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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Việt Nam, một đất nƣớc nhỏ bé nhƣng có nhiều giá trị văn hóa đƣợc 

thế giới quan tâm, tiêu biểu là những di tích, những kiệt tác văn hóa đƣợc 

công nhận là di sản thế giới, di sản văn hóa phi vật thể. Tất cả chứng minh 

cho một đời sống văn hóa phong phú, giàu bản sắc của cha ông ta để lại từ 

đời xƣa. Những giá trị văn hóa đó tồn tại dƣới dạng vật chất, hoặc phi vật 

chất và là vốn cổ của dân tộc ta. 

Vấn đề gìn giữ bản sắc sân tộc cũng nhƣ vốn cổ dân tộc ngày càng 

đƣợc chú trọng và đầu tƣ, việc bảo tồn vốn cổ có ý nghĩa rất lớn trong đời 

sống văn hóa ngƣời Việt. Chúng đại diện cho đời sống tinh thần của dân 

tộc, là phƣơng tiện truyền tải thông điệp cũng nhƣ hình ảnh về đời sống của 

cha ông cho lớp hậu duệ biết để phát huy những giá trị tốt đẹp trong kho 

tàng vốn cổ ấy. Chính vì vậy việc chúng ta có sự đầu tƣ để tìm hiểu, nghiên 

cứu, bảo tồn và truyền dạy các giá trị truyền thống là một cách để thể hiện 

sự tôn trọng đối với lịch sử phát triển của dân tộc, là nền tảng để chúng ta 

có nhận thức đúng đắn để phát triển hơn nữa vốn văn hóa dân tộc. Xuất 

phát từ ý nghĩa của việc truyền bá các giá trị văn hóa, vốn cổ dân tộc mà 

đòi hỏi chúng ta cần đào tạo nên những ngƣời giáo viên nghệ thuật có sự 

hiểu biết về vốn cổ dân tộc trở nên cấp bách. 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung Ƣơng là một trong những 

địa chỉ tin cậy hàng đầu về việc đào tạo giáo viên nghệ thuật, những cán bộ 

quản lý văn hóa đã nắm đƣợc tầm quan trọng của vốn cổ dân tộc và đƣa các 

giá trị đó vào giảng dạy trong chƣơng trình đào tạo một số ngành của nhà 

trƣờng nhƣ Sƣ phạm Mỹ thuật, Thiết kế thời trang. 

Tuy nhiên, do có nhiều môn học với lƣợng kiến thức tƣơng đối lớn 

nên đôi khi có những môn học sinh viên còn có ít thời gian để nghiên cứu, 

tìm hiểu chuyên sâu về chuyên môn. Mảng nghiên cứu vốn cổ của sinh 
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viên cũng chỉ đƣợc gói trong bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc với thời 

lƣợng có hạn, các đề tài cũ đã quen thuộc và ít bổ sung, làm mới. Chính vì 

vậy mà sinh viên ít có cơ hội đƣợc tiếp xúc, tìm hiểu và nghiên cứu về vốn 

cổ một cách sâu, rộng hơn và các em cũng ít có hứng thú với việc tìm hiểu 

các đề tài này. Lƣợng kiến thức, vẻ đẹp của vốn cổ dân tộc các em sinh 

viên đƣợc học, tiếp xúc chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng vốn cổ quý báu 

của dân tộc. Đặc biệt là giá trị nghệ thuật của các mảng chạm khắc đình 

làng, đại diện cho một giai đoạn phát triển xã hội về nhiều mặt và tiêu biểu 

đó là giá trị văn hóa nghệ thuật. 

Qua nghiên cứu về đình Liên Hiệp thuộc địa phận Thành phố Hà Nội, 

tác giả nhận thấy ngôi đình này gìn giữ đƣợc rất nhiều các mảng chạm khắc 

có giá trị nghệ thuật và giá trị lịch sử cao. Với tính chất của không gian 

kiến trúc mở mà đình Liên Hiệp đã đƣợc mang nhiều hình thức chạm khắc 

rất độc đáo dƣới bàn tay của những nghệ nhân chạm khắc dân gian. Mỗi 

mảng chạm khắc trang trí ở những vị trí khác nhau trong đình hầu nhƣ đều 

mang những nội dung khác nhau có thể xếp vào đề tài: tín ngƣỡng, đời 

sống sinh hoạt, thực vật và động vật, với nhiều thủ pháp tạo hình, kỹ thuật 

chạm khắc độc đáo. 

Những giá trị đó nếu có thể đƣợc đƣa vào nội dung giảng dạy của bài 

tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc cho sinh viên ngành Sƣ phạm Mỹ thuật sẽ 

giúp họ có thêm kiến thức về vốn cổ dân tộc, giúp các em có thể hiểu và 

yêu thêm một phần giá trị đáng quý của chạm khắc đình làng. Từ đó mở 

rộng vốn chuyên môn của bản thân cũng nhƣ có thể truyền đạt lại cho học 

sinh các giá trị nghệ thuật truyền thống sau này. 

Từ nguyện vọng của bản thân cũng nhƣ hiện tại là một học viên của 

lớp Lý luận và dạy học bộ môn Mỹ thuật tôi muốn mình có thêm kiến thức 

để có thể ứng dụng vào việc dạy về vốn cổ nói chung và vẻ đẹp của các 

mảng chặm khắc ở đình Liên Hiệp nói riêng. Tôi đã chọn đề tài “Nghệ 
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thuật chạm khắc đình Liên Hiệp ứng dụng vào bài tập Nghiên cứu vốn cổ 

dân tộc của sinh viên ngành Sƣ phạm Mỹ thuật” để nghiên cứu. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Nhắc đến mảng vốn cổ dân tộc hay chạm khắc đình làng thì đã có rất 

nhiều các công trình nghiên cứu lớn nhỏ, các bài viết có giá trị lớn nhƣ: 

Phan Cẩm Thƣợng (1997), Điêu khắc cổ Việt Nam, Nxb Mỹ thuật. 

Cuốn sách này mặc dù phần lớn là dành cho hình ảnh và chỉ có một phần 

về lý luận nhƣng nó thể hiện sự công phu, tỉ mỉ trong việc sƣu tầm cũng 

nhƣ đã đƣợc dày công in ấn các hình ảnh đẹp về chạm khắc trong đình 

làng. Ngoài công trình nghiên cứu này ra, nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm 

Thƣợng còn có rất nhiều các bài báo, công trình nghiên cứu có giá trị cao 

về vốn cổ dân tộc. Nhƣ Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thƣợng (1989), Mỹ thuật 

của người Việt, Nxb Mỹ thuật; Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thƣợng, Mỹ thuật 

ở làng, Nxb Mỹ thuật 

Một tác giả nữa có rất nhiều cuốn sách, công trình nghiên cứu về đình, 

chùa Việt Nam, đó chính là Chu Quang Trứ với cuốn sách Kiến trúc dân 

gian truyền thống Việt Nam, xuất bản năm 1996 tại nhà xuất bản Mỹ thuật, 

cuốn sách này nói về kiến trúc của Việt Nam qua một số thời kỳ, trong đó 

có kiến trúc của đình làng. Hay nhƣ Chu Quang Chứ, Trần Lâm Biền 

(1975), Nghệ thuật chạm khắc cổ Việt Nam (qua các bản rập), Viện Nghệ 

thuật; Chu Quang Trứ (Tái bản 2000), Di sản văn hóa dân tộc trong tín 

ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam, Nxb Mỹ thuật…  

Trần Đình Tuấn (2016), Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm 

khắc đình làng vùng châu thổ sông Hồng, Nxb Lao động. Đây là cuốn sách 

chuyên khảo về hình tƣợng con ngƣời trong chạm khắc đình làng nói 

chung, đình làng vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng nói riêng. Qua đó 

ngƣời đọc có kiến thức chung về đình làng, chạm khắc đình làng cũng nhƣ 

các giá trị nghệ thuật của hình tƣợng con ngƣời trong các mảng chạm đó. 



4 

Nguyễn Thắng Vu (chủ biên, 2006), Nghệ thuật Việt Nam, Nxb Kim 

Đồng. Đây là cuốn sách nói đến nghệ thuật của ngƣời Việt tổng quát nhất, 

các thời kì của nghệ thuật Việt Nam đều đƣợc nhắc đến bằng tƣ liệu, hình 

ảnh. Trong đó có các tƣ liệu nói đến đình làng Việt Nam trong phần “To 

nhƣ cái đình” với giá trị nghệ thuật cao của chạm khắc và kiến trúc đình 

làng. 

Nguyễn Hải Phong - Nguyễn Đức Bình - Trần Thị Biển - Tạ Xuân 

Bắc (2002), Hình tượng con người trong chạm khắc cổ Việt Nam, Trƣờng 

Đại học Mỹ thuật Hà Nội - Viện Mỹ thuật. Đây là công trình nghiên cứu 

của một nhóm tác giả thuộc Viện Mỹ thuật, cuốn sách nói về hình tƣợng 

con ngƣời trong các chạm khắc cổ của Việt Nam trong đó có mảng chạm 

khắc ở đình làng.  

PGS.TS. Trần Lâm Biền (1993), Hình tượng con người trong nghệ 

thuật tạo hình truyền thống Việt, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội; Trƣơng Duy Bích 

(1984), “Điêu khắc đình làng”, tạp chí Văn hóa dân gian đều là những cuốn 

tài liệu hay, nghiên cứu chuyên sâu về mỹ thuật cổ Việt Nam. 

Hà Văn Tấn - Nguyễn Văn Cự (1998), Đình Việt Nam, Nxb Thành 

phố Hồ Chí Minh. Đây là một công trình nghiên cứu có giá trị chuyên sâu 

về đình làng. Nhiều kiến thức về đình làng từ nguồn gốc, chức năng cho 

đến các giá trị nghệ thuật của chạm khắc đình làng đƣợc các tác giả nghiên 

cứu kĩ lƣỡng. Trong đó có những lời giới thiệu về ngôi đình, các hình ảnh 

về các mảng chạm khắc đình làng. Từ đó, cho ngƣời đọc cái nhìn sâu và 

rộng hơn về chạm khắc đình làng. 

