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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Muốn đào tạo có hiệu quả, trƣớc hết phải xác định đƣợc mục tiêu, vai 

trò của môn học đối với từng chuyên ngành nhằm xây dựng nội dung, 

phƣơng pháp, cách tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập phù hợp 

với đối tƣợng sinh viên. Việc dạy - học môn Trang trí nhằm hình thành và 

phát triển những kiến thức, kĩ năng cơ bản và nâng cao cho ngƣời theo học 

ngành Thiết kế Thời trang là vấn đề đặc thù.  

Mục tiêu ngành Thiết kế Thời trang là đào tạo những nghệ sĩ sáng tác: 

trang phục, phụ kiện, trang sức…vậy cần có những kiến thức, kỹ năng thực 

hành tốt hệ thống các bài trang trí mang tính sáng tạo bằng ngôn ngữ tạo 

hình mang tính biểu tƣợng, tƣợng trƣng, khái quát hoá… Bởi sinh viên 

ngành Thiết kế Thời trang không những học Trang trí để biết cách vẽ, biết 

cách phân tích, đánh giá, cảm nhận thẩm mỹ… mà còn ứng dụng các hoạ 

tiết, hoa văn Trang trí vào những bộ sƣu tập thiết kế sản phẩm thời trang.   

Môn Trang trí gần gũi cuộc sống song nó đòi hỏi phải thực sự linh 

hoạt trong phƣơng pháp dạy - học, tiếp thu những thành tựu sáng tạo của 

cha ông trên nền tảng vốn cổ nơi các di vật hiện tồn, từ đó hình thành nên 

những ý tƣởng sáng tạo hoa văn mang phù hợp xu hƣớng thời trang hiện 

đại. Việc kế thừa truyền thống trong lựa chọn các môtip cổ nhằm thể hiện 

tính dân tộc trong Thiết kế - Trang trí trang phục hiện đại ngƣời Việt là 

điều bấy lâu giới Thời trang quan tâm. Dƣới góc độ một ngƣời theo học 

ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy - học Mỹ thuật, chúng tôi nhận thức  

đƣợc  vai trò của nghệ thuật Trang trí đối với đời sống hiện đại.  

Những họa tiết cổ trong truyền thống mỹ thuật ngƣời Việt đều có tính 

kế thừa và phát triển, song mỗi thời lại có những nét đặc sắc riêng. Nếu hoa 

văn triều Lý đƣợc đánh giá là chau chuốt, quy phạm, thì hoa văn thời Trần 

thể hiện sự khoáng đạt, khỏe khoắn, sự chân thật trong dòng cảm xúc. 
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Những họa tiết đó đƣợc thêu, vẽ trên những trang phục cung đình xƣa hoặc 

chạm khắc trên các chất liệu gỗ, đá... và gốm. 

 Gốm thời Trần phát triển trên cơ sở kế thừa tinh hoa từ gốm thời Lý 

với nhiều loại hình phong phú. Ngoài gốm men ngọc, thời Trần đánh dấu 

sự phát triển rực rỡ dòng gốm hoa nâu với tạo hình và trang trí đặc sắc 

mang nét riêng biệt thể hiện tinh thần thƣợng võ, mộc mạc và tính hiện 

thực. Sự lựa chọn và ứng dụng vốn cổ trên gốm thời Trần trong giảng dạy 

trang trí cho sinh viên chuyên ngành Thiết kế Thời trang nhằm đảm bảo 

tính thẩm mỹ vừa thể hiện sự kế thừa truyền thống là điều mà giới thiết kế 

từ lâu đã rất quan  tâm, chú ý và tìm tòi thể nghiệm. Bởi hoạ tiết trên gốm 

thời Trần mang những giá trị tạo hình độc đáo, sinh động, gần gũi và phù 

hợp với nhiều thể loại trang phục.  

 Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về Gốm, Thời trang, Lịch 

sử thiết kế trang phục, giáo dục Mỹ thuật, Dạy học Trang trí… tuy nhiên 

hầu nhƣ chƣa có công trình nào khai thác sâu về vấn đề dạy học Trang trí 

ngành Thiết kế Thời trang qua ứng dụng hoạ tiết hoa văn trên gốm thời 

Trần. Vì vậy, chúng tôi chọn hƣớng nghiên cứu “Họa tiết hoa văn trên 

gốm thời Trần trong dạy học môn Trang trí cơ bản 2 ngành Thiết kế 

Thời trang” nhằm hoàn thiện hơn nữa khả năng ứng dụng và sáng tạo đối 

với môn Trang trí ngành Thiết kế Thời trang. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Trƣớc đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu về Gốm, Thời trang, 

Lịch sử thiết kế trang phục, Lý luận dạy học, phƣơng pháp dạy học Mỹ 

thuật, giáo dục Mỹ thuật, dạy học Trang trí… ở các góc độ khác nhau. Phần 

lớn hƣớng nghiên cứu của các tác giả đều giới thiệu tổng quan theo góc độ 

lý luận, phƣơng pháp luận, lịch sử, văn hoá. Những công trình đã đƣợc 

công bố nhƣ: 
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 - Nguyễn Phi Hoanh (1990), Lược sử Mỹ thuật Việt Nam, Nxb Khoa 

học xã hội. Tác giả đi sâu phân tích thành tựu của Mỹ thuật Việt Nam (Hội 

họa, điêu khắc, kiến trúc, trang trí) từ thời kỳ nguyên thủy đến hiện đại. Trong 

đó, Mỹ thuật thời Trần đƣợc tác giả đề cập đến ở chƣơng 3 Mỹ thuật thời kỳ 

Phong kiến. 

- Trần Khánh Chƣơng (2001), Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ, Nxb 

Mỹ thuật. Tác giả tập hợp 30 bài viết về gốm Việt Nam của chính tác giả 

đã đăng trên các tạp chí khác nhau nhằm giới thiệu những nét chính của 

gốm Việt Nam và nghệ thuật gốm Việt Nam. 

- Nguyễn Bá Vân (1977), “Đồ Gốm”, Mỹ thuật Thời Trần, Nguyễn 

Đức Nùng CB, Nxb Văn hoá. Công trình này cho ta thấy đƣợc cái nhìn 

toàn cảnh về sự hình thành, phát triển về kiến trúc, điêu khắc, nhất là đồ 

Gốm của thời đại nhà Lý, tiếp sau đó là nhà Trần là giai đoạn hƣng thịnh  

của nghệ thuật Phong kiến Việt Nam. 

- Trƣơng Minh Hằng (2011), Văn hóa gốm của người Việt vùng đồng 

bằng sông Hồng, Nxb Khoa học xã hội. Công trình thông qua việc khảo sát 

một số làng gốm thủ công vùng đồng bằng sông, đã phác dựng một bức 

tranh tổng quan về lịch sử hình thành, không gian phân bố, hành trình và 

quy trình sáng tạo đồ gốm, đặc biệt là vai trò, chức năng, giá trị của đồ gốm 

trong đời sống xã hội. 

- Nguyễn Du Chi (2002), Hoa văn Việt Nam, Nxb Mỹ Thuật. Tác giả 

đã sƣu tầm, nghiên cứu rất công phu về mỹ thuật cổ Việt Nam. Tác phẩm 

đƣợc chia thành 3 phần: Hoa văn thời Tiền sử, hoa văn thời sơ sử và hoa 

văn nửa đầu thời phong kiến đƣợc nhà nghiên cứu sao chép lại từ các hiện 

vật còn sót lại, sự phát triển của hoa văn thể hiện sự phát triển của cộng 

đồng ngƣời Việt qua các thời kỳ khác nhau. 
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- Tạ Phƣơng Thảo (2005), Giáo trình Trang trí, Nxb Đại học Sƣ 

phạm. Tác giả biên tập các khái niệm và quy tắc trong các dạng trang trí cơ 

bản và ứng dụng. 

- Phạm Viết Vƣợng (2004), Giáo trình Lý luận dạy học đại học, Viện 

Nghiên cứu sƣ phạm. Tác giả hệ thống những khái niệm triết học về dạy 

học, những quy luật, những nguyên tắc trong dạy học… 

- Nguyễn Thu Tuấn (2011), Giáo trình phương pháp dạy học Mĩ thuật 

1-2, Nxb Đại học sƣ phạm. Giáo trình đƣợc biên tập nhằm góp phần nâng 

cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiệp vụ sƣ phạm cho Sinh viên hệ 

Sƣ phạm Mỹ thuật. Chú trọng cập nhật những thông tin đổi mới về nội 

dung, phƣơng pháp dạy học, về sử dụng kết hợp các phƣơng tiện dạy học 

cũng nhƣ đổi mới về cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo hƣớng 

tích cực. 

 Từ những công trình kể trên, tôi đã kế thừa và phát huy, đi sâu vào khai 

thác hoa văn trên gốm thời Trần ứng dụng vào thực tiễn môn trang trí cơ bản 

2, ngành Thiết kế Thời trang, trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ Thuật Trung 

ƣơng với các sản phẩm thực nghiệm. Đề tài luận văn“Họa tiết hoa văn trên 

gốm thời Trần trong dạy học môn Trang trí cơ bản 2 ngành Thiết kế 

Thời trang” sẽ làm rõ giá trị nghệ thuật của hoa văn trên gốm thời Trần, 

ứng dụng hoa văn dân tộc trên gốm thời Trần vào các bài trang trí cơ bản, 

góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học, cũng nhƣ khả năng áp dụng vào các 

sản phẩm thời trang.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nâng cao chất lƣợng dạy - học, khả năng ứng dụng nghệ thuật trang 

trí dân tộc trên gốm thời Trần vào bài tập trang trí ngành Thiết kế Thời 

trang, trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng. 
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3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. 

- Phân tích làm rõ khả năng vận dụng các họa tiết trang trí trên gốm 

thời Trần vào bài tập trang trí cơ bản 2, ngành Thiết kế Thời trang, trƣờng 

Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng. 

- Đƣa vào thực nghiệm và rút ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng 

cao chất lƣợng dạy học môn Trang trí cơ bản 2, ngành Thiết kế Thời trang. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Họa tiết hoa văn trang trí trên gốm thời Trần. 

- Cách vận dụng họa tiết hoa văn trên gốm thời Trần trong dạy học 

môn Trang trí cơ bản 2 ngành Thiết kế Thời trang, trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Nghệ thuật Trung ƣơng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Họa tiết hoa văn trên gốm thời Trần. 

- Môn Trang trí cơ bản 2 ngành Thiết kế Thời trangtrƣờng Đại học Sƣ 

phạm  Nghệ thuật Trung ƣơng. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp, so sánh.Kết 

hợp phân tích, tổng hợp các nguồn tƣ liệu thành văn cũng nhƣ kết quả thực 

nghiệm sƣ phạm, sau đó so sánh để có đƣợc những nhận định và đánh giá mang 

tính khách quan, chính xác cho các luận điểm  khoa  học. 

- Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Quan sát, thực nghiệm, 

liên hệ thực tế. Thực hiện thực nghiệm sƣ phạm trên bài tập trang trí cơ bản 

2, chuyên ngành Thiết kế Thời trang, quan sát quá trình làm bài tập và liên 

hệ thực tế ứng dụng họa tiết trang trí vốn cổ trên trang phục. Đó là những 

phƣơng pháp quan trọng rất có ích với sinh viên chuyên ngành Thời trang. 
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6. Đóng góp của luận văn 

Luận văn chỉ ra đƣợc vẻ đẹp tạo hình thông qua các đặc điểm về hình 

khối, mảng miếng, đƣờng nét, màu sắc...của hoa văn trên gốm thời Trần và 

ứng dụng vào dạy học môn trang trí cho sinh viên ngành Thiết kế Thời 

trang. 

Luận văn còn góp phần làm tài liệu tham khảo cho Giảng viên, các em 

sinh viên đang học ngành Thiết kế Thời trang và sinh viên theo học Mỹ 

thuật tại trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng. 

7. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, đề tài gồm 2 

chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. 

Chƣơng 2: Ứng dụng họa tiết hoa văn trên gốm thời Trần trong dạy 

học môn Trang trí cơ bản 2 cho Sinh viên ngành Thiết kế Thời trang và 

Thực nghiệm sƣ phạm. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Một số khái niệm công cụ 

1.1.1. Dạy - học 

Có rất nhiều cách diễn đạt về khái niệm dạy và học, song hiểu một 

cách khái quát: 

Dạy – là sự tổ chức và điều khiển tối ưu quá trình người học chiếm 

lĩnh tri thức. 

Học – là quá trình tự giác, tích cực, tự lực chiếm lĩnh tri thức của 

người học dưới sự điều khiển của người dạy. 

“Quá trình dạy học là một quá trình dƣới sự lãnh đạo, tổ chức, điều 

khiển của ngƣời giáo viên, ngƣời học tự giác, tích cực, chủ động tự tổ chức, 

tự điều khiển hoạt động nhận thức – học tập của mình nhằm thực hiện 

những nhiệm vụ dạy học”[23,tr.139]. Trong đó, dạy và học là hai hoạt động 

thống nhất với nhau không thể tách rời trong quá trình dạy học. Ngƣời dạy 

đƣa ra các yêu cầu, nhiệm vụ nhằm kích thích tƣ duy của ngƣời học. Ngƣời 

học tự đƣa ra các nhiệm vụ học tập của mình, ý thức đƣợc nhiệm vụ cần 

giải quyết, có nhu cầu và biến các nhiệm vụ của ngƣời dạy thành của mình 

để giải quyết các nhiệm vụ đó. 

Dựa trên những cơ sở phƣơng pháp và các quan điểm tiếp cận khác 

nhau, các nhà nghiên cứu Giáo dục học đại học đã đƣa ra nhiều khái niệm 

về quá trình dạy học ở đại học. 

Theo quan điểm tiếp cận hoạt động thì dạy học ở Đại học là quá trình 

hoạt động phối hợp, thống nhất của ngƣời dạy và ngƣời học nhằm 

giúp sinh viên chiếm lĩnh nội dung học vấn đại học. 

Theo quan điểm tiếp cận nhân cách thì dạy học ở đại học là quá trình 

hình thành và phát triển nhân cách của sinh viên – những cử nhân 

khoa học tƣơng lai. 
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Dƣới ánh sáng của lí luận dạy học hiện đại thì quá trình dạy học ở đại 

học là quá trình tổ chức, điều khiển và tự tổ chức, tự điều khiển của 

ngƣời dạy và ngƣời học. 

Theo quan điểm tiếp cận hệ thống phức hợp, dạy học ở đại học là một 

hệ thống phức hợp đƣợc cấu trúc bởi nhiều thành tố có mối quan hệ 

tƣơng tác với nhau, trong đó dạy và học là hai nhân tố trung tâm, đặc 

trƣng cơ bản nhất [38,tr.117]. 

Về bản chất, hoạt động dạy học là quá trình nhận thức độc đáo có tính 

chất nghiên cứu của sinh viên đƣợc tiến hành dƣới vai trò tổ chức, điều 

khiển của giảng viên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học. 

Bản chất của hoạt động học là sự tiếp thu, xử lý thông tin chủ yếu 

bằng các thao tác trí tuệ dựa vào vốn sinh học và vốn đạt đƣợc của cá nhân, 

từ đó có đƣợc tri thức, kĩ năng, thái độ mới. 

1.1.2. Trang trí 

Thích làm đẹp là bản tính của con ngƣời, không chỉ cho bản thân  mà 

còn cho mọi vật dụng quanh mình. Điều này xuất hiện từ buổi bình minh 

của lịch sử nhân loại khi con ngƣời có trí khôn. Bằng chứng là vô vàn các 

công cụ lao động thô sơ bằng đá của ngƣời nguyên thủy đƣợc trau chuốt và 

trang trí tối giản. Trải qua chiều dài lịch sử, trang trí gắn liền với cuộc sống 

của con ngƣời, phát triển mạnh mẽ song hành cùng nền văn hóa và sự tiến 

bộ khoa học kĩ thuật. 

Theo từ điển Hán Việt, trang trí có nghĩa là bầy biện cho đẹp. 

Theo từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông của tác giả Đặng Bích 

Ngân chủ biên “trang trí là nghệ thuật làm đẹp, phục vụ cho đời sống vật 

chất và tinh thần của con ngƣời. Nhờ những yếu tố trang trí, các vật dụng 

vừa có giá trị thẩm mĩ, vừa nâng cao đƣợc giá trị sử dụng. Vì vậy trang trí 

nằm trong nghệ thuật ứng dụng”[21,tr. 134]. 
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Đời sống con ngƣời với nhiều nhu cầu thiết yếu ở nhiều lĩnh vực nhƣ 

ăn mặc, ở, lao động, học tập, nghỉ ngơi, giải trí… nên nghệ thuật trang trí 

có nhiều chuyên ngành khác nhau để đáp ứng phù hợp các  nhu cầu ấy. 

Ví dụ: 

Trang trí nội thất: làm đẹp trong không gian trong nhà, cơ quan, chỗ 

giải trí, hội họp… 

Trang trí ngoại thất làm đẹp tất cả các không gian bên ngoài nhƣ vƣờn 

tƣợc, lối đi… 

Trang trí phục trang làm đẹp cho con ngƣời bằng các trang phục quần áo, 

phụ kiện…phù hợp với mọi lứa tuổi 

Trang trí mỹ nghệ làm đẹp cho các sản phẩm gốm sứ, mây tre đan, thủy 

tinh, vàng bạc… 

Trang trí ấn loát làm đẹp cho các tạp chí, ấn phẩm sách báo… 

Trang trí sân khấu phục vụ các yêu cầu về mặt mỹ thuật của sân khấu, đạo 

cụ, phông màn, hóa trang… 

Trang trí công nghiệp vẽ và thiết kế các sản phẩm công nghiệp…. 

Trang trí là một “hình thái nghệ thuật đặc biệt” của con ngƣời, là một 

phạm trù thẩm mỹ phục vụ cuộc sống con ngƣời, là nghệ thuật làm ra “cái 

đẹp” để thỏa mãn nhu cầu trƣớc hết là thông tin, giao tiếp với những kí 

hiệu gắn liền với những tiến bộ và sự phát triển tất yếu của đời sống vật 

chất và tinh thần của con ngƣời. Bởi vậy nó mang đầy đủ những đặc điểm 

văn hóa có tính dân tộc và phù hợp với thời đại. 

1.1.3.Trang phục 

 Trang phục đƣợc ghép bởi hai từ, trong đó có thể hiểu một cách nôm 

na “trang” là trang sức, phụ kiện nhƣ dây chuyền, vòng, giầy, túi xách…và  

“ phục” là bộ y phục nhƣ áo, váy, quần…Theo TS. Trần Thủy Bình “ Trang 

phục bao gồm tất cả những gì con ngƣời mang, khoác lên cơ thể, kể cả đội 
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lên đầu, đồ đi dƣới chân, đồ đắp trên mặt và những gì đƣợc sử dụng kèm 

theo quần áo”[5, tr.14] 

Chúng ta đã biết, trang phục xuất hiện rất lâu từ thời kỳ nguyên thủy, 

với mục đích đầu tiên là mặc để giữ ấm và bảo vệ cơ thể. Cùng với sự phát 

triển của loài ngƣời, trang phục cũng thay đổi theo với nhiều chức năng 

khác nhau. Chức năng đầu tiên của trang phục là “giúp cơ thể đƣợc an 

toàn”[5, tr.9]. Ví dụ, trong các điều kiện khí hậu bất lợi, quần áo giúp 

chúng ta ấm áp vào thời tiết lạnh giá, giúp tránh nắng, tránh gió…hoặc 

tránh thƣơng tích.  

Chức năng thứ hai ở cấp độ cao hơn đó là “nhu cầu giao tiếp”[5,tr.9]. 

Xã hội phát triển với những quan niệm và khuôn khổ về đạo đức và văn 

hóa. Mỗi một nƣớc, thậm chí một vùng đều có những nét văn hóa riêng. 

Chính vì vậy, trang phục phải phù hợp với lứa tuổi, giới tính, phải phù hợp 

với điều kiện thời tiết, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp và mang bản sắc 

dân tộc. Thế nên  xuất hiện nhiều loại trang phục khác nhau nhƣ trang phục 

ở nhà, trang phục dạo phố, trang phục công sở, trang phục dạ hội…  

Tiếp đến mức độ “trang phục thể hiện đẳng cấp và địa vị xã 

hội”[5,tr.10]. Ví nhƣ khi chúng ta cùng ngắm nhìn ngƣời diễn viên trên sân 

khấu. Có lúc anh ta là chiến sĩ xông pha trận mạc, khi lại nhà doanh nhân, 

lúc nữa lại là nghệ sĩ, lần sau lại là nhà vua. Tại sao cùng là một ngƣời mà 

mỗi lúc một khác? Trang phục chính là một phƣơng tiện hữu hiệu diễn đạt 

thân phận của mỗi ngƣời trong xã hội cùng phong tục tập quán, tôn giáo, 

bản chất, hành động…. 

Và cuối cùng đến mức độ cao hơn nữa, đó là “trang phục thể hiện cái 

tôi cá nhân của mỗi ngƣời”[5,tr.10]. Trang phục để tô điểm, làm đẹp thêm 

cho ngƣời mặc, giúp con ngƣời trở nên hấp dẫn hơn.Thể hiện khiếu thẩm 

mỹ riêng. Thể hiện tiềm năng bản thân nhƣ kinh tế, nhân cách, năng lực, 

trình độ văn hóa. 
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Nhƣ vậy, trang phục đáp ứng cả nhu cầu vật chất và tinh thần của con 

ngƣời.  

1.1.4. Ngành Thiết kế Thời trang 

Khi xã hội hiện đại phát triển, nhu cầu ăn mặc đẹp và xu hƣớng đã trở 

nên quen thuộc trong cuộc sống, ngành Thiết kế Thời trang hiển nhiên 

đƣợc coi là một biểu tƣợng thời thƣợng. Tuy rằng trang phục đã xuất hiện 

từ rất lâu, nhƣng lịch sử thiết kế thời trang chỉ chính thức có mặt gần đây, 

và có một tầm ảnh hƣởng to lớn đến nhiều mặt của xã hội. 

Với thời đại bùng nổ các phƣơng tiện khoa học kĩ thuật, truyền thông, 

cái đẹp đƣợc tôn vinh và quan tâm hơn bao giờ hết. Ngành thiết kế thời 

trang ngày càng phát triển. Nó trở thành một ngành công nghiệp mỗi ngày 

một lớn mạnh, sản xuất nhiều mẫu mã phong phú đa dạng. Các hãng thời 

trang danh tiếng thế giới nhƣ  Hermès, Chanel, Guci, Louis Vuitton, Ralph 

lauren, D&G, Dior, Armani ... ngày càng thể hiện tầm ảnh hƣởng của mình. 

Những sản phẩm nổi tiếng đó là mơ ƣớc hầu hết của tất cả mọi ngƣời. Yếu 

tố quan trọng trong ngành thiết kế thời trang hiện đại là đòi hỏi sự mới lạ, 

đẹp về thẩm mỹ, độc đáo về phong cách, vừa có tính kế thừa, vừa phát huy 

các yếu tố mới. 

Thiết kế thời trang là ngành gắn liền với nền công nghiệp làm đẹp 

gồm ba lĩnh vực chính: trang phục, phụ kiện, trang sức. Các sản phẩm thời 

trang ra đời luôn đi theo xu hƣớng thẩm mỹ của xã hội giúp làm đẹp cho 

con ngƣời, cho cuộc sống với cả hai hƣớng: Trình diễn nghệ thuật (trang 

phục biểu diễn) và hƣớng ứng dụng thực tế (trang phục thƣờng ngày) 

Ngƣời làm thiết kế thời trang cần phải sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu và 

đón đầu các xu hƣớng  Mốt (mode) 

Mốt là khái niệm có nhiều cách hiểu. Có thể mốt là những gì xảy ra và 

tồn tại của thời trang, đƣợc lƣu truyền rộng rãi và đƣợc số đông ngƣời biết 

đến trong một thời gian nhất định. Song hiểu một cách đơn giản, mốt là 
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trang phục đƣơng thời, là tập hợp những thói quen và thị hiếu thẩm mỹ phổ 

biến nhất trong cách ăn mặc, là cái mới đang đƣợc số đông hƣởng ứng, là 

thị hiếu thẩm mỹ mới nhất đang đƣợc đa số ngƣời ƣa chuộng. Tuy vậy, 

Mốt đƣợc chấp nhận và theo đuổi bởi số ít trong khoảng thời gian ngắn. 

Thời trang thay đổi diện mạo, sôi động nhờ có các xu hƣớng mốt qua từng 

mùa, từng năm. 

