj talent.  

 

Na FACI se Tô Ngọc Vân  dostal v roce 1926, tedy druhý rok od prvního náboru 

studentů. Roku 1931 získal diplom společně se spolužáky, jako byli Đỗ Đức Thuận, 

Thăng Trần Phềnh a sochař Vũ Cao Đàm. Mezi jeho přátele patřili Lê Phổ, Mai 

Trung Thư a Nguyễn Phan Chánh. Tô Ngọc Vânovi učitelé během jeho studií byli 

oba slavní profesorové akademie Victor Tardieu i Joseph Inguimberty, ale byl to 

především Inguimerty, který měl na něj hlavní vliv. Když Vân získal čestné uznání 

z výstavy Exposition Coloniale (roku 1931), rozhodl se odjet do Phnom Penhu na 

kambodžskou Akademii krásného umění, kde byl od roku 1933 do roku 1935, než v 

roce 1936 přijal nabídku učit na hanojské Akademii. Mezi jeho žáky patřili Nguyễn Tư 

Nghiêm, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Phan Kế An, Dương Bích Liên, Mai Văn Hiến 

a jiní.  

 

V roce 1945 probíhala tzv. Srpnová revoluce, jednalo se o národní povstání v čele 

s Viet Minh,108 v této době se i Vânova díla stávala angažovanými. Běžnými rysy 

aktivistického obrazu byli stateční vojáci a udatní sedláci, válka burácela a 

slunečníky vystřídaly válečné pušky.109 Dalo by se říci, že jeho prvotním zdrojem 

inspirace byla realita. Také se hodně věnoval ženám jako dalšímu svému tématu. 

Jeho využití barev bylo na rozdíl od jeho vrstevníků velice odvážné, výrazné a 

působivé, proto se o něm často mluví jako o mistru vietnamské olejomalby.110  

 

V druhé polovině 40. let si Tô Ngọc Vân našel čas na hlubší probádání techniky 

lakování, kterou už znal ze školy. Tô Ngọc Vân zemřel během francouzských náletů 

v červnu 1954 těsně předtím, než se Francouzi z Vietnamu stáhli úplně. Vân vešel 
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do dějin jako jeden ze tří nejlepších malířů, kteří si vedle Nguyễn Phan Chánhě a 

Nguyễn Gia Tría zvolili žít a rozvíjet kariéru ve své domovině.111 

 

Vânova díla jsou plná života. Netradiční využití výrazných a světlých barev 

jednoznačně obohacují dobře zvládnutou figurální kresbu a dodávají moderní vzhled. 

Postavy působí velice přirozeně, jako by byly stále v pohybu a žily uvnitř obrazu. 

Nejznámějším dílem je ,,Thiếu nữ bên hoa huệ‘‘ (Dívka u kytice lilií) malovaná od 

roku 1906-1954. Z obrazu (obrázek č. 5) čiší hravost, a třebaže bílý oděv se ve 

Vietnamu považuje za barvu smutku, obraz působí poměrně pozitivně. Dojem 

horkého poledne tvoří mlhavé nanesení olejových barev. Další dílo z roku 1954 

s názvem ,,Đốt đuốc đi học‘‘ (Zapalování pochodně na cestu do školy) je barevně 

velice příjemné. Zároveň hořící pochodeň v rukou mírumilovného staršího pána 

vzbuzuje nejistotu, co přesně má být záměrem obrazu. Barevně je však dílo velice 

zdařilé (obrázek č. 6).  

 

 

4.1.4  Lê Phổ 

 

Lê Phổ se narodil 2. srpna 1907 v mandarínské rodině v Hà Đôngu112. Jeho otec byl 

místokrálem (phó vương) Tonkinu a tehdejší panovník (Hàm Nghi) mu udělil titul 

„Pilíř říše“. V již velmi útlém věku však Lê Phổ osiřel, a tak jej vychovávala žena jeho 

staršího bratra. V šestnácti letech se zapsal do Průmyslové umělecké školy v Hanoji, 

kterou vedl profesor Gustave Hieroltz. Na radu tehdejšího malíře z Hanoje, učitele 

francouzského a sino-vietnamského uměleckého stylu Nam Sơna (viz kap. 4.1), se 

již v osmnácti letech Lê Phổ přihlásil na Akademii krásného umění v Hanoji. Nam 

Sơn se stal prvním vietnamským profesorem na této akademii, kterou v roce 1924 

založil jeho učitel, Victor Tardieu (1870-1837).  