Trong những tài liệu nói về chạm khắc cổ nói chung hay chạm khắc 

đình làng nói riêng, các mảng chạm khắc của đình làng Liên Hiệp đã đƣợc 

nhiều nhà sử học, Mỹ thuật học nghiên cứu tìm hiểu về các giá trị của nó, 

tuy nhiên cho đến nay vẫn chƣa có công trình nghiên cứu nào đƣa vẻ đẹp 

của chạm khắc đình làng Liên Hiệp vào bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc 
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của sinh viên. Nhƣ vậy đề tài của tôi có phần mới không trùng lặp, nhằm 

giúp sinh viên có thêm tài liệu tìm hiểu và ứng dụng đƣợc nét đẹp của 

chạm khắc đình làng Liên Hiệp vào bài học của mình. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Khai thác vẻ đẹp chạm khắc đình Liên Hiệp để ứng dụng vào bài tập 

Nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm rõ đƣợc giá trị nghệ thật của chạm khắc đình làng Liên Hiệp. 

- Ứng dụng vào bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên 

ngành Sƣ phạm Mỹ thuật. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghệ thuật chạm khắc đình Liên Hiệp ứng dụng vào bài tập Nghiên 

cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành Sƣ phạm Mỹ thuật. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Các mảng chạm khắc đình Liên Hiệp  

- Bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành Sƣ phạm Mỹ 

thuật, trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung Ƣơng. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp điều tra, điền dã: Đây là phƣơng pháp mang tính đặc 

trƣng trong nghiên cứu. Đề tài vừa có sự liên quan đến chạm khắc ở đình 

làng Liên Hiệp, lại vừa gắn với việc đƣa vào giảng dạy bài tập Nghiên cứu 

vốn cổ dân tộc của sinh viên nên trong quá trình điều tra, điền dã có thể 

phỏng vấn, ghi Nghiên cứu, chụp ảnh... để có nguồn tƣ liệu phục vụ cho 

nghiên cứu. 

- Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu: Những vấn đề lí luận của đề tài đòi 

hỏi phải có sự nghiên cứu kĩ các tài liệu, các công trình nghiên cứu có giá 
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trị đã đƣợc công bố, sau đó tổng hợp và xử lý thông tin. Nhất là với những 

tài liệu liên quan đến chạm khắc đình làng, các giá trị nghệ thuật của chúng 

và bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành SPMT. 

- Phƣơng pháp so sánh: Nhằm giúp chúng ta sự so sánh kết quả của 

việc thực nghiệm giữa kết quả của đối chứng và thực nghiệm để cho thấy 

đƣợc mặt tích cực của việc ứng dụng nghệ thuật chạm khắc đình Liên Hiệp 

bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên ngành SPMT, trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung Ƣơng. 

6. Đóng góp của luận văn 

Nghiên cứu này có thể phần nào đƣa đƣợc những giá trị nghệ thuật 

của chạm khắc đình Liên Hiệp vào bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc của 

sinh viên ngành Sƣ phạm Mỹ thuật. 

Là nguồn cung cấp thêm tài liệu trong bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc. 

Từ kết quả đạt đƣợc, luận văn có thể góp phần giúp sinh viên biết yêu 

vốn cổ dân tộc và có những kiến thức về chạm khắc đình làng từ đó ứng 

dụng đƣợc vào bài học thực tế của mình. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, danh mục Tài liệu tham khảo và Phụ 

lục, luận văn gồm 02 chƣơng. 

Chƣơng 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chƣơng 2. Giá trị nghệ thuật của chạm khắc đình Liên Hiệp ứng dụng 

vào giảng dạy bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 

1.1.1. Vốn cổ 

Hiện nay khái niệm Vốn cổ vẫn chƣa có một khái niệm chính xác nào 

đƣợc đƣa ra. Vốn cổ đƣợc hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là những giá trị 

văn hóa (vật chất và tinh thần) của lịch sử để lại.  

Theo Tập Đề cƣơng bài giảng nghiên cứu vốn cổ dân tộc (tài liệu 

dùng cho sinh viên Đại học Sƣ phạm Mỹ thuật) thì Vốn cổ  đƣợc quan 

niệm rằng: “Di sản quý báu đó đƣợc hun đúc, trải nghiệm rõ nét trong 

nhiều thời kỳ khác nhau bộc lộ qua cách nhìn, cách thể hiện trên các sản 

phẩm văn hóa vật thể, phi vật thể.”[31, tr.5] 

“Vốn cổ là những gì còn lƣu giữ lại từ các thế kỷ trƣớc có tầm ảnh 

hƣởng lớn với con ngƣời thời hiện đại. Có thể coi đó là những chuẩn mực 

không đơn thuần mang tính xƣa cũ mà là những gì cần đƣợc bảo tồn, phát 

huy giá trị cho hậu duệ, chứa đựng những giá trị sâu sắc mang bản sắc dân 

tộc và thời đại.”[8, tr.2] 

Vốn cổ - Di sản văn hóa Việt Nam mang  nhiều giá trị về mặt vật chất 

và tinh thần, chúng là đại diện cho tinh thần của một cộng đồng từ mức độ 

làng xã cho đến một quốc gia, từ một thời kì ngắn cho đến lịch sử hình 

thành và phát triển của cả dân tộc. Với những giá trị to lớn của vốn cổ trong 

lịch sử nƣớc Việt Nam suốt dọc chiều dài từ hình thành cho đến giữ nƣớc 

và phát triển ngày, các giá trị ấy đã, đang và sẽ luôn đƣợc công nhận, tôn 

trọng và bảo tồn. 

Vốn cổ có thể đƣợc tồn lại dƣới hai dạng đó là vật thể và phi vật thể. 

Vốn cổ dù tồn tại ở dạng vật thể hay phi vật thể đi chăng nữa thì 

chúng vẫn luôn là một tài sản quý báu không chỉ của riêng một địa phƣơng 

có vốn cổ đó mà nó còn là của cả quốc gia, thậm chí là của nhân loại. Nếu 
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chúng ta không gìn giữ một cách cẩn trọng, không giành tâm huyết, công 

sức và thời gian cho việc bảo tồn vốn cổ thì một khi chúng bị mất đi sẽ 

không lấy lại đƣợc, và các thế hệ tiếp theo sẽ không có cơ hội để nghiên 

cứu, tìm hiểu, quan sát chúng nhƣ một giá trị hiện hữu. 

Mỗi dân tộc lại có vốn cổ mang đậm tính truyền thống văn hóa của 

riêng dân tộc mình, đó là vốn cổ dân tộc. "Vốn cổ dân tộc là những công 

trình nghệ thuật của cha ông ta truyền từ đời này qua đời khác, trở thành 

nét truyền thống văn hóa mang bản sắc dân tộc. Vốn cổ dân tộc bao gồm 

nhiều thể loại, lĩnh vực khác nhau".[ 26, tr.1] 

Vốn cổ dân tộc nhƣ một bức tranh sống động miêu tả lại thời điểm ra 

đời của chúng và chân thực nhất, sống động nhất phải kể đến vốn cổ dân 

tộc trong nghệ thuật tạo hình. Chúng đƣợc gắn liền với các công trình mang 

tính đồ sộ, hoành tráng nhƣ đình, chùa, miếu mạo, hay những dòng tranh 

dân gian vẫn còn đƣợc lƣu truyền đến ngày nay mặc dù chúng không còn 

nguyên vẹn. 

Ngày nay vốn cổ của dân tộc đã bị mất đi rất nhiều do nguyên nhân về 

thời gian, con ngƣời, do hậu quả của các cuộc chiến tranh và do cuộc sống 

hiện đại dần khiến con ngƣời bỏ đi những gì “xƣa cũ” đã phá hủy rất nhiều 

những vốn cổ có giá trị. Các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu đang rất nỗ 

lực để có thể bảo tồn một cách tốt nhất các giá trị của vốn cổ dân tộc, cũng 

nhƣ việc nâng cao nhận thức cho ngƣời dân về việc tôn trọng, bảo vệ, gìn 

giữ các giá trị văn hóa truyền thống của đất nƣớc. 

Rất cấp bách để chúng ta có thể bảo tồn những gì còn lƣu giữ đƣợc 

đến ngày nay, giữ gìn vốn cổ cũng nhƣ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Đây là một công việc rất khó đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội để lƣu 

giữ vốn cổ cho con cháu đời sau. 
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1.1.2. Đình làng 

Trong cuộc sống hàng ngày của ngƣời Việt Nam thƣờng hay sử dụng 

từ “cái Đình” khi nhắc đến một việc gì to, hoành tráng, quan trọng nhƣ “To 

nhƣ cái đình”, “ việc tày đình”… Đình làng cứ nhƣ thế đi dần và ăn sâu vào 

tâm thức của ngƣời dân làng xã. Đình trở lên quan trọng, thân thiết đƣợc 

ngƣời dân nhắc đến trong những câu ca dao, tục ngữ đầy yêu thƣơng, tình 

cảm nhƣ: 

“Qua đình ngả nón trông đình 

Đình bao nhiêu ngòi thƣơng mình bấy nhiêu”; 

“Hôm qua tát nƣớc đầu đình 

Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen”… 

Đình làng đƣợc coi là một biểu tƣợng mang tính cộng đồng, tại đây 

diễn ra nhiều hoạt động quan trọng của làng xã thời bấy giờ. Đình là nơi 

thờ Thành hoàng làng, là nơi diễn ra các lễ hội, nơi bàn bạc, giải quyết việc 

làng. Đình còn đƣợc dùng làm chỗ đón tiếp các quan lại của triều đình, là 

nơi nghỉ chân của vua...  

Hiện nay, không phải làng nào cũng còn gìn giữ đƣợc đình làng còn 

nguyên dáng vẻ ban đầu, tuy nhiên hình ảnh ngôi đình đã ăn sâu trong tiềm 

thức mỗi ngƣời Việt đó là sự hoành tráng của ngôi đình với mái đình xòe 

rộng và thấp đƣợc đặt trên những cột đình đồ sộ, và nếu chỉ có thế thì 

chúng ta sẽ có cảm giác nặng nề và tối. Tuy nhiên cảm giác đó đã không 

còn do mái đình đƣợc thiết kê với những những đầu đao cong vút lên tạo sự 

thanh thoát, bay bổng và ánh sáng tự nhiên hắt vào nhờ lối kiến trúc mở 

độc đáo của đình làng. Đình còn đƣợc coi là một kiến trúc đặc biệt, nó 

đƣợc gắn với các chức năng chính: tôn giáo, hành chính. 

