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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Dân tộc ta đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, Đế
quốc Mỹ và đã giành thắng lợi vẻ vang. Ở đất nước mà hơn ba mươi năm
không dời tay súng, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ là hình ảnh con người đẹp
nhất, là niềm tự hào lớn của cả dân tộc. Những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ - anh
Vệ quốc quân trước kia, anh Giải phóng quân sau này đã đi qua hai cuộc
kháng chiến và viết lên những chiến công chói lọi: Chiến thắng Điện Biên
Phủ, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1968, trận Hà Nội - Điện
Biên Phủ trên không… Đặc biệt là cuộc Tổng tiến công vĩ đại năm 1975
mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc vẻ vang cuộc chiến
tranh cách mạng suốt ba mươi năm, đánh thắng hoàn toàn các cuộc chiến
tranh xâm lược của hai đế quốc lớn, thống nhất đất nước, non sông thu về một
dải. Những chiến công đó đã đi vào lịch sử như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống
Đa của thế kỷ XX. Đó là bước đi của những người anh hùng tiếp nối truyền
thống vẻ vang của cha ông, đang nhịp bước cùng thời đại với tư cách là
“Người lính đi đầu”.
Vì thế, trong cuộc sống cũng như trong nghệ thuật, hình ảnh anh bộ đội
Cụ Hồ bao giờ cũng chiếm chỗ cao nhất trong tâm hồn quần chúng và trong
trái tim của các nhà sáng tác nghệ thuật, đặc biệt các họa sĩ sáng tác tranh cổ
động. Một trong những thể loại tranh có vai trò to lớn, phục vụ đắc lực cho
nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đấu tranh cách mạng, vận động quần chúng
gắn và trở thành thứ vũ khí tinh thần mạnh mẽ trong hành trình giành độc lập
cho dân tộc. Thông qua các tác phẩm tranh cổ động, ta có thể thấy hình tượng
người lính được thể hiện rất đậm nét trong suốt hai cuộc kháng chiến chống
Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, với nhiều khía cạnh tình cảm, tinh thần khác
nhau: lòng trung thành, tình yêu quê hương tổ quốc, tình quân dân, ý chí
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chiến đấu kiên cường, sự hi sinh... Và quan trọng hơn, hình ảnh người chiến sĩ
trong tranh cổ động thời kỳ này cho chúng ta hiểu được một giai đoạn lịch sử
đấu tranh hào hùng, sự tiếp nối phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm
của dân tộc, nghệ thuật quân sự lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu
chống mạnh. Sự phát triển và trưởng thành lớn mạnh của Quân đội nhân dân
Việt Nam đã thống nhất toàn vẹn non sông và giữ vững độc lập, chủ quyền
của Tổ quốc.
Nhìn lại những thành tựu đã qua và suy nghĩ, đánh giá về tranh cổ động
Việt Nam hôm nay. Theo xu thế phát triển của xã hội thì càng ngày, vai trò
của tuyên truyền cổ động trực quan càng được khẳng định khi thực hiện chức
năng tuyên truyền kịp thời những sự kiện, nghị quyết, chủ trương, đường lối
chính sách của Đảng hay pháp luật của Nhà nước một cách sinh động, đến với
quần chúng nhân dân một cách cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm… Khắp nơi,
trên những trục đường giao thông, khu công cộng, những nơi đông người qua
lại... ta luôn thấy tranh cổ động ở những vị trí dễ nhận biết, với kích thước
lớn, màu sắc mạnh mẽ, rực rỡ, thu hút sự chú ý của mọi người. Các tranh này
có nội dung rõ ràng, nhằm tuyên truyền, cổ động mang tính xã hội rộng lớn.
Công tác tuyên truyền vẫn rất được coi trọng tranh cổ động thể hiện qua việc
tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phê phán, đấu tranh với
những tệ nạn xã hội. Phát động, biểu dương nhiều phong trào thi đua, gương
điển hình tiên tiến, các tập đoàn kinh tế lớn… Việc xoá đói giảm nghèo, làm
từ thiện xã hội và bao kỳ tích của 54 dân tộc anh em sống trên dải đất hình
chữ S trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, hay như mối
quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế - đối tác trong nền kinh tế hội nhập mới.
Tranh cổ động là một loại hình nghệ thuật có sức truyền cảm cao đối
với người xem, chính vì vậy tranh cần sự sáng tạo riêng của khối óc, con tim
giàu cảm xúc của người sáng tác ra nó. Các hoạ sĩ trẻ đã rất nhanh nhạy và
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khai thác triệt để ưu điểm của thể loại tranh này. Đã có nhiều tác phẩm do họa
sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư tích cực sáng tác phục vụ các phong trào đấu
tranh trong nước và trên thể giới, cổ động các kế hoạch sản xuất rất phổ biến.
Trên cơ sở phổ biến đó, chúng ta cần nâng cao dần chất lượng tranh lên cho
thích hợp với yêu cầu đấu tranh cách mạng hiện nay. Cụ thể cần nghiên cứu
sâu hơn, bài bản hơn để đưa những đề tài tranh cổ động tuyên truyền đi vào
đời sống một cách thiết thực, gần gũi hơn trong xã hội hiện đại. Với trách
nhiệm là “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa, ngày nay chúng ta cần phải tìm ra
cái tứ mới cho tranh cổ động, để vừa đảm bảo tính thời sự, vừa hiện đại
nhưng vẫn giữ được nét truyền thống cổ động Việt Nam.
Tuy nhiên, qua các đợt triển lãm gần đây, chúng ta cũng phải nhận thấy
còn ít tác phẩm tranh cổ động có chất lượng và xứng tầm. Nổi lên những vấn
đề cần suy nghĩ như chất lượng thường đơn điệu, khô cứng, trùng lặp về ý tứ,
bố cục chưa chặt chẽ, phong cách thể hiện, màu sắc giống nhau. Nhưng nguy
hại nhất là nhiều tác giả (hay rơi vào nhóm họa sĩ trẻ) không nắm vững kiến
thức lịch sử, không chịu khó nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hình ảnh, hiện vật.
Đến khi vẽ tranh đã làm cho công chúng thất vọng bởi hình ảnh, nội dung
không phản ánh đúng lịch sử, gây phản cảm. Chúng ta không phủ nhận tính
ưu việt của tin học, từ khi công nghệ thông tin phát triển, nhiều hoạ sĩ tranh cổ
động đã sáng tác bằng phần mềm đồ họa vi tính. Cách tạo hình nhanh và đáp
ứng được nhu cầu thực tiễn hiện nay. Nhưng không phải ai biết sử dụng máy
tính đều vẽ được tranh cổ động. Có nhiều người hiểu lầm là lấy một tấm ảnh
cắt cúp, gắn thêm chữ thuyết minh cho phần hình và coi đó là tranh cổ động.
Có một điều đáng tiếc, trong số những tranh đó, nhiều tranh không phải là
tranh cổ động bởi thiết kế sai phong cách, hình ảnh chắp vá lộn xộn, khó hiểu,
khó nhớ, không điển hình, không gây ấn tượng cho người xem.
Đồ họa ứng dụng là một ngành học luôn bắt kịp với xu thế phát triển
của xã hội, thị hiếu thẩm mỹ của người tiêu dùng cũng như sự phát triển
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không ngừng của khoa học công nghệ. Lĩnh vực thiết kế Đồ họa Thương mại
đang được các trường đào tạo về mỹ thuật ứng dụng trong nước quan tâm
phát triển theo chiều sâu, nhưng phần lớn chỉ tập trung vào Đồ họa Thương
mại mà chưa chú trọng nhiều đến mảng ĐHCT. Đây chính là lý do mà tôi đã
lựa chọn đề tài “Hình tượng người chiến sĩ trong tranh cổ động giai đoạn
1945 - 1975 vận dụng vào dạy học môn Thiết kế đồ họa, Trường Đại học
Kiến trúc Hà Nội” làm luận văn của mình. Với mong muốn đưa ra được một
phương pháp giảng dạy ĐHCT một cách tư duy logic và có hiệu quả nhất
nhằm giúp SV không những cảm thụ được thẩm mỹ, vẻ đẹp người chiến sĩ
trong tranh cổ động thời kỳ 1945-1975, mà thông qua các tác phẩm đó sẽ giúp
các em có thể kế thừa và phát huy tính sáng tạo từ hình tượng những người
lính. Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào về dân tộc và hiểu
được quá trình phát triển lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng.
Các em tự hào, tin tưởng, nhận rõ giá trị của cuộc sống hiện tại, nâng cao tinh
thần yêu nước, xây dựng thái độ lao động, ý thức tự lực tự cường, có trách
nhiệm với xã hội, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp tục sự nghiệp
của các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội
chủ nghĩa.
2. Lịch sử nghiên cứu
Trước đây, đã có nhiều tác giả viết về tranh cổ động ở nhiều góc độ
khác nhau. Phần lớn hướng nghiên cứu của các tác giả đều giới thiệu tổng
quan theo góc độ lý luận, phương pháp luận, lịch sử, văn hóa.
1/ Cuốn “Công tác tuyên truyền cổ động” của Tổng cục Thông tin in
năm 1973, lưu hành nội bộ. Nội dung phân tích vai trò của công tác tuyên
truyền cổ động.
2/ Cuốn “Tranh cổ động Việt Nam” của Vụ Mỹ Thuật, Nxb Văn hóa
thông tin, Hà Nội in năm 1977 giới thiệu về hoạt động sáng tác tranh cổ động.

5

3/ “Công tác thông tin cổ động triển lãm” của Cục Văn hóa Thông tin
cơ sở do Nxb Hà Nội xuất bản năm 1998. Cuốn sách đề cao công tác thông tin
cổ động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, việc cung cấp thông tin
tuyên truyền, tài liệu văn bản.
4/ Sách “Tự học vẽ” (tập 3) - Bố cục và các loại tranh khác của Tác giả
Nguyễn Văn Tỵ do Nxb Văn hoá - Thông tin phát hành năm 1999. Cuốn này
hướng dẫn các phương pháp thực hiện các dạng bố cục, màu sắc, phương
pháp kẻ các kiểu chữ đơn giản cũng như cách dựng hình cơ bản khá kỹ.
5/ Bộ sách tranh “Sưu tập tranh cổ động ở Bảo tàng quân đội” của Bảo
tàng quân đội do Nxb Quân đội nhân dân xuất bản năm 2002. Phần lớn trong
cuốn này chỉ là hình ảnh tác phẩm áp phích cũng như tên tác giả và năm ra
đời tác phẩm chứ không phân tích rõ ý nghĩa của bức tranh mà tác giả muốn
gửi gắm được Bảo tàng sưu tầm, tổng hợp và xuất bản.
6/ Sách “Tranh cổ động Việt Nam (1945 - 2000)” của Bộ Văn hóa Thông tin, Cục Văn hóa Thông tin cơ sở xuất bản năm 2002 là cuốn sách tổng
hợp tranh in những áp phích qua nhiều giai đoạn của lịch sử đất nước từ 1945
đến 2000.
7/ “Từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông” của tác giả Đặng Bích Ngân
do Nxb Giáo dục xuất bản năm 2002. Nội dung giới thiệu một số thuật ngữ
mỹ thuật thông dụng trong chương trình dạy và học môn mỹ thuật ở nhà
trường. Giới thiệu tóm tắt thân thế và sự nghiệp của một số hoạ sĩ có tên tuổi
trong và ngoài nước.
8/ Cuốn “Giáo trình trang trí” (tập 2) của tác giả Phạm Ngọc Tới do
Nxb Đại học Sư phạm phát hành năm 2008. Cuốn sách này hướng dẫn khá kỹ
về phương pháp thực hiện các bài trang trí trong đó hướng dẫn cách thực hiện
bài áp phích tuy nhiên không đề cập đến loại áp phích cụ thể đặc biệt áp phích
cổ động tuyên truyền về chính trị.
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9/ “Những tác phẩm quan trọng và vô giá của hội họa Việt Nam và hiện
đại (Important and priceless works of Vietnamese modern ART)” của tác giả
Phan Cẩm Thượng - Nguyễn Anh Tuấn do Nxb Mỹ thuật xuất bản năm 2010.
10/ Một số tư liệu thực tế, tác phẩm tranh cổ động sưu tầm, khảo sát
trực tiếp tại Thư viện Quốc gia và trên hệ thống trưng bày các bảo tàng: Bảo
tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân
sự Việt Nam để tổng hợp, thống kê, phân loại.
Từ những công trình kể trên và tham khảo thêm một số giáo trình, tài liệu,
tôi đã nghiên cứu và kế thừa, phát huy, đi sâu vào khai thác hình tượng người
lính thể hiện trong các tác phẩm tranh cổ động giai đoạn 1945 - 1975.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Thông qua nghiên cứu các tác phẩm tranh cổ động giai đoạn 1945 1975 sẽ giúp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào về dân tộc và hiểu
được lịch sử quá trình phát triển lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân. Từ
đó, đưa ra phương pháp dạy học phù hợp có hiệu quả nhằm nâng cao chất
lượng giảng dạy ĐHCT, đồng thời giúp SV cảm thụ được tính thẩm mỹ, vẻ
đẹp người chiến sĩ. Giúp các em hiểu ý nghĩa và kế thừa hình tượng người
lính truyền tải vào các dạng tranh đồ hoạ khác nhau.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Luận văn trình bày một số khái niệm, cơ sở lý luận của đề tài.
- Nghiên cứu đặc điểm, vai trò, chức năng và giá trị ngôn ngữ tạo hình
của tranh cổ động. Từ đó, đưa ra phương pháp giảng dạy môn Thiết kế đồ họa
phù hợp với thực tiễn giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
- Thực nghiệm và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất
lượng dạy học môn Thiết kế đồ họa tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

7

4.1. Đối tượng nghiên cứu
- Hình tượng người chiến sĩ trong tranh cổ động thông qua một số tác
phẩm tiêu biểu thời kỳ 1945 - 1975.
- Vận dụng vào giảng dạy môn Thiết kế đồ họa, trường Đại học Kiến trúc
Hà Nội.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Những tác phẩm tranh cổ động thời kỳ chiến tranh từ 1945 - 1975
thông qua 2 cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ.
- Môn Thiết kế đồ họa, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Phân tích, tổng hợp, so sánh
- Phân tích từ những tư liệu thực tế được sưu tầm, khảo sát trực tiếp tại
thư viện và trên hệ thống trưng bày các bảo tàng để tổng hợp, thống kê, phân
loại, chụp ảnh… chia thành những dạng tranh cổ động, những cách thể hiện
theo lịch sử thời gian để nhận thức, phát hiện và khai thác các khía cạnh khác
nhau, từ đó chọn lọc những thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu.
- Tổng hợp những tư liệu hồ sơ của hiện vật, những tài liệu thứ cấp
cũng được tập hợp, thống kê, phân tích nhằm rút ra những đánh giá, nhận
định khoa học làm cơ sở lý luận những mối quan hệ thông tin từ các tư liệu
thực tế đã thu thập được thành một chỉnh thể để tạo ra một hệ thống lý thuyết
mới đầy đủ và sâu sắc về chủ đề nghiên cứu. Bao gồm những nội dung sau:
Bổ sung tài liệu, sau khi phân tích phát hiện thiếu hoặc sai lệch. Lựa chọn tài
liệu, chỉ chọn những thứ cần, đủ để xây dựng luận cứ. Sắp xếp tài liệu theo
lịch đại (theo tiến trình xuất hiện sự kiện để nhận dạng động thái); sắp xếp tài
liệu theo quan hệ nhân - quả để nhận dạng tương tác. Làm tái hiện quy luật Đây là bước quan trọng nhất trong nghiên cứu tài liệu, chính là mục đích của
tiếp cận lịch sử. Giải thích quy luật, công việc này đòi hỏi phải sử dụng các
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thao tác logic để đưa ra những phán đoán về bản chất các quy luật của đối
tượng nghiên cứu.
- So sánh đối tượng nghiên cứu, thông qua cách tiếp cận đối tượng từ
nhiều góc diện khác nhau. Xem xét, đối chiếu hai hay nhiều tác giả, tác phẩm
tranh cổ động để tìm ra những điểm giống, tương tự hoặc khác biệt thông qua
các tư liệu thực tế, nhằm làm nổi bật giá trị ngôn ngữ tạo hình, đem đến một
cách tri giác mới về tranh cổ động.
5.2. Nghiên cứu thực tiễn
Lựa chọn những tranh CĐCT có đặc điểm về nội dung, có giá trị về
nghệ thuật để mô tả, phân tích những giá trị hàm chứa, đồng thời so sánh để
làm rõ sự chuyển biến về phương thức biểu đạt nội dung, nghệ thuật của tranh
cổ động nhằm rút ra những đánh giá, nhận định khoa học làm cơ sở lý luận.
5.3. Phương pháp thực nghiệm
Sau khi có đầy đủ luận cứ thì vận dụng phương pháp mới, các hình
thức tổ chức học tập mới giúp SV nâng cao chất lượng học, đưa ra phương
pháp dạy học phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ĐHCT.
6. Những đóng góp của luận văn
Luận văn đưa ra được một phương pháp giảng dạy ĐHCT tư duy logic
và có hiệu quả nhằm giúp SV:
- Đưa ra phương pháp dạy học phù hợp, có hiệu quả nhằm nâng cao
chất lượng giảng dạy ĐHCT thông qua hình tượng người chiến sĩ trong tranh
cổ động thời của thời kỳ 1945 - 1975. Giúp SV cảm thụ được tính thẩm mỹ,
vẻ đẹp người chiến sĩ, hiểu ý nghĩa và kế thừa những hình tượng người lính
vào các dạng tranh đồ hoạ khác nhau, đồng thời nâng cao chất lượng các bài
học cho SV chuyên ngành Thiết kế đồ họa.
- Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào về dân tộc. Hiểu được
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quá trình phát triển lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng để
các thế hệ trẻ nhận thức rõ giá trị của cuộc sống hiện tại, có trách nhiệm với
xã hội, xây dựng thái độ lao động mới, kế thừa và phát huy truyền thống dân
tộc, tiếp tục sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước để xây dựng và bảo vệ
vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận văn
gồm 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận về hình tượng người chiến sĩ trong tranh cổ
động và khái quát môn Thiết kế đồ họa, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Chương 2. Hình tượng người chiến sĩ trong tranh cổ động giai đoạn
1945 - 1975 và thực trạng dạy học môn Thiết kế đồ họa, trường Đại học Kiến
trúc Hà Nội
Chương 3. Vận dụng hình tượng người chiến sĩ trong tranh cổ động
giai đoạn 1945 - 1975 vào giảng dạy môn Thiết kế đồ họa, trường Đại học
Kiến trúc Hà Nội
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH TƯỢNG NGƯỜI CHIẾN SĨ
TRONG TRANH CỔ ĐỘNG VÀ KHÁI QUÁT MÔN
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Dạy - Học
1.1.1.1. Dạy - Học
Có nhiều quan niệm khác nhau về dạy học như: Dạy học là một nghề
trong xã hội hay dạy học là hoạt động của thầy giáo trên lớp. Cả hai quan niệm
đều nói về vai trò của người giáo viên, các quan niệm như vậy đều là không đủ.
Nói đến Dạy - Học phải nói đầy đủ hai hoạt động tồn tại song hành: thầy dạy, học
sinh học. Hai hoạt động này gắn bó không thể tách rời nhau được.
Hoạt động dạy học ở đây được xem xét trong tương quan giữa hoạt
động của người dạy và người học. Hoạt động dạy học của GV là một mặt của
hoạt động sư phạm. Nếu trước đây người thầy đóng vai trò trung tâm trong
quá trình dạy và học, chủ động từ việc chuẩn bị nội dung giảng dạy, phương
pháp truyền thụ, đến những lời chỉ dẫn, những câu hỏi... Còn người học tiếp
nhận thụ động, học thuộc để “trả bài”. Tuy nhiên đến nay quan niệm này đã
quá lỗi thời. Bởi góc độ khoa học sư phạm, quan niệm trên chỉ chú trọng hoạt
động một mặt, hoạt động của người thầy mà không thấy được mặt kia của
hoạt động sư phạm là hoạt động của trò. Do đó, hoạt động dạy học là hoạt
động tương tác có tính đặc thù nhằm hướng tới mục tiêu hình thành và phát
triển phẩm chất, năng lực cũng như kỹ năng của người học. Vậy GV thiết kế
hoạt động dạy học một cách đầy đủ và cụ thể bao nhiêu thì công việc dạy học
càng hiệu quả bấy nhiêu. (Trong cuốn Giao tiếp sư phạm (Nxb Giáo dục, Hà
Nội,1966), hai tác giả Hoàng Anh - Vũ Kim Thanh có dẫn ý kiến của các nhà
nghiên cứu Liên Xô trước đây như D.Z. Dunep, V.I.Đaeviađenxki, A.N.Aisue
coi hoạt động sư phạm bao gồm hoạt động dạy và học có quan hệ mật thiết
giữa thầy và trò).
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Ngày nay, khái niệm dạy học hiện đại không chỉ quan tâm đến hoạt
động dạy của giáo viên mà còn quan tâm đến hoạt động học của người học, có
thể tóm lược như sau:
Dạy - Học đều là hoạt động. Dạy là hoạt động truyền đạt lại tri thức
hoặc kĩ năng một cách có phương pháp.
Học là quá trình tiếp xúc và tiếp thu thêm các kiến thức mới hoặc bổ
sung trau dồi các kiến thức nâng cao từ các kiến thức cơ bản mà mình đã biết
từ trước.
1.1.1.2. Quá trình dạy học
Phân tích khái niệm Quá trình dạy học trong Đề cương bài giảng
chuyên đề phương pháp dạy học chuyên ngành 1 (lý luận dạy học) có nêu:
“Quá trình dạy học là một quá trình dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của
người GV, người học tự giác, tích cực, chủ động tự tổ chức, tự điều khiển
hoạt động nhận thức - học tập của mình nhằm thực hiện những nhiệm vụ dạy
học”. (20, tr.13)
Như vậy, Quá trình dạy học bao gồm hoạt động dạy của người dạy và
hoạt động học của người học diễn ra liên tiếp, thâm nhập vào nhau. Hai hoạt
động tác động và phối hợp với nhau, nếu thiếu một trong hai hoạt động đó thì
quá trình dạy học không diễn ra. Quá trình dạy và học liên hệ mật thiết với
nhau, diễn ra đồng thời và phối hợp chặt chẽ sẽ tạo nên sự cộng hưởng của hoạt
động dạy và hoạt động học, từ đó sẽ tạo nên hiệu quả cho quá trình dạy học.
1.1.2. Thiết kế Đồ họa
1.1.2.1. Đồ họa
Đồ họa (Graphic) gồm có đồ họa tạo hình và đồ họa ứng dụng. Đồ họa
tạo hình là các thể loại tranh khắc, tranh được in trực tiếp qua bàn tay của họa
sĩ. Đồ họa ứng dụng hầu hết là các tác phẩm mỹ thuật được in ấn hàng loạt
bằng quy trình công nghiệp, nhằm ứng dụng một cách phổ cập vào đời sống,
như các thể loại tranh minh họa, trình bày sách, báo, tem, logo, bao bì, nhãn
hiệu... và tranh cổ động. (http://www.vietnamfineart.com.vn)
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1.1.2.2. Thiết kế Đồ họa
Có nhiều khái niệm về Thiết kế đồ họa (Graphic design). Hiểu đơn giản
Thiết kế đồ họa là ngành học kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng cảm
nhận thẩm mỹ, thông qua các công cụ đồ họa để truyền tải thông điệp bằng
những hình ảnh đẹp, ấn tượng, đi vào lòng người.
Hay theo Từ điển Wikipedia, Thiết kế đồ họa là cụm từ để chỉ một
chuyên ngành thuộc về mỹ thuật. Trong đó danh từ "đồ họa" để chỉ những
bản vẽ được hiển thị trên một mặt phẳng (đa chất liệu), và động từ "thiết kế" bao
hàm ý nghĩa kiến thiết, sáng tạo. Từ đó có thể hiểu, "thiết kế đồ họa" là kiến tạo
một hình ảnh, một tác phẩm lên một bề mặt chất liệu nào đó, mang ý nghĩa nghệ
thuật nhằm mục đích trang trí, làm đẹp, phục vụ nhu cầu con người.
1.1.3. Tranh Cổ động - Chính trị
1.1.3.1. Tranh cổ động
Theo Từ điển tiếng Việt giải nghĩa “Cổ động” là dùng lời nói, sách báo,
tranh ảnh tác động đến tư tưởng, tình cảm của số đông, nhằm lôi cuốn mọi
người tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội nhất định. (18, tr.8)
Theo từ vựng, “tranh” và “cổ động” là hai từ có nghĩa độc lập được
ghép với nhau. Từ điển Hán Việt giải nghĩa, tranh cổ động là từ ghép của hai
từ là “tranh” có nghĩa là bức vẽ và “cổ động” có nghĩa là động viên, khích lệ
bằng tiếng trống, vì “cổ” có nghĩa là cái trống. Như vậy tranh cổ động là một
loại tranh nhằm mục đích chuyển tải thông tin trực quan một cách ngắn gọn,
nhanh chóng, rõ ràng thông qua ngôn ngữ đồ họa. Từ đó động viên, cổ vũ con
người vươn lên; thu hút họ vào các hoạt động chính trị, xã hội cũng như các
lĩnh vực khác của đời sống nhằm đạt mục đích đặt ra. (15, tr.14)
Theo Từ điển Bách khoa toàn thư trên đĩa CD - ROM ENCARTA của
hãng Microsoft, tranh cổ động được thể hiện bằng cụm từ tiếng Anh Posters
hoặc Poster Propaganda (Tranh tuyên truyền) và được dịch nghĩa như sau:
“Poster - là tranh quảng cáo hay thông báo được tạo ra hàng loạt, thông
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thường được in trên giấy khổ lớn để trưng bầy nơi công cộng. Poster thông
thường gồm một hình vẽ hay minh họa màu có một nhãn hiệu hay một dòng
chữ ngắn. Chúng dùng mục đích thương mại, quảng cáo cho các sản phẩm
hoặc thông báo với công chúng về hoạt động giải trí, nhưng chúng vẫn còn
được dùng như các phương tiện thông báo, giáo dục công cộng hoặc công cụ
tuyên truyền, hoặc như một tác phẩm nghệ thuật thuần túy mà không có một
thông điệp cụ thể nào cả”.
Tranh áp phích cũng là một cách gọi khác của tranh cổ động theo phiên
âm tiếng Pháp (Affiche), được hiểu là: “Đó là các tấm biển quảng cáo cho
một mặt hàng hay nội dung một vấn đề về chính trị xã hội, có khả năng mang
tới cho mọi người những hình ảnh, những thông tin nhanh, chính xác gây ấn
tượng nhất kể cả với những người không có chủ định tìm hiểu bằng ngôn ngữ
đồ họa trên tất cả các phương tiện có thể được”. (13, tr.9)
Một số ngôn ngữ khác trên thế giới cũng có từ riêng để nói về tranh cổ
động. Trong tiếng Đức, tranh cổ động là Plakat, được hiểu như là một dạng
của tranh đồ họa, với hình vẽ đập vào mắt, in trên khổ lớn có kèm theo dòng
chữ ngắn, nhằm mục đích quảng cáo, cổ động hoặc thông tin hay học tập.
Tranh cổ động còn được gọi bằng các tên khác như Bích chương, Tranh
tuyên truyền, Tranh phổ biến, đặc biệt thường được sử dụng trong giai đoạn
1946 - 1954. Là loại tranh đồ họa trong nghệ thuật tạo hình dùng để tuyên
truyền, cổ động, đòi hỏi người xem cảm thụ nhanh và gây ấn tượng mạnh qua
hình vẽ và màu sắc để dễ thấy và dễ nhớ tranh thông qua lối thể hiện khái
quát cao với những yêu cầu cụ thể như: Tính thời sự, tính súc tích, điển hình
hóa... nhằm phục vụ nhu cầu tuyên truyền mang tính chính trị - xã hội, với
phương châm kịp thời, dễ hiểu bằng lối biểu đạt rõ ràng và thuyết phục.
Qua các giải nghĩa trên, có thể thấy tranh cổ động dù ở ngôn ngữ nào
cũng đều thống nhất ngữ nghĩa là sự cổ vũ cho một chủ đề nội dung nào đó và
thu hút sự chú ý của nhiều người bằng thủ pháp nghệ thuật đặc biệt. Nhằm
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tuyên truyền, cổ động cho một mục đích chính trị. văn hóa, một hoạt động
kinh tế mang tính xã hội.
1.1.3.2. Tranh Cổ động - Chính trị
Cần phân biệt giữa tranh CĐCT và tranh Quảng cáo thương mại, căn cứ
vào tính chất và mục đích của chúng. Loại hình tranh này, về hình thức và kỹ
thuật thể hiện không khác với tranh quảng cáo, nhưng về chủ đề nội dung đã
có sự thay đổi. Yêu cầu của tranh cổ động đặt ra cao hơn so với tranh quảng
cáo thông thường, vì đó là cổ động chính trị - xã hội. Tranh cổ động không
những cần phải chuyển tải thông tin, tác động tới tâm lý - tình cảm con người
mà còn phải hướng tới ý thức của họ, tới nhân sinh quan của họ, không chỉ tác
động tới một người, tới một vài người mà là hàng nghìn, hàng vạn người,
thậm chí một dân tộc.
Tranh CĐCT còn được gọi một cái tên khác là tranh Đồ họa tuyên truyền
là một sản phẩm mỹ thuật được làm ra nhằm phục vụ mục đích chính trị, quân
sự cho một thể chế chính trị cụ thể, trong một thời điểm và hoàn cảnh nhất
định. Đó là những tranh vẽ có nội dung gắn với các sự kiện xã hội trong một
hoàn cảnh, một thời điểm nào đó. Tranh CĐCT có ý nghĩa rộng lớn với xã hội
cả về mặt chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội. Tranh CĐCT tham gia cải tạo
xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển, nâng cao nhận thức của con người, nó là
phương tiện hữu hiệu để truyền đạt thông tin. Qua lăng kính chủ quan và cách
diễn đạt bằng ngôn ngữ tạo hình của người hoạ sĩ, nhiều vấn đề xã hội đã
được tranh CĐCT chuyển tải tới quần chúng trong thòi gian ngắn nhất, trực
diện và mạnh mẽ nhất. Những sự kiện chính trị hay lịch sử thường là khởi
nguồn sáng tác cho tranh. Nhìn chung, đó là những sự kiện lớn nằm trong mối
quan tâm của nhiều người hoặc của toàn xã hội chứ không phải là vấn đề của
riêng cá nhân. Điều này khiến nó khác với Tranh Quảng cáo thương mại.
Tranh Quảng cáo thương mại, với mục tiêu chính là lợi nhuận, các nhà
sản xuất hàng hóa luôn hướng tới phục vụ nhu cầu đa dạng và ngày càng nâng
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cao của con người, người ta quảng cáo thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, định
hướng cho khách hàng sự lựa chọn hàng hóa, khơi gợi cho mọi người nhu cầu
mua sắm... để bán được nhiều đưa lại lợi ích kinh tế cao.
Tuy nhiên, không thể coi bất cứ tranh cổ động thể loại đồ họa nào có khổ
lớn nào cũng là tranh CĐCT, ví dụ những tấm pa-nô ta vẫn thường gặp trên
nẻo đường quốc lộ; những pa-nô này tham ý, hình ảnh rườm rà, muốn hiểu
thông tin, người xem cần mất nhiều thời gian. Điều này trái với nguyên tắc
chuyển tải thông tin một cách nhanh nhất của tranh cổ động. Nhìn chung, các
họa sĩ Việt Nam từ trước tới nay chủ yếu tập trung sáng tác mà ít quan tâm tới
lý luận về tranh cổ động. Theo kết quả của nhóm nghiên cứu khảo sát câu hỏi:
Theo họa sĩ tranh cổ động là gì? Phiếu thăm dò gửi tới 158 tác giả có tranh cổ
động hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quân đội hoặc là những họa sĩ vẽ tranh cổ
động từ thời Kháng chiến chống Pháp tới nay. Đã có nhiều câu trả lời, nhưng
hầu như chưa có câu nào trực tiếp đưa ra một khái niệm thật rõ ý. Các họa sĩ
Minh Phương và Dương Anh quan niệm: "Tranh cổ động là hình thức bằng
màu sắc, đường nét đậm nhạt để nói lên một vấn đề nào đó mong người xem
thực hiện theo, là cổ vũ động viên quần chúng hành động để đạt được mục
đích cuối cùng, giành được thành công và tiến bộ xã hội". Theo họa sĩ Phạm
Hảo: "Tranh cổ động là tranh tuyên truyền người xem hiểu và hưởng ứng một
yêu cầu nào đấy của xã hội: Phong trào cách mạng, tinh thần yêu nước, cải
cách xã hội, vận động thể dục thể thao...". Họa sĩ Xuân Đông quan niệm:
"Theo tôi hiểu, tranh cổ động được dịch từ áp phích, bích chương. Tranh cổ
động là một thể loại của nghệ thuật đồ họa". Còn họa sĩ Nguyễn Công Độ cho
biết: "Tranh cổ động là một loại hình cần phổ biến kịp thời, nhanh nhất, rộng
rãi nhất cho những yêu cầu nhất định của xã hội. Tranh cổ động cần cô đọng,
đơn giản chỉ phản ánh một chủ đề nhất định... nhằm động viên kêu gọi khiến
người ta phải làm theo một cách tự giác".
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Qua nghiên cứu và tiếp cận với thực tế, nhóm tác giả cho rằng: Tranh cổ
động là một loại của tranh đồ họa, gồm hai phần quan hệ thống nhất với nhau:
Phấn hỉnh vẽ và phần chữ; thông tin tập trung, gây ấn tượng nhanh, mạnh,
nhăm tuyên truyền, cổ vũ quần chúng hưởng ứng, hành động theo các phong
trào chính trị - xã hội.
Theo khái niệm trên tranh CĐCT có ba yếu tố:
- Một loại của tranh đồ họa, gồm hai phần hình vẽ và chữ.
- Thông tin tập trung, gây ấn tượng nhanh, mạnh.
- Nhằm tuyên truyền, cổ vũ quần chúng hưởng ứng, hành động theo các
phong trào chính trị - xã hội.
Ba yếu tố trên có quan hệ chặt chẽ với nhau. Yếu tố thứ hai là cốt lõi,
yếu tố thứ ba là tiêu chuẩn để phân biệt với các loại tranh khác. Với cách hiểu
này, tranh CĐCT đã được tách ra khỏi dòng tranh Quảng cáo thương mại.
Tuy các phương tiện thể hiện và cách tác động vào tâm lý tình cảm con người
của tranh quảng cáo và tranh cổ động là như nhau, nhưng tranh CĐCT nội
dung chủ yếu phục vụ các yêu cầu tuyên truyền chính trị - xã hội.
Theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng 2 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành quy chế tổ chức thi sáng tác
tranh cổ động và sử dụng tranh cổ động để tuyên truyền: “Tranh cổ động là
tranh đồ họa, sử dụng màu sắc, đường nét và chữ nhằm định hướng nhận
thức, suy nghĩ và hành động của mọi người đối với sự kiện, hoạt động xã hội
xảy ra trong một thời điểm nhất định”. (15,tr 14)
Trong tranh CĐCT thì cổ động và tuyên truyền là hai thành phần chính.
Trong đó bao gồm cổ động mảng đường lối chính trị bên cạnh các mảng xã
hội khác như lao động sản xuất, xây dựng đất nước, phổ biến các chính sách,
văn hóa nghệ thuật…
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1.1.4. Hình tượng trong tranh cổ động
1.1.4.1. Hình tượng
Hình tượng là sự phản ánh hiện thực một cách khái quát bằng nghệ
thuật dưới hình thức những hiện tượng cụ thể, sinh động, điển hình, nhận thức
trực tiếp bằng cảm tính. Trong Từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông diễn giải
về khái niệm “hình tượng” như sau: “Hình tượng là hình ảnh các sự vật, trọng
tâm là con người, vật, phong cảnh thông qua sự ghi chép thực tế hoặc trí nhớ
của họa sĩ. Bằng óc sáng tạo và bàn tay khéo léo, họa sĩ tạo ra những hình
tượng hội hoạ trong tranh, còn nhà điêu khắc tạo ra những hình tượng trong
các phù điêu, tượng tròn… Nhà văn thể hiện được những hình tượng điển
hình cũng như hoạ sĩ vẽ được những hình tượng đặc trưng về nhân vật hoặc
về khung cảnh thiên nhiên. Ở đây hình tượng có ý nghĩa sâu sắc và đặc trưng
gạn lọc từ các hình ảnh dễ thấy hoặc quá quen thuộc bởi sự sáng tạo của
người nghệ sĩ. Các hình tượng này thường tác động mạnh đến người xem”.
(30, tr.85)
Hiểu một cách đơn giản thì hình tượng là những sự vật hiện tượng được
người nghệ sĩ đúc kết từ hiện thực khách quan và phản ánh một cách sáng tạo
vào tác phẩm của mình. Những hình tượng bản thân nó không được sao chép
máy móc từ hiện thực mà đã có sự gạn lọc thông qua quá trình nhận thức và
tư duy thẩm mỹ của người nghệ sĩ có thể biến những sự vật tưởng như tầm
thường, giản dị trở thành những hình tượng đẹp đẽ, tạo sức lan tỏa, truyền
được cảm xúc thẩm mỹ đến người xem. Lúc này hình tượng đã được nâng
tầm và trở thành hình tượng nghệ thuật dưới bàn tay của người nghệ sĩ.
1.1.4.2. Hình tượng trong tranh cổ động
Hình tượng trong tranh cổ động thường được sáng tạo từ hình tượng
lãnh tụ hay nhân vật tương trưng, đại diện cho thành phần xã hội nhất định
như hình ảnh người lính, công nhân, nông dân, trí thức, dân tộc thiểu số, già,
trẻ, nam, nữ với đặc điểm, tính cách, trang phục, màu sắc đặc trưng nhất để
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diễn đạt nội dung. Có thể chỉ thể hiện một nhân vật điển hình, cũng có thể sử
dụng nhiều nhân vật để nói lên một nội dung nào đó. Mặt khác, với vị trí xã
hội, trong những trường hợp cụ thể, tranh cổ động có thể sử dụng hình ảnh
người tiêu biểu, gương cá nhân điển hình để đưa vào tranh. Hình ảnh, tấm
gương của từng nhân vật cũng mang tính khái quát, tượng trưng, nhưng
thường đem đến thông tin cụ thể, tập trung về con người đó.
Như vậy, hình tượng trong tranh cổ động là hình ảnh được khái quát,
tập trung theo cách nhìn, thông thường; cũng có thể là hình tượng mang tính
ẩn dụ, trừu tượng tùy theo vấn đề thể hiện và đối tượng công chúng. Hình
tượng thường được biểu thị qua hình dáng, hình thể - hình dáng là những yếu
tố căn bản trong nghệ thuật tạo hình tranh cổ động. Hình tượng của tranh cổ
động phải gần gũi, không quá xa lạ với đời sống tinh thần hàng ngày, người
xem dễ hiểu, dễ nhận biết và hiểu đúng. Tránh những hình ảnh bị hiểu sai
hoặc suy diễn theo hướng tiêu cực. Ngoài chức năng tuyên truyền, tranh cổ
động còn có chức năng giáo dục thẩm mỹ, do vậy hình ảnh trong tranh phải
đem lại cảm xúc thẩm mỹ lành mạnh, hướng tới Chân - Thiện - Mĩ, góp phần
định hướng và thúc đẩy xã hội phát triển.
Do đặc trưng của tranh cổ động là phục vụ mọi tầng lớp trong xã hội, cho
nên phải xây dựng cho được một hình tượng chính điển hình, mạnh mẽ, hấp
dẫn, rõ ràng, nêu bật được nội dung chủ đề. Ý tưởng độc đáo, sâu sắc, hình
tượng điển hình là phần quan trọng nhất làm nên sự thành công của tranh.
1.2. Tính chất và đặc điểm tranh Cổ động - Chính trị
1.2.1. Tính chất
- Tính chất tập chung, khái quát cao: Chính điều đó trong tranh CĐCT
đem lại cho người xem một lượng thông tin nhanh nhậy. Tín hiệu trong tranh
gây nên những cảm giác rung động thẩm mĩ trong lòng người xem, thúc giục
hành động. Những hình ảnh trong tranh được trực tiếp thu bằng thị giác của
con người thông qua màu sắc, đường nét, nhịp điệu với một hình tượng nghệ
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thuật cô đọng, hoàn chỉnh và gợi cảm.
- Tính cụ thể, rõ ràng, cô đọng, đơn giản: Tranh CĐCT với mục đích
tuyên truyền rộng rãi đến nhiều người, nhiều đối tượng, tầng lớp quần chúng
với trình độ văn hóa, quan niệm, nhận thức khác nhau. Vì vậy, tranh cổ động
phải được biểu đạt hết sức đơn giản, dễ hiểu, các hình tượng trên tranh phải rõ
ràng, cụ thể, dễ nhận biết, màu sắc tương phản mạnh cuốn hút, nổi bật, các
câu chữ trong tranh cũng phải được chắt lọc sao cho ngắn gọn, súc tích để
người xem dễ hiểu, dễ nhận biết và làm theo.
- Tính chiến đấu, cổ vũ, tuyên truyền: Tính chiến đấu là một phẩm chất
không thể thiếu được trong tranh CĐCT, bởi vì cổ động bao giờ cũng có mục
đích cụ thể, rõ ràng, dứt khoát nếu không sẽ đi chệch và mất phương hướng.
So với tất cả các loại tranh khác, tranh CĐCT còn mang trong mình hơi thở và
sức chiến đấu của quần chúng nhân dân.
- Tính thời sự, kịp thời: Đó chính là nhiệm vụ chính trị và sứ mệnh lịch
sử của tranh CĐCT. Những vấn đề mà tranh cổ động nêu lên là những vấn đề
của cuộc sông hiện tại, những mốỉ quan tâm, bức xúc của thực tế cuộc sống.
- Tính quần chúng: Thuộc về bản chất của tranh CĐCT, bởi vì nó phục
vụ cho đông đảo quần chúng nhân dân, nó tuyên truyền cổ động những chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà quần
chúng là người thực hiện.
- Tính chân thực và sinh động: Những ý tưởng của tranh CĐCT bắt
nguồn từ thực tại cuộc sống thực tiễn và được thể hiện với hình thức sinh
động, độc đáo thu hút người xem.
- Tính tượng trưng: Có những vấn đề, những nội dung có thể thể hiện
bằng hình ảnh tiêu biểu của thực tế, nhưng cũng có những trường hợp phải
sáng tạo ra hình tượng. Nghĩa là dùng một hình tượng tượng trưng để biểu đạt
một vấn đề cụ thể.
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- Tính độc đáo: Chính mục đích đòi hỏi nội dung tuyên truyền phải cao
và hiệu quả đến với nhiều đối tượng, tranh cổ động đã tạo được tính chất
riêng của mình, không giống, không lẫn với những dòng tranh khác.
1.2.2. Đặc điểm
Để thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng, tranh CĐCT phải “đập”
vào mắt người xem, ngay tức khắc phải truyền đạt chủ đề, mục đích của bức
tranh và gây ấn tượng mạnh đốỉ với người xem. Qua đó tác động mạnh mẽ,
hối thúc mọi người. Vì vậy, tranh CĐCT mang những đặc điểm sau đây:
1.2.2.1. Nội dung thể hiện
Tranh CĐCT với chức năng tuyên truyền, quảng bá nên nó cần được
giới thiệu rộng rãi với đ ô n g đảo mọi người, ở mọi nơi. Cuộc sống sôi động,
hối hả hàng ngày, con người luôn bị chi phối bởi rất nhiều thông tin khác
nhau, làm thế nào để thị giác của họ vẫn dễ dàng nhận biết những thông tin
của tranh cổ động với một thời gian ngắn nhất, ngay khi họ đang đi trên các
phương tiện giao thông như ô tô, xe máy, xe đạp... Do vậy, tranh cổ động phải
được biểu đạt hết sức đơn giản, dễ hiểu, các hình tượng trên tranh phải rõ
ràng, cụ thể, dễ nhận biết, màu sắc cuốn hút, nổi bật trong một không gian bên
ngoài rộng lớn. Hơn nữa, các câu chữ trong tranh cũng phải được chắt lọc sao
cho cô đọng, ngắn gọn, súc tích, gợi cảm và dễ hiểu.
Nhiệm vụ quan trọng của tranh CĐCT là tuyên truyền, vận động một
cách nhanh nhạy, nó cần tác động ngay đến tinh thần và suy nghĩ của người
xem, bởi vậy hình ảnh nêu lên vừa phải rõ ràng, dễ hiểu vừa phải khơi gợi
chiều sâu suy nghĩ, đáp ứng những mặt khác nhau thuộc tâm lý xã hội.
Trước một vấn đề, một nội dung, người họa sĩ vẽ tranh CĐCT cố gắng
tìm ra cách thể hiện, chuyển tải nội dung có hiệu quả nhất. Bởi vì nội dung
của vấn đề thường phong phú, phức tạp, nhiều chi tiết. Không thể đưa tất cả
những điều đó lên tranh, mà có vẽ tất cả cái đó lên tranh thì lại rất ít tác dụng,
bồi sự biểu cảm của nó rất ít. Do đặc điểm của tranh CĐCT thường được treo,
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dán ở ngoài trời, nên người xem không có nhiều thời gian ngắm nhìn, mà chỉ
thoáng qua. Vì vậy trước một vấn đề, người vẽ tranh cổ động cần lựa chọn
những hình ảnh tiêu biểu, khái quát nhất và tìm ý tưởng truyền tải nội dung cô
đọng nhất, ấn tượng nhất, tìm cách biểu đạt nội dung bằng hình thức thể hiện
tốt nhất.
1.2.2.2. Hình thức thể hiện
Hình ảnh phải mang tính khái quát, đơn giản, dễ hiểu, mang nhiều yếu
tố trang trí để dễ nhận ra ngay nội dung từ xa. Hình tượng, họa tiết trong tranh
CĐCT phải khái quát, tượng trưng cao và hấp dẫn người xem.
Tranh CĐCT là để tuyên truyền cho quảng đại quần chúng, dù vẽ theo
phong cách gì, nghệ thuật cao đến đâu cũng phải thể hiện cho mọi người hiểu
bức tranh muốn nói gì, tuyên truyền về vấn đề gì - đấy là một tiêu chuẩn.
Tranh CĐCT là loại tranh trí tuệ, nhưng nếu vận dụng trí tuệ quá cao
siêu thì không ai hiểu và phản tác dụng. Bởi vậy, người vẽ tranh cổ động phải
tìm những hình tượng và cách vẽ phù hợp với đối tượng rộng rãi xem tranh.
Nhưng cũng không vì thế mà hạ thấp nghệ thuật, tầm thường hóa bức tranh
đến độ không còn giá trị thẩm mỹ.
Sáng tạo hình thức thể hiện cho tranh CĐCT trong từng trường hợp cụ
thể, đòi hỏi phải hiểu sâu, hiểu rõ nội dung, tính độc đáo trong cách nghĩ, cách
thế hiện.
1.2.2.3. Bố cục tranh cổ động
Trong Từ điển Wikipedia, “Bố cục tạo hình là nghệ thuật sắp xếp các
đường nét, hình, khối, màu sắc dưới sự tác động của ánh sáng tạo nên một tác
phẩm nghệ thuật hấp dẫn và gây cảm xúc cho người xem”. Là thiết kế cấu tứ
nhằm mục đích biểu đạt rõ ý tưởng và sắp xếp các yếu tố thị giác một cách
thống nhất, hài hòa. Hoặc có thể hiểu bố cục là sự tổng hòa các yếu tố tạo
hình và sắp đặt chúng trong khuôn khổ của tác phẩm nhằm chuyển tải những
ý đồ sáng tạo của hoạ sĩ tới người xem một cách có hiệu quả.
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Vì vậy, bố cục tranh cổ động phải rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, nêu bật
được chủ đề và gây ấn tượng mạnh cho người xem, nhìn từ xa cũng đã có thể
nhận biết được.
1.2.2.4. Chữ trong tranh cổ động
Phần chữ là một bộ phận của tranh cổ động, chiếm vị trí quan trọng sau
hình tượng chính. Tuy nhiên, có một số bức tranh cổ động không có chữ mà
vẫn đạt hiệu quả cao do chỉ riêng hình tượng đã nói nên đầy đủ những điều
cần thiết. Đôi khi ngược lại, tranh chỉ có chữ, chữ tạo nên hình tượng chính
của bức tranh. Nhưng nhìn chung, tranh CĐCT thường có hình vẽ và phần
chữ đi kèm, chữ làm rõ nghĩa cho chủ đề của tranh và bố cục thêm hài hòa,
chặt chẽ. Phần chữ cũng phải tuân thủ mọi tính chất và đặc điểm của tranh cổ
động, nó phải được lựa chọn, gạn lọc, rõ nghĩa và trình bày hài hoà với bố cục
chung. Chữ mang tính hỗ trợ, gợi mở cho hình ảnh. Nội dung của chữ phải
súc tích, cô đọng, rõ nghĩa, không dài dòng lê thê. Kiểu dáng chữ phải phù
hợp với nội dung và nhịp điệu đường nét của tranh. Tranh CĐCT thưòng
dùng kiểu chữ chắc, khỏe; cổ động về văn hóa thường dùng kiểu chữ mềm
mại hơn. Trong một bức tranh, không nên dùng quá nhiều kiểu chữ, chữ có
nhiều màu, thiếu ý nghĩa, gây phản tác dụng; hoặc để sắc độ giữa nền và chữ
bị lẫn nhau, khó đọc. Đặc biệt, trong tranh CĐCT không bao giờ được sử
dụng chữ không có dấu.
Nói tóm lại, chữ cần ngắn gọn, phù hợp với bố cục chung. Chữ cần
nhấn mạnh hơn và làm rõ ý nghĩa của hình ảnh.
1.2.2.5. Màu sắc trong tranh cổ động
Màu sắc phải tươi vui, rực rỡ, không câu nệ vào thực tế, miễn sao hấp
dẫn, lôi cuốn người xem, không bị khung cảnh xung quanh lấn át.
Màu sắc có độ tương phản mạnh: tương phản về đậm nhạt, tương phản
về nóng - lạnh. Phần lớn tranh cổ động sử dụng màu tương phản mạnh, các
màu nguyên gốc vì để làm nổi trội giữa nhiều màu sắc khác nhau của không
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gian xung quanh tranh. Hơn nữa, tranh cổ động cần nhằm tới cuốn hút sự chú
ý người qua lại. Song, cũng không phải vì thế lạm dụng màu sắc. Hình tượng
chính bao giờ cũng được dùng màu mạnh, rực rỡ, nguyên sắc. Nên tránh sử
dụng những màu ảm đạm, nhợt nhạt, thiếu sức sống.
1.3. Vai trò và giá trị thẩm mỹ tranh Cổ động - Chính trị
1.3.1. Vai trò
Ở nước ta, tranh CĐCT được gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng
dân tộc, có vị trí, vai trò to lớn và ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống của các
tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần hăng hái thi đua giết
giặc, lập công trong hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc
Mỹ. Cho đến ngày nay, khắp nơi trên những trục đường giao thông, khu công
cộng, những nơi đông người qua lại... ta vẫn thấy tranh cổ động ở những vị trí
dễ nhận biết, với kích thước lớn, màu sắc mạnh mẽ, rực rỡ, thu hút sự chú ý
của mọi người. Các tranh CĐCT này hàng ngày, hàng giờ vẫn tiếp tục phát
huy tốt vai trò của mình trong giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền
đường lối chính trị, đấu tranh với những tệ nạn xã hội và ca ngợi sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực tiễn cho thấy, tranh CĐCT hay nói cách khác tranh cổ động tuyên
truyền là loại hình nghệ thuật mang đậm tính chất kêu gọi, cổ vũ, khích lệ, tác
động tức thì, trực tiếp tới con người về một sự việc hay một khuynh hướng tư
tưởng, một mục tiêu hành động, có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.
Trong chiến tranh phải huy động sức lực của cả cộng đồng, tính chất quyết
liệt, cường độ cao, hao tổn người và phương tiện lớn cần phải tuyên truyền cổ
động quần chúng tham gia và giành thắng lợi. Trong các trận đánh, hai bên
tham chiến có số lượng người và phương tiện tham gia như nhau; phần thắng
tất yếu sẽ thuộc về bên có sự chuẩn bị tốt hơn về tâm lý - tinh thần. Thậm chí,
có trường hợp một bên tham chiến có số lượng nhân lực không nhiều hơn,
trang bị vũ khí kém hơn, tiềm lực vật chất yếu hơn, nhưng có ưu thế về tâm lý