 

Lê Phổ zažil nezapomenutelných pět let s učiteli Tardieum a Inguimbertym, kteří 

vyučovali malbu na hedvábí, lakování a tradiční vietnamské umění, ale i západní 

olejomalbu. Mezi jeho spolužáky patřili další nadaní budoucí umělci jako byl Tô Ngọc 
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Vân, Vũ Cao Đàm a Mai Thứ, ti se stali také jeho blízkými přáteli. Byl fascinován 

úplně vším, včetně samotné budovy školy. V letech 1925-1930, tedy v době svých 

studií, prošel Lê Phổ výukou kreslení, malby na hedvábí, sochání, dekorace, estetiky, 

historie umění, archeologie, anatomie a perspektivy a jeho první výstava děl 

proběhla společně s jeho přáteli Mai Thứ a Vũ Cao Đàm v Hanoji v roce 1928. 113 

Poté, co Lê Phổ absolvoval akademii, přijal nabídku od Tardieua, aby se stal jeho 

asistentem pro přípravu Exposition Coloniale v Paříži. Spolu se svými spolužáky 

provedl dekoraci Lakového salónu (Laquer Salon). V roce 1932 se Lê Phổ zapsal na 

Akademii krásného umění v Paříži (L'École des beaux-arts de Paris) a zároveň 

cestoval po Belgii, Holandsku a Itálii, aby rozšířil své znalosti evropského umění. 

Vystavoval v Římě, pak se vrátil v roce 1933 domů, kde získal učitelské místo na 

Akademi krásného umění v Hanoji, ve stejném roce měl svou první individuální 

výstavu. Následující rok navštívil Peking, Palácové a Národní muzeum, kde si 

prohloubil své znalosti orientálního umění. Po výletu do císařského města Huế, kde 

portrétoval samotného císaře Bảo Đại a císařovnu Nam Phương, odjel roku 1937 do 

Paříže jako umělecký ředitel indočínské sekce na Světovém veletrhu a rozhodl se 

zde zůstat natrvalo.  

 

Tehdy třicetiletý Lê Phổ měl solidní vzdělání, zkušenosti z krátkodobých cest a jeho 

úspěchy po první soukromé výstavě v Paříži v roce 1938 následovaly jeden za 

druhým. Jeho oblíbenými malíři byli Pierre Bonnard, Albert Marquet, Peter Paul 

Rubens, Piero della Francesca, Fra Angelico, Benozzo Gozzoli a Henri Matisse,114 s 

posledním byl dokonce osobně seznámen díky vlastníkovi prominentní galerie 

Jolymu v roce 1943 a přijal mistrovu radu používat světlejší barvy.115 V roce 1939 byl 

sice naverbován do francouzské armády, ale byl po roce propuštěn po náhlé 

kapitulaci Francie.  

 

Vystavoval v předních pařížských galeriích, v Bruselu (1948), v roce 1945 uspořádal 

výstavu společných děl s Vũ Cao Đàm a Mai Thứ a v roce 1964 podepsal kontrakt 
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s Findlay of Chicago, New York a Palm Brach. Výstava s názvem Âme du Vietnam 

(Duše Vietnamu) v Paříži roku 1966 mu vydobyla status jednoho z největších 

vietnamských malířů. Jeho plátna se pak stala nejdražšími vietnamskými díly na 

světovém trhu. Svým jemným stylem, mistrovstvím barev, svým neúnavným 

hledáním „podstata krásy“ se stal jedinečným umělcem, který prokazoval, že se 

Východ a Západ mohou setkat.116 

 

Jeho nejznámějším dílem je obraz s názvem ,,Tuổi xuân xanh‘‘ (Šťastný věk), olej na 

plátně z roku 1930.  Střízlivé odstíny hnědé navozují pocit tepla. Výjev (obrázek č. 7) 

znázorňuje volný čas ve stínu stromů v užším kruhu společnosti. Celkově působí 

vkusně, ale trochu fádně. Lê Phổ byl známý využíváním tmavších barev, toho je 

důkazem malba na hedvábí opět z roku 1930 jménem ,,Thiếu nữ và chim két‘‘ (Dívka 

a zelený pták). Velice důležitou roli hraje detail dívčiných očí, ze kterého vychází 

celková snová atmosféra obrazu (obrázek č. 8), není náhodou, že se pozice očí 

nachází v tzv. zlatém řezu.117 Celý dívčin obličej je stylizovaný něžným a neotřelým 

způsobem. Zelené záclony snadno zaměnitelné s nočním nebem pak dotváří poezii 

obrazu. 