Nhƣ vậy Đình làng vừa là một biểu tƣợng, lại vừa là một kiến trúc văn 

hóa độc đáo mang tính cộng đồng cao. Đình làng đƣợc khoác lên mình một 

giá trị lịch sử, giá trị tinh thần to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống 
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mỗi ngƣời dân ở làng xã. Đối với lịch sử, chúng còn là một cuốn sử ghi lại 

cuộc sống của ngƣời dân thời bấy giờ một cách chân thực nhất, bằng những 

nhát đục, chạm lên các cấu kiện bên trong ngôi đình, vừa mang tính chất 

trang trí vừa lƣu giữ lại cho đời sau một cách chân thực nhất về tƣ tƣởng, 

cuộc sống thƣờng ngày của ngƣời dân ở mỗi làng xã. Ở đó những ngƣời 

thợ đã sử dụng phƣơng pháp chạm khắc để lƣu lại những hoạt động diễn ra 

hàng ngày trong đời sống sinh hoạt của ngƣời dân một cách bình dị nhất.  

1.1.3. Chạm khắc 

1.1.3.1. Chạm khắc 

 Chạm Khắc theo Từ điển thuật ngữ Mỹ thuật phổ thông: “Chạm khắc 

là vạch ra những đƣờng nét, hình hài, làm trũng sâu xuống từ một bề mặt 

cứng nhƣ gỗ, kim loại, đá... bằng dụng cụ nhọn sắc hoặc bằng phƣơng pháp 

ăn mòn hóa học.” [16, tr.37] 

Chính điều này đã tạo ra những hiệu quả nghệ thuật không ngờ. Mỗi 

nhát đục lại có độ nông sâu, to nhỏ khác nhau, độ mạnh yếu của tay ngƣời 

thợ đục chạm cũng không đồng đều, từng phản ứng hóa học luôn cho ra kêt 

quả mà ngƣời nghệ sĩ khó có thể biết chính xác đƣợc. Vì thế đã tạo nên vẻ 

đẹp nhƣ ngẫu hứng của các tác phẩm đẹp.  

Ngày nay các chất liệu để chạm khắc đã phong phú hơn rất nhiều, các 

nghệ sĩ, có thể thoải mái thể hiện tác phẩm của mình trên gỗ, đá, thạch cao, 

kẽm, kim loại… với sự hỗ trợ các dụng cụ khắc sắc nhọn. Một điểm đặc 

biệt trong khi thực hiện các loại tranh khắc đó là hình đƣợc khắc trên tấm 

ván hay chất liệu khác thì cũng cần khắc ngƣợc để khi in ra mới có tranh 

xuôi. Nhƣng với chạm khắc đình làng, các nghệ nhân chạm khắc trực tiếp 

lên trên các cấu kiện gỗ chứ không phải loại tranh in ra, nên không có quá 

trình này. Không chỉ có họa sĩ mới sử dụng chạm khắc mà nhất là các nhà 

điêu khắc, họ khắc các tác phẩm của mình vào nhiều chất liệu (gỗ, đá...) để 

tạo nên một tác phẩm nghệ thuật có giá trị tồn tại lâu dài. 
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Chính nhờ đặc điểm có tính bền của chất liệu mà chúng ta còn gìn giữ 

đƣợc các mảng chạm khắc trên gỗ, trên bia đá của cha ông để lại đến ngày 

nay. Đặc biệt các mảng chạm khắc ở đình làng của những nghệ nhân dân 

gian đã tạo cho ngôi đình một giá trị nghệ thuật mang tính trang trí cao. 

Trong chạm khắc đình làng chúng ta thƣờng thấy các tác phẩm đƣợc 

tạo nên có sự hoành tráng, đồ sộ và những giá trị nghệ thuật đỉnh cao của 

nghệ thuật đình làng là nhờ có những kỹ thuật chạm nhƣ: Chạm lộng, chạm 

kênh bong, chạm nổi... 

1.1.3.2. Chạm Nổi 

Chạm nổi là một trong những kỹ thuật chạm xuất hiện nhiều ở các 

đình làng, hình thức chạm này là “Một hình thức nghệ thuật mà hình tƣợng 

đƣợc diễn tả trên mặt phẳng bằng độ đục chạm nông sâu khác nhau (trên 

gỗ, sừng, ngà, đá, kim loại…)”. [24, tr.50] 

Kỹ thuật chạm nổi đƣợc chia thành 3 loại, tùy theo mức độ chạm 

nông, sâu có: chạm nổi thấp, chạm nổi vừa và chạm nổi cao. Tùy theo ý 

định diễn tả các hình tƣợng mà các nghệ nhân có cách chạm nổi khác nhau, 

và mỗi kỹ thuật lại phù hợp với chất liệu để chạm khắc: 

- Chạm nổi thấp: Các hình tƣợng đƣợc chạm với độ nổi rất thấp, 

đủ để diễn tả độ tƣơng quan tƣơng đối giữa hình khối của đối 

tƣợng miêu tả. Chạm nổi thấp thƣờng đƣợc thể hiện trên kim loại 

(đồng, vàng, bạc,…) hoặc thể hiện hoa văn trên mặt phẳng bức 

chạm để làm nền cho các hình tƣợng khác (nhƣ nền mây hoa 

trong các bức chạm đá thời Lý; nền vân gấm, nền triện trên các 

bức hoành phi, câu đối cổ). [24, tr50] 

Chúng ta có thể hiểu ngắn gọn Chạm nổi thấp là kỹ thuật chạm mà các 

hình tƣợng đƣợc khắc không cao hơn nhiều so với nền, chúng thích hợp với 

các chất liệu có bề mặt kim loại, trên hoành phi… 
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- Chạm nổi vừa: Các hình tƣợng đƣợc diễn tả có độ nổi cao hơn 

loại chạm nổi thấp. Nhƣng những độ cao nhất của các hình tƣợng 

vẫn nằm trên một mặt phẳng tƣơng đối (nhƣ những bức chạm đá 

ở dọc theo hành lang và cầu đá chùa Bút Tháp - Bắc Ninh). [24, 

tr50] 

Ở kỹ thuật chạm này, theo  nhƣ nhận định của Trần Đình Tuấn thì 

chạm nổi vừa thƣờng đƣợc sử dụng trên chất liệu đá và các hình tƣợng 

đƣợc diễn tả có độ cao tƣơng đối so với mặt nền. Chúng mang tính kỹ thuật 

cao hơn chạm nổi thấp. 

- Chạm nổi cao: Các hình tƣợng đƣợc chạm với độ nổi cao, 

dƣờng nhƣ chúng đƣợc đắp lên trên mặt phẳng nền. Chạm nổi 

cao tạo nên độ tƣơng phản mạnh giữa khối nổi thu ánh sáng và 

những hốc tối sâu do bị thiếu ánh sáng để diễn tả những đề tài 

gây ấn tƣợng thẩm mỹ mạnh mẽ do hình khối của hình tƣợng gần 

với hiện thực hơn. [24, tr50] 

Kỹ thuật chạm nổi cao này nó tạo đƣợc hiệu quả về ánh sáng và không 

gian tốt hơn hẳn hai loại chạm nổi trên, và chúng tạo đƣợc hiệu quả thẩm 

mỹ nhiều hơn, cho ngƣời xem cảm giác về khối đƣợc gắn trên nền.  

Nhƣ vậy mỗi loại của kỹ thuật chạm nổi lại có những tác dụng riêng 

phù hợp với hình tƣợng, nội dung cần diễn tả, mỗi loại sẽ cho ra những 

hiệu quả thẩm mỹ khác nhau mà ngƣời thợ, ngƣời nghệ sĩ muốn thể hiện. 

Trong đó có thể thấy chạm nổi cao là gây đƣợc hiệu quả thẩm mỹ hơn cả, 

do chúng bắt đƣợc ánh sáng tạo ra hiệu quả khối cao hơn hai loại còn lại. 

Chỉ với kỹ thuật chạm nổi ta đã thấy đƣợc sự phong phú trong kỹ thuật 

chạm khắc và hiệu quả của chúng trong thể hiện. 

1.1.3.3 Chạm kênh bong 

- Chạm bong (chạm kênh, chạm kênh bong): kỹ thuật dân gian 

chạm khắc trên gỗ mà một số thành phần của bức chạm đƣợc 



13 

chạm cao nên gần nhƣ tách ra khỏi mặt nền. Lối chạm này tạo 

nên nhiều lớp cao thấp nhằm diễn tả chiều sâu không gian, khẳng 

định những hình tƣợng chủ yếu của các bức chạm (…). Kiểu 

chạm này đƣợc chạm nhiều trên các thành phần kiến trúc ở đình, 

chùa cổ Việt Nam [24, tr49] 

Đây là một kỹ thuật chạm khắc độc đáo, các hình tƣợng thể hiện trong 

các mảng chạm đƣợc đục chạm trên các khối gỗ lớn hoặc ở các xà kèo lớn 

bong tách hẳn ra, có khi theo nhiều lớp chồng lên nhau. Kỹ thuật này mang 

đến cho ngƣời xem một cảm giác hình ảnh đƣợc tách hẳn ra khỏi thân gỗ, 

không còn gắn vào nền mà nổi hẳn lên. Cộng thêm vào đó là hiệu quả của 

ánh sáng hắt vào theo cấu trúc của ngôi đình, gây cảm giác về các mảng 

chạm đƣợc trang trí rất cầu kỳ, những mảng tối, sáng xuất hiện tạo không 

gian hơn hẳn cách chạm nông hay chạm nổi. Chúng ta còn có thể thấy ở 

một số nơi còn có sự kết hợp kiểu chạm kênh bong với việc gắn thêm phía 

ngoài những chi tiết khắc rời, tạo hiệu quả tầng tầng lớp lớp cho các mảng 

trang trí, tạo thêm hiệu quả. Kiểu chạm kênh bong đƣợc sử dụng nhiều 

trong việc chạm khắc các mảng chạm trang trí đình làng. 