24
tinh thần, có ý chí xả thân... vẫn giành được thắng lợi. Trong các hoạt động
chính trị - xã hội khác, tình hình cũng tương tự. Một khi đạt được sự đồng
thuận, ủng hộ, tham gia của số đông trong cộng đồng, công việc chắc chắn sẽ
đạt kết quả cao hơn.
Các hình thức cổ động tinh thần cho binh sĩ đă xuất hiện từ rất sớm.
Người xưa dùng các vật phát ra âm thanh như: chiêng, trống, tù và, thanh la,
não bạt, hoặc đơn giản là phát ra tiếng hú dọa, hò reo để cổ vũ, kích động sĩ
khí của binh sĩ, đồng thời làm lung lay ý chí quân địch. Dùng màu sắc sặc sỡ,
vẽ những hình thù đa dạng, thậm chí kinh dị lên mặt, lên thân người, vũ khí,
cờ quạt nhằm cổ vũ quân sĩ bên mình và áp đảo tinh thần đối phương.
Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến Chống thực dân Pháp,
tranh CĐCT đã là một mũi nhọn xung kích trên mặt trận văn hóa. Thể hiện
vai trò to lớn, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền đấu
tranh cách mạng, vận động quần chúng gắn liền với cách mạng và trở thành
thứ vũ khí tinh thần mạnh mẽ trong hành trình giành độc lập cho dân tộc. Bức
vẽ đầu tiên thuộc thể loại này là tác phẩm Việt Nam độc lập, đăng trên báo
Độc lập năm 1941 của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - tức Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hình tượng là một em bé (tượng trưng cho Cách mạng còn non trẻ) miệng
thổi kèn, thẳng bước hiên ngang đi về phía trước. Hình người của em bé được
tạo dựng từ chữ “Việt Nam độc lập”. Bác Hồ không phải là hoạ sĩ, nhưng với
lòng yêu nước thiết tha, ý chí giải phóng dân tộc, giành độc lập cho nước nhà,
Bác đã xây dựng một hình tượng hết sức ý nghĩa và sâu sắc [PL1, H1-1.3.1.].
Tiếp sau đó là sự nở rộ hàng loạt tranh cổ động của các họa sĩ bậc thầy như:
Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung, Lương Xuân Nhị, Nguyễn
Sỹ Ngọc, Nguyễn Văn Tỵ...
Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã thức tỉnh ý thức dân tộc, ý thức
chính trị cho toàn thể giới Mỹ thuật Việt Nam. Một phong trào nghệ thuật ủng
hộ Việt Minh đã bột phát mạnh mẽ với tinh thần phấn hứng phi thường. Nổi
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bật là sự đáp ứng kịp thời của tranh CĐCT. Một triển lãm tranh cổ động đầu
tiên thu hút hầu hết họa sĩ Thủ đô tham gia. Đó là tranh cổ động đả kích chế
độ Phong kiến cường hào cấu kết với đế quốc Thực dân áp bức, bóc lột nhân
dân. Qua triển lãm tranh cổ động còn phản ánh chủ đề nâng cao dân trí, bài
trừ mê tín dị đoan.
Bước vào kháng chiến Chống thực dân Pháp, các họa sĩ kịp thời vẽ
tranh cổ động cổ vũ quân dân Thủ đô và cả nước đứng dậy chiến đấu. Họa sĩ
Tô Ngọc Vân có bức tranh Hà Nội vùng đứng lên, với hình một cô gái kiều
diễm, tay đang rút gươm khỏi vỏ, tóc và áo dài bay trong gió lốc. Trên các
bức tường ở thành phố, thị xã kháng chiến, xuất hiện các bức Độc lập hay là
chết!. Với tinh thần lạc quan, các họa sĩ rời thành phố lên chiến khu, tự
nguyện đứng trong mặt trận văn hóa kháng chiến, nhanh chóng hòa nhập thực
tế, biến nghệ thuật của mình thành vũ khí chống quân thù. Tại khắp chiến hào,
trên đường tiếp vận, nơi hậu phương, tranh CĐCT được in để cổ vũ bộ đội thi
đua giết giặc lập công trước và trong các chiến dịch lớn. Đặc biệt, tranh còn
được in trên báo Quân đội nhân dân xuất bản ngay tại mặt trận.
Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, tranh CĐCT luôn luôn có mặt kịp
thời, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tuởng của Đảng, đóng góp xứng
đáng vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bức Sống, chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ
vĩ đại! của tác giả Huỳnh Văn Gấm sáng tác năm 1970 thể hiện rất sinh động
các tầng lớp nhân dân cùng hướng theo ngọn cờ của Bác [PL1, H2-1.3.1.].
Nhiều bức tranh cổ động đã gắn bó với cuộc sống chiến đấu, lao động sản
xuất và đi vào tiềm thức, kỷ niệm của hàng triệu chiến sĩ, đồng bào; đồng thời
là dấu ấn đậm nét về những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và dân
tộc. Sáng tác tranh cổ động đã trở thành niềm thôi thúc và trách nhiệm tự hào
của đông đảo các thế hệ hoạ sĩ, không chỉ những hoạ sĩ đồ hoạ mà còn thu hút
đông đảo các hoạ sĩ làm hội họa, điêu khắc, các hoạ sĩ chuyên nghiệp và
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không chuyên nghiệp. Xưởng tranh cổ động Trung ương được thành lập
chuyên tổ chức sáng tác và phổ biến thể loại tranh này, cùng tham gia là các
Hội Mỹ thuật Trung ương, địa phương và nhiều cơ quan, tổ chức khác, càng
khẳng định vai trò, vị trí của tranh CĐCT ở Việt Nam.
Bên cạnh vai trò cổ vũ, động viên, khích lệ, tranh CĐCT thời kỳ kháng
chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ còn thể hiện được sự đoàn kết
giữa nhân ta và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, sự ủng hộ của bè bạn năm
châu trong hai cuộc kháng chiến. Như trong tác phẩm Việt Nam - Cu-Ba
chung một kẻ thù của tác giả Quang Phòng sáng tác năm 1965. Hình tượng
chính là lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ nhìn ra biển lớn hướng về Việt
Nam, nơi đang diễn ra cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập giải phóng
dân tộc. [PL1, H3-1.3.1.]. Có một loại tranh cổ động chuyên tuyên truyền cho
một đối tượng đặc biệt, đó là binh lính trong hàng ngũ địch. Loại tranh này
còn gọi tranh tuyên truyền địch vận, nó được ghi nhận như những tác phẩm
đặc biệt tới mức đã làm thức tỉnh ý thức các binh sĩ của địch hiểu được cuộc
chiến phi nghĩa, phản chiến rời bỏ hàng ngũ.
Ngoài ra, không thể không kể đến vai trò khơi dậy lòng tự hào dân tộc,
tiếp nối truyền thống hào hùng cha ông và nó còn đóng vai trò tích cực trong
việc dự báo sự kiện, vấn đề lịch sử. Trong tranh cổ động Theo bước hai bà
Trưng, quét sạch thù xâm lược, sáng tác năm 1969 của tác giả Phạm Văn
Đôn, tái hiện hình ảnh hai bà Trưng cưỡi voi đánh giặc, xung quanh là các
tầng lớp nông, công, binh cùng đồng tâm tiếp bước. Bức tranh kết hợp với
họa tiết hoa văn cổ mang bản sắc dân tộc [PL1, H4-1.3.1.].
Tất cả các tranh CĐCT Việt Nam, được chia thành giai đoạn trước năm
1975, khi chủ đề chính đấu tranh chống lại hai siêu cường quốc Pháp và Mỹ,
và từ năm 1975 đến nay, chủ đề truyền tải được chủ trương, sách lược của
Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó nhiều đề tài khác như khích lệ tinh thần
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thi đua, lao động sản xuất làm giàu đất nước, tranh CĐCT còn có mặt trên
khắp các mặt trận: công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, giao
thông vận tải, văn hóa, giáo dục... Tranh CĐCT còn đề cập đến nhiều lĩnh vực
khác trong cuộc sống: an toàn lao động, tác hại của ô nhiễm môi trường, trồng
rừng và bảo vệ rừng, phòng và chống các tệ nạn xã hội (hút thuốc lá, uống
rượu, ma tuý) kế hoạch hóa gia đình, chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình,
chống nạn phân biệt chủng tộc...
1.3.2. Giá trị thẩm mỹ
Trong dòng chảy của nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam nói chung và
trong nghệ thuật đồ họa nói riêng, tranh CĐCT đã có những đóng góp quan
trọng trên nhiều phương diện chính trị, văn hóa và nghệ thuật... Bằng ngôn
ngữ đồ họa, các tác phẩm trong từng thời kỳ không chỉ phản ánh trung thực
diện mạo lịch sử của dân tộc bằng ngôn từ, hình ảnh và kỹ thuật thể hiện riêng
biệt trong sự phát triển chung của nghệ thuật tạo hình mà còn góp phần khẳng
định dấu ấn của dòng tranh này trong quá trình phát triển của mỹ thuật ứng
dụng Việt Nam.
Ngày nay, khi hai cuộc chiến tranh đã đi qua, tranh CĐCT của Việt
Nam trở nên quý hiếm, được nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam tìm
kiếm, nhiều nhà sưu tập trên thế giới sưu tầm, lưu giữ. Họ mê dòng tranh giản
dị này, không chỉ xem như món quà làm kỷ niệm mà vì thông qua tranh cổ
động, họ muốn tìm hiểu lịch sử, văn hóa của dân tộc ta. Dòng tranh CĐCT
Việt Nam có thể được coi là những tài liệu lịch sử và mang đậm tinh thần của
người Việt. Chúng luôn mang nội dung ca ngợi xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa
dân tộc và lòng yêu nước.
Ông Dominic Scriven - Giám đốc của quỹ đầu tư danh tiếng Dragon
Capital, là một người Anh nhưng rất đam mê và sưu tầm tranh CĐCT của
Việt Nam, đã từng nói: "Nghệ thuật tranh cổ động của Việt Nam vô cùng độc
đáo, bản thân nghệ thuật cổ động rất đặc biệt bởi nó chỉ tồn tại ở các nước Xã
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hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, tranh cổ động Việt Nam có phong cách hoàn toàn
khác hẳn, những bức tranh cổ động Việt Nam đầy màu sắc và có sức thuyết
phục mạnh mẽ nhưng lại không hề phô trương... Tranh cổ động Việt Nam
thuộc về một thời kỳ cũ nhưng thông điệp của nó thì vượt lên trên thời gian.
Như bức tranh Thế giới cần có hòa bình là sự tương phản giữa hình ảnh lưỡi
lê giương cao, đôi tay cầu khẩn, ánh mặt trời chói lọi hay cánh chim hòa bình
mang ý nghĩa thật giản dị. Nó nói về nỗi buồn vô tận của chiến tranh và niềm
hi vọng vô bờ rằng chiến tranh sẽ chấm dứt?".
Nhà phê bình nghệ thuật người ltalia, Giáo sư - Tiến sỹ Vittirio Sgarbi
trong cuộc họp báo triển lãm tranh cổ động Việt Nam tại Bảo tàng Quốc gia
nghệ thuật đương đại Praha - Veletrzni Palác (12 - 2010) cũng đã đưa ra nhận
xét: "Qua cuộc triển lãm tranh cổ động Việt Nam lần này, những ai có ý nghĩ
xấu về Cộng sản và về Việt Nam sẽ được xóa đi, ngoài ý nghĩa về nghệ thuật
thì qua những bức tranh cổ động này thấy những người Cộng sản Việt Nam là
những người rất lãng mạn, nhân văn và có lòng vị tha...".
Để sáng tác tranh CĐCT, người họa sĩ được tự do lựa chọn đề tài, tuy
nhiên đó không phải là sự thoát ly hoàn toàn khỏi nhu cầu thực tế. Thậm chí
trong rất nhiều trường hợp, họ phải vẽ theo đơn đặt hàng. Đúng là tranh
CĐCT là sản phẩm phục vụ cho một thời điểm, hoàn cảnh nhất định. Tuy
nhiên, rất nhiều tác phẩm tranh CĐCT đã kết hợp được giữa nhu cầu thực tiễn
với tâm hồn, nhiệt huyết và tính sáng tạo nghệ thuật của các họa sĩ nên đã trụ
lại được với thời gian, trở thành sản phẩm không phải chỉ ở thời đại mình, mà
còn là sản phẩm có giá trị vĩnh cửu. Không chỉ trong nước, tranh cổ động Việt
Nam đã được đánh giá cao, gây tiếng vang lớn trong các triển lãm quốc tế như
ở Liên Xô, Trung Quốc, Ấn Độ, Cu Ba... và đặc biệt đoạt được giải thưởng
cao tại nhiều kỳ thi của cuộc thi tranh cổ động quốc tế "Biennal" - một cuộc
thi rất uy tín do Ba Lan tổ chức.
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1.4. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển tranh cổ động trên thế giới và
ở Việt Nam
1.4.1. Khái quát tranh cổ động trên thế giới
Nền sản xuất và tiêu thụ hàng hóa xã hội công nghiệp phương Tây phát
triển từ sau cuộc cách mạng công nghiệp tư sản Pháp thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
Hàng hóa sản xuất ra không chỉ còn để phục vụ tiêu dùng mà để bán thu lợi
nhuận, do vậy xuất hiện nhu cầu quảng cáo thông tin cho hàng hóa dịch vụ.
Từ những loại hàng hóa tiêu dùng hàng ngày cho đến hàng hóa cao cấp hay
như quảng cáo cho các buổi biểu diễn của đoàn kịch, gánh xiếc dàn nhạc hoặc
bộ phim sắp được trình chiếu… Nếu như chất lượng sản phẩm gần tương
đương nhau thì ai biết tuyên truyền quảng cáo cho sản phẩm của mình sẽ là
người có lợi hơn và người đó sẽ giành được thị phần lớn hơn và lợi nhuận sẽ
tăng lên. Hàng hóa càng nhiều, càng phong phú đa dạng, tính cạnh tranh càng
quyết liệt. Quảng cáo bắt đầu phát triển mạnh và trở thành một hoạt động
công nghiệp.
Các nhà hoạt động kinh doanh sản xuất bắt đầu nhận ra giá trị sử dụng
hội họa vào công việc truyền tải thông tin để tác động lên tình cảm tâm lý của
người tiêu dùng. Sự gặp nhau của hai lĩnh vực quảng cáo hàng hóa và sử dụng
hội họa để quảng cáo đã cho ra đời một loại hình nghệ thuật ứng dụng - tranh
quảng cáo, dần dần phát triển thành một loại hình đồ họa độc lập với những
đặc điểm riêng về chủ đề nội dung và ngôn ngữ thể hiện.
Kỹ thuật in ấn mới là một yếu tố để thúc đẩy tranh quảng cáo ra đời và
phát triển, việc in tranh khắc gỗ trên giấy khổ nhỏ đã được biết đến từ lâu,
nhưng chưa đủ tạo ra một động lực để tranh quảng cáo có thể phát triển, vì
yêu cầu của tranh quảng cáo là phải nhanh chóng thực hiện quy trình, in được
trên khổ lớn, số lượng bản in nhiều trong thời gian ngắn nhất. Thời kỳ phong
kiến ở Trung Quốc và các nước phương Đông khác có hình thức dán các cáo
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thị bằng tranh hay bằng chữ trên tường để thông báo cho dân chúng biết về
một sắc lệnh, một chỉ dụ của nhà vua nhưng số lượng cũng chỉ có hạn, chưa
thể gọi là tranh quảng cáo. Tranh quảng cáo thời kỳ đó ở châu Âu cũng được
sử dụng chủ yếu cho quảng cáo và thông báo. Quảng cáo hoàn toàn là văn bản
và có một lịch sử lâu dài, họ quảng cáo các vở kịch của Shakespeare, truyền
tải cho công dân nhận thức về các lời tuyên bố của chính phủ trong nhiều thế
kỷ. Tuy nhiên, cuộc cách mạng lớn trong tranh quảng cáo là sự phát triển của
kỹ thuật in ấn cho phép sản xuất hàng loạt, giá rẻ và đẹp. Đặc biệt là kỹ thuật
in trên đá được phát minh vào năm 1796, bởi Alois Senefelder người Đức.
Việc phát minh ra in trên đá đáp ứng được yêu cầu gia công sản xuất in ấn
hàng loạt một cách nhanh chóng, các tranh quảng cáo được in với màu sắc
sống động, được rải đi khắp nơi, dán, treo ờ những nơi đông người, tạo ra ấn
tượng mạnh với công chúng. Vào những năm 1890, kỹ thuật này đã lan rộng
khắp châu Âu.
Mặt khác, ở phương Tây thế kỷ thứ 19 xuất hiện các họa sĩ chuyên sáng
tác tranh quảng cáo. Cho đến nay, ngành hội họa vẫn coi họa sĩ người Pháp
Jules Cheret (1836 - 1932) là "cha đẻ" của áp phích quảng cáo. Trong cuộc
đời mình, ông đã sáng tác trên một vạn bức tranh quảng cáo - phần lớn là
những tác phẩm nghệ thuật đích thực. Ông cũng là người đi đầu trong việc
chuyển các bức tranh quảng cáo ra một nơi hoàn toàn thích hợp với loại hình
này - đó là ngoài đường phố. Ông chính là người tạo ra biểu tượng người phụ
nữ châu Âu cuối thế kỷ 19. Trong bức Lễ hội hoa Bagnères de Luchon
(Bagnères de Luchon, Flower Festival), sáng tác năm 1890 [PL1, H1-1.4.1.].
Ông đã phát triển một kỹ thuật in trên đá mới phù hợp tốt hơn các nhu cầu của
các nhà quảng cáo, ông thêm rất nhiều màu sắc, kết hợp với tính sáng tạo kiểu
chữ tạo cho bức tranh quảng cáo nhiều ý nghĩa biểu cảm hơn. Không có gì
đáng ngạc nhiên, Jules Cheret được cho là đã vận dụng hình ảnh sexy đầu tiên
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trong quảng cáo, hoặc ít nhất, đã khai thác hình ảnh nữ tính như là một mánh
khóe quảng cáo. Các tranh quảng cáo của ông chủ yếu phục vụ cho các triển
lãm, nhà hát, và các sản phẩm.
Tranh quảng cáo làm thay đổi hình ảnh các đường phố của Paris thành
"phòng trưng bày nghệ thuật của đường phố." Thành công thương mại của họ
là giúp một số trong những nghệ sĩ có nhu cầu và các ngôi sao sân khấu, cá
nhân nổi tiếng được biết đên qua việc lựa chọn để làm tranh quảng cáo cho
một buổi biểu diễn sắp tới. Sự phổ biến của nghệ thuật tranh quảng cáo là vào
năm 1884, một triển lãm lớn về nghệ thuật đã được tổ chức quy mô tại thành
phố Paris tráng lệ. Ngành công nghiệp, các dịch vụ sớm thu hút các họa sĩ
sáng tác tranh quảng cáo, tạo ra một nghề có nguồn thu nhập để tự nuôi mình.
Nhưng phải sang đầu thế 20, tranh quảng cáo mới thực sự hoàn chỉnh cả
về hình thức đến nội dung và được sử dụng phổ biến trên thế giới. Sau Jules
Cheret, các họa sĩ trường phái Art Nouveau (tân nghệ thuật), nhất là các họa
sĩ Đức thuộc trường phái Bauhaus (1919-1933) đã tiếp tục đưa nghệ thuật vẽ
tranh quảng cáo lên một bước phát triển mới. Họ đã đi đầu trong việc đưa các
dòng chữ vào tranh, làm cho các dòng chữ không đơn thuần chỉ là chú thích
mà trở thành một phần liên quan chặt chẽ với hình vẽ, một bộ phận hữu cơ
của tranh quảng cáo. Họa sĩ Herbert Bayer, thuộc trường phái Bauhause đã đưa
ra nhận xét: "Người ta bắt đầu nhận thấy rằng, hình dáng, kích thước, màu sắc và
sự bố trí các ấn liệu (chữ và ký hiệu) có thể tạo nên một ấn tượng thị giác mạnh
mẽ. Việc tổ chức các ấn liệu đó còn có thể đem đến trọng lượng cho nội dung
của thông báo, điều đó có nghĩa là các thủ pháp in cũng đồng thời tạo nên nội
dung". Kể từ đó, việc sử dụng các dòng chữ, kết cấu và thể hiện chúng có một vị
trí xứng đáng trong tranh quảng cáo. Phần tranh và phần chữ đã gắn bó hài hòa,
bổ sung cho nhau tạo nên một tranh quảng cáo hoàn chỉnh.
Những quốc gia đi đầu, phát triển về tranh cổ động với những tên tuổi
của những họa sĩ lớn là những đất nước có nền kinh tế và chính trị hùng mạnh
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như Pháp, Đức, Anh, Ý, Liên Xô (cũ), Bungari, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc...
Đến năm 1850, với sự cạnh tranh ngày càng tăng và cải tiến trong công nghệ
in ấn, kỹ thuật sử dụng hình ảnh đã được đưa vào tranh cổ động quảng cáo
ngày càng nhiều. Anh là quốc gia có nền công nghiệp phát triển khá sớm như
ngành đường sắt hơi nước, các công ty đường sắt. Trong năm 1905, tuyến
đường sắt từ London đến phía Tây Bắc ủy quyền cho Norman Wilkinson sáng
tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Bức tranh cổ động về phong cảnh mới lạ, để
quảng cáo cho tuyến đường sắt hơi nước của họ khá thành công. Tranh của
các họa sĩ khác cũng được in và treo khắp nơi từ khu nhà ga xe lửa đến dọc
các tuyến đường sắt trong thời kỳ này.
Tranh quảng cáo ngày càng phát triển mạnh, tác động lớn và cuốn hút
rộng rãi người tiêu dùng. Cùng với thời gian, những hình vẽ và dòng chữ
trong tranh quảng cáo đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người, trong nhiều
trường hợp, trở thành biểu tượng của loại hàng hóa như: Nước ngọt Coca
Cola, xe hơi Toyota, bia Tiger, máy nghe nhạc Sony... Những đánh giá cao
của xã hội đối với tranh quảng cáo đã tạo ra cảm hứng sáng tác mới cho các
họa sĩ. Đến lượt họ, càng phát huy sức sáng tạo để tạo ra các tác phẩm mới có
sức tác động tới công chúng mạnh hơn, giá trị nghệ thuật càng lâu bền hơn.
Không dừng ở đó, tranh quảng cáo còn được sử dụng phổ biến và mang
lại hiệu quả lớn trong lĩnh vực chính trị - xã hội. Các tổ chức và các nhà hoạt
động chính trị, xã hội đã nhanh chóng nhận ra vị trí của tranh quảng cáo trong
những hoạt động vận động quần chúng tham gia vào các phong trào xã hội.
Thay vì quảng cáo cho các hàng hóa, người ta dùng hình thức vẽ hình, kết
hợp với chữ để tuyên truyền vận động cho các nhân vật chính trị, đường lối
chính trị, phong trào xã hội, hoạt động quần chúng... Đó chính là sử dụng
TRANH để CỔ ĐỘNG.
Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, tranh cổ động có nội dung
tổng động viên toàn dân trở nên phổ biến và rất nhiều bức tranh trong số đó
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nói về ý thức của công dân đối với quốc gia, chẳng hạn như tác phẩm Chú
Sam muốn bạn (Uncle Sam wants you). Có thể khi nghe cái tên áp phích này
không mấy ai biết, nhưng chỉ cần nhìn bức tranh cổ động thôi thì tin chắc gần
như ai cũng thấy quen. Đó là chú Sam (Uncle Sam) biểu tượng của nước Mỹ
nổi tiếng với hành động chỉ tay vào phía người xem [PL1, H2-1.4.1.]. Đây là
phiên bản áp phích nguyên gốc về hình tượng chú Sam của người Mỹ. Nó
được thiết kế bởi họa sĩ người New York - James Montgomery Flagg. Bức áp
phích này được vẽ khi nước Mỹ bắt đầu tham gia Thế chiến thứ nhất, xuất
hiện lần đầu ngày 6-7-1916 nhằm kêu gọi thanh niên Mỹ nhập ngũ và lên
đường chiến đấu. Trong vòng một năm từ 1917 tới 1918, hơn 4 triệu bản đã
được in ra và dán khắp nơi. Chú Sam là một nhân vật có thật, tên là Sam
Wilson, sống vào thời kỳ chiến tranh 1812. Khi đó, Sam là người đóng thịt
hộp, được cử làm viên chức kiểm tra thịt cho lực lượng quân đồn trú của Mỹ
ở New Jersey. Nhà thầu cung cấp thịt là Elbert Anderson, nên thịt hộp đều
được đóng dấu EA - US (Elbert Anderson - United States). Tuy nhiên, khi
thống đốc New York - Tompkins tới thăm nhà máy thịt và hỏi về những chữ
viết tắt trên, một công nhân lại nói chữ US là tên viết tắt của Uncle Sam
Wilson. Từ đó, các binh sĩ Mỹ truyền tai nhau rằng, thịt họ ăn đều do chú
Sam tiếp tế. Trò đùa này nhanh chóng lan rộng khắp nơi, các lính canh còn tự
gọi mình là “con của chú Sam” và cho rằng toàn bộ tài sản chính phủ thuộc về
chú Sam. Đó cũng là lúc biệt hiệu của một người bán thịt từ lúc nào đã trở
thành biểu tượng của quốc gia. Tầm ảnh hưởng của nó giúp James
Montgomery Flagg trở thành họa sĩ vẽ tranh cổ động nổi tiếng nhất thời đó.
Sau đó chính hình ảnh chỉ tay nổi tiếng này, đã được những họa sĩ khác sử
dụng lặp lại mà mang đến rất nhiều ý nghĩa trong việc thôi thúc người dân
tham gia vào những cuộc tổng động viên và được thấy phổ biến trong những
bức tranh cổ động ở nhiều nước khác. Ví dụ như tác phẩm Tướng Kitchener
cần anh (Lord Kitchener Wants You) tranh cổ động từ Vương quốc Anh
[PL1, H3-1.4.1.].
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Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, tranh cổ động tuyên truyền trở
nên cực kỳ phổ biến, xuất hiện mang tính chất cổ động, khích lệ, kêu gọi,
tuyển dụng, thông báo cảnh giác cao độ trong quốc phòng toàn dân của chính
quyền. Như bức Chúng ta làm được! (We can do it!) [PL1, H4-1.4.1.] - Đây
là tranh cổ động tuyên truyền của tác giả người Mỹ J.Howard Miller, thiết kế
vào năm 1943 cho Westinghouse Electric. Bức tranh cổ động lấy cảm hứng từ
bức ảnh chụp cô công nhân trẻ 17 tuổi Geraldine Hoff Doyle vào năm
1942. Nó ra đời sau sự kiện Trận Châu Cảng, mang ý nghĩa ban đầu là cổ vũ
tinh thần của các nữ công nhân trong nước tích cực sản xuất các nhu yếu
phẩm phục vụ chiến tranh thay cho những người đàn ông đã ra trận. Nó được
đặt theo tên một bài hát cùng thời, gọi là Rosie the Riveter. Song, nó chỉ thực
sự nổi tiếng trên toàn thế giới vào thập niên 1980. Khi đó, tranh cổ động
Chúng ta làm được! nhanh chóng trở thành biểu tượng của phái nữ, là hình
ảnh thường xuyên xuất hiện trong các cuộc đấu tranh bình quyền tại công sở
lúc bấy giờ.
Liên Xô (cũ) cũng là một quốc gia mạnh về sản xuất các tranh cổ động
tuyên truyền, nhiều trong số đó đã trở thành đại diện mang tính biểu tượng
của các cuộc cách mạng mang dấu ấn lịch sử của nước Nga. Những tranh cổ
động tuyên truyền của Liên Xô lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc Cách mạng
vô sản ở Nga - họ đã đưa những khẩu hiệu của Đảng Cộng sản đến công
chúng và kêu gọi công nhân và nông dân chiến đấu vì tự do và công lý. Hầu
hết chúng ta đều quen thuộc với bức tranh cổ động nổi tiếng của Dmitry Moor
Bạn có gia nhập quân đội không? [PL1, H5-1.4.1.]. Hình ảnh của một người
lính Hồng quân nổi bật trên nền khói đen bốc lên từ các ống khói nhà máy,
thẳng thắn hỏi những người công dân Nga về những đóng góp của mình cho
bảo vệ Cách mạng tháng Mười, trở thành một phần tuyên truyền mang tính
biểu tượng của Liên Xô. Tranh cổ động tuyên truyền đã đóng một vai trò rất
quan trọng trong cuộc Cách mạng tháng Mười và cuộc Nội chiến tiếp theo.
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Rất ít tờ báo được xuất bản trong những ngày đó nhưng thường một tranh cổ
động lại thay thế tờ báo lá cải. Nghệ thuật tranh cổ động được mọi người tiếp
cận rộng rãi, những hình ảnh được mô tả dễ hiểu bởi mọi người, và một khẩu
hiệu đi kèm ngắn và tràn đầy năng lượng gây ấn tượng trong tâm trí người
xem, như một lời kêu gọi hành động liên tục. Trong thời gian Nội chiến, tranh
cổ động tuyên truyền đã được gửi đến các tuyến đầu với tầm quan trọng như
đạn và pháo binh. Chúng được dán trên tường, ở các thành phố bị tấn công
bởi quân đội Bạch vệ và những người can thiệp ngoại quốc. Phần dưới của
tấm tranh cổ động sống động, màu sắc tươi sáng thường có một cảnh báo:
"Bất cứ ai làm rơi xuống hoặc che đậy tấm áp phích này - đang thực hiện một
hành động phản cách mạng". Tranh cổ động cũng là một thứ vũ khí mạnh mẽ,
và nó phải được bảo vệ cẩn thận.
Tranh cổ động trong chiến tranh cũng được sử dụng cho mục đích
tuyên truyền, thuyết phục, như một nguồn động lực. Chẳng hạn như bức tranh
cổ động nổi tiếng của Liên Xô Chỉ có chiến thắng là một trong tác phẩm đã
trở thành đại diện cho hình tượng người lính Hồng quân trong cuộc Chiến
tranh Vệ quốc vĩ đại [PL1, H6-1.4.1.]. Những bức tranh cổ động đã trở thành
chỗ dựa tinh thần kêu gọi, động viên giúp Hồng quân Liên Xô đánh bại Đức
Quốc xã trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Qua thời gian và những biến đổi chính trị, xã hội sau Chiến tranh thế
giới thứ hai, tranh cổ động phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và trở thành
phương tiện tuyên truyền chính trị, xã hội quan trọng của nhiều quốc gia.
Trong khoảng thời gian đó, nó trở thành nguồn thông tin chính trị xã hội quan
trọng rộng khắp trên thế giới. Ở các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Ba
Lan, Bungari, Cu Ba, Trung Quốc... tranh cổ động vẫn rất phát triển. Lúc này,
đề tài sáng tác đi vào chủ đề bảo vệ hòa bình, bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất
nước, chống chủ nghĩa đế quốc, chống vũ khí hạt nhân, chống chiến tranh,
bảo vệ thành quả cách mạng, cổ vũ xây dựng chủ nghĩa xã hội, ca ngợi tinh
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thần đoàn kết quân dân... Các nội dung đó thường được thể hiện bằng hình
tượng bàn tay nâng niu trái đất, hình chim hòa bình, hình khẩu súng bị bẻ
gẫy... là những hình tượng sáng tạo, ấn tượng, có tính tuyên truyền mạnh mẽ
và sâu sắc.
Trong các cuộc cách mạng dân chủ năm 1989 ở Trung và Đông Âu, các
tranh cổ động là vũ khí rất quan trọng trong bàn tay của phe đối lập. Tranh cổ
động làm bằng tay xuất hiện trên bức tường Berlin, trên bức tượng của Thánh
Wenseslas ở Prague và xung quanh ngôi mộ không đánh dấu Imre Nagy ở
Budapest và vai trò của họ không thể thiếu cho sự thay đổi dân chủ.
Ngày nay, cuộc cách mạng công nghệ làm thay đổi thế giới, nhưng vị
trí và tầm quan trọng của tranh cổ động tuyên truyền vẫn được khẳng định và
phát huy. Một ví dụ cụ thể: Bức tranh cổ động tuyên truyền chính trị Hy vọng
(Hope) đã có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ
của ông Shepard Fairey Barack Obama [PL1, H7-1.4.1.].
Để kết thúc phần Khái quát tranh cổ động trên thế giới, xin được trích
dẫn lời nhà sử học người Pháp Max Gallo: "Trong hơn 200 năm trước, áp
phích đã được hiển thị ở những nơi công cộng trên toàn thế giới trực quan nổi
bật, họ đã được thiết kế để thu hút sự chú ý của người qua đường, làm cho
chúng ta nhận thức một quan điểm chính trị, lôi kéo chúng tôi để tham dự các
sự kiện cụ thể, hoặc khuyến khích chúng tôi để mua một sản phẩm hoặc dịch
vụ cụ thể". Và đến nay, dòng tranh cổ động vẫn tiếp tục đang và sẽ làm tốt vai
trò của mình trên toàn thế giới.
1.4.2. Khái quát tranh cổ động ở Việt Nam
Ngay từ thời xa xưa, mỗi khi có lệnh truyền của vua, quan, người ta
viết chiếu chỉ vào những tờ giấy to dán lên tường nơi công cộng để dân chúng
xem. Từ những bước đầu của hình thức truyền tin này, dần dần người ta sử
dụng để quảng cáo hàng hoá với nhiều chữ giới thiệu và một mẩu nhỏ minh
họa món hàng đó. Vào thế kỷ19, khi kinh tế tư bản phát triển hình thức quảng