 

 

4.1.5  Vũ Cao Đàm  

 

Vũ Cao Đàm se narodil jako pátý z devíti dětí v hanojské rodině roku 1907. Jeho otec 

založil hanojskou Školu překladatelů (Trường Thông ngôn tại Hà Nội).118 V roce 1926 

začal studovat na hanojské Škole krásného umění, kde se stal blízkým přítelem 

ostatních nadaných mladých studentů Tô Ngọc Vâna, Thang Trành Phềnha,  Lê Phô, 

Mai Thứ a Nguyễn Phan Chána.119 

 

                                            
116

 Noppe, C., Hubert, J., 2003, str. 214. 
117

 Matematické rozdělení úsečky na dvě části tak, aby poměr menší části k větší části byl stejný jako 
poměr větší části k celé úsečce. Je to ideální harmonický kompoziční poměr aplikovaný od starověku 
ve výtvarném umění. Nazývaný též božský poměr, který se mimo jiné objevuje i v přírodě v anatomii 
rostlin a zvířat, v chemii v krystalických strukturách nebo v astronomii v rozložení hvězd a planet. 
Ilustrovaný encyklopedický slovník, Praha, 1981, str. 380.  
118

 Založená roku 1889 a financována vládou protektorátu Tonkinu (Bắc kỳ). viz www.chimviet.free.fr  
119

 Noppe, C., Hubert, J.-F., 2003, str. 214. 



39 

 

Vũ Cao Đàm uváděl Victora Tardieua a Inguimbertyho za své dva klíčové prameny 

inspirace. Nicméně osoba, která na něj měla největší vliv svým podnětným 

způsobem výuky architektury, byl málo známý architekt Charles François Batteur.120 

Proto první práce Vũ Cao Đàma zachycovaly staré pamětihodnosti Hanoje, jako byla 

brána Đại Thành Môn (Brána v Chrámu literatury), chrám Văn Miều (Chrám 

literatury), buddhistická svatyně Láng a chrám Bạch Mã.  

 

Učební osnovy akademie dávaly důraz na akty, které si Đàm zamiloval. Francouzští 

pedagogové podporovali studenty, aby po dobu prvních tří let studia trávili tři hodiny 

denně malováním aktů, což mělo vybrousit jejich schopnosti pozorování a zachycení 

tak složitého subjektu jako je lidské tělo, učili, že je tou nejobtížnější látkou pro 

vnímání jak barev, tak i tvarů. Druhým oblíbeným předmětem Vũ Cao Đàma bylo 

modelování. Tardieu velmi rychle rozpoznal jeho talent a přinutil ho věnovat se 

sochařství a malování modelů. Vũ Cao Đàm vytvořil několik bust svého otce, mnoho 

soch mladých dívek a dokonce samotného Tardieua (později, v roce 1977 tuto bustu 

daroval Akademii). Jedna jeho busta vyvolala na výstavě Exposition Coloniale (1931) 

bouřlivý ohlas.121 

 

Na začátku kariéry byl ovlivňován jednak mistry italského primitivismu a 

francouzského impresionismu (Gauguinem, van Goghem, Bombardym, Matissem a 

značně také fauvismem) ale se stejnou lehkostí uplatňoval i moudrost khmerské a 

čínské tradice rytectví a modelování. V roce 1931 absolvoval Akademii, rovněž 

vystavoval na Exposition Coloniale a získal stipendium ke studiu ve Francii. Při 

oceánské plavbě do Marseille prokázal své zkušenosti a talent, když vytvořil busty 

francouzského ministra Paula Reynauda a jeho dcery, kteří cestovali společně s ním. 

Dychtivě si zdokonaloval své znalosti na Ėcole du Louvre v Paříži a participoval na 

mnoha prestižních výstavách. Na Světovém veletrhu122 byl Vũ Cao Đàm, přizvaný Lê 

Phổem, fascinován rozmanitostí uměleckých technik, hluboce na něj zapůsobil finský 

pavilon a obraz Picassa Guernica. Také francouzské umělecké moderní tendence 

jako kubismus Jacquese Lipchitze a již zmíněného Pabla Picassa, abstraktní malby 

Georgese Vantogerlooa a surrealismus Marcela Duchampa a Alberta Giacomettiho 
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ho přiměly sloučit tendence v západním umění s jeho citem pro orientální tradice, 

které nechtěl zrazovat.123  

 

V období let 1931 až 1940 Vũ Cao Đàm maloval především na hedvábí, ovšem tyto 

práce dnes lze jen těžko nalézt. Práce jsou v duchu s čínskou kaligrafií, 

s autentickými lehkými tahy černého inkoustu, které navozují atmosféru tichého 

uvolnění.  