1.1.3.4. Chạm Lộng 

 Chạm lộng đƣợc coi là kỹ thuật chạm điêu luyện nhất trong các kỹ 

thuật chạm khắc đình làng. Nó là kết tinh tài hoa của những nghệ nhân dân 

gian thời xƣa.  

Chạm lộng là cách chạm khắc biểu cảm nhất có hiệu quả không 

gian và hiệu quả khối cao nhất. Đó gần nhƣ những pho tƣợng 

tròn, lồi hẳn ra, chồng chéo nhiều tầng lớp làm mất cảm giác về 

nền vốn có của phù điêu. Cả thân gỗ đƣợc đục khoét tạo các 

khoảng trống đƣợc luồn lách trong khối tƣợng. Điêu khắc và 

trang trí chạm lộng thƣờng để mộc và hiện diện cuốn hút mới lạ 

nhất của nghệ thuật đình làng.  
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Chạm lộng có sự kế thừa và phát triển, là đỉnh cao của điêu khắc 

đình làng. Nhờ những sáng tạo của các nghệ nhân cừ khôi, chạm 

lộng đã tiến một bƣớc tiến tạo nên sự độc đáo. Những biến hoá 

giàu ngôn ngữ điêu khắc đã làm cho chạm lộng tăng hiệu quả 

cảm thụ cởi mở, thông thoáng, đa chiều, tạo tƣơng phản không 

gian sáng - tối, vừa giữ đƣợc bố cục thẩm mỹ, tính vững chắc về 

kết cấu, vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng. [31] 

Các mảng chạm với kỹ thuật chạm lộng luôn thu hút sự chú ý của 

ngƣời xem bởi vẻ đẹp của nó, dƣới ánh sáng tự nhiên hắt vào theo kiến trúc 

đình làng chúng ta có thể ngắm nhìn các mảng chạm theo các hƣớng khác 

nhau “đa chiều”, có những chỗ mảng chạm đƣợc khoét sâu vào bên trong, 

khối gỗ nhƣ đƣợc khoét rỗng ở phía trong, nhƣng bên ngoài các chi tiết 

đƣợc đục chạm vẫn liên kết với nhau rất chắc chắn. Từ trong những khoảng 

rỗng ấy đã tạo điều kiện để ánh sáng luồn lách vào, tạo nên hiệu quả về 

khối, hiệu quả không gian tối đa nhất. Các khối tròn không chỉ đơn thuần là 

một lớp mà chồng lớp nọ lớp kia tạo nên hiệu quả thẩm mỹ cao. Chính điều 

này đã tạo cho các mảng chạm đƣợc nghệ nhân chạm khắc bằng kỹ thuật 

chạm lộng có một vẻ đẹp “cuốn hút”. Kỹ thuật này đòi hỏi ngƣời chạm 

phải có bàn tay điêu luyện. Chúng ta có thể thấy đƣợc kỹ thuật chạm lộng 

này ở một số đình nhƣ: Thụy Phiêu, Thổ Hà, Liên Hiệp… 

1.1.4. Dạy – học 

Nói về dạy – học chúng ta có rất nhiều quan điểm khác nhau, nhƣng  

nhìn chung chúng đều có một điểm chung đó là dạy và học là hai hoạt động 

không thể tách rời. Nếu chỉ có hoạt động dạy mà không có hoạt động học 

thì hoạt động dạy không thể tiến hành.  

Dạy là quá trình một ngƣời đem kiến thức, kĩ năng… của mình để 

truyền đạt lại cho ngƣời khác thông qua các cách tổ chức, phƣơng tiện để 

có thể điều khiển tối ƣu quá trình ngƣời học “chiếm lĩnh tri thức”. 
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Học là quá trình mà một ngƣời chủ động, tự giác, tích cực lựa chọn, 

tiếp thu, “chiếm lĩnh tri thức” dƣới sự điều khiển của ngƣời dạy. 

Chúng ta có thể thấy “Quá trình dạy học là một quá trình dƣới sự lãnh 

đạo, tổ chức, điều khiển của ngƣời giáo viên, ngƣời học tự giác, tích cực, 

chủ động tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức – học tập của mình 

nhằm thực hiện những nhiệm vụ dạy học”[17,tr.139]. 

Dạy – học nói chung và dạy – học ở cấp bậc đại học nói riêng đều có 

chung một số điểm đều là quá trình thống nhất, không tách rời của dạy và 

học. Khái niệm về dạy – học ở bậc đại học cũng đã đƣợc các nhà nghiên 

cứu Giáo dục học đại học đã đƣa ra nhiều khái niệm về quá trình dạy học ở 

đại học. Mỗi cách tiếp cận, mỗi góc độ nhìn nhận khác nhau lại cho chúng 

ta những khái niệm khác nhau về dạy – học ở đại học. 

Nếu tiếp cận theo hƣớng hoạt động thì ở bậc học đại học, dạy học là 

một quá trình hốm các hoạt động phối hợp, thống nhất giữa ngƣời dạy – 

giảng viên với ngƣời học – sinh viên nhằm giúp sinh viên nắm bắt, chiếm 

lĩnh đƣợc các nội dung học. 

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

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

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

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

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

nhân khoa học tƣơng lai. 

Dƣới ánh sáng của lí luận dạy học hiện đại thì quá trình dạy học 

ở đại học là quá trình tổ chức, điều khiển và tự tổ chức, tự điều 

khiển của ngƣời dạy và ngƣời học. 

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

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

quan hệ tƣơng tác với nhau, trong đó dạy và học là hai nhân tố 

trung tâm, đặc trƣng cơ bản nhất [28,tr.117]. 
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Nhƣ vậy dù tiếp cận với góc độ nào thì vấn đề dạy và học đều có sự 

góp mặt của hai yếu tố cơ bản nhất đó là ngƣời dạy và ngƣời học. Ngƣời 

dạy thông qua các phƣơng tiện, phƣơng pháp... để truyền thụ kiến thức, kĩ 

năng và ngƣời học là ngƣời tiếp nhận các kiến thức, kĩ năng đó một cách 

chủ động. Và hoạt động dạy – học đại học là một quá trình nhận thức độc 

đáo và nghiêng nhiều về tính nghiên cứu của sinh viên đƣợc tiến hành dƣới 

vai trò tổ chức, điều khiển của giảng viên để có thể hoàn thành các nhiệm 

vụ dạy học một cách tốt nhất.  

1.2. Nghệ thuật chạm khắc đình Liên Hiệp 

1.2.1. Khái quát về Đình làng 

1.2.1.1. Nguồn gốc, chức năng 

Nguồn gốc của đình làng Việt Nam cho đến nay vẫn chƣa có một mốc 

chắc chắn nào đƣợc xác định, có nhiều ý kiến khác nhau về mốc ra đời của 

đình làng: ngƣời thì cho rằng đình làng có thể đƣợc ra đời từ thời Lê Sơ, nhƣng 

những ngôi đình đạt nhiều giá trị nghệ thuật còn tồn tại đến ngày nay thì đó là 

vào thời Mạc (đình Tây Đằng - Hà Tây). Đình làng đƣợc đánh giá là phát triển 

tới đỉnh cao rực rỡ nhất là vào cuối thế kỷ 17 với một số di tích tiêu biểu còn 

tồn tại nhƣ Phù Lão, Thổ Hà (Bắc Giang), Liên Hiệp (Hà Nội).  

Trong khi để tìm đƣợc mốc đánh dấu sự ra đời của đình làng chƣa 

rõ ràng, thì lí do cho sự ra đời của đình làng lại có lẽ chuẩn xác hơn và 

có sự thống nhất của nhiều nhà nghiên cứu, đó chính là dựa trên chức 

năng của đình. 

Đình làng xuất hiện với các chức năng: Chức năng tôn giáo, chức 

năng hành chính. Những chức năng này không tách rời, không phải ở mỗi 

đình có một chức năng riêng mà chúng đan xen, tổng hòa với nhau. Mỗi 

chức năng nhằm phục vụ cho các mặt trong đời sống của dân làng. 

Trong các đình làng Việt đều có một chức năng chung đó là để thờ 

cúng các vị thành hoàng làng - đây có thể là ngƣời có công lập làng, giữ 
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làng hoặc ngƣời truyền cho làng một nghề truyền thống nào đấy, thậm chí 

họ có thể là một ngƣời vô danh, thân phận thấp kém nhƣng vì một nguyên 

nhân nào đó họ trở thành ngƣời có công và đƣợc dân làng thờ cúng. Nói 

chung thành hoàng làng theo quan niệm của dân gian là những ngƣời có 

công với làng, che chở trong đời sống tinh thần của ngƣời dân. 

Việc xác định các thành hoàng làng là ai? Vì sao đƣợc thờ cúng tại các 

ngôi đình cũng còn nhiều tranh luận. Các thành hoàng nói chung đƣợc xếp 

vào các dạng: thƣợng đẳng thần (là những vị thần có sức mạnh trong tiềm 

thức ngƣời dân nhƣ Thánh Gióng, Chử Đồng Tử… và thần tự nhiên), trung 

đẳng thần (các nhân vật lịch sử, ngƣời có công khai hoang lập làng, lấn 

biển lập làng) và hạ đẳng thần (những ngƣời có công, kể cả những ngƣời có 

xuất thân không cao quý nhƣng chết vào giờ thiêng, hoặc những ngƣời sau 

khi mất đã báo mộng giúp dân làng thoát khỏi các tai ƣơng nên cũng đƣợc 

thờ làm thần). 

Để phục vụ cho chức năng tôn giáo, tại các đình làng còn diễn ra các 

hoạt động tổ chức lễ hội gắn liền với tín ngƣỡng của ngƣời dân nhƣ cầu 

mùa, cầu mƣa, lễ lúa mới... Làng nào cũng có lễ hội của riêng mình, có 

làng thì vài năm có một hội làng chính.  

Theo các nghiên cứu thì đình làng ngoài chức năng tôn giáo còn có 

chức năng về mặt hành chính, tất cả các công việc hành chính của làng đều 

diễn ra tại sân đình, dƣới mái đình. Từ chuyện hội họp, thu tô thuế hay bắt 

phu lính… cho đến việc phạt vạ các cô không chồng mà chửa đều... 