Thời trang  gắn liền với văn hóa, xã hội, mang đậm bản sắc dân tộc và 

mang dấu ấn cá nhân. Trong lịch sử thời trang, mỗi một quốc gia lại có quá 

tình phát triển và xu hƣớng thời trang khác nhau. 

Ở nƣớc ta, thiết kế thời trang ngày càng đƣợc ƣa chuộng với nhiều 

những tên tuổi nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nƣớc nhƣ nhà thiết kế 

Minh Hạnh, Việt Hùng, Công Trí, Đỗ Mạnh Cƣờng, Lý Quý Khánh… với 

những bộ thiết kế ấn tƣợng và đẹp mắt, phù hợp thị hiếu và văn hóa Việt. 

Số ngƣời  muốn theo đuổi nghề nghiệp này ngày càng nhiều hơn. Chính vì 

vậy các trƣờng đại học, các học viện mở mã ngành thời trang nhằm đào tạo 

các nhà thiết kế thời trang có kiến thức chuyên môn sâu một cách bài bản. 

1.1.5. Họa tiết, hoa văn 

Từ ngàn xƣa, thiên nhiên vẫn là nguồn cảm hứng bất tận của sự khám 

phá và sáng tạo. Với nhu cầu làm đẹp bản thân, làm đẹp cuộc sống, con 

ngƣời đã đƣa hình ảnh của thế giới tự nhiên lên các đồ vật, kiến trúc, trang 

phục, thậm chí trên cơ thể thông qua những họa tiết, hoa văn. 

 Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam “Hoa văn là mô-tip trang trí rất 

phong phú, đa dạng, có thể là hình hoa lá đƣợc cách điệu, hoặc hình chữ 

triện”[14,tr.318]. Trong đó mô-tip có thể hiểu nhƣ công thức có tính ước lệ, 

biểu trưng nghệ thuật và thƣờng lặp đi lặp lại trên một tác phẩm. Ở đây 

ngƣời ta có thể hiểu từ này với ý nghĩa là chủ đề, một dạng đề tài hay tƣ 

tƣởng chính đƣợc nhắc đi, nhắc lại, trong đó các hình vẽ đƣợc nhất quán 

phong cách tạo hình trong một tác phẩm. 
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Hoa văn xuất hiện từ rất lâu đời với những di chỉ bằng đá, xƣơng và 

đất sét từ thời tiền sử. Ở thời kì này hoa văn chủ yếu là những hình kỉ hà 

đơn giản. Theo dòng thời gian, hoa văn ngày càng đa dạng, phong phú và 

phức tạp hơn. 

Hoa văn trang trí chính là một yếu tố quan trọng thể hiện văn hóa của 

một triều đại, một đất nƣớc hay một nền văn minh. Nó mang tính biểu 

tƣợng lớn lao, chỉ cần nhìn vào hoa văn chúng ta có thể nói đƣợc tên và đặc 

trƣng của nền văn minh nó đại diện. 

 Ví dụ, khi nhắc đến hoa văn trên trống đồng với những hình vẽ chim 

lạc, ngƣời chèo thuyền…, ngƣời ta nhớ ngay đến nền văn hóa Đông Sơn. 

Hay nhƣ những mảng hình tam giác nhỏ nhiều màu sắc đƣợc xếp chéo 

nhau thành hình vuông trên vải, ngƣời ta nghĩ ngay tới dân tộc Lô Lô ở 

vùng núi Tây Bắc. 

Theo Mỹ thuật Huế nhìn từ góc độ ý nghĩa và biểu tượng trang trí của 

tác giả Nguyễn Hữu Thông “Họa tiết là hình vẽ đã đƣợc cách điệu hóa, 

dùng để trang trí”[34,tr.46]. Mỗi một tác phẩm trang trí là một bố cục 

phong phú kết hợp nhiều họa tiết khác nhau về độ lớn, nội dung và vị trí 

khác nhau làm nên vẻ đẹp riêng trong tổng thể. Họa tiết cũng mang cả 

phong cách nghệ thuật trang trí riêng, dễ nhận thấy cho từng tác phẩm. Họa 

tiết trang trí có hình thể rõ ràng, đƣợc sáng tạo theo lối vẽ đặc trƣng của 

trang trí: vẽ đơn giản hóa, cách điệu hóa… 

Bắt đầu từ những hình đơn giản nhƣ hình kỉ hà, cho đến hoa lá, động 

vật, cây cỏ, sóng nƣớc, mây trời, những hoạt động lao động, vui chơi của 

con ngƣời đều trở thành những họa tiết trang trí thông qua cách điệu. 

Cách điệu là một cách đơn giản hóa, làm đẹp vật thể lên, nhƣng vẫn 

giữ những đặc điểm của vật thể đó. Con ngƣời sử dụng những hình cách 

điệu để sắp xếp, trang trí lên các vật dụng hàng ngày, sách, quần áo, kiến 
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trúc… thông qua các quy tắc trong trang trí nhƣ đối xứng, nhắc lại, xen kẽ, 

phá thế. 

Nhƣ vậy, hoa văn và họa tiết gần nhƣ mang nghĩa tƣơng đồng. Song 

điểm mấu chốt để có sự phân biệt đó là: Hình vẽ đƣợc ngƣời vẽ đơn giản, 

cách điệu tạo thành đứng riêng lẻ thì gọi là họa tiết. Còn khi họa tiết đó 

đƣợc đặt, sắp xếp trang trí trên một đồ vật nào đó thì gọi là hoa văn. 

1. 2. Đặc điểm và giá trị nghệ thuật hoa văn trên gốm thời Trần 

Triều đại nhà Trần bắt đầu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XIV (1226- 1400) 

là một trong những triều đại phong kiến hƣng thịnh nhất nƣớc ta. Thắng lợi 

huy hoàng của ba cuộc chiến đấu chống quân Nguyên-Mông có tầm quan 

trọng tới sự tồn tại và phát triển của dân tộc. Đồng thời có ảnh hƣởng sâu 

sắc đến đời sống tinh thần và văn hóa nghệ thuật của ngƣời dân Việt. 

Nếu nhƣ mỹ thuật thời Lý đƣợc đánh giá là “tinh vi, trau chuốt, trang 

nghiêm”[39,tr.9] thì mỹ thuật thời Trần lại có “phong cách khoáng đạt, đơn 

giản, khỏe khoắn, muốn vƣơn thoát khỏi khuôn khổ lễ nghi để đi vào dòng 

cảm xúc chân thành của nhân dân”[39,tr.9]. Đƣợc thừa hƣởng những tinh 

hoa nghệ thuật của thời Lý, song kết hợp với tinh thần hào khí Đông A 

quật cƣờng đã tạo nên một nền nghệ thuật đặc sắc với nhiều thành tựu độc 

đáo, trong đó có nghệ thuật Gốm. 

Gốm là những sản phẩm làm từ đất sét, có thể tráng thêm lớp men sau 

đƣợc nung qua lửa mà tạo thành những sản phẩm trang trí hoặc đồ gia 

dụng. Trong quá trình phát triển nghề gốm ở Việt nam từ thời Lý, nghệ 

thuật chế tạo đã đi đƣợc những bƣớc tiến khá dài với trình độ cao về kỹ 

thuật cũng nhƣ nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật trang trí. Thời Lý có 2 

loại chính: gốm đất nung thƣờng đƣợc trang trí trên các công trình kiến 

trúc với những nét đẽo gọt, hình khối tinh tế và gốm gia dụng đƣợc tráng 

men ngọc trau chuốt và thanh nhã. Đặc biệt, nghệ thuật trang trí trên gốm 

không sử dụng men màu mà theo lối khắc hoa văn trực tiếp tạo nên những 
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đƣờng nét khắc họa linh hoạt. Thời Trần phát triển trên cơ sở truyền thống 

từ thời Lý nhƣng có những dấu ấn riêng biệt mang đậm phong cách hiện 

thực thể hiện tinh thần thƣợng võ, mộc mạc nhƣng không kém phần duyên 

dáng . 

Gốm đất nung trên các công trình kiến trúc tạo hình những đầu rồng, 

chim phƣợng, đầu đao… đƣợc tìm thấy ở khu Thiên Trƣờng (Nam Định) 

hay ở khu lăng mộ đền thờ các vua Trần đều thể hiện một thủ pháp thoáng 

đạt, đơn giản, chắc khỏe chứ không mang tính trau chuốt, tỉa gọt đậm nét 

nhƣ thời Lý. 

Đồ gốm gia dụng phủ men gồm có: Gốm men ngọc, Gốm hoa nâu, 

gốm men nâu, gốm hoa lam, gốm men trắng, trắng ngà. 

Gốm men ngọc là loại gốm nổi tiếng từng đƣợc sản xuất ở một số 

nƣớc Đông Á nhƣ Trung quốc, Triều tiên... Ở nƣớc ta, gốm men ngọc xuất 

hiện từ thời Lý. Tiếp nối truyền thống, gốm men ngọc thời Trần đƣợc sản 

xuất với đặc điểm tạo dáng chắc khỏe, cốt dầy dặn, cân đối, đế dầy[39, 

tr.103]. Nó là những sản phẩm sành trắng đƣợc phủ một lớp men màu xanh 

nhạt, khi hoàn thành có thể đạt những sắc độ khác nhau nhƣ: xanh lá non, 

ngả màu da trời, màu lá cây úa, hoặc lá cây hơi ngả nâu. Lớp men ở bên 

ngoài thƣờng đƣợc tráng dày và không đều, chỗ dày chỗ mỏng, có độ trong 

tạo cảm giác nhƣ ngọc thạch. Kết hợp với những nét hoa văn khắc chìm 

tinh tế, gốm men ngọc mang vẻ đẹp sâu thẳm, quý phái. 

Gốm hoa nâu là loại gốm độc đáo, đƣợc sử dụng rất phổ biến trong 

thời đại nhà Trần. 

Kiểu dáng to khỏe, phóng khoáng, cốt gốm dầy dặn, chất đất thô xốp 

hơn gốm men ngọc, phủ ngoài một lớp men màu trắng ngà hay vàng 

nhạt. Trang trí hoa văn trên gốm theo lối vẽ khắc thành đƣờng viền 

rồi dùng màu nâu (đƣợc chiết xuất từ đá son tự nhiên) tô vẽ thành 

mảng trên nền thoáng màu vàng nhạt. Có khi là nền nâu khắc vẽ men 
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trắng hoặc khắc chìm để mộc[39, tr.105]. 

Gốm hoa nâu có vẻ đẹp giản dị, chắc khỏe và rất phong phú về kiểu 

dáng, chủ yếu phục vụ cho những sinh hoạt đời sống hàng ngày. 

Gốm hoa lam xuất hiện mờ nhạt vào khoảng cuối thời Trần và phát 

triển rực rỡ ở thời Lê. Gốm hoa lam là loại gốm phủ men trắng đục, vẽ 

trang trí màu hoa lam. Màu lam, lấy từ ô xít cô ban cũng đã xuất hiện trên 

đồ sứ của nhiều nƣớc và đƣợc du nhập vào nƣớc ta. Gốm có hình dáng 

thanh chắc, thể hiện nhuần nhuyễn. Cốt đất màu trắng xám, đãi lọc sạch 

mịn, ngoài cốt phủ men trắng với một kĩ thuật nhúng đều tay, nung ở nhiệt 

độ cao nên lớp men mỏng, mịn, đều[39.tr112]. Cho đến ngày nay, gốm hoa 

lam vẫn còn đƣợc sản xuất tại Bát Tràng, Móng Cái, Biên Hòa, và nhiều lò 

thủ công khác. 

Gốm men nâu cũng có đặc điểm nhƣ gốm hoa nâu nhƣng toàn bộ sản 

phẩm là một màu nâu bao phủ. 

Hoa văn trang trí trên gốm có ba loại: hoa khắc, hoa in, và đắp nổi. 

Các sản phẩm gốm thời Trần đƣợc trang trí với nhiều loại hoa văn phong 

phú cùng với kĩ thuật và phong cách tạo hình riêng biệt. 

1.2.1. Đề tài và hình thức thể hiện 

Nhìn chung, hoa văn trên gốm đƣợc chia thành các nhóm đề tài: 

- Hoa văn thực vật 

- Hoa văn động vật 

- Hoa văn con ngƣời 

- Hoa văn mây, sóng, nƣớc 

 Hoa văn thực vật 

Hoa lá là đề tài trang trí chủ yếu của gốm thời Trần. Chủ yếu đƣợc 

trang trí trên các sản phẩm gốm tráng men, những đồ gia dụng nhƣ bát,đĩa, 

liễn, lọ, thạp… rồi các sản phẩm xây dựng nhƣ gạch, ngói…với họa tiết 

hoa cúc, hoa sen, hoa chanh, hoa thị. Trong đó họa tiết hoa cúc và hoa sen 
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cách điệu có nhiều mẫu đẹp, độc đáo[phụ lục 1.36, tr.88]. 

Hoa sen là loài hoa mọc ở dƣới ao hồ, thƣờng có màu hồng hoặc 

trắng, có mùi hƣơng thơm mát thanh tao. Hoa sen có ý nghĩa và gắn liền 

với triết lí của nhà Phật.  

Hoa sen đã ăn sâu vào tiềm thức của ngƣời dân đất Việt, nên không 

lấy gì làm lạ khi họa tiết hoa sen lại rất phổ biến nhƣ vậy. Hoa sen trên 

gốm thời Trần đƣợc vẽ với nhiều hình dạng và trạng thái khác nhau. 

+ Bông sen có nhiều cánh cách điệu, đăng đối sang hai bên với lối 

nhìn nghiêng. 

+ Hoa sen nhìn từ trên xuống thấy trọn gƣơng sen và các hạt, các lớp 

cánh cách đều, nhiều lớp, so le với nhau. 

+ Hoa văn hoa sen kết hợp hoa cúc, trong đó hoa sen cách điệu kết 

hợp với những vòng dây lá. Ở loại đồ án này, hoa sen theo kiểu bổ dọc 

nhìn nghiêng, nhƣng độ nghiêng hơi chếch để có thể nhìn thấy gƣơng sen 

với một số hạt. Các cánh sen dài, cong, vòng ôm trọn lấy phần trên của 

gƣơng sen. Lá là hình hài của hoa cúc. Họa tiết mang tính cách điệu khá 

cao, có bố cục cân đối, đơn giản nhƣng vẫn lột tả đƣợc vẻ đẹp của hoa sen. 

+ Hoa văn bố cục cả cụm sen bao gồm hoa, lá, nụ đứng thành khóm 

rất tự nhiên. Trong đó, hoa sen chủ yếu đƣợc nhìn trong bố cục nghiêng với 

các cánh cách điệu, đăng đối với nhau. Lá sen cái nhìn nghiêng, cái nhìn 

chính diện từ trên xuống với nhiều chi tiết gân lá theo đúng cấu trúc lá sen. 

Cành sen cái thẳng, cái nghiêng, cái cong xuống phía dƣới báo hiệu sắp 

héo tàn. Có bố cục còn điểm xuyết thêm cây cỏ, sóng nƣớc trông thật tự 

nhiên và sinh động. 

Hoa cúc là loài hoa đƣợc nằm trong “tứ quân tử” nhƣ quan niệm của 

Trung Hoa. Ở Nhật Bản, hoa cúc chỉ dành cho nhà vua và quý tộc. Ở Việt 

Nam, hoa cúc là loài hoa đƣợc yêu quý, bởi lẽ nó tượng trưng cho phẩm 

chất thanh cao, chịu đƣợc giá lạnh sƣơng sa, có nhiều màu rực rỡ và rất lâu 
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tàn. Trong nghệ thuật trang trí gốm thời Trần sử dụng rất nhiều hình ảnh của 

hoa cúc để trang trí. Đặc biệt là thể loại gốm hoa nâu với các dạng sau: 

+ Hoa văn hoa cúc cách điệu thành dây băng dài uốn lƣợn hình sin với 

lối nhìn nghiêng, bổ dọc. Có những những loại còn kết hợp cả hoa sen. 

+ Hoa cúc trên gạch lát nhà có thể nằm trong bố cục hình tròn với 

hình bông cúc lớn ở giữa, vòng ngoài là các bông cúc nhỏ hơn ở các cạnh 

vuông của viên gạch. Cũng có loại trang trí thành đƣờng dây uốn lƣợn với 

hình bông cúc đƣợc cách điệu khá cao. 

+ Hoa cúc có xu hƣớng hiện thực, đó là hình cả cây cúc mọc lên có 

hoa và lá, nhiều cây cúc mọc lên với nhau tạo cảm giác nhƣ một chậu cúc 

tự nhiên. 

Họa tiết hoa thị và hoa chanh của yếu đƣợc sử dụng trên các sản phẩm 

xây dựng nhƣ gạch lát, gạch phù điêu, gạch trổ thủng dùng để lợp mái hoặc 

ốp lát sân, tƣờng. 

 Hoa văn động vật 

Hoa văn hình rồng, phƣợng 

Rồng phƣơng Đông vốn là đề tài trang trí quen thuộc tƣợng trƣng cho 

quyền lực, vua chúa, là biểu tƣợng của điềm lành và sự phồn thịnh. Chính 

vì vậy rồng hay đƣợc chạm khắc và trang trí ở những nơi trang trọng. Hình 

tƣợng rồng chủ yếu đƣợc thể hiện trên dòng gốm đất nung. 

Nếu nhƣ thời Lý, rồng thân rắn mảnh mai, uốn lƣợn hình thắt túi, đầu 

cổ ngƣớc cao, mắt to hơi lồi, chân dài có ba móng, lƣỡi, bờm dài, có mào 

lửa, răng nhọn và cong, có hoa văn hình chữ s trên đầu và luôn luôn trong 

tƣ thế nghiêng ngẩn lên há miệng hứng một viên ngọc. Toàn thân hầu nhƣ 

không có vẩy. Ngƣời xƣa trang trí rồng ở các công trình kiến trúc cung 

đình và kiến trúc phật giáo. Có thể là cả thân rồng nhìn nghiêng, hoặc đầu 

rồng nhìn nghiêng. Đặc biệt có cấu trúc bố cục rồng chầu lá đề. 

Rồng thời Trần lại đƣợc phác họa dƣới nhiều hình thức, kiểu dạng, bố 
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cục phức tạp hơn. Thời Trần, hình tƣợng Rồng cũng có hình dáng gần 

giống với rồng thời Lý, song có những nét đặc trƣng khác biệt. Rồng Trần 

chắc khỏe, mập mạp, độ uốn lƣợn thân thoải mái hơn, có vẩy xuống tận 

đuôi. Đầu rồng đơn giản hơn rồng thời Lý, có sừng, răng nanh dài nhọn, và 

đôi tai mang dáng vẻ uy nghi. Hình dáng rồng Trần cũng rất đa dạng: có 

dạng đuôi vút nhọn, có dạng đuôi xoắn tròn, hay có dạng đuôi có vân xoắn 

ốc. Có Rồng ba móng, và đặc biệt xuất hiện rồng 4 móng. Bố cục rồng 

cũng có sự đa dạng. Rồng trong bố cục tròn; Rồng chầu nghiêng; đôi rồng 

vờn nhau; rồng uốn lƣợn từ trên xuống, đầu ngẩn lên;  thậm chí có bố cục 

chỉ thấy đầu và một phần đuôi rồng, không thấy thân. Đối với đồ gốm, 

Rồng chủ yếu trong bố cục nhìn nghiêng uốn lƣợn, bố cục rồng chầu lá đề 

trang trí trên các công trình kiến trúc. Ngoài ra còn hình đầu rồng nhìn 

nghiêng ở các đầu đao, hoặc rồng cuộn tròn trong lòng đĩa tráng men. 

Phƣợng là một loài chim thiêng và đƣợc coi là chúa tể của các loại 

chim. Nó đƣợc mô tả có bộ lông rực rỡ, đầu là đầu chim trĩ, mào gà trống, 

mỏ chim nhạn, đuôi công, lông mƣợt nhƣ lụa, óng ánh nhƣ rực lửa. 

Phƣợng là điềm báo cho sự tốt lành, xã hội thái bình, an vui, có thánh nhân 

xuất hiện[6,tr.132]. 

Hoa văn hình chim phƣợng thƣờng đƣợc dùng trang trí trên nhiều di 

tích chùa, nhƣ chùa Bối Khê, chùa Hang… đối với gốm đất nung, kiểu 

cách và hình dáng chim Phƣợng rất giống với Phƣợng đất nung thời Lý. Từ 

kiểu cách bố cục cho tới các chi tiết lông. Đuôi, mỏ, cổ….. Chúng ta 

thƣờng thấy chúng đƣợc bố cục thành đôi trong các khuôn hình lá đề hoặc 

đứng độc lập trên một đao lửa của ngói bò. Phƣợng thƣờng bố cục theo lối 

nhìn nghiêng, lông đuôi dài bay uốn lƣợn lên phía trên [phụ lục 1.25, tr.84] 

Phía trong cốt đuôi đƣợc thể hiện thành những chấm tròn chạm thành dải 

dài. Hai cách phƣợng dang rộng trong tƣ thế vỗ bay lên. Cổ phƣợng ngắn, 

mắt tròn, đầu nhỏ, bờm gáy bay vút lên phía trên. Hai chân phƣợng ngắn 
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mập, các ngón to, móng sắc nhọn đang bám chặt vào đao lửa phía dƣới. 

Đối với đồ gốm, hoa văn hình rồng, hình phƣợng chủ yếu đƣợc trang 

trí ở thể loại gốm đất nung trên các công trình kiến trúc. 

Hoa văn hình đầu rồng, đầu phƣợng bằng đất nung khối tròn hoặc 

chạm bẹt trang trí trên bờ nóc, đầu đao còn tìm thấy ở khu Thiên Trƣờng 

và khu lăng mộ vua Trần [phụ lục 1.24, tr.83]. 

Hoa văn động vật đƣợc mô tả rất sinh động với nhiều loài và nhiều 

động tác khác nhau trên gốm thời Trần. Hoa văn động vật thƣờng đƣợc kết 

hợp với các dạng hoa văn khác nhƣ hoa lá hay con ngƣời với các hoạt động 

mang tính hiện thực. Hình vẽ các loài động vật ở đây chủ yếu đƣợc vẽ theo 

bố cục nhìn nghiêng với đầy đủ các đặc điểm giống loài kết hợp với các tƣ 

thế phù hợp với nội dung trang trí trên gốm. 

+ Hoa văn loài chim: thể hiện khá nhiều loài chim khác nhau: chào 

mào, cò, gà, vẹt… [phụ lục 1.38, tr.91] Mô tả chú chim đang đi, cúi đầu 

tìm kiếm thức ăn với đặc điểm hình dáng tƣơng đối thực, hay chú gà chọi 

kiếm ăn đang ngậm đƣợc con mồi. 

+ Hoa văn hình ngựa thể hiện chú ngựa đang chạy rất nhanh, hai vó 

chi trƣớc tung vào không trung, đầu lao về phía trƣớc, hai chân sau tung về 

phía sau. Trên có yên ngựa cho thấy đây là ngựa dùng để cƣỡi. Cũng có 

những họa tiết ngựa có ngƣời cƣỡi đi rất thong dong. 

+ Hoa văn hình voi: hoa văn diễn tả chú voi với dáng tƣơng đối thực 

đang đi, có những tấm thảm phủ lên thân voi. Cũng có hình dạng voi xung 

trận với những chiến sĩ ở trên mình voi. 

+ Hoa văn hình Hổ: Mặc dù chỉ lƣớt qua các nét hình rất đơn giản 

nhƣng hình dáng con hổ hiện lên rất động và rất thực, thể hiện đƣợc đặc 

điểm giống nòi của loài mãnh thú. 

 Hoa văn hình con ngƣời. 

Con ngƣời trên gốm thời Trần đƣợc thể hiện rất hiện thực, sinh động 
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và phong phú về cuộc sống. Có bố cục hình ngƣời đơn lẻ, bố cục hai 

ngƣời, hay bố cục cả một nhóm ngƣời, tất cả đều nhìn trong tƣ thế nghiêng 

với những nét đơn giản và mộc mạc kết hợp với các họa tiết cây cỏ hoặc 

động vật. Họa tiết diễn tả về các hoạt động thƣờng nhật của con ngƣời với 

lối nhìn ƣớc lệ, khoáng đạt và mang tính hiện thực. 

+ Hình ngƣời múa khiên với nhiều nét cách điệu. Tay trái cầm khiên, 

tay phải cầm kiếm với thế đứng chiến đấu. 

+ Hai ngƣời đấu kiếm, luyện tập võ nghệ với các động tác rất thực thể 

hiện tinh thần thƣợng võ. 