 

V roce 1936 ho francouzská vláda na základě jeho prací jmenovala mistrem mladých 

Asiatů v porcelánce Manufacture de Sèvres. Výsledkem byly výrobky jasně vyjevující 

typické khmerské prvky Angor Watu. V roce 1938 se oženil s francouzskou 

pianistkou Renée Appriou a měli dvě děti. S německou okupací v roce 1940 přišel i 

problém sehnat základní pracovní materiál, veškerý bronz a železo bylo sléváno a 

bylo dopravováno do Německa pro válečné potřeby. Proto Vũ Cao Đàm poprvé 

použil terakotu124 na bustu Tardieurova syna a jeho snachy, a pak i na další svá díla.  

 

Po 2. světové válce vystavoval v předních galeriích spolu s Lê Phổem a Mai Thứem. 

Také byl přijat Ho Či Minem, aby vytvořil jeho bustu. Na jaře roku 1946 v Paříži 

otevřel výstavu svých maleb na hedvábí a na základě této výstavy o něm napsala 

slavná francouzská kunsthistorička zabývající se uměním Indie a jihovýchodní Asie 

Jeannine Auboyer (1912-1980) článek v časopisu France Illustration (Francouzké 

ilustrace).125 V roce 1949 ho jeho slabé zdraví donutilo opustit Paříž a na čas se 

uchýlil na jihu Francie. V Saint-Paul de Vence zůstal až do roku 1952, přičemž 

jedním z jeho sousedů byl Marc Chagall, který ho také významně ovlivnil.126   

 

Vũ Cao Đàm začal malovat olejomalby až v roce 1952, v čemž vytrval až do konce 

jeho tvůrčí kariéry. Měl mnoho úspěšných výstav ve Francii a Švýcarsku, také v roce 

1960 v Bruselu, v roce 1963 v Londýně. Tehdy mu opět Findlay Gallery nabídla, že 

mu bude financovat putovní výstavu po Chicagu, Los Angeles a New Yorku. Umírá 

v roce 2000.127 
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Když byl Vũ Cao Đàm tázán na význam své tvorby, odpověděl následujícími slovy: 

„V současné době se hledá mnohonárodnostní a multikulturní vyjádření. Myslím si, 

že jsem první, který se pokusil o soulad, který nerozhněvá tradice, své asijské kořeny 

propojit s tím, co jsem si vzal od západních mistrů.“ 128 

 

Z malířských děl Vũ Cao Đàma bych ráda zmínila olejomalbu z roku 1964 s názvem 

,,Thần‘‘ (Bohyně). Červenožlutomodrý obraz (obrázek č. 9) je geniálním dílem tohoto 

umělce, který principem vrstvení experimentuje s olejovými barvami. Vzniká tak 

výjev, který je neučesaný a zároveň velice konkrétní a ucelený. Výjev bohyně 

obklopené lotosy, jež jí zároveň dokreslují svatozář, může stejně tak působit dojmem 

starého obrázku na oprýskané zdi. Vhodně zvolené barvy (červené pozadí evokující 

ženskost), které se navzájem prolínají (například obličej bohyně má barvu 

namodralého lotosu), odvádí pozornost od detailních kontur sedící postavy. Široký 

klín neúměrný k celé postavě dodává pocit stoického klidu, ukotvenosti. Dá se říci, že 

jako náboženský obraz splňuje všechny předpoklady.  

 

Další dílo, tentokrát malba na hedvábí z roku 1940, se jmenuje ,,Hề Chèo‘‘ (Šašek 

loutkového divadla Chèo). Jde o kouzelný portrét (obrázek č. 10) evidentního 

hlupáka. Kromě malířských pláten tvořil Vũ Cao Đàm různé sochy (obrázek č. 11). 

Uvedu zde hliněnou sochu s názvem ,,Thiếu nữ Hà Nội‘‘ (Hanojanka), stojící postava 

dívky s vlající tapisérií. Vũ Cao Đàm pracoval také s kamenem a bronzem. 