Những hoạt động hành chính đó đƣợc diễn ra ở sân đình với vai trò 

của Mõ nhƣ một “trƣởng ban thông tin” và sự xuất hiện với các vị có chức 

sắc trong làng nhƣ Chánh tổng, Lý trƣởng… Mỗi làng đều có quy định của 

riêng mình theo phong tục, đời sống của dân làng (nhƣ đàn bà, con gái 

không đƣợc vào trong đình, con trai thì trên 18 tuổi…), và các việc làng 
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đƣợc giải quyết dựa vào bản hƣơng ƣớc của làng. Đôi khi cái “lệ làng” này 

lại có sức mạnh còn lớn hơn cả các bộ luật của nhà nƣớc, nên mới có câu 

“phép vua thua lệ làng” là nhƣ thế.  

1.2.1.2. Nghệ thuật Chạm khắc Đình làng 

-  Đặc điểm 

Các mảng chạm khắc trong đình làng hầu hết đều nằm trên các cấu 

kiện gỗ, chúng đƣợc những ngƣời thợ đục, chạm khắc trên các cấu kiện ấy 

với những hình ảnh sống động mang tính chất tâm linh hoặc sinh hoạt đời 

thƣờng.  

Nghệ thuật chạm khắc đình làng đều mang một số đặc điểm chung, 

qua đó thể hiện đƣợc nét riêng của ngƣời Việt: 

 Các phù điêu - mảng chạm khắc đƣợc các nghệ nhân đục, chạm bằng 

những nhát đục dứt khoát, thô mộc và thoải mái  không bị gò ép, không 

làm theo khuôn thƣớc, không đòi hỏi độ chau chuốt cao. 

Một điểm đặc biệt là chúng ta thấy rất ít tƣợng tròn trong điêu khắc 

đình làng, mà thƣờng chỉ có những mảng chạm, phù điêu đƣợc kết hợp và 

bổ sung cho các kết cấu kiến trúc bằng gỗ.  

Bố cục của các mảng chạm đa dạng và không có khuôn mẫu nào cố 

định, vì các mảng chạm đƣợc gắn liền với các cấu kiện gỗ, các phần chịu 

lực của kiến trúc đình nên dựa theo vị trí cũng nhƣ hƣớng của các cấu kiện 

đó mà các nghệ nhân có bố cục cho phù hợptất cả đều vẫn rất hợp lý vì 

theo sự “thuận mắt”… 

Đề tài các mảng chạm khắc rất phong phú: đề tài phản ánh cuộc sống 

ngƣời dân thời bấy , đề tài tín ngƣỡng, tôn giáo cũng chiếm vị trí quan 

trọng trong không gian trang trí của đình. Đặc biệt hình tƣợng ngƣời phụ 

nữ đƣợc thể hiện nhiều và phong phú. 

 Ở chạm khắc đình làng luôn mang tính khái quát cao trong thủ pháp tạo 

hình. Các nhân vật, các hoạt cảnh đƣợc diễn tả một cách có trọng tâm, giản 
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lƣợc về hình thức đƣa ngƣời xem đến với nội dung chính cần phản ánh và sử 

dụng các hình thức đan xen nhƣ trang trí với tả thực, đƣờng nét và hình 

khối v.v . 

Nhƣ vậy qua sự phát triển của nghệ thuật chạm khắc đình làng có thể 

nhận ra đƣợc các đặc điểm chung của chúng nhƣ: giàu tính nhân văn, phản 

ánh hiện thực cuộc sống đầy chất mộc mạc, hồn nhiên và  phong phú sinh 

động, mang tính khái quát cao trong các thủ pháp tạo hình.  

 - Vai trò 

 Đầu tiên phải nói tới đó là vai trò trang trí cho đình làng, nếu bƣớc 

vào một ngôi đình chỉ toàn là những cấu kiện gỗ thô mộc thì có lẽ ít ngƣời 

muốn bƣớc vào. Ngôi đình thƣờng có kiến trúc khá khác so với các kiến 

trúc cộng đồng khác nhƣ chùa, đền... Nó có bộ mái to, nặng nằm trên các 

cột cái. Mái đình chiếm khá nhiều diện tích, chiều cao của toàn bộ ngôi 

đình. Tuy nhiên chúng ta lại không hề cảm thấy sự nặng nề đó là do ngôi 

đình đã đƣợc trang trí cả nội và ngoại thất. Bên ngoài, trên các mái từ 

những bờ nóc, bờ giải đƣợc gắn các gạch có hình hộp rỗng và đƣợc trổ hoa 

chanh, hình rồng; các đầu đao thì cong vút lên tạo đƣợc một vẻ thanh thoát 

cho ngôi đình, đỡ đƣợc cái cảm giác nặng nề của bộ mái. Còn ở phía trong 

ngôi đình nơi có các mảng chạm khắc đƣợc trang trí trên các cấu kiện gỗ. 

Ngôi đình đƣợc trang trí với những mảng chạm độc đáo đã thoát ra khỏi cái 

dáng vẻ thấp, nặng ấy mà trở nên sinh động, tƣơi vui. Ví nhƣ đoạn nhật xét 

của nhà nghiên cứu Nguyễn Du Chi trong cuốn Trên đường tìm về vẻ đẹp 

của cha ông: 

Nghệ thuật trang trí nội thất trong kiến trúc đình làng cũng là nét 

nổi bật đáng chú ý. Vào các thế kỉ XVI, XVII là thời kỳ nghệ 

thuật chạm khắc trang trí phát triển mạnh mẽ nên các đình làng 

đƣợc chú ý trang trí rất nhiều. Hầu nhƣ các thành phần xƣa chạm 

thành  những hình mẫu có giá trị nghệ thuật thu hút sự chú ý của 
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ngƣời xem. Nhiều thành phần kiến trúc do yêu cầu kỹ thuật cục 

mịch và nặng nề nhƣ các đầu sƣ, đầu bẩy, đã đƣợc biến thành 

những đầu rồng ngậm ngọc sinh động. Những tai cột trang trí 

rồng, mây lửa và chim thú rất vui mắt. Đến mỗi ngƣời xem có 

cảm tƣởng nhƣ các nghệ nhân cố tình tạo ra để trang trí cho đẹp 

kiến trúc, chứ không phải do kĩ thuật xây dựng [3, tr171]. 

Nhà Phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thƣợng đã từng nói “Nếu xếp 

vài nghìn mét phù điêu từ hàng trăm ngôi đình còn lại liền với nhau ta 

sẽ có một bức toàn cảnh đồ sộ về đời sống làng Việt Nam với hàng vạn 

nhân vật”.  

Nhƣ vậy các mảng chạm khắc ở đình làng ngoài vai trò là để trang trí 

làm đẹp cho đình thì còn một vai trò lớn lao hơn đó là gìn giữ giá trị văn 

hóa, giá trị tinh thần, giá trị văn hóa cho đời sau. Chúng đƣợc coi nhƣ 

những cuốn phim ghi lại đời sống ngƣời dân thời bấy giờ. Nhờ có chúng 

mà các thế hệ sau vừa hiểu đƣợc đời sống của cha ông lại có đƣợc một di 

sản văn hóa lớn.  

1.2.2. Khái quát về đình Liên Hiệp 

Với quãng thời gian tồn tài của những ngôi đình tƣơng đối dài thì việc 

gìn giữ đƣợc những giá trị văn hóa, giá trị nghệ thuật của các đình là một 

việc khó khăn và cần sự đồng lòng của dân làng. Trong số những ngôi đình 

có giá trị lớn về mặt văn hoá, tinh thần và nghệ thuật chúng ta còn gìn giữ 

đƣợc cho đến ngày nay nhƣ đình Chu Quyến, Liên Hiệp, Tây Đằng… (Hà 

Nội), Phù Lão (Lạng Giang - Bắc Giang)…thì đình Liên Hiệp gây đƣợc 

nhiều ấn tƣợng mạnh mẽ không chỉ với các nhà mỹ thuật mà còn với du 

khách bởi chính vẻ đẹp của những mảng chạm, những phù điêu tinh xảo 

đƣợc chạm trổ công phu. 

Đình Liên Hiệp thuộc địa phận thành phố Hà Nội đƣợc dựng vào thế 

kỷ 17 với một tập hợp kiến trúc mở gồm có Ao đình, sân đình, nhà Phƣơng 
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đình (bái đình) sau đó là toà Đại đình và nằm sau cùng là hậu cung. Nhờ 

tính chất của không gian kiến trúc mở mà đình Liên Hiệp đã đƣợc mang 

nhiều hình thức chạm khắc rất độc đáo (tận dụng nguồn sáng tự nhiên) dƣới 

bàn tay của những nghệ nhân chạm khắc dân gian. Mỗi mảng chạm khắc 

trang trí ở những vị trí khác nhau trong đình hầu nhƣ đều mang những nội 

dung khác nhau có thể xếp vào đề tài: tín ngƣỡng, đời sống sinh hoạt ngƣời 

dân, động - thực vật. 

Đình Liên Hiệp hay còn thƣờng đƣợc biết đến là đình Hạ Hiệp hoặc 

đình Kẻ Hiệp nay thuộc thôn Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, 

Thành phố Hà Nội. 

Đình Liên Hiệp ngày nay nằm giữa khu dân cƣ đông đúc, hai mặt có 

con đƣờng thôn chạy bên cạnh, muốn vào đình chúng ta phải đi vào từ 

cổng phía sau và sát cạnh hậu cung. Niên đại của ngôi đình này cho đến 

nay vẫn chƣa thật chuẩn xác, theo cụ Tăng (Cụ từ coi đình) thì cho rằng nó 

có trên dƣới 400 tuổi, còn theo một số nhà nghiên cứu của viện mỹ thuật thì 

mốc xây dựng đình là vào khoảng năm 1663, có lẽ xác định đƣợc mốc 

chính xác là rất khó và còn nhiều ý kiến nhƣng điều sát thực đó là đình đã 

đƣợc cất lên vào thế kỷ thứ 17. 

Vị Thành Hoàng làng đƣợc thờ tại đình là vị tƣớng Hoàng Đạo. Ông 

đƣợc sinh ra sau khi bố mẹ đi cầu tự tại chùa Thầy, về đêm mộng thấy 

Hoàng Vân nhất đoá, sau sinh hạ đƣợc ông nên đặt tên là Hoàng Đạo. Ông 

là vị tƣớng giỏi theo Hai Bà Trƣng đánh giặc sau về đến Bãi Vân (Hạ Hiệp) 

và hoá tại đó. Nay mộ ông vẫn còn, sau dân làng lập đình và rƣớc ông về 

thờ tại hậu cung. 

