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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tranh dân gian Việt Nam luôn gắn bó in đậm dấu ấn trong cuộc sống
tình cảm con ngƣời. Chủ đề tƣ tƣởng cũng những đặc trƣng độc đáo riêng
biệt của tranh dân gian là những yếu tố tạo nên giá trị nghệ thuật thỏa mãn
nhu cầu thẩm mĩ của ngƣời xem.
Làng Sình nổi tiếng bởi nghề làm tranh phục vụ tín ngƣỡng và thờ
cúng. Tranh làng Sình có thể sánh với các dòng tranh dân gian miền Bắc
nhƣ Ðông Hồ, Hàng Trống... Tranh Làng Sình có đặc thù riêng nhƣ: Chất
liệu dân giã, màu sắc mộc mạc, chủ đề hƣớng về tâm linh, đƣờng nét phong
phú, bố cục đa dạng, cộng với vẻ thô mộc gần gũi đã làm nên nét đẹp của
dòng tranh dân gian đất Huế. Với lịch sử lâu đời và những đặc trƣng địa lý
của một làng quê ở ngã ba sông nƣớc, đã tạo cho làng Sình một bản sắc văn
hóa riêng độc đáo trong dòng chảy văn hóa Huế. Ngày nay với những gì
còn lƣu giữ, tranh dân gian làng Sình đƣợc đánh giá cao về những giá trị
nghệ thuật tạo hình dân gian gắn liền với chức năng tâm linh của cƣ dân
các làng quê miền Trung. Tự thân mỗi bức tranh đã có tiếng nói tâm linhthẩm mỹ với sức mạnh biểu cảm niềm tin linh diệu, thiêng liêng trong đó.
Là ngƣời giảng dạy chuyên ngành mĩ thuật tại trƣờng Cao đẳng Sƣ
phạm Nghệ An đã đƣợc tiếp xúc với tranh dân gian làng Sình. Qua nghiên
cứu, sƣu tầm, đánh giá, phân tích có hệ thống bản thân thấy tranh dân gian
làng Sình mang đậm các yếu tố tạo hình, rất phù hợp với môn học trang trí.
Có thể nói, những đặc trƣng độc đáo của tranh dân gian sẽ là con đƣờng
ngắn và thuận lợi để giáo dục thị hiếu thẩm mĩ cho sinh viên. Từ chỗ hiểu
đƣợc các giá trị, các em biết trân trọng, yêu quý và có ý thức, trách nhiệm
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trên cơ sở từ dễ đến khó, từ
đơn giản đến phức tạp, cùng với sự hƣớng dẫn của giảng viên, tranh dân
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gian sẽ đóng góp một phần nhỏ vào cái chung trong việc giáo dục nâng cao
nhận thức thẩm mĩ nói chung và hội họa nói riêng
Với mong muốn đƣợc đem tâm huyết của mình để nghiên cứu và phát
huy những giá trị nghệ thuật tạo hình của dân gian. Trên cơ sở đó, để góp
phần tìm hiểu và khai thác các giá trị truyền thống của nền mĩ thuật dân tộc
vận dụng vào dạy học, chúng tôi chọn và nghiên cứu mảng đề tài “Tranh
dân gian làng Sình trong dạy học mĩ thuật ở trường Cao đẳng Sư phạm
Nghệ An”. Việc tìm hiểu đề tài này và vận dụng là vô cùng cần thiết trong
quá trình dạy học, cũng nhƣ phù hợp với chuyên ngành thạc sỹ Lý luận và
Phƣơng pháp dạy học mà tôi đƣợc đào tạo.
2. Lịch sử nghiên cứu
Tranh dân gian là một loại hình mĩ thuật cổ truyền của Việt Nam, nên
đƣợc nhiều nhà khoa học, họa sĩ quan tâm nghiên cứu. Đã có nhiều công
trình nghiên cứu về dòng tranh này. Trong quá trình tìm hiểu và thu thập tài
liệu, tôi nhận thấy có một số tài liệu khá phong phú liên quan đến đề tài. Có
thể chia làm ba mảng tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài
Mảng thứ nhất: Các công trình nghiên cứu dẫn giải về các dòng tranh
lớn của Việt Nam, từ lịch sử hình thành đến việc chế tác mẫu vẽ, khuôn
tranh, tạo màu đến kỹ thuật in tranh… tiêu biểu nhƣ cuốn:
Nguyễn Bá Vân, Chu Quang Trứ (1998), Tranh dân gian Việt Nam,
Nxb Văn hóa, Hà Nội, Bùi Văn Vƣợng (2002), Làng nghề thủ công truyền
thống Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, Bùi Văn Vƣợng (2010),
Nghề giấy dó, tranh dân gian Việt Nam, Nxb Thanh Niên, Hà Nội, Trần
Quốc Vƣợng, Đỗ Thị Hảo (2010), Làng nghề - phổ nghề Thăng Long Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Thái Bá Vân (1993),
“Tìm về bản sắc dân tộc của văn hóa”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (số
103), tr 194 - 205.
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Mảng thứ hai: Viết về sự hình thành và phát triển kinh tế, xã hội làng
Lai Ân đến các cứ liệu miêu tả về lịch sử nghề tranh làng Sình dẫn giải cho
chúng ta cái nhìn tổng quát về lịch sử của vùng đất Huế, sự ra đời của các
làng nghề truyền thống nơi đây, từ những dữ liệu đó sẽ cung cấp cho luận
văn về sự ra đời của dòng tranh làng Sình có một số công trình, tài liệu tiêu
biểu nhƣ:
Nguyễn Hữu Thông, (2011) Tổng tập Nghề và làng nghề truyền thống
Việt Nam, tập 5 phần 5, tr 1334-1356, Nxb KHXH. Trong đề tài nghiên cứu
thuộc chƣơng trình nghiên cứu - sƣu tầm - bảo tồn và phát huy các giá trị
văn hóa phi vật thể của một số tác giả Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn
Phƣớc Bảo Đan, Tôn Nữ Khánh Trang, Lê Chi Xuân Minh, Nghề tranh
làng Sình, Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Huế năm 2002, đã
có những đóng góp rất tích cực và nhất định cho đề tài, từ đó có những
nhận định riêng trong quá trình miêu tả và so sánh về sự tồn tại, phát triển
của tranh dân gian làng Sình từ xƣa và nay.
Bên cạnh đó có một số bài nghiên cứu khoa học, các tham luận tại các
hội thảo khoa học viết về dòng tranh làng Sình nhƣ:
+ Phan Thanh Bình, Một dòng tranh dân gian trên đất Huế, Tạp chí
Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật -1995; Phục dựng giới thiệu tranh dân
gian làng Sình Huế, Đề tài NCKH cấp trƣờng, 2008; Nghiên cứu tranh dân
gian làng Sình (Huế) và vận dụng trong sáng tác, Đề tài NCKH cấp cơ sở Đại học Huế, 2010; Nghiên cứu phục dựng bản khắc tranh dân gian làng
Sình (Huế), Đề tài NCKH cấp cơ sở Đại học Huế, 2013. Lê Đình Thuận,
Tranh dân gian làng Sình, Đề tài NCKH cấp trƣờng; Tranh dân gian Việt
Nam từ Đông Hồ đến Sình (Tạp chí Thông tin KHCN TT Huế - 1995).
Mảng thứ 3 là tài liệu, giáo trình đào tạo ngành mĩ thuật nhƣ:
Chu Quang Trứ, Phạm Thị Chỉnh, Nguyễn Thái Lai (1998), Lược sử
mĩ thuật và mĩ thuật học, Tr 361, Nxb Giáo dục, Hà Nội. Công
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trình này đã nghiên cứu khái quát về thể loại cũng nhƣ đặc điểm, giá trị
nghệ thuật và tinh thần của tranh dân gian làng Sình.
Nguyễn Quốc Toản (chủ biên), Hoàng Kim Tiến (2001), Giáo trình
phương pháp dạy - học mĩ thuật, Tr155-161, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà
Nội. Giáo trình có đề cập cách thiết kế bài dạy mĩ thuật ở Trung học cơ sở
về phần Thƣờng thức mĩ thuật tranh dân gian Việt Nam, nhƣng chỉ nói đến
hai dòng tranh chính đó là Đông Hồ và Hàng Trống.
Những tài liệu nói trên đều nhằm giúp ta tiếp cận đến tranh dân gian
Việt Nam nói chung và dòng tranh làng Sình (Huế) nói riêng. Tuy nhiên để
khai thác và vận dụng các giá trị nghệ thuật của tranh dân gian vào dạy học
thì ít tài liệu đề cập đến. Mặc dù không nằm ở mức độ chi tiết nhƣng những
công trình đi trƣớc có thể giúp cho luận văn có đƣợc tính hệ thống và sự kế
tục lịch sử nghiên cứu. Tiếp nối truyền thống quý báu đó, luận văn sẽ vừa
kế thừa những kết quả nghiên cứu trƣớc đó làm nguồn tƣ liệu quý, đồng
thời vừa có đóng góp mới cho tƣ liệu nghiên cứu nói chung, những công
trình của các tác giả đi trƣớc, bản thân coi đó là phần mở để thực hiện luận
văn này.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nhằm tìm hiểu các yếu tố tạo hình trong tranh dân gian làng Sình,
cũng nhƣ mối quan hệ của nghệ thuật dân tộc trong học tập và sáng tác mĩ
thuật. Từ đó vận dụng vào dạy học môn trang trí ở trƣờng Cao đẳng Sƣ
phạm Nghệ An.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu nét đặc sắc trong ngôn ngữ tạo hình của tranh dân gian làng
Sình. Từ đó vận dụng vào trong dạy học trang trí ở trƣờng CĐSP Nghệ An.
Đƣa ra các biện pháp khai thác giá trị của tranh dân gian làng Sình
trong dạy học trang trí cơ bản.
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Tổ chức thực nghiệm
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
4.1. Đối tượng nghiên cứu:
Đối tƣợng nghiên cứu chính của luận văn là các yếu tố tạo hình của
tranh dân gian làng Sình trong dạy học môn trang trí cho sinh viên mĩ thuật
ở trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Nghệ An.
4.2. Phạm vi nghiên cứu:
Trong luận văn này, tác giả chỉ nghiên cứu các giá trị của nghệ thuật
tạo hình của tranh dân gian làng Sình xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Tỉnh
Thừa Thiên Huế, nhằm tìm hiểu nét đẹp của nghệ thuật tạo hình truyền
thống trong học tập và sáng tác mĩ thuật. Từ đó vận dụng vào giảng dạy
học phần trang trí cơ bản cho sinh viên chuyên ngành sƣ phạm mĩ thuật.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn
Luận văn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu cơ bản sau:
- Phƣơng pháp sƣu tầm, nghiên cứu tài liệu:
Thu nhập các tài liệu, sách liên quan tới đề tài, các bài báo đã đƣợc
công bố trong các hội thảo, các luận văn, công trình nghiên cứu khoa học
các cấp…
- Phƣơng pháp tổng hợp phân tích.
Từ những tài liệu sƣu tầm, tác giả tiến hành phân tích, thống kê, tổng
hợp lại thành những nội dung chính phục vụ cho đề tài luận văn.
- Phƣơng pháp khảo sát, thực nghiệm:
Thông qua phỏng vấn, trao đổi cá nhân, thông qua quan sát thực địa,
quan sát toàn diện những hoạt động liên quan đến quá trình sản xuất ra một
tác phẩm tranh dân gian. Thực nghiệm việc thực hiện giảng dạy và học tập
về tranh dân gian làng Sình ở trƣờng CĐSP Nghệ An để tìm hiểu và giải
quyết nội dung mà đề tài đề ra. Qua đó đƣa ra những đánh giá và nhận định
liên quan đến nội dung luận văn.
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6. Những đóng góp của luận văn
Luận văn sẽ là công trình khoa học góp một phần nhỏ về khai thác và
phát triển vốn cổ tạo hình dân tộc trong học tập và sáng tác mĩ thuật đối với
sinh viên ngành mĩ thuật ở trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An.
Thông qua luận văn này, nhằm rút ra những kinh nghiệm cho sinh
viên đang học mĩ thuật biết khai thác, tìm hiểu về vẻ đẹp của nghệ thuật tạo
hình dân tộc, cảm nhận đƣợc tính biểu cảm của hình, màu, cũng nhƣ nghệ
thuật bố cục, cách xử lý chất liệu của ngƣời xƣa khi sáng tác tranh dân
gian, trên cơ sở đó rút ra những bài học về kỹ thuật, nghệ thuật tạo hình và
thẩm mỹ truyền thống của dân tộc, thấy hết giá trị đích thực của nền mĩ
thuật dân gian để có thể kế thừa và phát triển trong thời đại ngày nay một
cách có hiệu quả, nhằm nuôi dƣỡng những giá trị nghệ thuật đó sống mãi
với thời gian.
Đề tài khi hoàn thành có thể làm tài liệu tham khảo trong dạy học cho
sinh viên chuyên ngành mĩ thuật tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận văn
gồm 02 chƣơng.
Chƣơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài
Chƣơng 2: Khai thác các yếu tố tạo hình của tranh dân gian làng Sình
vào dạy học mĩ thuật ở trƣờng cao đẳng sƣ phạm Nghệ An.
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Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Tranh dân gian Việt Nam
Tranh dân gian là loại tranh có từ lâu đời và bắt nguồn từ cuộc sống
dân dã. Tranh dân gian còn gọi là tranh Tết, vì nó thƣờng đƣợc treo vào
mỗi dịp Xuân về, Tết đến. Đó là những tác phẩm nghệ thuật đƣợc truyền từ
đời này qua đời khác. Tranh chứa đựng đầy tâm tƣ tình cảm và hoài bão, ƣớc
mơ về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của những ngƣời dân lao động. Tranh dân
gian phát triển mạnh vào thời Lý và phát triển rộng rãi vào thời Lê.
Tranh dân gian Việt Nam từ trong nhân dân lao động mà ra, nó phục
vụ lại đắc lực, kịp thời, đúng lúc, đúng đối tƣợng từ lâu đời, nên nó đƣợc
ƣa thích và trở thành sự cần thiết trong sinh hoạt đời sống tinh thần nhất là
trong những ngày Tết. Tranh dân gian là một món ăn tinh thần của nhân
dân lao động. Nó là ngòi bút hiện thực, trữ tình, hài hƣớc, phê phán tế nhị,
đả kích sâu sắc.
Tranh dân gian có một bảng màu độc đáo, trong sáng, rực rỡ. Tranh vẽ
bằng những màu lấy từ thiên nhiên nhƣ: đen (than lá tre), lá chàm, hoa
hòe, hoa hiên, đất son, mồng tơi và thêm chất trắng điệp. Từ cách in
màu, tô màu, làm cho bảng màu nguyên chất thô sơ ấy thiên biến vạn
hóa vô cùng phong phú hình thành một quan niệm về hòa sắc độc đáo
với tính chất dân tộc.
Phƣơng pháp tạo hình của tranh dân gian Việt Nam mang một phong
cách khá riêng biệt. Nói là cách điệu cũng không phải, nhƣng cũng không
phải là lối đặc tả. Nghệ nhân đã khéo sử dụng phƣơng pháp gợi và tả để
diễn đạt hết ý, hết lời của hình tƣợng xây dựng trong tranh.
Trên đất nƣớc ta, tranh dân gian đƣợc làm ở rất nhiều nơi và mang
phong cách thị hiếu thẩm mĩ của từng vùng: Tranh làng Sình (Huế), tranh
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Kim Hoàng (Hà Tây), tranh Đông Hồ (làng Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh),
tranh Hàng Trống (Phố Hàng Trống, Hà Nội)…
Trải qua nhiều năm tồn tại, tranh dân gian đã trở thành một dòng nghệ
thuật riêng biệt và quý giá đƣợc mọi ngƣời yêu thích và nâng niu.
1.1.2. Dạy học mĩ thuật
Dạy học là khái niệm chỉ hoạt động chung của giáo viên và học sinh,
hai hoạt động này song song tồn tại và phát triển. Giáo viên có vai trò định
hƣớng, tổ chức, thực hiện việc truyền thụ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cho học
sinh. Ngƣợc lại, học sinh có nhiệm vụ tiếp thu một cách có ý thức độc lập
và sáng tạo hệ thống những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo hình thành năng lực
và thái độ đúng đắn. Giáo viên là chủ thể của hoạt động giảng dạy, ngƣời
nắm vững mục tiêu, nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp dạy học, nắm
vững quy luật tâm lý nhận thức, thực hành và năng lực học tập của học sinh
để hƣớng dẫn họ học tập có kết quả.
Mĩ thuật là một trong những môn học của nghệ thuật. Nếu dạy - học là
khó thì dạy nghệ thuật càng khó, cần phải mang tính nghệ thuật cao hơn.
Môn nghệ thuật thuộc về năng khiếu khác với một số môn học có công
thức, quy định rõ ràng đòi hỏi đƣợc vận dụng đúng và chính xác. Các môn
nghệ thuật có những vấn đề chung chung, vận dụng tùy thuộc vào đề tài, ý
đồ, tình cảm của ngƣời thực hiện.
Môn mĩ thuật ở trƣờng CĐSP sẽ giúp sinh viên hiểu về cái đẹp, trang
bị các kỹ năng cần thiết thông qua các phân môn chuyên ngành: Hình họa,
Trang trí, Điêu khắc, Bố cục, Lịch sử mĩ thuật …Đó là những kiến thức
bƣớc đầu, cơ bản nhất của mĩ thuật.
Dạy học mĩ thuật là một quá trình chung của thầy và trò trong lĩnh vực
mĩ thuật. Trong quá trình này, GV là ngƣời định hƣớng, tổ chức, điều
khiển, chỉ dẫn; SV là ngƣời tiếp thu, chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo
một cách chủ động, sáng tạo và tích cực.
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1.1.3. Phương pháp dạy học
Phƣơng pháp dạy - học là một khoa học nghiên cứu về dạy và học, là
vấn đề rất rộng. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về phƣơng pháp dạy
học. Theo ông Nguyễn Quốc Toản: “Phƣơng pháp dạy học là phƣơng pháp
truyền thụ của thầy và phƣơng pháp tiếp thu của trò nhằm nâng cao hiệu
quả của việc dạy và học” 19, Tr.16.
Trong tài liệu Bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm cho giảng viên trƣờng
đại học, cao đẳng, ông Phạm Viết Vƣợng cho rằng: “Phƣơng pháp dạy học
là tổng hợp các cách thức hoạt động phối hợp, tƣơng tác giữa giáo viên và
học sinh, nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh hệ thống kiến thức khoa học, hình
thành hệ thống kĩ năng, kĩ xảo, thực hành sáng tạo và thái độ chuẩn mực
theo mục tiêu của quá trình dạy học”[7,Tr253]
Từ những nhận định trên, có thể nhận thấy đặc trƣng của phƣơng pháp
dạy học: ngƣời học là đối tƣợng tác động của GV, đồng thời là chủ thể, là
nhân cách mà hoạt động của họ phụ thuộc vào hứng thú, nhu cầu, ý chí của
họ. Nếu GV không gây cho SV có mục đích tƣơng ứng với mục đích của
mình thì không diễn ra hoạt động dạy và hoạt động học và phƣơng pháp tác
động không đạt đƣợc kết quả mong muốn.
Trên cơ sở đó, ta có thể hiểu về phƣơng pháp dạy học nhƣ sau:
Phƣơng pháp dạy học là cách thức hành động có trình tự, phối hợp
tƣơng tác với nhau của GV và của SV nhằm đạt đƣợc mục đích dạy học.
Một phƣơng pháp dạy học hiệu quả bao giờ cũng phải đƣợc xây
dựng dựa trên đặc điểm, tính chất của ngành học và mục tiêu đào tạo.
Chỉ có phƣơng pháp dạy học thích hợp mới góp phần giải quyết tốt mục
tiêu đào tạo.
Môn mĩ thuật cũng nhƣ các môn học khác, cũng có những phƣơng
pháp dạy - học chung, nhƣng cũng có những vấn đề riêng mang tính đặc
thù riêng của nó. Vì vậy, dạy mĩ thuật phải tuân theo những phƣơng pháp
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chung và phải có phƣơng pháp riêng. GV dạy mĩ thuật cần nắm vững các
phƣơng pháp chung - riêng, biết cách vận dụng phƣơng pháp chung vào
dạy mĩ thuật.
Vậy phƣơng pháp dạy học mĩ thuật là gì? Có thể hiểu phƣơng pháp
dạy học mĩ thuật là cách thức, con đƣờng chuyền tải những kiến thức về
khoa học mĩ thuật, hình thành, phát triển các kỹ năng nhận thức và hoạt
động mĩ thuật cho ngƣời học; là một hệ thống những hành động có mục
đích của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành mĩ thuật
của học sinh nhằm đạt đƣợc mục tiêu dạy học mĩ thuật.
Để SV học tốt mĩ thuật, GV vận dụng phƣơng pháp dạy học phải phát
huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của SV. Bồi dƣỡng phƣơng
pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, kết hợp tốt
giữa lí thuyết và thực hành. Bởi lí thuyết mĩ thuật mang tính định hƣớng
cho thực hành chứ không đóng vai trò độc lập. Chính vì vậy nên lí thuyết
chỉ cần vừa đủ và phải tăng cƣờng thực hành để hiểu sâu, nắm chắc lí
thuyết, đồng thời vững vàng thêm kĩ năng thực hành.
Vận dụng các phƣơng pháp dạy học phù hợp với đặc điểm của từng
lớp học, của từng đối tƣợng SV.
Vận dụng một cách linh hoạt các phƣơng pháp dạy học chung cho các
môn nhƣ: Quan sát, trực quan, luyện tập … đồng thời tìm ra phƣơng pháp
dạy học đặc thù cho từng bộ môn.
Không chỉ đơn giản là dạy kĩ thuật vẽ mà cần kết hợp dạy học cách
cảm thụ cái đẹp của tác phẩm nghệ thuật, của thế giới xung quanh. Với xu
thế dạy học theo hƣớng tích cực nhƣ hiện nay, ngƣời học phải tự mình vận
động một cách tự giác, tích cực để chiếm lĩnh khoa học nghệ thuật
1.1.4. Trang trí
Trang trí là một loại hình nghệ thuật ra đời rất sớm so với nhiều loại
hình nghệ thuật khác. Thông qua quá trình lao động có ý thức và có tổ chức
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tác động vào tự nhiên vì sự tồn tại và phát triển của xã hội loài ngƣời, con
ngƣời đã tiến hành đồng hóa thẩm mĩ trƣớc hết là với công cụ sản xuất; các
sản phẩm lao động, sau đó con ngƣời mới dần nhận thức đƣợc vẻ đẹp trong
thiên nhiên, xã hội và bản thân con ngƣời.
Trải qua bao thế kỉ, xã hội con ngƣời ngày càng văn minh phát triển
thì các hình thức trang trí cũng phát triển theo ngày càng đa dạng và phong
phú. Ngày nay, chúng ta thấy nghệ thuật trang trí gắn liền với đời sống con
ngƣời, là một bộ phận không thể tách rời cuộc sống của con ngƣời: Từ
những công trình kiến trúc to lớn đồ sộ cho đến các vật dụng nhỏ bé nhƣ
cái chén, cái đĩa…. Tất cả đều đƣợc trang trí với những hình thể màu sắc
phù hợp đẹp mắt.
Ngoài ra, trang trí cũng là một bộ môn cơ bản trong học tập nghệ thuật
tạo hình, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực
hành thích ứng để vận dụng vào học tập sáng tạo nghệ thuật.
Vậy trang trí là gì?
Theo cách hiểu thông thƣờng, trang trí là nghệ thuật làm đẹp. Nó
giúp cho cuộc sống xã hội thêm phong phú và con ngƣời hoàn thiện hơn.
Nhƣng hiểu về trang trí nhƣ thế nào cho đúng là điều cần thiết cho
mọi ngƣời để sử dụng sao cho phù hợp, sao cho đẹp.
Khi nói đến trang trí ngƣời ta thƣờng chú ý ngay đến bố cục, sắp
xếp. Bởi bố cục, sắp xếp có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc tạo
ra cái đẹp.
Tóm lại, một cách đơn giản có thể hiểu trang trí là trang hoàng và bố
trí, tức là một nghệ thuật sử dụng đƣờng nét, hình mảng, màu sắc xây dựng
một công việc cụ thể nhằm tô điểm, làm đẹp thêm cho sự vật, phục vụ và
đáp ứng nhu cầu thẩm mĩ trong cuộc sống của con ngƣời
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1.2. Khái quát dòng tranh dân gian làng Sình
1.2.1. Sự hình thành và phát triển của làng Sình
Cách trung tâm thành phố Huế gần 10 cây số, cạnh ngã ba Sình, điểm
hợp lƣu giữa sông Bồ với sông Hƣơng, nơi đây địa thế bằng phẳng, rộng
rải, đất đai ở đây màu mỡ phì nhiêu, nguồn lợi tôm cá nơi đây lại phong
phú đa dạng, thấy làm ăn thuận lợi, ngƣời dân tứ xứ bắt đầu kéo đến sinh
cơ lập nghiệp. Tại đây, các họ tộc bắt đầu hình thành, các ngành nghề tiểu
thƣơng, thủ công nghiệp theo chân họ cũng bắt đầu manh nha phát triển.
Theo thời gian, làng Sình trở thành một làng nghề sầm uất bậc nhất kinh kì
xứ Huế. Từ giữa thế kỷ XVI đã đƣợc Dƣơng Văn An nhắc đến trong sách
Ô Châu Cận Lục nhƣ một điểm giao thƣơng nhộn nhịp “cầu Bao Vinh
ngựa xe tấp nập, làng Lại Ân tiếng gà gáy sáng giục khách thƣơng tài lợi
cạnh tranh...”[17,Tr1338].
Làng Sình, tên chữ là làng Lại Ân, nay thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, là một trong những làng hình thành khá sớm
của xứ Thuận Hóa. Với diện tích 2,5km2, dân số hiện nay khoảng hơn
1.500 ngƣời với gần 200 hộ gia đình chia làm 13 xóm và 3 giáp. Toàn làng
hiện có khoảng 200 mẫu công điền.
Địa danh Sình còn đƣợc biết đến qua những nét đặc trƣng về phong tục
và các hoạt động văn hóa tinh thần của làng. Là làng thuần nông, làng Sình
có những đặc điểm văn hóa đa dạng, độc đáo nhƣ có cả chùa thờ Phật và
nhà thờ Thiên chúa, có cộng đồng một số dân tộc sống xen kẽ, có lễ hội vật
truyền thống đầu xuân hằng năm, có nghề in tranh dân gian, làm hƣơng,
làm hạt bỏng để cúng lễ.
Làng Lại Ân cúng Thành Hoàng cùng ngày với vị khai canh (10/1
âm lịch). Đây cũng là dịp họp mặt, tổ chức ăn uống vui chơi sau một năm
lao động vất vả, qua đó thắt chặt thêm mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm.
Trong các vật lễ dâng tế, có một thứ vật lễ ít nơi có đó là những bức tranh
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mộc bản do chính ngƣời dân Sình làm ra. Ngoài ra, hàng năm đến “xuân
thu nhị kỳ” (ngày 10/2 và 12/8 âm lịch), làng Sình lại tổ chức lễ cúng tạ
ơn ngài khai canh và tiến hành cầu an, cầu siêu, chạp mộ... cho những
ngƣời vô tự, những gia đình khó khăn ở đình làng. Đình làng Lại Ân
ngoảnh mặt ra ngã ba sông, là nơi thờ các vị Thành Hoàng, Ngài khai
canh, các Phúc Thần, Tiên Hiền liệt tổ, các vị thần nghề nghiệp của
làng nhƣ Thần Nông, Tổ nghề tranh... Trong nội đình đƣợc trình bày
nhiều khí tự, lọng che, bài vị sắc phong, những bức đại tự và nhiều
hoành phi câu đối... Ngoài chức năng thờ tự cúng tế, đình làng còn là
trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hàng năm trƣớc sân đình làng
tổ chức vật võ đón xuân.
Làng Sình nằm đối diện bên kia sông là Thanh Hà - một cảng sông nổi
tiếng thời các chúa ở Ðàng Trong, còn có tên là Phố Lở, sau này lại có phố
Bao Vinh - một trung tâm buôn bán sầm uất nằm cận kề thành phố Huế.
Tuy có những điều kiện lƣu thƣơng khá thuận lợi, lại cận kề bên khu phố
- chợ - cảng, về căn bản Lại Ân là một làng nông nghiệp truyền thống
nhƣ bao làng xã khác, dân làng Sình vẫn lấy nghề nông là nghề chính và
nghề thủ công nhƣ đan lát, đan nón, in tranh... là nghề phụ trong các hoạt
động kinh tế của làng. “bên cạnh những đội ngũ khách thƣơng (với
nhiều chủng loại hàng hóa) là một bộ phận không nhỏ những ngƣời làm
nghề thủ công nhƣ đan lát, làm nón, hàng mã... trong đó đáng kể nhất là
nghề sản xuất tranh” [14, Tr.10]. Trong bộ phận dân cƣ làng Sình tham
gia vào các ngành thủ công, bản thân họ vẫn là lực lƣợng sản xuất chính
của các gia đình khi đến mùa vụ nông nghiệp, có nghĩa là họ làm tranh
chỉ vào những lúc nông nhàn, giáp vụ.
Những năm gần đây, tranh làng Sình đƣợc nhìn nhận lại theo chiều
hƣớng tích cực, năm 2007 đƣợc tôn vinh nhƣ một di sản văn hóa của dân
tộc cần đƣợc gìn giữ, bảo tồn. Cùng với sự quan tâm của nhà nƣớc là sự
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phát triển của loại hình du lịch văn hóa làng nghề đã tạo điều kiện hồi sinh
cho tranh cổ Làng Sình. Tranh làng Sình đã dần lấy lại đƣợc hình ảnh và vị
trí quan trọng trong đời sống văn hóa, xã hội của một làng tranh truyền
thống. Nhiều đề tài nghiên cứu, nhiều nghệ nhân cũng đã khẳng định giá trị
nghệ thuật và giá trị văn hóa của tranh làng Sình trong đời sống, đặc biệt là
những giá trị trong đời sống tâm linh.
Nối tiếp theo gia đình nghệ nhân Kỳ Hữu Phƣớc, nhiều gia đình nghệ
nhân khác cũng đã quay lại với nghề làm tranh. Hiện tại làng Sình có tới
hơn 30 hộ gia đình là tranh bán khắp các tỉnh miền trung từ Quảng Bình,
Quảng Trị cho đến Quảng Nam, Quảng Ngãi cho đến tận thành phố Hồ Chí
Minh. Để tranh đến đƣợc nhiều nơi, phục vụ du khách, tạo nguồn cho làng
phát triển, ông Phƣớc đã nghĩ ra việc làm những bản khắc gỗ mới với nội
dung mới, không bó hẹp trong việc thờ cúng nhƣ trƣớc đây. Những nội
dung nhƣ trò chơi dân gian, phong cảnh, làm lịch cũng đƣợc ông đƣa vào
tranh và đƣợc nhiều du khách yêu thích. Du khách bốn phƣơng, đặc biệt là
khách du lịch nƣớc ngoài đặc biệt yêu thích tranh làng Sình. Hai năm trở lại
đây, ngày nào làng sình cũng đón tiếp khách du lịch đến tham quan, tìm
hiểu nét đẹp văn hóa và mua tranh làm quà lƣu niệm. Nhiều du khách còn
thử tự vẽ cho mình những bức tranh riêng. Đây cũng là một hoạt động
quảng bá du lịch và quảng bá sản phẩm làng nghề. Cũng là mong ƣớc của
những ngƣời dân làng Sình để có cơ hội gìn giữ, quảng bá và phát triển
nghề cũ cha ông mà còn là cơ hội để cho ngƣời dân làng Sình có thể sống
mãi với nghề truyền thống.
Tranh làng Sình không chỉ đơn thuần mang yếu tố tâm linh, phản ánh
tín ngƣỡng cổ xƣa của ngƣời Việt, mà còn là những sắc diện thẩm mỹ tinh
tế về vùng đất Huế, lòng thành với tổ tiên và khát vọng cuộc sống tốt đẹp,
bình yên của con ngƣời.