 

 

4.1.6  Lê Thị Lưu 

 

Lê Thị Lưu se narodila 19. ledna 1911 ve vesničce Thố Khối129. Byla křehkou a 

neduživou dívkou, která se narodila v nepříznivé době.130 Otcovo francouzské 

vzdělání jí otevřelo cestu do vyšších sociálních kruhů, mezi které patřili její 
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podporovatelé Nguyễn Văn Vĩnh, spisovatel a šéfredaktor celé řady populárních 

literárních časopisů, jako např. literárního revue s názvem Trung Bắc Tân Văn 

(Noviny středu a severu); senátor Phạm Huy Lục, který se snažil udržet Hanojskou 

školu krásného umění a Ngo Van Phu, nastávající šéfredaktor deníku Dông Pháp 

(Východ Francie). Když Lê Thi Lưu skončila základní školu, nenásledovala své dvě 

starší sestry na pedagogickou školu, ale zvolila v roce 1926 Indočínskou školu 

krásného umění v Hanoji.131 Přestože měl její otec francouzské vzdělání, jeho 

výchova měla mandarínské rysy, jež se projevovaly například tím, že nutil všechny 

své čtyři dcery mít dlouhé vlasy, lakovat si zuby na černo nebo nosit tradiční černé 

kalhoty. Přitom se mladá a talentovaná Lê Thi Lưu učila na akademii kreslit akty, kde 

jí stáli modelem vězni (v té době by nikdo jiný nahý dobrovolně nepózoval).132  

 

Lê Thi Lưu ve své vzpomínce uváděla dvě události, které ji přiměly věnovat se 

malování. První byla vzpomínka na rozhovor s učitelem, který jí fascinoval svým 

vysvětlením zvětšenin. Jak to sama líčila Lê Thi Lưu:,,Šla jsem navštívit přítele, jehož 

otec vlastnil divadlo. Když jsem vstoupila na pódium, uviděla jsem muže stojícího na 

plátně, jak lehkým ťukáním nanáší různé barvy sem a tam. Zblízka nemůžeš vidět, co 

doopravdy maluje.‘‘ Tento muž byl studentem slavného Thang Tràn Phềnhe133 a 

rekvizitář zbudovaného divadla, které mělo zakázky zahrnující například chrám Ngọc 

Sơn.134 Vysvětlil jí, že maloval jednu z rekvizit ke hře a že se na to musí podívat 

z odstupu. Právě tato jednoduchá příhoda ji inspirovala k malbě, ačkoli stále ještě 

pochybovala o svých schopnostech a smyslu pro oddanost právě této profesi. Sama 

vypráví:,,Tak jsem se rozhodla a koupila si knihu o umění, abych se naučila, jak 

kreslit a dělat perspektivu k vstupním zkouškám. Jako praktické cvičení doma jsem 

malovala služebného, kterého jsem požádala, ať si vyhrne kalhoty nad kolena, abych 

viděla tvar jeho nohy.‘‘  

 

U vstupních zkoušek byla Lê Thi Lưu na třináctém místě, prošla ročním přípravným 

kurzem a začala studovat na FACI. Dále vzpomíná:,,Dostudovala jsem roku 1932. 

V roce 1929 jsem měla společně se svými spolužáky výstavu. Na konci léta, jsme 
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 Noppe, C., Hubert, J.-F., 2003, str. 206.  
132

 Tamtéž, str. 206. 
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 Thang Tràn Phềnh byl studentem těsně po založení FACI. 
134

 Chrám z 16. století ležící na ostrůvku Jezera navráceného meče (Hồ Hoàn Kiếm) v Hanoji. 
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měli mít nové malby na začátek školy. Zeptala jsem se strýce, jestli by mi neseděl 

modelem. Obraz byl ještě mokrý, když jsem ho nesla do školy. Ve škole byla 

uspořádána výstava. Za deset minut se prodaly dva z mých obrazů za 400 dongů. 

Nemohla jsem tomu uvěřit. Za celý život jsem neměla tolik peněz. V té době stál 

pokoj a plátno 3 dongy na den…pan Tardieu s panem Inguimbertym se zastavili u 

mého portrétu strýce a byli nadšeni. Pan Inguimberty jej ukázal Tô Ngọc Vânovi a 

ptal se ho, jak dlouho mu to trvalo namalovat. Měla jsem obrovskou radost, protože 

Vân byl můj vzor a já milovala jeho práci.‘‘  

 