Hàng năm cứ đến ngày 12/3 (âm lịch) làng lại tổ chức lễ hội tại Đình 

Liên Hiệp, đây chính là ngày giỗ của vị hoàng làng - Hoàng Đạo và cứ 5 

năm một lần dân làng lại tổ chức hội lớn có lễ rƣớc nhà ngài từ quán Hạ 

(nơi đặt phần mộ của ông) về Đình. Tại mỗi dịp lễ hội diễn ra lại có rất 
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nhiều trò vui, hội thi nhƣ chọi gà, vật, bắt vịt, vần củ chuối, đi cây tre đốt 

hƣơng ở ao, đánh cờ .v.v. nhƣng nay thời gian mai một đi chỉ còn một số 

trò: đánh cờ, đấu vật… 

Hiện nay Đình Liên Hiệp đang lƣu giữ tới 27 điếu sắc phong (kể từ 

thời Lê Trung Hƣng đến các đời vua Nguyễn) ghi nhận công lao của đức 

tƣớng công Hoàng Đạo, tự hào vì ngôi đình đang lƣu giữ trong mình nó 

những giá trị vô cùng to lớn về mặt văn hoá và nghệ thuật. 

Các mảng chạm khắc tại đây là một minh chứng lịch sử lƣu giữ hơn 

400 năm và để lại nhiều ấn tƣợng mạnh đối với những ngƣời yêu vốn cổ 

bởi giá trị nghệ thuật của chúng. 

Với một lối kiến trúc mở nhƣ bao ngôi đình khác đều có ao, sân đình, 

nhà tiền tế và đại đình, nằm cuối là hậu cung. Không gian của đình không 

quá rộng nhƣng toà đại đình vẫn có đủ 3 gian 2 chái với những cột đình 

tƣơng đối lớn (đặc biệt là hai cột cái là 2 thân gỗ to vẫn còn nguyên vẹn). 

Tại toà đại đình này đang lƣu giữ các mảng chạm khắc nhƣ đi săn, đánh cờ, 

tiên cƣỡi rồng .v.v. tất cả đều tạo nên bởi kỹ thuật điêu luyện, óc sáng tạo 

của những nghệ nhân chạm khắc dân gian. Ngoài toà đại đình thì tại nhà 

tiền tế (đại bái) có kiến trúc chồng diêm 2 tầng, cũng là 3 gian 2 chái và 

trên các xà nách có chạm trổ hoa lá, rồng phƣợng. 

Sơ đồ giản lƣợc về ngôi đình Liên Hiệp [xem phụ lục 1, tr.73] 

1.2.3. Một số đề tài trong chạm khắc đình làng Liên Hiệp 

Đình Liên Hiệp nằm trong hệ thống đình làng Bắc Bộ do đó nó mang 

những đặc điểm chung của chạm khắc đình làng về đề tài, kỹ thuật chạm 

khắc, thủ pháp tạo hình. Tại đây có hệ thống đề tài, các hình ảnh, hoạt 

cảnh đƣợc miêu tả rất phong phú, đem đến cho ngôi đình này một sức 

hấp dẫn riêng. 

Chủ đề nổi bật lên với nhiều mảng chạm khắc nhất có lẽ là đề tài về 

đời sống sinh hoạt của ngƣời dân, nó đƣợc chiếm nhiều nhất không gian 
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của các mảng chạm ở trong đình này. Từ các hình ảnh của một cuộc đấu cờ 

cho đến những hoạt cảnh của cuộc đi săn hay cảnh vui đùa, trêu gẹo của 

các đôi trai gái của… Ngƣời xem có thể thấy đƣợc một cuộc sống rất chân 

thực và sinh động, nhẹ nhàng, vui tƣơi chứ không phải là hình ảnh lao động 

“chân lấm tay bùn”, không gò ép của “lệ làng”. Các mảng chạm cho ta cảm 

giác về một cuộc sống trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng.   

Các mảng chạm trong chủ đề đời sống sinh hoạt tại đình Liên Hiệp có 

thể kể đến nhƣ các bức (tên theo cách gọi của ngƣời trông coi đình): Đánh 

cờ; trọi trâu; cƣỡi  ngựa; đi săn; hái nụ hái hoa; đấu vật; ôm gà đi chọi… 

Bức “Đi săn” nằm trên kẻ bẩy của tòa đại đình hay còn một cách đặt 

tên khác là “Quan quân cƣớp bóc”, có hai cách gọi nhƣ vậy là do các hình 

ảnh trên mảng chạm cho ngƣời xem có thể suy đoán theo hai chiều khác 

nhau. Trên bức chạm có cảnh ngƣời cƣỡi ngựa, kẻ quỳ bắn, kẻ khiêng lợn 

mà là hình ảnh của lợn nhà, rồi có cả hình ảnh của hai con hổ ở hai góc 

dƣới của bức chạm. Ngƣời xem có thể nhận định đây là đi săn với ngƣời 

bắn, con hổ và khiêng lợn nhà làm mồi nhử, nhƣng có ngƣời lại nghĩ rằng 

đây là cảnh quan quân đi cƣớp vì có kẻ trên ngựa, ngƣời quỳ bắn lại khiêng 

lợn nhà nhƣ kết quả của vụ cƣớp bóc. Các hình ảnh cứ đan xem vào nhau 

gây cho ngƣời xem sự tò mò về ý nghĩa thực sự của mảng chạm này, nhƣng 

điều ngƣời xem cảm nhận rõ nhất đó chính là không khí khẩn trƣơng, sôi 

nổi của các nhân vật trong hoạt động. [Xem phục lục 2, Ảnh 1, tr.74] 

Trái với không khí sôi nổi của mảng chạm trên kẻ bẩy lại là không khí 

yên lặng, thoải mái của cuộc đấu trí trong ván cờ. Bức đánh cờ không tạo 

nên căng thẳng của cuộc đấu trí mà gƣơng mặt ngƣời chơi lại mỉm cƣời,  

có thể thấy niềm vui an nhàn.  

Cùng với không khí vui chơi, lễ hội ấy còn có một số đề tài với những 

nét chạm khắc thoải mái nhƣ: đấu vật, ôm gà đi chọi, uống rƣợu, đá cầu, 

leo cột mỡ, hái hoa hái nụ, tất cả nói lên một cuộc sống yên lành, vui vẻ), 
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và tinh thần thƣợng võ, ý chí cao. Ở đây không còn cảnh lao động lam lũ, 

mệt nhọc của ngƣời nông dân mà lại là những trò vui hội hè, mọi ngƣời 

thảnh thơi toát lên vẻ nhẹ nhõm, tƣơi vui, dù là thi đấu thì vẫn thấy nụ cƣời 

nhẹ nhàng, không hề gay cấn, không màng thắng thua mà chỉ là những trò 

chơi để giải trí. [Xem phụ lục 2, Ảnh 2, tr.74] 

Ở đình Liên Hiệp có hai bức tƣợng nhỏ (với không gian 3 chiều) nằm 

trên chốt hai cột cái, miêu tả cảnh một chàng trai cƣỡi voi và một chàng trai 

cƣỡi ngựa (một hình ảnh lạ vì đây là vùng đồng bằng lại có voi, liệu đây có 

phải mong ƣớc thuần hóa con thú hoang).  

Ngoài ra một số cảnh chạm đời sống sinh hoạt của ngƣời dân còn gắn 

thêm ý nghĩa của tín ngƣỡng nhƣ nội dung của bức “Miêu tả đời sống sinh 

hoạt của ngƣời dân có thể còn đƣợc gắn thêm tín ngƣỡng vào đó nhƣ tích 

khi cha mẹ mất mong muốn có mồ yên mả đẹp, con cái có thể táng mộ 

phần ở những khu đất đẹp nhƣ táng ở “hàm rồng” mang lại hạnh phúc, ấm 

no, phát lộc cho con cháu trong bức chạm “Mả táng hàm rồng”… 

Tại đình Liên Hiệp mặc dù chủ đề về đời sống sinh hoạt chiếm ssố 

lƣợng lớn thì những mảng chạm về đề tài tôn giáo tín ngƣỡng tuy ít về số 

lƣợng nhƣng lại rất đồ sộ và hoành tráng. Khi bƣớc chân vào tòa đại đình, 

ngƣời xem có thể cảm thấy choáng ngợp trƣớc vẻ đẹp tinh tế và sự đồ sộ 

của mảng chạm nằm ở ngay trên ván gió gian giữa tòa đại đình. Vẻ đẹp và 

sự hoành tráng của nó có thể khiến ngƣời ta bị lôi cuốn mà quên đi ánh 

vàng son của hƣơng án, của hậu cung. Đây là mảng chạm lớn nhất của toà 

đại đình. Theo cụ từ coi đình trên đó còn có hình chạm hình mẹ Âu Cơ và 

đối diện là chân dung của Lạc Long Quân, cùng truyền thuyết mở nƣớc đƣa 

50 con lên rừng, 50 con xuống biểu. Bên cạnh đó còn là bức chạm Rồng ổ 

(Bức chạm có hình Rồng mẹ với khuôn mặt hiền từ và một bầy rồng con 

vây quanh và điểm đặc biệt là trong bố cục của mảng chạm này lại có cả 

hình ảnh con thằn lằn), một cách sắp xếp các con vật với nhau rất đặc biệt, 
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bởi rồng là con vật linh thiêng lại đƣợc đặt cùng với loài bò sát rất bình 

thƣờng là con thằn lằn. Ngoài ra hình ảnh cô tiên và con rồng linh thiêng ấy 

còn xuất hiện ở một số mảng chạm khác có thể kể đến nhƣ “Cô tiên múa; 

Tiên - Rồng - Hƣơu - Báo, hay nhƣ các đầu dƣ đều chạm khắc hình đầu 

rồng với nhiều cách thể hiện tình cảm nhau…”.[Phụ lục 2, Ảnh 3, tr.75] 

Bên cạnh đề tài về tín ngƣỡng, hội hè của ngƣời dân còn có một số 

mảng chạm về con vật, hoa lá nhƣ bức Chọi Trâu hoặc những con vật đƣợc 

chạm xen kẽ vào một số bức chạm khác, hay trong bức Đi săn, bức chạm 

hoa trên kẻ bẩy… [Phụ lục 2, Ảnh 4, tr.75] 

Mỗi bức chạm lại thể hiện một nội dung riêng và tất cả đều thể hiện 

những mong muốn của ngƣời dân. Nhƣ quan niệm gia đình đông con, quây 

quần (Rồng ổ) hay mong ƣớc cuối đời của mỗi ngƣời là mồ yên mả đẹp sau 

này phát lộc cho con cháu (Mả táng hàm rồng). Những bức chạm dân gian 

ở các ngôi đình đƣợc gắn ở nơi mà có ánh sáng hắt, vị trí đặt lại nửa nhƣ 

kín, nửa nhƣ lại để phô ra cũng nhƣ muốn công khai nói lên mong muốn 

của mình về cuộc sống nhƣng vẫn có sự kín đáo, tế nhị. Dƣới bàn tay điêu 

luyện của các nghệ nhân dân gian chạm khắc dân gian thì các mảng chạm 

khắc trong đình đã không chỉ còn là vai trò trang trí nữa mà nó trở thành 

bức tranh về một xã hội thu nhỏ, phản ánh nhiều mặt của cuộc sống ngƣời 

dân mỗi làng xã.  