15
1.2.2. Chất liệu và kỹ thuật của tranh dân gian làng Sình
1.2.2.1. Chất liệu
- Giấy in: Có 2 loại giấy, đó là loại giấy dó và cả giấy công nghiệp.
Công nghệ hiện đại đã mang đến giấy công nghiệp và mầu hóa học khiến
cho ngƣời làm tranh đỡ vất vả, kỳ công, rút ngắn thời gian in tranh và giúp
tranh đƣợc nhân bản, phổ biến nhiều hơn. Tuy nhiên, ngƣời chơi tranh tinh
tƣờng và để ý một chút có thể nhận ra, vẫn phải là những tấm tranh truyền
thống óng ánh trên giấy điệp. Lúc đầu các nghệ nhân ở đây không làm
đƣợc giấy mà phải ra tận các tỉnh phía Bắc để mua giấy dó, mất nhiều thời
gian và khó khăn lắm mới đƣa đƣợc giấy về. Để thuận tiện và chủ động
hơn cho việc in tranh, ngƣời làng Sình đã học cách làm giấy và tự chế ra
đƣợc giấy. Tuy nhiên, vì điều kiện lúc đó chƣa có máy móc do nền công
nghiệp của nƣớc ta chƣa phát triển nên phải làm bằng phƣơng pháp thủ
công với công thức giản đơn nhƣng công sức lại tốn khá nhiều.
Nguyên liệu làm giấy đƣợc lấy từ cây dó, do tất cả các công đoạn đều
làm bằng thủ công, lại không có chất tẩy nên giấy có màu xám hùn đen và
mỏng. Các nghệ nhân đã dùng bột điệp trộn với bột nếp khuấy thành hồ,
phết lên giấy sẽ cho ra một thứ giấy trắng lấp lánh ánh bạc. Bàn chải quét
điệp làm bằng lá thông khô bó lại, gọi là cái thét. Khi chiếc thét quét qua
mặt giấy sẽ để lại những vệt trắng song song lấp lánh.
Do tranh làng Sình đƣợc làm với nhiều kích thƣớc khác nhau tùy theo
loại ván khắc, vì vậy ngƣời ta tạo nên nhiều cỡ giấy tƣơng ứng. Trên những
tập giấy dó cổ truyền có kích cỡ sẵn 25×70 cm đã đƣợc xếp lại ngay ngắn,
các nghệ nhân dùng chân chặn cứng và dùng dao to, sắc cắt xén theo những
cỡ nhƣ pha đôi, pha ba, pha tƣ. “Cỡ giấy pha đôi có kích thƣớc 25×35 cm,
pha ba kích thƣớc 25×23 cm, cỡ giấy có kích thƣớc 25×17cm gọi là giấy
pha tƣ”. [14, Tr 43].
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- Pha chế màu
Ðể kiếm các loại cây cỏ pha chế màu cho tranh, ngƣời làm tranh có
khi phải lên tận rừng già phía Tây. Các màu trong tranh đều đƣợc tạo ra
từ cây cỏ có nguồn góc từ tự nhiên nên mầu sắc vô cùng tƣơi tắn. Cũng
có những màu đƣợc làm từ cây cỏ trong vƣờn nhƣ hạt mồng tơi cho màu
xanh dƣơng, hạt hòe cho màu vàng đỏ, muốn có màu đỏ sẫm thì lấy nƣớc
lá bàng.
Ngoài ra, ngƣời Làng Sình còn dùng đá son để lấy màu đỏ, bột gạch
để có màu cam. Màu đen đƣợc dùng nhiều nhất, lại là màu dễ làm nhất.
Ngƣời ta lấy rơm gạo nếp đốt cháy thành tro, sau đó hòa tan trong nƣớc rồi
lọc sạch để lấy một thứ nƣớc đen, đem cô lại thành một thứ mực đen bóng.
Những màu chủ yếu trên tranh Làng Sình là các màu xanh dƣơng, vàng,
đơn, đỏ, đen, lục. Mỗi màu này có thể trộn với hồ điệp hoặc tô riêng, khi tô
riêng phải trộn thêm keo nấu bằng da trâu tƣơi.
+ Màu trắng điệp:
Cùng với bột điệp, là bột gạo nếp cũng đã giã sẵn. Pha trộn hai loại
bột màu này, cứ 3 điệp là 1 nếp tạo thành màu trắng điệp. Có thêm bột nếp
sẽ tăng thêm chất kết dính của bột điệp trên nền giấy và giữ cho độ bền của
màu đƣợc lâu hơn. “Khi pha hồ nấu điệp phải có kinh nghiệm khéo tay.
Điệp luyện non hồ, giấy ẩm, khi in tranh bột điệp dễ bong lên từng mảng,
nếu luyện già hồ, giấy điệp bị cong đanh mặt, bột điệp cũng dễ rụng” [14,
trang 40].
Màu trắng thƣờng đƣợc phủ trên nền giấy làm cho màu trắng hùn của
giấy Dó có sắc màu trắng lấp lánh, óng ánh. Tùy tính chất của từng loại
tranh mà ngƣời ta có sự điều chỉnh phù hợp dày hay mỏng gọi là một lớp
hồ hay hai lớp hồ. Tranh lót hai lớp hồ điệp, giấy thƣờng dày cứng hơn.
Những loại tranh đƣợc in từ giấy này thƣờng là loại tranh bà, ngƣời mua
dùng để thờ bà chủ yếu không đốt ngay nhƣ các loại tranh hàng mã khác.
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Để phủ hồ lên mặt giấy, ngƣời ta dùng những lá thông khô buộc
vuông lại thành một bàn chải lớn, dùng nó để phết lên mặt giấy, nghệ nhân
gọi là cái “thét” (hay cái phết). Nhờ cái “thét” này mà mặt giấy đƣợc phủ
đều và nhanh tạo thành một lớp nhũ trắng ở trên mặt giấy. Nếu “bồi” càng
nhiều lớp, giấy càng dày cứng và bền đẹp hơn.
+ Màu xanh dương: đƣợc pha chế từ hạt của cây mồng tơi chín tím
mang giã nhỏ, tiếp đó rang thêm một ít hạt hòe, đun cô đặc lấy nƣớc trộn
vào sẽ có đƣợc màu xanh dƣơng giữ độ bền khá lâu.
+ Màu đỏ: Chế từ lá cây bàng mới rụng và vỏ cây dƣơng liễu (phi lao)
đập dập, sắc trên bếp lửa. Tùy theo tỉ lệ pha trộn giữa lá bàng và vỏ cây
dƣơng liễu, sẽ tạo nên các sắc đỏ đậm nhạt theo yêu cầu của bức tranh.
Trƣớc đây, màu đỏ còn đƣợc chế từ gỗ cây trâm chẻ nhỏ, nấu với nƣớc cho
đến khi cô lại đặc sánh.
+ Màu cam: là màu đƣợc pha chế từ bột gạch (dùng viên gạch nung
mài thành bột), sau đó da trâu đem nấu kỹ cho nƣớc cô đặc lại. Trộn hai
loại trên tạo thành màu.
+ Màu vàng: đƣợc pha chế từ lá cây đung và hoa hòe
Lá cây đung phơi thật úa vàng, ngâm vào nƣớc lã 3 ngày, sau đó vớt
ra, đun kỹ, sắc cô đặc lại, tạo ra nƣớc màu vàng. Đối với loại lá này khi đun
phải xem chừng, lửa nhỏ đều, nếu không sẽ bị trào hết ra ngoài.
Bên cạnh đó, các búp non hoa hòe chƣa kịp nở đƣợc ngƣời ta chọn
hái, phơi khô, rang vàng đun kỹ, lấy nƣớc hoa hòe trộn với nƣớc lá dung,
nhƣ vậy, màu vàng của nƣớc lá dung sẽ rực rỡ hơn và tăng cả độ bền màu
khỏi chóng phai.
Khi dùng màu vàng phết trên giấy, nếu trộn thêm một ít hồ điệp sẽ có
đƣợc màu vàng óng ánh kỳ lạ.
+ Màu đỏ cánh sen: Lấy quả của cây mùng tơi tím, giã nhỏ, vắt lấy
nƣớc pha lấy nƣớc phèn chua để giữ đƣợc màu lâu hơn..
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+ Màu lục: đƣợc pha chế từ lá cây mối và cây bông ngọt, hai loại lá
này đƣợc đun kỹ cô lại thành màu lục.
+ Màu xanh chàm: có từ lá cây tràm hái về ngâm với vôi cho đến khi
rữa nát. Ngƣời ta đánh tơi ra nổi bọt, sau đó vớt bọt, gạn lọc kỹ cho hết chất
vôi, tiếp tục đổ nƣớc vào và đun cho cô đặc lại.
+ Màu xám mun: là màu đƣợc lấy từ lá gai phơi khô, sau đó bỏ vào
cối, giã nhỏ, đun kỹ thành nƣớc. Tiếp đó lấy hồ điệp trộn vào.
+ Màu đen: là hỗn hợp giữa lá bàng quết với tro rơm rạ đã đƣợc ủ kín.
Nói chung, toàn bộ các màu trên đều đƣợc pha chế từ các nguyên vật
liệu đƣợc khai thác chủ yếu trong thiên nhiền gồm các loại thực vật, động
vật. Để giữ độ bền, hầu hết các màu đều có chất phụ gia, một số màu khác
nhƣ đen, xám phải trộn với chất keo đƣợc nấu bằng da trâu. Một điều đáng
lƣu ý là các màu trƣớc khi đƣa dùng đều có pha trộn với hồ điệp. Vì vậy,
nó tạo thành những gam màu cổ truyền với nét đẹp hết sức tự nhiên, mƣợt
mà, chân chất, óng ả, bởi chất sáng lấp lánh của hồ điệp đƣợc hòa quyện
với các màu sắc.
1.2.2.2. Kỹ thuật làm tranh
Sau khi hoàn thành những công đoạn khai thác nguyên liệu, chế biến
nguyên liệu thành những màu khác nhau, các nghệ nhân làng Sình tiếp tục
các khâu nhƣ vẽ tranh, khắc ván in, in tranh, tô màu... Đây là những khâu
mang tính kỹ thuật cao đòi hỏi phải đầu tƣ nhiều trí tuệ, sự khéo léo của đôi
tay nghệ nhân. Những khâu gia công đó ngoài nhìn vào thấy có tính độc lập
rất rõ nhƣng thực chất nó có một liên hệ mật thiết chặt chẽ với nhau bởi lẽ
những ngƣời thực hiện khâu này phải nắm bắt đƣợc ý tƣởng của những
ngƣời làm khâu trƣớc và ngƣợc lại những ngƣời đã thực hiện khâu trƣớc
nhiều khi cũng phải thông cảm và thể hiện ý tƣởng của mình với những
ngƣời thực hiện khâu sau.
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- Sáng tác mẫu tranh
Đây là khâu khá quan trọng, mang tính chất khởi đầu cho việc in tranh
và cũng là khâu quyết định giá trị thẩm mỹ và diễn đạt nội dung bức tranh,
bởi muốn có những tờ tranh đáp ứng nhu cầu thị hiếu của đông đảo quần
chúng, đòi hỏi nghệ nhân phải đào sâu suy nghĩ sao cho nội dung, bố cục
thể hiện trong bức tranh một cách hài hòa, đẹp mắt với những mảng màu
tƣơng ứng nhƣ có sức truyền cảm do tài nghệ của tác giả bức tranh.
“Sau khi bức tranh đƣợc vẽ xong lần thứ nhất, thƣờng đƣợc đƣa ra tranh
thủ thêm ý kiến của nhiều nghệ nhân trong làng. Nếu có chỗ không hợp lý tác
giả bức tranh tiếp tục điều chỉnh để bức tranh đƣợc hoàn thiện và sống động
hơn” [14, Tr 45].
Nhƣ vậy, một bức tranh đƣợc hoàn chỉnh, ngoài sự công phu của tác
giả, nó còn đƣợc kết tinh bởi trí tuệ của cả tập thể nghệ nhân.
- Khắc ván
Các mẫu tranh sau khi đƣợc vẽ hoàn thành đều đƣợc đƣa lên các tấm
ván bằng những thao tác khắc chạm. Khắc ván in tranh đòi hỏi sự khéo tay,
cẩn thận và cả trí tuệ của những ngƣời trực tiếp làm công việc này, bởi đó
là một công việc khá phức tạp, cần phải tuân theo những quy định hết sức
chặt chẽ của từng khuôn mẫu với những đƣờng nét kỳ công thể hiện trên
tấm ván khắc. Do vậy, đảm nhận khâu này thƣờng là những thợ khắc chạm
làm lâu năm, có kinh nghiệm để tiến hành các bƣớc, từ chọn gỗ cho đến
đục, khắc chạm trên tấm ván gỗ đó.
Với tài nghệ điêu luyện của các nghệ nhân, những đƣờng nét do đục
và dao khắc tạo nên khá sắc cạnh, sâu đậm, chính xác, tỉ mỉ, ăn khớp các
loại hình vẽ mẫu, các đƣờng cong uyển chuyển lƣợn tròn và thanh thoát
thể hiện một sự công phu hết sức. Bởi vậy, các tấm ván khắc in tranh
đƣợc xem nhƣ những tài sản quý giá và đƣợc sử dụng lƣu giữ bảo quản
cẩn thận từ đời này sang đời khác.
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- In tranh
Khi đã có các tấm ván khắc sẵn, công việc in tranh sẽ đƣợc tiến hành dễ
dàng bất cứ lúc nào. Đây là công việc kế tiếp sau các khâu vẽ màu và khắc
ván, và nó mang tới hệ quả của 2 khâu trên. Nếu vẽ tranh và khắc ván tốt thì
khâu in tranh có điều kiện để thể hiện tốt. Nó đƣợc diễn ra với những động tác
nhẹ nhàng hơn nhiều so với các khâu trong quá trình làm tranh. Bởi vậy, công
việc này thƣờng dành cho các bà, các chị, các em thực hiện.
Cũng nhƣ ở làng Hồ, giấy in tranh làng Sình đƣợc chia làm 3 loại, tùy
thuộc vào kích thƣớc của các loại mẫu tranh, ván khắc, ngƣời ta tạo nên
những cỡ giấy phù hợp.
Giấy trƣớc khi in đƣợc phủ điệp và phơi khô nhằm tạo cho mặt giấy
cứng xốp, không những tránh bị chóng phai màu khi tiếp xúc với ánh
nắng mà còn ánh lên một lớp nhũ óng ánh của chất hồ điệp để tôn thêm vẻ
đẹp của tranh.
Khác với các ván in tranh Đông Hồ, tranh làng Sình chỉ có bản in
nét, cơ bản là in nét đen trên giấy mỏng, nét thƣa dầy khác nhau tùy đối
tƣợng mô tả. Phƣơng thức in tranh khá đơn giản, sau khi đã chuẩn bị
đầy đủ giấy, ván in và hồ đen, nghệ nhân đặt tấm ván in xuống mặt đất,
dùng cái phết (làm bằng xác dừa) phết hồ đen lên ván in nét khắc, tiếp
đó lấy giấy đã quét hồ điệp trƣớc rồi úp chồng lên, dùng chổi làm bằng
xơ mƣớp xoa đều lên giấy trƣớc khi bóc ra. Đối với những loại tranh
nhỏ, các nghệ nhân thƣờng cố định giấy trên một mặt phẳng và úp mặt
ván đã phết hồ đen sau đó ấn mạnh và đều xuống giấy. Nhƣ vậy là đã in
xong một tờ tranh. Trƣớc khi chuyển sang khâu tô màu, phải để tranh
khô các nét hồ trên mặt giấy.
- Tô màu
Công việc tƣởng chừng nhƣ đơn giản nhƣng đòi hỏi các nghệ nhân phải
cần có năng khiếu thẩm mỹ chừng mực nhất định nào đó để điều chỉnh các gam