+ Con ngƣời với những hoạt động nhƣ săn bắn, ghánh nƣớc, rƣớc lễ 

thành những nhóm dài nối nhau vòng quanh thân gốm. 

 Hoa văn mây, sóng, nƣớc. 

Các họa tiết nhƣ mây, sóng, nƣớc trên gốm chủ yếu dùng để bổ trợ 

cho những dạng họa tiết khác. Các họa tiết này mang tính cách điệu cao, có 

thể lặp đi lặp lại thành một đƣờng diềm hoặc kết hợp nhiều nét đồng dạng 

với nhau với nhiều biến thiên lên xuống mềm mại tạo vẻ đẹp bay bổng, ổn 

định, cân bằng cho bố cục. 

Nghệ thuật thời Trần mang yếu tố hiện thực nên có nhiều sản phẩm 

kết hợp nhiều loại hoa văn trên cùng một sản phẩm gốm. 

Vd: Một số những mẫu vật nhƣ thạp gốm chia thành nhiều ô với các 

dạng họa tiết khác nhau. Ô thứ nhất vẽ hai chiến sĩ đấu võ, mình trần đóng 

khố, vũ trang khiên, giáo, chuẩn bị lao vào cuộc chiến đấu. Ô vẽ ngƣời 

đứng xoạc chân. Ô nữa vẽ voi xung trận với những ngƣời lính ngồi trên. 

Chúng ta có thể thấy tinh thần thƣợng võ của nhà Trần đƣợc phản ánh rất 

sinh động qua những hoa văn trang trí trên gốm. 

Hay ví nhƣ chiếc thạp có trang trí tả cảnh săn bắn trong đó có ngƣời 

cầm đao, ngƣời cầm cung tên đuổi bắn một con hƣơu. Trên thạp kết hợp 

cây cỏ biểu tƣợng cho rừng. 
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Có thạp lại trang trí hình ngƣời gánh nƣớc, ngƣời đi lại nối vòng 

quanh thạp. Phía trên là đàn chim với nhiều dáng vẻ khác nhau chạy vòng 

quanh. 

Các dạng họa tiết kết hợp với nhau theo từng chủ đề trang trí và đặt  

phù hợp với từng vị trí trên sản phẩm gốm. 

1.2.2. Kỹ thuật 

Gốm thời Trần mang nhiều nét đặc sắc không chỉ nằm ở chất gốm, mà 

còn phụ thuộc rất nhiều vào kĩ thuật tráng men và trang trí các hoa văn trên 

gốm. Nhƣ chúng ta đã biết thời Trần nổi trội với các thể loại gốm men 

ngọc, gốm men nâu, gốm hoa lam và đặc biệt là gốm hoa nâu. Mỗi một loại 

gốm đều có đặc điểm và kĩ thuật chế tác khác nhau, tạo nên những vẻ đẹp 

riêng. Song đúc kết lại, gốm Trần có các kỹ thuật trang trí chính, đó là:  

đắp nổi, khắc chìm và tráng men. 

Trong quá trình đắp cốt gốm, ngƣời thợ đắp những hình hoa văn nổi 

lên trên mặt sản phẩm theo ý tƣởng trang trí. Có thể là tạo trực tiếp trên sản 

phẩm, hoặc nặn tạo hình bên ngoài và đắp cho chúng bám chặt vào sản 

phẩm. Đó chính là kĩ thuật đắp nổi. Khắc chìm là hình thức đơn giản hơn 

và không tốn công nhƣ đắp nổi. Sau khi sản phẩm đã đƣợc nặn, chuốt và để 

se lại, ngƣời thợ dùng dao hoặc vật sắc nhọn vẽ lên thân sản phẩm các họa 

tiết trang trí. 

Và bƣớc cuối cùng là tráng men. Men là lớp áo ngoài của đồ gốm có 

vai trò bảo vệ, tăng độ bền, độ cứng và làm đẹp cho sản phẩm. Nhìn lớp 

men ngoài ngƣời ta có thể đánh giá đƣợc trình độ kĩ thuật của ngƣời thợ. 

Gốm men ngọc là loại gốm đẹp và sang quý nhờ lớp men trong nhìn nhƣ 

ngọc bao ở bên ngoài. “Gốm men ngọc thƣờng có chất xƣơng đất mịn, dày 

dặn, thƣờng là nặng và đƣợc nung ở nhiệt độ cao”[11,tr.102]. Hoa văn 

trang trí đƣợc khắc chìm trên thân sản phẩm với nét khắc sâu nông khác 

nhau, thậm chí cùng một nét nhƣng cạnh sâu nổi gờ lên, cạnh nông biến 
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vào thân gốm rất linh hoạt. Gốm cũng phối hợp kỹ thuật khắc chìm với kĩ 

thuật đắp nổi tạo sự phong phú đa dạng cho gốm. Men ngọc đƣợc làm từ ô 

xít nguyên dạng tự nhiên lẫn trong đất đá, thành phần chủ yếu là do ô xít 

sắt tạo nên. Men ngọc trong và nhẹ nên yêu cầu phải tráng dày thì màu mới 

sâu và mƣợt. Khi kết hợp với các hoa văn trang trí đƣợc đắp nổi hoặc khắc 

chìm sẽ tại ra những chỗ mỏng dầy các nhau. Nhiệt độ, thời gian và vị trí 

đặt trong lò nung cũng ảnh hƣởng đến màu men khi hoàn thành. Do vậy 

chúng ta thấy gốm men ngọc có nhiều sắc độ: xanh lá cây, xanh da trời, 

xanh lá úa, xanh cây ngả nâu…Vì lẽ đó mà tạo hiệu ứng hoa văn ẩn hiện, 

lung linh và có chiều sâu. 

Gốm hoa nâu có màu men trắng ngà tô họa tiết màu nâu, hoặc nền 

nâu, họa tiết màu trắng. Màu nâu đƣợc lấy từ đá son, đá thối, gỉ sắt, và phù 

sa mang hàm lƣợng sắt cao. Các họa tiết trang trí chủ yếu sử dụng kĩ thuật 

khắc chìm lên thân sản phẩm. Trong giai đoạn này, gốm Việt Nam xuất 

hiện kĩ thuật tô màu lên các họa tiết trang trí, mặc dù màu sắc còn hạn chế. 

Sau khi đã hoàn chỉnh xƣơng đất và tráng một lớp men, ngƣời thợ dùng 

dao nhọn vẽ họa tiết bằng nét lên thân gốm, sau đó mới dùng màu nâu tô 

lên đó rồi đem nung. Cũng có thủ pháp thứ hai đó là tạo hoa văn bằng nét 

chìm rồi cạo lớp men phủ lên hình hoa văn, và sau đó dùng bút tô màu nâu 

lên.Ngoài ra, gốm hoa nâu còn có những kĩ thuật đắp nổi, chạm lộng lên 

những chi tiết ở phần phụ sản phẩm. Khi nguyên liệu màu nâu trở nên dƣ 

thừa hơn, gốm hoa nâu chuyển thêm sang giai đoạn mới là tráng men màu 

nâu lên toàn bộ sản phẩm chứ không phải tô nữa. Theo nghiên cứu của tác 

giả Trần Khánh Chƣơng trong cuốn Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ, một 

số những cổ vật tìm đƣợc trong giai đoạn này là chiếc bát có hình hoa thị ở 

dƣới đáy. Điều đáng chú ý ở đây chính là hình hoa đó đƣợc vẽ trực tiếp 

bằng bút lông. Nhƣ vậy, đây là bƣớc đầu có một kĩ thuật mới đó là vẽ thay 

vì tô màu nhƣ trƣớc đó. Nó đánh dấu một thời kì phát triển mới trong nghệ 
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thuật trang trí gốm [11,tr.92]. 

Vào giai đoạn cuối Trần cũng đã manh nha tìm đƣợc loại men màu 

lam làm từ ô xít cô ban. Không có dấu ấn rõ ràng về gốm hoa lam ở thời 

Trần, nhƣng đó chính là một minh chứng về dấu gạch nối giữa gốm hoa 

nâu và gốm hoa lam thời kì sau này. 

1.2.3. Phong cách 

Mỗi một thời kì lịch sử đều có những biến động ảnh hƣởng đến tƣ 

tƣởng, văn hóa và nghệ thuật. Thời kì nhà Trần với những chiến thắng 

Nguyên Mông hiển hách, với sự du nhập nho giáo song hành cùng với đạo 

phật đã tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc mang nét hào hùng, giản dị và 

đậm chất hiện thực. Nghệ thuật trang trí gốm cũng không nằm ngoài luồng 

tƣ tƣởng ấy. 

Gốm thời Trần tiếp nối tinh hoa từ gốm thời Lý. Vẫn là những họa tiết 

về tứ linh, về hoa lá, muông thú, con ngƣời, về thiên nhiên, song hoa văn 

thời Trần toát lên vẻ giản dị, thô mộc nhƣng rất duyên. Chúng ta đã biết, 

Nghệ thuật thời Lý đƣợc đánh giá là chau chuốt, trang nghiêm, quy 

phạmthì đến thời Trần chúng ta lại cảm thấy khoáng đạt, khỏe khoắn và 

đơn giản hơn. Về cơ bản, những hoa văn trang trí trên gốm thời kì này nhƣ 

hoa lá, động vật...đều đƣợc đơn giản hóa và cách điệu cao. Nhƣng điểm 

khác biệt lớn nhất đó là nó mang tính hiện thực. Những bông hoa sen, hoa 

cúc không chỉ có tạo hình nghiêng, đăng đối nữa, mà nó đƣợc thể hiện với 

nhiều bố cục, có khi là cả khóm hoa với đầy đủ lá, hoa, nụ. Hay nhƣ hình 

tƣợng của con ngƣời, của muông thú cũng hiện ra với những hoạt động nhƣ 

chiến đấu, luyện tập võ nghệ, gánh nƣớc hổ voi đuổi nhau, cò bắt cá… Tất 

cả những họa tiết đƣợc hiện ra theo cảm nhận của ngƣời vẽ về cuộc sống, 

về thiên nhiên một cách sống động. 

Dáng gốm thƣờng dầy dặn, to mập, chắc khỏe nhƣng lại kết hợp với 

họa tiết trên thân gốm khá thoáng, mềm mại uốn lƣợn tạo nên vẻ đẹp giản 
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dị nhƣng không thô kệch. 

Hoa văn thời Lý thƣờng có tính quy phạm, song hoa văn thời Trần lại 

mang tính tự do thoát khỏi khuôn khổ đó. Loại liễn dáng cao thành, thân 

thẳng, miệng hơi thu nhỏ, vai bằng, chung quanh vai đắp nổi cách sen tròn 

mập, sát vai gắn bốn núm tai ngang. Trang trí thân liễn chia thành ba phần: 

hai phần nhỏ hẹp chạy quanh miệng và chân liễn khắc hoa cỏ cách điệu. 

Phần giữa rộng nhất vẽ một đàn công năm con đang lội nƣớc nối đuôi nhau 

đi vòng quanh, mỗi con một dáng vẻ khác nhau rất sinh động. 

Có thể nói, từ kĩ thuật trang trí gốm thời Lý, gốm thời Trần vận dụng 

và sáng tạo hoa văn dựa trên chính tinh thần chiến đấu chống ngoại xâm, 

tình cảm chân chất và ƣớc mơ trong sáng của họ. 

1.2.4. Ngôn ngữ tạo hình 

Mỗi một loại hình nghệ thuật đều có những ngôn ngữ tạo hình riêng. 

Đối với nghệ thuật gốm, ngôn ngữ tạo hình đƣợc thể hiện qua: bố cục, 

mảng, nét, màu sắc. 

Các họa tiết trên gốm thời Trần thể hiện những chủ đề rất thân thuộc 

với ngƣời Việt. Đó chính là hình ảnh của thiên nhiên, con ngƣời và các 

hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, nên khi vẽ lên mặt gốm họ không hề 

sao chép vụng về mà dựa vào trí nhớ, bắt lấy cái thần của sự vật bằng nét 

điển hình, chọn lọc. Đó chính là tính cách điệu. Các dạng họa tiết nhƣ hoa 

và động vật chủ yếu đƣợc nhìn dƣới hai góc độ: nghiêng và chính diện từ 

trên xuống. Chính vì thế có thể chọn lọc ra đặc điểm bao quát, trình bày 

dƣới dạng đơn giản nhất mà vẫn đảm bảo tính đặc thù và trang trí cao. Các 

họa tiết hoa lá chim muông đƣợc diễn tả một cách chân thật, giản dị và rõ 

ràng. Có thể dễ nhận thấy từ cách nhìn đó đã hình thành nên các quy tắc 

đăng đối qua trục, nhắc lại của nghệ thuật trang trí. 

Bố cục thiên về gợi ý hơn là sao chép. Một khoảng không trên đầu các 

võ sĩ, ngƣời ta nhận ra đó là khoảng trời. Hay vài cành lá cho ta tƣởng 
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tƣợng ra con hƣơu đang đi trong rừng. Thậm chí bông hoa còn to ngang cả 

con ngựa. Đó chính là không gian ƣớc lệ. Không câu nệ vào tỉ lệ thực, mà 

chỉ diễn đạt sao cho thuận mắt. Các họa tiết đƣợc sắp xếp trên thân gốm 

không theo luật xa gần, không có trƣớc sau, chỉ sắp xếp theo ý đồ trang trí. 

Bố cục đƣợc thể hiện nhiều kiểu khác nhau “Bố cục thoáng, nhằm nêu 

bật chủ đề. Họa tiết đƣợc quy định thành những mảng lớn sắp xếp theo 

đƣờng lƣợn, có mảng chính mảng phụ, mảng to, mảng nhỏ rõ ràng. Mảng 

và đƣờng nét cân đối, mô tip đƣợc ƣớc lƣợc đến cao độ, không chấp nhận 

chi tiết rƣờm rà, khó lòng mà thêm bớt gì đƣợc”[11,tr.90]. Một số những 

dạng bố cục là: bố cục thành dải bao quanh sản phẩm, bố cục thành ô dọc 

trên thân gốm, có thể là hoa văn nhắc lại hoặc xen kẽ nhau, ngoài ra còn 

kết hợp với dạng bố cục phức tạp trong các họa tiết hoa lá liên kết dây nối 

dây, cành nối cành trông rất đẹp mắt. Ví dụ nhƣ thạp gốm trang trí hình 

đoàn ngƣời gánh nƣớc, quan cƣỡi ngựa, lính dắt ngựa… theo một dải lớn 

vòng quanh thân gốm, phía trên còn kết hợp những dải nhỏ trang trí loài 

chim và hoa lá. Hay thống trang trí chia thành nhiều ô dọc trên thân gốm, 

mỗi một ô là một hình sen dây, kết hợp với hoa văn đắp nổi hình cánh sen 

thành vòng tròn trên miệng thống. 

Gốm thời Trần còn trang trí kết hợp “hình khối của điêu khắc với 

đƣờng nét và màu sắc của hội họa”[11,tr.88]. Nếu nhƣ gốm đất nung thời 

kì trƣớc chỉ có nét khắc, không có men và màu trang trí, gốm hoa lam của 

thời kì sau chỉ có nét vẽ, thì gốm ở thời kì này kết hợp cả khắc nét và màu 

sắc của men. Mặc dù gốm khá ít màu, chủ yếu là nâu và trắng ngà của gốm 

hoa nâu và xanh ngọc của gốm men ngọc nhƣng đã thể hiện đƣợc độ đậm 

nhạt thông qua sự kết hợp hai màu men nhƣ gốm hoa nâu. Hay sự thay đổi 

độ dầy mỏng của men, chất lƣợng của men không đều nhau, qua nung ở 

nhiệt độ cao dẫn đến kết quả sản phẩm có sắc độ màu khác nhau của cả 

gốm hoa nâu lẫn gốm men ngọc. Hơn nữa, khi kết hợp với những nét khắc 
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chìm trên thân gốm rất linh hoạt, lúc to, lúc nhỏ, cạnh thẳng, cạnh nghiêng, 

nét nông, nét sâu, tự do, phóng khoáng kết hợp với màu tô chỗ dầy mỏng 

không đều nhau tạo vẻ đẹp linh hoạt, sống động cho sản phẩm. 

Nhƣ vậy, với lối tạo hình đơn giản, cách điệu, kết hợp lối bố cục 

thoáng, không câu nệ thực, mảng lớn bé rõ ràng, lớp nét khắc to nhỏ, nông 

sâu thay đổi cùng lớp men đọng chỗ dày chỗ mỏng tạo nhiều sắc độ trên 

một nền màu chung, làm nên vẻ đẹp giản dị, nồng hậu, gần gũi cho cho 

gốm Trần. 

1.3. Khái quát về trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng nằm ở địa chỉ số 

18, Ngõ 55, Đƣờng Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nộilà ngôi trƣờng đào 

tạo giáo viên nghệ thuật lớn nhất cả nƣớc, cũng là ngôi trƣờng tạo nên 

những nhạc sĩ, ca sĩ, họa sĩ tài năng qua các thế hệ.  

Trƣờng có bề dầy lịch sử, đƣợc ra đời từ năm 1970 với tên gọi 

Trƣờng Sƣ phạm Thể dục – Nhạc – Họa Trung ƣơng với 3 chuyên môn đào 

tạo là sƣ phạm thể dục, sƣ phạm âm nhạc và sƣ phạm hội họa. Đây cái nôi 

đào tạo rất nhiều thế hệ giáo viên thể dục, nhạc, họa có trình độ trung cấp 

và các trình độ thấp hơn để bổ sung nguồn giáo viên có chuyên môn cho 

ngành giáo dục đang còn nhiều khó khăn. Từ năm 1980 đến năm 1985, 

trƣờng đổi tên thành trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thể dục Nhạc – Họa. 

Tháng 11 năm 1985, Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Chính Phủ) ký quyết định 

thành lập trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nhạc – Họa trung ƣơng (tại địa điểm 

Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) và trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thể 

dục Trung ƣơng số 1 (tại địa điểm xã Phụng Châu, huyện Chƣơng Mỹ, tỉnh 

Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội) trên cơ sở Trƣờng Cao Đẳng Sƣ phạm  

Thể dục – Nhạc – Họa Trung ƣơng. Đây là dấu mốc đánh dấu sự phát triển 

bền vững về chuyên môn và cơ sở vật chất của nhà trƣờng. Cơ cấu tổ chức 

và cơ sở vật chất đƣợc xây dựng theo các tiêu chuẩn thiết kế của các trƣờng 
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đại học đã đƣợc ban hành và theo yêu cầu của một trƣờng cao đẳng sƣ 

phạm chuyên ngành Âm nhạc và Hội họa. Các thế hệ sinh viên ra trƣờng 

luôn đƣợc đánh giá cao về chuyên môn và khả năng sƣ phạm. Trƣờng trở 

thành một địa chỉ uy tín bậc nhất trong cả nƣớc về chất lƣợng đào tạo sƣ 

phạm nghệ thuật.  

Ngày 26/5/2006, Thủ tƣớng Chính phủ ký Quyết định thành lập 

trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng trên cơ sở nâng cấp 

trƣờng  Cao đẳng Sƣ phạm Nhạc – Họa Trung ƣơng với mục tiêu đƣa nghệ 

thuật vào giảng dạy ở các bậc học phổ thông và đáp ứng nhu cầu hoạt động 

văn hóa nghệ thuật của xã hội. Để đáp ứng nhu cầu xã hội, trƣờng ngày 

càng lớn mạnh, mở rộng thêm nhiều chuyên ngành mới. Cho đến ngày nay, 

trƣờng có tổng cộng 13 khoa và một bộ môn, đó là: Khoa Sƣ phạm Mỹ 

thuật, Khoa Sƣ phạm Âm nhạc, Khoa Nhạc Cụ, Khoa Mỹ thuật Cơ sở, 

Khoa Văn hóa Nghệ thuật, Khoa Tại chức và Đào tạo liên kết, Khoa Sau 

Đại học, Khoa Thanh Nhạc, Khoa Thiết kế Đồ họa, Khoa Thiết kế Thời 

trang, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Tâm lý giáo dục và Giáo dục thể chất, 

Bộ môn Piano, Khoa Công nghệ May. Mỗi khoa đào tạo những chuyên 

ngành chuyên sâu với tổng số lên tới gần một ngàn sinh viên mỗi khóa. 

Nhà trƣờng cũng xây dựng 9 phòng ban chức năng, 3 Trung tâm, 1 Viện 

nghiên cứu và hai ban biên tập nhằm phối hợp phục vụ công việc hoạt động 

dạy học, nghiên cứu, học tập của sinh viên và giảng viên. Đội ngũ cán bộ 

giảng viên trong trƣờng đều là những ngƣời có chuyên môn tốt và có nhiệt 

huyết nghề nghiệp, luôn có tinh thần học tập nâng cao khả năng chuyên 

môn, học hỏi cái mới.  

Trong bối cảnh xã hội và giáo dục hiện nay còn có nhiều thay đổi và 

bất cập chắc chắn sẽ có ảnh hƣởng tới các hoạt động của trƣờng. Dù vậy, 

với một bề dày lịch sử phát triển và chất lƣợng đào tạo đã đƣợc khẳng định 

trong nhiều năm qua cộng với tinh thần đoàn kết cũng nhƣ các chiến lƣợc 
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năng động sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

trong đội ngũ cán bộ giảng viên sẽ là nền tảng vững chắc để trƣờng ĐHSP 

Nghệ Thuật TW tiến xa hơn trong tƣơng lai. 

1.4. Môn trang trí trong ngành đào tạo Thiết kế Thời trang 

Thiết kế Thời trang là ngành đào tạo đƣợc ra đời trƣớc đòi hỏi của xã 

hội về  những ngƣời có kiến thức chuyên sâu thời trang, nhằm phục vụ nhu 

cầu làm đẹp ngày càng tăng của con ngƣời qua trang phục. 

Ở nƣớc ta có rất nhiều trƣờng đại học, học viện mở mã ngành Thiết kế 

Thời trang nhƣ ĐH Mỹ thuật Công nghiệp,Viện ĐH Mở, ĐHSP Nghệ thuật 

TW, Kiến Trúc, Học viện thời trang Luân Đôn, Học Viện thời trang Á 

Châu... đào tạo và  cung cấp đội ngũ chuyên nghiệp phục vụ cho nền công 

nghiệp thời trang ngày càng lớn mạnh. Trong chƣơng trình đào tạo, sinh 

viên chuyên ngành Thiết kế Thời trang phải học rất nhiều môn về chuyên 

ngành nhƣ: Tạo mẫu, Công nghệ may, Thực hành công nghệ may, các môn  

Sáng tác phụ trang, Tin học chuyên ngành, Đồ họa thời trang, rồi những 

môn về Lịch sử Thời trang, Maketing Thời trang…và không thể thiếu bộ 

môn Trang trí. 

Thiết kế thời trang phục vụ nhu cầu làm đẹp của con ngƣời thông qua 

trang phục. Trang trí là nghệ thuật làm đẹp phục vụ cho đời sống tinh thần 

của con ngƣời. Do vậy trang trí và thời trang là hai phạm trù luôn song 

hành và gắn kết cùng nhau. 

Trang trí là loại hình nghệ thuật ứng dụng.Trong trang trí có rất nhiều 

nhánh khác nhau với nhiều cách trình bày phong phú và hấp dẫn nhƣ Trang 

trí nội thất, trang trí ấn loát… 

Thiết kế thời trang là một nhánh trong nghệ thuật trang trí ứng dụng. 

Vì vậy, điều đầu tiên mà sinh viên cần tiếp thu đó chính là những bài học 

trang trí cơ bản. 

Muốn làm tốt đƣợc công việt thiết kế thời trang, các sinh viên cần 
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phải nắm đƣợc kiến thức then chốt, xuyên suốt quá trình sáng tạo của 

mình, đó chính là nghệ thuật trang trí. Từ đó mới có thể ứng dụng nó vào 

các bài chuyên ngành. Mục tiêu của các bài trang trí trong chƣơng trình 

học thiết kế thời trang là giúp các em nắm chắc, nắm rõ, vận hành tốt các 

khái niệm, nguyên tắc trang trí, cách vận dụng vào thực tiễn trang phục. 

Không những thế, trang trí còn giúp các em có cái nhìn thẩm mĩ, tƣ duy 

sáng tạo và phân tích đƣợc vẻ đẹp của trang phục. 

Nhƣ vậy chúng ta có thể thấy rằng, trang trí đóng vai trò nền tảng 

xuyên suốt quá trình học tập và làm việc sau này. Thời trang luôn gắn liền 

với sự phát triển và nhu cầu đòi hỏi của con ngƣời. Thị hiếu của ngƣời tiêu 

dùng thƣờng xuyên biến đổi, vì vậy, ngƣời làm thiết kế phải luôn thay đổi, 

sáng tạo ra những mẫu mã mới nhằm đáp ứng phù hợp. Nếu không vững 

kiến thức trang trí, sinh viên sẽ khó đạt đƣợc thành công trên con đƣờng đã 

chọn. 