37
cáo này cũng được mở rộng. Việc vẽ mẫu hàng cần quảng cáo làm trọng tâm,
như vậy nên chữ trong quảng cáo sử dụng ít hơn.
Đến thời phong kiến, xã hội Việt Nam thương nghiệp không phát triển,
do vậy không cần đến quảng cáo. Việc quảng cáo bằng đồ họa ấn loát cũng
chưa hình thành rõ nét, mặc dù một vài cửa hàng, cửa hiệu ở Thăng Long xưa
có vẽ nhãn cửa hàng và treo sản phẩm ra ngoài cửa, coi đó như là quảng cáo.
Đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, khi Thực dân Pháp tạm ổn định nền cai trị
thuộc địa, một số đô thị bắt đầu phát triển thương mại bên cạnh nền thương
mại tiểu thủ công trong các phường thợ và buôn bán phong kiến. Giai tầng
tiểu tư sản thị dân hình thành cùng với sự ra đời của giai cấp tư sản non yếu ở
Việt Nam. Nhu cầu thị trường luôn gắn liền với quảng cáo, biển hiệu trên các
cửa hiệu, áp phích cho thương mại thường xuyên hay từng đợt ra đời trong
các đô thị, trong đó tranh quảng cáo in khắc gỗ tương đối phổ biến. Khi nền
sản xuất tư bản manh nha ở các đô thị thời Pháp thuộc, nhãn mác, bao bì hàng
hóa lần đầu xuất hiện. Những biển hiệu thường được kẻ vẽ bằng sơn lên tấm
gỗ, tấm tôn, hoặc trực tiếp lên tường nhà.
Trước năm 1945, tranh cổ động chỉ ở mức đơn giản cho quảng cáo
thương mại. Sau Cách mạng tháng Tám, áp phích quảng cáo thương mại
không phát triển do tình hình chiến tranh mà tranh áp phích được sử dụng
với yêu cầu mới đó là tuyên truyền đường lối kháng chiến của Chính phủ
và làm dân vận, từ đó người ta gọi là tranh cổ động - có ý nghĩa là thúc
giục, động viên.
Khi Cách mạng tháng 8 thành công, các hoạ sĩ tên tuổi vẽ tranh khổ lớn
cổ vũ khí thế cách mạng như: tác phẩm Vietnam for the Vietnamese (Nước
Việt Nam của người Việt Nam) của Trần Văn Cẩn, hay như kêu gọi quân dân
Thủ đô và cả nước đứng dậy kháng chiến, họa sĩ Tô Ngọc Vân có bức tranh
Hà Nội vùng đứng lên sáng tác năm 1946, với hình một cô gái kiều diễm tay
đang rút gươm khỏi vỏ, tóc và áo dài bay trong gió lốc [PL1, H1-1.4.2.]. Trên
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các bức tường ở thành phố, thị xã kháng chiến, xuất hiện các bức tranh Độc
lập hay là chết!.
Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc Kháng chiến chống Pháp, với sự
chuyển biến lớn lao trong tư tưởng cùng tinh thần lạc quan, tin tưởng vào
tương lai tất thắng. Các họa sĩ lên chiến khu, tự nguyện đứng trong mặt trận
văn hóa kháng chiến, biến nghệ thuật của mình thành vũ khí chống quân thù.
Những tác phẩm cổ động phong phú về bút pháp, nhạy bén về đề tài của các
họa sĩ: Sĩ Ngọc, Nguyễn Sáng, Mai Văn Hiến, Huỳnh Văn Thuận, Nguyễn
Bích... đã kịp thời phản ánh mọi mặt về cuộc chiến, cổ vũ toàn quân, toàn dân
vững tin vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, góp phần to lớn vào
thắng lợi cuối cùng mà đỉnh cao là thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ
chấn động toàn cầu. Trong cuốn Bàn về tranh cổ động Việt Nam có viết:
“Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, các họa sĩ ra tiền tuyến đã sáng tác
tại chỗ nhiều tranh áp phích góp phần tích cực vào công tác cổ động chiến
đấu. Phương tiện của ta thời đó còn thiếu thốn, nên tranh vẽ thường nhỏ, in gỗ
hoặc in đá; có khi không in được, họa sỹ một ngày vài ba tờ tranh, kèm theo
ca dao, hoặc câu khẩu hiệu, rồi tự đem dán luôn cho bà con xem”. (2, tr.9)
Và phát biểu của đồng chí Trường Chinh: “Khi đã có những tranh vẽ thành
công thì phải cố gắng in và phát hành cho tới quần chúng”. Hai đoạn viết
trên cho thấy sự cần thiết của tranh cổ động đối với cuộc kháng chiến
chống Thực dân Pháp trong những năm 1946 - 1954 và trong giai đoạn
kháng chiến chống Đế quốc Mỹ sau này. Các tranh cổ động thường được các
họa sĩ vẽ tay cho đến tận những năm 1980. Rồi từ tranh vẽ tay, người ta sẽ tổ
chức in thành nhiều bản bằng các phương tiện trên, phát cho các địa phương
và đơn vị bộ đội trong kháng chiến, nhằm tuyên truyền đường lối của Đảng và
nhà nước. Tranh in đá có khả năng chuyển thể bản vẽ rất tốt, nhưng kiếm
được khổ đá lớn tương đối khó, nên chỉ thuận tiện cho việc in khẩu hiệu,
truyền đơn cỡ nhỏ. Tranh in lưới làm tương đối dễ dàng hơn và có thể in tranh
cổ động cỡ nhỏ và vừa, ghép lại có thể in được cỡ lớn, nhưng vật liệu cũng
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không dễ kiếm trong chiến tranh. Riêng in khắc gỗ tranh cổ động được nhắc
đến nhiều, tất nhiên là điều kiện thời gian đó, in khắc gỗ là đơn giản nhất. Với
những họa sĩ sống ở rừng trên chiến khu không khó kiếm gỗ, chỉ cần ít mực
màu, hay sơn, lối in tùy theo in ngửa hay in sấp (bản gỗ), việc khắc cũng đơn
giản… và phương tiện này tuy thô sơ, nhưng thích hợp với hoàn cảnh chiến
tranh nên tranh cổ động in bằng gỗ cũng có nhiều trong thời kháng chiến
chống Pháp.
Đây là phần phong phú nhất của đồ họa Việt Nam thời Kháng chiến
chống Pháp, thu hút nhiều họa sỹ có tài tham gia. Tranh tuyên truyền cổ động
được in dưới nhiều hình thức, nói chung không lớn do hoàn cảnh chiến tranh
và kỹ thuật in ấn không cho phép. Như trên đã trình bày một phần tranh này
được chuyển sang in khắc gỗ, in đá và in lưới, nhưng nếu không có điều kiện
họa sỹ phải vẽ tay sau đó giao cho cơ quan thông tin. Giữa tranh cổ động, tờ
bướm, và truyền đơn, tờ thông tin đôi khi cũng không khác nhau nhiều, tuy
nhiên trong tranh cổ động thường có một hình tượng lớn và khẩu hiệu văn vần
cho dễ nhớ, dễ thuộc. Lấy một số bức tranh cổ động thời kháng chiến chống
Pháp để làm ví dụ như sau: Bức thứ nhất về đề tài những người nông dân Tày
phá đường ngăn cản bước tiến quân Pháp, trên tranh có đề câu ca tiếng
Tày, tạm dịch: Đào đường em cuốc liền tay / Phá đường số 4 xe mày phải
bước qua. Bức thứ hai kêu gọi mọi người nước ngoài tham gia kháng chiến
kiến quốc và ngụy quân trở về theo ta do tỉnh Tuyên quang phát hành năm
1948, với câu ca: Hỡi ai yêu nước thương nòi / Trở về Tổ quốc giết loài thực
dân. Bức thứ ba nói về tăng gia sản xuất - Giồng khoai để tiết kiệm gạo do Ty
thông tin tuyên truyền tỉnh Tuyên Quang phát hành: Còn giời còn nước, còn
non / Còn một tấc đất ta còn tăng gia / Thêm khoai thì thóc để ra / Không lo
đói kém cả nhà phởn phơ.
Với tinh thần lạc quan, tin tưởng vào tương lai tất thắng, các họa sĩ tự
nguyện đứng trong mặt trận văn hóa kháng chiến, nhanh chóng hòa nhập thực
tế, biến nghệ thuật của mình thành vũ khí chống quân thù. Họa sĩ Trần Văn
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Cẩn lên Khu 12 cùng Tạ Thúc Bình tổ chức xưởng tranh tuyên truyền, tập
hợp nhóm thợ làng Hồ (Bắc Ninh) vừa vẽ, vừa khắc và in hàng chục tranh
trong các năm 1947 - 1948, tiêu biểu như tranh Cùng nhau học tập. Một số
họa sĩ chuyến sang quân đội, một lớp chiến sĩ - họa sĩ trưởng thành từ quân
đội vẽ về chiến đấu, về lực lượng vũ trang. Trong buổi lễ thành lập Đại đoàn
308 năm 1949, có tranh cổ động Chiến sĩ Quân Tiên phong, Chiến sĩ mác
xung kích. Các họa sĩ trong và ngoài quân đội ở ba miền Bắc, Trung, Nam,
vùng tự do và địch hậu, bám sát thực tế, sáng tác nhiều tranh cố động về cuộc
sống, chiến đấu của bộ đội và nhân dân. Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc lần thứ
3 tại Tuyên Quang ngày 19 - 12 - 1951, có một số lớn tranh cổ động trong số
300 tác phẩm. Tiêu biểu có tranh: Đóng thuế nông nghiệp của Tạ Thúc Bình,
Chiến sĩ vô danh của Trần Văn Cẩn, Giặc giết, hiếp của Tô Ngọc Vân. Một
vinh dự lớn đến với các họa sĩ, trong dịp khai mạc triển lãm, Chủ tịch Hồ Chí
Minh gửi thư cho các họa sĩ: "Văn hóa văn nghệ cúng là mặt trận. Anh chị em
là chiến sĩ trên mặt trận ấy". Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành kim chỉ
nam cho hoạt động nghệ thuật của giới văn nghệ sĩ trong sự nghiệp đấu tranh,
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Thời kỳ cuối của cuộc Kháng chiến chống Pháp, do có điều kiện in ấn,
tranh cổ động được in trên giấy khổ lớn, phát tán về các đơn vị, cổ vũ bộ đội
thi đua giết giặc lập công trước và trong các chiến dịch lớn, như chiến dịch
Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953). Đặc biệt trong cuộc tiến công chiến
lược Đông Xuân (1953-1954) và chiến dịch Điện Biên Phủ, tranh cổ động
phát triển, sử dụng rộng khắp: Tại khắp các chiến hào, trên đường tiếp vận,
nơi hậu phương. Nội dung tranh cổ động phong phú: động viên bộ đội "vượt
khó khăn, gian khổ", quán triệt phương châm "đánh chác tiến chắc", "quyết
tâm tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ", "thông đường", "chuyển
gạo ra mặt trận", "chọc thủng dạ dày quân Pháp" "diệt máy bay địch ở Gia
Lâm, Cát Bi". Tranh được phát hành theo hình thức: in khổ lớn, treo dán ở