Po tom, co Lê Thi Lưu vyhrála Silver Prize roku 1931 na Exposition Coloniale,  sama 

vyučovala malbu v Hanoji, Huế a Saigonu. V letech 1935-1940, potom odjela se 

svým manželem do Francie. Její spolužáci Vũ Cao Đàm, Lê Phổ a Mai Thứ tam 

odjeli už před ní. Lê Thi Lưu se po několika výstavách roku 1946 stala členkou Union 

des Femmes Peintres, Sculpteurs et Graveurs (Unie žen malířek, sochařek a 

grafiček) v Paříži.135 V Paříži se Lê Thi Lưu setkala s tvrdou konkurencí na trhu 

umění, následně měla srdeční záchvat  a díky chatrnému zdraví přestala Lê Thi Lưu 

malovat až do roku 1956. Poté vystavila čtyři plátna v galerii pro náročné zákazníky 

Faubourg Saint-Honoré, které během tří dnů prodala. A tak si znovu dodala odvahy. 

Potom, co získala cenu Best Foreign Woman Painter Award (cena za Nejlepší 

zahraniční malířku), usilovala o změnu ve svém stylu, přitom však vyloučila abstrakci. 

V listopadu 1962 měla vlastní výstavu ve Foyer des Artistes v Montparnasse. 

S horším zdravotním stavem Lê Thi Lưu pokračovala v malování až do její smrti dne 

6. června 1988.136 

 

Z děl malířky Lê Thi Lưu, která převážně tvoří portréty, uvedu malbu na hedvábí 

(obrázek č. 12) z roku 1961 pojmenovanou ,,Mẹ con‘‘ (Matka s dítětem). Děti byly 

opakovaným námětem pro mnoho dalších jejích děl, bohužel mají také společný rys 

kýčovitosti. Těžko říct, zda pochází z kombinace barev nebo příliš uhlazených a 

nepřirozených výrazů ve tváři. Druhým portrétem z roku 1959 je,,Chân dung em bé‘‘ 

(Portrét dítěte). Tento obraz (Obrázek č. 13) je barevně střídmější a kouřové hnědé 

pozadí evokuje stará díla. 
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4.1.7  Bùi Xuân Phái 

 

Búi Xuân Phái se narodil 1. září roku 1920 v hanojské severní čtvrti Quốc Oai 

v rodině střední třídy jako mladší syn Bùi Xuân Hộa.137 Na FACI byl přijat v roce 

1941, kdy ze školy vyšlo spoustu nových talentů. Mezi jeho spolužáky patřili 

například Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Tiến Chung, Hoàng Đình Tài a jeho 

společenský kruh tvořili Nguyễn Sáng, Phạm Văn Đôn, Trần Đình Thọ, Vô Lang a 

Dương Bích Liên, mimo jiné osobnosti, které se výrazně otiskly do vietnamského 

umění 20. století.  

 

Přestože v letech 1940-1945 byla Indočína pod dvojí okupací Francie a Japonska a 

přes veškerá omezení s tím spojená, (např. přes letecké bombové útoky a jen 

sporadický přístup ke zprávám z okolního světa), zde vietnamští studenti umění 

nalezli stimulující prostředí pro zdokonalování se a prostředí k nalezení inspirace. Búi 

Xuân Phái dokončil školu v roce 1946, v té době byl už válečným veteránem 

z revoluce, která proběhla v srpnu roku 1945. Ta přinutila císaře Bảo Đạie k abdikaci 

ve prospěch Ho Či Mina. Krátce po dokončení studia se Búi Xuân Phái připojil k hnutí 

Việt Minh138 a do Hanoje se vrátil až roku 1950.  

 

Navzdory tomu, že byl vlastencem, na prvním místě byl vždy umělcem, tedy tím, kdo 

měl problém s ideologickými požadavky doby na malíře šířit marxismus a propůjčit 

svůj talent do služeb lidu a komunistické straně. Malíři se drželi toho, že lidskost 

nemůže plodit krutost a Pháiův život je toho svědectvím, které popírá Tô Ngọc Vânův 

výrok, že:,,Problém pravdivosti, řekl bych, je otázkou ideologie.“139 Pháiův život, který 

se zračil v jeho velkolepé práci, se točil kolem jedné zásadní otázky. Má určitá 

ideologická skupina právo diktovat někomu jak psát, jak interpretovat sám sebe a 

svůj vlastní život? Třebaže byl primárně malířem, také psal články a dělal ilustrace 

pro různé vlastenecky laděné deníky a periodika, například pro časopis Văn Nghệ 
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 Liga za nezávislost Vietnamu. Hlavatá, L., Ičo, J., Karlová, P., Strašáková, M., 2008, str. 352. 
139

 Noppe, C., Hubert, J.-F., 2003, str. 222. 
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(Umění a literatura),140 kromě toho se živil scénografií moderního i vodního 

loutkového divadla Chèo.141  Ze svého pronajatého bytu v ulici Thuốc Bắc v Hanoji 

pozoroval a zachytil život a dění na ulici, poloprofesionální herce divadla Chèo,142 a 

jiné další detailní situace, které jeho oči stihly zachytit.  