Trong chƣơng trình giảng dạy cho sinh viên thiết kế thời trang, trƣờng 

ĐHSP nghệ thuật TW, môn trang trí sẽ đƣợc học xuyên suốt quá trình học 

tập từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, và đƣợc chia thành 4 phần: Trang trí 

cơ bản 1, trang trí cơ bản 2, trang trí chuyên ngành 1, và trang trí chuyên 

ngành 2. Trong đó trang trí cơ bản 1,2 cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về nghệ thuật trang trí, với những khái niệm và vai trò của 

trang trí, nghiên cứu vốn cổ dân tộc, sáng tạo họa tiết, cách trang trí các 

hình cơ bản, đƣờng diềm, nền hoa, chữ. Trang trí chuyên ngành 1,2 với 

những bài trang trí tranh tĩnh vật, tranh phong cảnh, tranh tƣờng, thiết kế 

sân khấu thời trang, ứng dụng vốn cổ trong trang phục. 

Các bài tập từ thấp đến cao, từ cơ bản đến ứng dụng đóng vai trò là 

nền tảng vững chắc để các sinh viên có thể nắm đƣợc chìa khóa nghệ thuật 

trang trí. 
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1.5. Thực trạng học tập và ứng dụng họa tiết vốn cổ của sinh viên 

ngành Thiết kế Thời trang, trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật TW. 

1.5.1. Đặc điểm của sinh viên ngành Thiết kế Thời trang 

Sinh viên là thế trẻ với lực lƣợng hùng hậu, có tri thức và những hiểu 

biết xã hội. Hàng năm, cả nƣớc có tới mấy trăm ngàn thí sinh tham gia 

tuyển sinh vào các trƣờng đại học với nhiều chuyên ngành khác nhau, 

trong đó có TKTT. 

 TKTT là một ngành nghệ thuật với nhiều đặc thù mang tính ứng 

dụng thực tế. Bởi vậy sinh viên TKTT nói chung và SV TKTT trƣờng 

ĐHSP Nghệ Thuật TW nói riêng, thƣờng là những em có niềm đam mê với 

nghề, có cá tính và có khả năng sáng tạo. Các em vào trƣờng với niềm 

mong ƣớc trở thành nhà TKTT thực thụ. Đa phần SV thời trang là những 

em thích làm đẹp, và mong muốn đƣợc làm đẹp cho ngƣời khác thông qua 

trang phục. Khác với những thế hệ trƣớc, sinh viên ngày nay khá năng 

động, thực tế, có khả năng tốt về truy cập internet, tìm kiếm tài liệu và xu 

hƣớng thời trang. Các em vừa học lý thuyết, vừa kết hợp thực hành tại lớp 

và tham gia những hoạt động thời trang bên ngoài thông qua việc làm 

thêm. Từ đó hình thành nên những kĩ năng tốt  nhƣ tự lập, suy nghĩ có mục 

đích và thêm nhiều kinh nghiệm nghề cũng nhƣ trong cuộc sống. 

Để đạt đƣợc kết quả trong học tập cũng nhƣ sự thành công nghề 

nghiệp trong tƣơng lai, SV học TKTT cần phải có: con mắt hội họa, những 

tố chất về thẩm mĩ; sự am hiểu về chất liệu vải; thành thục kĩ năng may và 

khâu vá; có khả năng sáng tạo và thực hiện ý tƣởng thông qua các phác 

thảo tạo mẫu; luôn nắm bắt đƣợc xu hƣớng thời trang thế giới; khả năng 

quảng bá các mẫu thiết kế và biết cách thƣơng lƣợng với khách hàng. 

Ngoài ra còn khá nhiều kĩ năng mềm mà trong quá trình học tập và rèn 

luyện SV cần phải học hỏi. Muốn có đƣợc những kết quả đó, ngoài niềm 

đam mê và năng khiếu thiên bẩm, SV thực sự vất vả học tập và rèn luyện 
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trong 4 năm ngồi trên ghế nhà trƣờng. Trên thực tế, rất ít SV ra trƣờng có 

thể đạt hết những tiêu chí trên, mà còn phải học hỏi rất nhiều năm thực tế 

sau nữa. 

Với xu thế chung hiện nay, chất lƣợng tuyển sinh đầu vào khá mở, kiến 

thức nền tảng về mỹ thuật của các em còn nhiều chỗ hổng nên khi bƣớc 

chân vào học sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Nhiều SV ban đầu rất mơ mộng 

với ngành TKTT khi vấp phải thực tế rèn luyện và học tập vất vả trở nên 

chán nản, chƣa thực sự cố gắng. Dù vậy, các em có lòng yêu nghề, thích 

sáng tạo, yêu thích cái đẹp truyền thống cũng nhƣ hiện đại sẽ là động lực 

để các em tiến lên phía trƣớc. 

Nhìn chung, sinh viên TKTT trƣờng ĐHSP Nghệ Thuật TW có tiềm 

năng về nghề, song rất cần sự cố gắng và nỗ lực hơn nữa của bản thân để 

có thể đạt kết quả cao hơn trong học tập. 

1.5.2. Thực trạng trong dạy học chuyên ngành 

Trang trí cơ bản 2, ngành TKTT là học phần bắt buộc đƣợc tính 2 tín 

chỉ, với môn học tiên quyết là trang trí cơ bản 1. Trong đó: 

Lý thuyết : 02 giờ tín chỉ 

Thực hành: 26 giờ tín chỉ (nhân đôi) 

Tự học: 02 giờ tín chỉ 

Với tổng số 4 bài:  

- Trang trí hình cơ bản (tùy chọn)    

- Trang trí đƣờng diềm 

- Trang trí nền hoa 

- Chữ cơ bản và kẻ khẩu hiệu 

Nội dung đề cƣơng [phụ lục, tr.106 ] 

Trong chƣơng trình đào tạo, đề cƣơng chi tiết đóng một vai trò hết sức 

quan trọng. Đề cƣơng là xƣơng sống, là kim chỉ nam cho hoạt động dạy và 

học, nhằm vạch ra những hƣớng đi phù hợp để các GV triển khai kiến thức 
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đi đúng mục tiêu đào tạo, phù hợp với chƣơng trình chung của chuyên 

ngành. Bởi vậy khi giảng dạy, GV phải bám sát vào chƣơng trình khung đã 

đƣợc phê duyệt, để có thể đạt kết quả tốt nhất. 

Cùng theo tập đề cƣơng bài giảng trang trí cơ bản 2 của khoa Mĩ thuật 

Cơ sở, các thầy cô giáo cung cấp cho sinh viên rất chi tiết các kiến thức cơ 

bản về trang trí. Từ cách sắp xếp bố cục, đậm nhạt, màu sắc, sử dụng họa 

tiết đều rất bài bản, cụ thể cho từng dạng trang trí cơ bản khác nhau (hình 

vuông, tròn, chữ nhật, tam giác; đƣờng diềm; nền hoa). Đây là một vốn nền 

kiến thức vững chắc giúp cho sinh viên nắm đƣợc những nguyên tắc trang 

trí cơ bản để có thể phát triển tốt chuyên ngành sâu.  

Với đặc thù của ngành TKTT vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang 

tính ứng dụng, áp dụng trên nhân thể con ngƣời nên những bài trang trí 

cũng có những nét riêng biệt. Ứng dụng vốn cổ truyền thống trên các trang 

phục vốn là một trong những hƣớng đi mà giới thời trang đã, đang và sẽ 

tiếp tục khai thác, bởi nó mang lại hiệu quả thẩm mĩ và ứng dụng tốt, phù 

hợp với xu hƣớng xã hội. 

Trên thực tế dạy học môn trang trí cơ bản 2, ngành TKTT tôi nhận 

thấy các em sinh viên sử dụng khá phong phú các dạng họa tiết hoa văn. 

Từ thực vật nhƣ hoa lá, cỏ cây, đến động vật và có cả những hoạt động của 

con ngƣời. Song những họa tiết trang trí đó ít cách điệu, hình họa tiết còn 

thô mộc, ít có chọn lọc. Cách xây dựng bố cục, phân mảng chính phụ và 

tìm đậm nhạt cho bài vẽ còn nhiều lúng túng dẫn đến kết quả học tập chƣa 

cao. Đặc biệt, rất hiếm khi thấy các em sử dụng các dạng họa tiết cổ dân 

tộc để ứng dụng vào bài vẽ trang trí. Về cơ bản trong quá trình học tập môn 

trang trí  cơ bản 2 có những ƣu điểm và hạn chế sau: 

 Ƣu điểm: 

- ĐHSP nghệ thuật TW là một trƣờng chuyên về đào tạo nghệ thuật, 

có bề dầy lịch sử và có chất lƣợng tốt đã trở thành thƣơng hiệu. Chính vì 
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vậy, môi trƣờng học tập của sinh viên sẽ rất thuận lợi và chuyên nghiệp. 

- Đội ngũ các giảng viên là những ngƣời có trình độ chuyên môn cao, 

nhiều kinh nghiệm dạy dỗ, nhiệt tình và rất gần gũi với sinh viên. Đa phần 

các thầy cô đều là những ngƣời yêu vốn cổ, hiểu và có kiến thức về mỹ 

thuật cổ. 

- Sinh viên là những con ngƣời có sức trẻ đầy nhiệt huyết, yêu nghệ 

thuật, có khả năng sử dụng thành thạo công nghệ, truy cập internet nên có 

thể tìm hiểu thông tin, tài liệu nhanh chóng, tiện lợi. 

- Sinh viên đƣợc nghiên cứu vốn cổ dân tộc qua môn trang trí cơ bản 

1, biết tới các dạng họa tiết cổ thông qua các chuyến đi thực tế chuyên môn 

và truy cập internet. 

 Hạn chế: 

- Sinh viên Thiết kế Thời trang luôn nghĩ những môn học chuyên 

ngành về thời trang là chính, vì vậy môn trang trí ít đƣợc coi trọng nhiều. 

Do đó chƣa đầu tƣ công sức vào môn học, làm bài tập một cách đối phó. 

Một số bộ phận học sinh chƣa tích cực tìm hiểu, thực hành và tham khảo 

tài liệu. Lúng túng trong việc đƣa các họa tiết trang trí lên trang phục một 

cách phù hợp, dẫn đến ứng dụng nghệ thuật trang trí vào các bài học tạo 

mẫu đạt hiệu quả thẩm mĩ chƣa cao.  

- Mặc dù các em đã đƣợc học bài nghiên cứu vốn cổ trong chƣơng 

trình trang trí cơ bản 1, song thời gian học có hạn, và đa phần đều khai thác 

vốn cổ về chạm khắc trên các công trình kiến trúc hoặc tranh dân gian. 

Trong khi đó vốn cổ thì rất phong phú nên chƣa biết hết và hiểu sâu về ý 

nghĩa cũng nhƣ vẻ đẹp tạo hình, khả năng ứng dụng của vốn cổ. Hơn nữa, 

xu hƣớng của các em là vƣơn tới những show thời trang thế giới, những 

họa tiết phƣơng tây mà ít khai thác, đƣa những họa tiết dân tộc vào trang 

phục thời trang. 

- Một số thầy cô giáo rất ít sử dụng công nghệ, giáo án điện tử, hình 
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ảnh trực quan, bởi vậy chƣa tạo sự sôi nổi, hứng thú cao trong giờ học. 

- Cơ sở vật chất của nhà trƣờng nhiều khi chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu 

dạy học của giảng viên và sinh viên. Đó cũng là một phần cản trở hiệu quả 

học tập của các em. 

- Nội dung bài tập trang trí chƣa định hƣớng phát huy đƣợc những giá 

trị của nghệ thuật trang trí truyền thống. Trong khi đó lại là nguồn tƣ liệu 

sẵn có, có giá trị thẩm mĩ và giàu bản sắc dân tộc. 

Vì vậy, đƣa hoa văn, vốn cổ dân tộc vào các dạng bài trang trí cơ bản 

sẽ giúp các em sinh viên vừa luyện tập đƣợc khả năng sắp xếp, bố cục theo 

các nguyên tắc trang trí cơ bản, vừa giúp các em hiểu sâu hơn về vẻ đẹp tạo 

hình dân tộc, từ đó nảy ra những ý tƣởng mới ứng dụng trên các sản phẩm 

thời trang. Việc ứng dụng hoa văn trang trí trên gốm thời Trần vào nội 

dung bài học là cơ hội để giáo dục cho SV những giá trị tốt đẹp của dân 

tộc. Tạo điều kiện cho SV phát huy sáng tạo kết hợp đƣợc truyền thống và 

hiện đại, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. 

Tiểu kết: 

Qua nghiên cứu chƣơng 1, luận văn làm rõ một số khái niệm liên quan 

đến dạy học, trang trí, hoa văn, họa tiết, trang phục và thiết kế thời trang. 

Nêu rõ về đặc điểm và giá trị nghệ thuật của hoa văn trên gốm thời Trần: 

phong phú, có tính cách điệu cao, sinh động và đậm đà bản sắc dân tộc. Giá 

trị nghệ thuật của hoa văn đƣợc thể hiện thông qua đề tài, kỹ thuật thể hiện, 

phong cách và ngôn ngữ tạo hình. Với những họa tiết từ cuộc sống, thiên 

nhiên, con ngƣời, tín ngƣỡng, đã phản ánh nền văn hóa và một phần lịch sử 

của dân tộc. 

Luận văn còn giới thiệu về trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW qua lịch sử 

từ khi đƣợc thành lập, trƣởng thành, đến nay. Nhiệm vụ và thành tích mà 

nhà trƣờng đã đạt đƣợc trong những năm qua, cũng nhƣ hƣớng phát triển 

trong tƣơng lai. Tầm quan trọng của môn trang trí đối với ngành Thiết kế 

Thời trang. 



 

 

36 

Qua quá trình nghiên cứu thực tế tại trƣờng, luận văn nêu đặc điểm 

của sinh viên TKTT trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW với những ƣu điểm cần 

phát huy và nhƣợc điểm cần khắc phục. Nắm bắt đƣợc chƣơng trình khung 

môn trang trí chuyên nghành 2, bởi đó là kim chỉ nam cho các hoạt động 

dạy và học. Nêu đƣợc thực trạng diễn ra những thuận lợi và hạn chế trong 

quá trình dạy – học, cũng nhƣ ứng dụng chuyên ngành của môn trang trí 

trên thực tế. Cơ sở lý luận là tiền đề để thấy rõ tính ứng dụng của hoa văn 

trên gốm thời Trần trong các bài tập trang trí cơ bản.Từ đó phát triển ứng 

dụng vào các trang phục thời trang. 
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Chƣơng 2 

ỨNG DỤNG HỌA TIẾT HOA VĂN TRÊN GỐM THỜI TRẦN 

TRONG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ CƠ BẢN 2 CHO SINH VIÊN 

NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG VÀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

2.1. Tính đặc thù trong dạy học môn trang trí cơ bản ngành TKTT và 

các bƣớc thực hành bài tập 

Môn Trang trí đƣợc đƣa vào chƣơng trình đào tạo trong tất cả các 

trƣờng Mỹ thuật, trong đó trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW, ngoài chƣơng 

trình đào tạo sinh viên ngành Mĩ thuật còn có chuyên ngành khác nhƣ: 

Thiết kế đồ hoạ và Thiết kế Thời trang. Chƣơng trình đào tạo của mỗi 

chuyên ngành khác nhau cần có nội dung, phƣơng pháp và cách thức tổ 

chức dạy học  mang tính đặc thù để phù hợp với mục tiêu đào tạo.  

 Khoa TKTT với mục tiêu đào tạo những hoạ sĩ thiết kế, ngoài những 

kiến thức, kĩ năng cơ bản về nghệ thuật trang trí mà bất cứ ngƣời học vẽ dù 

ở trình độ nào cũng phải có thì ngƣời hoạ sĩ thiết kế thời trang cần đƣợc 

trang bị những kiến thức, kĩ năng trang trí mang tính đặc thù của chuyên 

ngành về thiết kế trang phục, phục sức cũng nhƣ các nhu cầu về mặc cho 

mọi đối tƣợng, mọi yêu cầu cụ thể từng lúc, từng nơi. Do đặc thù chuyên 

môn của chuyên ngành, các bài học cũng có những yêu cầu khác nhau về 

tạo hình, về chất liệu thể hiện, kĩ thuật, về hình thức trình bày của mỗi bài 

học. Vì thế, nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp, dạy-học, cách tổ chức 

dạy-học và cách đánh giá kết quả học tập môn Trang trí của SV chuyên 

ngành TKTT cũng mang tính đặc thù riêng biệt, không thể giống nhƣ môn 

Trang trí của chuyên ngành SPMT hay các chuyên ngành Mỹ thuật khác. 

Các bài tập trang trí cơ bản của SV chuyên ngành TKTT cũng không thể 

hƣớng theo cách của SV Sƣ phạm Mĩ thuật hay Đồ họa. 

Trang trí trong thời trang vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính 

ứng dụng. Hình ảnh trang trí phải phù hợp trên trang phục và trên nhân thể 
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của con ngƣời mang lại tính thẩm mỹ, có phong cách và phù hợp với văn 

hóa xã hội. Tính kế thừa và phát huy vốn cổ dân tộc luôn luôn đƣợc coi 

trọng, khuyến khích lớp nhà thiết kế trẻ sáng tạo những trang phục thời 

trang hiện đại mang đậm đà bản sắc dân tộc. Ở Việt Nam đã có rất nhiều 

nhà thiết kế cho ra các bộ sƣu tập lấy cảm hứng và tƣ liệu về họa tiết vốn 

cổ dân tộc. Điển hình nhƣ nhà thiết kế Minh Hạnh, nhà thiết kế Việt Hùng, 

Thủy Nguyễn với nhiều thiết kế độc đáo. 

Qua tìm hiểu về gốm thời Trần cho thấy hoa văn trên gốm giàu tính 

dân tộc, tính cách điệu cao, tạo hình đẹp, phù hợp với vai trò là họa tiết 

trang trí và hoàn toàn có thể ứng dụng thực tiễn lên trang phục, phụ kiện 

thời trang.Hơn nữa trong quá trình khảo sát SV thiết kế thời trang trƣờng 

ĐHSP Nghệ Thuật TW đang học tập tại trƣờng và một vài khóa đã tốt 

nghiệp, đa phần các em còn chƣa biết đến gốm thời Trần và họa tiết hoa 

văn trên gốm, đặc biệt là gốm hoa nâu, nếu có thì rất mơ hồ. Và số lƣợng 

sinh viên đã từng lấy gốm để làm ý tƣởng đề tài tạo mẫu trang phục rất ít, 

nhƣng chủ yếu là dòng gốm hoa lam. Do vậy tôi chọn đề tài nghiên cứu 

này và muốn đƣa họa tiết hoa văn trên gốm Trần vào các bài trang trí cơ 

bản 2 để các em có thể thấm nhuần đƣợc vẻ đẹp của họa tiết, từ đó vận 

dụng các nguyên tắc trang trí để tạo nên những bài trang trí đẹp, làm tiền đề 

cho ý tƣởng tạo mẫu trang phục sau này. 

Sản phẩm nghệ thuật là những thứ kết tinh từ ý tƣởng, cảm xúc, và sau 

đó là một quá trình làm việc miệt mài với những phƣơng pháp, bút pháp, kĩ 

năng mang tính cá nhân. Làm một bài trang trí cơ bản cũng vậy. Một bài 

tập Trang trí đƣợc hình thành từ tƣ duy kết hợp các họa tiết tạo nên một bố 

cục chặt chẽ bởi yếu tố hình và màu.Họa tiết trang trí đóng vai trò quan 

trọng tạo nên chất trang trí trong bố cục của một bài Trang trí. Học Trang 

trí là tìm sự thay đổi nhịp điệu làm thay đổi bố cục và tìm những tƣơng 

quan màu phù hợp với bố cục. 
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Trƣớc khi chúng ta áp dụng các hoa văn trang trí vào các bài trang trí 

cơ bản, chúng ta cần phải nắm đƣợc cách tạo một họa tiết hoa văn nhƣ thế 

nào và các bƣớc để làm một bài trang trí. 

Bƣớc đầu tiên chúng ta phải có ý tƣởng, sau đó thu thập tài liệu, chép 

mẫu vật, cách điệu thành họa tiết và sắp xếp các họa tiết đó trong một bố 

cục nhất định. 

Ý tƣởng  là một yếu tố quan trọng trong nghệ thuật. Nó chính là chìa 

khóa mở ra những sáng tạo. Nhƣng không phải tự nhiên mà trong đầu 

chúng ta xuất hiện đƣợc ý tƣởng. Ý tƣởng có đƣợc nhờ những tác động ở 

bên ngoài thông qua các giác quan nhƣ hình ảnh, âm thanh… về cuộc sống, 

về thiên nhiên, xã hội, con ngƣời. Dựa vào những tác động đó, con ngƣời 

tƣ duy, suy nghĩ và nảy sinh ý tƣởng. Ý tƣởng đó có thể là nghệ thuật, có 

thể là kinh tế, có thể là phát minh khoa học nào đó… Nhờ vậy mà thế giới 

có sự phát triển và mới có những tác phẩm nghệ thuật hay, đẹp, ý nghĩa 

đến vậy. 

Ví dụ: hình hài, màu sắc, hƣơng thơm của bông sen làm ngƣời vẽ nảy 

sinh ý tƣởng sử dụng hoa sen làm họa tiết trang trí. 

Bƣớc thứ hai đó là thu thập tài liệu, hình ảnh về ý tƣởng chúng ta vừa 

nảy sinh, từ đó hiểu bản chất bên trong và bên ngoài, cảm nhận đƣợc vẻ 

đẹp, ý nghĩa của vật đó. 

Bƣớc thứ ba, chúng ta ghi chép lại hình ảnh đó. Ghi chép hình ảnh 

bông hoa sen để nhớ hơn về đặc điểm, hiểu hơn về cấu trúc hình thể, màu 

sắc của hoa. 

Bƣớc tiếp theo chúng ta sẽ dựa vào hình ảnh bông sen đã chép để cách 

điệu, chắt lọc các chi tiết, điển hình hóa, làm đẹp lên nhƣng nhìn vẫn là 

bông sen, không làm mất đi bản chất của nó. 

Từ những nguyên liệu ban đầu đó chúng ta sẽ sử dụng họa tiết trang 

trí theo các mục đích khác nhau và áp dụng các quy tắc trang trí: 
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- Đăng đối (đối xứng) 

- Xen kẽ 

- Nhắc lại 

- Phá thế 

Sắp xếp theo bố cục trang trí. Có thể sử dụng trang trí cơ bản nhƣ hình 

vuông, hình chữ nhật, hình tròn,  đƣờng diềm… hay trang trí ứng dụng lên 

thảm, lên áo, hay lên đồ gốm.. 

+ Đăng đối là quy tắc mà các hình đăng đối nhau qua một trục, có thể 

ngang hoặc thẳng tạo sự cân bằng. Có hai dạng đăng đối là đăng đối tuyệt 

đối và đăng đối tƣơng đối. Các yếu tố tạo hình đƣợc nhắc lại ngƣợc chiều 

qua một trục tạo nên một đơn vị họa tiết hoàn chỉnh đƣợc gọi là đối xứng 

tuyệt đối. Đối xứng tuyệt đối tạo nên sự cân bằng vật lý. Các yếu tố tạo 

hình đƣợc sắp xếp đối xứng qua trục có thể không tuyệt đối giống nhau 

nhƣng vẫn tạo nên sự cân bằng về thị giác (gọi là đối xứng tƣơng đối). “Nó 

tạo sự cân bằng, ổn định, vững chãi cho bố cục”[19,tr.9]. Nguyên tắc đối 

xứng đƣợc sử dụng trong nhiều loại hình trang trí ứng dụng nhƣ thời trang, 

hay trong nghệ thuật kiến trúc. 

+ Nguyên tắc xen kẽ là hình thức sắp xếp các yếu tố trang trí xen kẽ 

lẫn nhau tạo nhịp điệu, tạo sự thay đổi cho bố cục[19,tr.10]. 

Có thể sắp xếp các yếu tố trang trí xen kẽ theo ba cách thức sau: 

- Xen kẽ về hình mảng. 

Trong bố cục phải có mảng chính, mảng phụ, mảng to mảng nhỏ. 

Mảng nhỏ giữa các mảng lớn, mảng lớn đơn giản giữa những mảng có hình 

chi tiết, mảng họa tiết xen kẽ với hình nền. 

