
 
 
GIÁ TĂNG MỚI CHO CÁC HỌA SĨ CHÂU Á ĐƯỢC ĐẤU GIÁ 
  
MỘT BUỔI ĐẤU GIÁ "CẨN THẬN" VÀ HAI KỶ LỤC THẾ GIỚI 
 
 
Pháp, Neuilly-sur-Seine, ngày 7 tháng 6 năm 2021 - Bộ phận Họa sĩ châu Á của nhà đấu gia 
Aguttes đã tổ chức buổi đấu giá thứ 29 vào thứ Hai, ngày 7 tháng 6 năm 2021, mang ra ánh sang các 
họa sĩ từ Trường mỹ thuật Hà Nội với một sưu tập các tác phẩm được lựa chọn cẩn thận bởi 
Charlotte Aguttes-Reynier. 
  
Tổng cộng hơn 1,8 triệu euro (1.838.100 €) và như vậy nhân lên gấp ba ước tính giá thấp, phiên bán 
đấu giá ghi được một số kỷ lục thế giới cho Aguttes, lãnh đạo lịch sử trên thị trường này. 
 
  
"Các người mua tranh Pháp và nước ngoài đã rất tích cực, trong phòng đấu giá cũng như qua điện 
thoại, và đã xác nhận sự quan tâm mạnh mẽ của họ đối với thị trường mới này, tiếp tục gây ngạc 
nhiên cho chúng tôi", Charlotte Aguttes-Reynier nói. 
  
 
 
Top 5 bán đấu giá  
 
1 - PHẠM HẬU (1903-1995) - Phong cảnh với thuyền, 1943 - 833 000 Euro - kỷ lục 
thế giới thứ 2 cho họa sĩ 
  
3 - ALIX AYMÉ (1894-1989) - Khỏa thân và sen, khoảng 1938 - 322 600 Euro - kỷ lục 
thế giới mới cho họa sĩ 
  
2 - MAI TRUNG THỨ (1906-1980) - Phụ nữ trẻ và con trong một phong cảnh, 1960 - 
106 600 Euro 
 
4 - LÊ PHỔ (1907-2001) - Bình hoa thủy tinh - 78 000 Euro 
  
5 - ALIX AYMÉ (1894-1989) - Cô gái trẻ, khoảng 1935 - 78 000 Euro 
 
 
Tất cả các giá được thể hiện bao gồm chi phí 
 



Là trung tâm của phiên bán đấu giá và kỷ lục thế giới thứ hai cho họa sĩ, một bức 
sơn mài ký tên Phạm Hậu (1903-1995), đã tăng hơn gấp 5 ước tính thấp và bay vọt 
lên 833 000 euro sau một trận đấu giá dài giữa phòng đấu giá và những cuộc điện 
thoại.  

 
PHẠM HẬU (1903-1995) 
Kết quả: 833 000 euro, kỷ lục thế giới thứ 2 cho họa sĩ 
 
Kỷ lục thế giới mới cho họa sĩ Alix Aymé (1894-1989), với Khỏa thân và sen, đã 
quyến rũ các nhà đấu giá Pháp, Hồng Kông, Việt Nam và tổng cộng 322 600 euro. 
 
 

 
Alix AYMÉ (1894-1989) 
Kết quả : 322 600 euro 
 
 
Một bức tranh mực và màu trên lụa minh họa một cảnh gia đình của Mai Trung 
Thứ (1906-1980) đã tìm thấy người mua ở mức giá 106 600 euro. 
  
 



 
 
MAI TRUNG THỨ (1906-1980) 
Kết quả : 106 600 euro 
 
 
Cô gái trẻ, một tác phẩm khác của Alix Aymé, thể hiện sự làm chủ hoàn hảo của bà 
trong nghệ thuật sơn mài, bay vọt đến giá 78 000 euro. 
 
 

 
 
Alix AYMÉ (1894-1989) 
Kết quả : 78 000 euro 
 
Cuối cùng, Lê PhỔ tổng cộng 297 700 euro với năm bức tranh của thời kỳ 
Romanet. Bình hoa thủy tinh, đã quyến rũ một nhà  đấu giá với giá 78 000 euro. Họa 
sĩ chơi với các ảnh hưởng và kết hợp kỹ thuật truyền thống của sơn dầu trên lụa, rất 
phổ biến ở các họa sĩ phương Tây. Bức tranh thứ hai của Lê PhỔ, một Bó hoa 
hồng, tăng gấp bốn lần ước tính ở mức 65 500 euro.  

  



 
 

 

 
LÊ PHỔ (1907-2001) 
Kết quả : 78 000 euro  

LÊ PHỔ (1907-2001) 
Kết quả : 65 000 euro 

   

"Tôi rất vui mừng được cung cấp qua từng phiên bán đấu giá, từ trong gần 10 năm 
nay, các kỷ lục thế giới cho các cá nhân ở châu Âu chọn tôi để bán các tác phẩm 
của họ. Tôi hợp tác với họ với tất cả sự minh bạch, trong sự thoải mái của một buổi 
bán đấu giá ở Pháp và theo nguyên tắc mối quan hệ của sự tin tưởng, đơn giản và 
chân thành, đặc trưng cho nhà đấu giá của chúng tôi", đã kết luận Charlotte Aguttes-
Reynier sau phiên bán đấu giá. 
  
Một phiên bán đấu giá cẩn thận cho thấy trước một buổi tuyệt vời cho phiên đấu giá 
thứ 30 dành riêng cho các họa sĩ từ châu Á đến Pháp vào đầu thế kỷ XX, sẽ được 
tổ chức vào ngày 30 tháng 9.  
 
  
Phiên bán đấu giá tiếp theo đang chuẩn bị 
  
HỌA SĨ CHÂU Á, CÁC TÁC PHẨM QUAN TRỌNG 
  
30 tháng 9 năm 2021 
  
 