 

Ačkoli měl jedinou výstavu, která proběhla v Hanoji roku 1984, jeho dílo se setkalo 

s velikým ohlasem a uznáním na domácí půdě i v zahraničí. Nejen proto však patří 

mezi nejlepší vietnamské umělce posledního století, také svým nezlomným bojem 

proti nesvobodnému vyjadřování v umění byl pro tehdejší umělce důležitým 

morálním vzorem. Nemoc, zapříčiněna přílišným pitím alkoholu, byla reakcí na 

problémy nepřátelského světa kolem něj. Jeho smrt v Hanoji roku 1988 zanechala 

prázdnotu, která doposud nebyla zaplněna.143 V roce 1996 obdržel Ho Či Minovu 

cenu za literaturu a umění.144 

 

Mezi nejznámější díla Bùi Xuân Pháie z prostředí Hanoje patří obraz ,,Phố Hà Nội‘‘ 

(Hanojská ulice) z roku 1980. Jeho unikátní styl využívá silné nánosy olejových 

barev, které potom rozmáchnutými tahy bezostyšně klade na plátno (obrázek č. 14). 

Rafinované barvy několika odstínů a zjednodušené tvary působí lehce a přitom 

velkoryse, a tak každý z výjevů městské krajiny nabízí jistou míru roztomilosti.  Velice 

trefně přitom vystihuje hanojské počasí, tedy všudypřítomnou vlhkost třepetajícího se 

vzduchu. Ve Pháiově malbě je pokaždé cítit určitý nadhled. Objekty, které maluje, 

znázorňuje s vědomím vyzdvihnout povahu či ducha daných věcí, proto bych si Bùi 

Xuân Pháie dovolila zařadit do moderního expresionismu. Další z děl, které maloval 

ve věku 64 let, je obraz s názvem ,,Thiếu nữ‘‘ (Mladá dívka), datováno k roku 1984. 

Obraz (obrázek č. 15) je malován technikou laku na desce. Mladá dívka oplývá 

černými hustými vlasy, její tvář je sebejistá, zatím nezatěžkaná vráskami z vlastních 

zkušeností, oči jsou přímé a pronikavé, kromě toho jsou tu neobratně až stydlivě 

                                            
140

 Členem redakce časopisu byl i slavný básník Xuân Diệu. Informace z přednášky Mgr. Márie 
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je forma lidové opery. Scéna je tvořena z malé vodní nádrže, ve které se pohybují loutky ovládané 
herci za oponou. Po stranách je orchestr hrající tradiční hudbu. 
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zkřížené ruce, které mimo jiné vytváří v obrazu dojem mládí. V zdánlivě 

jednoduchém stylu se skrývá pravdivý pohled okamžiku, vysekaného z proudu času. 
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5. Závěr 

 

Svou bakalářskou prací bych ráda přispěla k tématu, které ještě na půdě české 

vietnamistiky nebylo téměř zpracováno, moderní malířství ve Vietnamu. Snažila jsem 

se odpovědět na otázku, odkud a kam se vietnamští malíři ve svém umění vydali a 

čím z hlediska kulturního vývoje bylo zásadní období let 1925-1945, a v neposlední 

řadě co se odehrává, když se propojí asijské a západní pojetí umění? Kulturní 

dědictví je determinováno tradicí národa a vietnamští lidé svoji tradici od nepaměti 

velmi ctí. Když se do tohoto světa živých tradic dostaly tradice západní, vzniklo 

podivuhodné propojení dvou zcela odlišných světů a výsledek je přinejmenším 

zajímavý. U generace vietnamských malířů první poloviny 20. století je západní vliv 

patrný a vytváří tak jejich mnohdy barevně odvážnou tvorbu dokonalou.  