41
chiến hào, trạm quân y, lán dân công ở tiền tuyến, ở tấm cót, nong, nia, bờ
tường đình làng ở hậu phương. Một điều thật đặc biệt là tác phẩm tranh cổ
động của hoạ sĩ Nguyễn Bích sáng tác trực tiếp tại chiến trường Điện Biên
Phủ. Ông là họa sĩ của Báo Quân đội nhân dân, chính vì vậy tranh cổ động
của ông cũng được in trên báo và xuất bản ngay tại mặt trận. Thông qua con
đường phát hành báo tới tận tay chiến sĩ, tranh cổ động của ông đã lan tỏa,
khơi dậy làn sóng quyết tâm đánh giặc khắp các mặt trận. Không những vậy,
qua mỗi tranh cổ động đăng báo, ông đều khéo léo truyền tải nội dung, thông
báo số lượng địch và vũ khí đã bị ta tiêu diệt. Qua đó, bộ đội và nhân dân có
thể nắm được tin tức chiến sự [PL1, H2-1.4.2.].
Có một phần tranh cổ động chuyên tuyên truyền cho một đối tượng đặc
biệt, đó là binh lính trong hàng ngũ địch. Loại tranh này còn gọi tranh tuyên
truyền địch vận, xuất hiện đầu tiên trong cả nước trên đường số 5, từ Hà Nội
đi Hải Phòng. Ớ nơi tản cư, vật liệu khan hiếm, các họa sĩ tán nhỏ gạch non
trộn nước cơm tạo màu đỏ, dùng nghệ làm màu vàng, dùng mực nho làm màu
đen vẽ tranh. Những bức tranh khổ lớn, dán trên cót cắm ven đường, hoặc vẽ
ngay trên các bức tường đình làng... kêu gọi binh lính địch phản chiến, sang
hàng ngũ ta, hoặc đòi hồi hương. Địch đối phó bằng cách sáng sớm thường
cho xe đi thu gom mang về đồn. Rút kinh nghiệm, các họa sĩ chuyển sang in
tranh cỡ nhỏ, tán phát rộng rãi tới tay gia đình và binh lính địch. Các họa sĩ
phải kiêm luôn công việc thợ in. Những bức tranh với những hình vẽ đơn giản
nhưng phóng khoáng, đường nét khỏe, diễn tả những nội dung rõ ràng, đặc
biệt là những dòng chữ bằng tiếng Pháp cô đọng, ăn khớp với hình vẽ, làm
nổi bật ý tưởng của thông điệp gửi tới người xem - đó là những người lính
Pháp, phải bỏ quê hương tới một nơi xa lạ, luôn luôn đối mặt với cái chết,
chiến đấu không phải cho Tổ quốc, không phải cho gia đình bản thân mà là
cho bọn trùm tư bản. Tranh Quel votre sort? (Số phận anh sẽ ra sao?) diễn tả
một xác chết, phía đầu có cây thánh giá, chân đi giày đinh, nổi rõ chữ mort
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(chết), bên cạnh là hình người cụt chân, tay chống nạng, đầu quấn băng, có
dòng chữ Ou blessé (hay bị thương), dưới cùng là dòng chữ Si vous
continuerez cette guerre fratricide (nếu anh còn tiếp tục cuộc chiến tranh
huynh đệ tương tàn này). Đã có lính địch đứng ra chỗ khuất, lấy tranh ra xem
và khóc. Có tranh khác lại nhằm tuyên truyền binh lính người Phi, lính ngụy.
Cũng cùng chủ đề tuyên truyền địch vận nổi tiếng là bức Pour quoi? Et pour
qui? (Tại sao? Và cho ai?) của hoạ sĩ Lương Xuân Nhị. Bức tranh thể hiện
một người lính Pháp trúng đạn, hai tay ôm ngực mặt ngửa lên trời - một cái
chết thật vô nghĩa [PL1, H3-1.4.2.]. Những tranh này đá góp phần xứng đáng
vào chiến thắng chung của toàn dân tộc và làm cơ sở cho tranh tuyên truyền
vận động binh lính Mỹ, ngụy sau này.
Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975, sau chiến thắng Điện Biên Phủ,
đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Miền Bắc bắt tay vào hàn gắn
vết thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Miền Nam vững tin, tiếp
tục sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thông nhất nước nhà.
Tranh cổ động đã động viên kịp thời hậu phương và tiền tuyến lớn. Miền Bắc
thi đua lao động sàn xuất, đồng bào miền Nam vùng lên đấu tranh, phá ấp,
diệt đồn, giành chính quyền về tay nhân dân.
Khi giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa, nhằm
ngăn chặn hậu phương tiếp sức cho tiền tuyến, thì cũng là thời kì tranh cổ
động cách mạng được phát huy tiềm năng cao độ. Hàng nghìn tranh cổ động
ra đời trong giai đoạn này. Trên các đường phố, bản làng, chiến hào, đâu đâu
cũng thấy tranh cổ động thể hiện khí thế quyết tâm một lòng theo Đảng, tất cả
vì nền độc lập dân tộc nước nhà. Các hoạ sĩ vẽ tranh cổ động luôn theo sát
thời sự nóng bỏng của đất nước diễn ra hàng ngày, để sáng tác kịp thời phục
vụ yêu cầu của cuộc kháng chiến. Trên trang nhất của các tờ báo lớn phát
hành hàng ngày như Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân luôn luôn đăng
tải những tranh cổ động sáng tác mới nhất, thể hiện được khí thế ấy của cả
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dân tộc. Một số tranh tiêu biểu được sáng tác trong thời kì này phải kể đến là
Không có gì quý hơn độc lập, tự do; G i ữ lấy quê hương; Miền Nam thi đua
thắng lớn; Miền Bắc hạ nhiều máy bay giặc Mỹ; Gịăc phá ta cứ đi; Đảm bảo
giao thông - chống Mỹ cứu nước; Tiếp viện cho tiền tuyến; Sản xuất giỏi; Cải
tiến canh tác... [PL1, H4-1.4.2.].
Từ khi hòa bình được lập lại, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến
lên Chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ
nhân dân, tranh cổ động Việt Nam có bước phát triển mới cả về số lượng và
chất lượng. Một số họa sĩ đã chuyên tâm sáng tác tranh cổ động và có nhiều
tác phẩm như Phạm Thanh Tâm, Lương Xuân Nhị, Phạm Lung, Huỳnh Văn
Gấm, Dương Ánh, Trần Mai... Tất cả các đề tài đều được khai thác từ các
hoạt động chào mừng những sự kiện lớn như kỷ niệm ngày thành lập nước,
thành lập Đảng, quân đội, các kỳ đại hội Đảng, họp Quốc hội, các chính sách,
chủ trương mới như hợp tác hóa nông nghiệp, xây dựng chủ nghĩa xả hội ở
miền Bắc. Mảng đề tài về đấu tranh hòa bình thống nhất đất nước, chi viện
miền Nam chiến đấu, lên án tội ác của Mỹ và tay sai cũng rất đậm nét trong
giai đoạn này.
Mảng đề tài về lực lượng vũ trang nhân dân vốn đã có cơ sở từ trong
cuộc Kháng chiến chống Pháp, nay được tiếp tục nâng lên phong phú đa dạng
hơn nhằm cổ vũ cho các hoạt động xây dựng quân đội chính quy hiện đại,
luyện tập trên thao trường đạt kết quả cao nhất; cổ động phong trào thi đua
"Ba nhất", các hoạt động giúp dân sản xuất, phòng chống thiên tai... Về mặt
kỹ thuật, phương tiện in ấn có nhiều thuận lợi so với những năm Kháng chiến
chống Pháp. Miền Bắc được giải phóng, cơ sở vật chất như nhà máy in, cơ sở
sản xuất giấy, mực, đá thuộc vể ta, mỗi tranh cổ động có thể sản xuất nhanh in
hàng vạn bản, chuyển đến khắp các địa phương, đơn vị. Từ các bức tranh in
sẵn, các họa sĩ nghiệp dư, những tuyên truyền viên có năng khiếu ở các đơn vị
phóng to lên tường, nơi có đông người qua lại.
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Giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ là một trong những thời kỳ lịch sử oai
hùng nhất của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là thời kỳ đỉnh cao của tranh cổ
động Việt Nam với nhiều tên tuổi và tác phẩm đã đạt tới những giá trị đích
thực, trên cả hai bình diện: giá trị nghệ thuật và hiệu quả tuyên truyền. Tranh
của thời kỳ này đã phản ánh được hiện thực toàn xã hội dồn toàn bộ sức lực
cho cuộc kháng chiến, cho mục tiêu đánh thắng Đế quốc Mỹ xâm lược, giải
phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Các họa sĩ thực sự là các chiến sĩ trên
mặt trận văn hóa tư tưởng. Họ sống trong không khí chiến đấu sục sôi của
toàn dân tộc. Các tác phẩm của họ vừa là sản phẩm sáng tạo ra theo nhu cầu
của xã hội, vừa là sản phẩm của trái tim yêu nước, yêu dân. Một điều hết sức
thuận lợi góp phần cho sự thành công của tranh cổ động thời kỳ này là những
câu viết trong văn kiện của Đảng, những lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất
súc tích, cô đọng toát lên hồn thiêng của núi sông, châm ngôn, lẽ sống của
dân tộc, trở thành nguồn cảm hứng sáng tác, nội dung và phần chữ của tranh.
Bên cạnh lớp họa sĩ trải qua cuộc Kháng chiến chống Pháp, những năm
sáu mươi ngành mỹ thuật được bổ sung một lực lượng trẻ, đào tạo cơ bản ở
trong nước và nước ngoài. Hai lớp họa sĩ già, trẻ gộp thành lực lượng đông
đảo, quyết định sự thành công của mỹ thuật Kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước. Lớp họa sĩ trẻ có điều kiện tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của dòng tranh
cổ động Liên Xô. Bức tranh Mẹ - Tổ quốc kêu gọi; Những người cộng sản Tiến lên phía trước; Chỉ có chiến thắng [PL1, H6-1.4.1.] là những hình mẫu
tiêu biểu để nhiều họa sĩ Việt Nam vận dụng khác họa hình tượng người mẹ
Việt Nam anh hùng, người chiến sĩ Quân giải phóng. Cách thể hiện hình vẽ
giai đoạn này cúng có nhiều điểm phát triển so với trước. Bố cục tranh hợp lý,
tập trung nhấn mạnh chủ đề chính, không rườm rà trong sử dụng hình vẽ,
đường nét rắn rỏi, dứt khoát nhưng không cứng nhắc. Đến nay, chưa có một
thống kê tương đối đầy đủ số lượng tranh cổ động sáng tác trong thời kỳ
chống Mỹ, cứu nước. Nhưng với số tranh hiện có trong kho Bảo tàng Quân
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đội cũng đủ cho thấy sự phong phú của tranh cổ động thời kỳ này. Tranh đề
cập đến nhiều chủ đề: Truyền thống dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam quang
vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, quân dân cả nước chiến đấu, hoạt động
binh địch vận, thắng lợi của ta thất bại của địch...
Phản ánh về truyền thống dân tộc, Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí
Minh kính yêu có các tranh tiêu biểu: Tô thắm truyền thống vẻ vang của họa
sĩ Dương Tiến Luật, Người ngồi đó với cây chì đỏ, vạch đường đi từng bước
từng giờ của họa sĩ Lai Thành, Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác
cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước của họa sĩ Đặng Công Ngoãn, Bác vẫn
cùng chúng cháu hành quân của hai họa sĩ Nguyễn Thụ, Huy Oánh [PL1, H51.4.2.].
Phản ánh khí thế chiến đấu, phục vụ chiến đấu của quân dân cả nước có
số lượng tranh nhiều nhất. Các bức tranh cổ động được dán ở các khu vực
trung tâm thành phố, các lảng quê làm cho người xem bị tác động mạnh, tạo
một khí thế sôi sục, một quyết tâm cao sẵn sàng chiến đấu hy sinh cho Tổ
quốc. Các tranh tiêu biểu: Quyết bảo đảm mạch máu giao thông, địch phá ta
cứ đi của họa sĩ Trần Mai, Nhanh, nhanh tay tải đạn ra chiến trường của họa
sĩ Phạm Lung, Bắn, bắn nữa đi anh, bắn cho Mỹ - ngụy tan tành của họa sĩ
Trần Gia Bích, Thừa thắng xông lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của họa sĩ
Huỳnh Văn Gấm, Đạp lên đầu thủ xốc tới cùa họa sĩ Tiến Hội, Vùng lẻn
giành quyền làm chủ của họa sĩ Nguyễn Công Mỹ, Miền Nam đánh mạnh
thắng to, bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc của họa sĩ Nguyễn Bích. Hay tranh
cổ động ca ngợi gương cá nhân anh hùng: Lê Mã Lương - cuộc đời đẹp nhất
là trên trận tuyến đánh quán thù" của họa sĩ Dương Anh, Trần Thị Tâm Bám đất, bám dân dũng cảm kiên cường của họa sĩ Huỳnh Vãn Thuận...
Những bức tranh này đã góp phần động viên toàn quân, toàn dân chiến đấu
giành thắng lợi trên chiến trường.
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Mảng tranh về chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ trên miền
Bắc rất kịp thời, rất có ấn tượng, thông báo tới mọi người chiếc máy bay thứ
100, 200... 1000, 3000, 4000 bị bắn rơi làm nức lòng quân dân cả nước. Đó là
những tác phẩm 4000 máy bay rơi trên miền Bắc của tác giả Lê Văn Hiệp,
“4000” của tác giả Minh Trí [PL1, H6-1.4.2.]. Cán bộ tuyên truyền ở các
vùng nông thôn miền Bắc nhanh chóng phóng to các bức tranh sau đó thay
đổi ngày tháng và số máy bay; cách làm đó đã có hiệu quả cổ động cao.
Một mảng đề tài được ghi đậm nét nhất là nhanh chóng loan tin thắng
lợi và có tính dự báo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Huế đại
thắng của họa sĩ Trường Sinh, Mừng Trị Thiên Huế giải phóng của họa sĩ
T.Tuân, Mừng Tây Nguyên giải phóng của họa sĩ Lê Thiệp, Chiến dịch Hồ
Chí Minh toàn thắng của họa sĩ Phạm Hảo, Đất nước ta đả hoàn toàn độc lập,
nhân dân ta đã hoàn toàn tự do của họa sĩ Phạm Thanh Liêm...
Nhiều họa sĩ ở các địa phương, đơn vị quân đội đã vẽ tranh lấy đề tài từ
công việc cụ thể của đơn vị mình, cổ động cho phong trào của đơn vị như
Toàn Binh chủng Công binh là dũng sĩ của họa sĩ Tường Huân, Trường Sơn
quyết thắng của họa sĩ Ngọc Tuân.
Trong Kháng chiến chống Mỹ, mảng tranh cổ động tuyên truyền vận
động binh lính Mỹ, chư hầu và lính ngụy vẫn tiếp tục phát triển. Các bức
tranh về đề tài này làm binh lính đối phương tâm lý căng thẳng, làm cho tinh
thần của chúng thêm suy sụp. Các tranh này có chữ bằng tiếng Anh. Ví dụ:
The only way out come home now (Chỉ có đường thoát duy nhất là về nhà).
Go home now. May be return home alive! (Hãy về nhà ngay. Có lẽ anh còn có
thể sống). Refuse to fight! (Hãy từ chối đánh nhau) của họa sĩ Lương Xuân
Nhị. Một số tranh còn dùng chữ bằng ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác.
Để động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ
quốc, các họa sĩ đã vẽ rất nhiều tranh phản ánh chủ đề này. Tiêu biểu có các
tranh Nghiêm chỉnh chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự - vinh dự, tự hào, trách
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nhiệm của họa sĩ Nguyễn Công Độ, Tiếp bước cha anh thực hiện nghĩa vụ
bảo vệ Tổ quốc của họa sĩ Lê Hướng Quỳ.
Về mối quan hệ quân dân đoàn kết chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu có
các tranh tiêu biểu Quân dân đoàn kết một lòng của họa sĩ Thái Sơn. Đẹp nhất
lòng dân của họa sĩ Minh Phương, Quân dân biên giới đoàn kết bảo vệ Tổ quốc
xá hội chủ nghĩa của họa sĩ Lê Thiệp, Giúp đỡ dân của họa sĩ Quách Hùng.
Chủ đề lao động sản xuất đề cập đến nhiệm vụ xây dựng đất nước của
lực lượng vũ trang nhân dân là một chủ đề được các họa sĩ quan tâm. Nhiều
bức tranh đã góp phần động viên, cổ vũ bộ đội tham gia sản xuất ra nhiều của
cải vật chất cho xă hội. Đó là các tranh Toàn quân thi đua quyết thắng trên
mặt trận sản xuất của họa sĩ Huỳnh Văn Gấm, Bộ đội tham gia sản xuất
lương thực của họa sĩ Tô Ngọc.
Tranh cổ động thời kì này còn thể hiện được sự đoàn kết giữa nhân ta
và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, sự ủng hộ của bè bạn năm châu trong
hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Như trong tác
phẩm Việt Nam - Cu-Ba chung một kẻ thù của tác giả Quang Phòng, tác phẩm
“Lê nin bất diệt” tác giả Lê Thanh Đức [PL1, H7-1.4.2.].
Trải qua nhiều biến động, có một thực tế đã được ghi nhận đó là tranh
cổ động trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc
Mỹ đã hoàn thành trọng trách của mình với Đảng, với nhân dân, với đất nước
và với cả lịch sử. Những tác phẩm cổ động đã được vẽ trong khói lửa chiến
tranh mang một thông điệp vô cùng lớn lao đó là câu chuyện về lịch sử về
cuộc kháng chiến hào hùng bảo vệ đất nước của cả dân tộc Việt Nam.
Giai đoạn từ năm 1975 đến nay, cả nước xây dựng Chủ nghĩa xã hội và
đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh". Tranh cổ động có mặt trên khắp các mặt trận: công nghiệp, nông
nghiệp, thuỷ sản, lâm nghiệp, giao thông vận tải, ván hoá, giáo dục,... Tranh
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cổ động còn đề cập đến nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống: an toàn lao
động, tác hại của ô nhiễm môi trường, trồng và bảo vệ rừng, phòng và chống
các tệ nạn xã hội, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, chống nạn phân biệt
chủng tộc... Nhiều tranh lại được sáng tác để cổ vũ mọi miền, mọi ngành như:
Bảo vệ chính quyền nhân dân của Lê Lam, Chung một ngọn cờ của Huỳnh
Phương Đông, Việt Nam toàn thắng của Phạm Lung, Việt Nam độc lập thống
nhất và xã hội chủ nghĩa muôn năm của Thục Phi, Khôi phục đuờng tàu thống
nhất của Cấn Văn Lệ, Sản xuất nhiều gang cho tổ quốc của Lai Thành, Lao
động - Hạnh phúc ấm no của Đặng Thị Khuê, 60 năm thành lập Đảng cộng
sản Việt Nam của Trần Mai... có tác dụng tốt ca ngợi sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Nhiều cuộc triển lãm ở nước ngoài do Tổng cục thông tin tổ
chức có tiếng vang lớn ở Liên Xô, Trung Quốc, Ấn Độ, Cu Ba...
Từ khi công nghệ thông tin phát triển, nhiều họa sĩ tranh cổ động đã áp
dụng phần mềm đồ họa vi tính vào sáng tác. Cách tạo hình nhanh và đáp ứng
được nhu cầu thực tiễn hiện nay. Với trách nhiệm là “chiến sĩ” trên mặt trận
văn hóa, ngày nay nhiều họa sĩ Việt Nam vẫn miệt mài nghiên cứu, sáng tác
để tìm ra cái tứ mới cho tranh cổ động, để vừa đảm bảo tính thời sự, vừa hiện
đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống cổ động Việt Nam.
Từ những thành công trên, có thể khẳng định, tranh cổ động Việt Nam
đã đi vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội: Chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học,
an ninh quốc phòng, đó là những trang vàng của lịch sử, đánh dấu chặng
đường hào hùng của dân tộc. Trong các giai đoạn lịch sử và các cuộc cách
mạng xã hội, tranh cổ động đã góp phần vào việc chiến đấu, xây dựng, củng
cố đất nước và khẳng định được vai trò, sứ mệnh lịch sử và đạt được những
thành công nhất định. Sáng tác tranh cổ động vẫn, đã và đang trở thành cảm
hứng, nhu cầu và trách nhiệm vẻ vang của các họa sĩ.
1.5. Thực trạng tranh Cổ động - Chính trị hiện nay
Nhìn lại thời kỳ hoàng kim của tranh cổ động đã qua, đã có nhiều tác
phẩm mang giá trị nghệ thuật và thời sự nóng bỏng tạo dựng được sức sống
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lâu bền, mang đậm dấu ấn lịch sử, vượt qua thời gian làm giàu cho kho tàng
thể loại tranh cổ động Việt Nam. Tranh cổ động được sáng tác ngày nay tuy
không còn sự hiện diện hình ảnh khói lửa chiến tranh, nhưng nó vẫn mang
trong mình sứ mệnh, trọng trách như thời kỳ mới hình thành. Trên thực tế,
công tác tuyên truyền vẫn rất coi trọng tranh CĐCT. Đó là nhiệm vụ kêu gọi,
phát huy tinh thần lao động, phấn đấu xây dựng một xã hội phát triển, đấu
tranh với những tệ nạn xã hội, kêu gọi tinh thần thi đua yêu nước của triệu
triệu người dân Việt. Hay như việc xoá đói giảm nghèo, làm từ thiện xã hội và
các dân tộc Việt Nam thực hiện nghị quyết của Đảng. Mối quan hệ với bạn bè
quốc tế - đối tác trong nền kinh tế hội nhập. Đặc biệt, hình ảnh những người
chiến sĩ từ nơi biên giới tới hải đảo xa xôi vẫn đang ngày đêm lặng thầm làm
nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc rất đáng để đưa vào tranh để
tuyên truyền, để ca ngợi.
Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan có thể thấy, ngày
nay tranh CĐCT đã mất đi vị trí chủ đạo vốn có trong đời sống và nghệ thuật
một thời, lọt thỏm giữa biển lớn của tranh cổ động hàng hóa. Điều này cũng
dễ hiểu bởi nền kinh tế thị trường trong thời bình, tranh cổ động hàng hóa,
thương mại đang chiếm vị trí chủ yếu. Cho đến nay, chưa có nhiều tác phẩm
thực sự chất lượng trong thời kỳ đổi mới, chưa xứng tầm thời cuộc đòi hỏi,
nổi lên những vấn đề cần suy nghĩ như:
- Chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm và tâm huyết với tranh cổ động: Một
số họa sĩ trẻ hiện nay dễ dãi trong ý tưởng, đơn giản trong thiết kế và lạm
dụng ảnh. Thiếu kiến thức về lịch sử nên nhiều khi dùng sai ngôn ngữ, hình
ảnh của thời điểm cần thể hiện. Thậm chí bê nguyên si bức ảnh, đưa chữ vào
là đã coi là tranh cổ động. Cũng có hiện tượng lấy tranh của tác giả khác, biến
tướng thành tranh của mình. Khi vẽ có quyền tham khảo tư liệu nhưng là để
sáng tạo ngôn ngữ cổ động, chứ không sao chép, nhái lại. Như tác phẩm tranh
cổ động Đâu cần thanh niên có của hoạ sĩ Nguyễn Hải Táo [PL1, H1-1.5.] bị
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sao chép lại một cách thô thiển trên tường ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
[PL1, H2-1.5.].
- Lạm dụng công nghệ tin học: Không thể phủ nhận vai trò tích cực của
công nghệ thông tin mang lại hiệu quả cho mọi ngành. Các hoạ sĩ trẻ đã khai
thác triệt để khả năng vượt trội của tin học vào sáng tác tranh cổ động, vì thế
hàng loạt tác phẩm được vẽ bằng máy ra đời. Ưu điểm của thể loại tranh thể
hiện tranh này đó là cho ra lò số lượng rất nhiều. Nhưng đôi khi lạm dụng các
phần mềm đồ họa dùng cho việc "thiết kế, chỉnh sửa, in ấn"... dẫn đến số
lượng tranh cổ động tuy nhiều nhưng chưa để lại được nhiều tác phẩm có giá
trị. Chính vì phụ thuộc vào máy, nhiều tranh có cùng một phương cách giống
nhau, gây phản cảm, khô cứng, còn chất lượng thường đơn điệu, trùng lặp về
ý tứ, bố cục đơn điệu, màu na ná giống nhau. Chúng ta không phủ nhận tính
ưu việt của tin học, nhưng tranh là sự sáng tạo riêng của khối óc, con tim giàu
cảm xúc của người sáng tác ra nó chứ không thể phụ thuộc vào tiện ích của
công nghệ.
- Chưa mạch lạc về bút pháp: Dễ thấy những bút pháp bị lặp đi lặp lại
hoặc hình yếu của nhiều tác giả trong việc thể hiện nội dung, tư tưởng chủ đề
nhất là các loại tranh tuyên truyền cho các nhiệm vụ chính trị. Ví dụ trong
chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ bút pháp cứng khỏe, thể hiện sự oai dũng
của người chiến sĩ; tranh thiếu nhi bút pháp hồn nhiên, ngộ nghĩnh; về phòng
chống tệ nạn: Gai góc, ấn tượng. Đó cũng là một sự nghèo nàn trong sáng tác
tranh cổ động. Tránh vẽ tranh cổ động giống như tranh minh họa sách và
ngược lại. Do vậy khi vẽ các họa sĩ đã chưa tự đặt câu hỏi: Vẽ cho ai? Vẽ để
làm gì? Như một “kim chỉ nam” định hướng cho sáng tác.
- Lạm dụng chất liệu, màu sắc: Khi mà công nghệ thông tin phát triển
và tư duy nghệ thuật cũng bước sang trang mới, thì việc sử dụng chất liệu,
màu sắc cũng phong phú và đa dạng hơn. Về chất liệu như chì, màu nước, sơn
dầu, bột màu truyền thống… giờ có thêm màu mực in, sơn tổng hợp, sơn in
vải, in bạt… đều sử dụng vào vẽ tranh cổ động. Màu sắc và chất liệu phong
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phú tác động tới phương pháp thể hiện của họa sĩ không nhất thiết là mảng
bẹt, mảng khối, mà có tranh dùng phương pháp tạo hình trên máy tính, hình
ảnh 3D... Tuy nhiên, điều đó cũng khiến màu sắc của nhiều bức tranh cổ động
trở nên rườm rà, mất đi cái tinh thần vốn nó đã có. Bởi vậy đối với đặc thù
tranh cổ động màu sắc càng đơn giản càng bao nhiêu càng thể hiện được
thông điệp của tranh bấy nhiêu.
Nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều tác phẩm tranh CĐCT kế thừa tranh
của các bậc tiền nhân. Có thể điểm qua các cuộc vận động sáng tác tranh cổ
động với nhiều chủ đề khác nhau. Nhiều tác giả đã chọn chủ đề sáng tác về
hình ảnh người chiến sĩ trong thời kỳ mới, chủ đề bảo vệ biên giới và hải đảo,
mối quan hệ quân dân, tình đoàn kết quốc tế… Và đã có những tác phẩm thực
sự có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước,
niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta phát huy sức
mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, củng
cố tình đoàn kết với bạn bè quốc tế, đồng thời cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân,
nhất là lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh
thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Như một số tác phẩm: Giữ vững
phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ của họa sĩ Bùi Văn An [PL1, H31.5.] Có chúng tôi vững vàng nơi đầu sóng của họa sĩ Lương Xuân Hiệp
[PL1, H4-1.5.] Vì nhân dân quên mình của họa sĩ Lưu Yên Thế [PL1, H51.5.] Quân với dân một ý chí của họa sĩ Đỗ Như Điềm [PL1, H6-1.5.].
Nhằm phát huy vai trò tranh CĐCT, Bộ Văn hóa - Thông tin và Hội
Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc phát động, các cuộc thi vẽ tranh cổ
động theo chủ đề, tổ chức nhiều chuyên đề hội thảo nhằm đáp ứng đòi hòi của
xã hội. Các hoạ sĩ trẻ hãy bền bỉ, nỗ lực sáng tạo ra nhiều tranh xứng đáng với
tầm vóc dân tộc hôm nay. Hãy khơi dậy sức mạnh, niềm tự hào của tranh cổ
động Việt Nam góp phần xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
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Vì vậy, để cho tranh CĐCT tiếp tục kế thừa và phát triển như truyền
thống đã từng có, ngoài cái tâm, nhiệt huyết với nghề của người họa sĩ, chúng
ta cần hơn nữa vai trò của nhà nước. Đó là sự quan tâm và đầu tư đúng mức,
có định hướng phát triển rõ ràng, khuyến khích và đào tạo bài bản cho đội ngũ
vẽ tranh cổ động. Hội đồng thẩm định nghệ thuật cần đọc nhiều, xem kỹ, khắt
khe hơn. Không để nhiều tranh phục vụ một số sự kiện lớn mới dừng lại ở ý
nghĩa phục vụ, còn chất lượng chưa cao và chưa có ngôn ngữ cổ động mà vẫn
đạt giải thưởng. Từ đó giúp cho loại hình đặc biệt này tiếp tục gặt hái được
nhiều thành công, luôn xứng đáng với sứ mệnh của nó, đó là sứ mệnh phục vụ
nhân sinh, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.
1.6. Khái quát môn Thiết kế đồ họa, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Trước yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo là xu thế toàn cầu, SV thiết kế
đồ họa ở các trường đào tạo về lĩnh vực này không chỉ cần được đào tạo, bồi
dưỡng đầy đủ các kiến thức thẩm mỹ cơ bản, nắm vững các kiến thức về công
nghệ tin học, về kỹ thuật và chất liệu ngành in ấn mà còn cần được đào tạo
sâu về phương pháp sáng tác, khả năng nghiên cứu, tư duy, xây dựng các ý
tưởng. Ngành Thiết kế Đồ họa, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là một trong
trong số trường đã đáp ứng được những yêu cầu trên.
Ngành Thiết kế Đồ họa có thời gian đào tạo: 4,5 năm được phân bổ
trong 9 kỳ. Ngoài những kiến thức đại cương, SV được trang bị nhiều kiến
thức cơ bản và cơ sở ngành giúp cho SV có nền tảng kiến thức cơ bản sử
dụng vào chuyên ngành Thiết kế Đồ họa. Hệ thống đồ án chuyên ngành Thiết
kế đồ họa bao gồm 16 đồ án, 3 chuyên đề được xây dựng theo logic từ những
đồ án cơ bản nhất đến những đồ án chuyên sâu cho từng loại hình thiết kế. SV
được tiếp cận phương pháp tư duy phân tích, tìm ý tưởng và phát triển ý
tưởng thông qua các đề tài được thể hiện qua các loại hình thiết kế đồ họa
chuyên sâu. Có khả năng tự nghiên cứu với phương pháp tư duy khoa học,
thực hiện, quản lý các hoạt động thiết kế đồ họa. Sử dụng thành thạo các phần
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mềm thiết kế đồ họa. Những thiết kế đồ họa của SV luôn được đề cao tính
ứng dụng trong thực tế.
Môn Thiết kế đồ họa là môn học mà ngành Thiết kế Đồ họa đã chú
trọng xây dựng, bởi ngành đã xác định được vai trò tích cực của việc tuyên
truyền chính trị trong xu thế hội nhập và cũng nhận định được những mặt hạn
chế mà phần lớn SV đang gặp phải về nhận thức chính trị. Môn Thiết kế đồ
họa chuyển tiếp từ mảng kiến thức mỹ thuật đồ họa cơ bản sang thiết kế đồ
họa ứng dụng, với những nội dung sau:
Thông tin chung về môn học: Mã môn học được quy định có tên gọi là
KT81.10 đã được phê duyệt. Với 02 tín chỉ thuộc học kỳ 4 và là loại môn học
bắt buộc, để học được học môn học này SV cần phải học các môn trang trí
chuyên ngành1, 2 thì mới được học tiếp tục. Nếu như theo quy định mỗi tín
chỉ được quy đổi là 15 tiết lý thuyết thì quy đổi sang tiết thực hành sẽ là 30-45
tiết. Do vậy môn học này là môn thực hành có tổng sẽ là 60 tiết, trong đó thời
lượng nghe giảng lý thuyết là 5 tiết và thực hành sẽ là 55 tiết.
Nội dung môn học: Giới thiệu cho SV ngôn ngữ tạo hình của các loại
hình tranh ĐHCT. Hướng dẫn các kỹ thuật được sử dụng trong sáng tác tranh
ĐHCT và áp dụng vào các dạng đề tài của tranh ĐHCT.
Mục tiêu môn học: Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về thiết kế
đồ họa và sử dụng các kỹ thuật và loại hình khác trong sáng tác tranh ĐHCT.
Có khả năng sáng tạo tranh ĐHCT làm tiền đề cho sáng tạo các loại tranh cổ
động và các sản phẩm đồ họa khác.
Tiểu kết chương 1
Thông qua chương 1, luận văn đã sơ lược các khái niệm, các kiến thức
liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Đồng thời có cái nhìn tổng thể về lịch sử
hình thành và phát triển tranh cổ động trên thế giới và ở Việt Nam.
Luận văn cũng đã nêu được vai trò, giá trị và sự đóng góp của tranh
CĐCT trong mọi mặt của xã hội bởi nó được gắn liền với cuộc đấu tranh giải
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phóng dân tộc - đó chính là nền tảng góp phần quan trọng trong lịch sử chống
giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Luận văn cũng đã phản ánh thực trạng tranh CĐCT trong bối cảnh
những năm gần đây trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, ảnh hưởng của
nền kinh tế thị trường... cũng như một số vấn đề mà họa sĩ trẻ hiện nay hay
mắc phải khi sáng tác. Đưa ra giải pháp để ngày càng có nhiều tác phẩm tranh
cổ động thực sự có chất lượng trong thời kỳ đổi mới, xứng tầm thời cuộc, tiếp
tục kế thừa và phát huy truyền thống tranh CĐCT Việt Nam.
Qua phần khái quát môn Thiết kế đồ họa, ta nắm được nội dung cơ bản
mà ngành Thiết kế Đồ họa đã chú trọng xây dựng môn học, quá trình chuyển
tiếp từ mảng kiến thức mỹ thuật đồ họa cơ bản sang thiết kế đồ họa ứng dụng.
Từ đó, đưa ra phương pháp giảng dạy môn Thiết kế đồ họa phù hợp với thực
tiễn giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
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Chương 2
HÌNH TƯỢNG NGƯỜI CHIẾN SĨ TRONG TRANH CỔ ĐỘNG
GIAI ĐOẠN 1945 - 1975 VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
2.1. Ngôn ngữ tạo hình người chiến sĩ trong tranh cổ động thông qua một
số tác phẩm tiêu biểu giai đoạn 1945 - 1975
2.1.1. Nghiên cứu đề tài
Đứng trước một vấn đề của xã hội, người sáng tác nghệ thuật nói chung
đều có quan điểm của mình. Người vẽ tranh cổ động đương nhiên càng phải
có lập trường chính trị vững vàng. Nhưng cái khó nhất lại là phải làm sao thể
hiện được quan điểm đúng đắn ấy một cách hiệu quả nhất, suy nghĩ về những
điều đó sẽ xuất hiện những ý tưởng, rồi ấp ủ, nhen nhóm từ những ý tưởng ấy
mà những bức tranh ra đời. Để có những bức tranh cổ động có giá trị cao,
được đông đảo quần chúng nhân dân tiếp nhận, hưởng ứng, thì nó phải được
hình thành từ những ý tưởng cao đẹp, trong sáng, hướng tới giá trị thẩm mỹ
đúng đắn, hướng tới mục đích cao cả. Song song với việc hình thành ý tưởng
về nội dung là ý tưởng về cách thức thể hiện. Để tuyên truyền có hiệu quả,
người họa sĩ có nhiều cách thức và phương tiện diễn đạt khác nhau để chuyển
tải ý tưởng. Với tranh cổ động, ngôn ngữ tạo hình là hình mảng, đường nét,
màu sắc là phương tiện để biểu hiện hình tượng nghệ thuật.
Ở nước ta, tranh cổ động được gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng
dân tộc - mà người lính luôn được lấy làm chủ đề chính. Ngay từ khi mới ra
đời tranh cổ động Việt Nam đã có vai trò to lớn, phục vụ đắc lực cho nhiệm
vụ chính trị, tuyên truyền đấu tranh cách mạng, vận động quần chúng gắn liền
với cách mạng và trở thành thứ vũ khí tinh thần mạnh mẽ trong hành trình
giành độc lập cho dân tộc. Không chỉ cổ động cho tiền tuyến anh hùng, hậu
phương sản xuất cũng là niềm cảm hứng cho các họa sĩ sáng tác. Bên cạnh đó,
những chủ đề ca ngợi lòng yêu nước, căm thù giặc, quyết chiến quyết thắng
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hay lao động quên mình, tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là đề
tài được các hoạ sĩ yêu thích. Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của
Bác Hồ đã là nguồn cảm hứng để các họa sĩ sáng tạo ra những bức tranh cổ
động đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem như Tôi hiến cả đời
tôi cho dân tộc tôi của tác giả Vũ Viết Quang. Chỉ với hình ảnh là chân dung
của Bác được thể hiện bằng ngôn ngữ đồ họa với mảng miếng chắc khỏe cùng
2 màu đỏ, trắng đơn giản, đã gợi nên hình ảnh về một con người cả đời hy
sinh và cống hiến cho dân tộc. Trong tác phẩm Bác vẫn cùng chúng cháu
hành quân của Nguyễn Thụ - Huy Oánh, với lối tạo hình cô đọng, khúc chiết,
thể hiện hình ảnh Bác Hồ kính yêu mặc bộ quân phục với tư thế nghiêm trang
đứng ở phía trước, nối tiếp là đoàn quân trùng trùng điệp điệp ra trận như lời
thúc giục hào hùng của vị Tổng tư lệnh tối cao, động viên người chiến sĩ khắc
phục mọi gian lao, quyết tâm đánh thắng kẻ thù [PL1, H4-1.4.2.].
2.1.2. Nội dung thể hiện
Yêu cầu nội dung tranh cổ động tuyên truyền thường phải rõ và tập
trung. Nét vẽ phải khỏe để dễ nhìn ngay ra sự vật. Màu sắc phải cô đọng hấp
dẫn, dễ nhìn, dễ thấy. Hình phải được khái quát về một vấn đề cụ thể, tìm ý
đơn giản và tập trung toát ra từ một vấn đề phức tạp. Ví dụ một số tác phẩm
đã được các họa sĩ thể hiện rất phong phú trong thờ kỳ chiến tranh như hình
ảnh bộ đội vượt khó khăn; người dân sát cánh cùng bộ đội; phụ nữ Việt kiên
cường bảo vệ làng xóm; vận chuyển lương thực ra mặt trận; tiêu diệt địch;
hình ảnh tại chiến hào tại mặt trận… hay gần gũi hơn nữa là những hình ảnh,
những lời hiệu triệu, khích lệ tinh thần đầy nội lực.
Một trong những đặc điểm nhận dạng tranh cổ động đó là tính biểu đạt
của hình ảnh rõ ràng. Có nghĩa là nội dung tranh được thể hiện phải cụ thể.
Người xem tranh sẽ hiểu mà không cần phải chú thích. Vì vậy tranh phản ánh
nội dung phải được miêu tả súc tích, thể hiện được trọng tâm nội dung tranh.
Ngôn ngữ của nghệ thuật hội họa và bản thân nó nói lên nội dung chứ không
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phải bằng chữ viết ở tranh do vậy yêu cầu tranh cổ động là thể hiện cho được
tổng hòa các yếu tố hợp thành để làm rõ nội dung tranh và tính đại chúng, tính
dân tộc, tính khái quát, ước lệ, phải chuẩn mực. Cũng như các loại tranh hội
họa, tranh cổ động nhất thiết phải đảm bảo ba yếu tố đó là hình họa, màu sắc
và bố cục. Các mô hình tranh cổ động tuyên truyền thời kỳ kháng chiến trước
đó được tạo ra theo cách truyền thống của Việt Nam đó là làm bằng tay với
các tấm gỗ chạm khắc, dựng hình thật chuẩn xác, đường nét phải hợp lý rõ
ràng, dứt khoát, chỗ nào đậm nhạt đòi hỏi họa sĩ phải nghiên cứu thật sự khoa
học. Vẽ người trong tranh cổ động, khi biểu hiện tình cảm vui buồn, tức giận
là hết sức quan trọng, đó là linh hồn của tác phẩm. Như vậy tác giả vẽ tranh
cổ động cũng phải rất chú ý đến các chi tiết miêu tả chân dung nhân vật cho
rõ chính diện, phản diện, không những ở đường nét mà cả màu sắc nữa.
Những chi tiết hình ảnh không phục vụ cho nội dung ý tưởng chính
phải lọc bỏ. Khi đã tìm được ngôn ngữ riêng cho từng bức tranh, việc còn lại
là thể hiện sao cho đúng bản chất bên trong của vấn đề. Yếu tố màu sắc,
đường nét, chữ viết đều cần có sự kỹ lưỡng nhằm đạt hiệu quả cao, ấn tượng
sâu sắc. Một bức tranh cổ động hay phải toát lên được nội dung và đạt tới sự
khái quát, chắt lọc về hình tượng, thể hiện được ý tưởng với nhiều sắc thái
biểu cảm.
Đặc tính khác của tranh cổ động thời kỳ này còn phải đạt yêu cầu
truyền tin nhanh, kịp thời, súc tích. Nội dung thông tin phải được chuyển hóa
thành ngôn ngữ ngắn gọn, rõ ràng và bảo đảm ấn tượng trực quan. Trong điều
kiện khó khăn của chiến tranh lúc bấy giờ, tranh cổ động cần thể hiện được
những vấn đề có tính thời sự, mới mẻ, sinh động... để trong những tình huống
khẩn trương, điều kiện tiếp xúc với tranh không nhiều, chỉ lướt qua cũng cảm
được hết ý nghĩa của tranh. Ở nơi công cộng, trên các tuyến đường đi, tranh
cổ động không phải là thứ người xem dừng lại để thưởng thức như đối với
tranh hội họa tạo hình; nó cần đem đến thông tin và cách cảm nhanh nhất đối
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với người xem, thậm chí chỉ là một vài giây, phút. Tranh có thể thu hút người
xem từ vị trí xa với mảng màu lớn, rõ ràng, đường nét cách điệu khỏe khoắn,
tính trang trí cao.
Tác phẩm Đâu có giặc là ta cứ đi của họa sĩ Văn Đa có nội dung tranh
được thể hiện rất rõ ràng: cổ động tinh thần anh dũng, xông pha chiến đấu
trên tuyến đầu của người chiến sĩ. Hình ảnh hai anh bộ đội, đầu đội mũ ngụy
trang, vai đeo ba lô, tay cầm súng trong tư thế hiên ngang bước tới trước,
khuôn mặt thể hiện sự lạc quan yêu đời của tuổi trẻ được lồng trên nền lá cờ
đỏ sao vàng và dòng chữ "quyết chiến quyết thắng" như thúc giục toàn quân
hăng hái lên đường lập chiến công [PL2, H1-2.1.].
2.1.3. Xây dựng hình
Thông qua các quy luật về thị giác và các yếu tố tạo hình khác như ánh
sáng, đậm nhạt, độ to nhỏ, khoảng cách... có thể tạo ra những hình thể theo ý
tưởng sáng tạo. Hình thể là biểu hiện của tự nhiên như cây cối, động vật, con
người, những sáng tạo hình khối, đồ vật ứng dụng của con người. Hình thể
dựa trên yếu tố toàn khối với chiều dài, chiều rộng, chiều sâu. Hình thể cũng
có cũng có cấu tạo và trạng thái tương tự như hình dáng. Những vấn đề đòi
hỏi tư duy sâu sắc có thể được biểu hiện như những ấn hiệu, biểu trưng gợi sự
ước lệ, trừu tượng. Những vấn đề phổ cập với đông đảo công chúng thì sử
dụng hình ảnh dễ hiểu, dễ nhận biết. Hình trong tranh cổ động cũng là yếu
tố góp phần quyết định giá trị nghệ thuật, có sức hút mạnh mẽ và lưu đọng
nhất, đồng thời cũng là yếu tố đem đến nhận biết đầu tiên cho người xem.
Dựa vào tương quan của các hình trên tranh cổ động, ta có thể chia làm
hai mức độ, hình ảnh chính và hình ảnh phụ. Hình ảnh chính bao giờ cũng
được đặt ở vị trí trung tâm của bức tranh với diện tích xứng đáng. Hình ảnh
phụ với diện tích nhỏ hơn, sắc độ nhẹ nhàng hơn và không nên quá rườm rà,
chi tiết làm chi phối hình ảnh chính. Hình ảnh phụ chỉ có tác dụng làm nổi bật
hình ảnh chính, bổ sung, rõ nghĩa cho chủ đề. Cần tránh sự tranh chấp giữa
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hình ảnh chính và phụ, chính và phụ không rõ ràng, bị dàn trải, kể lể, tham
lam. Hơn nữa, cũng phải quan tâm đến sự hài hòa, cân đối giữa chi tiết và
khoảng trống, giữa các sắc độ đậm, trung gian, sáng, tỉ lệ khoảng trống của
chữ trong bố cục. Hình ảnh người lính trong tranh cổ động giai đoạn 1945 1975 vừa mang nội dung chính trị, vừa mang hình thức nghệ thuật xuất hiện
trong sự thống nhất chỉnh thể của hình tượng. Tuy vậy khi phân tích có thể
“tách rời” từng vấn đề để làm rõ giá trị từng yếu tố.
Ngôn ngữ tranh cổ động chính trị giai đoạn này rất cô đọng, được chắt
lọc đến tối giản để nói được một cách rõ ràng, ngắn gọn, súc tích về một đề
tài, nội dung cụ thể.
Có những vấn đề, những nội dung có thể thể hiện bằng hình ảnh tiêu
biểu của thực tế, nhưng cũng có những trường hợp phải sáng tạo ra hình
tượng. Nghĩa là dùng một hình tượng mang tính tượng trưng để biểu đạt một
vấn đề cụ thể. Ví dụ hình ảnh chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình; hình ảnh
họng súng, bom đạn... tượng trưng cho chiến tranh; nắm tay nhau tượng
trưng cho tình đoàn kết, hữu nghị, chung sức, chung lòng; búp măng non
tượng trưng cho thế hệ tương lai... Nhưng những hình tượng chung chung đã
quá quen thuộc dễ gây nhàm chán, bức tranh sẽ không thu hút được sự suy
nghĩ của người xem. Trong trường hợp này cần thiết phải có cách biểu đạt
mới, làm mới những hình tượng quen thuộc. Và để hiệu quả nhất, chính là
phải sáng tạo ra những hình tượng mới.
Như trong tranh cổ động Bắc - Nam một gốc của họa sĩ Đỗ Xuân Doãn
đã rất sáng tạo dùng hình tượng một cái cây để tượng trưng cho đất nước Việt
Nam thống nhất, nhưng cái cây chỉ là ý, còn hình ảnh cụ thể của gốc cây lại là
hình hai phụ nữ (Bắc - Nam) đang bế một đứa bé tượng trưng cho tương lai
tràn đầy hy vọng. Bao chùm tán lá xum xuê, vững chãi không phải là lá cây,
mà là một mảng màu đỏ đơn giản - lá cờ đỏ sao vàng biểu tượng cho hình ảnh
Tổ quốc Việt Nam thống nhất [PL2, H2-2.1.].
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2.1.4. Không gian, bố cục
Nghệ thuật biểu đạt không gian trong tranh cổ động giai đoạn 1945 1975 thường ước lệ, ít bị lệ thuộc bởi luật phối cảnh, xa gần. Cách tạo không
gian này là sử dụng các yếu tố hình, nét, mảng mang tính gợi nhiều hơn đặc
tả. Một hình thức biểu đạt khác là dạng không gian đa điểm nhìn, được thể
hiện trong một số tác phẩm tạo cái nhìn toàn diện về sự vật, mang lại cảm
giác lạ cho người thưởng thức. Trong tác phẩm Tô thắm truyền thống vẻ vang
của họa sĩ Dương Tiến Luật [PL2, H3-2.1.], không gian được hiện lên qua
cách sắp xếp các lớp nhân vật theo tiến trình lịch sử và không gian ý niệm.
Toàn bộ các nhân vật được xếp theo hai chiều dọc ngang trên một nền phẳng.
Người lính và cô du kích, những con người của cuộc sống hiện đại, đang nắm
chắc tay súng, tiến về phía trước. Phía sau là hình Thánh Gióng cưỡi ngựa
theo chiều ngang, thể hiện không gian lịch sử về nhân vật anh hùng đánh giặc.
Sự đan xen này gợi lên ý nghĩa tiếp nối truyền thống đánh giặc hào hùng của
dân tộc ta. Lối sử dụng không gian đồng hiện, cùng một lúc xuất hiện các sự
vật, hiện tượng ở những thời điểm, không gian, hoàn cảnh khác nhau được sử
dụng khá nhiều trong tranh cổ động giai đoạn này.
Nếu đề tài về chiến tranh, mừng Đảng, mừng chiến thắng nhiều khi vẫn
có một số cách bố cục, hình tượng, lối diễn đạt theo công thức chung thì tranh
về đề tài người lính lại được thể hiện một cách đa dạng, bố cục và cách diễn
đạt không gian lạ mắt, hấp dẫn. Trong đó, nhiều bức sử dụng môtip và cách
diễn đạt ước lệ của tranh dân gian làm cảm hứng cho sáng tác tranh cổ động.
Ngoài không gian đồng hiện, lối diễn đạt đa điểm nhìn đã được sử dụng khá
thành công và hiệu quả.
Ta cũng có thể cảm nhận tranh cổ động đa dạng các cách bố cục hình
tượng được sử dụng trong tranh cổ động giai đoạn này: vuông, tròn, lệch, đối
xứng, nhịp điệu... Tuy nhiên có thể thấy xu hướng bố cục dàn trải các hình
tượng trên mặt phẳng tranh theo nhịp điệu, hay đối xứng, quy tụ vào tâm được
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sử dụng nhiều trong các tranh cổ động về đề tài lao động sản xuất. Những
tranh thuộc mảng đề tài chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, hay ca ngợi Đảng, Hồ
Chủ tịch thường được thể hiện theo bố cục lệch, tạo những mảng lớn hình
tượng quân dân, người lính kết thành sức mạnh đoàn kết sẵn sàng chiến đấu,
hay đang quây quần bên Người. Phía sau những hình tượng lớn đó có thể lệch
phải hoặc lệch trái là những mảng phẳng tạo tương phản, tôn chủ đề của bức
tranh. Trong các sáng tác Luyện tập giỏi để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc
của Xuân Đông.
2.1.5. Sử dụng chữ
Trong tranh cổ động nói chung và tranh cổ động tuyên truyền nói riêng,
việc sử dụng chữ là một yếu tố rất quan trọng. Nếu hình ảnh, màu sắc được
coi là linh hồn tạo nên vẻ đẹp của sản phẩm đồ họa thì chữ chính là phần nội
dung truyền tải vẻ đẹp đó. Trên từng chặng đường phát triển của nhân loại, sự
ra đời của chữ viết được coi là một thành tựu lớn nhất của văn minh nhân loại.
Ngoài việc lưu trữ thông tin, sử dụng trong giao tiếp hằng ngày, chữ viết còn
là yếu tố quan trọng tạo nên vẻ đẹp của tác phẩm đồ họa chính trị.
Chữ trong cổ động được quan niệm như một hình để có thể gây được
sự chú ý từ người xem giống như bất cứ hình ảnh nào. Nó cũng là ngôn ngữ
để diễn tả tư tưởng, tình cảm cũng như ước muốn của con người. Với sự sáng
tạo của hoạ sĩ, chữ không chỉ đóng vai trò thông tin đơn thuần mà nó còn hỗ
trợ cho hình ảnh cần tuyên truyền, cổ vũ. Chính sự sáng tạo của người họa sĩ
đã tạo cho chữ viết mang tính biểu cảm và diễn đạt được đầy đủ nội dung mà
nó cần thông tin trong tác phẩm đồ họa. Tính biểu cảm của chữ nằm ngay
trong sự phối hợp hài hòa giữa các thông tin trong tác phẩm áp phích. Tính
biểu cảm của chữ nằm ngay trong sự phối hợp hài hòa giữa các phông chữ và
các nét chữ. Một cụm chữ mang tính biểu cảm cũng mang tới cho người xem
những cảm nhận thú vị. Mặc dù chữ được sử dụng trong các tác phẩm áp là
những dạng chữ đơn giản, nội dung ngắn gọn súc tích song vẫn tạo được
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thông điệp tuyên truyền mạnh mẽ. Tác phẩm của Hoạ sĩ Tiến Hội sáng tác
năm 1970 thể hiện tinh thần kháng chiến chống Mỹ cứu nước của những
người chiến sĩ thông qua một câu “Đã đi là quyết thắng” rất ngắn gọn đầy cô
đọng [PL2, H4-2.1.].
Chữ trong tranh cổ động thời kỳ này được các họa sĩ sử dụng rất linh
hoạt, có thể được dùng cả một khổ thơ dài, nhưng đôi khi không còn được thể
hiện mà người xem vẫn hiểu được nội dung truyền tải. Cụ thể trong 2 ví dụ
sau đây:
Tiêu biểu bức Giồng thêm khoai để tiết kiệm gạo của tác giả Nguyễn
Minh Mỹ sáng tác năm 1958. Thể hiện trong bức tranh này, bên cạnh những
hình ảnh đẹp, hấp dẫn thì phần chữ cũng khá đặc biệt. Phần chữ trong tranh
cổ động không chỉ là những câu khẩu hiệu động viên, nhân dân hăng hái tăng
gia sản xuất, tham gia kháng chiến mà còn có cả những vần thơ dễ nhớ, dễ
hiểu, dân dã được gieo vần theo thể thơ lục bát như: “Còn trời còn nước, còn
non / Còn một tấc đất ta còn tăng gia / Thêm khoai thì thóc để ra / Không lo
đói kém cả nhà phởn phơ” Hay trong tranh của Minh Phương, sáng tác năm
1970: “Lúa tốt lợn béo gà đàn / Góp phần thắng Mỹ xóm làng ấm no”.
Dùng rất kiệm chữ nhưng vẫn truyền tải được nội dung, như loạt tranh
cổ động theo mốc số lượng máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc cũng thật
phong phú trong cách thể hiện. Tính đến hết chiến dịch Hà Nội - Điện Biên
Phủ trên không, số máy bay bị bắn rơi là 4.000 chiếc đã được phác họa trong
bức tranh cổ động “4000” của hoạ sĩ Minh Trí. Tác giả chọn hình tượng khái
quát điển hình: trên nền trời hiện rõ máy bay B52 khổng lồ của giặc Mỹ
nhưng đã bị tên lửa của ta bắn cháy. Con số 4.000 viết đậm bố cục ở phía trên
- thay cho những lời thuyết minh dài dòng. Vậy là đủ, ai xem cũng hiểu
“4.000 chiếc B52 đã bị hạ gục trên miền Bắc” [PL1, H5-1.4.2.].
2.1.6. Chất liệu
Các tác phẩm tranh cổ động tuyên truyền thời kỳ đầu kháng chiến
chống Pháp đều được tạo ra theo cách truyền thống của Việt Nam. Đó là kỹ
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thuật làm bằng tay với các tấm gỗ chạm khắc. Các tranh cổ động thường được
các họa sĩ vẽ tay cho đến tận những năm 1980. Rồi từ tranh vẽ tay, người ta sẽ
tổ chức in thành nhiều bản bằng các phương tiện trên, phát cho các địa
phương và đơn vị bộ đội trong kháng chiến.
Tranh in đá có khả năng chuyển thể bản vẽ rất tốt, nhưng kiếm được
khổ đá lớn tương đối khó, nên chỉ thuận tiện cho việc in khẩu hiệu, truyền
đơn cỡ nhỏ. Tranh in lưới làm tương đối dễ dàng hơn và có thể in tranh cổ
động cỡ nhỏ và vừa, ghép lại có thể in được cỡ lớn, nhưng vật liệu cũng
không dễ kiếm trong chiến tranh. Riêng in khắc gỗ tranh cổ động được dùng
nhiều trong thời gian đó. In khắc gỗ là đơn giản vì những họa sĩ sống ở rừng
trên chiến khu không khó kiếm gỗ, chỉ cần ít mực màu, hay sơn, việc khắc
cũng đơn giản… và phương tiện này tuy thô sơ, nhưng thích hợp với hoàn
cảnh chiến tranh nên tranh cổ động in bằng gỗ cũng có nhiều trong thời kỳ
Kháng chiến chống Pháp.
Ở những vùng nguy hiểm, luôn phải di chuyển để trốn tránh kẻ thù, các
họa sĩ in tranh cổ động hoặc tờ rơi cỡ nhỏ; trong khu vực an toàn hơn, tranh
cổ động được in với kích thước lớn hơn (120 x 80 cm). Trong thời kỳ chiến
tranh, tranh tường trở nên cực kỳ phổ biến. Họa sĩ treo hình ảnh và khẩu hiệu
của họ trên các bức tường của trường học và nhà dân bị sụp đổ, họ cũng nghĩ
ra cách khéo léo để tạo ra màu sắc trong tự nhiên để làm màu, như trộn quinin
và bột nghệ vào mercurochrome vàng hoặc sử dụng ngay lily cho màu đỏ.
Một điều thật đặc biệt là cuối cuộc Kháng chiến chống Pháp - năm
1954, tranh cổ động cũng đã được in trên báo và xuất bản ngay tại mặt trận.
Nguyễn Bích là họa sĩ của Báo Quân đội nhân dân, tranh cổ động của ông
sáng tác trực tiếp tại chiến trường Điện Biên Phủ. Thông qua con đường phát
hành báo tới tận tay chiến sĩ, tranh cổ động của ông đã lan tỏa, khơi dậy làn
sóng quyết tâm đánh giặc khắp các mặt trận [PL1, H2-1.4.2.].
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Miền Bắc được giải phóng, về mặt kỹ thuật, phương tiện in ấn có nhiều
thuận lợi so với những năm Kháng chiến chống Pháp. Cơ sở vật chất như nhà
máy in, cơ sở sản xuất giấy, mực, đá thuộc vể ta, mỗi tranh cổ động có thể sản
xuất nhanh in hàng vạn bản, chuyển đến khắp các địa phương, đơn vị. Từ các
bức tranh in sẵn, các họa sĩ nghiệp dư, những tuyên truyền viên có năng khiếu
ở các đơn vị phóng to lên tường, nơi có đông người qua lại. Sở hữu nguồn
nhân lực sáng tác đáng kể, các nhà in sử dụng chúng rất hiệu quả trong công
việc của họ: một số nghệ sĩ tự sao chép bản gốc, liên tục chuyển thiết kế ban
đầu sang giấy gạo (giấy để can hình). Đó là lý do tại sao ở Việt Nam bạn vẫn
có thể tìm thấy một số lượng đáng kể bản gốc, không phải bản in, mỗi tác
phẩm là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo và mặc dù có sự tái tạo hoàn hảo,
đôi khi hơi khác về màu sắc và giai điệu.
Ngoài tranh cổ động khổ lớn vẽ trên những chất liệu như vải, bạt, gỗ,
nhôm, kính... còn thưòng thấy các tranh cổ động khổ nhỏ được in trên giấy,
trên vải với số lượng lớn hoặc in trên các tờ báo, tạp chí với mục đích tuyên
truyền rộng rãi đến nhiều người.
2.1.7. Màu sắc
Trong giai đoạn đầu 1945 - 1954, tranh cổ động không nhiều màu sắc,
hầu hết chỉ có hai màu đen trắng, khổ tranh nhỏ do điều kiện kháng chiến
thiếu thốn. Về sau, tranh cổ động được dùng nhiều màu hơn, nhưng đa số ta
vẫn thấy được giới hạn trong hai hoặc ba màu: đen trên đỏ, đen và đỏ trên nền
đen và vàng và đỏ là các kết hợp phổ biến. Nghệ thuật sử dụng màu sắc trong
tranh cổ động giai đoạn 1945 - 1975 tuy vẫn có tính chất cường điệu, ước lệ
nhưng tươi vui, rực rỡ, tạo được sự hấp dẫn. Nhiều khi chỉ là một mảng
phẳng, một màu ước lệ nhưng lại gợi lên một không gian bao la, một bầu trời
rực rỡ, không khí sôi sục chiến đấu của cả dân tộc. Màu sắc trong tranh phụ
thuộc vào nội dung cần tuyên truyền. Những tranh cổ động mang chủ đề về
chiến đấu thường sử dụng màu đỏ là chủ đạo, gợi cảm giác mạnh mẽ. Gam

