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Vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 4, phòng tranh Aguttes sẽ tổ chức buổi đấu giá tranh 
lần thứ 20 dành riêng cho các họa sĩ châu Á tại Drouot, Paris.

Đây là cuộc triển lãm dài ngày tại Neuilly-sur-Seine và sẽ kết thúc vào ngày 10 
và 11 tháng 4 tại Drouot, phòng 9.

Như thường lệ, triển lãm lần này sẽ vinh danh các họa sĩ Trung Quốc và các 
họa sĩ tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Triển lãm cũng trưng bày 
các bức tranh lụa của Victor Tardieu, Nam Sơn, Inguimberty và các bức tranh 
khác có chữ ký của các học trò của họ, trong đó có cả Vũ Cao Đàm ...

Triển lãm cũng sẽ giới thiệu bộ sưu tập tuyệt vời của họa sĩ Alix Aymé. Một bình 
phong sơn mài thể hiện kỹ thuật đẳng cấp của người nghệ sĩ, một bức tranh lụa tinh 
tế với những điểm nhấn bằng vàng, sẽ là những tác phẩm đầu tiên mở đầu cho bộ sưu 
tập tuyệt đẹp và quý giá cùng các bức tranh và nghiên cứu chưa từng được công bố.

Họa sỹ Alix Aymé từng là học trò của Maurice Denis trước khi bà dành nhiều 
năm chu du khắp châu Á. Bằng chứng về tài năng của nghệ sỹ này rất hiếm 
hoi. Bộ sưu tập lần này là minh chứng về giá trị của các tác phẩm của người 
nghệ sĩ này và bà vẫn không ngừng nổi tiếng.

Alix Aymé là giảng viên tại Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội trong nhiều năm. 
Bà không chỉ say mê dạy nghệ thuật sơn mài mà còn các kỹ thuật hội họa châu 
Á như: khắc đồng, vẽ lụa, màu nước, mực tàu, tranh vẽ lồng kính, màu tempera. 
Được Gauguin và nhóm họa sĩ Nabis kèm cặp, bằng sự tinh tế và tài năng thể hiện 
trong các tác phẩm, vị thế của bà sánh ngang với các nghệ sĩ vĩ đại nhất châu Á.

Aguttes đang chuẩn bị catalogue cho buổi đấu giá tại triển lãm. Aguttes trân trọng mời chủ sở hữu của các tác phẩm liên quan liên lạc để thẩm 
định miễn phí và bảo mật để giao dịch.

Chúng tôi đang tìm kiếm các chữ ký của các họa sỹ sau:  INGUIMBERTY – LÉ PHÔ – MAI TRUNG THU – NAM SON – NGUYEN PHAN CHANH  

VU CAO DAM – NGUYEN TIEN-CHUNG – LE THY – TRAN PHUC DUYEN – NGUYEN GIA TRI...   LIN FENGMIAN – PAN YULIANG – SANYU...

ASIAN PAINTERS
AUCTION : FRIDAY 12 APRIL 2019 - DROUOT, PARIS

Ngày 12/04/2019, Aguttes sẽ vinh danh Đại học Mỹ thuật Hà Nội tại buổi đấu giá tranh lần thứ 20 dành 
riêng cho các Họa sĩ Châu Á.

Nhân dịp này, buổi đấu giá tại triển lãm sẽ tập hợp tác phẩm của các họa sỹ tên tuổi của những khóa đầu 
tiên như Victor Tardieu - người Sáng lập trường, Nguyễn Nam Sơn; những người đặt nền móng cho 
Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội – nơi sản sinh ra các họa sỹ bậc thầy như Inguimberty và Alix Aymé.

Một bộ sưu tập gồm hơn 150 bản vẽ và bản phác thảo của Alix Aymé cũng sẽ được giới thiệu.
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Alix Aymé. Ink, painting on silk with gold highlights
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Alix Aymé. 150 drawings and sketches from a Collection never seen at auction 

Alix Aymé. Screen in lacquer
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Enjoying steady growth since its establishment in Neuilly-
sur-Seine more than twenty years ago, while also holding 
auctions at Drouot in Paris and in Lyon, AGUTTES was 
ranked as the fourth largest auction house in the French 
market in 2017, and the leading independent French auction 

house (without external shareholders). Headed by Claude Aguttes since 1974, six asso-
ciates, including his daughters Philippine Dupré la Tour and Charlotte Reynier-Aguttes, 
help manage the company today. The company holds 110 auctions per year with a team 
of 40, including four authorized auctioneers.
AGUTTES is also a major and most dynamic actor at Drouot in Paris, where it achieved 
the highest bids in 2015, 2017 and 2018.
Due to its professionalism, the auction house was recently chosen by the French Commercial 
Court to orchestrate the auctions of Aristophil’s tremendous collection of old manuscripts. 
The year 2017 was marked by the development of off-site sales, such as the one during 
“Les Grandes Heures Automobiles” at the Linas-Montlhéry motor circuit, or those held in 
the Arturo López private mansion in Neuilly-sur-Seine. Furthermore, in Lyon, significant 
renovations of the auction saleroom in the former train station of Brotteaux have just been 
completed which will allow new events to be created.