- Xen kẽ đậm nhạt 

Sắp xếp đậm xen giữa sáng và trung gian. Trong một bản hòa sắc về 

độ đậm nhạt, phải có sự xen kẽ giữa các sắc độ đậm, trung gian và nhạt 

mới tạo nên nhiều tầng lớp không gian, tạo chiều sâu và tôn lên đƣợc vẻ 
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đẹp hình hài của vật thể. 

- Xen kẽ về màu 

Sự xen kẽ về màu sắc đem lại sự tƣơi vui, duyên dáng. Màu này xen 

lẫn màu khác. Màu nóng xen giữa màu lạnh tạo nên một hòa sắc cân bằng. 

Ta cũng có thể sử dụng cách xen nét màu tƣơi, rực vào giữa các mảng màu 

trung tính, màu trầm tạo hiệu quả sinh động cho màu sắc. 

Nguyên tắc xen kẽ “làm cho bố cục thêm chặt chẽ bởi tính tạo kết nối 

giữa những khoảng cách lớn. Tạo sự phong phú, sinh động cho bố cục, 

tránh sự đơn điệu.Tạo nhịp điệu, thay đổi nhịp của bố cục. Tạo sự pha trộn 

màu sắc, đậm nhạt. Chuyển từ trạng thái khép kín trở thành mở, từ tĩnh 

chuyển thành động”[19,tr.11]. Quy luật xen kẽ đƣợc sử dụng rất phổ biến, 

trong mọi thể loại trang trí và trong nghệ thuật tạo hình. 

+ Nhắc lại là “nguyên tắc sử dụng phƣơng pháp lặp đi lặp lại nhiều 

lần một yếu tố tạo hình (đƣờng nét, hình mảng, màu sắc, đậm nhạt…) trong 

một bố cục trang trí”[19,tr.8]. Họa tiết đƣợc nhắc lại có thể giữ cùng chiều 

hoặc ngƣợc chiều với họa tiết ban đầu. Có thể nhắc lại hoàn toàn các yếu tố 

đƣờng nét, hình mảng, màu sắc, đậm nhạt một cách trọn vẹn. Hoặc có thể 

nhắc lại có chọn lọc (không nhắc lại nguyên vẹn, nhƣng kế thừa các yếu tố 

tạo hình, đồng thời tạo nên sắc thái mới) 

Ví dụ: nhắc lại kiểu họa tiết, mang đặc điểm họa tiết có những đƣờng 

cong mềm mại, nhắc lại đƣờng cong nhƣng có độ dài và chiều hƣớng khác 

nhau.Nhắc lại tông màu nhƣng có sắc độ khác nhau. 

Sử dụng nguyên tắc nhắc lại tạo nên sự thống nhất về phong cách tạo 

hình trong một tổng thể bố cục trang trí. Nhắc lại tạo nên sự đồng điệu làm 

cho bố cục trở nên có nhịp điệu. Sự lặp lại có biến đổi làm bố cục sinh 

động, gợi cảm giác vận động trong bố cục. 

Nguyên tắc nhắc lại có vai trò định hƣớng, tạo cảm giác về sự khép 

kín hay mở rộng của bố cục: 
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- Nhắc lại theo đƣờng chu vi tạo ra giới hạn cho bố cục. 

- Nhắc lại xoay quanh tâm tạo cảm giác quy tụ 

- Nhắc lại có vai trò định hƣớng chuyển động của bố cục[19,tr.8]. 

Quy luật nhắc lại đƣợc vận dụng nhiều trong trang trí ứng dụng. VD:  

trong kiến trúc khi trang trí có thể nhắc lại đƣờng thẳng, hình chữ nhật từ 

cửa chính đến cửa sổ, thậm chí nhắc lại cả nội thất bên trong nhƣ tủ, kệ … 

Trong thời trang: nếu mặc trang phục váy có màu đỏ họa tiết trang trí màu 

đen thì có thể nhắc lại xuống đôi giầy màu đen hoặc chiếc mũ  màu đỏ, đôi 

môi đỏ, găng tay màu đen… để có một tổng thể hài hòa về màu sắc. 

+ Phá thế là “quy tắc sử dụng một hay vài yếu tố tạo hình nào đó để 

làm thay đổi thế bố cục, tạo nên sắc thái mới cho bố cục, giúp bố cục 

chuyển từ hình thế này sang hình thế khác”[19,tr.11] 

Đƣờng nét, hình mảng, màu sắc, đậm nhạt đều là những yếu tố ngôn 

ngữ tạo hình có thể dùng để phá thế. Để đạt đƣợc hiệu quả thẩm mĩ cũng 

nhƣ nghệ thuật, phải lựa chọn ngôn ngữ tạo hình phù hợp ứng với từng tác 

phẩm cụ thể. 

Ví dụ: Dùng đƣờng thẳng để phá thế đƣờng ngang. Dùng đƣờng cong 

để phá thế đƣờng thẳng. Dùng mảng nhỏ để phá thế mảng lớn và ngƣợc lại 

để tạo nên nhiều tầng không gian lúc mau, lúc thƣa, tạo mảng nghỉ mắt, hài 

hòa cho bố cục. Khi sử dụng nguyên tắc nhắc lại, ta có thể kết hợp sử dụng 

nguyên tắc phá thế để thay đổi màu hay đậm nhạt giúp tránh sự lặp lại đơn 

điệu của hình. 

Tuy nhiên, trong trang trí hình cơ bản, khi sử dụng nguyên tắc phá thế 

lƣu ý không đƣợc làm mất sự cân bằng và thế khép kín của bố cục. Quy 

luật phá thế thể hiện nhiều trong nghệ thuật ứng dụng nhƣ kiến trúc, đồ 

họa, thời trang. 

Để thực hiện đƣợc sản phẩm là một bài trang trí, ngoài ý tƣởng, sự 

sáng tạo, tƣ liệu, họa tiết và nắm chắc các quy tắc trang trí, ngƣời vẽ cần có 
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các bƣớc để thể hiện bài vẽ đƣợc tốt nhất. 

Bƣớc 1.Hình thành ý tƣởng về nội dung và hình thức thể hiện. 

Nội dung: nghiên cứu và tìm họa tiết phù hợp với nội dung và yêu cầu 

của bài học. 

Hình thức: tìm ý tƣởng thể hiện, khái quát về thế dáng bố cục, họa 

tiết, xác định phong cách trang trí cho bài. 

Bƣớc 2. Xây dựng phác thảo 

Phác thảo bố cục mảng: là bƣớc tìm bố cục ở nét khái quát và tổng thể 

nhất. Ngƣời học có thể sử dụng bút chì  phác những nét khái quát lớn của 

bố cục. Căn cứ vào đặc điểm của loại hình cơ bản mà ngƣời học có thể sử 

dụng những đƣờng chéo, đƣờng trung tuyến làm căn cứ phác thảo bố cục 

mảng. Mảng cần có sự đa dạng kích thƣớc, có tỉ lệ hợp lí giữa mảng chính 

và mảng phụ để bố cục vừa có sự chặt chẽ, cân đối, lại có độ thoáng rộng, 

có mảng nghỉ mắt. 

Tìm họa tiết trong mảng: Dựa vào những tƣ liệu họa tiết đã có và sự 

phân chia bố cục hình mảng, ngƣời học áp dụng các quy tắc trang trí cơ 

bản để sáng tạo nên các họa tiết phù hợp. Khi tìm họa tiết cần cái nhìn tổng 

thể, tránh sự rƣờm rà, gây rối mắt cho ngƣời xem. 

Tìm hệ thống nét cho toàn bộ bố cục. “Đƣờng nét trong trang trí vừa 

có chức năng định hình họa tiết, vừa là yếu tố liên kết giữa các mảng với 

nhau. Nét cũng góp phần tạo nên sự uyển chuyển, nhịp nhàng của bố cục.” 

[19,tr.14] 

Khi vẽ cũng cần phối hợp nhiều loại nét to, nhỏ, dài, ngắn, thẳng, 

cong… khác nhau để tạo sự thay đổi đa dạng. 

Phác thảo đậm nhạt: Phác thảo đậm nhạt đen trắng là cơ sở để thực 

hiện phác thảo màu. Nó giúp ngƣời học dễ dàng tạo không gian, tầng, lớp 

cho các lớp họa tiết. Khi làm đậm nhạt, những chi tiết chính chúng ta nên 

cho độ tƣơng phản mạnh hơn để làm bật phần trọng tâm, mờ đi những 
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mảng phụ. Độ đậm nhạt nên có ba tầng: sáng, trung gian và đậm. Sự sắp 

xếp tốt các mảng đậm nhạt tạo hiệu quả về nhịp điệu, sự phong phú và cho 

bố cục chung có sự thống nhất, không lộn xộn. 

Bƣớc 3. Phác thảo màu 

Căn cứ vào phác thảo đậm nhạt đen trắng, ngƣời học tiến hành làm 

phác thảo màu. Có thể làm nhiều phƣơng án màu khác nhau với một tông 

màu chủ đạo để có nhiều lựa chọn. Khi vẽ phác thảo màu nên sử dụng màu 

sắc phù hợp với độ đậm nhạt của phác thảo đậm nhạt. Màu sắc phải hài 

hòa, thuận mắt và thể hiện rõ đƣợc các mảng chính phụ. 

Bƣớc 4. Thể hiện bài 

- Thực hiện phóng hình theo đúng nhƣ kích thƣớc nhƣ yêu cầu. Cần 

đảm bảo đúng tinh thần của phác thảo. Có thể chỉnh sửa nếu thấy cần thiết. 

- Thực hiện bài vẽ: tiến hành bồi giấy ẩm lên bảng phẳng, can hình và 

thực hiện vẽ màu. Nên vẽ những màu cùng tông với nhau, sau chuyển sang 

các màu khác. 

- Trình bày bài, bo giấy trắng ngay ngắn, đúng kích thƣớc và điền 

thêm thông tin đúng quy định. 

2.2. Vận dụng hoa văn trên gốm thời Trần trong bài tập trang trí cơ 

bản 2, ngành Thiết kế Thời trang 

2.2.1. Hoa văn trong trang trí hình cơ bản 

Trong tự nhiên có rất nhiều hình dạng khác nhau với những đặc điểm 

khác nhau. Hình cơ bản ở đây đƣợc nhắc đến đó chính là hình vuông, chữ 

nhật, tròn và tam giác đều. 

Trang trí cơ bản là cách sắp xếp các yếu tố tạo hình nhƣ đƣờng nét, 

màu sắc, hình mảng, đậm nhạt theo các nguyên tắc trang trí để tạo nên một 

bố cục hợp lí, có chính phụ, màu sắc hài hòa, thống nhất về nội dung và 

hình thức. Khi làm một bài tập trang trí, sinh viên cần nắm rõ hai nguyên 

tắc cơ bản sau: 
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- Tƣơng phản 

- Cân đối 

Tƣơng phản là nguyên tắc luôn đƣợc sử dụng nhằm tạo sự đa dạng và 

phong phú trong nghệ thuật tạo hình. Có mảng to thì phải có mảng nhỏ, có 

sáng thì cần có tối, có nét cong phải có nét thẳng, nét xiên, nét gấp 

khúc…Đối với màu sắc thì trong gam nóng làm chủ đạo nhƣng vẫn không 

thể thiếu sự xuất hiện của gam lạnh. Và ngƣợc lại gam lạnh là chủ đạo song 

không thể thiếu gam nóng. Sự tƣơng phản bổ trợ cho nhau, làm tôn nhau 

lên.Giống nhƣ sự hài hòa của vũ trụ là phải hòa hợp âm dƣơng vậy. 

Nguyên tắc cân đối là một nguyên tắc quan trọng trong trang trang trí, 

bởi sự hài hòa, hợp lí, cân đối luôn định hình cái đẹp. Sự cân đối có nghĩa 

là các mảng, các họa tiết, các độ đậm nhạt và màu sắc phải đƣợc bố trí cân 

bằng, thuận mắt cho ngƣời xem. Một bài trang trí đẹp phải đảm bảo yếu tố 

đó. 

Khi thực hiện bài tập trang trí, sinh viên cần đảm bảo các yêu cầu: 

- Bố cục: Phân bố mảng chính phụ rõ ràng, cân đối, rõ trọng tâm 

- Hình mảng cần có sự đa dạng về kích thƣớc và hình thể 

- Có sự bố trí mảng đặc và mảng rỗng phù hợp. Mảng đặc ở đây là 

mảng có họa tiết, và mảng rỗng đó chính là mảng không có họa tiết (mảng 

nền). Sự linh hoạt giữa mảng đặc và mảng rỗng tạo điểm nghỉ mắt cho 

ngƣời xem, làm tập trung, rõ hơn chủ đề và ý đồ trang trí. 

- Đƣờng nét trong trang trí có chức năng tạo ra hình họa tiết, làm 

phong phú cho các mảng và liên kết các mảng tạo sự uyển chuyển, nhịp 

nhàng cho bố cục. Vì vậy có nét to, nét nhỏ; nét dài, nét ngắn… để có sự đa 

dạng về nét. 

- Họa tiết sử dụng trang trí nên đƣợc chắt lọc, cách điệu, và nghiên 

cứu để phù hợp với hình. 

- Độ đậm nhạt nên có 3 sắc độ: đậm, trung gian và sáng. Sự phân bố 
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độ đậm nhạt trong bố cục trang trí cũng nên theo nhịp điệu. làm nổi bật 

phần chính và giảm sắc độ ở những chi tiết phụ. Khi vẽ, tốt nhất nên dùng 

màu trung gian trƣớc, sau đó chỗ nào cần chú ý, tập trung, nhấn mạnh bằng 

màu đậm và sáng theo ý đồ trang trí. 

- Màu sắc có sự phù hợp với họa tiết và tạo phong cách, sắc thái riêng. 

Nên đi theo hòa sắc, màu chủ đạo. 

Các hình cơ bản là một bố cục khép kín, trọn vẹn trong chu vi hình 

trang trí. Do vậy, khi trang trí cần phải dựa vào tính chất, đặc điểm của mỗi 

hình để sắp xếp bố cục và các yếu tố tạo hình phù hợp. 

+ Hình vuông là tứ giác có các cạnh bằng nhau, song song từng đôi và 

có bốn góc vuông, tâm là giao điểm của hai đƣờng chéo góc. Khoảng cách 

từ tâm đến các góc bằng nhau, nhƣng dài hơn khoảng cách từ tâm đến 

trung điểm các cạnh.Vì vậy, khi bố cục trang trí hình vuông, chúng ta cần 

chú ý trọng tâm của hình và bốn góc, bốn cạnh. 

Khi làm một bài trang trí hình vuông cần chú ý bố cục phân chia 

mảng. Chúng ta có thể sử dụng dạng bố cục đăng đối hoặc dạng bố cục tự 

do, không đăng đối. 

Dựa vào cấu trúc hình vuông, có thể sắp xếp các mảng chính phụ 

xoay theo dạng hình tròn, hình thoi, hình vuông đều tạo những hiệu quả tốt. 

Có thể đƣa các họa tiết chính chạy theo đƣờng chéo, hoặc chạy theo 

khoảng trống chia cácô của các đƣờng chéo. Mảng chính có thể tập trung 

vào chính giữa tâm hình vuông, hoặc nằm ở khoảng giữa, hoặc có thể nằm 

ở các góc. Song điều quan trọng là dù mảng chính nằm ở vị trí nào đều 

phải là mảng chiếm diện tích lớn, màu sắc tập trung và là đề tài chính trang 

trí trong hình vuông. Bên cạnh đó các mảng phụ, phụ trợ cho mảng chính 

cũng hết sức quan trọng. Mảng phụ là một phần của họa tiết chính, cũng có 

thể là một họa tiết riêng biệt nhƣng phải có sự liên quan với mảng họa tiết 

chính. Để cho bố cục có sự liên kết chặt chẽ, chúng ta nên có thêm những 
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mảng liên kết giữa mảng chính và mảng phụ.Vừa tạo sự vững chắc, vừa tạo 

nên nhiều tầng không gian trong bài trang trí. 
 

 Họa tiết hoa sen, hoa cúc, lá cách điệu, động vật… trên gốm thời 

Trần đều có thể biến hóa thành các họa tiết trang trí trong hình vuông. Có 

thể lấy một cụm họa tiết hoặc một họa tiết đƣa vào thông qua các quy tắc 

trang trí để trang trí trong hình vuông. Từ trang trí hình vuông, chúng ta có 

thể đƣa ứng dụng trang trí trên thân áo, hoặc phụ kiện trang sức trong thời 

trang. 

VD: Ứng dụng họa tiết hoa dây trên thạp gốm vào bài trang trí hình 

vuông [phụ lục 2.1,tr.94]. Bài trang trí sử dụng hình ảnh hoa cách điệu với 

các lớp cánh đăng đối hai bên lên bố cục hình vuông. Trong đó mảng chính 

là họa tiết hoa lớn, mảng phụ là những cành lá dây chạy vòng quanh cách 

góc hình vuông, điểm xuyết những hoa nhỏ ở các góc và đoạn giữa của các 

cạnh. Trên bố cục của hình vuông, các họa tiết đƣợc sắp xếp chạy theo các 

đƣờng chéo, cạnh góc với các các nguyên tắc đăng đối, lặp lại, xen kẽ ở tất 

cả các yếu tố tạo hình. Màu sắc sử dụng hai tông màu chính là xanh lá và 

cam. Đây là một cặp màu ăn ý, bổ sung nóng lạnh cho nhau tạo nên thế cân 

bằng về thị giác. Các mảng màu mặc dù khác biệt về độ nóng lạnh nhƣng 

vẫn phù hợp với nhau bởi màu nền và các mảng màu trung gian chuyển 

sắc. 

+  Hình chữ nhật là tứ giác có hai cặp cạnh song song nhƣng mỗi cặp 

cạnh lại có độ dài khác nhau. Hình có bốn góc vuông, và trọng tâm của 

hình cũng là giao điểm của hai đƣờng chéo góc. Vì vậy khi bố cục cần chú 

ý cạnh có độ dài, và sự chênh lệch giữa hai cạnh. Cũng chính có sự chênh 

lệch đó mà hình chữ nhật có bố cục linh hoạt hơn hình vuông. 

Khi phân chia mảng trên bố cục hình chữ nhật, chủ yếu mảng chính 

nằm ở vị trí trung tâm hình và lan ra phần giữa của hình, các mảng góc là 

các mảng phụ, phụ trợ cho mảng hình chính. Các họa tiết chính có thể chạy 
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theo đƣờng chéo của hình, hoặc bố trí theo dạng đăng đối trên dƣới, hoặc 

theo cặp họa tiết và có thể theo dạng  phá thế. Mỗi một cách thức sắp xếp 

lại có những mảng phụ và mảng liên kết phù hợp với từng cấu trúc họa 

tiết.Cách trang trí của hình chữ nhật rất gần với đƣờng diềm và có tính ứng 

dụng cao. 

Vd: Có thể lấy họa tiết hoa dây cách điệu trên gốm hoa nâu làm họa 

tiết chính trên trang trí chữ nhật, với những mảng phụ là họa tiết dây lá, kết 

hợp với hoa nhỏ ở các góc. 

Bài trang trí hình chữ nhật đƣợc sử dụng họa tiết hình voi trên thạp 

gốm hoa nâu thời Trần [phụ lục 2.3,tr.95]. Bài vẽ đƣợc sử dụng tông màu 

ốc nâu vàng với mảng họa tiết chính là hình cặp voi chạy quanh một mảng 

hình tròn nhỏ có họa tiết ở tâm hình chữ nhật. Mảng phụ ở các góc và chạy 

xung quanh các cạnh hình chữ nhật sử dụng lặp lại hình và màu ở mảng 

chính. Tất cả các mảng hình đều đƣợc sắp xếp theo lối đăng đối qua các 

trục, đƣờng chéo của hình chữ nhật. Trong đó có sự thay đổi, phá thế về nét 

và màu sắc. Các nét cong đan xen với các nét thẳng ngắn, mảng lớn xen 

với các mảng nhỏ, mảng sáng chen với các mảng tối thay đổi liên tục tạo 

cảm giác chuyển động. Từ bố cục đó có thể làm ra nhiều tông màu thay đổi 

khác nhau theo độ đậm nhạt đã tìm. 

+ Hình tròn đƣợc tạo nên bởi một đƣờng cong khép kín. Khoảng cách 

từ đƣờng tròn vào đến tâm luôn bằng nhau. Sự phân bố luôn dẫn mắt nhìn 

vào tâm hình tròn. Hình tròn có thể tạo ra các hình tròn đồng tâm chạy trên 

diện tích hình tròn, hoặc chia thành các cung hình quạt đều nhau. 

Bố cục chia mảng trên hình tròn chủ yếu tập trung vào phần giữa hoặc 

khoảng giữa của hình. Bố cục có thể chạy theo dạng hình tròn đồng tâm, có 

thể theo lối chia hình quạt, cũng có thể theo dạng hình vuông nằm trong 

diện tích hình tròn, hoặc theo lối phá thế. Ở dạng bố cục này luôn tạo cảm 

giác chuyển động, vui vẻ. 
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Hình tròn sử dụng họa tiết hoa dây trên thạp gốm ứng dụng theo lối 

vòng xoáy tròn, lặp đi lặp lại tạo sự chuyển động với nhiều phƣơng án màu 

khác nhau [phụ lục 2.5,tr.96]. Ở bố cục này về mảng họa tiết khá đơn giản, 

do vậy khi phối hợp màu sắc đã cài thêm những nét nhỏ và ngắn trên các 

chi tiết tạo sự sinh động và chi tiết cho bài vẽ. Cũng từ một họa tiết có thể 

thay đổi chiều hƣớng xoay của các bông hoa để tạo nên một bố cục mới. 

Hay bố cục sử dụng họa tiết hình con hổ trên thạp gốm hoa nâu [phụ lục 

2.6,tr.97]. Trong đó sắp xếp hình con Hổ chạy vòng quanh tâm hình tròn là 

họa tiết chính. Các mảng phụ trợ là những mảng hình núi lƣợn sóng chạy 

phía ngoài với hƣớng ngƣợc lại mảng chính. Đƣa thêm mảng liên kết trong 

ngoài tạo nên một bố cục vững chãi, chuyển động không ngừng. Bài vẽ sử 

dụng gam màu cam đậm và xanh lá, kết hợp với các mảng đậm nhạt hợp lý 

gợi nên nhiều tầng không gian cho bài vẽ. 

+ Hình tam giác đều là đa giác có ba cạnh và ba góc bằng nhau và 

bằng 60 độ. Tâm của hình tam giác là giao điểm của ba đƣờng trung tuyến 

của ba góc. Do vậy khi trang trí hình tam giác đều cần chú ý đến bố cục 

góc và tâm của hình. Hình tam giác cân luôn tạo thế cân bằng đối với thị 

giác. Bố cục mảng chính có thể tập trung vào trung tâm hoặc có thể tập 

trung ra các góc, kèm với các họa tiết mảng phụ phù hợp với từng bố cục. 

Sử dụng họa tiết hoa cách điệu trên gốm đất nung (gạch lát nền) ứng 

dụng lên hình tam giác[phụ lục 2.7,tr.98]. Họa tiết chính là mảng hoa đƣợc 

lặp lại theo ba góc của hình tam giác, kết hợp dây lá leo là mảng phụ đi ra 

các đầu góc của hình tam giác. Các họa tiết chính phụ đều đƣợc tìm theo 

các đƣờng trung tuyến của hình tam giác đều. Đƣờng nét ở các mảng họa 

tiết chuyển theo các nét cong mềm mại. Các nét cong dài của dây cành kết 

hợp nét cong ngắn của hoa, với các chiều hƣớng xoay khác nhau tạo sự 

chuyển động. màu sắc là đỏ và xanh lá là cặp màu tƣơng phản tạo sự nổi 

bật, song vẫn ăn nhập vào với nhau thành một thể thống nhất nhờ có sự pha 
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trộn màu và những nét màu vàng đan xen. 

Các họa tiết trên gốm thời Trần có tính chắt lọc và cách điệu cao, có 

thể dùng nguyên cả họa tiết áp dụng vào các hình cơ bản hoặc có thể dựa 

vào họa tiết đó để biến chuyển thành các họa tiết đẹp, phù hợp hơn với thể 

loại hình trang trí. Màu sắc của các loại gốm, đặc biệt là gốm hoa nâu  đã là 

một tông màu mang tính cổ xƣa, đẹp một cách nhuần nhụy, nếu sử dụng 

tông màu có tinh thần đó thì càng tăng tính độc đáo và thêm ý nghĩa cho 

bài tập. 