21
màu phù hợp với những độ đậm nhạt trên các bộ phận của tranh tạo nên những
khoảng sáng tối tăng thêm phần hấp dẫn cho tranh.
Ngƣời ta thƣờng dùng thanh kẻ để tô các mảng màu lớn, còn các
mảng màu chi tiết nhỏ đƣợc dùng bút lông có đầu nhỏ. Hệ thống màu thể
hiện trên các loại tranh thƣờng có tính nguyên tắc, chịu sự quy định của
những nghệ nhân đi trƣớc truyền lại. Tuy nhiên, nó cũng có thể linh động
theo ý chủ quan của ngƣời tô màu, chẳng hạn nhƣ pha trộn một số chất liệu
màu để tăng thêm độ đậm nhạt hay hay phủ trùm nét hoặc chồng một số
màu trùng lên những khoảng hở giao tiếp... Thời gian đầu, một ngƣời
thƣờng đảm nhận tất cả khâu tô màu, nhƣng dần dần ngƣời ta nhận ra đƣợc
nhƣ vậy rất bất tiện bởi cùng một lúc phải dùng nhiều màu, cứ mỗi lần lại
phải dùng một thang kẻ riêng. Do vậy, các nghệ nhân đã hình thành một
dây chuyền tô tranh, một ngƣời chỉ đảm nhận tô một màu trên một số vị trí
trong bố cục tranh. Việc làm đó cũng trở nên thuần thục đối với mỗi ngƣời.
Thƣờng có một ngƣời có kinh nghiệm phụ trách việc tô màu hoàn chỉnh lần
cuối trƣớc khi hoàn thành mang tranh ra phơi. Với những thao tác thoăn
thoắt, nhanh nhẹn với tài hoa, nguồn cảm hứng của nghệ nhân trong nghệ
thuật tô màu làm cho nhiều bức tranh trở nên sống động. Do nhiều ngƣời
đảm nhận trong khâu tô màu cho nên những bức tranh đƣợc thể hiện màu
có khi cũng không hẳn hoàn toàn giống nhau mặc dù in cùng một loại ván.
Vì vậy, chúng ta cũng không lạ gì khi nhiều gia đình sử dụng chung một
ván in nhƣng lại có những bức tranh với nhiều mảng màu đậm nhạt khác
nhau, cách bố trí màu cũng không giống nhau. Nhƣng dù sao các nghệ nhân
cũng tuân thủ theo những quy tắc nhất định, đảm bảo cho tranh Sình làm
tròn chức năng phục vụ tín ngƣỡng dân gian và giữ đƣợc những nét cổ
truyền mang tính đặc thù của một dòng tranh dân gian xứ Huế.
1.2.3. Chủ đề
Tranh làng Sình không nhiều nhƣng mỗi bộ tranh đều mang một bố
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cục, một giá trị riêng trong chức năng chung. Dựa vào chủ đề có thể phân
chia thành ba nhóm chính:
- Tranh nhân vật: Gồm các loại tƣợng Bà, tƣợng Bếp; con ảnh; ông
Điệu, ông Đốc… . Tƣợng Bếp (cũng gọi là tờ Bếp) là những bức tranh in
hình ba ngƣời ngồi trên trang bếp là bà Thổ Kỳ (ở giữa) và hai ông Thổ
Công và Thổ Địa (ở hai bên); xung quanh là hình các khí dụng, vật phẩm,
kẻ hầu ngƣời hạ.
- Tranh con vật: Đây là những bức tranh in hình 12 con vật cầm tinh
cho thập nhị địa chi trong âm lịch gồm: chuột, trâu, cọp, mèo, rồng, rắn,
ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo; tranh in hình các loài gia súc trâu, bò, heo,
ngựa… dùng để cúng tế hoặc treo trong các chuồng trại nuôi gia súc để cầu
cho vật nuôi tránh đƣợc dịch bệnh, phát triển đầy đàn; tranh có hình các
linh thú nhƣ voi, cọp để dâng cúng nơi các miếu nhằm tỏ lòng thành kính
của con ngƣời với các loài mãnh thú và cầu mong các mãnh thú này không
giáng họa cho ngƣời.
- Tranh đồ vật: Là những bức tranh in hình các loại áo quần; khí dụng;
cung tên…; hoặc các loại tế phẩm nhƣ áo ông, áo bà, áo binh có in hoa văn
trang trí.
“Tranh Sình do mang tính chất phục vụ tín ngƣỡng, ngƣời mua không
chọn nó trên yếu tố đặc trƣng thẩm mỹ nên sản phẩm ấy sau khi làm tròn
chức năng trong các nghi lễ cúng tế phần lớn đƣợc đốt đi, có lúc đốt cùng
các loại hàng mã bên cạnh” [14, Tr. 27].
Có thể nói, tự thân tranh Sình đã cho chúng ta những cảm nhận nhất
định về hệ thống tín niệm dân gian. Thờ cúng từ lâu đã trở thành một
biểu hiện của phong tục, đạo đức và pháp lệ. Điều đó thể hiện trong
tranh Sình qua sự chỉnh chu trong từng nét vẽ, tính trang nghiêm, tôn
trọng của mỗi tờ tranh.
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1.2.4. Sự tương đồng và khác biệt của tranh làng Sình so với các dòng
tranh tiêu biểu của Việt Nam.
1.2.4.1. Sự tương đồng
Tranh dân gian Việt Nam dù có nhiều dòng tranh khác nhau nhƣng
nhìn chung đều đƣợc dựng hình theo kiểu lấy các nét khoanh, lấy các mảng
màu và bao lại toàn hình.
Nghề tranh khắc gỗ là một nghề truyền thống cha truyền con nối rất lâu
đời, sản xuất theo lối thủ công. Mỗi tờ tranh dân gian, dù là tranh Đông Hồ,
tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng hay các tờ tranh ở nơi khác (Huế, Nghệ
An, Tây Bắc, Việt Bắc, Nam Bộ...) đều là kết quả của cả một loạt quy trình
công nghệ cổ truyền, gồm nhiều khâu lao động nghệ thuật của ngƣời thợ thủ
công: vẽ mẫu, khắc ván, in và tô màu. Mỗi khâu trong kỹ thuật sản xuất
tranh dân gian Việt Nam là một công đoạn hết sức công phu, khéo léo của
những bàn tay vàng, của con mắt nhìn tinh tế và khối óc sáng tạo của ngƣời
thợ - nông dân tài năng nhƣng chất phác.
- Cách vẽ, in ấn
Do đặc điểm của tranh dân gian là để phục vụ đời sống văn hóa
tinh thần của nhân dân, phục vụ việc thờ cúng, trang hoàng cho ngày
Tết cho nên cần phải có số lƣợng lớn mà giá cả không đƣợc đắt. Vì thế
mà ngƣời làm tranh đã sử dụng phƣơng pháp khắc ván rồi từ đó sao in
ra nhiều bức tranh.
Nhìn chung cách in tranh chủ yếu là sử dụng ván khắc. Các bản ván
khắc chủ yếu làm từ gỗ. Đầu tiên nghệ nhân sẽ khắc lên bản gỗ đƣờng nổi
thể hiện những đƣờng nét chính của tranh, sau này khi in tranh ra giấy,
ngƣời làm tranh lại tiếp tục tô vẽ để hoàn thiện bức tranh đó, còn đối với
một số tranh đơn giản thì ngƣời thợ không cần tô vẽ thêm nữa mà tranh
đƣợc đƣa ra khi in xong. Nghệ thuật in tranh qua các bản gỗ khắc nổi xuất
hiện từ xa xƣa, đƣợc lƣu truyền từ đời nay qua đời khác.
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- Nguyên liệu và cách tạo màu
Mỗi dòng tranh thƣờng có cách tạo màu, pha chế màu sắc riêng,
nhƣng nhìn chung thì màu sắc cho những bức tranh thƣờng đƣợc tạo nên
từ những nguyên liệu đơn giản, dân dã bằng rất nhiều phƣơng pháp khác
nhau.
1.2.4.2. Sự khác biệt
Tùy theo phong cách, quan niệm và phƣơng pháp của mỗi dòng tranh,
đôi khi là của mỗi loại tranh, các công đoạn trên không nhất thiết đều phải
đáp ứng đầy đủ, hoặc chỉ giới hạn trong các công đoạn ấy. Tranh Đông Hồ
hầu hết chỉ qua ba khâu: vẽ mẫu, khắc ván, in (nét đen viền, chồng tách
màu). Tranh Hàng Trống thƣờng phải trải qua các khâu: vẽ mẫu, khắc ván,
in (nét đen) và tô màu (vờn màu bằng tay). Trong khi đó, tranh đỏ Kim
Hoàng cũng qua các khâu nhƣ tranh Hàng Trống, song lại in đồ, tức là in
thêm một khâu nét đen lần thứ hai, sau khi đã qua các khâu vẽ mẫu, khắc
ván, in (nét đen) và tô màu.
Giữa các trung tâm lớn của các dòng tranh: Đông Hồ, Hàng Trống,
Kim Hoàng hay làng Sình thì kỹ thuật sản xuất của mỗi nơi cũng có nhiều
điểm khác nhau, mặc dù chúng đều là tranh khắc gỗ dân gian, dòng tranh
nào cũng nổi tiếng và độc đáo. Sự khác biệt ấy xuất phát từ đặc điểm,
phong cách của từng dòng tranh, cũng nhƣ quan điểm thẩm mỹ của các
nghệ nhân - nghệ sĩ dân gian của mỗi làng nghề nghệ thuật ấy.
Bảng 1.1: So sánh kỹ thuật và ngôn ngữ tạo hình
T
T

1

Dòng
tranh

Đề tài
thể hiện
- Tranh chúc
tụng, tranh
Đông Hồ thờ, tranh sinh
(Bắc
hoạt, tranh
Ninh) lịch sử…

Kỹ thuật
và giấy
-In nét, in
màu, mỗi
màu một
bản khắc.
-Giấy Dó

Mảng,
hình
- Thô,đậm,
- Màu thực - Mảng lớn
chắc khoẻ và vật, khoáng có hổ trợ
mật độ nét
chất và nay bởi hoa văn
vừa phải.
là màu công nét thô,
nghiệp, màu đậm khác
trầm đanh, nhau.
màu in dày.
Nét

Màu
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2

3

4

Hàng
Trống
(Hà Nội)

- Tranh thờ,
tranh chúc
tụng, tranh
chuyện…

Các đề tài nhƣ
tranh Đông
Kim
Hồ.
Hoàng
- Trên góc trái
(Hà Tây)
bức tranh có
chữ hán
Tranh thờ
cúng, tranh
Làng sinh hoạt,
Sình
tranh trang trí.
(Huế)

- In nét, tô
màu, vờn
tỉa
- Giấy Dó

- Nét mảnh
tinh nhã, trau
chuốt, có thể
tô vẽ thêm
nét cho sinh
động

- In mảng
lớn điểm
xuyết nét
hoa văn
- Giấy Dó
và giấy thô
- In nét, tô
màu
- Giấy Tây
công nghiệp

- Chủ yếu là
nét đơn

- Nét thô chắc
cho loại tranh
con vật, vật
dụng và nét
tinh nhã cho
bộ tranh Bếp,
Bát âm …

- Màu công
nghiệp, hệ
màu ngủ sắc
tƣơi tắn,
Màu tô
mảng trong
trên giấy
điệp.
- Màu
thƣờng đơn
sắc nhƣ chỉ
một gam đỏ,
gam đen

- Mảng lớn,
ít nét màu
đan xen.