 

Velmi zásadní událostí pro vznik moderního vietnamského výtvarného umění bylo 

založení vysoké Indočínské školy krásného umění francouzským malířem Victorem 

Tardieu v roce 1925. Na tuto  školu se hlásilo nespočet uchazečů, bylo tedy téměř 

jistotou, že výběr přijatých studentů bude zahrnovat jen ty z nejlepších. Evropský 

vkus a jakási vážnost výuky skrze tradiční evropskou školu klasiků byla přidanou 

hodnotou v očích tehdejší generace vietnamských malířů. Dá se říci, že tato 

generace je opravdovým pokladem malířského umění ve Vietnamu a je až 

s podivem, že toto produktivní období bylo zároveň obdobím válečným. V dílech 

absolventů školy, ať těch, co se usídlili natrvalo ve Francii, či těch co preferovali 

zůstat doma, lze spatřit styl Renoirea, Maneta, Degase, Moneta, Pissaroa a Pierrea, 

navíc s jakýmsi přídechem hravosti, lehkosti, tropických veder a jasných barev. 

Věřím, že ucelené zpracování tohoto významného období pro vznik moderního 

vietnamského malířství přinese podnětný základ pro další hlubší bádání.  

 

Tato práce má pro mě ještě také důležitý osobní význam. Pod vlivem malířů, o 

kterých jsem sbírala informace, jsem se postupně po mnohaleté odmlce vrátila 

k vlastní malířské tvorbě. Díla této generace vietnamských malířů dodnes poskytují 

bohatou inspiraci, která je k životu dnešního člověka tak důležitá. 
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Příloha 

 

Obrázek 1 

Nam Sơn, Chân dung mẹ tôi (portrét mé matky), 1930, olej. 
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Obrázek 2 

Nam Sơn, Chợ gạo trên hữu ngạn sông hồng (Rýžový trh na břehu řeky), 1930, 

malba na hedvábí. 

 

 

Obrázek 3 

Nguyễn Phan Chánh, Chơi ô ăn quan (Čtvercová hra), 1892-1984, malba na 

hedvábí. 
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Obrázek 4 

Nguyễn Phan Chánh, Người đàn bà hái rau muống (Žena sbírající vodní špenát), 

1938, malba na hedvábí.  
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Obrázek 5 

Tô Ngọc Vân, Thiếu nữ bên hoa huệ (Dívka u kytice lilií), 1906-1954, olej. 

 



56 

 

 

Obrázek 6 

Tô Ngọc Vân, Đốt đuốc đi học (Zapalování pochodně na cestu do školy), 1954, 

kombinace technik. 
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Obrázek 7 

Thiếu nữ và chim két (Dívka a zelený pták), 1930, malba na hedvábí. 
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Obrázek 8 

Lê Phổ, Tuổi xuân xanh (Šťastný věk), 1930, olej. 
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Obrázek 9 

Vũ Cao Đàm, Thần (Bohyně), 1964, olej. 
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Obrázek 10 

Vũ Cao Đàm, Hề Chèo (Šašek loutkového divadla Chèo), 1940, malba na hedvábí. 
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Obrázek 11 

Vũ Cao Đàm, Thiếu nữ Hà Nội (Hanojanka), kámen. 
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Obrázek 12 

Lê Thị Lưu, Mẹ con (Matka s dítětem), 1961, malba na hedvábí. 
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Obrázek 13 

Lê Thị Lưu, Chân dung em bé (Portrét dítěte), 1959, malba na hedvábí. 
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Obrázek 14 

 Bùi Xuân Phái, Phố Hà Nội (Hanojská ulice), 1980, olej. 
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Obrázek 15 

Bùi Xuân Phái, Thiếu nữ (Mladá dívka), 1984, lak. 
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Obrázek 16 

Victor Tardieu, The Mandarins (Mandaríni), 1922, olej. 
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Obrázek 17 

Victor Tardieu, Detail dokončené nástěnné malby v Univerzitě krásného umění, 

1921-1923, olej.  

 

 

Obrázek 18 

Victor Tardieu, Chợ bên sông (Tržiště na břehu řeky), olej. 
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Obrázek 19 

Victor Tardieu, Một phụ nữ Việt Nam (Vietnamská žena), olej. 

 

 

Obrázek 20 

Vicor Tardieu, Mẫu Tử (Mateřství), uhel. 
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Obrázek 21 

Joseph Inguimberty, Lăng Gia Long (Hrobka císaře Gia Longa), olej na dřevě. 
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Obrázek 22 

Joseph Inguimberty, Trưa hè (Poledne v létě), olej. 
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Obrázek 23 

Joseph Inguimberty, Ruộng đồng (Rýžové pole), 1896-1971, olej. 


