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Qua nghiên cứu, luận án có một số kết luận sau:
1. Tranh minh họa trong tạp chí BAVH (1914-1944) của họa sĩ Việt Nam và
Pháp là nguồn tư liệu có nội dung đề cao ý thức bảo tồn vốn văn hóa nghệ thuật cổ về
chính trị, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, phần nhiều thuộc vùng địa phương xứ Huế.
2. Về nghệ thuật tạo hình, gồm các thể loại tranh minh họa tiêu biểu gồm phong
cảnh, chân dung, sinh hoạt, tranh minh họa khác, mang đặc điểm mới về ngôn ngữ tạo
hình, phong cách, bút pháp, đã bổ sung, ghi dấu bước thay đổi trong giai đoạn chuyển
tiếp lịch sử giữa nghệ thuật tạo hình truyền thống với sự cách tân, là lối nhìn cơ bản
dựa trên nền khai thác vốn cũ, thời kỳ mỹ thuật chuyển sang hướng tạo hình hiện đại ở
Huế đầu thế kỷ XX.
3. Trong giao lưu văn hóa, họa sĩ Việt, Pháp cùng nhau vẽ về Huế thể hiện tình
cảm nhận biết vốn quý của nghệ thuật xưa và tiếp nhận tinh hoa của nền nghệ thuật tân
tiến hình thành hệ giá trị nghệ thuật hiện đại. Dù tiếp thu vốn kiến thức hội họa
phương Tây nhưng tinh thần tôn trọng sự khác biệt và các sắc thái văn hóa địa phương
vẫn được bảo tồn giá trị bản sắc Huế.
4. Tranh minh họa tạp chí BAVH có độ tin cậy và hàm lượng lớn về tính khoa
học là chuyên khảo khai mở vấn đề mỹ thuật hiện đại Huế, có vị trí và vai trò quan
trọng đối với mỹ thuật trong nền văn hóa đương thời.
5. Việc nghiên cứu nghệ thuật tạo hình tranh minh họa tạp chí BAVH góp phần
lưu giữ bản sắc văn hóa và phát huy giá trị đối với nghệ thuật hiện đại trong lịch sử mỹ
thuật Huế, Việt Nam đầu thế kỷ XX.
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