- Mảng lớn,
tiết diện
rộng là chủ
yếu

- Màu ngũ
- Mảng lớn
sắc Huế và ở tranh con
nhiều hệ
vật nuôi
màu tự phát
khác

Sự khác biệt giữa các dòng tranh Đông Hồ, tranh Kim Hoàng và tranh
Hàng Trống có thể tóm lƣợc: Tranh Đông Hồ hầu hết đều in bản gỗ, theo
phƣơng pháp in chồng tách màu, lại in trên giấy điệp, nên hình thức tranh
gọn, xốp, có chỗ in chồng màu lên nhau, tranh toát lên cảm giác khỏe
khoắn, ấm áp. Tranh Hàng Trống chủ yếu in nét đen, rồi “vờn” màu bằng
tay, nên tờ tranh có hình thức khá mềm mại, uyển chuyển, tế nhị. Ở cả hai
dòng tranh này, hình nét đen đƣợc tôn trọng nghiêm chỉnh, phân minh. Còn
ở tranh đỏ Kim Hoàng, do cách tô màu phóng khoáng, màu sắc chấm phá
nên tờ tranh toát lên vẻ đẹp hoạt bát, sôi động hơn. Ngay cả loại tranh in
đồ, nét hình màu đen in chồng lên lần thứ hai đã nói trên, cũng trở nên
mềm mại hơn, thoáng nhìn nhƣ đƣợc vẽ bằng tay. Vì thế, tranh đỏ Kim
Hoàng chủ yếu do các gia đình có nghề xƣa truyền lại mới làm đƣợc.
Nhƣ vậy, về kỹ thuật in tranh dân gian Việt Nam, chỉ duy nhất có
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trung tâm sản xuất tranh Đông Hồ là sử dụng đầy đủ các loại ván khắc để
tạo ra bức tranh điệp hoàn chỉnh. Các dòng tranh khác, nhƣ Hàng Trống,
Kim Hoàng và làng Sình, ngƣời ta chỉ dùng một loại ván khắc để in (nét
đen) cũng có nghĩa là chỉ sử dụng một phần kỹ thuật in khắc gỗ. Ở các
trung tâm sản xuất tranh này, kỹ thuật và nghệ thuật tô màu, “vờn” màu
đƣợc coi là yếu tố chính.
Kỹ thuật làm tranh tuy khác nhau, nhƣng ở mỗi dòng tranh đều đã tạo
nên những bức tranh hoàn chỉnh và có sức hút, đƣợc nhân dân rất ƣa thích, từ
lâu đã trở nên nổi tiếng. Sự khác nhau ấy, từ phong cách biểu hiện đến kỹ
thuật sản xuất chính là cơ sở tạo nên tính đa dạng, độc đáo của tranh dân gian.
Từ sự khác nhau cơ bản giữa các dòng tranh nổi tiếng với tranh dân gian làng
Sình, chúng ta có đƣợc cái nhìn khái quát hơn về mỗi dòng tranh và thấy đƣợc
sự phong phú của tranh dân gian Việt Nam.
1.3. Thực trạng về dạy học mĩ thuật ở trƣờng CĐSP Nghệ An
1.3.1. Khái quát về nhà trường
Trƣờng CĐSP Nghệ An là trƣờng công lập, tiền thân là các trƣờng sƣ
phạm trung cấp Nghệ An, đƣợc thành lập từ năm 1959 theo các Nghị định,
Quyết định của Chính phủ.
Trƣờng nằm trong hệ thống giáo dục đại học, trực thuộc UBND tỉnh
Nghệ An; chịu sự quản lý nhà nƣớc của BGD&ĐT về chiến lƣợc, quy
hoạch và chính sách phát triển, tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, nội dung
chƣơng trình; phƣơng pháp đào tạo, về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi,
kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, về thanh tra giáo dục đồng thời
chịu sự quản lý hành chính về lãnh thổ của UBND thành phố Vinh.
Trƣờng CĐSP Nghệ An là một trong những cơ sở giáo dục có bề dày
truyền thống với chức năng đào tạo và bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ
quản lý; và đào tạo một số ngành nghề ngoài sƣ phạm nhằm đáp ứng nhu
cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
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hóa. Là địa chỉ giáo dục uy tín trong tỉnh, hàng năm, trƣờng không những
cung cấp cho tỉnh nhà mà còn cung cấp cho các tỉnh khác trong cả nƣớc đội
ngũ lao động có chất lƣợng cao.
Trƣờng ngày càng đa dạng các lĩnh vực đào tạo, hiện có 8 khoa đào
tạo: Tự nhiên, Xã hội, Lý luận chính trị, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ,
Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non. Hiện nay, trƣớc sự gấp rút đổi mới
chƣơng trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trƣờng
cũng đã chuẩn bị đội ngũ và hƣớng xây dựng mã ngành phù hợp để chủ
động kịp thời cập nhật những đổi mới khi chƣơng trình chính thức đƣợc
ban hành thực hiện. Thƣờng kỳ nhà trƣờng thực hiện khảo sát nhu cầu xã
hội để đề xuất mở các mã ngành mới và chuyển đổi các mã ngành phù
hợp với đặc điểm, tình hình mới. Đồng thời, nhà trƣờng thực hiện liên
kết đào tạo theo đúng quy định, đảm bảo chất lƣợng, hiệu quả. Tăng
cƣờng hợp tác đào tạo với các phòng giáo dục, trƣờng trong và ngoài
tỉnh, các doanh nghiệp.
Cơ sở vật chất: Để đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lƣợng cao, thời gian
qua, trƣờng đã đầu tƣ về nhân lực cũng nhƣ cơ sở hạ tầng khang trang, với
hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại. Nhà trƣờng có 2 cơ sở; giảng đƣờng
hiện đại, đƣợc trang bị máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt
chuẩn; có thƣ viện điện tử, có sân thể thao, nhà tập đa năng, ký túc xá khang
trang và hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm đƣợc trang bị đầy đủ, đồng bộ,
phục vụ tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu, ứng dụng của cán bộ, HSSV.
Đội ngũ giảng viên: Tổ Mĩ thuật thuộc Khoa Giáo dục thể chất - Nghệ
thuật, với 9 GV, 7 nam và 2 nữ. Trong đó có: 08 GV tốt nghiệp Cử nhân sƣ
phạm họa tại trƣờng ĐHSP Nhạc Họa TW, 02 GV tốt nghiệp Cử nhân hội
họa tại trƣờng ĐH nghệ thuật Huế, 01 GV có trình độ Thạc sĩ, 03 GV đang
theo học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học Mĩ thuật
tại trƣờng ĐHSP Nhạc Họa TW, 01 GV đang đi học Nghiên cứu sinh.
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Đội ngũ giảng viên mĩ thuật của nhà trƣờng đƣợc đào tạo từ các
trƣờng đại học, có trình độ chuyên môn, có lòng yêu nghề và đam mê trong
sáng tạo nghệ thuật, có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm giảng dạy,
có ý thức trách nhiệm với công việc. Toàn bộ giảng viên đã đƣợc bồi
dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới phƣơng pháp nâng cao
chất lƣợng đào tạo. Với số lƣợng, cơ cấu trình độ giảng viên nhƣ hiện nay
tổ mĩ thuật đảm bảo tƣơng đối đủ số lƣợng để thực hiện chƣơng trình giáo
dục và nghiên cứu khoa học, đảm bảo tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên.
Với đội ngũ cán bộ quản lý, đa số họ là những ngƣời trƣởng thành từ
những giảng viên trực tiếp giảng dạy, có kinh nghiệm, năng lực giảng dạy
và có khả năng làm công tác quản lý, có tinh thần trách nhiệm cao trong
công việc.
1.3.2. Chương trình đào tạo môn mĩ thuật
Chƣơng trình đào tạo hệ CĐSP mĩ thuật đƣợc dựa trên Quy chế đào
tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo
Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trƣởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo chƣơng trình đào tạo ngành CĐSP mĩ thuật đƣợc tập
thể giáo viên tổ mĩ thuật biên soạn lại gồm 104 tín chỉ học phần. Trong đó
19 tín chỉ kiến thức giáo dục đại cƣơng, 85 tín chỉ kiến thức cơ sở ngành và
kiến thức ngành. (phụ lục1-Tr.61)
Chƣơng trình đào tạo hiện nay luôn đƣợc cập nhật, bổ sung, điều
chỉnh để phù hợp với yêu cầu của xã hội ngày càng phát triển, để ngƣời học
có đủ năng lực, kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo đáp ứng đƣợc yêu cầu trong
công tác hoặc có đủ khả năng tiếp tục học tập nâng cao.
Về giáo trình: Đa số giáo trình, tài liệu giảng dạy trong nhà trƣờng
hiện nay là Dự án Đào tạo Giáo viên trung học cơ sở của BGD&ĐT biên
soạn, dựa trên giáo trình mẫu đó các giảng viên của tổ MT biên soạn lại
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cho phù hợp. Các giáo trình mĩ thuật với khối lƣợng nội dung và thời lƣợng
cơ bản đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục mĩ thuật ở THCS.
1.3.3. Chương trình đào tạo môn trang trí cơ bản (Phụ lục 2-Tr64)
Số tín chỉ: 2 (30 tiết). Trong đó:
Lý thuyết:

4 Tiết

Thực hành:

26 Tiết

Hƣớng dẫn tự học:

26 tiết

Chuẩn bị của sinh viên:

60 Tiết

Nội dung chƣơng trình của học phần bao gồm các bài:
- Chƣơng 1: Những kiến thức chung. (Lý thuyết: 2 tiết)
- Chƣơng 2: Màu sắc (19 tiết = 1 Lý thuyết, 18 Thực hành)
Thực hành: Thể hiện các bài tập màu sắc đóng hành tập
- Chƣơng 3: Trang trí các hình cơ bản. (35 Tiết = 1 Lý thuyết: 34
Thực hành)
Thực hành: Trang trí các hình cơ bản.
Với thời lƣợng và cách phân bố nêu trên tôi nhận thấy về cơ bản giúp
cho sinh viên hiểu và vận dụng kiến thức trang trí cơ bản, kiến thức về màu
sắc vào bài thực hành. Thể hiện bài tập đáp ứng yêu cầu và không bị trùng
lặp nhau về bố cục, họa tiết, đậm nhạt và màu sắc.
1.3.4. Vài nét về sinh viên mĩ thuật trường cao đẳng sư phạm Nghệ An
Hàng năm, Trƣờng CĐSP Nghệ An tuyển sinh cho nhiều ngành và
nhiều hệ, trong đó có hệ CĐSP mĩ thuật. Địa bàn tuyển sinh chủ yếu ở tỉnh
Nghệ An, đã tốt nghiệp phổ thông. Sinh viên vào học ngành CĐSP mĩ thuật
đƣợc xét tuyển môn Văn theo yêu cầu của BGD&ĐT và dự thi 2 môn năng
khiếu mĩ thuật là Hình họa và Trang trí cơ bản. Điểm môn Năng khiếu mĩ
thuật đƣợc tính hệ số 2. Tuy nhiên nhƣng do gần đây, số lƣợng đăng ký thi
tuyển ít nên chất lƣợng đầu vào của sinh viên CĐSP mĩ thuật trƣờng CĐSP
Nghệ An còn nhiều hạn chế về năng khiếu. Đặc biệt, những năm gần đây
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do đầu ra khó xin việc, sự lựa chọn của các em vào khoa sƣ phạm so với
các khoa khác thấp hẳn. Không đủ chỉ tiêu của BGD&ĐT cho phép, do đó
việc giảng dạy của giảng viên gặp khó khăn.
Sinh viên ngành mĩ thuật hầu hết có độ tuổi từ 18 đến 23. Đây là độ
tuổi trƣởng thành về phƣơng diện nhận thức xã hội. Tuy nhiên, phần lớn
các em xuất thân từ các vùng, miền khác nhau của tỉnh Nghệ An. Sự khác
biệt về vùng miền đã phần nào tạo nên mặt bằng nhận thức đầu vào của
sinh viên cũng chƣa có sự đồng đều. Điều này ít nhiều ảnh hƣởng đến quá
trình học tập, rèn luyện trong chƣơng trình đào tạo của ngành học và nhà
trƣờng. Sinh viên mĩ thuật tại trƣờng CĐSP Nghệ An phần lớn các em đều
rất cần cù, chịu khó và ham học hỏi, đây là yếu tố tích cực trong việc giảng
dạy và học tập.
Tuy nhiên, không phải tất cả các SV đều yếu về năng khiếu, vẫn có
một số ít SV có năng khiếu tốt, yêu thích nghề sƣ phạm, nhƣng do sự chênh
lệch, không đồng đều dẫn đến những bất cập, ảnh hƣởng đến tổ chức dạy
học của giảng viên. Chính vì thế, trong quá trình dạy học các bộ môn
chuyên ngành, giảng viên luôn phải vận dụng, kết hợp bài giảng với các
phƣơng pháp dạy học sao cho phù hợp với từng đối tƣợng và trình độ học
tập của SV, để đáp ứng đƣợc mục tiêu và nội dung chƣơng trình môn học .
Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn đó, sinh viên của trƣờng đƣợc
đào tạo bài bản, dƣới sự chỉ dạy, hƣớng dẫn đầy tâm huyết của đội ngũ
giảng viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao. Cùng
với đó, các em có cơ hội đƣợc học tập trong môi trƣờng có đầy đủ trang
thiết bị giáo dục đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập và nghiên cứu. Nhà
trƣờng chú trọng việc đào tạo theo hƣớng gắn lý thuyết với thực tiễn bằng
các hoạt động thực hành nghiệp vụ sƣ phạm thƣờng xuyên, thực tế, ngoại
khóa, trải nghiệm sáng tạo... Sinh viên đƣợc tiếp xúc thƣờng xuyên với môi
trƣờng sƣ phạm bằng các đợt thực hành, thực tập (2 đợt trong 3 năm).
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Nhìn chung, sinh viên CĐSP mĩ thuật của trƣờng CĐSP Nghệ An, về
cơ bản các em đã đƣợc định hƣớng xác định rõ lĩnh vực cũng nhƣ động cơ
học tập của bản thân. Từng bƣớc học tập và rèn luyện để hoàn thành các
mục tiêu đề ra.
1.3.5. Thực trạng về việc đưa tranh dân gian làng Sình vào dạy học ở
trường cao đẳng sư phạm Nghệ An
Tranh dân gian là một trong những di sản văn hoá, lƣu giữ và phản
ánh sắc thái, phong tục, tập quán mỗi vùng miền, góp phần tạo nên sự
đa dạng văn hoá nhƣng rất đậm đà bản sắc của cộng đồng các dân tộc
Việt Nam.
Các dòng tranh dân gian Việt Nam hết sức phong phú nhƣ: Tranh
Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh), Hàng Trống (Hà Nội), Kim Hoàng
(Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ), Làng Sình (Huế), tranh thờ miền xuôi, tranh
thờ của các đồng bào vùng cao dân tộc Dao, Cao Lan, Tày, Nùng… Loại
hình nghệ thuật độc đáo này phản ánh không gian sống thƣờng nhật bằng
nhiều góc nhìn và kỹ thuật thể hiện đa dạng. Mỗi tác phẩm dân gian mang
tới ngƣời xem nét trong sáng của con ngƣời với cuộc sống, những câu
chuyện lịch sử, những ƣớc nguyện về hạnh phúc, tín ngƣỡng cộng đồng,
hay vẻ đẹp tâm hồn của dân tộc…
Trong xây dựng đề cƣơng đào tạo mĩ thuật của trƣờng CĐSP Nghệ
An, chỉ có một môn học có đề cập đến tranh dân gian là Lịch sử mĩ thuật
Việt Nam và thế giới, bố trí 2 tín chỉ ( 30 tiết), nhƣng thời lƣợng dành cho
lịch sử mĩ thuật Việt Nam: 15 tiết, để truyền tải những nội dung rộng lớn
(Mĩ thuật Việt Nam thời kỳ nguyên thủy; Mĩ thuật thời kỳ phong kiến dân
tộc độc lập; Mĩ thuật Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc; Mĩ thuật Việt Nam từ
1945 đến nay; Tranh dân gian Việt Nam; Giới thiệu một số tác giả, tác
phẩm tiêu biểu nền Mĩ thuật Việt Nam.) thiết nghĩ thì với số tiết khiêm tốn
nhƣ vậy chƣa thể đủ để truyền tải những nội dung cơ bản.
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Mặt khác, khi tham dự một giờ dạy phần về tranh dân gian, GV có
giới thiệu sơ qua về các dòng tranh, do không có tập phiên bản nào về tranh
dân gian làng Sình (một phần cũng do chức năng chính của tranh Sình là
thờ cúng nên hầu hết tranh Sình chỉ gói gọn trong địa bàn ở Huế, và một số
vùng lân cận), GV chỉ sử dụng một số tranh phiên bản của hai dòng tranh
chính đó là tranh dân gian Đông Hồ và tranh Hàng Trống. Với bấy nhiêu
đó mà để SV tìm hiểu về vẻ đẹp của nghệ thuật tạo hình dân tộc, cảm nhận
được tính biểu cảm của hình, màu, cũng như nghệ thuật bố cục, cách xử lý
chất liệu của người xưa khi sáng tác tranh dân gian sẽ rất khó, chƣa nói đến
rút ra những bài học về kỹ thuật, nghệ thuật tạo hình và thẩm mỹ truyền
thống của dân tộc để vận dụng vào các bài học khác.
Một vấn đề cần đề cập đến, trong các bài trang trí, cụ thể nhất là các
bài trang trí cơ bản, nếu GV biết cách định hướng cho SV vận dụng nghệ
thuật tạo hình dân gian của cha ông vào các bài học, các em sẽ phát huy
được năng lực sáng tạo của bản thân, có những hiểu biết đúng đắn về giá trị
nghệ thuật tạo hình dân tộc góp phần làm phong phú thêm văn hoá của các
vùng miền. .
Phƣơng pháp giảng dạy của GV chƣa có nhiều đổi mới, chƣa đầu tƣ
trang thiết bị trong giờ dạy. Phƣơng pháp dạy của GV còn mang nặng tính
lý thuyết, dạy học còn rập khuôn và máy móc, chƣa đổi mới phƣơng pháp
dạy học, ít chú trọng đến việc thiết kế bài giảng và hạn chế sử dụng công
nghệ thông tin trong dạy học.
Về phía SV, chƣa có những phƣơng pháp học tập một cách đúng đắn.
Đa phần SV học tập còn mang tính thụ động, chƣa hình thành thói quen tự
học, tự nghiên cứu. Từ những yếu tố trên dẫn đến chất lƣợng và kết quả
học tập của SV còn hạn chế.
Tiểu kết
Trong chƣơng 1 tác giả đã giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề
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tài nghiên cứu, trình bày khái quát về quá trình hình thành và phát triển của
dòng tranh dân gian làng Sình
Thông qua chƣơng này, chúng ta sẽ có đƣợc cái nhìn đầy đủ về dòng
tranh làng Sình, từ quy trình sản xuất, nhƣ khai thác nguyên liệu, chế biến
nguyên liệu, kỹ thuật làm tranh. Ngoài ra, nội dung chƣơng 1 còn mô tả về
chức năng chính của tranh làng Sình là tín ngƣỡng, loại tranh này chỉ phục
vụ nội dung chính yếu nhất là thờ cúng.
Chƣơng 1 cũng đã nêu lên thực trạng việc giảng dạy mĩ thuật ở trƣờng
CĐSP Nghệ An nói chung cũng nhƣ việc đƣa tranh dân gian vào dạy học
nói riêng hiện nay, trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng ƣu điểm, và
những mặt còn hạn chế từ đó đề xuất một số yêu cầu, giải pháp để việc dạy
học mĩ thuật cho sinh viên hệ CĐSP đƣợc tốt hơn.
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Chƣơng 2
KHAI THÁC CÁC YẾU TỐ TẠO HÌNH CỦA TRANH DÂN GIAN
LÀNG SÌNH VÀO DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ Ở TRƢỜNG
CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN
2.1. Đặc trƣng nghệ thuật tạo hình trong tranh dân gian làng Sình
2.1.1. Quan niệm về tạo hình
Khuynh hƣớng tả thực hay biểu trƣng trong nghệ thuật không xác định
trình độ văn minh, mà nó phản ánh đặc trƣng loại hình văn hóa của khu vực
đó. Điều này lý giải tại sao phong cách tả thực truyền thống Phƣơng Tây
đƣợc áp dụng triệt để ngay cả khi thể hiện những đề tài thần thoại, tƣởng
tƣợng. Những thiên thân của thế giới Phƣơng Tây cũng có hình dạng của
một chú bé chỉ khác trên lƣng có thêm đôi cánh để có thể bay lƣợn. Quan
niệm về thần trong nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, là “Thần nhân đồng hình”.
Thần không chỉ có hình dạng con ngƣời mà còn có nhu cầu ăn mặc, múa
hát tiệc tùng, yêu đƣơng vụng trộm nhƣ con ngƣời. Ngƣợc lại ở nghệ thuật
phƣơng Đông nói chung và Việt Nam nói riêng ngay cả khi thể hiện cái
thực ngƣời nghệ sĩ cũng vẽ một cách ƣớc lệ, biểu trƣng. Với hình thức này,
hình thể sự vật đƣợc chắt lọc, giản lƣợc triệt để đạt tới nội dung tƣ tƣởng
bên trong của sự vật. Hình thể sự vật do vậy có thể cách điệu, bóp méo
thẩm chí đến bất hợp lý để đạt đến sự biểu cảm về nội dung. Rất nhiều thủ
pháp nghệ thuật độc đáo đã đƣợc sử dụng nhƣ gợi tả, tổng hợp, mô hình
hóa, biểu tƣợng… Tuy nó tạo ra thể loại tranh có hình thức đơn giản, cảm
giác không thực, nhƣng lại có tính tƣợng trƣng, sức gợi tả rất lớn.
Nếu phối cảnh không gian xa gần của hội họa phƣơng Tây đã tạo ra lối
bố cục tuân thủ quy luật thị giác thì ở tranh dân gian làng Sình các nghệ
nhân đã dùng phối cảnh ƣớc lệ Phƣơng Đông làm cơ sở để tạo ra lối bố cục
không gian tƣợng trƣng và khái quát, chắt lọc về đƣờng nét, về màu sắc.
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Bố cục tranh dân gian làng Sình là nhịp điệu hài hòa cả về hình lẫn
sắc, bố cục hồn nhiên của nghệ thuật dân gian, bỏ dần chiều sâu của khung
cảnh, bố trí nhân vật táo bạo, tranh dân gian dựa trên hình mảng khái quát,
hình tƣợng hội họa đƣợc cụ thể hóa bằng cách điển hình các sự vật tạo ra
dáng những con ngƣời và cảnh vật, ghi chép lại những hình ảnh giới tự
nhiên, làm sống lại những trí tƣởng tƣợng bằng bàn tay khéo léo của ngƣời
nghệ nhân, họ đã tạo ra đƣợc những hình tƣợng hội họa mang tính chiều
sâu của đời sống tâm linh.
Tranh làng Sình chú trọng đến bố cục, đƣờng nét, đƣờng nét đƣợc xem
là dáng, với bố cục theo lối ƣớc lệ, thuận mắt. Trong tranh dân gian làng
Sình ta thấy chủ yếu là sử dụng những bố cục đối xứng, song song, cân đối
đơn giản, nhân vật luôn ở giữa tranh, vừa to nổi bật nhƣ các tranh Môn
thần, Tranh Bếp, Ảnh nữ, Ảnh nam, Bát âm, Mƣời hai con giáp…
Bố cục của tranh thƣờng đƣợc thể hiện đầy đủ, trọn vẹn theo lối vẽ
đơn tuyến bình đồ, do đó xem tranh dân gian làng Sình ta thƣờng bắt gặp
cái thú vị ở những nét ngây ngô, đơn giản nhƣng hợp lý hợp tình.
Nếu đứng về phƣơng pháp tạo hình theo kiểu bác học để nhận xét
trong cách tạo hình của tranh dân gian thì dễ thấy cái gì cũng sai, thiếu
khoa học. Dựng hình ngƣời, vật đều xộc xệch. So sánh tƣơng quan chung
trong một bức tranh tỉ lệ ngƣời không cân xứng. Màu sắc, không gian và
ánh sáng không thể hiện theo quy tắc khoa học về tạo hình... Điều đó có thể
thấy qua Bộ tranh thế mạng của tranh dân gian làng Sình. Bộ thế mạng bao
gồm: Ảnh xiêm (nam, nữ); ảnh phền (bé trai, gái):
Ảnh thế mạng nam (H3.5-Tr70), vẽ hình ngƣời đàn ông mặc áo dài
đen, vấn khăn, đi hài. Hình rất mộc mạc, có điểm ít vạch màu phóng
khoáng, dáng hình chắc khỏe, mặt chữ điền. Ảnh thế mạng nữ (H3.6Tr70) dáng mềm mại, mặt trái xoan, tóc búi gọn, mặc áo dài, đi guốc.
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Ảnh thế mạng cho bé trai (H3.7-Tr70), dáng mập khỏe, mặt khôi
ngô, mặc áo dài trắng và tay có cầm cây bút. Ảnh thế mạng cho bé gái
(H3.8-Tr70), dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thƣơng, mặc áo dài trắng và
tay có cầm một bông hoa. Xƣa kia loại này đƣợc thể hiện với nhiều phong
cách khác nhau. Loại đƣợc làm từ làng Sình với phong cách mộc mạc, chất
phác, dáng lùn. Loại đƣợc làm từ các vùng khác có màu sắc tƣơi tắn hơn,
hình đƣợc kéo dài với gƣơng mặt thanh tú không còn chất thôn quê mộc
mạc của làng Sình nữa. Bằng hình thức giản lƣợc, cách điệu, gợi tả song
khả năng mô tả của tranh không vì thế mà kém hiệu quả. Ngƣời xem vẫn
có thể cảm nhận đƣợc yếu tố hiện thực của tranh.
Tranh làng Sình đƣợc đánh giá cao về những giá trị nghệ thuật tạo
hình dân gian gắn liền với chức năng tâm linh của cƣ dân Huế nói riêng và
cƣ dân các làng quê miền Trung nói chung.
Trong tranh dân gian làng Sình ngoài yếu tố thực còn có yếu tố siêu
thực. Tranh tƣợng Bà là một điển hình. Khác với những tờ tranh thế mạng,
tranh tƣợng Bà sau khi cúng xong đƣợc dán trên bàn thờ riêng thờ quanh
năm cuối năm mới đốt. Tƣợng bà còn chia thành ba loại: tƣợng Đế, tƣợng
chùa, và tƣợng ngang. Mặc dù các bức tranh đƣợc in mộc bản trên giấy
phẳng, ngƣời Huế thƣờng gọi là các bức tranh thờ này là tƣợng.
Trong tranh Sình, hình ảnh Bà cƣỡi trên một con voi tƣ thế phục
chứng tỏ uy lực của Bà đối với bổn mạng, vì thế có tên gọi là tƣợng Voi,
tƣợng Chùa... Cũng có lúc bà ngự trên một đài cao gọi là tƣợng Đế, hai bên
luôn có Kim Đồng và Ngọc Nữ đứng hầu, tất cả toát lên trên khuôn mặt từ
bi là sự kết tinh của lòng nhân ái, khoan dung và luôn đầy tinh thần trách
nhiệm. Hình ảnh con voi trong tranh tƣợng Bà luôn gắn liền với nhau. Về
bố cục các nhân vật trong tranh thờ đều giữ nguyên tắc là nhân vật có danh
vị lớn nhất, đƣợc vẽ với tỷ lệ to nhất và đƣợc đặt ở vị trí quan trọng nhất
của tranh, đƣợc tô điểm cao nhất bằng tạo hình, bằng trang trí và các vật
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phù trợ cho đƣợc nổi nhất. Các nhân vật nhỏ nhất đƣợc vẽ bé nhất cho dù
nó không hợp với thực tại, bởi lẽ đây là ý niệm về thần linh và con ngƣời,
không phải sự hợp lý của thị giác. Là loại tranh do trí tƣởng tƣợng và ý
niệm tạo thành, nên từ hình thể đến không gian mang tính siêu thực, trong
nó chứa đựng một phần của ý niệm và trí tƣởng tƣợng tạo thành. Cùng với
những ý tƣởng về không gian, các nghệ nhân đã sáng tạo ra những vẻ đẹp
của các tầng không gian khác nhau. Nó đã siêu lên khỏi cái không gian cụ
thể của trần gian, vƣợt ra khỏi cái nhìn thị giác tạo nên những hình lý tƣởng
mang tính siêu thực.
2.1.2. Yếu tố đường nét
Về mặt nghệ thuật tranh thờ làng Sình nổi bật ở cấu trúc đƣờng nét, đó
là yếu tố tạo hình cơ bản và sinh động nhất mà ngƣời nghệ nhân làng Sình
sáng tạo nên. Nét trong tranh thờ làng Sình không trau chuốt, tinh nhã, sang
trọng nhƣ tranh thờ Hàng Trống mà giản dị, thô mộc và lay động. Ở mỗi
đƣờng nét đều hiện lên cảm xúc thẩm mỹ sâu lắng và niềm tin tâm linh sâu
sắc, đây là điều rất khác biệt về ý niệm nghệ thuật - tâm linh của loại tranh
này. Có những tranh nét thoáng, giản dị nhƣ tranh Con Ảnh, Con Tra Điệu,
Khí dụng. Có những tranh nét dàn trải, phức hợp nhƣ tranh Bát Âm. Có
tranh Heo, Trâu, Bò in mảng với vài nét phối hợp nhƣ tranh Kim Hoàng
(Hà Tây cũ). Chính kiểu in mảng này đã tạo cho tranh làng Sình một chất
biểu cảm mới, bình dị và chân thật, đậm đà bản sắc dân tộc.
So sánh dòng tranh làng Sình với các dòng tranh dân gian khác sẽ thấy
không lẫn vào đâu đƣợc. Nét vẽ và bố cục còn rất thô sơ, mộc mạc nhƣng
lại rất có hồn.
Tranh thờ dân gian làng Sình lấy nét làm cơ sở, có tranh chỉ cần in nét
là xong nhƣ tranh Tƣợng Ông, Trâu, Tiền xu, Cọp, Cung tên, có tranh chỉ
điểm vài nét màu nhƣ con ảnh (nam, nữ, bé trai, bé gái), có tranh bôi màu
kín từng mảng nhỏ tạo thành những mảng tiếp diễn khác nhau đƣợc phân
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bố đều khắp nhƣ tranh con Tra Điệu, Khí dụng (H3.9-Tr71), cấu trúc nét
thô mạnh nhƣ tranh Đông Hồ. Nhƣng đƣờng lƣợn của nét, mật độ nét có vẻ
gần với tranh dân gian Nam Bộ. Loại tranh vẽ Ngựa bay, Nhà kho, Thuyền,
cùng các loại đồ dùng với màu đa sắc thì vẫn cho thấy nét là yếu tố chủ
đạo. Các nhóm tranh khác nhau đều thể hiện rõ vai trò của nét trong tạo
dựng hình tƣợng nhƣ Diêm Vƣơng (trông coi địa ngục), Mẫu Thoải (cai
quản vùng biển) (H3.10-Tr71), Ngũ vị Hoàng tử, Bát Âm (H3.11-Tr72),
Thuyền rồng, Chậu hoa, Nhà lầu, Ngựa bay, ... Nét cũng là ngôn ngữ tạo
hình quan trọng trong bộ tranh cúng cầu cho con cái khỏe mạnh, ngoan
ngoãn nhƣ tranh Bà Càn Thát, Thập nhị thần (12 con vật) (H3.12-Tr73) ...
Tranh Ngũ vị Hoàng tử là một trong những tranh phản ánh nhiều yếu tố
ảnh hƣởng từ văn hóa cung đình, vì vậy nét khá thanh nhã, đan xen, nhấn
nhá vừa phải, đặc biệt sự diễn tả chân dung mỗi vị hoàng tử thể hiện có
sự nhấn nhá rất sâu bằng nét. Cấu trúc nét của tranh này có vẻ khác với
bút pháp tạo nét thông thƣờng trong dân gian, cho thấy rất gần với lối vẽ
cung đình.
Tranh Bát Âm (gồm tám cô biểu diễn các loại nhạc cụ), mỗi bức thực
sự là bộ tranh Tố nữ Huế, đòi hỏi sự tinh tế trong khắc ván cũng nhƣ tô
màu. Ta có thể thấy trên các trang phục của các cô tố nữ có sự cầu kỳ
từng chi tiết, nhƣ huê cài áo, huê giắt đầu, cho đến các văn đồng tiền,
chữ thọ đến các đôi hài của các cô, đến các nhạc cụ của các cô cầm trên
tay. Nét khắc của bộ tranh này khá mảnh, nhiều chi tiết nên bản khắc
thƣờng không sâu.
Tranh dân gian làng Sình lấy đƣờng nét làm cơ sở tạo hình cơ bản,
không đi sâu vào miêu tả đƣờng nét kỹ càng, tỉ mỉ mà nét trong tranh làng
Sinh rất đơn giản, góp phần tạo mảng khối rõ ràng. Cái khác biệt của tranh
làng Sình với các dòng tranh dân gian khác chính ở nét vẽ và bố cục còn rất
thô sơ, hồn nhiên đậm chất mộc mạc làng quê. Khi sáng tác một bức tranh,
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bản mộc chỉ giữ vai trò làm khuôn và in màu chính (thƣờng là màu tím
chàm). Những màu sắc còn lại đƣợc ngƣời nghệ nhân vẽ bằng tay. Chính vì
thế không có bức nào giống bức nào. Mỗi bức đều mang trong mình tâm
trạng của nghệ nhân lúc đó.
2.1.3. Màu sắc trong tranh làng Sình
Về màu sắc trong tranh làng Sình chủ yếu là màu sắc rực rỡ, màu sắc
dựa vào hệ ngũ sắc và những cặp màu tƣơng phản để tạo ra màu sắc lạ vừa
đối chọi nhau nhƣng vừa rất dịu nhƣ: màu lục và màu cánh sen, màu vàng
và màu chàm, màu trắng và màu đen...