2.2.2. Hoa văn trong trang trí đường diềm. 

Đƣờng diềm là một thể loại trang trí cơ bản có tính ứng dụng rộng rãi 

trong cuộc sống. Chúng ta thƣờng gặp những họa tiết trang trí xung quanh 

đồ gốm sứ nhƣ bát, đĩa, lọ hoa, liễn, thạp, ấm chén..trên những văn tự, bia 

đá, kiến trúc chùa chiền, lăng tẩm…và đặc biệt là rất nhiều trên các bộ váy 

áo của các dân tộc đƣợc trang trí kéo dài liên tục tạo thành một dải trang trí 

có thể nhắc lại, xen kẽ với nhau một cách sinh động, đẹp mắt. Những họa 

tiết chạy dài liên tục với mục đích làm đẹp những vật dụng đƣợc trang trí 

và không gian cần trang trí đó đƣợc gọi là đƣờng diềm. 

Trang trí đƣờng diềm là thể loại trang trí mà trong đó, ngƣời họa sĩ 

sắp xếp các mảng họa tiết, vận dụng các nguyên tắc trang trí cơ bản để tạo 

thành dải trang trí kéo dài, liên tục, hài hòa, cân bằng về đƣờng nét, hình 

khối, màu sắc, đậm nhạt… Đƣờng diềm đƣợc giới hạn trên dƣới bằng 

những nẹp kéo dài, họa tiết đƣợc nhắc lại và mở rộng không có giới hạn ở 

hai đầu. Nẹp có thể là dải băng dài, hoặc là dải họa tiết nhỏ, phụ trợ cho 

họa tiết lớn phía bên trong. Do nhu cầu về trang trí rất rộng rãi nên đƣờng 

diềm cũng có nhiều thể loại và hình thức phong phú về đề tài, cách thức, 

đƣờng nét hình mảng, màu sắc…từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với 

mục đích và không gian sử dụng trang trí. Ví dụ: đƣờng diềm trên bia đá 

thƣờng có những dạng họa tiết rồng, hoa lá cách điệu gọi là diềm bia; 
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đƣờng diềm trên gấu áo, váy, ô, khăn, thảm gọi là diềm áo, diềm thảm, 

diềm khăn; trên tƣờng nhà gọi là diềm tƣờng. 

Đối với mỗi mục đích trang trí khác nhau, đƣờng diềm cũng có những 

kích thƣớc và chiều hƣớng khác nhau.Vd: diềm chân tƣờng đƣợc đi theo 

chiều ngang và có kích thƣớc lớn hơn so với đƣờng diềm ở gấu áo, khăn, 

ấm chén. Đƣờng diềm có thể đi theo chiều thẳng đứng, hoặc uốn lƣợn lựa 

theo hình thể của vật trang trí. 

Vd: đƣờng diềm đi theo hình vuông của bằng khen. Đƣờng diềm cong 

của đƣờng tròn, hay trên vòm bia đá. Đƣờng diềm thẳng đứng của nẹp áo. 

Từ ngàn xƣa, ông cha chúng ta đã sáng tạo và sử dụng đƣờng diềm để 

trang trí lên những vật dụng và đƣợc lƣu giữ lại nhƣ trên mặt trống đồng, 

trên các công trình kiến trúc, bia, văn tự, đồ gốm sứ. 

Trên mặt trống đồng Đông Sơn có trang trí những đƣờng kỉ hà sóng 

nƣớc, hình tƣợng chim lạc, biểu tƣợng của nền văn minh lúa nƣớc… những 

cảnh sinh hoạt của con ngƣời, muông thú đều chạy theo các đƣờng tròn 

đồng tâm bao quanh mặt trống. Tổng thể tạo nên sự vận động không ngừng 

nghỉ của thời gian. 

Trên bia đá, đƣờng diềm thƣờng hay sử dụng họa tiết rồng, hoa lá 

cách điệu, tạo vẻ trang trọng, uy nghi cho không gian đình chùa, miếu mạo. 

Loại hình trang trí đƣờng diềm hội tụ đầy đủ các nguyên tắc trang trí 

cơ bản nhƣ: Đăng đối, nhắc lại, xen kẽ, phá thế… Nguyên tắc thƣờng 

xuyên đƣợc sử dụng trong trang trí đƣờng diềm chính là nhắc lại. Đặc biệt 

các thủ pháp sắp xếp họa tiết nhắc lại cùng chiều, nhắc lại xoay chiều, đảo 

chiều tạo nên sự uyển chuyển, phong phú cho nhịp điệu bố cục. Sự lặp lại 

tạo đƣờng lƣợn, gợi cảm giác vận động trong bố cục. 

Những đƣờng diềm có họa tiết phức tạp thƣờng hay đƣợc kết hợp sử 

dụng thêm nguyên tắc thứ hai là xen kẽ. Nguyên tắc này giúp bố cục đƣờng 

diềm tăng sự sinh động và đa dạng. Có thể sắp xếp xen kẽ những mảng họa 
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tiết lớn bên cạnh những mảng họa tiết nhỏ, mảng đơn giản cạnh mảng có 

nhiều chi tiết, mảng sáng bên cạnh mảng tối, nóng bên cạnh lạnh.. 

Nguyên tắc đối xứng cũng đƣợc sử dụng trong trang trí đƣờng diềm 

để tạo sự cân bằng cho bố cục. Họa tiết có thể đối xứng theo chiều trên 

dƣới, hoặc theo chiều phải trái để tạo nên một đơn vị họa tiết mới giống 

nhau.  

Nguyên tắc phá thế trong đƣờng diềm tạo sự thú vị, vui mắt, tạo nhịp 

điệu cho bố cục. Phá thế có thể thể hiện qua đƣờng nét, màu sắc, đậm nhạt, 

mảng miếng to nhỏ khác nhau, chiều hƣớng của các họa tiết trong đƣờng 

diềm. Chính vì vậy đƣờng diềm có những ƣu thế phù hợp trong rất nhiều 

các thể loại trang trí ứng dụng. 

Trong phƣơng pháp tiến hành một bài trang trí đƣờng diềm cũng 

giống nhƣ những bài trang trí cơ bản khác. Song lƣu ý, đối với đƣờng diềm 

có tính ứng dụng cao, chúng ta phải suy nghĩ, tìm hiều đƣờng diềm đó phục 

vụ cho không gian nào? Đối tƣợng nào sử dụng? Đặc điểm của văn hóa, 

truyền thống và chất liệu thể hiện đƣờng diềm đó để có thể đạt hiệu quả tốt 

nhất. 

Trong chƣơng một chúng ta tìm hiểu về hoa văn trên gốm thời Trần 

đã thấy rõ tính ứng dụng của đƣờng diềm trên gốm nhƣ đƣờng diềm ở cổ 

lọ, chân thạp, lòng đĩa, cổ ấm… Những họa tiết hình mây sóng nƣớc, hoa 

lá cách điệu, các sinh hoạt của con ngƣời thời xƣa hiện lên rất sinh động và 

mang tính trang trí cao. Tự thân những hình trang trí trên gốm đó đã là một 

đƣờng diềm. Ngoài ra chúng ta có thể kết hợp các loại họa tiết khác nhau, 

phối hợp bố cục mảng hợp lí để tạo ra những đƣờng diềm mới, đẹp, và có 

thể phù hợp hơn với nhu cầu ứng dụng thực tiễn cụ thể mà vẫn giữ đƣợc 

tinh thần của hoa văn trên gốm thời Trần. 

Đƣờng diềm đƣợc sử dụng họa tiết hình ngựa phi trên gốm hoa nâu 

thời Trần kết hợp họa tiết mây [phụ lục 2.9,tr.99]. Họa tiết hình ngựa rất 
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động, đẹp và duyên dáng thể hiện một con ngựa đang phi nƣớc đại tung vó 

lên cao, xen kẽ với dải mây với những cuộn tròn vần vũ đƣợc thể hiện bằng 

những nét cong mềm mại. Cặp họa tiết lặp đi lặp lại tạo thành một dải 

đƣờng diềm dài sinh động, thể hiện đƣợc tốc độ nhanh nhƣ gió của con 

ngựa. Màu sắc đƣợc kết hợp trên nền xanh cây đậm, họa tiết hình con ngựa 

có màu cam trung gian và bộ phận yên ngựa trên lƣng ngựa là mảng sáng 

nhất có màu vàng, kéo chạy màu sang các chi tiết phụ trợ xung quanh tạo 

nên một bố cục cân bằng, hài hòa.  

Họa tiết hình đoàn ngƣời trên thạp gốm thời Trần vốn sẵn đã là đƣờng 

diềm, nên khi đặt trong bố cục bài trang trí này chỉ kéo thêm những mảng 

phụ trợ về nền và màu cho bố cục mảng vững chắc hơn. Tạo hình độc đáo 

tạo nên vẻ đẹp mang tính dân gian cho bài vẽ [phụ lục 2.11,tr.100]. 

 Trong thời trang, đƣờng diềm xuất hiện nhiều trong trang phục các 

dân tộc thiểu số với nhiều hình thức trang trí khác nhau nhƣ: cạp váy, gấu 

váy, tay áo, trên khăn đội đầu (Piêu). Các dải Họa tiết đƣợc dệt, thêu trên 

váy áo thổ cẩm với các họa tiết, hoa văn hình kỷ hà nhƣ: trang phục ngƣời 

Dao, H.Mông, Mƣờng, Thái,  Êđê… 

 Trong thiết kế thời trang hiện đại, nghệ thuật trang trí là một phần 

không thể tách rời trong việc hình thành nên các giá trị thẩm mỹ cho bộ 

trang phục. Đối với bố cục trang phục, thì hình thức trang trí đƣờng diềm 

đƣợc ứng dụng tƣơng đối linh hoạt. Trang trí đƣờng diềm đƣợc sử dụng 

rộng rãi trên các thể loại trang phục bằng các hình thức thêu, đính, đáp các 

dải đƣờng diềm muôn hình muôn vẻ, có lúc là đƣờng diềm đăng ten đƣợc 

đáp trên váy, áo có lúc lại thấy đƣờng diềm với các họa tiết hiện đại đƣợc 

in hoặc thêu trên cạp quần jean … cách sử dụng đƣờng diềm luôn luôn thay 

đổi ở mỗi phong cách thiết kế trên mỗi loại trang phục.  

Nghệ thuật trang trí đƣờng diềm luôn mang lại một cảm giác về cổ 

điển, tính truyền thống trên các sản phẩm thời trang mà nó đƣợc ứng dụng. 
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2.2.3. Hoa văn trong trang trí nền hoa 

Nền hoa là một hình thức nâng cao từ trang trí hình cơ bản. Trang trí 

nền hoa đƣợc ứng dụng rất nhiều trong đời sống của con ngƣời. Nhƣ kiến 

trúc, in ấn, và đặc biệt là thời trang. Nền hoa có mặt trên khắp nơi trên thế 

giới, và mỗi nơi đều có những đặc trƣng riêng đại diện cho các nền văn hóa 

khác nhau nhờ vào những họa tiết, hoa văn. 

Nền hoa là một bố cục nền trải rộng không giới hạn. Trang trí nền hoa 

là trang trí mở, trong đó ngƣời họa sĩ vận dụng các nguyên tắc trang trí cơ 

bản để sắp xếp những mảng miếng, đƣờng nét, màu sắc, hình khối, đậm 

nhạt theo một quy luật thống nhất, nhắc lại không giới hạn để tạo một nền 

hoa có sự hài hòa, cân bằng, đẹp mắt. 

Cũng chính nền hoa là một dạng trang trí có tính ứng dụng rất rộng rãi 

nên khi sáng tạo, ngƣời vẽ cần phải xác định mục đích sử dụng của nền 

hoa. Ví dụ: nền hoa dùng trong kiến trúc khác nền hoa dùng trong thời 

trang. Khi đó nền hoa sẽ chịu ảnh hƣởng của không gian sử dụng, ví nhƣ 

nền hoa của giấy gián tƣờng sẽ chịu sự chi phối của đồ đạc trong phòng; 

hay nền hoa trang trí trên vải dành cho nam giới khác nền hoa dành cho nữ 

giới. Do vậy, với vai trò làm nền, phụ thuộc vào công nghệ làm ra sản 

phẩm mang tính ứng dụng nhƣ in, dệt…nền hoa thƣờng đƣợc tiết kế với 

màu sắc, họa tiết mang tính hài hòa, phù hợp với sản phẩm. 

Trang trí nền hoa là một dạng trang trí mở nên khi trình bày phải thể 

hiện tính đa chiều của nó. Các họa tiết kéo về các hƣớng và có dấu hiệu 

còn tiếp diễn. 

Và trang trí mang tính mở rộng nhƣng không có nghĩa là không theo 

một quy luật nào. Các họa tiết đều tuân thủ theo một quy luật thống nhất 

mà ngƣời sáng tạo quy định. 

Nguyên tắc bất di bất dịch trong nền hoa đó chính là nhắc lại. Nguyên 

tắc này giúp tạo tính liên tục, không giới hạn của trang trí nền. Nhắc lại 
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cũng tạo sự thống nhất của bố cục. Có thể nhắc lại một họa tiết đơn giản, 

hoặc nhiều họa tiết. Nhắc lại nhƣng xoay chiều, hoặc nhắc lại nhƣng có sự 

thay đổi về kích thƣớc hoặc thay đổi về màu sắc. Bên cạnh nguyên tắc chủ 

đạo là nhắc lại, nền hoa còn có thể sử dụng những nguyên tắc trang trí phối 

hợp khác nhƣ đối xứng, xen kẽ, hay phá thế. Họa tiết đƣợc sắp xếp 

theonguyên tắc đối xứng, ngƣợc chiều qua một trục tạo thành đơn vị họa 

tiết hoàn chỉnh. Đối xứng ở đây có thể là đối xứng hoàn toàn cả về màu 

sắc, đậm nhạt, mảng miếng, nét...hay đối xứng một phần nhƣ giống hình 

mà không giống màu sắc. Trong quá trình thực hiện đối xứng làm nhân 

rộng hơn diện tích, vì vậy tạo đƣợc không gian bố cục không giới hạn. 

Nguyên tắc xen kẽ sử dụng trên nền hoa theo những quy luật định sẵn 

của ngƣời vẽ cho sự thay đổi sinh động. Những mảng họa tiết to nhỏ xen 

kẽ nhau trên nền hoa trải dài, có sự khác biệt về hình song vẫn liên kết với 

nhau thành một thể thống nhất nhờ màu sắc, đặc điểm họa tiết. Bên cạnh 

đó, nguyên tắc phá thế đƣợc sử dụng nhiều trong quá trình nghiên cứu hình 

thể, đƣờng nét, chiều hƣớng vận động cũng nhƣ bố cục. Tạo cho bố cục có 

sự chuyển động vui mắt, lặp lại nhƣng không nhàm chán. 

Nếu quan sát kĩ, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, trong trang trí nền hoa có 

sự kết hợp, góp mặt của nhiều hình trang trí cơ bản. Với một mẫu họa tiết 

đƣợc sắp đặt trong một khuôn hình cụ thể, nếu nhân rộng ra, xếp các hình 

đó cạnh nhau sẽ tạo ra những mảng hình hoàn toàn mới chính là vải hoa. 

Trong trang trí nền hoa, các họa tiết hoa lá, động vật rất đƣợc ƣa dùng. 

Bởi vậy, những họa tiết trên gốm thời Trần với chủ yếu phần lớn là hoa 

sen, hoa cúc, hoa lá dây cách điệu và động vật rất phù hợp để làm họa tiết 

trang trí nền. 

Những họa tiết trên gốm Trần tự thân sắp xếp lặp đi lặp lại đã là một 

nền hoa có tính ứng dụng. Ngƣời vẽ có thể sử dụng nguyên bản các họa tiết 

đó, hoặc kết hợp với nhau, hoặc có sự biến đổi nhƣng không làm mất đi 
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bản chất của hoa văn để tạo ra rất nhiều những sản phẩm nền hoa khác 

nhau với mọi mục đích sử dụng. Các họa tiết có thể là hình rồng, phƣợng, 

mây, sóng nƣớc, hoa lá, động vật, chim muông, con ngƣời với nhiều cách 

thể hiện khác nhau nhƣ để nguyên cả cụm họa tiết, hoặc trích đoạn họa tiết, 

thay đổi màu sắc, độ đậm nhạt và phối hợp các nguyên tắc trang trí theo 

các quy luật khác nhau tạo nên sự phong phú, tính ứng dụng thực tiễn. 

Ví dụ nhƣ bài trang trí nền hoa sử dụng họa tiết chim Chào mào trên 

thạp gốm hoa nâu [phụ lục 2.12, tr.100]. SV đã sử dụng nguyên bản họa 

tiết chim chào mào, kết hợp sắp xếp lặp đi lặp lại, đối xứng nhau thành 

từng cặp, đặt theo từng ô nền lƣợn sóng tạo nhịp điệu chuyển động vui mắt 

cho bố cục. Bài vẽ sử dụng gam màu ốc ấm áp, điểm xuyết những chấm 

màu nóng tạo điểm nhấn nhỏ nhƣng không bị lắt nhắt, vẫn giữ đƣợc cái 

chung của tông màu chủ đạo. 

Trang trí nền hoa sử dụng nguyên họa tiết trên thạp gốm hoa nâu thời 

Trần [phụ lục 2.13, tr.101]. Chỉ đơn giản là dùng họa tiết hoa dây kết hợp 

lá nhỏ mềm mại lƣợn theo hình sin, đƣợc sắp xếp lặp đi lặp lại trên một 

nền đơn sắc. Song bài trang trí vẫn hấp dẫn bởi cách sử dụng màu chi tiết 

trên họa tiết, gài thêm những nét mảnh vào viền cánh hoa, gân lá tạo sự cân 

bằng về màu sắc và đậm nhạt cho tổng thể bài trang trí. 

Ngoài sử dụng trong ngành in ấn, quảng cáo, hay kiến trúc hết sức 

phổ biến thì trang trí nền hoa là một phần cực quan trọng trong ngành thời 

trang. Bởi nguyên liệu chính làm nên những bộ trang phục đó chính là các 

loại vải, trong đó có vải hoa. 

Trong cuộc sống, do nhu cầu, sở thích của bản thân, của công việc, độ 

tuổi, quan niệm, văn hóa khác nhau mà tạo nên những phong cách riêng 

cho từng cá nhân, từng dân tộc. Hoa văn trên trang phục, hoa văn trên bia 

đá hay hoa văn trên đồ gốm cũng là một kênh phản ánh đời sống tinh thần 

và văn hóa của con ngƣời. 
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Những miếng vải có họa tiết trang trí là một phần không thể thiếu 

trong cuộc sống hiện đại. Vải hoa xuất hiện trên trang phục quần áo, váy, 

mũ nón, khăn, rèm, chăn gối…với mẫu mã phong phú cả về chất liệu lẫn 

họa tiết. Không ai có thể phủ nhận đƣợc sức mạnh và vẻ đẹp của vải hoa 

mang lại. Từ những miếng vải thổ cẩm họa tiết hình kỉ hà với công nghệ in 

sáp ong của ngƣời Mông hay đến vải lụa Vạn Phúc mềm mƣợt có những 

họa tiết chìm, nổi tinh xảo trên bề mặt vải đều có những dạng hoa văn đặc 

trƣng cho từng vùng miền rất đa dạng. Cụ thể nhƣ khi chúng ta nhìn vào 

trang phục của các nữ tiếp viên hàng không Thái Lan và Singapo đều đƣợc 

may từ vải hoa, song khi nhìn họa tiết trên trang phục là có thể biết trang 

phục đó đến từ nƣớc nào. 

Tính vùng miền và tính dân tộc thể hiện khá rõ trên các dạng hoa văn 

vải hoa. Với công nghệ in và dệt ngày càng hiện đại, trang trí nền vải đã có 

những kiểu phức tạp, màu sắc đẹp, khuôn khổ lớn phục vụ cho nền công 

nghiệp thời trang ngày càng phát triển. 

Cũng giống nhƣ các bài trang trí cơ bản khác, bài tập trang trí nền hoa 

cũng yêu cầu tiến hành theo các bƣớc sau: 

 B1: Tìm ý tƣởng, họa tiết. 

Dựa vào tính ứng dụng của nền hoa mà tìm tài liệu cho phù hợp. Đối 

với sinh viên thiết kế thời trang yêu cầu các em tìm ý tƣởng, họa tiết trang 

trí vải hoa cụ thể cho từng lứa tuổi tự chọn, từng phong cách khác nhau và 

gợi ý những gam màu xu hƣớng từng năm. 

Dự tính diện tích cũng nhƣ tỉ lệ họa tiết theo dạng chia ô to- nhỏ, thƣa 

– mau. 

Có thể chia ô theo hình chữ nhật, hình vuông, hình ô chéo, đƣờng 

chéo, đƣờng zích zắc, đƣờng lƣợn, hình tròn… 

 B2: Phác thảo tìm mảng và đậm nhạt 

Tìm mảng có chính phụ, to nhỏ, kết hợp đan xen mảng chi tiết và 
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mảng trống. Đậm nhạt có hệ thống liên kết với nhau, nên đủ độ đậm, trung 

gian và sáng. 

 B3: Phác thảo màu. 

Trong bƣớc tìm phác thảo màu, SV nên thể hiện nhiều phƣơng án với 

các gam màu khác nhau, sắc thái khác nhau dựa trên cơ sở phác thảo đậm 

nhạt để có lựa chọn tối ƣu nhất. 

 B4: Phóng hình và thể hiện bài 

 B5: Trình bày bài. 

Nhƣ vậy trang trí nền hoa là dạng bài rất gần với chuyên ngành 

TKTT. Từ những họa tiết trên gốm thời Trần qua sự sáng tạo của các em 

SV thể hiện đƣợc những mẫu vải hoa đa dạng, sang trọng, độc đáo, mang 

nét “cổ”, gợi ý tƣởng sáng tác và nguyên liệu cho các bộ sƣu tập thời trang 

mang tính ứng dụng. 

2.3. Thực nghiệm sƣ phạm 

Địa điểm thực nghiệm: Trƣờng ĐHSP Nghệ Thuật TW 

2.3.1. Mục đích thực nghiệm 

Trên cơ sở những nội dung đã nghiên cứu, phân tích và đƣa ứng 

dụng họa tiết hoa văn trên gốm thời Trần trong dạy học môn trang trí cơ 

bản 2, ngành TKTT, chúng tôi tiến hành thực nghiệm sƣ phạm nhằm mục 

đích: 

-Đánh giá hiệu quả của họa tiết hoa văn trên gốm thời Trần trên các 

dạng bài trang trí cơ bản về tính thẩm mĩ, tính sáng tạo. 

- Đánh giá kiến thức trang trí cơ bản,khả năng vận dụng, và tinh thần 

sáng tạo của SV.  

- SV hình thành ý thức yêu mến, kế thừa và phát huy vốn cổ dân tộc 

trên các trang phục thời trang . 
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2.3.2. Phương pháp thực nghiệm 

- Thực hành dạy trên lớp thực nghiệm, lớp đối chứng.  

- Phân tích, so sánh điểm số học tập của SV ở lớp thực nghiệm và lớp 

đối chứng. 

- Điều tra nhận thức của SV sau giờ học thực nghiệm. 

2.3.3.  Nội dung, kế hoạch tổ chức thực nghiệm. 

2.3.3.1. Nội dung, đối tượng thực nghiệm. 

Trong khuôn khổ của đề tài, tôi tiến hành thực nghiệm trên 2 nhóm sinh 

viên K10, năm thứ 1 ngành TKTT, trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW.  

Số lƣợng sinh viên:  

+ Nhóm thực nghiệm: 15 SV 

     + Nhóm đối chứng: 15 SV  

Giảng viên dạy: ThS. Trần Thị Vân - Bộ môn Trang trí, Khoa Mĩ thuật Cơ 

sở. 

Thời gian dạy: 6 tuần ( hai tuần /1 bài), tổng số giờ: 38 giờ tín chỉ 

Với các bài sau: 

- Trang trí hình cơ bản: Vuông, chữ nhật, tròn, tam giác (Tự chọn) 

- Trang trí đƣờng diềm 

- Trang trí nền hoa 

Một nhóm sẽ tiến hành ứng dụng hoa văn trang trí trên gốm thời Trần lên 

các bài trang trí cơ bản. Nhóm còn lại sẽ học theo bình thƣờng, không yêu 

cầu sử dụng họa tiết trên gốm thời Trần làm họa tiết trang trí. 

2.3.3.2. Kế hoạch tổ chức thực nghiệm. 

Tiến hành các nội dung lên lớp, lí thuyết giống nhƣ một bài trang trí thông 

thƣờng đối với nhóm đối chứng. 