65
màu cam vàng thường được thể hiện trong những bức tranh có đề tài vui tươi,
ấm no được mùa. Gam màu, tím vàng, lam da cam thường được sử dụng
trong những tranh cổ động về đề tài ca ngợi lãnh tụ, niềm vui sum họp, thống
nhất đất nước. Gam màu xanh được dùng nhiều trong đề tài lao động, sản
xuất, trồng trọt. Hòa sắc tương phản mạnh được sử dụng trong những tranh cổ
động mang tính phản ánh tội ác chiến tranh...
Các bức Đảm bảo giao thông và giữ vững mạch máu gia thông của
Nguyễn Tiến Cảnh đều sử dụng lối trang trí mảng phẳng với màu đỏ biểu cảm
linh hoạt, lúc thì trên nền sáng, lúc lại trên nền đậm đầy tính chất biểu trưng
ấn tượng phong phú, sinh động về ý chí quyết tâm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
của chiến sĩ ta trên mọi mặt trận [PL2, H5-2.1.].
Người lính trên mặt trận sản xuất lương thực, với những sáng kiến mới
trong lao động được phổ biến thông qua tranh cổ động Gương mẫu sản xuất
của tác giả Trần Việt Sơn; Tác giả đã khéo sử dụng không gian xanh được thể
hiện trên tranh, mảng xanh từ trên bộ quân phục anh bộ đội tràn ra cả khắp
cánh đồng tượng trưng cho sự lan tỏa của sự lao động. Hình ảnh anh bộ đội
tươi vui, hồ hởi trong quân phục truyền thống nhưng lại rất thanh bình trên
mặt trận sản xuất đã gây sức hút đến người xem và truyền tải thông điệp cải
tiến canh tác, đẩy mạnh nông nghiệp phát triển [PL2, H6-2.1.].
2.1.8. Ảnh hưởng phong cách Liên Xô (cũ)
Cách mạng Tháng Mười đã sinh ra Liên Xô, nhà nước Công - Nông
đầu tiên trên thế giới, và mở ra một kỷ nguyên mới của phong trào cộng sản
và công nhân quốc tế cũng như giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Cuộc
cách mạng đã có một vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của hệ thống thuộc
địa của đế quốc và mở ra một chương mới của độc lập dân tộc và giai đoạn
chuyển tiếp đối với chủ nghĩa xã hội. Theo chủ nghĩa Lê-nin (Leninist) trích
dẫn: "Nghệ thuật không phải là nghệ thuật trừ khi nó trở thành tuyên truyền".
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Lấy cảm hứng từ Cách mạng Tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam
lãnh đạo nhân dân trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, trong đó
có Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và
Đại thắng mùa xuân năm 1975. Các họa sĩ vẽ tranh cổ động Việt Nam cũng
chịu ảnh hưởng chủ đề đó và chuyền tải vào những sáng tác của mình, cho
chúng ta cơ hội nhìn vào sức mạnh của nghệ thuật tuyên truyền. Lớp họa sĩ đã
có điều kiện tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của dòng tranh cổ động Liên Xô. Bức
tranh Mẹ - Tổ quốc kêu gọi; Những người cộng sản - Tiến lên phía trước; Chỉ
có chiến thắng [PL1, H6-1.4.1.] là những hình mẫu tiêu biểu để nhiều họa sĩ
Việt Nam vận dụng khác họa hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng, người
chiến sĩ Quân giải phóng…
Nhưng cũng phải chú ý đến lịch sử dòng tranh cổ động Việt Nam. Một
phần của tác phẩm dựa trên phong cách tranh cổ động của Liên Xô, một phần
là hoàn toàn độc đáo, đại diện cho sự cộng sinh của nghệ thuật Việt Nam với
một phong cánh tranh cổ động cổ điển, thuần Việt mang lối tạo hình và kỹ
thuật thể hiện dân gian, các giải pháp màu sắc đặc biệt riêng.
Sau cuộc chiến tranh giành độc lập từ Pháp và việc ký kết Hiệp định
Genève, Việt Nam đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội. Điều đó cũng là
nguyên tắc định hướng của sáng tác nghệ thuật, đồng thời cũng là định hướng
theo phong cách Liên Xô, và trong giai đoạn đó, nghệ thuật tuyên truyền đã
đạt đến đỉnh điểm. Một Văn phòng Tuyên truyền đặc biệt được thành lập theo
Vụ Thông tin và Tuyên truyền. Việc in offset cho phép tăng số lượng phát
hành, tuy nhiên, cùng với công nghệ hiện đại, in truyền thống như: in đá, in
lụa và in khắc gỗ màn vẫn được sử dụng.
Trên thực tế, trường Mỹ thuật Hà Nội đã chọn sinh viên đi Liên Xô để
nghiên cứu nghệ thuật tuyên truyền. Các trường Nghệ thuật ở Hà Nội cũng
được giảng dạy bởi các giáo sư mỹ thuật Liên Xô, các sinh viên thường được
mời đến Moscow và Leningrad để trao đổi, học hỏi. Trong một số tác phẩm,
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bạn có thể thấy ảnh hưởng của Nga, nhưng nghệ thuật Việt Nam thực sự có
phong cách riêng và phát triển mạnh mẽ như nghệ thuật và tuyên truyền. Mỗi
bức tranh đều là một bản vẽ cá nhân và một biểu hiện của phong cách riêng
của họa sĩ. Trong tất cả các bức tranh, mục tiêu rõ ràng: giúp người xem cảm
thông qua chủ nghĩa hiện thực. Ví dụ trong tranh cổ động Đường vào vũ trụ
của họa sĩ Nguyễn Công Độ. Nội dung tranh thể hiện hình ảnh phi công Phạm
Tuân cùng nhà du hành Viktor Vassilyevich Gorbatko thực hiện chuyến bay
vào vũ trụ. Ngoài hình ảnh hai du hành gia, phía sau là quốc kỳ của hai nước
thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị trên nền hình búa liềm - tượng trưng cho Chủ
nghĩa xã hội. Bố cục rất hiện đại theo phong cách Liên Xô [PL2, H7-2.1.].
2.2. Một vài nhận thức rút ra trong việc nghiên cứu hình tượng người
chiến sĩ trong tranh cổ động giai đoạn 1945 - 1975
2.2.1 Hiểu về hình tượng người chiến sĩ
Nhà văn Nga Aimatôp đã viết: "Không thể nói về chiến tranh một cách
giản đơn, không thể xem nó như câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng ru ta vào giấc
ngủ. Chiến tranh đọng lại thành máu trong sâu thẳm trái tim con người và kể
chuyện về nó không phải là điều dễ dàng". Quả đúng như vậy, để hiểu về
chiến tranh và những người lính thật không đơn giản, nhất là đối với các thế
hệ sinh ra sau chiến tranh càng không dễ dàng. Vì vậy, thông qua ngôn ngữ
tạo hình người lính, được thể hiện trong những bức tranh cổ động giai đoạn
1945 - 1975 đã trở thành những vật chứng của một thời chiến tranh, là những
trang tư liệu chân thực của lịch sử. Chỉ cần xem lại những bức tranh đó, các
thế hệ sau sẽ có thể hình dung một cách sống động quá khứ hào hùng của dân
tộc - từ đó lại phát huy được giá trị cổ vũ động viên của các tác phẩm này.
- Tình yêu lớn: Vì tiếng gọi của non sông, họ bỏ lại tất cả phía sau
những giếng nước gốc đa, những con phố, căn nhà và cả những người thương
yêu nhất. Tình yêu còn được thể hiện tình đồng chí, đồng đội đồng cam cộng
khổ, kề vai sát cánh trong chiến đấu, sự gắn kết giữa những người cung chung
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lí tưởng, chung mục đích và ước mơ. Gian lao thử thách khiến tình đồng chí,
đồng đội thêm keo sơn, sâu sắc. Tuy có sự khác nhau về hoàn cảnh lịch sử chi
phối nhưng những người lính trong cuộc kháng chiến nào vẫn mang hình ảnh
chung đáng quý: tình đoàn kết quân dân - vì nhân dân mà chiến đấu. Tất cả
được dồn nén thành tình yêu lớn: Đó là tình yêu Tổ quốc - đây là sự thể hiện
sâu sắc tình cảm, trách nhiệm của Quân đội ta đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí
Minh kính yêu trên hết. Biến những tình yêu đó thành lý tưởng sống cao đẹp.
- Sự hy sinh: Chúng ta thấy hình ảnh người lính còn rất trẻ xuất hiện
những năm tháng đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp đầy vất vả, chính
quyền ta vừa thành lập còn non trẻ. Những người lính đến với kháng chiến từ
màu áo nâu của người nông dân, từ cái nghèo khó của miền quê lam lũ hay
phần lớn vừa rời ghế nhà trường, tâm hồn còn phơi phới tuổi xuân lên đường
đánh giặc thời chống Mỹ. Không những vậy, họ còn chấp nhận điều kiện
chiến đấu vô cùng gian khổ, thiếu thốn. Họ không hề sợ hiểm nguy, khó khăn
và kể cả cái chết mà vẫn vững lòng cầm chắc tay súng để chiến đấu với quân
thù giải phóng quê hương, đất nước.
- Sức mạnh ý chí: Không kể thiếu thốn, khó khăn, họ vẫn chấp nhận,
vẫn vui vẻ lạc quan, yêu đời. Luôn có một niềm tin mãnh liệt: niềm tin chiến
thắng. Và niềm tin ấy hun đúc lòng dũng cảm, tạo thành sức mạnh nơi mà sự
sống và cái chết cận kề. Sống và chết - dường như trong trái tim mỗi người
lính chiến đấu không hề có khái niệm ấy .
- Giá trị cao đẹp: Họ được khắc họa và ngợi ca bằng hành động chiến
đấu hiện thực, bằng cuộc sống trong đời thường, được nâng lên thành những
hình ảnh biểu tượng vừa chân thực, mộc mạc, vừa gợi cảm lung linh. Hình
ảnh người lính Cụ Hồ được thể hiện qua tranh cổ động được khắc họa bằng
hình ảnh cao đẹp của thời đại cách mạng.
- Quá trình phát triển: Qua những bức tranh cổ động giai đoạn 1945 1975, tái hiện cho chúng ta thấy quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng
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thành của Quân đội ta, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ
tịch Hồ Chí Minh. Quân đội nhân dân Việt Nam từ khi là những đội quân
chân đất, áo vải, vũ khí thô sơ thời kháng chiến chống Pháp đã không ngừng
lớn mạnh, trở thành những quân, binh chủng hùng hậu, làm chủ vũ khí, trang
thiết bị hiện đại thời chống Mỹ. Lập nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là
lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trong
sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong quá trình đó, danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ"
được hình thành một cách tự nhiên, được nhân dân ghi nhận và trao tặng cho
cán bộ, chiến sĩ. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng, được lưu giữ trong lòng
dân, đi vào đời sống xã hội và lịch sử dân tộc, trở thành một trong những giá
trị tiêu biểu của thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh.
Chiến tranh đã lùi xa, chúng ta đang được sống trong hoà bình nhưng
những năm tháng khói lửa vẫn không thể quên, những ngày các lớp cha anh đi
trước, đã thấm máu mình nhuộm cờ Tổ quốc đem lại hoà bình cho dân tộc. Cho
đến nay hình ảnh người lính, một hình ảnh đẹp đẽ kiêu hùng những người lính
Cụ Hồ vẫn được tái hiện cho thế hệ sau thấy thông qua những bức tranh cổ động
một thời đầy khí thế. Còn hôm nay, khi những người lính của thời bình vẫn
đang ngày đêm canh giữ trên biên cương Tổ quốc, hay ngoài đảo xa, bảo vệ
bình yên cho đất nước. Cho chúng ta yên vui học tập, công tác, ta càng thấy
tin yêu và tự hào về các anh - vẻ đẹp của những người lính bộ đội Cụ Hồ.
Trước đây, bây giờ và sau này, những người lính sẽ mãi là biểu tượng đẹp của
dân tộc Việ Nam…
2.2.2. Học tập và phát huy hình tượng người chiến sĩ
Thông qua hình tượng người chiến sĩ trong tranh cổ động giai đoạn
1945 - 1975, là những huyền thoại gắn liền với lịch sử một thời hào hùng
chống ngoại xâm. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào về
dân tộc và hiểu được lịch sử quá trình phát triển lớn mạnh của lực lượng vũ
trang nhân. Với trách nhiệm là “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa, ngày nay vẫn
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có nhiều họa sĩ sáng tác tranh cổ động, trong số đó có sự góp mặt của SV các
trường mỹ thuật.
Chủ đề về người lính vẫn mang được tính thời sự và được tổ chức triển
lãm thường xuyên. Triển lãm tranh cổ động chủ đề “Biên giới và biển đảo
Việt Nam” được tổ chức năm 2014 tại công viên 23-9, quận 1, TP.HCM là
một ví dụ. Điều đó đã được phản ánh qua 60 bức tranh cổ động của các họa sĩ
trong cả nước. Tiêu biểu có những tác phẩm như: Đảo là nhà, biển cả là quê
hương của Nguyễn Mạnh Tuấn; Biển đảo Việt Nam muôn đời liền một cõi của
Đoàn Minh Thuân và Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam của Hoàng Hoa
Mai… [PL2, H8-2.1.]. Qua những sự kiện này, đã là nguồn cảm hứng để các
họa sĩ trẻ tiếp nối, học hỏi tạo ra những tác phẩm tranh cổ động mới để tuyên
truyền hiệu quả trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Thông qua hình tượng những người chiến sĩ trong tranh cổ động giai
đoạn 1945 - 1975, giúp chúng ta thêm yêu quý vẻ đẹp của tranh cổ động, tôn
trọng những giá trị nghệ thuật do tranh cổ động mang lại. Giáo dục truyền
thống yêu nước, lòng tự hào về dân tộc và hiểu được lịch sử quá trình phát
triển lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân. Cảm thụ được tính thẩm mỹ, vẻ
đẹp, hiểu ý nghĩa và kế thừa hình tượng người lính truyền tải vào các dạng
tranh đồ họa khác nhau, nhất là tranh CĐCT.
2.3. Thực trạng dạy học môn Thiết kế đồ họa, trường Đại học Kiến trúc
Hà Nội
2.3.1. Thực trạng dạy học môn Thiết kế đồ họa
Trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, SV thiết kế đồ họa ở các
trường đào tạo về lĩnh vực này không chỉ cần được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ
các kiến thức thẩm mỹ cơ bản, nắm vững các kiến thức về công nghệ, về kỹ
thuật và chất liệu ngành in ấn mà còn cần được đào tạo sâu về phương pháp
sáng tác, khả năng nghiên cứu, tư duy, xây dựng các ý tưởng.
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Đổi mới chương trình giáo dục và cùng với nó là đổi mới phương pháp
dạy học và đổi mới đánh giá là những phương diện thể hiện sự quyết tâm cách
tân, đem lại những thay đổi về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Một giờ học
tốt là một giờ học phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của
cả người dạy và người học nhằm nâng cao tri thức, bồi dưỡng năng lực hợp
tác, năng lực vận dụng tri thức vào thực tiễn, bồi dưỡng phương pháp tự học,
tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đem lại hứng thú học tập cho người
học. Ngoài những yêu cầu có tính chất truyền thống như: bám sát mục tiêu
giáo dục, nội dung dạy học, đặc trưng môn học; phù hợp với đặc điểm tâm
sinh lý lứa tuổi SV; giờ học đổi mới phương pháp dạy học còn có những yêu
cầu mới như: được thực hiện thông qua việc GV tổ chức các hoạt động học
tập cho SV theo hướng chú ý đến việc rèn luyện phương pháp tư duy, khả
năng tự học, nhu cầu hành động và thái độ tự tin; được thực hiện theo nguyên
tắc tương tác nhiều chiều: giữa GV với SV, giữa SV với nhau (chú trọng cả
hoạt động dạy của người dạy và hoạt động học của người học).
Ngành Thiết kế đồ họa, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là một trong
trong số ít trường đào tạo về thiết kế đồ họa ở Việt Nam. Với thời gian đào
tạo 4,5 năm và được phân bố trong 9 kỳ, SV được trang bị nhiều kiến thức cơ
bản và cơ sở ngành như: Trang trí, Hình họa, Giải phẫu tạo hình, Nhiếp ảnh,
Kỹ thuật ấn loát, Cơ sở tạo hình, Mỹ học, Cơ sở văn hóa, Nghệ thuật chữ...
giúp cho SV có nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc sử dụng vào chuyên
ngành Thiết kế đồ họa. Hệ thống đồ án thiết kế chuyên ngành Thiết kế đồ họa
bao gồm 16 đồ án, 3 chuyên đề được xây dựng theo logic từ những đồ án cơ
bản nhất đến những đồ án chuyên sâu cho từng loại hình thiết kế. SV được
tiếp cận phương pháp tư duy phân tích, tìm ý tưởng và phát triển ý tưởng
thông qua các đề tài được thể hiện qua các loại hình thiết kế đồ họa chuyên
sâu. Bên cạnh đó, SV có khả năng tự nghiên cứu với phương pháp tư duy
khoa học, thực hiện, quản lý các hoạt động thiết kế đồ họa. Những thiết kế đồ
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họa của các em luôn được đề cao tính ứng dụng trong thực tế. Tiếp cận với
các xu hướng thiết kế và các loại hình thiết kế đồ họa mới (thiết kế website,
TVC...).
Thiết kế ĐHCT là chương trình học đã chú trọng xây dựng ngay từ khi
thành lập ngành Thiết kế đồ họa, bởi ngành đã xác định được vai trò tích cực
của việc tuyên truyền chính trị trong xu thế hội nhập và cũng nhận định được
những mặt hạn chế mà phần lớn SV đang gặp phải về nhận thức chính trị.
Thông qua chương trình này, SV có thể tiến hành các bước thiết kế đồ án môn
học thành thạo, có khả năng phân tích, lập kế hoạch triển khai thiết kế khoa
học, chính xác, chọn giải pháp tối ưu cho từng thiết kế. Hơn thế nữa, các em
được rèn luyện khả năng thuyết trình ý tưởng thông qua từng đồ án.
Đáp ứng theo tinh thần đổi mới trong dạy học nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo, đã kế hoạch xây dựng chương trình môn học này theo hướng
giảm bớt các nội dung mang tính hàn lâm, tăng cường các nội dung thực hành
và tự học. Môn Thiết kế đồ họa đã chú trọng xây dựng nội dung nhằm trang
bị cho SV những kiến thức cơ bản và kỹ năng vận dụng vào thực tiễn.
2.3.2. Nội dung môn Thiết kế đồ họa
2.3.2.1. Thông tin chung về môn học
- Mã môn học:

KT81.10

- Số tín chỉ:

02TC

- Thuộc học kỳ:

4

- Loại môn học:

Bắt buộc

- Các môn học tiên quyết:

Trang trí chuyên ngành 1, 2

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động
+ Nghe giảng lý thuyết:

5 tiết

+ Bài tập trên lớp:

55 tiết

- Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Thiết kế đồ họa
2.3.2.2. Mô tả nội dung môn học
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- Giới thiệu cho SV ngôn ngữ của các loại hình tranh tuyên truyền
(propaganda)
- Giới thiệu các kỹ thuật được sử dụng trong sáng tác tranh tuyên truyền
- Các dạng đề tài của tranh ĐHCT
2.3.2.3. Mục tiêu môn học
- Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về ĐHCT
- Sử dụng các kỹ thuật và loại hình khác trong sáng tác tranh ĐHCT
- Có khả năng sáng tạo tranh ĐHCT làm tiền đề cho sáng tạo các loại
tranh cổ động và các sản phẩm đồ họa khác
2.3.2.4. Nội dung môn học
PHẦN I: GIỚI THIỆU THỂ LOẠI TRANH ĐỒ HỌA - CHÍNH TRỊ
Chương 1: Khái quát về tranh ĐHCT
1.1. Sự ra đời và phát triển tranh ĐHCT
1.1.1. Sự hình thành và phát triển tranh ĐHCT của thế giới
1.1.2. Sự hình thành và phát triển tranh ĐHCT tại Việt Nam
1.2. Nội dung phản ánh của tranh ĐHCT
1.2.1. Những sự kiện chính trị
1.2.2. Những vấn đề của xã hội
Chương 2: Ngôn ngữ của tranh ĐHCT
2.1. Ngôn ngữ của tranh ĐHCT
2.1.1. Ngôn ngữ đặc trưng
- Hình tượng
- Mầu sắc
- Chữ
- Tính thời sự
- Tính thông tin
2.1.2. Các hình thức của ĐHCT
- Pa nô, áp phích
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- Tờ rơi, tờ gấp
- Băng rôn, khẩu hiệu
- Bìa sách, báo
2.2. Tính đồng bộ trong các dạng sản phẩm
- Các hình có tính thống nhất trên mọi hình thức sản phẩm
- Khẩu ngữ đồng bộ
- Mầu sắc thống nhất
- Thống nhất kiểu chữ (font)
PHẦN II: BÀI TẬP THỰC HÀNH
3.1. Đề tài
- Đề tài đề cập những vấn đề, sự kiện đang xảy ra.
- Đề tài được triển khai đồng bộ
3.2. Hình thức thể hiện (được lựa chọn 2 hình thức thể hiện)
- Hình thức thể hiện vẽ tay bằng chất liệu bột màu trên khổ giấy A1
- Dùng kỹ thuật vẽ trên máy tính thể hiện bằng bản in A1
Tiểu kết chương 2
Chương 2, luận văn tập trung làm rõ hơn về hình tượng người chiến sĩ
thông qua một số tác phẩm tranh CĐCT tiêu biểu giai đoạn 1945-1975. Phân
tích những tác phẩm tranh cổ động gia đoạn này qua ngôn ngữ tạo hình có thể
thấy, đề tài người lính được thể hiện rất đậm nét trong suốt hai cuộc kháng chiến
chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, với
nhiều khía cạnh tình cảm, tinh thần khác nhau: lòng trung thành, tình yêu quê
hương tổ quốc, tình quân dân, ý chí chiến đấu kiên cường, sự hi sinh... Đây là