Màu sắc luôn tác động đến đời sống của con ngƣời, chi phối tất cả các
ngành nghề trong cuộc sống, ngƣời hoạ sĩ cần nghiên cứu để ứng dụng cho
phù hợp với ngành nghề của mình việc ứng dụng hệ ngũ sắc vào các bài
học trang trí, từ cơ bản đến trang trí ứng dụng đều cho một hiệu quả tốt.
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Bản chất của sáu màu trong hệ ngũ sắc là những màu mạnh, đỏ, vàng, lam
là ba màu mà không một màu nào có thể pha đƣợc nó ngƣợc lại nó là
nguồn gốc phát sinh ra vô số màu mới. Từ những màu sắc trong hệ ngũ sắc
đặt lên nhau sẽ tạo ra những sắc độ mới tạo ra những hiệu quả đặc trƣng cơ
bản của màu nhƣ độ căng về màu sắc.
Mỗi bức tranh làng Sình mang một nét riêng, với những tông màu
chính là xanh, đỏ, đen, vàng, tím. Bố cục màu đƣợc quy định chặt chẽ
nhƣng không hề đơn điệu bởi sắc màu tƣơi tắn cùng đƣờng nét tự nhiên.
Bức tranh khi hoàn thành sẽ lấp lánh bởi vỏ điệp, nền nã bởi chất màu thô
mộc, quyến rũ và quan trọng hơn cả là khi bức tranh đến tay ngƣời sử dụng
đã ẩn chứa một cái gì đó thiêng liêng của cõi tâm linh.
Trong yếu tố màu sắc có một phần nữa là màu của nền giấy. Chất điệp
óng ánh làm cho màu trong và sâu thêm, biến chuyển những màu nguyên
chất thành những màu quý giá.
Tuy in bằng khuôn nhƣng không có bức tranh nào giống bức tranh nào
bởi khâu làm nguội đã làm thay đổi tất cả thần thái của bức tranh. Khuôn
chỉ đóng vai trò thảo những nét cơ bản. Tranh dân gian làng Sình với nét
màu đen chủ đạo, hay những sắc màu tƣơi rói và cả những gam màu trầm
ấm là chủ đạo biến hóa, đôi khi điểm xuyết thêm những phƣơng pháp tạo
hình hiện đại, kết hợp từ dân gian với nét, mảng, chất liệu màu phẳng, gồ
ghề giàu sức biểu cảm…, tạo ra nét riêng biệt trong cách thể hiện. Một cái
nhìn mới về truyền thống có thể là từ những cảm nhận về đề tài. Trong thời
đại mà một số ngƣời đua nhau đi tìm cái mới, cái lạ mắt, hƣớng ngoại
nhiều hơn thì tranh Sình lại đƣa các họa sĩ trở về cái bình dị vốn có của nó,
trong quá trình đó họ tìm thấy ở tranh dân gian làng Sình sự thích ứng và
xúc cảm thẩm mỹ đối với sáng tạo nghệ thuật và muốn tạo ra hình tƣợng
nghệ thuật mới.
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2.2. Nội dung và ý nghĩa đƣợc thể hiện trên tranh
Tranh làng Sình là tranh dân gian truyền thống thuần túy, chủ yếu
phục vụ cƣ dân khu vực miền Trung trong việc cúng tế. Nội dung chính
yếu của tranh dân gian làng Sình là tranh thế mạng, với các tranh (con ảnh)
đàn ông, đàn bà, trẻ em nam nữ. Tờ thế mạng, gồm ảnh xiêm in hình ngƣời
đàn ông hoặc đàn bà để cầu đảo để thế mạng cho ngƣời lớn, và ảnh phền in
hình bé trai hoặc bé gái để thế mạng cho trẻ em. Ảnh này cũng có thể cúng
đầu năm cùng với bộ cũng gia tiên. Ảnh bé trai đƣợc vẽ tay cầm bút, đầu
trần, chân đất, mặc áo dài, nét vẽ đơn sơ điểm đôi vạch màu. Ảnh này cúng
cho bé trai khi xảy ra chuyện ngỗ nghịch hoặc đau ốm…
Ảnh bé gái vẽ ngƣời cầm hoa, đầu trần, chân đất, trang phục áo dài
hoa. Nét màu, hình đều thô sơ, mộc mạc nhƣ hình của ảnh bé trai. Con gái
dƣới 13 tuổi khi xảy ra chuyện chẳng lành thì gia đình mua ảnh về cúng
kèm với bộ cúng Quan sát.
Ngoài ra còn có tranh 12 con giáp, tranh về vật nuôi nhƣ trâu, bò,
heo… là các loại tranh dán ở chuồng trại khi vật nuôi đau ốm.
Những tranh Bà (Tƣợng Bà), tranh ông Tra Điệu, tranh Bếp (Tờ
bếp)… rất gần với tranh thờ miền núi phía Bắc. Ngoại trừ tranh Bà dán lên
tƣờng cuối năm mới đốt, còn lại tất cả tranh khác đều đốt cùng với vàng
bạc, hàng mã khi cúng xong. Tƣợng Bà là những bức tranh thờ trên những
chiếc trang bà treo trên xà nhà, gọi là trang bổn mạng. Bà sẽ là ngƣời giúp
đỡ và giải hạn cho nữ gia chủ. Bà bổn mạng trên tranh Sình thƣờng đƣợc
thể hiện trong hình tƣớng của một nữ nhân cƣỡi trên lƣng voi, ở trong một
khung hình chữ nhật (tƣợng trƣng cho ngôi chùa với hai câu đối chữ Hán ở
hai bên và bức liên ba ở trên đầu), phía sau có hai thị nữ cầm quạt đứng hầu
(tƣợng chùa) (H3.1-Tr68); hoặc chỉ cƣỡi voi và có thị nữ hầu cận (tƣợng
ngang) (H3.2-Tr68), hoặc ngồi trên một đài cao (tƣợng đế) (H3.3-Tr68) .
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Tƣợng Bếp (cũng gọi là tờ Bếp) (H3.4-Tr69) là những bức tranh in
hình ba ngƣời ngồi trên trang bếp là bà Thổ Kỳ (ở giữa) và hai ông Thổ
Công và Thổ Địa (ở hai bên); xung quanh là hình các khí dụng, vật phẩm,
kẻ hầu ngƣời hạ.
Tranh con vật: Đây là những bức tranh in hình 12 con giáp cầm tinh
cho thập nhị địa chi trong âm lịch gồm: chuột, trâu, cọp, mèo, rồng, rắn,
ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo; tranh in hình các loài gia súc trâu, bò, heo,
ngựa… dùng để cúng tế hoặc treo trong các chuồng trại nuôi gia súc để cầu
cho vật nuôi tránh đƣợc dịch bệnh, phát triển đầy đàn; tranh có hình các
linh thú nhƣ voi, cọp để dâng cúng nơi các miếu nhằm tỏ lòng thành kính
của con ngƣời với các loài mãnh thú và cầu mong các mãnh thú này không
giáng họa cho ngƣời.
2.3. Vận dụng trong dạy học trang trí cơ bản
Tranh dân gian luôn luôn giữ một vai trò quan trọng trong nghệ thuật,
nó giúp sinh viên học tập những nét tinh hoa, tính sáng tạo trong cách sắp
xếp bố cục, cách tạo hình thẩm mỹ trong bài vẽ. Từ đó, biết vận dụng và kế
thừa vào các bài học cụ thể, áp dụng vào cuộc sống thực tế trong tƣơng lai
và hơn hết là trong công việc giảng dạy, truyền bá kiến thức cho thế hệ trẻ.
Để việc ứng dụng nét đặc sắc trong tranh dân gian làng Sình trong
giảng dạy mĩ thuật đạt hiệu quả, đòi hỏi ngƣời giáo viên nghiên cứu và nắm
bắt những yếu tố thẩm mỹ dân gian, nhận ra đƣợc lúc nào cần sử dụng
đƣờng nét cầu kỳ, lúc nào cần sự tƣợng trƣng khái quát, gạt bỏ những chi
tiết rƣờm rà để thể hiện những mảng màu và đƣờng nét của các hình tƣợng,
làm nổi bật chủ đề và tạo cảm xúc mới mẻ, nhƣng vẫn đảm bảo các thuộc
tính nghệ thuật và vẫn nằm trong tổng thể giá trị mĩ thuật truyền thống của
chúng. Từ đó, vận dụng vào bài học cụ thể, áp dụng vào cuộc sống thực tế
và hơn hết là trong giảng dạy sau này.
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Lựa chọn tranh phù hợp để khai thác thành họa tiết trang trí. Việc vận
dụng các yếu tố tạo hình của tranh dân gian vào bài học nhƣng không phải
theo kiểu sao chép vụng về, không lấy tất cả những gì tranh làng Sình có
mà chỉ chọn một vài yếu tố thẩm mỹ để nâng lên, rút ra những cái đặc sắc
nhất, trên cái nền của tranh dân gian làng Sình ở hình, nét, màu nhƣng lại
mang sắc thái mới.
- Khai thác thành họa tiết
+ Tách nét, mảng

Tách nét, mảng từ tranh khí dụng (hộ thần)
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- Khai thác nét và mảng trong tranh đồ vật

Khai thác nét

nét

mảng

Khai thác mảng

- Khai thác trong tranh 12 con giáp thành họa tiết trang trí

- Vận dụng vào trang trí các hình cơ bản
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Từ các hình đƣợc lấy ra trong tranh dân gian làng Sình, định hƣớng
cho các em tham khảo đƣa vào bài học cụ thể
Dùng nguyên mảng và nét làm phƣơng tiện. Dùng nền màu tạo chất
chuyển sắc độ, có thể tạo giả nền điệp
Quy họa tiết vào hình cơ bản áp dụng các nguyên tắc thƣờng dùng
trong trang trí cơ bản, nhằm tạo sự hoàn chỉnh cho họa tiết cách điệu
+ Một số nguyên tắc thƣờng đƣợc áp dụng trong trang trí các hình cơ
bản: có 3 nguyên tắc thƣờng dùng trong trang trí cơ bản

Hình a

Hình b

Hình c

Nguyên tắc đăng đối (hình a): Một họa tiết giống nhau, bằng nhau
đƣợc nhắc lại ở 2 bên đƣờng trục gọi là đăng đối. Hai bên hoặc trên dƣới
đăng đối với nhau gọi là đăng đối đơn. 4 góc đều đƣợc nhắc lại 1 họa tiết
giống nhau theo 2 đƣờng trục cắt đôi nhau ở giữa gọi là đăng đối kép.
Nguyên tắc nhắc lại (hình b): Dùng một họa tiết giống nhau, bằng
nhau, đặt cạnh nhau liên tiếp. Trong trang trí cơ bản, nguyên tắc nhắc lại
thƣờng đƣợc vận dụng để trang trí viền, đƣờng diềm, diềm tƣờng, vành của
các mâm tròn, đƣờng diềm của sân lát gạch hoa ...
Nguyên tắc xen kẽ (hình c): Dùng 2 họa tiết, hoặc 2 nhóm họa tiết
khác nhau xếp xen nhau liên tiếp, cứ họa tiết này lại đến họa tiết khác để
cho các hình thêm phong phú. Nguyên tắc này thƣờng đƣợc vận dụng để
trang trí hình tròn, đƣờng diềm .v.v...
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Trong trang trí các hình cơ bản, họa tiết trang trí đƣợc lấy từ cuộc
sống, từ hoa lá, động vật hay kế thừa và phát huy các họa tiết của dân
tộc. Ở phần này, GV định hƣớng cho SV khai thác những hình tƣợng
trong tranh dân gian làng Sình trở thành những họa tiết trang trí vào các
hình cơ bản.
+ Trang trí hình vuông
Đặc điểm của hình vuông là có 4 cạnh và 4 góc bằng nhau. Trang trí
hình vuông là sắp xếp các hình mảng đậm nhạt, họa tiết, màu sắc sao cho
phù hợp với đặc điểm của nó, làm nổi rõ trọng tâm.
Ví dụ: Sử dụng tranh 12 con giáp làm họa tiết trang trí.

Tranh 12 con giáp

Trang trí hình vuông cơ bản

Ở bài trang trí hình vuông cơ bản, sử dụng họa tiết trong 12 con giáp
của tranh dân gian làng Sình. Mảng chính là họa tiết sắp xếp theo nguyên
tắc đăng đối, lặp lại, chính giữa tâm sử dụng tia mặt trời, phía trong vẽ họa
tiết âm dƣơng.
Từ cơ sở những đƣờng nét, hình mảng đó khai thác các mảng màu đặc
trƣng trong tranh dân gian làng Sình vào bài vẽ
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Bài trang trí sử dụng hình ảnh con vật trong tranh làng Sình. Các họa
tiết đƣợc sắp xếp đối xứng qua trục. Màu sắc sử dụng các màu mà tranh
dân gian làng Sình thƣờng dùng.
+ Trang trí hình tròn
Đặc điểm của hình tròn: Hình tròn có điểm trọng tâm chính là tâm của
hình tròn. Khi trang trí cần làm nổi rõ trọng tâm, có mảng chính, mảng phụ,
cần tránh những hình mảng làm phá vỡ khuôn hình.

Họa tiết chính đƣợc lấy từ bộ tranh đồ vật, kết hợp với lối tô màu của
tranh dân gian bởi lối dùng mảng màu nguyên mang tính đối lập, tƣơi vui
rực rỡ. Màu nền của hình sử dụng nền trắng giả điệp hoặc đen.
+ Trang trí đƣờng diềm
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Trang trí đƣờng diềm là một hình thức sắp xếp hình mảng đậm nhạt,
họa tiết, màu sắc theo các nguyên tắc nhắc lại, xen kẽ trên một đƣờng diềm
kéo dài hoặc khép kín.
Đƣờng diềm thƣờng đƣợc trang trí trên áo, váy, khăn đội dầu, báo
tƣờng, bảng bé ngoan ...

Trong trang trí đƣờng diềm, khai thác một số tranh vẽ về con vật của
các nghệ nhân làng Sình, kết hợp một số mảng trang trí cũng tạo nên vẻ
đẹp mới nhƣng vẫn mang dáng dấp của tranh Sình.
2.4. Thực nghiệm sƣ phạm
2.4.1. Mục tiêu thực nghiệm
Xuất phát từ mục đích nghiên cứu của đề tài, tác giả tiến hành thực
nghiệm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của những giả thuyết khoa
học mà đề tài đề xuất. Triển khai vận dụng bài giảng mà tác giả luận văn
đã trình bày.
Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của những phát kiến đƣợc nêu trong
luận văn.
Thăm dò ý kiến của giảng viên và sinh viên về những đổi mới đƣợc
nêu trong luận văn.
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2.4.2. Đối tượng thực nghiệm
Do đặc thù của phân nhóm trong giảng dạy thực hành ( Dạy theo lớp
từ 8 đến 10 sinh viên/ 1 giảng viên/ 1 nhóm). Tôi tiến hành nghiên cứu trên
hai nhóm của lớp K39 CĐSP Mĩ thuật, Trƣờng CĐSP Nghệ An, học kì I,
năm học 2016-2017.
Nhóm 1 (nhóm thực nghiệm): Dạy học theo giáo án ứng dụng tranh
dân gian làng Sình
Nhóm 2 (nhóm đối chứng): Dạy học giáo án cũ
Nội dung bài dạy: Chƣơng 3 - Trang trí các hình cơ bản. (35 Tiết = 1
Lý thuyết: 34 Thực hành).
Bài 2: Trang trí hình tròn có đƣờng kính: 30cm; chất liệu: bột màu
(6 tiết trên lớp + 6 tiết tự học) (phụ lục 4- Tr74).
Bài 3: Trang trí đƣờng diềm có chiều dài 30cm, rộng 15cm; chất liệu:
bột màu; (6 tiết trên lớp + 6 tiết tự học) (phụ lục 5- Tr80).
2.4.3. Tổ chức thực nghiệm
Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân thủ theo kế hoạch dạy học
của nhà trƣờng và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan.
Các giai đoạn tiến hành thực nghiệm:
Giai đoạn 1: Lựa chọn 2 nhóm của lớp K39 CĐSP mĩ thuật để tiến
hành thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm.
Giai đoạn 2: Tiến hành dạy theo giáo án thực nghiệm với nhóm 01.
Giai đoạn 3: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm.
2.4.4. Triển khai dạy thực nghiệm
Các bƣớc thực hiện kế hoạch bài học
* Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Đây là khâu quan trọng, ngoài sự chuẩn
bị đồ dùng của GV (tranh ảnh minh họa, máy chiếu...), yêu cầu SV sƣu tầm
một số phiên bản tranh làng Sình, có đầy đủ dụng cụ học tập liên quan đến
nội dung bài học.
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- Tiến trình dạy - học:
Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ
Hoạt động 2: Giới thiệu bài
1. Khái niệm trang trí hình tròn
2. Đặc điểm của hình tròn
3. Một số nguyên tắc thƣờng áp dụng trong trang trí hình tròn
Hoạt động 3: Hƣớng dẫn vẽ trang trí hình tròn
4. Trình tự tiến hành hình tròn
- Bƣớc 1: Tìm bố cục
+ Kẻ các đường chéo, trục dọc trục ngang
+ Vẽ phác mảng chính mảng phụ
- Bƣớc 2: Tìm hoạ tiết
- Bƣớc 3: Tìm phác thảo đen trắng
- Bƣớc 4: Tìm phác thảo màu
- Bƣớc 5: Thể hiện và hoàn chỉnh bài vẽ
Hoạt động 4: Thực hành trang trí hình tròn
Bài tập ứng dụng: Sinh viên tìm phác thảo theo yêu cầu của giảng viên.
GV hƣớng dẫn để SV định hƣớng làm bài, trong đó chú trọng: họa
tiết; màu sắc. Khai thác nét đẹp của nghệ thuật dân gian làng Sình, trên cơ
sở đó sáng tạo đẹp hơn, không rập khuôn.
Kết thúc tiết học: Giảng viên dặn dò, nhắc nhở về tiến độ làm bài, nêu
yêu cầu cho sinh viên chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.
Trong tiết học, giảng viên đã sử dụng phƣơng pháp thuyết trình, trực
quan (Trình chiếu slide, tranh ảnh minh họa), so sánh (các ví dụ minh họa),
thực hành luyện tập.
GV hƣớng dẫn và theo dõi SV thể hiện bài, quan sát các bƣớc thực
hiện của SV, để kịp thời góp ý
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Kết thúc: nhận xét buổi học, tổng kết các ý kiến của SV, đƣa các nhận
xét chung
Hƣớng dẫn SV về tự học, hoàn thiện bài thực hành
Trong bài dạy tôi đã áp dụng một số giải pháp vào bài dạy nhƣ:
Chuẩn bị các phiên bản tranh dân gian, các bài vẽ có ứng dụng của
tranh làng Sình, kết hợp máy tính, máy chiếu.
Phối hợp sử dụng linh hoạt các phƣơng pháp dạy học nhƣ: Trực quan,
quan sát, vấn đáp, thực hành...
Sử dụng PPDH tích cực, trên cơ sở khai thác trong tranh dân gian làng
Sình, hƣớng dẫn SV chủ động tìm tòi, sáng tạo theo ý thích của SV.
Tổ chức cho SV đánh giá nhận xét bài làm của mình và của bạn để SV
khắc sâu kiến thức và rút kinh nghiệm cho bài học sau
2.4.5. Kết quả thực nghiệm
Trƣớc khi tiến hành thực nghiệm, tôi dùng kết quả của bài học trƣớc
(Bài 1: Trang trí hình vuông cơ bản; Chất liệu: màu bột; Khuôn khổ: 30x
30 cm) làm bài kiểm tra trƣớc tác động. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm số
của 2 nhóm không khác biệt.
Bảng 2.1: Thống kê kết quả điểm trước kiểm chứng
Kết quả kiểm tra
Nội

SL

dung

(SV)

Giỏi
SL

tỷ lệ

(SV) (%)

Khá

Trung bình

SL

tỷ lệ

SL

(SV)

(%)

(SV)

tỷ lệ

Yếu
SL

tỷ lệ

(%) (SV) (%)

Nhóm 1

12

2

16%

5

42%

5

42%

0

0%

Nhóm 2

13

2

14%

6

48%

5

38%

0

0%
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Sau khi dạy thực nghiệm
Bảng 2.2: Thống kê kết quả sau khi tiến hành dạy thực nghiệm
Kết quả kiểm tra
Nội

SL

dung

(SV)

Nhóm 1

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

SL

tỷ lệ

SL

tỷ lệ

SL

tỷ lệ

SL

tỷ lệ

(SV)

(%)

(SV)

(%)

(SV)

(%)

(SV)

(%)

4

34%

6

50%

2

16%

0

0%

12

2
14%
6
48%
5
38%
0
0%
Nhóm 2 13
Nhƣ trên đã chứng minh rằng: Kết quả hai nhóm trƣớc tác động là
tƣơng đƣơng nhau, sau tác động kiểm chứng chênh lệch, điểm của 2 nhóm
đã có sự khác biệt. Qua thực nghiệm, tôi nhận thấy có thể đƣa ra những vận
dụng mà đề tài nêu trong quá trình giảng dạy của mình. Việc đƣa ra những
biện pháp cụ thể, rõ ràng giúp giảng viên có đƣợc sự định hƣớng và luận cứ
khoa học để nâng cao hiệu quả vận dụng tranh dân gian nói chung và tranh
dân gian làng Sình nói riêng vào dạy học bộ môn ở trƣờng CĐSP Nghệ An.
2.4.6. Đánh giá thực nghiệm
Việc vận dụng tranh dân gian làng Sình vào dạy học mĩ thuật là vấn
đề tƣơng đối mới mẻ, vì hầu hết trƣớc đây các em chỉ biết đến các dòng
tranh nổi tiếng khác nhƣ Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng… Tuy nhiên
trong quá trình làm bài, nhiều SV đã biết cách khai thác trong tranh Sình
rất tốt, chủ động đƣợc trong thực hành và sáng tạo, khai thác đƣợc nhiều
yếu tố tạo hình trong tranh dân gian làng Sình, biết kết hợp hài hòa giữa
việc sử dụng nét, mảng màu tạo nên sự độc đáo của tranh Sình dƣới một
hình thức mới, từ đó góp phần làm phong phú thêm tƣ liệu trong học tập và
sáng tạo nghệ thuật.
Sau đợt thực nghiệm, kết quả đƣợc đánh giá thông qua phiếu đánh giá
tiết dạy (phụ lục 6-Tr85)
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Thành phần đánh giá bao gồm, Ban chủ nhiệm khoa, tổ bộ môn mĩ
thuật.
Bảng 2.3: Thống kê kết quả đánh giá giờ dạy thực nghiệm
Kết quả điều tra