1.2.4. Giá trị nghệ thuật của đình Liên Hiệp 

Đình làng Liên Hiệp đƣợc đánh giá là một trong những ngôi đình có 

các mảng chạm khắc mang giá trị nghệ thuật cao. Các giá trị nghệ thuật ấy 

đƣợc thể hiện qua thủ pháp tạo hình cũng nhƣ kỹ thuật thể hiện từ đó chúng 

bộ lộ đƣợc sự tài hoa của những ngƣời thợ chạm khắc và tƣ tƣởng của họ 

thể hiện qua các hình ảnh và nét đục chạm. 

1.2.4.1. Thủ pháp tạo hình 

 Một trong những điều làm nên giá trị của nghệ thuật chạm khắc đình 

làng đó chính là thủ pháp tạo hình. Trong các thủ pháp tạo hình đƣợc sử 
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dụng nhƣ đồng hiện, cƣờng điệu, nhiều điểm nhìn… đều cho thấy sự tinh tế 

trong tạo hình nhƣng cũng mộc mạc, hồn nhiên, không gò ép theo một quy 

luật tạo hình nào. Có thể kể đến các thủ pháp tạo hình: 

- Đồng hiện 

Đồng hiện có thể dịch nôm là đồng thời cùng xuất hiện và đây là tên 

gọi dành cho thủ pháp tạo hình thể hiện nhiều cảnh khác nhau nhƣ xảy ra ở 

không gian khác nhau, thời gian khác nhau những đƣợc khắc trên cùng một 

mặt phẳng. Các hình ảnh khi đƣợc đƣa vào chạm khắc trên cùng một mảng 

chạm đƣợc gắn với yếu tố siêu thực. Ở đình Liên Hiệp, chúng ta có thể thấy 

ở bức Mả táng hàm rồng diễn tả cảnh một chàng trai đang đút hộp nhỏ 

chứa hài cốt vào miệng rồng, con rồng há mồm nhƣ thuận với việc làm của 

chàng trai. Bên cạnh hình ảnh đó còn có hai ngƣời đang đánh vật, bên trên 

có một ngƣời đang ngồi bó gối và trung tâm bức chạm là đầu rồng lớn và 2 

rồng nhỏ. Từ những hình ảnh này ta thấy có đặc điểm thật lý thú không chỉ 

có ở đây mà ở một số ngôi đình khác cũng có đó chính là thủ pháp đồng 

hiện (cùng một lúc đã diễn ra nhiều hoạt động, nhiều hình ảnh trên cùng 

một bức chạm.  Qua bức chạm Mả táng hàm rồng ta thấy đƣợc nét chạm 

đục tinh xảo, khi các nghệ nhân chạm hình tƣợng con rồng (với những nét 

chạm cong, uyển chuyển và chi tiết trong khi đó hình tƣợng chàng trai thì 

lại có độ khái quát rất cao, mang tính phóng túng của dân gian. Hai phong 

cách chạm lại có ở cùng một bức chạm thì quả là tài tình, liệu đây là do 

cùng một nghệ nhân hay là nhiều ngƣời cùng sáng tạo nên. Nếu là cùng 

một ngƣời thì thật là tài tình và kỹ thuật đã trở nên điêu luyện, bởi khi vừa 

chạm xong một hình tỉ mỉ và tinh xảo nhƣ đầu rồng mà lại có thể chuyển 

sang đục hình chàng trai chỉ bằng một vài nhát đục sắc, nhạy. [ Xem phụ 

lục 2, ảnh 5, tr.75] 
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Khi nghiên cứu các mảng chạm khắc có sử dụng thủ pháo đồng hiện 

thì một câu hỏi đƣợc đặt ra đó là liệu thủ pháp này đƣợc tạo ra là do nhiều 

nghệ nhân cùng chạm trên một mặt phẳng, một phu vực cùng một lúc, 

nhƣng mỗi cá nhân lại có sự tự do trong sáng tác của mình, không ai phụ 

thuộc ai nên mới có đƣợc sự đồng hiện đáng yêu này. Hay chỉ do một 

ngƣời chạm khắc một mảng chạm thì ngƣời nghệ nhân đó phải có một sự 

sáng tạo lớn, trí tƣởng tƣợng rất đáng khâm phục. Một cách thể hiện “bất 

hợp lý nhƣng không vô lý”… 

- Cƣờng điệu 

Thủ pháp này đƣợc sử dụng rất nhiều trong các mảng chạm của đình 

Liên Hiệp, họ gần nhƣ không làm đúng theo quy chuẩn kích thƣớc nào 

nhằm mang lại sự chú ý cho ngƣời xem qua đƣờng nét, hình khối. Khi sử 

dụng biện pháp này thì các nghệ nhân đã phải có ý đồ trong thể hiện của 

mình để nhằm làm nổi bật lên một vấn đề nào đó. 

Nhƣ trong bức Ôm gà đi chọi các hình ảnh ở đây thoạt nhìn có thể 

thấy sự bất hợp lý với một ngƣời nhỏ bé (cái đầu to hơn bình thƣởng khiến 

cho ngƣời ngắn đi), đang ôm con gà to gần bằng ngƣời. Ở đây con gà đã 

đƣợc phóng đại về kích thƣớc nhằm tăng sự chú ý vào đề tài mà ngƣời 

nghệ nhân đang muốn thể hiện. Với các hình ảnh mang tính chất cƣờng 

điệu này ngƣời xem chú ý đƣợc ngay đến nét mặt vui tƣơi của ngƣời ôm 

gà, cũng nhƣ con gà mang tính chất là gà chọi rõ nét. Không có các chi tiết 

cầu kỳ cũng nhƣ các hình ảnh làm nền đằng sau, chúng ta vẫn có thể nhận 

ra đây là “Ôm gà đi chọi”. [Xem phụ lục 2, Ảnh 6, tr.76]. 

Với tính chất cƣờng điệu này, trong khi thể hiện ngƣời nghệ nhân có 

thể lƣợc bỏ bớt những chi tiết không quá quan trọng để các hình ảnh trở 

nên có tính khái quát cao, nhƣng có những chỗ lại cƣờng điệu quá mức các 

chi tiết nhằm cho ngƣời xem phải chú ý quan sát. 
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Thái Bá Vân cho rằng:  

Chúng (thủ pháp-NVC) tìm một giá trị tự tại, chứ không tìm một 

giá trị mô phỏng, cho nên, trên đƣờng biểu hiện, chúng sẵn sàng 

từ bỏ bề ngoài, mà nhận lấy những vô lý trƣớc tự nhiên. Biết bao 

cánh tay vƣơn dài gấp đôi, hay teo lại chỉ bằng một phần ba cách 

tay bình thƣờng. Những tỷ lệ bị ấn tẹt xuống, những khớp xƣơng 

bị bẻ quẹo, những liên lạc về khối và đƣờng nét không thể có 

trong không gian thực, thế mà, ở đây, lại hết sức hợp lý và thuận 

cảm.[ 33] 

Nhƣ vậy chúng ta có thể thấy thủ pháp tạo hình Cường điệu khi thoạt 

nhìn chúng ta có thể thấy vô lý,  nhƣng trong không gian của đình làng nó 

lại trở nên hợp lý, hài hòa và là công cụ để diễn tả tƣ tƣởng của những nghệ 

nhân chạm khắc. 

- Nhiều điểm nhìn 

Khi nghe đến cái tên thủ pháp “nhiều điểm nhìn” là ta có thể hình 

dung ngay ra đƣợc thủ pháp này, đó là cùng một thời gian, cùng thể hiện 

trên một mặt phẳng nhƣng các hình ảnh đƣợc miêu tả theo nhiều góc nhìn 

khác nhau. Có thể cái thì đƣợc nhìn từ trên cao xuống, cái thì nhìn từ các 

bên vào… nhƣng tất cả vẫn tạo nên đƣợc một tác phẩm thuận mắt.  