Nhóm thực nghiệm thực hiện lên lớp đầy đủ các bƣớc, nhƣng đƣa họa tiết 

trang trí trên gốm thời Trần vào nội dung bài học: 
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- Nhắc lại các kiến thức trang trí cơ bản: Về khái niệm trang trí hình cơ 

bản, trang trí đƣờng diềm, nền hoa. Nêu đƣợc các nguyên tắc trang trí 

cơ bản và các bƣớc thực hành bài tập. 

- Giới thiệu về các hoa văn trên gốm thời Trần, đặc điểm lịch sử, văn 

hóa xã hội thời Trần và ý nghĩa của hoa văn. 

- Đặc điểm hình học và yêu cầu bài tập của từng dạng trang trí cơ bản 

cụ thể. 

- Cách sử dụng, sắp xếp các họa tiết trang trí trên gốm thời Trần thành 

một bố cục trang trí hoàn chỉnh ứng với từng dạng bài. 

- Nêu một số ứng dụng của các họa tiết vốn cổ trong trang trí thực tiễn, 

đặc biệt là trên các sản phẩm thời trang trong nƣớc, ngoài nƣớc. 

- Theo sát, hƣớng dẫn, nhận xét và khuyến khích sự sáng tạo trong quá 

trình làm bài. 

- Thu kết quả và tổ chức đánh giá sản phẩm. 

Trong dạy học thực nghiệm, GV tổ chức các hoạt động dạy học thể hiện 

rõ vai trò tích cực, chủ động của SV dƣới sự hƣớng dẫn của GV nhằm đạt 

mục tiêu bài học. GV sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy nhƣ máy chiếu, 

bài mẫu để đạt kết quả tốt nhất. 

Tại nhóm thực nghiệm, đối chứng đều lấy ý kiến đánh giá sau khi kết 

thúc từng bài. 

2.3.4.  Tổ chức dạy học thực nghiệm 

Nhằm triển khai nội dung nghiên cứu của đề tài, tôi đã đồng hành 

cùng với giảng viên Trần Thị Vân thực hiện dạy thực nghiệm theo đề 

cƣơng chi tiết môn Trang trí cơ bản 2 – hệ Đại học chuyên ngành TKTT, 

trƣờng ĐHSP Nghệ Thuật TW.  
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2.3.5.  Kết quả thực nghiệm 

3.2.5.1. Về kết quả điểm số 

Bài 1: Trang trí hình cơ bản: Vuông, chữ nhật, tròn. ( Tự chọn) 

 

Bài 2: Trang trí đƣờng diềm 
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Bài 3: Trang trí nền hoa 

 

2.3.5.2. Về hiệu quả, chất lượng học tập 

Qua các giờ thực hiện dạy trên lớp và dựa vào kết quả của các bài 

trang trí sau tiết dạy thực nghiệm, tôi và ThS. Trần Thị Vân – giảng viên 

trực tiếp giảng dạy đã có cuộc hội ý, so sánh, đánh giá giữa hai nhóm: thực 

nghiệm và đối chứng. Chúng tôi cùng nhận thấy phần lớn SV trong nhóm 

tham gia học nhóm thực nghiệm đạt kết quả học tập cao hơn so với nhóm 

đối chứng [phụ lục 2,tr.91]Các SV tham gia nhóm thực nghiệm đều có sự 

hứng thú và sôi nổi trong giờ học. Các bài trang trí ứng dụng hoa văn trên 

gốm thời Trần có tạo hình đẹp, tốt hơn rất nhiều so với nhóm đối chứng. 

Cách bố cục mảng chính phụ rõ ràng, màu sắc đậm nhạt khá tốt, thể hiện 

đƣợc đặc điểm trang trí của từng thể loại hình cơ bản. 

Ở nhóm học thực nghiệm, số điểm khá giỏi chiếm tỉ lệ lớn hơn và số 

điểm trung bình cũng hạn chế hơn so với nhóm đối chứng. Trên cơ sở tổng 

hợp số phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của SV, tỉ lệ các phiếu đánh giá ở 

mức độ hiệu quả chiếm tỉ lệ lớn. 
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Các em SV ở nhóm thực nghiệm có khả năng vận dụng họa tiết trên 

gốm thời Trần vào các bài tập trang trí tốt. Từ một họa tiết, SV sáng tạo 

thành rất nhiều dạng họa tiết to nhỏ khác nhau ứng với từng dạng bài khác 

nhau. 

Thông qua phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của SV nhận thấy: 

SV rất hứng thú và yêu thích họa tiết trên gốm thời Trần. Hiểu hơn 

về văn hóa xã hội cũng nhƣ lịch sử thông qua các họa tiết.Nhiều em manh 

nha nghiên cứu sâu hơn về ứng dụng các họa tiết trên gốm Trần vào các bài 

tập tạo mẫu trang phục. 

2.3.6. Đánh giá thực nghiệm 

Qua quá trình thực nghiệm ứng dụng các họa tiết trên gốm thời Trần trong 

dạy học môn trang trí cơ bản 2 tôi nhận thấy có những ƣu điểm và hạn chế 

sau: 

+ Ƣu điểm:  

- Là một đề tài có tính ứng dụng cao trong chuyên ngành TKTT. 

- SV rất hứng thú với mảng đề tài 

- SV dễ dàng hơn trong việc sử dụng kiến thức và các nguyên tắc 

trang trí  

- Đề tài trang trí phong phú 

-Kết quả bài tập của SV đạt chất lƣợng tốt 

- SV hiểu thêm về văn hóa lịch sử và hoa văn dân tộc. 

+ Hạn chế: 

Ứng dụng của đề tài rất tốt song có hạn chế là thiếu sự đa dạng về phong 

cách tạo hình. 

Qua đánh giá ƣu điểm và hạn chế, chúng ta thấy đƣợc kết quả mà 

thực nghiệm mang lại thực sự rất hiệu quả. SV nắm bắt các nguyên tắc cơ 

bản của trang trí khá nhanh và vận dụng vào các bài trang trí cơ bản thành 

thục. Mặc dù có hạn chế là thiếu sự đa dạng về phong cách tạo hình. Song 
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với ƣu điểm độc đáo, mang tính cách điệu cao và đề tài rất phong phú, hoa 

văn trên gốm thời Trần có thể ứng dụng trên các dạng bài cơ bản với nhiều 

cách kết hợp khác nhau tạo nên sự đa dạng về hình cũng nhƣ bố cục cho 

các bài trang trí. Hơn nữa, kết hợp với sự sáng tạo mang yếu tố cá nhân, 

nhiều phƣơng án màu khác nhau tạo nên nhiều sắc thái cho các bài trang 

trí. Ngoài góp phần nâng cao chất lƣợng kiến thức trang trí cơ bản, đề tài 

còn giáo dục thêmcho SV về giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân 

tộc. 

Với xu thế sử dụng các họa tiết cổ trên các trang phục truyền thống 

cũng nhƣ hiện đại hiện nay trong ngành thời trang Việt, có thể thấy rằng 

đây là một hƣớng đi đúng phù hợp với chuyên ngành TKTT. Các bài cơ 

bản sẽ là nền tảng và tƣ liệu để SV tiếp tục học môn Trang trí chuyên 

ngành 2, để có thể sử dụng những họa tiết và cách thể hiện trang trí trên 

trang phục theo đặc điểm nhân thể con ngƣời. Từ đó nảy ra các ý tƣởng tạo 

mẫu trang phục hiện đại nhƣng vẫn mang những nét đẹp truyền thống.  

Nhƣ vậy, dù chỉ dừng lại ở các dạng trang trí hình cơ bản, đƣờng 

diềm, nền hoa, song đây là bƣớc đầu để củng cố những kiến thức nền móng 

vững chắc về trang trí cho các em sinh viên ngành TKTT. Khơi gợi cho các 

em  lòng yêu mến những giá trị truyền thống của dân tộc. Thấy đƣợc vẻ 

đẹp tạo hình của hoa văn trên gốm thời Trần và từ đó mở ra những ý tƣởng 

mới về ứng dụng những họa tiết trang trí đó trên các trang phục thiết kế của 

các em sau này. 

Tiểu kết 

Qua chƣơng 2, chúng ta nói rõ hơn về mục tiêu và tính đặc thù của môn 

trang trí trong ngành TKTT. Từ đó thấy tầm quan trọng và tiềm năng rất lớn 

của hoa văn họa tiết vốn cổ dân tộc với nền công nghiệp thời trang hiện đại. 

Luận văn cũng đƣa ra các kiến thức trang trí cơ bản, trong đó có các 

bƣớc làm một bài trang trí cơ bản, các nguyên tắc trang trí. Đặc điểm của 
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từng loại trang trí hình cơ bản (vuông, chữ nhật, tròn, tam giác), đƣờng 

diềm, nền hoa . Từ đó vận dụng kiến thức và quy tắc trang trí để đƣa các họa 

tiết hoa văn trên gốm thời Trần vào các bài trang trí cơ bản một cách cụ thể. 

Chọn lọc những họa tiết có tính trang trí và thẩm mĩ cao để ứng dụng lên bài 

tập trang trí cơ bản 2, cũng nhƣ trang trí chuyên ngành sau này. 

Từ những nghiên cứu trên, tiến hành ứng dụng vào thực tế giảng dạy 

qua phần thực nghiệm sƣ phạm.Luận văn đã phân tích, đánh giá kết quả bài 

tập và phiếu ý kiến của SV sau bài học. Kết quả thu đƣợc đạt chất lƣợng 

tốt, cho thấy  tính thực thi của đề tài là rất cao. Từ đó nhận thấy rằng, ứng 

dụng họa tiết hoa văn trên gốm thời Trần rất phù hợp với đề cƣơng chi tiết 

môn Trang trí cơ bản 2 và tính đặc thù của chuyên ngành TKTT. 
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KẾT LUẬN 

Hoa văn, họa tiết từ ngàn xƣa là những nét tinh hoa của văn hóa mà 

cha ông để lại. Đó chính là những văn tự bằng đƣờng nét, hình ảnh phản 

ánh một phần  lịch sử, văn hóa, tƣ tƣởng của con ngƣời sống trong thời đại 

ấy. Chính vì vậy chúng ta, những con ngƣời của thế hệ sau phải biết giữ gìn 

và phát huy vốn truyền thống văn hóa của dân tộc.  

Thời Trần, một triều đại phong kiến huy hoàng của dân tộc ta với 

tinh thần tự lập tự cƣờng, ba lần đánh thắng quân Nguyên – Mông đã để lại 

một nền nghệ thuật đặc sắc với những nét trang trí mang đậm hồn dân 

tộc.Trong số đó là những họa tiết hoa văn trên các sản phẩm gốm men 

ngọc, gốm hoa nâu, gốm men nâu, đánh dấu một giai đoạn trong quá trình 

phát triển nghệ thuật gốm Việt Nam. Họa tiết trên gốm thời kì nhà Trần 

mang vẻ đẹp gần gũi, mộc mạc, song lại rất cách điệu với những nét chắt 

lọc tinh túy. Bởi vậy rất phù hợp để trở thành họa tiết trang trí trên các bài 

trang trí cơ bản cũng nhƣ ứng dụng. Trong chƣơng trình đào tạo của ngành 

TKTT, trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW,môn trang trí đƣợc chia thành 2 phần 

chính là trang trí cơ bản và trang trí chuyên ngành. Trong đó, học phần 

trang trí cơ bản 2 với những bài trang trí hình cơ bản, đƣờng diềm, và nền 

hoa có thể sử dụng những họa tiết hoa văn trên gốm thời Trần để tạo thành 

những bài trang trí đẹp với sự vận dụng của các nguyên tắc trang trí cơ bản. 

Từ đó có thể ứng dụng đến bài trang trí chuyên ngành và ứng dụng lên các 

trang phục thời trang sau này.Thực tế qua thực nghiệm sƣ phạm đã cho 

thấy rằng, ứng dụng họa tiết trên gốm thời Trần vào bài học trang trí cơ bản 

2 đạt hiệu quả rất tốt.Sinh viên dễ nắm bắt những kiến thức về trang trí 

hơn, vì vậy khi vận dụng vào thực tế trên các sản phẩm thời trang cũng sẽ 

có ý thức trang trí và mang lại hiệu quả thẩm mĩ cao hơn. 

Kết quả của nghiên cứu này cũng góp phần khẳng định việc khai 

thác hoa văn vốn cổ của dân tộc là hƣớng đi đúng đắn, giúp SV mở rộng 
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kiến thức, phát huy tính sáng tạo. Từ đó SV có thểmở ra các hƣớng khai 

thác họa tiết hoa văn khác trong  kho tàng vốn cổ dân tộc Việt Nam. 

Trong thời đại hội nhập hiện nay,những giá trị truyền thống thƣờng 

bị mai một, bản sắc dân tộc dần sẽ bị đánh mất nếu không biết gìn giữ.Bởi 

vậy, đó chính là nhiệm vụ của những con ngƣời thời đại mới, phải biết giữ 

gìn và phát triển những tinh hoa mà ông cha để lại.Thời trang cũng không 

nằm ngoài vòng phát triển ấy. Đó cũnglà những trăn trở của các nhà thiết 

kế trong nƣớc làm sao thời trang phát triển, phù hợp với cuộc sống hiện 

đại, song bên cạnh đó phải biết giữ gìn và phát huy những giá trị truyền 

thống của dân tộc trên trang phục. Hơn tất cả là đƣa ngay ý thức từ trong 

giáo dục, trong các bài học của các em học sinh, sinh viên.Không những là 

kiến thức trang trí có thể ứng dụng vào chuyên ngành thời trang mà còn 

thêm hiểu về nguồn cội, lịch sử dân tộc. Điều đó sẽ là hành trang cho các 

em vững bƣớc trên con đƣờng sự nghiệp trong tƣơng lai. 
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PHỤ LỤC I 

Một số cổ vật gốm thời Trần 

 

 

1.1. Thạp men ngà vẽ nâu đề tài “Vinh quy bái tổ” 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

                                      

1.2 .Mảnh bát men nâu khắc vẽ hoa dây. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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   1.3.Thạp không nắp, men phủ trắng ngà sau cạo men rồi mới tô nâu. 

                            [Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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                       1.4.Ấm rượu có nắp trang trí cánh sen. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 

                                  

               1.5.Thạp men trắng vẽ  nâu hình voi. 

                        [Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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1.6 .Thạp men trắng khắc sau vẽ nâu hình gà. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 

 

1.7 .Thống tạo hình bông sen, trên vai đắp nổi trang trí cánh sen. 

                            [Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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1.8 .Chum men trắng ngà khắc tô nâu khóm hoa sen và sóng nước. 

                           [Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 

1.9. Chum khắc vẽ  nâu sau mới tráng men khóm hoa sen. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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1.10 .Mảnh thạp men trắng ngà cạo men sau khắc tô nâu 

cảnh“Các đấu sĩ và voi ra trận”. 

                    [Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 

1.11. Thạp men trắng khắc nâu cảnh đấu sĩ ra trận. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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1.12. Thạp men trắng ngà khắc tô nâu cảnh đàn voi ra trận. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 

1.13. Thạp men trắng ngà khắc tô nâu hình ngựa phi 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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1.14. Liễn có nắp men ngà khắc tô nâu hoa sen và hoa cúc. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 

1.15.Liễn men ngà khắc tô nâu hoa sen và chim sẻ. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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 1.16.Bình men trắng khắc tô nâu hoa dây. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

.  

1.17.Phần dưới chân đèn men trắng ngà vẽ nâu hoa cúc dây, cánh sen. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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1.18.Phần dưới chân đèn men trắng vẽ nâu dây hoa cúc. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 

1.19.Phần dưới chân đèn men trắng khắc tô nâu hoa cúc dây và lá đề. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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 1.20.Chậu gốm men nâu khắc hoa dây. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 

1.21.Mảnh chậu gốm men nâu khắc hoa sen và sóng nước. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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               1.22.Mảnh nắp chạm cánh sen 1.23. Bát men ngọc  

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 

1.24. Đầu rồng, Chim phượng đất nung thời Trần 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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1.25.Chim phượng đất nung trang trí trên kiến trúc hoàng thành 

Thăng Long 

                            [Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 

                                     1.26.Gạch đất nung lát nền 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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1.27. Ấm men ngọc 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 

 

       1.28. Đĩa đài men ngọc                        1.29. Bình men ngọc 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 



 

 

86 

 

 

 

 

1.30.Bản vẽ đề tài “đi săn” và “Bắt được tù binh” trên thạp gốm  

hoa nâu. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 

 

 

1.31.Bản vẽ đề tài “vinh quy bái tổ” trên thạp gốm hoa nâu. 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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1.32. Hình người đấu kiếm và múa trên thạp hoa nâu 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 

                             1.33                                              1.34 

1.33. Sen dây trên thạp gốm hoa nâu 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

                             1.34. Người cưỡi ngựa trên gốm hoa nâu 

                                 [Nguồn tác giả tự đồ nét] 
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1.35.Một số họa tiết cành lá dây trên gốm hoa nâu 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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1.36.Hoa sen theo khóm trên gốm hoa nâu 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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1.37.Hoa sen dây trên gốm hoa nâu 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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1.38. Họa tiết chim trên gốm hoa nâu 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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1.39. Hình động vật trên gốm hoa nâu 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 

 



 

 

93 

 

1.40. Thạp gốm hoa nâu 

[Nguồn Bảo tàng Lịch sử Việt Nam] 
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PHỤ LỤC II 

Một số bài trang trí nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Bài nhóm thực nghiệm: 

         

                              a                                                        b 

       

                            c                                                             d 

2.1.Bài trang trí hình vuông của sv Hoàng Thị H. lớp K10B – TKTT, ứng 

dụng họa tiết hoa dây trên thạp gốm hoa nâu. 

(a- bản nét; b- bản đậm nhạt đen trắng; c,d các phƣơng án màu) 
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2.2.Bài trang trí hình vuông của sv Nguyễn Thị Huyền Tr. lớp K10B - 

TKTT, sử dụng họa tiết hình người đấu võ trên thạp gốm hoa nâu. 

 

2.3.Bài trang trí hình chữ nhật của sv Giang Thị Diệu L. lớp K10B – 

TKTT, ứng dụng họa tiết hình voi trên thạp gốm hoa nâu. 

 

Một số phƣơng án màu 
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2.4.Bài trang trí hình chữ nhật của sv Bùi Thị Thu H. lớp K10B- TKTT  

Lấy ý tưởng từ hoa dây thạp gốm hoa nâu. 

            

                                        Một số phƣơng án màu 

                 

2.5. Bài trang trí hình tròn của sv Hoàng Thị Kim A. lớp K10A- TKTT 

ứng dụng họa tiết hoa dây trên gạch lát nền. 
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                                           Một số phƣơng án màu 

 

        

                     

2.6. Bài trang trí hình tròn của sv Nguyễn Thị Ng. lớp K10B – 

TKTT, ứng dụng họa tiết hình Hổ trên thạp gốm hoa nâu và một số 

phương án màu. 
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2.7. Bài trang trí hình tam giác của sv Nguyễn Thị Thu H. lớp K10B – 

TKTT  ứng dụng họa tiết hoa dây và một số phương án màu. 

 

2.8. Bài trang trí tam giác của sv Nguyễn Tuấn A. lớp K10B - TKTT sử 

dụng hình người đấu võ trên thạp gốm hoa nâu với hai phương án màu. 



 

 

99 

 

 

 

2.9. Bài trang trí đường diềm của sv Nguyễn Tuấn A. lớp K10B – TKTT 

ứng dụng hình ngựa và mây trên gốm hoa nâu với một số phương án 

màu. 

 

 

 

2.10. Bài trang trí đường diềm của sv Đàm Thị Ngọc L. lớp K10B – 

TKTT  sử sụng họa tiết hoa dây. 
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2.11. Bài trang trí đường diềm của sv Nguyễn Thị Ph. lớp K10B – TKTT, 

ứng dụng dải đồ án hình người trên thạp gốm hoa nâu với một số 

phương án màu. 

                

2.12. Bài trang trí nền hoa của sv Giang Thị Diệu L. lớp K10 B ứng 

dụng họa tiết hình chim chào mào trên thạp gốm hoa nâu. 
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                                Một số phương án màu 

 

 

         

 

2.13. Bài trang trí nền hoa của sv Trương Văn Đ. lớp K10B – TKTT,  

ứng dụng họa tiết hoa dây. 
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Bài nhóm đối chứng 

 

 

2.14                                                 2.15 

2.14. Bài trang trí hình vuông của sv Trần Thị T. lớp K10B - TKTT 

2.15. Bài trang trí hình vuông của sv Vũ Thị Ngọc H. lớp K10B - TKTT 

 

 2.16 2.17 

2.16. Bài trang trí hình vuông của sv Phan Thị Thu Ph. lớp K10A – 

TKTT 

 2.17. Bài trang trí hình vuông của sv Bùi Thanh H. lớp K10B - TKTT 
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           2.18. Bài trang trí hình chữ nhật của sv Phan Thị Thu Ph. lớp 

K10A - TKTT 

 

 

        2.19                                                2.20 

2.19. Bài trang trí hình tròn của sv Nguyễn Thu Tr. lớp K10A - TKTT 

2.20. Bài trang trí hình tròn của sv Lê Hồng G. lớp K10B - TKTT 
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2.21. Bài trang trí hình tam giác của sv Hoàng Thị Th. lớp K10B - TKTT 

 

2.22. Bài trang trí đường diềm của sv Đặng Thị Y. lớp K10B - TKTT 

 

2.23.Bài trang trí đường diềm của sv Phan Thị Thu Ph. lớp K10A -TKTT 

 

2.24.Bài trang trí đường diềm của sv Nguyễn Thị Ngọc A. lớp K10A-

TKTT 
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  2.25. Bài trang trí nền hoa của sv Bùi Thanh H. lớp K10B - TKTT 

                           

     2.26. Bài trang trí nền hoa của sv Lương Thị Nh. lớp K10B - TKTT 

                        

     2.27. Bài trang trí nền hoa của sv Đặng Thị Y. lớp K10B - TKTT 
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TW 

KHOA MỸ THUẬT CƠ SỞ 

 

 

 

BỘ MÔN TRANG TRÍ 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

TRANG TRÍ CƠ BẢN 2 

 

 

Đề cƣơng môn học Trang trí cơ bản 2 thuộc chƣơng trình đào tạo 

trình độ Đại học/ Cao đẳng/ cho các ngành đào tạo, đƣợc phê duyệt theo 

Quyết định số ..……/QĐ-ĐT ngày …...... tháng …... năm 2013 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng. 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 2013 
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TW  

KHOA MỸ THUẬT CƠ SỞ 

 

BỘ MÔN TRANG TRÍ 

 

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC  

TRANG TRÍ CƠ BẢN 2 

Ngành đào tạo:  Sƣ phạm mỹ thuật, Thiết kế thời trang 

Số tín chỉ:         02Mã môn học:  

Loại môn học:   Bắt buộc 

    

1.Thông tin về giảng viên: 

1.1. Giảng viên: 

     -    Họ và tên:Trần Đình Tuấn 

- Chức danh khoa học: Tiến sĩ  

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, nhà Hiệu bộ, đại học SPNTTW 

-   Điện thoại, email:04.38546518 trandinhtuan@spnttw.edu.vn 

1.2. Giảng viên: 

-    Họ và tên: Nguyễn Thành Việt 

- Chức danh khoa học: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa MTCS, đại học SPNTTW 

- Điện thoại, email: 0984688899; caycopt@yahoo.com.vn 

1.3. Giảng viên: 

-    Họ và tên: Đặng Xuân Cường 

- Chức danh khoa học: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa MTCS, đại học SPNTTW 

- Điện thoại, email: 0913393518; xuancuong_hs@yahoo.com.vn 
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1.4. Giảng viên: 

 -    Họ và tên: Nguyễn Khánh Hùng 

- Chức danh khoa học: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa MTCS, đại học SPNTTW 

- Điện thoại, email: 0978559171; khanhhung_mt@yahoo.com 

1.5. Giảng viên: 

 -    Họ và tên: Nguyễn Hải Kiên 

- Chức danh khoa học: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa MTCS, đại học SPNTTW 

- Điện thoại, email: 0983197358; kienhainguyen@yahoo.com.vn 

1.6. Giảng viên 

-   Họ và tên: Ngô Thị Thu Hà 

- Chức danh khoa học: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa MTCS, đại học SPNTTW 

- Điện thoại, email: 0912622967; ngothithuha_mt@yahoo.com 

1.7. Giảng viên: 

-    Họ và tên: Lê Mai Trinh 

- Chức danh khoa học: Thạc sĩ 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa MTCS, đại học SPNTTW 

- Điện thoại, email: 0903488700, trinh.lemai@yahoo.com 

2. Thông tin chung về môn học 

- Tên môn học  Trang trí cơ bản 2 

- Mã môn học:  M5           Số tín chỉ: 02 

- Loại môn học:    Bắt buộc 

- Môn học tiên quyết: Trang trí cơ bản 1 

- Môn học kế tiếp: Trang trí ứng dụng 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

 +  Lý thuyết: 2 

 + Thực hành/thảo luận: 26 

+ Tự học/tự nghiên cứu: 2 

3. Mục tiêu môn học 

3.1. Mục tiêu chung 
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 Kiến thức 

Hiểu khái niệm về trang trí hình cơ bản, trang trí đƣờng diềm, nền 

hoa, chữ cơ bản. Hiểu rõ tính chất, đặc điểm trang trí hình cơ bản, trang trí 

đƣờng diềm, nền hoa.Phân biệt đƣợc tính chất, đặc điểm hai loại chữ cơ 

bản. Hiểu rõ nguyên tắc cơ bản nghệ thuật kẻ chữ. Phân tích đƣợc giá trị 

thẩm mỹ trong các thể loại trang trí hình cơ bản, đƣờng diềm, nền hoa và 

trang trí chữ. 