Nội
dung

Rất tốt

SL

đánh (GV)
giá

Tốt

Bình thƣờng

Chƣa tốt

SL

tỷ lệ

SL

tỷ lệ

SL

tỷ lệ

SL

tỷ lệ

(GV)

(%)

(GV)

(%)

(GV)

(%)

(GV)

(%)

I.1

8

7

98

1

2

0

0

0

0

I.2

8

6

93

1

3,5

1

3,5

0

0

I.3

8

8

100

0

0

0

0

0

0

II.4

8

6

93

2

7

0

0

0

0

II.5

8

7

98

1

2

0

0

0

0

II.6

8

7

98

1

2

0

0

0

0

II.7

8

6

93

2

7

0

0

0

0

III.8

8

5

89,5

2

7

1

3,5

0

0

III.9

8

6

93

2

7

0

0

0

0

III.10

8

8

100

0

0

0

0

0

0

IV.11

8

7

98

1

2

0

0

0

0

IV.12

8

8

100

0

0

0

0

0

0

Phân tích, xử lý số liệu điều tra, kết quả:
Ở khâu chuẩn bị: Đề cƣơng bài giảng chi tiết, giáo án đầy đủ, có 7/8
GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ 98%, 1/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 02%
Xác định đúng mục đích, yêu cầu, có 6/8 GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ
lệ 93%, 1/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 0,35%, 1/8 đánh giá bình thƣờng, chiếm
tỷ lệ 0,35%
Chuẩn bị tài liệu, thiết bị đồ dùng dạy học, có 8/8 GV đánh giá rất tốt,
chiếm tỷ lệ 100%
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Về Nội dung: Khối lƣợng kiến thức hợp lý, cấu trúc khoa học và logic,
có 6/8 GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ 93%, 1/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ
0,35%, 1/8 đánh giá bình thƣờng, chiếm tỷ lệ 0,35%
Chính xác phù hợp đối tƣợng, có 7/8 GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ
98%, 1/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 02%
Thể hiện đƣợc mục đích, yêu cầu đề ra, có 7/8 GV đánh giá rất tốt,
chiếm tỷ lệ 98%, 1/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 02%
Phản ánh đƣợc tính cập nhật kiến thức, tính đại diện của khoa học,
chuyên ngành và gắn bó đƣợc với chƣơng trình phổ thông nếu có, có 6/8
GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ 93%, 2/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 0,7%.
Đánh giá về phần phương pháp
Phong thái và nghệ thuật sƣ phạm nhƣ tƣ thế, tác phong chững chạc,
điềm tĩnh, mẫu mực; Biết biểu đạt rõ ràng, mạch lạc, sinh động và hấp dẫn;
Chữ viết, nét vẽ và trình bày bảng hợp lý, có 5/8 GV đánh giá rất tốt, chiếm
tỷ lệ 89,5%, 2/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 0,7%, 1/8 đánh giá bình thƣờng,
chiếm tỷ lệ 0,35%.
Lựa chọn đúng và thực hiện có hiệu quả phƣơng pháp dạy học, có 6/8
GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ 93%, 2/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 0,7%.
Khai thác hiệu quả dạy học, có 8/8 GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ
100%
Về Kiến thức - Hiệu quả
Thực hiện đúng quy trình bài học, sinh viên nắm đƣợc kiến thức cơ
bản và có khả năng vận dụng, có 7/8 GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ 98%,
1/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 02%
Đúng giờ quy định, có 8/8 GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ 100%
Kết quả thực nghiệm đã chứng minh luận văn có tính khả thi và có
thể đƣa vào giảng dạy trong thực tế.
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Tiểu kết
Nội dung khái quát của chƣơng này nêu lên nét đặc sắc của tranh dân
gian làng Sình, từ nội dung ý tƣởng cho đến ngôn ngữ tạo hình trong tranh.
Cũng nhƣ tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống, tranh làng Sình trƣớc
hết là một tác phẩm nghệ thuật, ngoài chức năng thờ cúng phục vụ tín
ngƣỡng nó còn gần gũi với cuộc sống đời thƣờng. Không khác biệt, xa với
những chủ đề của các bức tranh mĩ thuật trang trí. Tuy trong điều kiện
hiện nay, nhiều yếu tố trong tranh đã bị “hiện đại hóa” ít nhiều ảnh
hƣởng đến chất dân gian của tranh, thế nhƣng cái “thần” của các thế hệ
cha ông đƣợc kết tinh trong bố cục đƣờng nét nội dung tranh hết sức tinh
tế và sâu sắc, vẫn đƣợc lƣu truyền cho đến hôm nay và cả mai sau.
Việc ứng dụng ngôn ngữ tạo hình trong tranh Sình vào các bài học
trang trí cho sinh viên mĩ thuật ở trƣờng CĐSP Nghệ An giúp sinh viên
hiểu biết hơn nghệ thuật truyền thống, kế thừa những nét tinh hoa, vận
dụng một cách sáng tạo vào qúa trình học tập. Bên cạnh đó có ý thức trong
việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tinh thần của dân tộc đang có
nguy cơ bị mai một.
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KẾT LUẬN
Qua 2 chƣơng của luận văn, trong đó chƣơng 1 nêu lên cơ sở lý luận
và thực tiễn của đề tài nghiên cứu, giới thiệu một cách khái quát về tranh
dân gian làng Sình; nêu lên thực trạng giảng dạy mĩ thuật ở trƣờng CĐSP
Nghệ An.
Trong chƣơng 2, tác giả đi sâu phân tích cứu nội dung, ngôn ngữ tạo
hình trong tranh Sình. Trên cơ sở phân tích trên, từ đó đƣa ra phƣơng pháp
thực nghiệm thích hợp. Kết quả thực nghiệm cũng đã chứng minh hƣớng đi
đúng của luận văn và luận văn có thể áp dụng cho thực tế.
Giá trị về giáo dục nhìn nhận một cách tổng quát về giá trị điển hình
của nghệ thuật trong tranh dân gian tồn tại nhiều tầng thức thẩm mỹ, chứa
đựng những tinh hoa và vốn quý của dân tộc, đã đƣợc sàng lọc qua bao
nhiêu thời gian, cho nên đã tạo nên những giá trị riêng biệt không lẫn với
bất cứ với dòng tranh nào trên thế giới.
Để thẩm thấu và mở mang tri thức và cảm nhận sâu về giá trị thẩm mỹ
nhằm khơi hứng sáng tạo trong dạy và học của cần phải nghiên cứu sâu
những mảng kiến thức liên quan về nghệ thuật dân tộc, đặc biệt là nghệ
thuật dân gian. Chính sự quay trở về nghiên cứu những thành tựu cha ông
cho nên chúng ta có cơ hội sâu hơn và tiếp xúc với các hệ thống kiến thức
của các môn liên ngành làm cơ sở lí luận trong nhận định và đánh giá thẩm
mỹ. Những phân tích chuyên sâu về yếu tố tạo hình trong tranh dân gian
làng Sình, sự kết hợp hài hòa giữa việc sử dụng nét, mảng màu tạo nên sự
độc đáo của tranh Sình dƣới một hình thức mới, từ đó góp phần làm phong
phú thêm tƣ liệu trong học tập và sáng tạo nghệ thuật. Là nền tảng cho mỗi
chúng ta tiến sâu hơn kho tàng mĩ thuật của dân tộc, làm hành trang trong
giáo dục và đào tạo nghệ thuật hôm nay.
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PHỤ LỤC 1
KHUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MĨ THUẬT
Khối kiến thức

Tín chỉ

Học kỳ 1
Kiến thức giáo dục đại cƣơng

5

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
- Kiến thức cơ sở ngành
- Kiến thức ngành:
+ Giải phẩu tạo hình

2

+ Luật xa gần

2

+ Lịch sử mĩ thuật thế giới

2

+ Vẽ khối cơ bản - đồ vật đen trắng

2

+ Trang trí cơ bản

2

+ Kí họa đen trắng

2

+ Bố cục 1

1

Học kỳ 2
Kiến thức giáo dục đại cƣơng

8

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
- Kiến thức cơ sở ngành

4

- Kiến thức ngành:
+ Vẽ tƣợng chân dung ngƣời đen trắng

2

+ Vẽ tĩnh vật màu

2

+ Nghiên cứu vốn cổ dân tộc và ứng dụng

1

+ Bố cục 1

1

Học kỳ 3
Kiến thức giáo dục đại cƣơng
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

2
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- Kiến thức cơ sở ngành

3

- Kiến thức ngành:
+ Mỹ học đại cƣơng

2

+ Mĩ thuật học

2

+ Vẽ tƣợng ngƣời đen trắng

2

+ Trang trí ứng dụng

2

+ Kí họa đen trắng

2

+ Bố cục 2

1

+ Lý luận chung về phƣơng pháp dạy học mĩ thuật

2

Học kỳ 4
Kiến thức giáo dục đại cƣơng

3

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
- Kiến thức cơ sở ngành

2

- Kiến thức ngành:
+ Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

+ Vẽ chân dung ngƣời đen trắng

2

+ Trang trí ứng dụng 2

2

+ Bố cục 2

1

+ Thực hành sƣ phạm mĩ thuật

2

- Thực tập

2

Học kỳ 5
Kiến thức giáo dục đại cƣơng

0

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
- Kiến thức cơ sở ngành

3

- Kiến thức ngành:
+ Nghệ thuật học đại cƣơng

2

+ Logic học

1
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+ Vẽ ngƣời đen trắng

2

+ Điêu khắc

2

+ Trang trí ứng dụng 3

2

+ Kí họa màu

2

+ Thực hành sƣ phạm mĩ thuật 2

2

Học kỳ 6
Kiến thức giáo dục đại cƣơng

1

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
- Kiến thức cơ sở ngành

0

- Kiến thức ngành:
+ Lịch sử mĩ thuật Việt Nam

2

+ Vẽ ngƣời màu

2

+ Trang trí ứng dụng 4

2

+ Bố cục 3

2

+ Thực hành sƣ phạm mĩ thuật 3

2

- Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
+ Chuyên ngành sơn dầu
- Thực tập sƣ phạm 2:

4
3
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PHỤ LỤC 2: ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC: TRANG TRÍ CƠ BẢN
1. Mã học phần: 530.07
2. Loại học phần: Bắt buộc
3. Dạy ở các ngành: CĐSP Mĩ thuật.
4. Số tín chỉ: 2 (30 tiết). Trong đó:
-

Lý thuyết:

4 Tiết

-

Thực hành:

26 Tiết

-

Hƣớng dẫn tự học:

26 tiết

-

Chuẩn bị của sinh viên:

60 Tiết

5. Môn học tiên quyết: Không.
6. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: Sinh viên nắm đƣợc những kiến thức cơ bản của trang trí, thông
qua đó có thể hiểu và nhận thức đƣợc vẻ đẹp của tự nhiên xã hội, con ngƣời.
Nắm đƣợc kiến thức khoa học của bộ môn trang trí cơ bản, các hình thức
trang trí, nguyên tắc về màu sắc, truyền thống nghệ thuật độc đáo của dân tộc.
Kỹ năng: Vận dụng kiến thức cơ bản vẽ đƣợc các bài trang trí hình vuông,
hình tròn, đƣờng diềm và biết cách pha màu sắc
Thái độ: Cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của màu sắc trong bài trang trí cơ bản
7. Tóm tắt nội dung môn học:
Nghiên cứu các khái niệm về nguyên tắc sử dụng màu sắc; hiểu về màu cơ
bản, màu bổ túc, màu tƣơng phản, màu nóng, màu lạnh, hoà sắc tƣơng đồng,
hoà sắc tƣơng phản, các hình trang trí cơ bản nhƣ hình tròn, hình vuông,
đƣờng diềm. Trang bị kiến thức ban đầu rất cơ bản và quan trọng để làm cơ sở
cho sinh viên học tập và nghiên cứu sau này.
8. Nội dung chi tiết môn học:
Chƣơng 1: NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG. (Lý thuyết: 2 tiết)
1. Khái niệm về trang trí
2. Nguồn gốc và sự phát triển
3. Vai trò của trang trí đối với đời sống con người
4. Tính hiện đại và tính dân tộc trong trang trí
5. Các loại hình trong trang trí
Chƣơng 2: MÀU SẮC (19 tiết = 1 Lý thuyết, 18 Thực hành)
1. Khái niệm về màu sắc
2. Màu sắc trong thiên nhiên và trong hội họa
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1. Vai trò màu sắc trong học tập và sáng tác Mĩ thuật
2. Thực hành: Thể hiện các bài tập màu sắc đóng hành tập
Chƣơng 3: TRANG TRÍ CÁC HÌNH CƠ BẢN (35 Tiết = 1 Lý thuyết: 34 Thực
hành)
1. Khái niệm về trang trí
2. Các nguyên tắc cơ bản trong trang trí
3. Vai trò trang trí cơ bản trong hội họa và trong cuộc sống
4. Vai trò của màu sắc trong học tập và sáng tác Mĩ thuật
5. Phương pháp tiến hành vẽ các hình trang trí cơ bản
6. Thực hành: Trang trí các hình cơ bản.
9. Học liệu:
- Học liệu bắt buộc
1. Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Ngọc Tới - Giáo trình
trang trí - NXB Giáo dục, 1998
- Học liệu tham khảo:
1. Hoàng Minh - Hoa văn trang trí thông dụng - NXB Văn hoá thông tin,
2000
2. Tạ Phƣơng Thảo - Giáo trình trang trí - NXB Đại học Sƣ phạm, 2003
3 Trần Hữu Tƣ, Nguyễn Thu Uyên - Các bài mẫu trang trí hình vuông, hình
tròn, đƣờng diềm - NXB Giáo dục,2000
10. Hình thức tổ chức dạy học
a. Lịch trình chung:
Lên lớp
Nội dung

Lý
thuyết

Thực
hành

Chƣơng 1. Những kiến thức chung

2

Chƣơng 2: Màu sắc

1

9

Chƣơng 3. Trang trí các hình cơ bản

1

17

Hƣớng
dẫn tự học
9
17

Tự
Tổng
học
4

6

20

39

36

71

Tổng
4
26
26
60 116
11. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
Dạy theo lớp từ 8 đến 10 sinh viên / 1 giảng viên. / 1 nhóm
Sinh viên cần đảm bảo đầy đủ các giờ giảng, giờ thực hành và các buổi tổ
chức nhận xét, thảo luận dƣới sự hƣớng dẫn và điều khiển của giảng viên theo
quy chế hiện hành. Tổ chức tự học theo nhóm để có kết quả nghiên cứu, thảo
luận, thực hành tốt hơn.
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Phải nghiên cứu chƣơng trình cụ thể ở mục Học liệu. Ngoài học tập trên
lớp, phải chăm chỉ nghiên cứu, thảo luận trong thực hiện bài tập để đạt chất
lƣợng bài tập tốt nhất tại Thƣ viện, ở nhà, lớp thực hành và ở nhà..
Sinh viên đi học nghiêm túc, đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị bài tốt trƣớc khi
vào lớp, giờ học trên lớp phải tự giác học tập, có ý thức tìm tòi, sáng tạo, thảo
luận tích cực, có chất lƣợng, hoàn thành bài đúng thời gian quy định.
12. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
12.1. Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo
luận, …)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng
viên giao cho cá nhân /tuần; bài tập nhóm /tháng; bài tập cá nhân/ học kỳ, …).
Đọc trƣớc các tài liệu đã cho ở mục Học liệu
- Hoạt động theo nhóm: SV tham gia làm bài tập nhóm đầy đủ, nghiêm túc.
Tham gia tích cực trong các hoạt động nhóm trên lớp.
- Giờ hƣớng dẫn tự học giảng viên bố trí lên lớp để hƣớng dẫn, giao bài,
nhận xét và chấm bài: 5 tiết
12.2. Tiêu chí đánh giá
- Thực hiện Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ
thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày15/8/2007
của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Áp dụng theo Quyết định 702/QĐ-CĐSP ngày 22 tháng 11 năm 2013 ban
hành kèm theo Quy chế về đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên, học
viên về hình thức thi học phần tại trường CĐSP Nghệ An:
+ Chuyên cần và ý thức học tập (HS 1): 10 điểm. Dựa trên các tiêu chí:
Nghỉ học không lý do: trừ 0,8 điểm/1 tiết, có lý do: trừ 0,3 điểm/1 tiết.
Ngoài việc trừ điểm do vắng học, giảng viên căn cứ vào tinh thần thái độ,ý
thức học tập của sinh viên để hạ điểm chuyên cần của sinh viên.
+ Nghỉ học quá 20% số tiết của học phần thì phải học lại học phần này.
+ Kiểm tra (HS2): Tham gia đầy đủ các bài thực hành trên lớp (Sinh viên
phải tham gia đầy đủ các bài thực hành). Đƣợc thể hiện trong chƣơng trình chi
tiết. Giảng viên lựa chọn hai con điểm của hai trong các bài thực hành để làm
điểm (HS2)
+ Cách tính điểm: Chấm theo thang điểm 10, Điểm học phần lấy đến một số
chữ thập phân sau khi đã làm tròn
Điểm học phần (thực hành) = (Điểm HS1 + Điểm các bài thực hành x 2)/N
N = (Số con điểm hệ số 1 + số con điểm hệ số 2 x 2)

PHỤ LỤC 3: TRANH DÂN GIAN LÀNG SÌNH
BỘ TRANH TƢỢNG BÀ
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3.1 – Tƣợng chùa

3.2 – Tƣợng ngang

3.3 – Tƣợng đế

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 19/04/2016]

TRANH BẾP
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3.4.1 - Tƣợng Bếp (thời xƣa)

3.4.1 - Tƣợng Bếp (thời nay)
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 19/04/2016]

BỘ TRANH THẾ MẠNG
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3.5 - Ảnh nam

3.6 - Ảnh nữ

3.7 - Ảnh bé gái

3.8 - Ảnh bé trai

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 19/04/2016]
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3.9 – Tranh khí dụng (hộ thần)

3.10 - Tranh Mẫu Thoại
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 19/04/2016]
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3.11 - Bộ Bát Âm
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 19/04/2016]
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3.12 – Tranh 12 con giáp
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 19/04/2016]

PHỤ LỤC 4
GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM
Bài dạy: Chƣơng 3 - Trang trí các hình cơ bản
BÀI 2: TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Kiến thức:
- Biết phân bố các mảng hoạ tiết lớn nhỏ sao cho bố cục chung hài hoà cân
đối và đẹp mắt, biết tạo trọng tâm và phân bố màu sắc.
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- Khai thác đƣợc các yếu tố tạo hình của tranh dân gian làng Sình vào trong
khuôn khổ nhất định của hình vuông.
2. Kĩ năng:
- Nắm và hiểu đƣợc phƣơng pháp sắp xếp bố cục các hoạ tiết trang trí trong
khuôn khổ hình vuông
- Thể hiện đƣợc kỹ năng trang trí sạch đẹp khéo léo trong cách trình bày.
3. Thái độ:
- Sinh viên tích cực, hứng thú, yêu thích môn học
- Có ý thức học tập nghiên cứu bài học
III. PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

- Thuyết trình, phân tích
- Trực quan, Hoạt động học tích cực.
- Luyện tập thực hành.
IV. CHUẨN BỊ

1. Giảng viên: Máy tính, máy chiếu, tập tranh ảnh phiên bản tranh dân gian,
các bài tập của SV khóa trƣớc…
2. Sinh viên: Sƣu tầm một số tranh dân gian làng Sình, đồ dùng học tập
V. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

Nội dung

1. Khái niệm về trang trí hình tròn:

Hoạt động của GV và
SV

GV: Thế nào là trang

Trang trí hình tròn là sắp xếp trên bề mặt nó trí hình tròn?
những hình mảng, những hoạ tiết, những màu sắc SV: Thảo luận, trả lời
và các độ đậm nhạt để làm tôn vẻ đẹp hình thể
của nó.
2. Đặc điểm của hình tròn

GV: Anh (chị) hãy

Hình tròn có điểm trọng tâm chính là tâm của nêu đặc điểm của hình
hình tròn. Bố cục phải hoàn chỉnh có đặc điểm tròn?
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hình tròn. Khi trang trí cần làm nổi rõ trọng tâm, SV: Thảo luận và rút
có mảng chính, mảng phụ, cần tránh những hình ra kết luận về đặc
mảng làm phá vỡ khuôn hình

điểm hình tròn.