giai đoạn mà hình tượng người chiến sĩ được xây dựng khá rõ nét, sử dụng
một cách hết sức độc đáo, được các họa sĩ thể hiện qua những hình thể, mảng
màu mạnh mẽ, chắc khỏe, hình ảnh cô đọng, đường nét khúc triết, đơn giản
có tính triết lý, chứa đựng những thông điệp sâu sắc.
Qua các tác phẩm tranh CĐCT thời kỳ này, chúng ta thấy hình ảnh của
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những người lính ra trận, thấy được những mất mát đau thương, những khát
khao ước vọng. Thông qua hình tượng người chiến sĩ được khắc họa trong
tranh, còn là những tư liệu lịch sử có giá trị, có tác dụng giáo dục lòng tự hào
dân tộc, lòng biết ơn, vun đắp niềm tin và ý chí, khơi dậy sức sáng tạo, bản
lĩnh vững vàng cho các thế hệ sau. Góp phần xây dựng con người Việt Nam
mới, hiện đại, có tầm cao trí tuệ đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới với
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Trước yêu cầu đặt ra khi vận dụng kiến thức thực tế vào giảng dạy,
môn Thiết kế đồ họa đã chú trọng xây dựng ĐHCT, bởi đã xác định được vai
trò quan trọng của việc tuyên truyền chính trị trong xu thế hội nhập và cũng
nhận định được những mặt hạn chế mà phần lớn SV đang gặp phải về nhận
thức chính trị. Do đó, thông qua môn học này, SV có thể chủ động nắm bắt,
vận dụng kiến thức thực tế vào tiến hành các bước thiết kế đồ án môn học,
nâng cao nhận thức chính trị, chất lượng chuyên môn và tính chuyên nghiệp
trong rèn luyện kỹ năng của SV.
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Chương 3
VẬN DỤNG HÌNH TƯỢNG NGƯỜI CHIẾN SĨ TRONG TRANH
CỔ ĐỘNG GIAI ĐOẠN 1945 - 1975 VÀO GIẢNG DẠY MÔN
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
3.1. Yêu cầu và mục tiêu trong giảng dạy môn Thiết kế đồ họa
3.1.1. Yêu cầu
Tranh CĐCT gia đoạn 1945 - 1975 với đề tài người lính được thể hiện
trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập dân
tộc và thống nhất đất nước. Chủ đề tư tưởng của các bức tranh đã phản ánh
được quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của các lực lượng vũ
trang nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng, kháng
chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Các bức tranh cổ động
đã hoàn thành sứ mệnh của mình giờ đây trở thành nguồn sử liệu quý giá đầy
sức thuyết phục đối với việc nghiên cứu về lịch sử Việt Nam giai đoạn hiện
đại. Chính những điều đó đã là nguồn cảm hứng để thế hệ sau nối tiếp, học
hỏi tạo ra những tác phẩm tranh CĐCT để tuyên truyền hiệu quả trong công
cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Thông qua hình tượng người
chiến sĩ được khắc họa trong tranh CĐCT gia đoạn này, còn là những di sản
văn hóa có giá trị, có tác dụng giáo dục lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn, vun
đắp niềm tin và ý chí, khơi dậy sức sáng tạo, bản lĩnh vững vàng cho các thế
hệ sau. Việc tìm hiểu, nâng cao khả năng cảm thụ hình tượng người lính và
tập sáng tác tranh cổ động là việc rất cần thiết đối với SV các trường Mỹ thuật
nói chung và các trường Sư phạm Mỹ thuật nói riêng.
Môn Thiết kế đồ họa chuyển tiếp từ mảng kiến thức mỹ thuật đồ họa cơ
bản sang thiết kế đồ họa ứng dụng. SV cần thích ứng nhanh với tính chất bài
tập thiết kế ứng dụng. Vì mục tiêu thiết kế và tiêu chí phải đảm bảo chức năng
của thiết kế Mỹ thuật ứng dụng. Các bài tập thực hành kỹ năng từ cơ bản đến
nâng cao nhằm đảm bảo trình tự thiết kế đúng định hướng. Nâng cấp từ học
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phần trang trí 1,2 SV đã được làm quen với các yếu tố đồ hoạ cơ bản như
mảng, nét hay làm quen với các kiểu chữ. Yêu cầu đặt ra khi vận dụng kiến
thức thực tế vào giảng dạy đó là nhận thức của người học được quy định bởi
chức năng thiết kế ứng dụng trong cấu trúc bài tập trong từng bài học phải xác
định rõ đối tượng thiết kế, phạm vi nghiên cứu, đặc điểm kỹ - mỹ thuật, tính
đồng bộ về hình thức; thời lượng thực hành phù hợp. Chính điều đó buộc
người học phải có quá trình tự học để hiểu chức năng của sản phẩm thiết kế
ứng dụng, tránh sa vào cảm tính chủ quan khi thực hành thiết kế. Với phạm vi
của luận văn thạc sỹ, các hình thức bài tập khá tương đồng về mặt hình thức
trình bày như thiết kế tranh cổ động, tờ rơi và tờ gấp hay băng rôn, khẩu hiệu,
bìa sách và bìa báo… Bởi vậy, luận văn chỉ tập trung vào cách vận dụng vào
3 sản phẩm chính: vận dụng vào thiết kế tranh cổ động, tờ rơi và tờ gấp, băng
rôn để minh hoạ cho những nội dung trình bày ở Chương 2.
Việc thực hành bài tập bắt buộc phải tiến hành tuần tự theo các giai
đoạn thiết kế, đây là các bước cốt lõi, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn
và tính chuyên nghiệp trong rèn luyện kỹ năng của SV.
3.1.2. Mục tiêu
1. Kiến thức: SV hiểu ý nghĩa của tranh cổ động, tờ rơi và tờ gấp, băng
rôn. Yêu cầu SV nắm được tính chất, đặc điểm và tác dụng của sản phẩm đó
trong tuyên truyền, quảng cáo. SV nắm được phương pháp và thiết kế tranh
cổ động, tờ rơi và tờ gấp, băng rôn, đạt yêu cầu cơ bản về xây dựng hình
tượng; thể hiện hình, màu sắc, trình bày chữ trong một bỗ cục chặt chẽ, cô
đọng làm nổi bật ý tưởng nội dung.
2. Kĩ năng: Biết cách sắp xếp mảng chữ và mảng hình để tạo được một
sản phẩm phù hợp với nội dung đã chọn. Tập cho SV làm quen với những thể
loại của nghệ thuật đồ họa như tranh cổ động, tờ rơi và tờ gấp, băng rôn để có
thể giảng dạy, sáng tác phục vụ cơ sở sau khi ra trường.
3. Thái độ: Yêu quý vẻ đẹp của tranh cổ động, tôn trọng những giá trị
nghệ thuật do tranh cổ động mang lại. Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng
tự hào về dân tộc và hiểu được lịch sử quá trình phát triển lớn mạnh của lực
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lượng vũ trang nhân. SV cảm thụ được tính thẩm mỹ, vẻ đẹp người chiến sĩ.
Giúp các em hiểu ý nghĩa và kế thừa hình tượng người lính truyền tải vào các
dạng tranh đồ họa khác nhau.
3.2. Vận dụng hình tượng người chiến sĩ trong tranh cổ động giai đoạn
1945 - 1975 vào giảng dạy môn Thiết kế đồ họa
3.2.1. Vận dụng vào bài tập thiết kế tranh cổ động Đồ hoạ - Chính trị
3.2.1.1. Nghiên cứu tranh cổ động Đồ hoạ - Chính trị
- Là loại tranh đồ hoạ trong nghệ thuật tạo hình dùng để tuyên truyền,
cổ động, đòi hỏi người xem cảm thụ nhanh và gây ấn tượng mạnh qua hình vẽ
và màu sắc để dễ thấy và dễ nhớ tranh thông qua lối thể hiện khái quát cao với
những yêu cầu cụ thể như: Tính thời sự, tính súc tích, điển hình hóa... nhằm
phục vụ nhu cầu tuyên truyền mang tính chính trị - xã hội, với phương châm
kịp thời, dễ hiểu bằng lối biểu đạt rõ ràng và thuyết phục.
- Hình thức trình bày tranh cổ động: Hình ảnh, thông điệp, nội dung
tuyên truyền phải được trình bày trên cùng một tấm bảng hoặc khổ giấy có
kích thước lớn tùy theo ý tưởng của nhà thiết kế. Với kênh marketing, thì
tranh cổ động thương mại cũng coi hình ảnh quảng cáo, tuyên truyền đóng vai
trò rất quan trọng. Chính vì vậy mà việc thiết kế tranh cổ động trở thành một
trong những công việc được ưu tiên hàng đầu nếu muốn khách hàng tiềm
năng chú trọng vào hình ảnh công ty, tổ chức, cá nhân.
- Nội dung cô đọng, dễ hiểu (rút ra từ một vấn đề phức tạp).
Trong sáng tác tranh CĐCT, việc tìm ý tưởng để biểu đạt nội dung tác
phẩm luôn luôn ở vị trí số một. Nếu không có được ý tưởng nhất định thì việc
diễn đạt nội dung chính trị sẽ coi như vô nghĩa. Do đó, xác định nội dung
chính trị một cách đúng đắn sẽ là cơ sở bảo đảm cho việc tìm tòi hình tượng
nghệ thuật. Nội dung hình tượng nghệ thuật không đúng sẽ dẫn đến đi chệch
mục đích, yêu cầu.
Mặt khác ý tưởng - hình tượng trong tranh cổ động phải đem đến cho
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đối tượng hình ảnh sâu sắc, ấn tượng, đúng với nội dung bản chất của sự kiện.
Đó là thước đo giá trị của tranh cổ động, nói cách khác, giá trị cao hay thấp
của tranh cổ động thể hiện ở những vấn đề này.
3.2.1.2. Định dạng và chất liệu
Tranh cổ động nói chung chỉ có một mặt thiết kế, là những định dạng
lớn với kích thước tối thiểu A2 đến vài chục mét vuông. Trưng bày, treo, đặt ở
không gian lớn (trong nhà hoặc ngoài trời) nơi có hoạt động công cộng.
Do sự phát triển rất nhanh chóng của công nghệ thông tin, kỹ thuật số
nên ngày nay tranh cổ động không còn chỉ được vẽ, in trên giấy nữa, tranh cổ
động đã được áp dụng nhiều theo sự đổi mới, phát triển của khoa học công
nghệ. Sự xuất hiện của nó ngày một đa dạng như được in, vẽ trên nhiều chất
liệu như giấy, gỗ, vải, kim loại, nilon tổng hợp, được thiết kế bằng công nghệ
kỹ thuật số để hiển thị trên những tấm bảng treo điện tử, các trang mạng điện
tử, màn hình máy tính, trên điện thoại di động...
3.2.1.3. Các bước tiến hành thiết kế
Bước 1: Nghiên cứu đề tài
Việc nghiên cứu thông tin hay chọn lọc và phân tích thông tin tìm ra
thông điệp quan trọng, hiệu quả nhất. Đây chính là bước tìm kiếm ý tưởng
cho chủ đề tư tưởng, nội dung chính trị. Nguyên lý cơ bản trong tranh CĐCT
cũng như sáng tạo nghệ thuật là đều có mối liên hệ biện chứng giữa nội dung
và hình thức. Nội dung có giá trị là nền tảng của hình thức, quyết định hình
thức; hình thức sẽ làm cho nội dung được khẳng định, tạo ấn tượng mạnh mẽ
đối với người thưởng thức nghệ thuật. Với tranh CĐCT, chủ đề tư tưởng, đề
tài và nội dung chính trị là yếu tố đầu tiên, xuyên suốt và có ý nghĩa quyết
định giá trị chính trị cũng như giá trị nghệ thuật của nó.
Thực tế ở Việt Nam, có những vấn đề tưởng chừng như biệt lập ngoài
chính trị như lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sinh
hoạt xã hội, nhưng khi được đặt trong bối cảnh rộng hơn thì hầu hết trở thành
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những vấn đề chính trị. Và như vậy, rất tự nhiên, tranh cổ động phản ánh về
đề tài này đã trở thành tranh CĐCT.
Phân tích nội dung: Cần cân nhắc rất kỹ càng, vì thông tin này dễ khiến
tác phẩm trở nên quá nhiều chữ. Đưa ra một thông điệp thú vị và hình ảnh hấp
dẫn, người xem sẽ tìm hiểu bạn kỹ hơn. Trong trường hợp bắt buộc phải đưa
vào, hãy cắt gọt câu chữ để rút ngắn thông tin nhất có thể nhưng vẫn đầy đủ
thông điệp muốn truyền tải.
Ví dụ: Cuộc thi vẽ tranh cổ động “Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu
và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong Quân đội” do Tổng cục
Chính trị, Bộ Quốc phòng phát động. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tích
cực tham gia bảo vệ, cải tạo, giữ gìn môi trường ở đơn vị và địa phương nơi
đóng quân, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh
toàn diện; đồng thời tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo
vệ môi trường trong Quân đội, kế hoạch hành động của Bộ Quốc phòng về
biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020.
Việc đặt ra cho người thực hiện tác phẩm áp phích đó là phải biết phân
tích yêu cầu, thể lệ đặt ra. Hình tượng trọng tâm trong tranh cổ động là ai?
Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường thì tác phẩm tranh phải phản ánh hoạt
động của quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giảm thiểu
biến đổi khí hậu, bao gồm: Hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận
thức và ý thức bảo vệ môi trường; hoạt động phòng chống và khắc phục suy
thoái ô nhiễm môi trường, ứng cứu xử lý sự cố môi trường (tràn dầu, lụt bão,
chống cháy nổ, rò rỉ chất độc, chất phóng xạ...) trong các hoạt động quân sự
và quốc phòng; khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên thiên
trong hoạt động quân sự và quốc phòng, cải thiện chất lượng môi trường tại
các khu vực quân sự và các khu vực có liên quan nhằm nâng cao sức khỏe bộ
đội, giảm thiểu tác động bất lợi của các yếu tố môi trường đến chất lượng, độ
bền của vũ khí trang bị kỹ thuật; kiểm soát, giám sát ô nhiễm môi trường và
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quản lý chất thải quân sự; quan trắc phân tích đánh giá môi trường, nghiên
cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động bảo vệ môi trường.
Quân đội cùng phối kết hợp với nhiều tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ môi
trường, biến đổi khí hậu và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây chính là
những điểm mấu chốt để bắt tay vào thực hiện các bước sau.
Bước 2: Xây dựng hình tượng
Do dó việc đầu tiên trong nghiên cứu đề tài hay nói cách khác lên ý
tưởng thiết kế cần phải xem xét đến yếu tố đàu tiên đó là hình ảnh.
- Sử dụng hình ảnh
Hình ảnh là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu không chỉ
cho tranh cổ động quảng cáo thương mại mà cho cả tranh cổ động tuyên
truyền chính trị. Xu hướng hiện nay của tranh cổ động quảng cáo thương
mại là tận dụng những ưu thế của nhiếp ảnh hiện đại, đưa hình ảnh được
chụp theo kịch bản và xử lý kỹ thuật đồ họa đưa vào tranh cổ động nhằm
gợi cho người xem cảm nhận chân thực từ sản phẩm. Đây là lợi thế ưu việt
cho việc quảng bá sản phẩm hàng hóa, ảnh chụp được xử lý kỹ thuật nhiếp
ảnh và đồ họa ảnh mang lại hiệu quả hình ảnh hấp dẫn, ấn tượng một cách
cụ thể về nhãn hiệu thương mại cho người xem và giúp nhãn hiệu đó tiến
gần khách hàng. Tuy nhiên, nếu sử dụng theo cách này vào tranh CĐCT thì
hình tượng trong tranh cổ động sẽ không được khai thác triệt, bị trói buộc
vào hình ảnh thực tế, khô cứng. Để đạt được mục đích tuyên truyền có tính
khái quát lớn, có chiều sâu và mang dấu ấn riêng thì phải dùng hình ảnh có
tính hình tượng nhất, chứa đựng tinh thần dân tộc cao, mang đậm bản sức
văn hóa truyền tải bằng ngôn ngữ đồ họa, điều này sẽ giúp giá trị trong tác
phẩm tranh cổ động tuyên truyền được nâng lên một tầm cao mới. Khai
thác hình tượng người lính trong một số tranh CĐCT giai đoạn 1945-1975
để tạo được thông điệp và truyền tải nội dung cần cổ động. Sử dụng hình
ảnh (Ảnh tư liệu, hình ảnh ghép kỹ thuật xử lý ảnh đồng nhất bằng hình vẽ
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cách điệu…).
Ví dụ về tranh CĐCT với chủ đề về bảo vệ môi trường của lực lượng
Bộ binh, sử dụng ngay hình ảnh cách điệu người lính Bộ binh trong tác phẩm
tranh cổ động Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của hoạ sĩ Đặng Công
Ngoãn sáng tác năm 1968 [PL3, H1-3.2.1.]. Trong tác phẩm của ông, người
lính với nét mặt nghiêng đang tập trung cao độ để chiến đấu. Mỗi nhân vật
một vẻ thông qua lối diễn tả mảng sáng tối rất rõ nét của các màu, cách biểu
cảm trên khuôn mặt gợi cho người xem không gian của một trận chiến ác liệt.
Hình tượng người lính trong tác phẩm rất nhân từ cũng đầy sự quyết liệt trong
chiến đấu mang lại cảm xúc cho người xem. Chính bởi vậy khai thác biểu
cảm nhân vật người lính trong tác phẩm của ông giúp cho sản phẩm thiết kế
mang đậm phong cách của những hoạ sĩ đi trước đồng thời thổi một tinh thần
mới cho tác phẩm ngày hôm nay.
- Khai thác yếu tố mảng và nét
Hướng cái nhìn của người xem tới vị trí quan trọng nhất của tranh cổ
động tuyên truyền chính trị bằng nhịp điệu. Có thể tỷ lệ thay đổi, nhằm đem
lại ấn tượng về không gian cho người xem. Có thể cùng lệ thuộc vào nhau, để
quy mọi yếu tố vào một tâm thị giác thống nhất... Tuy nhiên vẫn phải đến
đến sự cân bằng, nghĩa là cách bố trí trọng lượng hoặc diện tích một cách
hợp lý, sự cân bằng về trọng lượng rất cần thiết vì nó tránh cho tác phẩm
không bị nặng nề, bấp bênh hoặc dễ đổ. Sự cân bằng đậm nhạt, đường nét
hình khối mang lại bố cục hợp lý và hài hòa làm người xem không bị cảm
giác hụt hẫng.
Hình tượng mà tác phẩm nghệ thuật sáng tạo chứ không chỉ có tính
ngưng tụ, mà còn có tính thuyết minh và giá trị thẩm mỹ. Ngôn ngữ đồ họa
tinh giản rõ ràng, qua thiết kế sắp xếp cấu thành tác phẩm nghệ thuật. Trong
tự nhiên không tồn tại mối quan hệ hình tượng và bối cảnh, hình và nền. Khi
thị giác con người chú ý đến sự vật, thường thường tập trung vào một điểm,
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và coi mọi thứ chung quanh là bối cảnh môi trường. Chính vì vậy phải tận
dụng sự giới hạn của thị giác, đem điểm chú ý đó làm nổi rõ lên thành
hình, những cái còn lại thì xử lý thành nền. Do đó, người sáng tác tranh cổ
động sao cho những sự sắp xếp bố trí thật hợp lý các hình tượng nghệ
thuật, tỉ lệ giữa hình và nền, diện tích các khoảng trống được tạo ra một
cách thông minh, đẹp mắt.
Bước 3: Phác thảo đen trắng
Dùng đường thẳng khái quát dáng, tỷ lệ như đầu, xương sống, vị trí
chân, tay… hay còn gọi là giai đoạn dựng hình. Sử dụng đường cong để khái
quát, diễn đạt vẽ các chi tiết khác như tóc, quần áo… Cụ thể hoá hình với
những chi tiết cần thiết để chuyển sang bước thực hiện màu. [PL3, H2-3.2.1.].
Chú ý: Khi vẽ cần dựa vào việc quan sát kĩ mẫu thực để tìm tỉ lệ phù
hợp, chắt lọc thần thái của chân dung. Không nên nhìn chi tiết trước mà phải
nhìn tổng quát, sau đó mới vẽ đến những chi tiết khác.
Phác thảo thêm các yếu tố phục trợ cho bố cục. Cụ thể thêm hình chân
dung của đồng bào một số dân tộc đại diện tạo hình ảnh gắn kết quân dân.
[PL3, H3-3.2.1.].
- Bố cục tranh cổ động
Được kết hợp một cách khéo léo để tạo nên một bố cục hài hòa, mà vai
trò chủ đạo vẫn được nổi bật. Bố cục của một thiết kế nhất định phải có trọng
tâm - điểm đặt của trọng lượng thị giác để tạo nên tính cân bằng, khi có điểm
tụ được hình thành, đường nét hay là những tuyến hình thể giao hòa với nhau.
Bố cục là sự sắp xếp tương quan của những đường nét, hình dáng, màu sắc và
các vật thể trong một tác phẩm. Nói cách khác, việc xây dựng bố cục trong
tranh cổ động chính là sự sắp xếp tất cả các yếu tố ngôn ngữ tạo hình để tạo
nên một tác phẩm tuyên truyền, làm nổi rõ ý đồ sáng tác. Bố cục bao hàm
nhiều nhân tố đối lập. Cùng với những tác dụng tương hỗ, hình và nền, sáng
và tối, mặt phẳng và hình khối, góc nhìn và dẫn hướng, động thái và tĩnh
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thái... sắp xếp chúng sao cho đạt được sự thống nhất, hài hòa cũng là một bố
cục lý tưởng. Một tranh cổ động đạt được tiêu chí bố cục rõ ràng, cân đối,
chắc khỏe, ít hình ảnh họa tiết; bố cục dạng chữ nhật, tròn, tam giác thường
được lựa chọn sử dụng cho mục đích cổ động hữu hiệu [PL3, H4-3.2.1.].
- Sử dụng chữ:
Sắp xếp thông tin bằng cách đưa chữ thành các cụm rõ ràng cho tác
phẩm. Có nhiều giải pháp để phân cấp thông tin, tuy nhiên, một giải pháp phổ
biến và thường được sử dụng vì nó tạo hiệu quả mạnh nhất đó là giải pháp về
“tỉ lệ”. Hãy để sự chênh lệch về tỷ lệ được thấy một cách rõ ràng. Cụm chữ
chính có thể lớn gấp đôi, gấp 3 so với các cụm chữ thông tin phụ hơn tránh
thiết kế bị dàn trải.
Tuy nhiên nếu đã có sự chuẩn bị chu đáo ở những bước trước đó, vậy
thì ở bước này, đơn giản chỉ là sắp xếp hình, trong đó các mảnh ghép lớn nhất
bao gồm: Cụm chữ đã phân cấp, hình ảnh, màu sắc đã lựa chọn, và họa tiết
nhận diện đặc trưng. Điều quan trọng phải thực hiện thật nhiều phép thử để có
thể lựa chọn ra được phương án sắp đặt hợp lý và hiệu quả nhất.
Những lưu ý khi sắp xếp các yếu tố lại với nhau:
Cần đảm bảo các phần của cụm chữ không bị rối hoặc bị lẫn với hình không nhìn được rõ thông tin. Khoảng trống phía trên hợp lý để đặt cụm chữ.
Nếu không, cần một giải pháp trung gian ví dụ như đặt một mảng màu ở ngay
dưới cụm chữ.
Có 3 cách xử lý khác nhau:
- Cách đầu tiên là lợi dụng một khoảng trống trên ảnh để đặt cụm thông
tin một cách rõ ràng và nổi bật. Nhược điểm của cách này là bị phụ thuộc vào
hình ảnh, sau khi đặt cụm chữ vào, tổng quan sản phẩm có thể bị bí bách vì
cụm chữ đã lấp đi mất khoảng trống còn lại trên hình.
- Cách thứ hai là đặt chữ trên mảng màu và đặt trên hình. Cách này tạo
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sự chủ động nhiều hơn và không bị phụ thuộc vào khoảng trống trên hình.
Nhược điểm có thể bị che chi tiết của hình. Giải pháp là cố gắng tránh che
mất những thành phần quan trọng hoặc điểm chính của hình.
- Ở giải pháp thứ 3, khoảng trống ở phía trên ảnh đã được cố tình mở
rộng ra để tạo một không gian thoáng hỗ trợ bạn đặt cụm chữ một cách rõ
ràng và ấn tượng, không bị chi tiết của hình ảnh chi phối.
Giải pháp thêm một mảng màu ở dưới cụm chữ trước khi đặt thông tin
lên hình. Nếu quyết định đặt thẳng cụm chữ lên hình ảnh, cần xử lý để chi tiết
của hình không tác động lên cụm chữ gây rối mắt.
Ngoài ra còn rất nhiều giải pháp khác có thể tự nghĩ ra ngoài những gợi ý trên
để giải quyết vấn đề thông tin - hình ảnh này…
- Không nên chia nhỏ quá nhiều các cụm thông tin và hình ảnh, đặc biệt
mỗi phần đặt ở một nơi rải rác trong hình - điều này sẽ làm thiết kế bị phân
tán thị giác người xem. Nên chia thành một số cụm chính và sắp xếp tập trung
để mang lại hiệu quả yếu tố điểm nhìn. Xử lý lại một chút về tỷ lệ của các
thành phần và tập trung hơn trong cách sắp đặt, bạn có một sản phẩm rõ ràng
hơn về tính chính phụ và đỡ bị “loạn thị” hơn.
- Đảm bảo các yếu tố nhận diện thương hiệu đã lựa chọn (Font chữ,
màu sắc, hình ảnh, họa tiết).
Bước 4: Thể hiện màu
- Màu sắc trong tranh cổ động
Cách phối hợp màu trong áp phích nằm trong quy luật của màu sắc.
Trong bất kỳ một không gian nào có sự xuất hiện của tranh cổ động người ta
đều thấy nó có đặc trưng nổi bật, dễ nhìn thấy. Bởi vị trí của nó nằm trong
trường thị giác, và góc độ quan sát của mọi người nó nổi bật vì màu sắc và
hình ảnh của nó có sức thu hút thị giác mạnh. Những tranh cổ động thường
được sử dụng màu tương phản, rực rỡ, kích thích thị giác. Tùy theo tính chất
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sản phẩm cần tuyên truyền mà tranh cổ động có xu hướng tông màu ảnh
hưởng tương ứng. Đặc trưng chung của màu ở tranh cổ động là nổi bật, dễ
nhìn thấy. Cho nên màu sắc trong tranh thường là những màu tương phản, tạo
nên độ tươi rực rỡ. Dùng tông màu xanh lá cây đặc trưng cho nội dung phản
ánh về môi trường biển đảo.
- Sắp xếp, tô màu
Để có được một sản phẩm hoàn thiện sau khi đã có đầy đủ nguyên liệu
cần thiết trong tay. Sau khi hoàn tất việc vẽ nét tiến hành tô màu và hoàn thiện
những chi tiết nhỏ như đặc điểm trang phục, biểu cảm nét mặt, sắc độ của
tông màu tạo phối cảnh xa gần... Cách tô màu theo mảng giúp cho tranh cổ
động trở nên mạch lạc, sắc nét, nổi bật. Với tông màu xanh lá cây làm chủ đạo
giúp người xem cảm nhận được thông điệp cần truyền tải [PL3, H5-3.2.1.].
Bước 5: Tự đánh giá và hoàn thiện
Sau khi đã có sản phẩm hoàn thiện, hãy tự đánh giá lại một lượt để đảm
bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng đủ các tiêu chí chất lượng mong muốn về
sản phẩm: [PL3, H6-3.2.1.]
+ Chính - phụ trong tác phẩm đã rõ ràng chưa? (Điều này bao gồm cả
chính phụ trong bố cục và trong chữ) Có bị phân tán do chia các yếu tố thành
quá nhiều phần trong sản phẩm hay không?
+ Có thông tin nào đang bị khó đọc hay không?
+ Kiểm tra lại kiểu chữ, màu sắc, hình ảnh, họa tiết... đã được đảm bảo
hay chưa?
+ Hình ảnh sử dụng trong sản phẩm đã phù hợp với thông điệp muốn
truyền tải hay chưa?
+ Thiết kế có lợi cho in ấn hay không? Bị nhiều màu sắc quá gây đội
chi phí hay không? Nhiều chi tiết quá không thể làm nổi làm chìm? hay sản
phẩm có kết cấu phức tạp gây khó khăn trong việc thi công?...
+ Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về 20% chữ để chạy quảng cáo trên
internet hay không?
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Lưu ý:
1. Dù là tranh cổ động dùng để truyền đạt thông tin trực tiếp hay qua gián
tiếp thì cũng phải đảm bảo rằng lượng thông tin truyền đi là giá trị nhất
và người xem dễ ghi nhớ nhất.
2. Cần phải xác định được chính xác chủ đề, nếu không nắm được chủ đề
thì sẽ không biết mình nên thiết kế cái gì dẫn đến sai hướng khi thiết kế.
3. Tranh cổ động phải gây được sự chú ý: Một số nhà thiết kế thường dùng
các hình ảnh đẹp hoặc là kinh dị để gây sự chú ý cho tranh cổ động của
mình. Đó là một cách để thu hút sự quan tâm của mọi người tới sản
phẩm của mình.
4. Không dùng quá nhiều chữ. Bạn cần nhấn mạnh nội dung mà mình muốn
truyền đạt, nhiều chữ quá đôi khi gây xao nhãng và tranh cổ động không có
điểm nhấn. Nhiều chữ quá thì người xem có thể không đọc hết được.
5. Dùng loại font chữ có kích thước lớn để thu hút mọi ánh nhìn, nhưng
chú ý không dùng quá nhiều loại font chữ vì như thế sẽ gây lộn xộn.
6. Nội dung cần truyền đạt trên tranh cổ động phải thật đơn giản, dễ hiểu
và hợp lí. Sắp xếp nội dung cần truyền đạt trước, những nội dung phụ sẽ
xếp sau, như thế cũng thể hiện tính chuyên nghiệp của một áp phích.
7. Tạo sự cân bằng. Nội dung của tranh cổ động phải được phân chia đồng
đều, đối xứng nhau. Không nên dồn quá nhiều thông tin vào một phía.
Sử dụng kỹ thuật
+ Hệ màu CMYK dùng cho in ấn; RGB dùng cho website
+ Xuất file - Cần lưu ý định dạng CDR, AI, EPS, TIFF để in ấn;
JPG và GIF để hiển thị trên website...
+ Lựa chọn hình ảnh có độ phân giải cao (300 dpi)
+ Chất liệu bề mặt, độ dày của giấy 120 - 170g/m² hoặc
in bạt Hiflex
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3.2.2. Vận dụng vào thiết kế tờ rơi, tờ gấp
3.2.2.1. Khái quát chung
Bên cạnh quảng cáo trên truyền hình sống động, đặc sắc và quảng cáo
internet phát triển tiên tiến, có cần một loại quảng cáo, tuyên truyền trong kế
hoạch quảng bá của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đơn giản bằng tờ rơi. Tờ
rơi là một công cụ quảng cáo phổ biến, đưa sản phẩm đến gần hơn với khách
hàng thông qua các thông tin được trình bày trên nó. Thiết kế tờ rơi ngày càng
được nhiều người thực hiện và sử dụng, tuy tnhiên, để thiết kế ra một tờ rơi
hiệu quả thì người thiết kế phải nắm vững các phương pháp thiết kế nền tảng.
- Khái niệm:
Tờ rơi: Hay tờ bướm là tờ giấy rời để giới thiệu, quảng cáo, tuyên
truyền về một sự kiện, dịch vụ, sản phẩm nào đó. Truyền đơn là loại tờ rơi
mang nội dung tuyên truyền chính trị.
Tờ gấp: Chính là tờ rơi được thiết kế dưới dạng gấp được. Tờ gấp có
những đường cần để gấp 2, 3, hoặc nhiều hơn tùy yêu cầu. Đặc biệt, tờ gấp có
liên kết với nhau tạo diện mạo khác cho sản phẩm in này. Để có hình dáng
gấp đặc biệt, độc đáo nhằm thu hút người xem là một trong những phương
tiện truyền tải thông tin, thông điệp của doanh nghiệp đến cộng đồng.
3.2.2.2. Nghiên cứu tờ rơi, tờ gấp
Thông tin và tính thẩm mỹ từ những thiết kế tờ rơi, tờ gấp mới hội tụ
đủ những yếu tố có khả năng thuyết phục khi biết giá trị, lợi ích của sản
phẩm, dịch vụ cung cấp. Xác định được điều đó sẽ giúp họa sĩ thiết kế hình
thành ý tưởng, bố cục, hình ảnh, màu sắc... để xoáy sâu vào thiết kế, tôn vinh
những giá trị cốt lõi của sản phẩm trong tờ rơi, tờ gấp, đưa những lợi ích tốt
nhất mà người xem cần quan tâm. Điều quan trọng khi thiết kế tờ rơi, tờ gấp
là làm cách gì? Thiết kế thế nào? Để nó có khả năng lưu lại được thông tin,
dịch vụ hay thông điệp gì cần thiết của sản phẩm.
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- Hình thức, vai trò của tờ rơi, tờ gấp
Có rất nhiều hình thức thiết kế tương tự với tờ rơi, tờ gấp: Tờ quảng
cáo, thư mời, thiệp, thẻ… Với mỗi khách hàng có dịch vụ sản phẩm khác
nhau thì công việc thiết kế đòi hỏi có sự thay đổi phong cách khác nhau, để
phù hợp tương ứng và phải gợi lên đặc trưng của sản phẩm cho khách hàng
đó. Ví dụ để thiết kế quảng bá cho ngành du lịch bằng công việc và ngôn ngữ
đồ họa ta cần khơi gợi trí tò mò của khách hàng cấp độ thứ hai (cấp độ 1:
công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch. Cấp độ 2: khách hàng thực sự sử
dụng chất lượng dịch vụ của công ty du lịch). Người thiết kế đồ họa phải tạo
ra sự hứng thú, quan tâm và hài lòng đối với những thiết kế tờ rơi cho cả hai
đối tượng cấp độ khách hàng.
Sự khác biệt của thiết kế tờ rơi, tờ gấp chính là ở những đường gấp và
đường viền cắt tạo hình để tạo diện mạo khác biệt, đặc trưng riêng cho sản
phẩm in loại này.
- Đặc điểm của tờ rơi, tờ gấp
Tờ rơi là bản in sử dụng các thiết kế, các thông tin để truyền tải cho
khách hàng. Tờ rơi thông thường là tờ giấy in có 2 mặt (có thể chỉ in nội dung
1 mặt còn mặt kia để trống). Đó là đặc điểm để phân biệt với tờ gấp, có thể là
gấp đôi, gấp 3, gấp 4...
Đặc điểm chính của tờ rơi là phải có nội dung ngắn gọn, súc tích, đôi
khi nó có vai trò như một tờ poster loại nhỏ. Kích thước tờ rơi thường nhỏ, số
lượng in nhiều, sử dụng chất liệu in thông dụng để bảo đảm giảm thiểu chi phí
liên quan đến in ấn. (Do vậy trước khi thiết kế cần xây dựng nội dung một
cách chắt lọc để giảm thiểu thông tin không thực sự cần thiết, tạo điều kiện
cho người thiết kế sử dụng không gian còn lại dành cho hình ảnh và đối tượng
thiết kế khác). Kích thước cơ bản không lớn hơn khổ A4, hoặc nhỏ hơn như:
A5, A6.
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Khi việc tiếp thị trở nên ngày một trực tiếp hơn vào cuối thập niên 80
và 90 thì tờ rơi đã phát triển hơn và hiện nay có thể thấy xuất hiện nhiều kích
cỡ tờ rơi.
Ấn phẩm này thường được dùng để phát trực tiếp tới đối tượng là những
người tham dự tại các hội nghị triển lãm, hội chợ, tại các showroom trưng bày
sản phẩm, hoặc hỗ trợ các đại lý trong việc giới thiệu sản phẩm. Vì thế tờ rơi, tờ
gấp không những được thiết kế ấn tượng, hình ảnh sắc nét, rõ ràng, đảm bảo
các yếu tố thẩm mỹ mà còn chú trọng vào tính sáng tạo và ý nghĩa của sản
phẩm cần truyền thông.
Một thiết kế tờ rơi, tờ gấp thành công là phải gây được sự chú ý của
người xem, khiến họ quan tâm đến sản phẩm hoặc đến thông điệp cần truyền
tải trong nội dung của sản phẩm thiết kế.
3.2.2.3. Các bước tiến hành thiết kế tờ rơi, tờ gấp
Bước 1: Nghiên cứu đề tài
Người thiết kế cần xác định đối tượng thiết kế và mục tiêu, tìm hiểu đối
tượng để biết rõ mục đích, nội dung của đối tượng đó. Nội dung sản phẩm
làm mới hay đã có sẵn từ trước. Đặc điểm, tinh thần cơ bản của sản phẩm tờ
rơi cần có những dấu hiệu thông tin nào. Xây dựng giải pháp tổng thể cho
thiết kế với định dạng, chất liệu, phân bố các thành phần thiết kế của chữ,
hình ảnh theo cấp độ ưu tiên... Kế hoạch thời gian, mẫu in thử. Việc nghiên
cứu đề tài hay nói các khác chính là nghiên cứu ý tưởng cho thiết kế.
Lấy ví dụ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa
quan trọng đối với đất nước. Thông qua công tác tuyên truyền giúp nhân dân
và cán bộ trên địa bàn huyện nhận thức rõ ràng mục đích, ý nghĩa, tầm quan
trọng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021; nhận thức rõ vai trò của Quốc hội, HĐND, Đại biểu
quốc hội, đại biểu HĐND các cấp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Cũng thông qua công công tác
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tuyên truyền nhằm giúp Cử tri trên địa bàn huyện thấy rõ được quyền và nghĩa
vụ cơ bản của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn Đại biểu
Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài
xứng đáng được bầu làm Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.
Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về
quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu
cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo
đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với
những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự
nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ
đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ và sự
lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Làm cho mọi
công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà
nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực,
chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Hình thành ý tưởng cho mẫu tờ rơi rất quan trọng trong thiết kế được
một mẫu tờ rơi tuyên truyền hiệu quả.
Bước 2: Xây dựng hình tượng
Xác định mục đích, yêu cầu và nội dung đề tài, người thiết kế cần tìm
chọn được hình tượng cho sản phẩm thiết kế.
Trong rất nhiều hình ảnh liên quan đến đề tài, chọn hình ảnh hình ảnh
chính, hình ảnh phụ nào là điển hình, đưa hình lên tranh đó với ý nghĩa gì?
cần phải nhận thức rõ ý nghĩa độc đáo, sâu sắc của hình tượng điển hình là
phần quan trọng nhất làm nên sự thành công của bức tranh.
Hình tượng chính bao giờ cũng được đặt ở vị trí trung tâm của bức
tranh với diện tích xứng đáng. Hình tượng phụ với diện tích nhỏ hơn, có thẻ
ẩn phía sau hình ảnh chính, sắc độ nhẹ nhàng hơn và không nên quá rườm rà,
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chi tiết làm chi phối hình tượng chính. Hình tượng phụ chỉ có tác dụng làm
nổi bật hình tượng chính, bổ sung, rõ nghĩa cho chủ đề. Cần tránh sự tranh
chấp giữa hình tượng chính và phụ, chính và phụ không rõ ràng, bị dàn trải,
kể lể, tham lam. Hơn nữa, cũng phải quan tâm đến sự hài hoà, cân đối giữa
chi tiết và khoảng trống, giữa các sắc độ đậm, trung gian, sáng, tỉ lệ khoảng
trống của chữ trong bố cục.
Do đặc trưng của hình tượng dùng để cổ động là phục vụ mọi tầng lớp
trong xã hội, cho nên phải xây dựng cho được một hình tượng chính điển
hình, mạnh mẽ, hấp dẫn, rõ ràng.
Thông qua mục đích và vai trò của cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII,
việc xây dựng hình tượng nhân vật trong tờ rơi được thể hiện đầu tiên đó là
đại diện một số tầng lớp nhân dân trong đó có hình tượng người lính. Khai
thác chân dung người lính ở góc nghiêng của chân dung nhân vật trong tác
phẩm tranh cổ động Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (đã trình bày ở
mục 3.2.1.) một cách triệt để. Nét mặt nghiêm túc, cương trực, khoẻ khoắn,
tràn đầy năng lực, ngời sáng tinh thần lạc quan, vẫn cháy bỏng khát vọng
hạnh phúc trong cuộc sống.
Bước 3: Phác thảo, bố cục
- Xác lập kích thước và chất liệu của tờ rơi:
Tờ rơi có 2 mặt và là phương tiện tiếp xúc trực tiếp mọi tầng lớp người
dân, là công cụ chuyền đạt nội dung bằng hình tượng đã được cách điệu hoá.
Lượng chữ viết phản ánh thông tin nhiều hơn so với thể loại áp phích. Do vậy
hướng xử lý cho tờ rơi có tính mới thông qua việc tạo hình cho nhân vật bằng
lối xử lý mản màu đơn giản khúc triết tạo sự thu hút người xem.
Tờ rơi là tờ quảng cáo và phân phát đến tận tay mọi người. Vì thế, yêu
cầu kích thước của tờ rơi nhỏ, gọn, vừa tay, vừa nhìn, không quá lớn sẽ làm
vướng víu người xem khiến họ cảm thấy ngại khi cầm tờ rơi. Tùy theo yêu
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cầu, chủ đề, số lượng nội dung và hình ảnh mà điều chỉnh kích thước tờ rơi
của cho phù hợp. Với tờ rơi truyền thông về chính trị kích thước sẽ là khổ A5
(148x210 mm).
Xác định chất liệu thiết kế tờ rơi. Đây là tờ rơi truyên truyền về mặt
chính trị vì thế, dù là tờ rơi nó cũng nên thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn
trọng khách hàng bằng việc sử dụng chất liệu in ấn tốt, định lượng dầy. Thông
thường giấy Couche là loại giấy thường để in những sản phẩm tờ rơi có giá
thành rẻ, bề mặt bóng, mịn, láng, in rất bắt mắt và sáng. Định lượng vào
khoảng 90-300g/m2 [PL3, H1-3.2.2.].
Phác nét chính của bố cục. Bố cục trong phạm vi của thiết kế tờ rơi có
thể hiểu là các giải pháp bố trí các yếu tố nội dung và hình thức để thực hiện
trong việc thiết kế các sản phẩm đồ họa. Thuật ngữ này thể hiện cho phương
pháp trình bày, phối hợp các tổ hợp ngôn ngữ mà trong đó thực hiện các giải
pháp tổ chức, xây dựng ý tưởng, nội dung, chủ đề cho sản phẩm đồ họa thông
qua hình thức thiết kế cụ thể để diễn đạt khả năng biểu hiện và truyền đạt
thông tin một cách cụ thể, rõ ràng từ sản phẩm đến người sử dụng.
Cũng là hình đó nhưng mỗi người có những đánh giá cảm tính về trạng
thái và hình ảnh bố cục có sự riêng rẽ, theo nhận thức lý tính thì có vẻ giống
nhau vì thực tế, họ cùng nhìn thấy một hình ảnh. Điều này là do thiên hướng
nhìn ưu tiên và sự hình dung của các cá nhân, người ưu tiên hình mảng phẳng,
người ưu tiên sự nổi khối, có người nhìn được đầy đủ tổng thể. Sự sáng tạo cá
nhân của họ theo thiên hướng cá nhân và khả năng tự sáng tạo, kết hợp với
suy nghĩ dẫn đến những thụ cảm thị giác khác nhau. Vì thế, thiết kế cần phải
đưa ra những lựa chọn kiểu bố cục nào trong thiết kế tờ rơi, tờ gấp để có thể
đạt được mục đích thiết kế phục vụ cho thiết kế đồ họa quảng cáo thương mại
cho đối tượng mục tiêu.
Việc sắp xếp các hình, chữ, đường nét, mảng khối, màu sắc trong tổng
thể thiết kế phải đảm bảo tính mục đích của ấn phẩm.
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Trình bày bố cục của tờ rơi, tờ gấp phải có sự ổn định, phân biệt được
rõ mảng chính phụ, những giá trị thông tin quan trọng phải được đề cao, nhấn
mạnh, làm nổi bật trong không gian chứa đựng nó. Để người xem chỉ cần
nhìn lướt nhanh qua là nắm bắt được thông tin cần thiết.
- Một số định dạng bố cục cơ bản
+ Bố cục dạng hình học: Chia bản vẽ thành nhưng ô vuông, chữ nhật
kết hợp các đường kẻ, theo hướng ngang dọc tạo sự cân bầng hoặc lệch
trong cân bằng.
+ Bố cục dạng nhịp điệu: Sử dụng những môtip cùng cỡ và áp dung
hiệu quả ngắt âm để dẫn dắt người đọc.
+ Bố cục dạng tự do: Là bố cục không thuộc trình tự mãu sẵn có, với
những hình khối tự do hoặc hình sóng, các đường xiên. Kết hợp với thủ thuật
tinh tế để xử lý chi tiết. Tuy nhiên, cần lưu ý trật tự tổ chức thành phần tạo
hình để tránh lộn xộn.
Cho dù vận dụng dạng bố cục nào cho thiết kế tờ rơi, tờ gấp cần đảm
bảo các nguyên tăc cân bằng, tỷ lệ, trình tự, tính thống nhất [PL3, H2-3.2.2.].
Bước 4: Thể hiện màu sắc
Màu sắc tạo nên nhiều cung bậc cho những ấn phẩm cần quảng cáo,
tuyên truyền do vậy sử dụng màu sắc trúng tâm lý của người xem nhằm mục
đích tuyên truyền trực tiếp những điều cần thiết nhất. Đối tượng tiếp nhận tờ
rơi, tờ gấp dễ bị những màu sắc hấp dẫn thị giác mà đón nhận thông tin trên
đó… Nên khi thiết kế, yếu tố màu sắc cần tạo được sức thu hút, ấn tượng, làm
nổi bật rõ nội dung.
Trong thiết kế tờ rơi tờ gấp, để đảm bảo tính cân bằng tổng thể, cần tạo
ra màu chủ đạo và các vùng ưu tiên cho chủ đề chính, hạn chế cách phối hợp
phức tạp, rắc rối, màu chói gắt, hoặc không gian nền quá trầm tối, gây ức chế
thị giác. Như vậy, ta phải tính đến cường độ, mật độ và sắc thái trong thiết kế.
Những màu sắc trong thiết kế tờ rơi có tính chất tuyên truyền cần có các sắc
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thái khác nhau, hay đôi lúc người ta gọi là sắc độ màu. Vì khi nói đến màu sắc
là người ta đã bao gồm cả sắc độ màu, cường độ đậm nhạt của màu, tính
tương phản và sự đồng điệu của các trạng thái màu. Trong quá trình thiết kế,
việc điều chỉnh các sắc độ màu, phụ thuộc vào cảm nhận tinh tế và kinh
nghiệm thiết kế khá nhiều. Những hiểu biết về quá trình thiết kế trên các phần
mềm thiết kế trên máy vi tính, ánh sáng, chế độ màu của màn hình, các thông
số kỹ thuật của chế độ màu và thói quen sử dụng của người thiết kế là những
yếu tố gây tác động trực tiếp đến chất lượng màu sắc của sản phẩm in trên
giấy. Ngoài ra còn phải biết tới những kỹ thuật sau thiết kế trên máy vi tính
như chế bản (bình phim, in phim), ra kẽm, in ấn [PL3, H3-3.2.2.].
Sau khi thiết kế phần hình ảnh tiến hành thiết trang bìa. Đây là yếu tố
quyết định tới sự thành công của tờ rơi. Cần suy nghĩ và tìm ra những lợi ích
mà người xem nhận được thông qua sự thể hiện nó bằng câu chữ khiến người
ta phải tò mò mở ra xem. Thêm vào đó có thể là một thư mời, một bảng báo
cáo hay một bảng giảm giá đặc biệt... Khéo léo truyền tải thông điệp cuốn hút
người đọc, slogan trên trang bìa mang lại tác dụng thiết thực. Với một tờ rơi
tuyên truyền về bầu cử mang tính chất chính trị khô cứng vậy làm thế nào để
bớt đi yếu tố này đòi hỏi người thiết kế phải nghĩ đến ngay phương án tạo
những khoảng trống khiến người xem nghỉ mắt nhiều hơn bởi phần tạo hình
bên trên rất nhiều chi tiết.
Đưa nội dung (chữ) vào trang bìa
- Yếu tố chữ
Nội dung thiết kế của tờ rơi, tờ gấp thường có các câu chữ ngắn gọn,
súc tích, cô đọng nhất là đối với tờ rơi về chính trị. Đặc biệt với tính chất
quảng cáo: nhanh - gọn - rõ ràng để dễ có sự thâm nhập thông tin vào trí nhớ
của người xem, việc sử dụng ngôn từ cần gợi ra tính chất cần thiết và quan
trọng của những dòng nội dung cô đọng. Khi đó việc để nội dung đó to, hay
in đậm, ngắt dòng trên nền màu tương phản… là rất cần thiết. Đây chính là
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việc sử dụng tiêu đề gây sự cuốn hút, chú ý của người xem luôn phải được
đưa lên hàng đầu trong tiêu chí thiết kế [PL3, H4-3.2.2.].
- Thiết kế mặt sau tờ rơi: thu nhỏ tỷ lệ và dịch chuyển hình vẽ xuống
chân tờ rơi. Đổ màu cho nền. Đưa chữ vào mặt sau [PL3, H5-3.2.2.].
Bước 5: Đánh giá và hoàn thiện
Tính đồng bộ giữa các mặt trong tờ rơi, tờ gấp tạo ra tính hài hoà của
các trang thiết kế đồng thời cũng tạo nên sự liên kết giữa các yếu tố trong một
diện mạo tổng thể của thiết kế. Sự đồng nhất được phản ảnh trong tổng thể hài
hòa. Sự đồng nhất ám chỉ đến sự hợp nhất của tất cả các yếu tố trong một
trang thiết kế, nơi mà mỗi phần khác nhau hỗ trợ những phần còn lại và tất cả
sự kết hợp đó làm thành một khối nghệ thuật đồng nhất.
Nó đạt được bằng cách sử dụng sự liên tục và sự hài hòa. Sự cân bằng
phù hợp của các yếu tố là sự cần thiết đối với một mẫu thiết kế. Trong đó thiết
kế phải có tính cân bằng đó là cân bằng đối xứng và cân bằng bất đối xứng.
Cân bằng bất đối xứng đạt được khi không có sự đối xứng. Khi tất cả các yếu
tố được xếp đặt không có sự đối xứng với nhau, cân bằng bất đối xứng được
thiết lập. Tính cân bằng sẽ tạo ra khả năng thống nhất của tờ rơi, tờ gấp khi nó
được áp dụng trong rất nhiều thiết kế, đặc biệt phải chú ý trong sự thống nhất
đồng bộ phải bao gồm sự đồng điệu ăn ý, nhịp điệu dùng để tạo nên sự dịch
chuyển và điều hướng của tầm nhìn. Nó xảy ra khi các yếu tố trong một bố
cục được lặp lại. Nhịp điệu được tạo ra bằng cách tạo nên một dòng chảy êm
đềm của tầm nhìn. Nhịp điệu được dùng như một đường dẫn mà do đó mắt
chúng ta có thể đọc được những phần quan trọng của một thông tin.
Việc thiết kế tạo nên tính đồng bộ, thống nhất khiến cho việc cảm thụ
thị giác của người xem dễ dàng nhận biết được những dấu hiệu và đặc tính
của sản phẩm, được lưu trữ trong tâm trí khách hàng sẽ giúp cho việc tuyên
truyền trở nên thuận lợi hơn. Những thụ cảm của thị giác từ cấu trúc hình thức
tinh tế, phức tạp, đơn giản hay cầu kỳ đều có sự can thiệp của thói quen thị
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giác. Đặc tính thị giác vốn có thói quen hình thành trong quá trình dài lâu
trong thời gian. Mọi yếu tố cấu thành thụ cảm như điểm - nét - mảng - khối màu sắc, luôn có sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Những thiết kế tạo nên tính
đồng nhất thường đạt được một số những chuẩn mực nhất định trong việc kết
hợp hài hòa những yếu tố này [PL3, H6-3.2.2.].
* Lưu ý :
1. Xác định đối tượng thiết kế
+ Đặc điểm, và các yếu tố liên quan của tổ chức, cơ quan, công ty.
+ Phạm vi và mục đích truyền truyền, quảng cáo.
2. Lên ý tưởng
+ Định dạng kiểu gấp, mặt trong thiết kế, tỷ lệ tờ rơi, tờ gấp.
+ Định dạng hình ảnh, kiểu chữ, màu sắc phù hợp.
+ Khoanh vùng thông tin theo cấp bậc trên thiết kế.
3. Phác thảo
+Xây dựng hình tượng: Hình tượng phải gần gũi, không quá xa lạ với
đời sống tinh thần hàng ngày, người xem dễ hiểu, dễ nhận biết và hiểu đúng.
Vận dụng kỹ thuật phác thảo.
+ Sắp xếp các yếu tố hình, đường nét, nền, chữ, màu, đậm nhạt.
+ Căn chỉnh nền, tràn lề, chú ý khoảng cách an toàn của chữ.
+ Tạo bố cục cân đối hài hoà phù hợp với nội dung cần truyền thông.
4. Hoàn thiện
+ Kiểm tra hệ màu trên máy tính (CMYK). Sử dụng thông số màu đen K:100
cho chữ. Không sử dụng chữ có định dạng Bitmap hoặc Jpeg (raster image).
+ Xuất file - Cần lưu ý định dạng CDR, AI, EPS, TIFF để in ấn;
JPG và GIF để hiển thị trên website...
+ Lựa chọn hình ảnh có độ phân giải cao (300 dpi).
+ Chất liệu bề mặt, độ dày của giấy từ 150 - 250g/m².
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3.2.3. Vận dụng vào thiết kế băng rôn
3.2.3.1. Nghiên cứu băng rôn
- Khái niệm: Trong lĩnh vực truyền thông băng rôn (tiếng anh có nghĩa
là banner) là tấm bảng quảng cáo thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nào đó
nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Theo từ điển tiếng Anh: banner là biểu
ngữ, lá cờ, khẩu hiệu chính trị.
- Đặc điểm:
Đây là một hình thức quảng cáo thông qua việc tạo một hình ảnh kèm
thông điệp đặt ở vị trí cố định ngoài trời. Hiện băng rôn quảng cáo có hai loại
ngang và dọc, với doanh nghiệp hay tổ chức, công ty tuỳ thuộc vào mục đích
của nó là giới thiệu một sự kiện mới chuẩn bị ra mắt hoặc một thông tin cần
tuyên truyền.
Khi treo băng rôn quảng cáo tại những vị trí nổi bật ngoài đường, nó sẽ
được nhiều người chú ý, nhất là khi băng rôn có những hình ảnh và thông
điệp gây ấn tượng. Việc treo băng rôn quảng cáo sẽ giúp các doanh nghiệp
tiếp cận được với lượng người xem lớn vì băng rôn thường được đặt ở những
chỗ có nhiều người qua lại.
Đặc biệt, các tổ chức, công ty hay doanh nghiệp có thể kết hợp quảng
cáo băng rôn với các hình thức quảng cáo ngoài trời khác như trên taxi, xe bus
hay quảng cáo truyền hình để mang đến những hiệu ứng tích cực hơn.
Việc treo băng rôn quảng cáo có những ưu điểm vượt trội so với các
hình thức quảng cáo khác như: dễ thực hiện, thay đổi nội dung hay gỡ bỏ; chi
phí thấp giúp tiết kiệm chi phí; băng rôn quảng cáo được làm bằng chất liệu
tốt sẽ tồn tại được trong thời gian dài mà vẫn nổi bật.
Băng rôn mang tính chất tuyên truyền nên cân nhắc, lựa chọn nội dung
thật chặt chẽ, chính xác, khúc triết để người dân thấy dễ hiểu, tự giác và
nghiêm chỉnh chấp hành. Một quy tắc quan trọng của khẩu hiệu là ngắn gọn,
trực tiếp, chủ yếu nêu ra hành động cần thúc giục mọi người thực hiện, tránh
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dài dòng. Thực tế cho thấy, các khẩu hiệu dài dòng thường thua kém về mặt
hiệu quả tuyên truyền, ghi nhớ hơn khẩu hiệu ngắn gọn, súc tích rất nhiều.
- Các hình thức của băng rôn
- Băng rôn đường phố: là những khung hình to, có hình ảnh bắt mắt và
chứa đựng thông tin, ý nghĩa mà tổ chức, công ty hay doanh nghiệp muốn
chuyển tải. Những băng rôn này thường được đặt ngang ở những cung đường
rộng, ngã ba, ngã tư lớn thu hút sự chú ý của người đi đường. Kích thước loại
băng rôn này phụ thuộc và môi trường sử dụng (chiều rộng mặt tiền cửa hàng,
khoảng cách giữa 2 cây cột điện, chiều cao chỗ treo…) [PL3, H1-3.2.3.].
Chất liệu: in chất liệu bạt Hiflex là chất liệu phổ biến cho băng rôn
đường phố. Đây là loại vật liệu quảng cáo phổ biến vì giá thành rẻ, chịu được
mưa nắng tốt. Hoặc cũng có thể in bằng vải thô hoặc phin hay phi bóng có giá
thành rẻ nhưng có khả năng bắt mực.
- Băng rôn trên internet (quảng cáo điện tử)
Đây là những tấm biển quảng cáo được đặt trên các trang website có
lượng truy cập lớn. Những khung hình này thường có kích cỡ giống một chiếc
ảnh 4x6, có hình ảnh hoặc video độc đáo, có khi là hình động, chuyển tải thông
điệp, ý nghĩa của một sản phẩm, thông điệp một thương hiệu của doanh nghiệp, tổ
chức tới người xem. Hình thức này hiện được áp dụng nhiều hơn so với hình thức
trên bởi tính hiệu quả của nó cao hơn gấp nhiều lần [PL3, H2-3.2.3.].
Chất liệu: khá đa dạng vì có thể dùng công nghệ thông tin hỗ trợ, không
phải in có thể sửa chữa lỗi ngay lập tức mà không tốn kinh phí.
- Băng rôn trên tạp chí, báo giấy
Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của internet, các hình thức quảng
cáo trực tuyến dần dần đang chiếm lĩnh thị trường quảng cáo, tuy nhiên,
quảng cáo trê báo giấy không vì thế bị mất thị phần, bởi báo giấy vẫn là một
kênh chính thống, thu hút nhiều độc giả quan tâm, đạt sự tin tưởng của độc
giả hơn so với các báo mạng. Kích thước loại băng rôn này phụ thuộc chiều
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ngang hay chiều dọc của tờ báo, tạp chí. Nội dung thiết kế cũng bị kích thước
chi phối, do đó thường thì loại này thiết kế rất đơn giản [PL3, H3-3.2.3.].
Chất liệu: Phụ thuộc vào chất lượng của tờ báo, tạp chí.
3.2.3.2. Các bước tiến hành thiết kế băng rôn đường phố
Do hình thức thiết kế băng rôn khá giống nhau, nên việc vận dụng băng
rôn đường phố minh hoạ điển hình cho các thể loại băng rôn khác.
Bước 1: Nghiên cứu đề tài
Xác định đối tượng và mục tiêu cho thiết kế. Đây cũng là bước xây
dựng ý tưởng. Xác định đây là băng rôn treo ở đường phố và là băng rôn
tuyên truyền về chính trị. Cụ thể là truyền thông cho công tác xây dựng và
bảo vệ tổ quốc. Do đó việc viết ra mọi thứ muốn có trong băng rôn bao gồm
các lợi ích cho người xem khỏi nhàm chán mà vẫn làm rõ được thông điệp
cần cổ động.
Những ấn tượng ban đầu rất quan trọng, nó cho người xem những cảm
xúc khi tiếp xúc sản phẩm thiết kế. Trên thực tế có rất nhiều những thiết kế tốt
được hình thành ngay từ lần cảm nhận đầu tiên. Sự nhạy bén nghề nghiệp
ngay từ những nhận định ban đầu đối với công việc thiết kế đã giúp họa sĩ
thiết kế có những sản phẩm thiết kế thông minh, đẹp mắt được khách hàng
ưng thuận, sử dụng trong nhiều năm, nhiều lần khác nhau, đôi khi trở thành
thiết kế hình mẫu. Vì theo diễn biến tâm lý chung của con người: ấn tượng
đầu tiên thường là ấn tượng lâu dài.
Ý tưởng đối với băng rôn tuyên truyền về xây dựng và bảo vệ đất nước
thì việc đầu tiên ta phải liên tưởng ngay đến hình tượng người lính quen thuộc
với khuôn mặt nghiêm trang nhưng cũng rất bao dung, rạng rỡ khoác trên vai
là khẩu súng trường. Bộ trang phục màu xanh lá cây đặc trưng, cờ đỏ sao
vàng trên mũ… đó là những hình tượng chủ đạo trong băng rôn. Bên cạnh đó
không chỉ có hình tượng người lính, những nhân vật tạo nên bố cục chặt chẽ
hơn có lẽ phải đưa hình ảnh anh công nhân, hay như thiếu nữ dân tộc đại diện
cho những dân tộc ít người với sắc thái rạng rỡ.
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Bước 2 Xây dựng hình tượng
Xác định mục đích, yêu cầu và nội dung đề tài, người thiết kế cần tìm
chọn ra được hình tượng cho sản phẩm thiết kế.
Trong rất nhiều hình ảnh liên quan đến đề tài, chọn hình ảnh hình ảnh
chính, hình ảnh phụ nào là điển hình, đưa hình lên tranh đó với ý nghĩa gì?
cần phải nhận thức rõ ý nghĩa độc đáo, sâu sắc của hình tượng điển hình là
phần quan trọng nhất làm nên sự thành công của bức tranh.
Hình tượng chính bao giờ cũng được đặt ở vị trí trung tâm của bức
tranh với diện tích xứng đáng. Hình tượng phụ với diện tích nhỏ hơn, có thẻ
ẩn phía sau hình ảnh chính, sắc độ nhẹ nhàng hơn và không nên quá rườm rà,
chi tiết làm chi phối hình tượng chính. Hình tượng phụ chỉ có tác dụng làm
nổi bật hình tượng chính, bổ sung, rõ nghĩa cho chủ đề. Cần tránh sự tranh
chấp giữa hình tượng chính và phụ, chính và phụ không rõ ràng, bị dàn trải,
kể lể, tham lam. Hơn nữa, cũng phải quan tâm đến sự hài hoà, cân đối giữa
chi tiết và khoảng trống, giữa các sắc độ đậm, trung gian, sáng, tỉ lệ khoảng
trống của chữ trong bố cục.
Do đặc trưng của hình tượng dùng để cổ động là phục vụ mọi tầng lớp
trong xã hội, cho nên phải xây dựng cho được một hình tượng chính điển
hình, mạnh mẽ, hấp dẫn, rõ ràng.
Bước 3: Phác thảo, bố cục
Xác lập kích thước của băng rôn và phác thảo:
Vì kích thước băng rôn đường phố thường là băng rôn nằm ngang do
vậy khi phác thảo hình tượng nhân vật làm hình ảnh chính trong băng rôn
tuyên truyền sẽ được phân chia tỷ lệ hình theo bố cục ngang [PL3, H4-3.2.3.].
Các giải pháp bố trí các yếu tố nội dung và hình thức để thực hiện trong
việc thiết kế các sản phẩm băng rôn này được thể hiện thông qua các giải
pháp tổ chức, xây dựng ý tưởng, nội dung, chủ đề cho sản phẩm đồ họa bằng
hình thức thiết kế cụ thể để diễn đạt khả năng biểu hiện và truyền đạt thông
tin một cách cụ thể, rõ ràng thông điệp truyền tải đến người xem.
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Ngôn ngữ tổng hợp của quảng cáo là từ ngữ và hình ảnh. Hai yếu tố
này gắn bó với nhau mật thiết tạo nên sức mạnh đến với khách bằng cảm quan
trực giác. Việc sắp xếp các hình ảnh, chữ, đường nét, mảng khối, màu sắc
trong tổng thể thiết kế phải đảm bảo đạt mục đích của sản phẩm. Sử dụng
hình ảnh thông qua ngôn ngữ cô đọng của đồ hoạ chủ yếu là mảng nét tạo sự
ổn định, phân biệt được rõ ràng chính phụ, những giá trị thông tin quan trọng
phải được đề cao, nhấn mạnh, làm nổi bật trong không gian chứa nó. Để
người xem chỉ cần nhìn lướt nhanh qua là nắm bắt được thông tin cần thiết.
Với bố cục dạng sống động, tự do xen kẽ với những hình khối tự do hoặc hình
sóng, các đường xiên. Kết hợp với thủ thuật tinh tế để xử lý chi tiết.
Bước 4: Thể hiện màu sắc
Màu sắc tạo nên cung bậc cảm xúc để tuyên truyền trực tiếp do vậy khi
thiết kế, yếu tố màu sắc cần tạo được sức thu hút, ấn tượng, làm nổi bật rõ nội
dung. Tùy vào từng đối tượng mà nhà thiết kế có thể đưa ra các giải pháp về
màu như thế nào cho ấn tượng. Đối với băng rôn tuyên truyền việc đặt những
tông màu mạnh như đỏ cờ, xanh lá cây, da trời... đều gây cảm giác bắt mắt.
Khi sử dụng màu sắc cần nhận thức được rõ những màu gây được hiệu ứng
tương phản mạnh phải được ưu tiên. [PL3, H5-3.2.3.].
Trong thiết kế băng rôn cũng phải chú ý tới trường thị giác khi tính đến
việc phối hợp màu trên diện, bề mặt của nó. Bởi bố cục nằm ngang dàn trải
khá dài so với những hình tượng đã được xây dựng như hình trên vậy để đảm
bảo tính cân bằng tổng thể, cần tạo ra màu chủ đạo và các vùng ưu tiên cho
chủ đề chính, hạn chế cách phối hợp phức tạp, rắc rối, màu chói gắt, hoặc
không gian nền quá trầm tối, gây ức chế thị giác. Như vậy, ta phải tính đến
cường độ, mật độ và sắc thái trong thiết kế. Những màu sắc trong thiết kế có
các sắc thái khác nhau, hay đôi lúc người ta gọi là sắc độ màu. Vì khi nói
đến màu sắc là người ta đã bao gồm cả sắc độ màu, cường độ đậm nhạt của
màu, tính tương phản và sự đồng điệu của các trạng thái màu. Những sắc
thái này rất phù hợp khi tạo nên hình nền yếu tố tương phản không những về
hình mà còn về màu tạo nên sự cân bằng cho bố cục.
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Nền ở đây được khai thác từ hình cách điệu của con chim bồ câu. Hình
ảnh tượng trưng cho hoà bình. Vì bố cục nằm ngang dàn trải khá rộng nên chỉ
gợi được một phần con chim, các yếu tố hình còn lại sẽ là những yếu tố nét
tượng trưng cho tia sáng của ngày mới. Với cách bố trí này tạo khoảng trống
hay còn gọi là khoảng nghỉ mắt cho bố cục thuận lợi cho việc đưa nội dung
cần tuyên truyền thêm rõ ràng không bị rối mắt [PL3, H6-3.2.3.].
Bước 5: Yếu tố chữ
Thiết kế nội dung cho băng rôn thường có các câu chữ ngắn gọn, súc
tích, cô đọng. Bởi giữa khoảng không gian rộng, lượng người qua lại hối hả,
trí não của con người phải tiếp nhận quá nhiều thông tin trong một ngày nên
việc sử dụng thông tin ngắn gọn, rõ ràng sẽ lưu lại trong tâm trí người xem,
thay vì trình bày theo dạng kể lể, dài dòng. Việc sử dụng ngôn từ cần gợi ra
tính chất cần thiết và quan trọng, gây sức cuốn hút, chú ý của người xem luôn
phải được đưa lên hàng đầu trong tiêu chí thiết kế. Các tiêu đề này nên có sự
thu hút mạnh mẽ bằng nhiều cách khác nhau như chữ to, lớn được in đậm hay
trên nền tương phản màu sắc.
Sắp xếp trật tự của chữ theo bố cục của băng rôn [PL3, H7-3.2.3.].
Bước 6: Hoàn thiện
Đưa các yếu tố hình ảnh phụ trợ là việc cần thiết cho công việc hoàn
thiện tác phẩm. Sử dụng hình ảnh đẹp, đúng mục đích, đúng chỗ sẽ làm rõ
ràng hơn thông điệp muốn truyền tải từ sản phẩm thiết kế đến người xem.
Hình ảnh có vị trí đặc biệt quan trọng trong băng rôn tuyên truyền. Nó
gây ấn tượng cụ thể, trực tiếp tới khách hàng. Hình ảnh sinh động thường đi
kèm với tiếp thị tạo hiệu quả mạnh. Phần hình phụ trợ tạo hiệu quả thu hút thị
giác, nhấn mạnh ý nghĩa truyền đạt thông tin cần thiết tới xúc cảm tâm lý.
Trong băng rôn này hình ảnh đàn chim được sắp xếp cạnh phần chữ
tiếp nối với hình ảnh chim câu lớn, bên dưới chân của băng rôn là hình tượng
trưng cho nền công - nông nghiệp tạo cảm giác chặt chẽ hơn cho bố cục cũng
như nhấn mạnh ý nghĩa cho cần tuyền truyền.
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Yếu tố hình nét được kết hợp uyển chuyển trong phác thảo tạo nên
không gian cho bố cục và cũng tạo nên điểm nhấn cho thông điệp cần tuyên
truyền. [PL3, H8-3.2.3.].
3.3. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
Địa điểm thực nghiệm: Khoa Thiết kế Đồ họa, trường Đại học Kiến
trúc Hà Nội.
3.3.1. Mục tiêu thực nghiệm
Thực nghiệm sư phạm là phương pháp thu nhận thông tin về sự thay
đổi số lượng và chất lượng trong nhận thức và hành vi của các đối tượng giáo
dục do người nghiên cứu tác động đến chúng bằng một số tác nhân điều khiển
và đã được kiểm tra. Thực nghiệm sư phạm được dùng khi đã có kết quả điều
tra, quan sát các hiện tượng giáo dục, cần khẳng định lại cho chắc chắn các
kết luận đã được rút ra. Thực nghiệm sư phạm cũng là phương pháp được
dùng để kiểm nghiệm khi nhà khoa học sư phạm, nhà nghiên cứu, đề ra một
giải pháp về phương pháp giáo dục, một phương pháp dạy học mới, một nội
dung giáo dục hay dạy học mới, một cách tổ chức dạy học mới, một phương
tiện dạy học mới...
Trên cơ sở những nội dung đã đề xuất ở trên, tôi đã tiến hành thực
nghiệm sư phạm nhằm mục tiêu:
- Đánh giá chất lượng của bài học thông qua nhận thức của sinh viên,
đồng thời đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hình tượng người lính làm ý
tưởng từ đó nhằm góp phần khơi gợi những ý tưởng khác liên quan.
- Triển khai các nội dung nghiên cứu vào thực tiễn.
- Tiếp nhận thông tin đóng góp từ nhiều phía (người dạy, người học,
nhà quản lý) để điều chỉnh nội dung.
- Đóng góp ý kiến cho công tác quản lý đào tạo.
3.3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm
Tiến hành thực nghiệm sư phạm với nhiệm vụ cụ thể sau:
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- Tính độ tin cậy, tính độ khó, độ phân biệt của hệ thống kiến thức đề
kiểm tra đánh giá kỹ năng của sinh viên từ cơ bản đến nâng cao. Trên cơ sở
đó chỉnh lí, loại bỏ kiến thức chưa phù hợp với mục đích, yêu cầu.
- Đánh giá hiệu quả của giờ học thông qua các cách vận dụng vào các
sản phầm đồ hoạ cụ thể.
3.3.3. Phương pháp thực nghiệm
- Thực hành dạy trên thực nghiệm, lớp đối chứng.
- Phân tích, so sánh điểm số học tập ở lớp thực nghiệm và lớp đối
chứng.
- Điều tra nhận thức sinh viên sau giờ học thực nghiệm.
3.3.4. Nội dung, kế hoạch tổ chức thực nghiệm
3.3.4.1. Nội dung, đối tượng thực nghiệm
Để thực nghiệm những bài giảng theo tài liệu việc nghiên cứu tổ chức
một số giờ giảng có áp dụng tài liệu vận dụng liên quan theo hướng đổi mới
và lấy kiến phản hồi từ phía GV cũng như SV. Các nội dung cơ bản bao gồm:
hiệu quả đạt được như thế nào đối với việc sử dụng hệ thống tài liệu, giáo cụ
trực quan, phục vụ giảng dạy, nhận thức, kiến thức thu nhận được từ phía
SV... Bài dạy thực nghiệm được tiến hành trong năm thứ 3 (học phần V, VI)
của môn Sáng tác thiết kế.
Trong khuôn khổ của đề tài, học viên chọn một số bài đã được nghiên
cứu để tiến hành thực nghiệm dạy học:
Bài 1: Thiết kế áp phích truyên truyền
Lớp thực nghiệm: ĐH15 (nhóm 01) - TKĐH
Lớp đối chứng:

ĐH15 (nhóm 04) - TKĐH

Bài 2: Thiết kế tờ rơi, tờ gấp
Lớp thực nghiệm: ĐH15 (nhóm 02) - TKĐH
Lớp đối chứng:

ĐH15 (nhóm 01) - TKĐH

Bài 3: Thiết kế băng rôn
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Lớp thực nghiệm: ĐH15 (nhóm 03) - TKĐH
Lớp đối chứng:

ĐH15 (nhóm 04) - TKĐH

3.3.4.2. Kế hoạch tổ chức thực nghiệm
Tiến hành thực nghiệm theo các cách thức và mục đích:
- Thực nghiệm sử dụng một số tài liệu mà học viên nghiên cứu xây
dựng, sử dụng phương tiện trực quan của tài liệu vào một số giờ dạy môn
Sáng tác thiết kế. Các nhóm thực nghiệm đảm bảo các yếu tố tương đương về
trình độ (đã qua những học phần có điều kiện tiên quyết), về không gian và
thời gian tiến hành thực nghiệm...
- Tiến hành tổ chức cho giảng viên trong bộ môn đánh giá chéo để kết
quả thực nghiệm đảm bảo tính công bằng, khách quan. Điểm số của bài thực
nghiệm trước và sau tác động của từng sinh viên trong cùng một lớp đảm bảo
yếu tố tương quan. Từ đó so sánh kết quả các giờ dạy có sử dụng tài liệu mà
luận văn nghiên cứu xây dựng với các giờ không sử dụng tài liệu mà luận văn
không nghiên cứu xây dựng, có mang lại hiệu quả tốt hay không.
- Kết quả thực nghiệm phải đảm bảo không bị các nguy cơ tiềm ẩn
đứng ngoài ảnh hưởng (bài kiểm tra sau điểm cao hơn bài kiểm tra trước
không phải do sinh viên được thực hiện nhiều bài tập thực hành trong một
thời gian dài).
- Tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất để kích thích sinh viên học tập,
cũng như nâng cao chất lượng dạy học.
3.3.5. Tổ chức dạy học thực nghiệm
Nhằm triển khai các nội dung nghiên cứu của đề tài, tôi đã nghiên cứu
giờ dạy thực nghiệm theo tài liệu giảng dạy môn Sáng tác thiết kế - Hệ Đại
học Thiết kế đồ họa ở trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trên thực tế triển
khai dạy 03 bài thực nghiệm và 03 bài dạy đối chứng, kết quả cho thấy các
nội dung nghiên cứu trong đề tài đã đáp ứng được yêu cầu về tính ứng dụng
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của đề tài. Nội dung các bài được xây dựng phù hợp với chương trình khung
và đề cương chi tiết môn học.
Quy trình dạy thực nghiệm, đối chứng được tiến hành khoa học, kết
quả thực nghiệm được thể hiện ở chất lượng bài kiểm tra đánh giá do SV thực
hiện qua sự so sánh, đối chiếu giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng, Kết
quả dạy thực nghiệm mang yếu tố khách quan và đã khẳng định được hiệu
quả và tính ứng dụng của tài liệu giảng dạy.
3.3.6. Kết quả thực nghiệm
3.3.6.1. Kết quả về điểm số
Bài 1: Thiết kế áp phích tuyên truyền

Biểu đồ thực nghiệm Bài 1
Thực nghiệm lớp ĐH 15 (nhóm 01) - TKĐH: 17 SV
Đối chứng lớp ĐH15 (nhóm 04) - TKĐH: 15 SV
Lớp thực nghiệm: ĐH15 (nhóm 01) gồm 17 SV, trong đó điểm 9;10 có
05 SV chiểm tỉ lệ 33%; Điểm 7;8 có 10 SV chiểm tỉ lệ 66 %; Điểm 5;6 có 02
SV chiểm tỉ lệ 11,6%.
Lớp đối chứng: ĐH15 (nhóm 04) gồm 15 SV, trong đó điểm 9;10 có 03
SV chiếm tỉ lệ 20%; Điểm 7;8 có 11 SV, chiếm tỉ lệ 73,3%; Điểm 5;6 có 1 SV
chiếm tỉ lệ 6,7%.
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Bài 2: Thiết kế tờ rơi, tờ gấp

Biểu đồ thực nghiệm Bài 2
Thực nghiệm lớp ĐH15 (nhóm 02) - TKĐH: 18 SV
Đối chứng lớp ĐH15 (nhóm 01) - TKĐH: 17 SV
Lớp thực nghiệm: ĐH15 (nhóm 02) gồm 18 SV, trong đó điểm 9;10 có
04 SV chiểm tỉ lệ 22,2%; Điểm 7;8 có 10 SV chiểm tỉ lệ 55,5%; Điểm 5;6 có
04 SV chiểm tỉ lệ 22,2%.
Lớp đối chứng: ĐH15 (nhóm 01) gồm 17 SV, trong đó điểm 9;10 có
021 SV chiếm tỉ lệ 11,8%; Điểm 7;8 có 09 SV, chiếm tỉ lệ 52,9%; Điểm 5;6
có 6 SV chiếm tỉ lệ 35,2%.
Bài 3: Thiết kế băng rôn

Biểu đồ thực nghiệm Bài 3
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Thực nghiệm lớp ĐH15 (nhóm 03) - TKĐH: 14 SV
Đối chứng lớp ĐH15 (nhóm 04) - TKĐH: 15 SV
Thực nghiệm lớp ĐH15 (nhóm 03) gồm 14 SV, trong đó điểm 9;10 có
05 SV chiểm tỉ lệ 35,7%; Điểm 7;8 có 07 SV chiểm tỉ lệ 50%; Điểm 5;6 có 02
SV chiểm tỉ lệ 14,2%.
Đối chứng lớp ĐH15 (nhóm 04) gồm 15 SV, trong đó điểm 9;10 có 03
SV chiếm tỉ lệ 20%; Điểm 7;8 có 05 SV, chiếm tỉ lệ 33,3%; Điểm 5;6 có 06
SV chiếm tỉ lệ 40%.
3.3.6.2. Hiệu quả, chất lượng học tập
Qua phân tích các bài kiểm tra sau tiết dạy thực nghiệm, học viên nhận
thấy phần lớn SV trong lớp tham gia học thực nghiệm đạt kết qủa học tập cao
hơn so với SV các lớp đối chứng. Hầu hết các lớp tham gia thực nghiệm đều
tạo được sự hứng thú và sôi nổi trong giờ học.
Ở lớp học thực nghiệm, số điểm khá giỏi chiếm tỷ lệ lớn hơn và số
điểm trung bình cũng hạn chế hơn so với lớp đối chứng. Trên cơ sở tổng hợp
số phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của SV và GV, tỷ lệ các phiếu đánh giá ở
mức độ rất hiệu quả chiếm tỷ lệ lớn.
3.3.6.3. Một số sản phẩm của SV trong lớp tham gia học thực nghiệm
- Sản phẩm thiết kế tranh cổ động của SV [PL3, H1-3.3.6.]
- Sản phẩm thiết kế tờ rơi, tờ gấp của SV [PL3, H2-3.3.6.]
- Sản phẩm thiết kế băng rôn của SV [PL3, H3-3.3.6.]
Tiểu kết chương 3
Như chúng ta đã biết, tranh CĐCT là một tác phẩm nghệ thuật với tính
thẩm mĩ cao, được thiết kế phục vụ nhiều mục đích khác nhau như mục đích
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Bên cạnh đó, hình tượng người chiến sĩ
cũng luôn được thể hiện đậm nét tranh CĐCT mang trọng trách tuyên truyền
nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước,
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây
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dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tìm hiểu, nâng cao khả năng cảm thụ và tập
sáng tác về đề tài người lính trong tranh CĐCT là việc rất cần thiết đối với SV
các trường mỹ thuật nói chung và SV thiết kế đồ họa nói riêng.
Thông qua việc phân tích hình tượng người chiến sĩ được thể hiện qua
một số tác phẩm tranh CĐCT tiêu biểu trong 2 cuộc kháng chiến chống Thực
dân Pháp và Đế quốc Mỹ đã được tổng hợp ở Chương 2. Luận văn đã kế thừa
và phát huy những ưu điểm trên vào xây dựng giáo án, phát triển, vận dụng
hình tượng người chiến sĩ trong tranh cổ động giai đoạn 1945-1975 vào bài
tập thiết kế ĐHCT. Các bài tập thực hành kỹ năng nhằm giúp SV tăng cường
kiến thức, hiểu ý nghĩa, nắm được phương pháp và thiết kế được sản phẩm
phù hợp với nội dung đã chọn. Tập cho SV làm quen với những thể loại của
nghệ thuật đồ họa: tranh cổ động, tờ rơi và tờ gấp và băng rôn để có thể giảng
dạy, sáng tác phục vụ cơ sở sau khi ra trường.
Không những vậy, hình tượng người chiến sĩ trong tranh cổ động giai
đoạn này là những huyền thoại gắn liền với lịch sử một thời hào hùng chống
ngoại xâm. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào về dân tộc
và hiểu được lịch sử quá trình phát triển lớn mạnh của lực lượng vũ trang
nhân. SV cảm thụ được tính thẩm mỹ, vẻ đẹp người chiến sĩ, thêm tôn trọng
và yêu quý vẻ đẹp của tranh cổ động, những giá trị nghệ thuật do nó mang lại.
Giúp các em hiểu ý nghĩa và kế thừa hình tượng người lính truyền tải vào các
dạng tranh đồ họa khác nhau.
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KẾT LUẬN
Trong trong suốt chiều dài của hai cuộc kháng chiến chống Thực dân
Pháp và Đế quốc Mỹ, tranh CĐCT Việt Nam đã trở nên quá đỗi thân thuộc
đối với mỗi người dân. Qua đó, luận văn cũng đã đúc kết được sự đóng góp
của tranh CĐCT trong mọi mặt của xã hội bởi nó được gắn liền với cuộc đấu
tranh giải phóng dân tộc - đó chính là nền tảng góp phần quan trọng của lịch
sử đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong điều kiện lịch sử đó, tranh CĐCT đã phát
huy hết giá trị của nó thông qua qua đặc điểm và có vai trò tích cực trong
công tác tuyên truyền bảo vệ những thành quả cách mạng. Không chỉ là công
cụ tuyên truyền chính trị thuần túy, tranh CĐCT còn là một yếu tố phản ánh
rõ nét diễn biến lịch sử tại Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và
Mỹ. Mang giá trị nghệ thuật của dòng tranh cổ động hay gọi là dòng tranh đồ
họa tuyên truyền độc đáo, phần nào phản ánh diện mạo nghệ thuật tạo hình
Việt Nam nói chung và hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong một giai
đoạn lịch sử đặc biệt 1945-1975. Việc phân tích một số tác phẩm tiêu biểu,
giúp người học biết quan sát, nhận xét nhanh đặc điểm hình tượng người
chiến sĩ, qua đó hình thành khả năng ghi và nhớ hình ảnh, làm phong phú
trí tưởng tượng và biết cách tái hiện hình ảnh đó bằng diễn tả hình và khối
nhằm nâng cao chất lượng các bài học cho SV. Đây chính là chủ trương cải
tiến, đổi mới trong dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng
thời cũng xây dựng chương trình học ĐHCT theo hướng giảm bớt các nội
dung mang tính hàn lâm, tăng cường các nội dung thực hành và tự học
nhằm trang bị cho SV những kiến thức cơ bản và kỹ năng vận dụng vào
thực tiễn.
Thiết kế ĐHCT là chương trình học mà ngành Thiết kế đồ họa đã chú
trọng xây dựng ngay từ khi thành lập, bởi ngành đã xác định được vai trò tích
cực của việc tuyên truyền chính trị trong xu thế hội nhập và cũng nhận định
được những mặt hạn chế mà phần lớn SV đang gặp phải về nhận thức chính
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trị. Do đó thông qua chương trình này, các em có thể tiến hành các bước thiết
kế đồ án môn học thành thạo, có khả năng phân tích, lập kế hoạch triển
khai thiết kế khoa học, chính xác, chọn giải pháp tối ưu cho từng thiết kế.
Đồng thời luận văn đưa ra được một phương pháp giảng dạy tư duy logic và
có hiệu quả nhất nhằm giúp SV cảm thụ được tính thẩm mỹ, vẻ đẹp người
lính thông qua nghiên cứu hình tượng người chiến sĩ thời kỳ này.
Thông qua việc nghiên cứu hình tượng người chiến sĩ, luận văn sẽ giúp
thế hệ SV thêm tự hào về dân tộc và hiểu được quá trình phát triển lớn mạnh
của lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng để các em tự hào, tin tưởng, nhận
rõ giá trị của cuộc sống hiện tại. Nâng cao tinh thần yêu nước xã hội chủ
nghĩa, xây dựng thái độ lao động mới, ý thức tự lực tự cường, có trách nhiệm
với xã hội, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp tục sự nghiệp của
các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội
chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
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PHỤ LỤC 1
Tranh cổ động minh họa

[PL1, H1-1.3.1.]
Tranh cổ động Việt Nam độc lập
của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

[PL1, H2-1.3.1.]
Tranh cổ động Sống, chiến đấu và học tập
theo gương Bác Hồ vĩ đại!
của tác giả Huỳnh Văn Gấm

(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)

(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)

[PL1, H3-1.3.1.]
Tranh cổ động Việt Nam - Cu-Ba
chung một kẻ thù của tác giả Quang Phòng

[PL1, H4-1.3.1.]
Tranh cổ động Theo bước hai bà Trưng, quét sạch
thù xâm lược của tác giả Phạm Văn Đôn

(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)

(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)
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[PL1, H1-1.5.]
Tranh cổ động Đâu cần thanh niên có của tác giả Nguyễn Hải Táo
(nguồn:Trung tâm TTTL TP.HCM)

[PL1, H2-1.5.]
Một tranh cổ động được sao chép lại tác phẩm Đâu cần thanh niên có
một cách cẩu thả trên tường ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
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[PL1, H3-1.5.]
Tranh cổ động Giữ vững phẩm chất cao đẹp
anh bộ đội Cụ Hồ của tác giả Bùi Văn An
(nguồn:Trung tâm TTTL TP.HCM)

[PL1, H5-1.5.]
Tranh cổ động Vì nhân dân quên mình
của tác giả Lưu Yên Thế
(nguồn:Trung tâm TTTL TP.HCM)

[PL1, H4-1.5.]
Tranh cổ động Có chúng tôi vững vàng nơi đầu sóng
của tác giả Lương Xuân Hiệp
(nguồn:Trung tâm TTTL TP.HCM)

[PL1, H6-1.5.]
Tranh cổ động Quân với dân một ý chí
của tác giả Đỗ Như Điềm
(nguồn:Trung tâm TTTL TP.HCM)
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[PL1, H1-1.4.1.].
Tranh cổ động Lễ hội hoa Bagnères de Luchon (Bagnères de Luchon, Flower Festival)
sáng tác năm 1890 của họa sĩ người Pháp Jules Cheret
(nguồn: en.wikipedia.org)

[PL1, H2-1.4.1.]
Tranh cổ động Chú Sam muốn bạn
(Uncle Sam wants you) - biểu tượng của nước Mỹ
(nguồn: en.wikipedia.org)

[PL1, H3-1.4.1.]
Tranh cổ động Tướng Kitchener cần anh
(Lord Kitchener Wants You)
tranh cổ động từ Vương quốc Anh
(nguồn: en.wikipedia.org)
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[PL1, H4-1.4.1.]
Tranh cổ động Chúng ta làm được! (We can do it!) của tác giả người Mỹ J.Howard Miller
thiết kế năm 1943 và bức ảnh nguyên tác
(nguồn: en.wikipedia.org)

[PL1, H5-1.4.1.]
Tranh cổ động Liên Xô Bạn có gia nhập quân đội không?
của Dmitry Moor
(nguồn: http://www.vsluh.ru)
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[PL1, H6-1.4.1.]
Tranh cổ động Chỉ có chiến thắng - là một trong tác phẩm đã trở thành đại diện
hình tượng người lính Hồng quân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại
(nguồn: vsluh.ru)

[PL1, H7-1.4.1.]
Bức tranh cổ động Hy vọng (Hope) vẽ chân dung Tổng thống Mỹ Barack Obama
(nguồn: New York Times)
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[PL1, H1-1.4.2.]
Tranh cổ động Hà Nội vùng đứng lên của tác giả Tô Ngọc Vân
(nguồn: vov.vn)

[PL1, H2-1.4.2.]
Tranh cổ động của hoạ sĩ Nguyễn Bích được in trên Báo Quân đội nhân dân
và xuất bản ngay tại mặt trận (1954)
(nguồn: Báo QĐND)
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[PL1, H3-1.4.2.]
Tranh cổ động Pour quoi? Et pour qui?
(Tại sao? Và cho ai?) của tác giả Lương Xuân Nhị

[PL1, H4-1.4.2.]
Tác phẩmKhông có gì quý hơn độc lập tự do
của tác giả Phan Thông

(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)

(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)

[PL1, H5-1.4.2.]
Tranh cổ động Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân
của hai tác giả Nguyễn Thụ, Huy Oánh
(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)
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[PL1, H6-1.4.2.]
Tranh cổ động “4000” của tác giả Minh Trí
(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)

[PL1, H7-1.4.2.]
Tranh cổ động Lê nin bất diệt
của tác giả Lê Thanh Đức
(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)

[PL2, H2-2.1.]
Tranh cổ động Đâu có giặc ta cứ đi
của tác giả Văn Đa
(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)

[PL2, H1-2.1.]
Tranh cổ động Bắc - Nam một gốc
của tác giả Đỗ Xuân Doãn
(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)
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[PL2, H4-2.1.]
Tranh cổ động Đã đi là quyết thắng
của tác giả Tiến Hội
(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)

[PL2, H3-2.1.]
Tranh cổ động Tô thắm truyền thống vẻ vang
của họa sĩ Dương Tiến Luật
(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)

[PL2, H5-2.1.]
Giữ vững mạch máu gia thông và Đảm bảo giao thông
của họa sĩ Nguyễn Tiến Cảnh
(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)
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[PL2, H6-2.1.]
Tranh cổ động Gương mẫu sản xuất
của tác giả Trần Việt Sơn
(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)

[PL2, H7-2.1.]
Tranh cổ động Đường vào vũ trụ
của tác giả Nguyễn Công Độ
(nguồn: Sách “Tranh cổ động VN 1945 - 2000”)

[PL2, H8-2.1.]
Tranh cổ động Đảo là nhà, biển cả là quê hương của tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn
(nguồn: vntime.vn)
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PHỤ LỤC 2
Hình minh họa vận dụng vào bài tập thiết kế

[PL3, H1-3.2.1.]
Sử dụng hình ảnh người lính trong
tranh cổ động Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của của tác giả Đặng Công Ngoãn

[PL3, H2-3.2.1.]
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[PL3, H3-3.2.1.]

[PL3, H4-3.2.1.]
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[PL3, H5-3.2.1.]

[PL3, H6-3.2.1.]
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[PL3, H1-3.2.2.]

[PL3, H2-3.2.2.]
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[PL3, H3-3.2.2.]

[PL3, H4-3.2.2.]
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[PL3, H5-3.2.2.]
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[PL3, H6-3.2.2.]
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PL3, H1-3.2.3.]
Băng rôn treo đường phố

[PL3, H3-3.2.3.]
Băng rôn trên báo chí

[PL3, H2-3.2.3.]
Băng rôn trên internet

[PL3, H4-3.2.3.]
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[PL3, H5-3.2.3.]

[PL3, H65-3.2.3.]

[PL3, H7-3.2.3.]

[PL3, H8-3.2.3.]
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PHỤ LỤC 3
Sản phẩm của sinh viên trong lớp học thực nghiệm
[PL3, H1-3.3.6.]
Sản phẩm thiết kế tranh cổ động

Thiết kế tranh cổ động về đề tài người lính
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Thiết kế tranh cổ động về đề tài người lính

140

Thiết kế tranh cổ động về đề tài người lính
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Thiết kế tranh cổ động về đề tài xã hội
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Thiết kế tranh cổ động về đề tài xã hội
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[PL3, H2-3.3.6.]
Sản phẩm thiết kế tờ rơi, tờ gấp

Thiết kế mặt ngoài tờ gấp

Thiết kế mặt trong tờ gấp
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Thiết kế mặt ngoài tờ gấp

Thiết kế mặt trong tờ gấp
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Thiết kế mặt ngoài tờ gấp

Thiết kế mặt trong tờ gấp
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[PL3, H3-3.3.6.]
Sản phẩm thiết kế băng rôn

Thiết kế băng rôn ngang

Thiết kế băng rôn dọc
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Thiết kế băng rôn ngang

Thiết kế băng rôn dọc