 Kĩ năng 

Có kĩ năng trang trí: Sáng tạo hoạ tiết, kẻ mẫu chữ, xây dựng bố cục, 

xây dựng phác thảo đậm nhạt và phác thảo màu, kĩ năng thể hiện bài, sử 

dụng chất liệu. Biết lựa chọn, sử dụng tài liệu ghi chép sáng tác hoạ tiết vận 

dụng trong bài tập trang trí mang tính ứng dụng. 

 Thái độ 

 Hình thành cảm xúc thẩm mĩ thông qua các bài học. Xây dựng thái 

độ học tập nghiêm túc, rèn tính cẩn thận, ý thức trân trọng cái đẹp và kết 

quả lao động nghệ thuật. 

 Mục tiêu khác 

3.2. Mục tiêu chi tiết môn học 

3.2.1. Mục tiêu chi tiết  

             Mục tiêu 

Nội dung 
Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

Nội dung 1 

Trang trí hình cơ 

bản 

I.A.1 Nêu đƣợc khái 

niệm, tính chất đặc 

điểm trang trí hình cơ 

bản. 

I.A.2 Trình bày đƣợc 

các nguyên tắc trang 

trí cơ bản. 

I.A.3 Trình bày đƣợc 

I.B.1 Hiểu rõ đặc 

điểm của bố cục 

từng loại hình cơ 

bản 

I.B.2 Vận dụng tốt 

những  nguyên tắc 

trang trí cơ bản 

vào bài tập thực 

I.C.1 Phân tích 

đặc điểm bố cục 

từng loại hình 

cơ bản, so sánh 

đặc điểm bố cục 

từng loại hình 

cơ bản. 
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phƣơng pháp tiến 

hành trang trí hình cơ 

bản 

hành trang trí hình 

cơ bản 

 

Nội dung 2 

Trang trí đƣờng 

diềm 

II.A.1 Nêu đƣợc khái 

niệm trang trí đƣờng 

diềm  

II.A.2 Biết cách phân 

loại trang trí đƣờng 

diềm 

II.A.3 Trình bày 

đƣợc phƣơng pháp 

tiến hành trang trí 

đƣờng diềm 

II.B.1 Hiểu rõ đặc 

điểm của các thể 

loại trang trí 

đƣờng diềm đƣợc 

ứng dụng trong 

cuộc sống. 

II.B.2 Vận dụng 

tốt những nguyên 

tắc cơ bản trong 

trang trí  để thể 

hiện bài tập trang 

trí đƣờng diềm 

II.C.1 Phân tích, 

đánh giá đƣợc 

giá trị nghệ 

thuật bố cục, 

hoạ tiết, màu 

sắc trong bài tập 

nghiên cứu 

trang trí đƣờng 

diềm. 

Nội dung 3 

Trang trí  nền hoa 

III.A.1 Trình bày 

đƣợc khái niệm, đặc 

điểm và những yêu 

cầu cơ bản trong 

trang trí nền. 

III.A.2 Trình bày 

đƣợc những ứng 

dụng cơ bản của 

trang trí nền hoa. 

III.A.3 Trình bày 

đƣợc phƣơng pháp 

tiến hành trang trí 

nền hoa 

II.B.1 Hiểu rõ đặc 

điểm của các thể 

loại trang trí nền 

III.B.2Vận dụng 

đƣợc các nguyên 

tắc trang trí cơ bản 

trong bài tập trang 

trí nền hoa 

 

III.C.1 Phân tích 

đƣợc mối quan 

hệ  giữa trang trí 

nền với các yếu 

tố không gian, 

đồ vật chứa nền. 

III.C.2 Phân 

tích, đánh giá 

đƣợc giá trị 

nghệ thuật bố 

cục, hoạ tiết, 

màu sắc trong 

bài tập  trang trí 

nền hoa. 

Nội dung 4 

Chữ cơ bản và kẻ 

khẩu hiệu 

IV.A.1 Trình bày 

đƣợc khái niệm, sự 

hình thành và vai trò 

của chữ đối với đời 

sống 

IV.B.1 Hiểu đƣợc 

cách ứng dụng 

kiểu chữ cơ bản 

trong thực tế 

IV.B2 Hiểu, áp 

IV.C.1 Phân 

tích, so sánh 

đƣợc đặc điểm 

hai kiểu chữ cơ 

bản và cách ứng 



 

 

111 

 IV.A.2 Trình bày 

đƣợc đặc điểm hai 

kiểu chữ cơ bản  

IV.A.3. Trình bày 

đƣợc nguyên tắc kẻ 

hai kiểu chữ cơ bản, 

kẻ khẩu hiệu. 

 

dụng đƣợc đƣợc 

nguyên tắc kẻ chữ, 

nguyên tắc bố cục 

chữ vào bài tập 

thực hành kẻ hai 

bảng chữ cái cơ 

bản, kẻ khẩu hiệu. 

dụng hai kiểu 

chữ cơ bản 

trong thực tế . 

IV.C.2 Phân 

tích, đánh giá 

đƣợc giá trị nghệ 

thuật của bài tập 

thực hành kẻ hai 

bảng chữ cái cơ 

bản, kẻ khẩu 

hiệu. 

Chú giải: 

- Bậc 1: Nhớ, biết (A) 

- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B) 

- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C) 

- Số La mã: Nội dung 

- Số Ả rập: thứ tự mục tiêu. 

3.2.2.  Bảng tổng hợp mục tiêu chi tiết 

 

Mục tiêu 

 

Nội dung 

Bậc 1 
Bậc 2 

 

Bậc 3 

 
Tổng 

Nội dung 1 3 2 1 6 

Nội dung 2 3 2 1 6 

Nội dung 3 3 2 2 7 

Nội dung 4 3 2 2 7 

Tổng 12 8 6 26 
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4. Tóm tắt nội dung môn học 

 Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các nguyên tắc 

trang trí cơ bản, lý thuyết về đặc điểm trang trí hình cơ bản, trang trí đƣờng 

diềm, trang trí nền hoa.Lịch sử hình thành chữ viết cũng nhƣ nguyên tắc 

trình bày các kiểu chữ cơ bản.Phần thực hành giúp sinh viên xây dựng khả 

năng bố cục hoạ tiết trên nhƣng khuôn khổ khác nhau, rèn luyện kỹ năng 

trang trí với chất liệu bột màu.Rèn luyện kỹ năng kẻ chữ, trang trí chữ. 

5. Nội dung chi tiết môn học 

Chƣơng 1: Trang trí hình cơ bản 

1.1.Khái quát về trang trí hình cơ bản 

1.1.1. Hình cơ bản 

1.1.2. Khái niệm về trang trí hình cơ bản 

1.2. Bố cục trong trang trí hình cơ bản phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm 

các hình cơ bản  

1.2.1 Đặc điểm bố cục trang trí  hình vuông 

1.2.2 Đặc điểm bố cục trang trí hình chữ nhật 

1.2.3 Đặc điểm bố cục trang trí hình tròn 

1.2.3 Đặc điểm bố cục trang trí hình tam giác đều 

1.3.Các nguyên tắc trang trí cơ bản và sự vận dụng trong trang trí 

1.3.1 Nguyên tắc đối xứng 

1.3.2. Nguyên tắc nhắc lại (lặp lại) 

1.3.3 Nguyên tắc xen kẽ 

1.3.4 Nguyên tắc phá thế 

1.4 Ứng dụng của trang trí hình cơ bản 

1.5. Phƣơng pháp tiến hành 

1.5.1.Tìm ý tƣởng 

1.5.2. Phác thảo  
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1.5.3. Thể hiện  

1.6. Thực hiện bài tập nghiên cứu 5 

Chƣơng 2: Trang trí đƣờng diềm 

2.1.Khái niệm và các thể loại đƣờng điềm 

2.1.1.Khái niệm 

2.1.2.Sự phong phú của các thể loại đƣờng diềm 

2. 2. Mối quan hệ giữa nghiên cứu vốn cổ dân tộc, nghiên cứu và sáng tạo 

hoạ tiết hoa lá, động vật với trang trí đƣờng diềm 

2.2.1 Mối quan hệ giữa nghiên cứu vốn cổ dân tộc với trang trí đƣờng diềm 

2.2.2 Mối quan hệ giữa nghiên cứu và sáng tạo hoạ tiết hoa lá, động vật với 

trang trí đƣờng diềm 

2.3.Vận dụng các nguyên tắc trang trí cơ bản trong đƣờng diềm 

2.3.1.Nguyên tắc cân đối, đăng đối 

2.3.2. Nguyên tắc xen kẽ 

2.3.3. Nguyên tắc nhắc lại 

2.3.4. Nguyên tắc phá thế 

2.4.Phƣơng pháp tiến hành 

2.4.1.Tìm ý tƣởng 

2.4.2.Phác thảo bố cục mảng 

2.4.3.Thể hiện  

2.5. Thực hiện bài tập nghiên cứu 6 

Chƣơng 3: Trang trí  nền hoa 

3.1. Khái niệm, đặc điểm trang trí nền hoa 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Đặc điểm và những yêu cầu cơ bản trong trang trí nền 
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3.1.2. Vận dụng các nguyên tắc trang trí cơ bản trong trang trí nền 

3.2.Những ứng dụng cơ bản của trang trí nền  

3.2.1. Trang trí nền trong ngành đồ hoạ ấn phẩm 

3.2.2. Trang trí nền trong ngành kiến trúc 

3.2.3. Trang trí nền trong ngành thời trang 

3.3Mối quan hệ giữa trang trí cơ bản, nghiên cứu và sáng tạo hoạ tiết hoa 

lá, động vật với trang trí nền hoa 

3.3.1Mối quan hệ giữa nghiên cứu và sáng tạo hoạ tiết hoa lá, động vật với 

trang trí nền hoa 

3.3.2 Mối quan hệ giữa trang trí cơ bản với trang trí nền hoa 

3.4. Phƣơng pháp tiến hành 

3.4.1. Phác thảo mảng 

3.4.2. Tìm hoạ tiết 

3.4.3. Phác thảo đậm nhạt  

3.4.4. Phác thảo màu 

3.4.5. Phóng hình 

3.4.6. Thể hiện  

3.5.Thực hiện bài tập nghiên cứu 7 

Chƣơng 4: Chữ cơ bản và kẻ khẩu hiệu 

4.1.Khái niệm, sự hình thành và vai trò của chữ đối với đời sống 

4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Sự hình thành và phát triển của chữ 

4.1.3. Vai trò của chữ đối với đời sống 

4.2. Chữ cơ bản  

4.2.1. Chữ Baton (Chữ nét đều) 
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4.2.2. Chữ Roman (Chữ nét thanh nét đậm) 

4.3. Nguyên tắc kẻ chữ 

4.3.1. Hình dáng, tỉ lệ chữ   

4.3.2. Độ đậm của nét chữ 

4.3.3. Khoảng cách chữ 

4.3.4.Dấu của chữ 

4.4. Bố cục chữ 

4.4.1. Bố cục mảng chữ, khối chữ 

4.4.2. Sắp đặt dòng chữ, khoảng cách các dòng, khoảng cách các từ và 

các chữ  

4.5. Chữ biến dạng và ứng dụng 

4.5.1. Giới thiệu chữ biến dạng từ chữ cơ bản 

4.5.2. Ứng dụng chữ trong trang trí 

4.6. Trình bày khẩu hiệu 

4.6.1. Tính chất của khẩu hiệu 

4.6.2. Phƣơng pháp tiến hành 

4.7. Thực hiện bài tập nghiên cứu 8 

6 . Tài liệu học tập 

6.1. Tài liệu chính 

6.1.1. Nguyễn Hải Kiên,2012, Giáo trình Trang trí cơ bản 2, Khoa Mỹ 

thuật cơ sở, Đại học Sƣ phạm nghệ thuật TW.  

6.2. Tài liệu tham khảo 

6.2.1 Phạm Ngọc Tới, 2004.Giáo trình Trang trí II hệ CĐSP, Nxb Đại học 

Sƣ phạm Hà Nội. 

6.2.2. Nhiều tác giả, Giáo trình chữ cơ bản, Khoa Mỹ thuật cơ sở. Trƣờng 

ĐH Mỹ thuật công nghiệp. 
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6.2.3. Tạ Phƣơng Thảo (chủ biên) 1997-2003, Tập bài giảng Trang trí, 

Trƣờng CĐSP Nhạc  Hoạ TW.  

6.2.4. Nguyễn Thuỷ Tuân, 2001, Cách điệu trong nghệ thuật tạo hình, Nxb 

Thanh niên.   

6.2.5. Ngô Túy Phƣợng. Trần Hữu Tri. Nguyễn Thu Yên, 2009, Những bài 

mẫu trang trí hình vuông, Nxb Giáo dục.  

6.2.6. Ngô Túy Phƣợng. Trần Hữu Tri. Nguyễn Thu Yên, 2009, Những bài 

mẫu trang trí hình tròn, Nxb Giáo dục.  

6.2.7. Ngô Túy Phƣợng. Trần Hữu Tri. Nguyễn Thu Yên, 2009, Những bài 

mẫu trang trí đường diềm, Nxb Giáo dục. 

7.  Hình thức tổ chức dạy học 

7.1. Lịch trình chung 

Tu

ần 
Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học  

Tổng 

(Giờ TC) Lý thuyết 

Thực 

hành/Xemina/thí 

nghiệm/Điền dã 

… 

Tự học/tự 

nghiên cứu 

1 Trang trí hình 

cơ bản 

1 3   4  

2 Trang trí hình 

cơ bản 

 3  3 

3 Trang trí đƣờng 

diềm 

1 3  4 

4 Trang trí đƣờng 

diềm 

 3  3 

5 Trang trí  nền 

hoa 

0 3  1 4  

6 Trang trí  nền 

hoa 

 4  4 

http://www.vinabook.com/tac-gia/ngo-tuy-phuong-i22248
http://www.vinabook.com/tac-gia/tran-huu-tri-i22249
http://www.vinabook.com/tac-gia/ngTuýuyen-thu-yen-i22250
http://www.vinabook.com/tac-gia/ngo-tuy-phuong-i22248
http://www.vinabook.com/tac-gia/tran-huu-tri-i22249
http://www.vinabook.com/tac-gia/ngTuýuyen-thu-yen-i22250
http://www.vinabook.com/tac-gia/ngo-tuy-phuong-i22248
http://www.vinabook.com/tac-gia/tran-huu-tri-i22249
http://www.vinabook.com/tac-gia/ngTuýuyen-thu-yen-i22250
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7 Chữ cơ bản và 

kẻ khẩu hiệu 

0 3  1 4  

8  Chữ cơ bản và 

kẻ khẩu hiệu 

 4  4 

 Tổng cộng 2   26  2  30  

 

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung 

Tuần 1: (Nội dung 1: Trang trí hình cơ bản.) 

Hình thức tổ chức 

dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Lí thuyết 

 

1 -Khái niệm, vai trò 

của trang trí hình cơ 

bản trong cuộc sống 

-Các nguyên tắc 

trang trí cơ bản và sự 

vận dụng các nguyên 

tắc trong trang trí 

hình cơ bản 

-Phƣơng pháp tiến 

hành trang trí hình cơ 

bản 

Sinh viên đọc 

[6.1.1 ,Chƣơng 1]; 

[6.2.5];  [6.2.6] 

 

 

Thực hành 3  Thực hiện bài tập 

nghiên cứu 1: Trang 

trí hình cơ bản 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 

trí cơ bản 

Chuẩn bị  tài liệu 

về hoạ tiết trang 

trí trong vốn cổ 

dân tộc, hoạ tiết 

trang trí hiện đại, 

và hoạ tiết trang 

trí do mình sáng 

tạo ra 

 

Tự học/Tự NC  Tự nghiên cứu thực 

hiện bài tập nghiên 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 
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cứu 1: Trang trí hình 

cơ bản 

trí cơ bản 

KT - ĐG   Trình bày bài tập 

trên khổ giấy A3, 

Chất liệu: Bột 

màu,  

 

Tƣ vấn     

 

Tuần 2: (Nội dung 1: Trang trí hình cơ bản.) 

Hình thức tổ chức 

dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Lí thuyết 

 

    

Thực hành 3  Thực hiện bài tập 

nghiên cứu 1: Trang 

trí hình cơ bản 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 

trí cơ bản 

 

Tự học/Tự NC  Tự nghiên cứu thực 

hiện bài tập nghiên 

cứu 1: Trang trí hình 

cơ bản 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 

trí cơ bản 

 

KT - ĐG  Nộp bài tập nghiên 

cứu 1 

Trình bày bài tập 

trên khổ giấy A3, 

Chất liệu: Bột 

màu, 

 

Tƣ vấn     

 

Tuần 3: (Nội dung 2: Trang trí đƣờng diềm) 

Hình thức tổ chức 

dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 
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Lí thuyết 1    

Thực hành/ Điền 

dã 

3  -Khái niệm, vai trò 

của trang trí đƣờng 

diềm trong đời sống 

-Vận dụng các 

nguyên tắc trang trí 

cơ bản trong đƣờng 

diềm 

-Phƣơng pháp tiến 

hành trang trí đƣờng 

diềm 

Thực hiện bài tập 

nghiên cứu 2 Trang 

trí đƣờng diềm 

 

Sinh viên đọc 

[6.1.1, chƣơng 2]; 

[6.2.3]; [6.2.4];   

[6.2.7]. 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 

trí cơ bản 

 

Tự học/Tự NC  Tự nghiên cứu thực 

hiện bài tập nghiên 

cứu 2: Trang trí 

đƣờng diềm 

 Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 

trí cơ bản 

 

KT - ĐG  Bài tập nghiên cứu 2 

Trang trí đƣờng diềm 

  

Tƣ vấn     

 

Tuần 4: (Nội dung 2: Trang trí đƣờng diềm.) 

Hình thức tổ chức 

dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Lí thuyết 
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Thực hành/ Điền 

dã 

3  Thực hiện bài tập 

nghiên cứu 2 Trang 

trí đƣờng diềm 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 

trí cơ bản 

Chuẩn bị  tài liệu 

về hoạ tiết trang 

trí trong vốn cổ 

dân tộc, hoạ tiết 

trang trí hiện đại, 

và hoạ tiết trang 

trí do mình sáng 

tạo ra 

 

Tự học/Tự NC  Tự thực hiện bài tập 

nghiên cứu 2 Trang 

trí đƣờng diềm 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 

trí cơ bản 

 

KT - ĐG  Nộp bài tập nghiên 

cứu 2 

  

Tƣ vấn     

 

Tuần 5: (Nội dung 3: Trang trí  nền hoa) 

Hình thức tổ chức 

dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Lí thuyết 

 

    

Thực hành/ 

Xêmina/  Điền dã 

 

 

 

3 

 

-Khái niệm, vai trò 

của trang trí nền hoa 

trong đời sống xã hội 

-Vận dụng những 

nguyên tắc cơ bản 

của trang trí trong 

nền hoa 

Sinh viên đọc 

[6.11, chƣơng 3];  

[6.2.5]. 

 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 

trí cơ bản 
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-Ứng dụng của bố 

cục nền hoa 

-Phƣơng pháp tiến 

hành 

 

Tự học/Tự NC 1 -Tự nghiên cứu thực 

hiện bài tập nghiên 

cứu 3 (Trang trí  nền 

hoa) 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 

trí cơ bản 

 

KT - ĐG  Bài tập nghiên cứu 3   

Tƣ vấn     

 

Tuần 6: (Nội dung 3: Trang trí  nền hoa.) 

Hình thức tổ chức 

dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Lí thuyết 

 

    

Thực hành/ 

Xêmina/  Điền dã 

4  -Thực hiện bài tập 

nghiên cứu 3 (Trang 

trí  nền hoa) 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 

trí cơ bản. 

Chuẩn bị  tài liệu 

về hoạ tiết trang 

trí trong vốn cổ 

dân tộc, hoạ tiết 

trang trí hiện đại, 

và hoạ tiết trang 

trí do mình sáng 

tạo ra 

 

Tự học/Tự NC  -Tự nghiên cứu thực 

hiện bài tập nghiên 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 
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cứu 3(Trang trí  nền 

hoa) 

trí cơ bản 

KT - ĐG  Nộp bài tập nghiên 

cứu 3 

  

Tƣ vấn     

 

Tuần 7: (Nội dung 4: Chữ cơ bản và kẻ khẩu hiệu.) 

Hình thức tổ chức 

dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Lí thuyết 

 

 -Sự hình thành và 

vai trò của chữ đối 

với đời sống 

-Chữ cơ bản  

-Nguyên tắc kẻ chữ 

-Bố cục chữ 

-Chữ biến dạng và 

ứng dụng 

-Trình bày khẩu hiệu 

 

Sinh viên đọc 

[6.1.1, chƣơng 4];  

[6.2.1]; [6.2.2]. 

 

 

Thực hành/ 

Xêmina/  Điền dã 

3 

 

 

 

 

-Thực hiện bài tập 

nghiên cứu 4 (Chữ 

cơ bản và kẻ khẩu 

hiệu) 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 

trí cơ bản 

 

Tự học/Tự NC 1 -Tự nghiên cứu thực 

hiện bài tập nghiên 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 
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cứu 4 trí cơ bản 

KT - ĐG     

Tƣ vấn     

 

Tuần 8: (Nội dung 4: Chữ cơ bản và kẻ khẩu hiệu.) 

Hình thức tổ chức 

dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Lí thuyết 

 

    

Thực hành/ 

Xêmina/  Điền dã 

4  -Thực hiện bài tập 

nghiên cứu 4 (Chữ 

cơ bản và kẻ khẩu 

hiệu) 

Đồ dùng học thực 

hành môn Trang 

trí cơ bản 

 

Tự học/Tự NC  -Tự nghiên cứu thực 

hiện bài tập nghiên 

cứu 4 

  

KT - ĐG  Nộp bài tập nghiên 

cứu 4 

(Chữ cơ bản và kẻ 

khẩu hiệu) 

  

Tƣ vấn     

 

8. Chính sách đối với môn học 

- Theo quy định bắt buộc của quy chế đào tạo; 

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học đƣợc ghi trong đề cƣơng môn 

học. 

- Thiếu một điểm thành phần, không có điểm hết môn. 
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- Các bài tập phải nộp đúng hạn. 

- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ) 

- Chuẩn bị bài trƣớc khi đến lớp theo hƣớng dẫn trong đề cƣơng môn học. 

9. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn 

học. 

+ Mục đích và trọng số kiểm tra 

Hình thức Mục đích, hình thức KT - ĐG Trọng số 

Đánh giá thƣờng xuyên Ý thức học tập, chuyên cần 10% 

Bài tập theo nội dung Bài thực hành mỹ thuật 40% 

Bài thi hết môn Bài thực hành mỹ thuật 50% 

 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ĐG. 

- Tiêu chí đánh giá bài thực hành: 

+ Sáng tạo hình, mảng đẹp giàu tính trang trí và tính sáng tạo  4 điểm 

+ Bố cục hài ho       2 điểm 

 + Có hoà sắc, nhịp điệu đẹp, tƣơng quan đậm nhạt tốt           3 điểm.                                                                  

+ Trình bày sạch đẹp       1 điểm 

Tổng:                               10 điểm 

 

......................................................................................................................... 

Trƣởng Khoa              Trƣởng bộ môn              TM. Nhóm giảng viên 

 

 

Nguyễn Thành Việt           Nguyễn Hải Kiên          Nguyễn Hải Kiên                 

 