Trong thực tế, trang trí hình tròn đƣợc áp dụng
trong trang trí gạch nền, khăn trải bàn ... mặt GV: Trong thực tế
trống đồng Ngọc Lu là một trang trí đẹp, họa tiết trang trí hình tròn
đƣợc sắp xếp theo nguyên tắc phá thế, xen kẽ, thƣờng đƣợc áp dụng
nhắc lại. Họa tiết chính ở giữa mặt trống đồng là ở đâu, nêu ví dụ?
hình ngôi sao nhiều cánh nhọn, phá thế đơn điệu SV: Thảo luận, trả lời
của các vòng tròn đồng tâm, tạo cho mặt trống
đẹp, sinh động .
3. Những nguyên tắc sắp xếp bố cục đƣợc áp
dụng trong trang trí hình tròn:
- Sử dụng nhiều nguyên tắc: Đăng đối, phá thế, GV: Anh (chị) hãy
nhắc lại, xen kẽ

nêu nguyên tắc trang

+ Nguyên tắc đăng đối: Một họa tiết giống nhau, trí hình tròn?
bằng nhau đƣợc nhắc lại ở 2 bên đƣờng trục gọi là
đăng đối. Hai bên hoặc trên dƣới đăng đối với SV: Thảo luận và rút
nhau gọi là đăng đối đơn. Bốn góc đều đƣợc nhắc ra kết luận về nguyên
lại 1 họa tiết giống nhau theo 2 đƣờng trục cắt đôi tắc trang trí hình tròn.
nhau ở giữa gọi là đăng đối kép.
+ Nguyên tắc phá thế: Dùng hình mảng, đậm
nhạt, màu sắc khác nhau, đƣờng nét khác nhau,
tạo nên sự tƣơng phản giữa chúng (giữa mảng to,
mảng nhỏ; giữa mảng đậm, mảng nhạt; giữa màu
nóng, màu lạnh; giữa nét cong, nét thẳng). Tuy
không đều nhau, không giống nhau nhƣng vẫn
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phải tạo ra sự thăng bằng và cân xứng thuận mắt
mà không lấn át của nhau.
+ Nguyên tắc nhắc lại: Dùng 1 họa tiết giống
nhau, đặt cạnh nhau liên tiếp
+ Nguyên tắc xen kẽ: Dùng 2 họa tiết, hoặc 2
nhóm họa tiết khác nhau xếp xen nhau liên tiếp,
cứ họa tiết này lại đến họa tiết khác
4. Trình tự tiến hành trang trí hình tròn:

GV: Tại sao khi tiến

Bước1: Tìm bố cục

hành trang trí một

- Kẻ các đường chéo, trục dọc trục ngang

hình tròn lại phải tuân

Xác định điểm trọng tâm (giao điểm của các

thủ theo các bƣớc?

đƣờng chéo, các trục) 4-8 phần tuỳ theo ý định

nêu khái quát công

của ngƣời vẽ

việc của các bƣớc đó?
SV: Thảo luận - Trả
lời
- Thực hành vẽ
trang trí hình tròn.

- Vẽ phác mảng chính mảng phụ
+ Sắp xếp các mảng để bố cục có trọng tâm đảm
bảo sự cân đối và phong phú về mảng. Có thể sử
dụng đăng đối bằng nhau, hoặc đăng đối có thay SV: Thực hành
đổi, xen bằng nhắc lại.
GV: - Phác hình bằng
những hình kỉ hà,
chƣa đi vào chi tiết
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Bước 2: Tìm hoạ tiết
- Khai thác trong tranh dân gian làng Sình làm
họa tiết trang trí

GV: - Lựa chọn một
số tranh dân gian làng
Sình.
- Hƣớng dẫn SV cách
khai thác thành các
họa tiết trang trí.

SV: Thực hành
GV: Quan sát, nhận
xét

Tìm họa tiết phù hợp với các mảng hình, phù hợp
với đặc điểm của hình trang trí.
Bước 3: Tìm phác thảo đen trắng
- Vẽ phác mảng chính mảng phụ

SV: Thực hành

+ Sắp xếp các mảng để bố cục có trọng tâm đảm - Làm 2 đến 3 phác
bảo sự cân đối và phong phú về mảng. Có thể sử thảo đen trắng
dụng đăng đối bằng nhau, hoặc đăng đối có thay
đổi, xen bằng nhắc lại.

GV: Quan sát, nhận

+ Tìm đậm nhạt với ba sắc độ: sáng, tối, trung xét
gian, phân phối đậm nhạt sao cho nổi rõ trọng
tâm, tạo cho bố cục cân đối.
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Bước 4: Tìm phác thảo màu
Căn cứ vào hình mảng đậm nhạt trên phác thảo SV: Thực hành
đen trắng tìm phác thảo màu
GV: - Yêu cầu SV
nghiên cứu màu sắc
trong tranh dân gian
làng Sình đƣa vào bài
học.
Bước 5: Thể hiện và hoàn chỉnh bài vẽ
- Đây là bƣớc can hình, hoặc phóng lớn theo tỉ lệ,
đúng khuôn khổ quy định và tiến hành tô màu GV: Quan sát, nhận
hoàn chỉnh bài. Khi tô màu cũng phải thực hiện từ xét
toàn bộ đến chi tiết, trƣớc hết phải cho màu sắc
lấp kín toàn bộ không gian thực hiện bài vẽ sau SV: Thực hành
đó mới dần dần đi sâu vào chi tiết. Phải tô từ
mảng lớn đến mảng nhỏ, từ màu nhạt đến màu
đậm.
- Khi vẽ xong toàn bộ các mảng màu, dùng bút
nhỏ đi nét hoặc chi tiết và điều chỉnh những chỗ

Trang trí hình tròn

chƣa ke gọn
- Bài vẽ hoàn thành để khô hẳn, sau đó dùng
thƣớc kẻ và ê ke cắt rời khỏi bảng dán lên mặt
bảng và dán lên mặt tờ giấy trắng cho ngay ngắn.
- Bài vẽ đƣợc trang trọng đặt trên mặt giấy, ta còn
SV: Nguyễn Văn A
Lớp: K38 - CĐMT
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gọi là bo bài. Việc bo bài sẽ tôn giá trị của bài vẽ
và có hiệu quả rõ rệt về chất lƣợng.

SV: Treo bài
GV: Nhận xét, đánh
giá

PHỤ LỤC 5
GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM
Bài dạy: Chƣơng 3 - Trang trí các hình cơ bản
BÀI 3: TRANG TRÍ ĐƢỜNG DIỀM
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Kiến thức:
- Hiểu đƣợc tầm quan trọng của trang trí đƣờng diềm trong trang trí và
trong đời sống.
- Khai thác đƣợc các yếu tố tạo hình của tranh dân gian làng Sình vào các
bài tập cơ bản.
2. Kĩ năng:
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- Nắm và hiểu đƣợc phƣơng pháp sắp xếp bố cục các hoạ tiết trang trí trong
khuôn khổ trang trí đƣờng diềm
- Thể hiện đƣợc kỹ năng trang trí sạch đẹp khéo léo trong cách trình bày.
3. Thái độ:
- Sinh viên tích cực, hứng thú, yêu thích môn học
- Có ý thức học tập nghiên cứu bài học
III. PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

- Thuyết trình, phân tích
- Trực quan, Hoạt động học tích cực.
- Luyện tập thực hành.
IV. CHUẨN BỊ

1. Giảng viên: Máy tính, máy chiếu, tập tranh ảnh phiên bản tranh dân gian,
các bài tập của SV khóa trƣớc…
2. Sinh viên: Sƣu tầm một số tranh dân gian làng Sình, đồ dùng học tập
V. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

Nội dung

Hoạt động của GV và
SV

3. Khái niệm chung về đƣờng diềm
a. Đƣờng diềm là gì?
Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta
thƣờng gặp những hoạ tiết trang trí (TT) xung
quanh ấm chén, lọ; xung quanh những tấm bia
cổ, cổng đình làng; những tấm thổ cẩm đân
tộc, nẹp váy ống tay áo của ngƣời vùng cao;

GV: Đƣa 1 số hình

Mƣờng, Mán, Tây nguyên... Những hoạ tiết minh hoạ.
TT ấy đƣợc kéo dài liên tục tạo thành một dải
Hỏi: Anh (chị) hiểu
TT có thể nhắc đi nhắc lại mãi không nhàm
nhƣ thế nào là gọi đƣờng
chán, có thể ngắt ở bất cứ khoảng cách nào.
diềm?
Mục đích của nó là làm cho đẹp, cho nổi rõ cái
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chính: nhƣ ấm chén, bia, cổng, khăn, quần

SV: Quan sát, thảo luận

áo... và những dải hoạ tiết kéo dài liên tục đó và rút ra kết luận về
đƣợc gọi là đƣờng diềm.

đƣờng diềm.

b. Nguyên tắc trang trí đƣờng diềm:
Đƣờng diềm là một dải trang trí kéo dài liên
tục nên có một số nguyên tắc bố cục cơ bản
nhƣ sau:
GV: Anh (chị) hiểu
nhƣ thế nào là nguyên tắc
Dùng một hoạ tiết TT sắp xếp cạnh nhau lặp lại
- Nguyên tắc lặp lại:

liên tục từng đoạn một để tạo nên một dải
băng dài liên tục
Nguyên tắc lặp lại thƣờng gặp trong TT:

SV: Quan sát, thảo luận,
trả lời

cốc, chén, đĩa, bằng khen, cổ tay, gấu áo váy.
Hoạ tiết xung quanh những nhạc cụ, trống
đồng ... Các loại đƣờng diềm dù đơn giản hay
phức tạp cổ điển hay biến dạng đều phải dùng
nguyên tắc lặp lại.
- Nguyên tắc xen kẽ:
Dùng 2 hoạ tiết TT khác nhau xếp xen kẽ
từng cặp một nối tiếp liên tục.
V: Anh (chị) hiểu nhƣ
thế nào là nguyên tắc lặp
diềm trở nên chặt chẽ, vững chãi. Hai cặp hoạ lại
Nguyên tắc này làm cho bố cục của đƣờng

tiết kết hợp tạo nên những mảng to, nhỏ của
hoạ tiết có sự chuyển động nhịp nhàng hấp
dẫn.
Nguyên tắc xen kẽ tạo sự nhịp nhàng uyển
chuyển liên tục hợp lý, hợp mắt và có sức lôi

SV: Quan sát, thảo luận,
trả lời
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cuốn hấp dẫn.
- Nguyên tắc đối xứng:
Các hoạ tiết TT phải đƣợc sắp đặt theo các
trục đối xứng (trục nằm, trục đứng) để các họa
GV: Anh (chị) hiểu nhƣ
thế nào là nguyên tắc lặp
nhóm đối xứng nhau theo 2 trục nằm và đứng lại
tiết phải dựa vào đó mà xoay quanh theo từng
để nhằm tạo thế cân bằng của toàn bộ bố cục.
Nguyên tắc đối xứng rất cần thiết trong khi

SV: Quan sát, thảo luận,
trả lời

làm một bài TT đƣờng diềm, nó tạo sự cân
đối, vững chãi của toàn bộ họa tiết.
- Nguyên tắc xoay chiều:
Những hoạ tiết trang trí xếp xen kẽ nhau
ngƣợc lại nhau – Hai hoạ tiết thuận chiều và
ngƣợc chiều kết hợp thành một loạt những bố
cục chung thuận mắt kéo dài.
Nguyên tắc xoay chiều trong bố cục trang
trí làm cho các hoạ tiết thêm sinh động, vui
mắt. Những hoạ tiết trang trí hoàn toàn giống

GV: Anh (chị) hiểu nhƣ
thế nào là nguyên tắc lặp
lại

nhau, chỉ xoay ngƣợc chiều gây đƣợc cảm giác
động, thế khác nhau.

SV: Quan sát, thảo luận,

Nguyên tắc xoay chiều đóng góp sự chuyển trả lời
nhịp về hình nét và mảng trong bố cục rất
nhiều. Khi vận dụng nguyên tắc xoay chiều,
cần biết vận dụng những chi tiết và đƣờng
cong của mô típ mà sắp xếp sao cho linh hoạt
và hấp dẫn
c. Phƣơng pháp làm 1 bài trang trí
đƣờng diềm:

GV: Tại sao khi tiến
hành trang trí một đƣờng
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Bước 1:
- Tìm nội dung chủ đề
- Phác mảng lớn, mảng nhỏ xen kẽ

diềm lại phải tuân thủ
theo các bƣớc? nêu khái
quát công việc của các
bƣớc đó?
SV: Quan sát, thảo
luận và rút ra kết luận về
nguyên tắc trang trí
đƣờng diềm.
- Thực hành vẽ trang
trí đƣờng diềm
GV: Quan sát, chỉnh
sửa bài

Bước 2:
- Tiến hành vẽ các hoạ tiết
SV: Thực hành
GV: Quan sát, nhận xét

Xây dựng hoạ tiết dựa trên các họa tiết đƣợc
lấy ra từ trong tranh dân gian làng Sình, có thể
sử dụng nguyên mẫu hoặc sáng tạo, kết hợp
với các dạng hoa văn khác).
Bước 3: Phác thảo đen trắng và phác thảo
màu
* Phác thảo đen trắng:

SV: Tìm 2 đến 3 phác
thảo đen trắng

[[
GV: Quan sát, nhận xét
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* Phác thảo màu:

SV: Tìm 2 đến 3 phác
thảo màu
GV: Quan sát, nhận xét

Bước 5: Thể hiện và hoàn chỉnh bài vẽ
- Đây là bƣớc can hình, hoặc phóng lớn theo
tỉ lệ, đúng khuôn khổ quy định và tiến hành tô

GV: Quan sát, nhận xét

màu hoàn chỉnh bài. Khi tô màu cũng phải
thực hiện từ toàn bộ đến chi tiết, trƣớc hết phải

SV: Thực hành

cho màu sắc lấp kín toàn bộ không gian thực
hiện bài vẽ sau đó mới dần dần đi sâu vào chi

TRANG TRÍ ĐƢỜNG DIỀM

tiết. Phải tô từ mảng lớn đến mảng nhỏ, từ
màu nhạt đến màu đậm.
- Khi vẽ xong toàn bộ các mảng màu, dùng
bút nhỏ đi nét hoặc chi tiết và điều chỉnh
những chỗ chƣa ke gọn
- Bài vẽ hoàn thành để khô hẳn, sau đó dùng

SV: NGUYỄN VĂN A
NHÓM 1 – K38 CĐSPMT

thƣớc kẻ và ê ke cắt rời khỏi bảng dán lên mặt
bảng và dán lên mặt tờ giấy trắng cho ngay
ngắn.

SV: Treo bài
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- Bài vẽ đƣợc trang trọng đặt trên mặt giấy,

GV: Nhận xét, đánh giá

ta còn gọi là bo bài. Việc bo bài sẽ tôn giá trị
của bài vẽ và có hiệu quả rõ rệt về chất lƣợng.

PHỤ LỤC 6
UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY
Họ và tên giáo viên: ............................. Đơn vị CM: .....................................
Tên bài giảng: ............................................................................................
..................................................................................................................
Thời gian bắt đầu: ........ giờ ........phút.
Kết thúc: ......... giờ ...........phút.
Họ và tên giám khảo: ..................................................................................

* NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
(Đánh dấu (X) vào các mục mà Anh/Chị lựa chọn)
a. Rất tốt
b. Tốt
c. Bình thƣờng
Tiêu chí đánh giá

TT
I

CHUẨN BỊ

1

Đề cƣơng bài giảng chi tiết, giáo án đầy đủ

2

Xác định đúng mục đích, yêu cầu

d. Chƣa tốt
Điểm đánh giá
a

b

c

d
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3

Chuẩn bị tài liệu, thiết bị đồ dùng dạy học

II

NỘI DUNG

4

Khối lƣợng kiến thức hợp lý, cấu trúc khoa học và logic

5

Chính xác phù hợp đối tƣợng

6

Thể hiện đƣợc mục đích, yêu cầu đề ra

7

Phản ánh đƣợc tính cập nhật kiến thức, tính đại diện của khoa học
chuyên ngành và gắn bó đƣợc với chƣơng trình phổ thông nếu có

III

PHƢƠNG PHÁP

a

b

c

d

a

b

c

d

c

d

8

Phong thái và nghệ thuật sƣ phạm

9

Lựa chọn đúng và thực hiện có hiệu quả phƣơng pháp dạy học

10

Khai thác hiệu quả dạy học

IV

a b
KIẾN THỨC - HIỆU QUẢ
Thực hiện đúng quy trình bài học, sinh viên nắm đƣợc kiến thức cơ bản và
có khả năng vận dụng.
Đúng giờ quy định

11
12

Ngày ........ tháng ........ năm 20....
CHỮ KÝ CỦA GIÁM KHẢO

PHỤ LỤC 7
MỘT SỐ BÀI VẼ TRANG TRÍ HÌNH TRÒN CỦA SINH VIÊN

Bài vẽ của nhóm đối chứng

Bài vẽ của nhóm thực nghiệm
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[Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/05/2017]

Bài vẽ của nhóm đối chứng

Bài vẽ của nhóm thực nghiệm
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[Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/05/2017]

PHỤ LỤC 8
MỘT SỐ BÀI VẼ TRANG TRÍ ĐƢỜNG DIỀM CỦA SINH VIÊN

Bài vẽ của nhóm đối chứng

Bài vẽ của nhóm thực nghiệm

89

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 14/06/2017]