Bức “Đánh cờ”  trên cốn gỗ đƣợc sử dụng thủ pháp đa góc nhìn - 

nhiều điểm nhìn. Ngƣời nghệ nhân đã có cách sáng tạo rất độc đáo hai 

ngƣời ngồi đánh cờ không quay mặt vào nhau mà lại có một ngƣời quay ra 

trực diện góc nhìn ngƣời xem, cả hai nhân vật đƣợc nhìn bởi góc nhìn 

ngang nhƣng với bàn cờ lại là nhìn từ trên xuống. Phải chăng do các nghệ 

nhân đã tính đƣợc do các mảng chạm đều nằm ở trên cao do đó họ chạm 

bàn cờ với góc nhìn riêng từ trên xuống để giúp cho ngƣời xem có thể quan 

sát đƣợc các nƣớc trên bàn cờ. Nét chạm, đục thoải mái, phóng túng và 

mang đậm tính khái quát cao nhƣng vẫn cho thấy đƣợc tình cảm của nghệ 
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nhân, đó là niềm vui, thƣ giãn. Bên cạnh sự thoáng đạt ở những nhát đục 

lớn ta lại bắt gặp một số tiểu tiết nhƣ miệng cƣời, nếp gấp tay áo… làm bật 

nên cái hồn của mảng chạm khắc. [Xem Phụ lục 2, ảnh 7, tr.76] 

- Kết hợp huyền thoại và hiện thực, trang trí và tả thực 

Từ trƣớc đến nay khi nhắc đến các yếu tố huyền thoại - hiện thực, 

trang trí - tả thực là nhắc đến những yếu tố mang tính đối lập và khi đƣợc 

sử dụng cùng nhau trong một tác phẩm, thì chúng tạo ra đƣợc hiệu quả 

thẩm mỹ cao. Trong các mảng chạm khắc đình làng Liên Hiệp cũng nhƣ 

các đình làng khác, những nghệ nhân dân gian đã có sự kết hợp giữa các 

yếu tố thực - hƣ, trang trí - tả thực với nhau một cách rất tự nhiên, rất hợp 

lý. Nhƣ cùng trong một mảng chạm có thể thấy có hình ảnh cô Tiên cƣỡi 

rồng - hình ảnh mang tính hƣ, lại vừa có những ngƣời ngồi xung quanh, có 

các con vật của cuộc sống đời thƣờng - hình ảnh thực của cuộc sống. Cho 

cảm giác nhƣ những ngƣời dân đang ngồi xem điệu múa giữa rồng và tiên. 

Bức chạm trở nên hấp dẫn, sinh động hơn nhờ sự kết hợp giữa yếu tố thực 

và hƣ ấy.  

Họa sĩ Trần Văn Cẩn nhận định: “Xem trong nghệ thuật cổ truyền dân 

tộc, thì rõ ràng chính cái vốn về chạm trổ lại giàu có, độc đáo còn hơn cả 

vốn hội họa về những đức tính tạo hình rất sáng tạo của ngƣời xƣa, đã kết 

hợp nhuần nhuyễn tài tình hai tính chất tƣởng nhƣ không đi đƣợc với nhau: 

tính hiện thực với tính trang trí”. [31] 

- Biểu tƣợng hóa 

Trong hầu nhƣ các đình, chùa chúng ta đều có thể bắt gặp các hình 

ảnh đƣợc coi là “biểu tƣợng hóa”, các hình ảnh đƣợc chạm khắc thƣờng có 

ý nghĩa biểu tƣợng nào đó, ví nhƣ Long, Lân, Quy, Phƣợng hay Tùng, Cúc 

Trúc, Mai... Chúng đều đƣợc mang trên mình những ý nghĩa biểu trƣng. 

Trong Tứ linh ở trong các ngôi đình thì Long - Rồng là con vật có ý nghĩa 

biểu tƣợng lớn nhất. Nó có thể là biểu tƣợng cho khát vọng của những cƣ 
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dân nông nghiệp ở các làng xã,  cầu cho mƣa thuận gió hòa, là biểu tƣợng 

cho việc mong mƣa, cầu mƣa và biểu tƣợng đƣợc sử dụng lớn nhất đó là 

thể hiện uy quyền cho vua - ngƣời đứng đầu cai trị cả nƣớc. Sau này hình 

ảnh con rồng còn biểu tƣợng cho ý nghĩa về nguồn cội của dân nƣớc Việt 

“con rồng cháu tiên”... Kế đó là Lân - một biểu tƣợng cho sự trƣờng thọ, 

thái bình, phúc lộc và may mắn một biểu tƣợng mang tính hiền lành là 

điềm lành trong lòng ngƣời dân. “Quy” một biểu tƣợng cho sự thanh cao, 

trƣờng tồn. Biểu tƣợng cuối cùng trong tứ linh là Phƣợng, một con vật là 

tổng hòa những đặc điểm đẹp nhất của các loài chim, nó mang trên mình 

một sự cao quý, thanh tao là biểu tƣợng của niềm hạnh phúc và mang yếu 

tố âm, biểu tƣợng của nữ quyền trong hoàng cung - hoàng hậu.  Trong đình 

Liên Hiệp hình ảnh rồng - một trong bốn tứ linh đƣợc xuất hiện ở những 

nơi trang  trang trọng và thƣờng mang ý nghĩa tâm linh nhƣ các mảng chạm 

Tiên múa rồng, Mả táng hàm rồng, đặc biệt các đầu dƣ kẻ hiên đếu đƣợc 

chạm trổ hình đầu rồng rất tinh tế... 

Ngoài tứ linh thì trong chạm khắc đình làng còn Tứ quý, gồm các loài 

cây nhƣ tùng, cúc, trúc, mai là những biểu tƣợng của thiên nhiên, cỏ cây 

đƣợc đƣa vào các ngôi đình, chúng tƣợng trung cho bốn mùa xuân - hạ - 

thu - đông, lại vừa biểu tƣợng cho cốt cách của con ngƣời. Từ những ý 

nghĩa biểu trƣng của các loài động vật và thực vật kể trên hay một số hình 

ảnh khác thì việc những ngƣời thợ của các phƣờng thợ đƣa vào các mảng 

chạm khắc đình làng để nói lên ƣớc vọng của mình là điều dễ thấy. 

1.2.4.2. Kỹ thuật thể hiện 

Để làm nên đƣợc những mảng chạm khắc có giá trị nghệ thuật cao, 

không chỉ nhờ vào chủ đề, vào phƣơng pháp thể hiện mà nó còn phần lớn 

do kỹ thuật thể hiện. Mặc dù những ngƣời nghệ nhân không đƣợc đào tạo 

bài bản và cũng chẳng làm theo một khuôn thƣớc cố định nào, nhƣng ta 

vẫn thấy đƣợc sự tinh xảo trong kỹ thuật thể hiện, những kỹ thuật làm nên 
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một phần lịch sử nghệ thuật nƣớc nhà. Một số kỹ thuật chạm thể hiện trong 

đình làng nói chung cũng nhƣ đình Liên Hiệp nói riêng nhƣ: Chạm kênh 

bong, chạm lộng, chạm nổi… 

Với kỹ thuật chạm nổi ở đình Liên Hiệp các hiệp thợ ít sử dụng, chúng 

chỉ xuất hiện ở một vài vị trí chạm khắc họa tiết hoa lá..., với nét chạm nổi, 

các hoạt tiết chỉ nổi hơn mặt nền một chút, các hoa văn tƣơng đối đơn giản.  

Đình Liên Hiệp với nhiều mảng chạm khắc có giá trị cao về mặt nghệ 

thuật nhờ có các kỹ thuật chạm tinh xảo, độc đáo. Ngôi đình này cũng có 

kiến trúc mở, đón ánh sáng tự nhiên từ nhiều hƣớng, các phù điêu đƣợc đƣa 

lên trên cao để tận dụng đƣợc nguồn sáng tự nhiên chứ không phải ánh 

sáng đèn, nến nhƣ ở trong các ngôi chùa. Trong đó kỹ thuật chạm lộng 

(khoét sâu trong lòng thân gỗ khiến cho ngƣời xem mất cảm giác về nền - 

một đặc điểm vốn có của phù điêu) đƣợc đánh giá cao, và mảng chạm đó 

đƣợc chiếm vị trí quan trọng nhất trong đình nhƣ mảng chạm Tiên cƣỡi 

rồng. Cùng với kỹ thuật chạm lộng là kỹ thuật chạm kênh bong và chạm 

nông, hai kỹ thuật này là nền tảng để phát triển đến kỹ thuật chạm khắc 

đỉnh cao - chạm lộng.  

Tiêu biểu cho kỹ thuật chạm kênh bong ở Liên Hiệp có mảng chạm 

tƣơng đối lớn đó là mảng chạm có Tiên - rồng - hươu - báo. Các nhân vật ở 

trong mảng chạm khắc này có sự đối lập nhau bởi Tiên và Rồng là những 

gì cao quý lại đƣợc sắp đặt chung với Hƣơu và Báo  là những con thú 

hoang ở nơi rừng xanh. Bốn nhân vật cùng xuất hiện ở một nơi rất hoà hợp 

với nhau, nhƣ vậy tiên, rồng không còn là tƣợng trƣng cho quyền uy mà trở 

nên gần gũi với ngƣời dân. Tác giả của bức chạm này đã sử dụng phƣơng 

pháp chạm kênh bong để thể hiện đề tài này. Nhìn những nét chạm tinh tế, 

uyển chuyển, nét tinh xảo đến từng tiểu tiết. Cô tiên thì đang cƣỡi rồng và 

có điệu múa rất mềm mại, nhờ phƣơng pháp chạm kênh bong mà hình ảnh 
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tiên rồng đƣợc nổi khối hơn, tạo độ sâu bởi tầng lớp ở phía sau tạo nên 

những khoảng tối có miếng hình khác nhau. Con rồng múa lƣợn phía trên 

còn đƣợc chạm tinh xảo đến cả vẩy rồng, mắt rồng. Con hƣơu và báo lại rất 

hiền từ và dáng cũng rất động, nét chạm không thô mà là những đƣờng 

cong uyển chuyển và tạo hình rất chuẩn. Nhìn vào mảng chạm ta có cảm 

giác nhƣ đƣợc tạo bởi nhiều lớp khác nhau và gắn kết chặt chẽ có lớp 

trƣớc, lớp sau. Mảng chạm này mang tính trang trí cao, nó có những hình 

tƣợng, nét chạm “bác học” kết hợp với hình ảnh “hƣơu, báo” đầy tính bình 

dân. Bên cạnh đó lại nhờ hiệu quả của ánh sáng càng cho ta cảm giác trang 

trí uốn lƣợn rất cầu kỳ, hoa mỹ và kết hợp thủ pháp huyền thoại và hiện 

thực. [Xem phụ lục 2, Ảnh 8, tr.77] 

Ngoài ra nhiều các bức chạm khác tại ngôi đình này cũng đều đƣợc 

chạm bằng kỹ thuật chạm kênh bong nhƣ: Tiên cƣỡi rồng, Mả táng hàm 

rồng, đấu vật, đánh cờ... Các hình ảnh chính ấy đƣợc chạm trổ nhƣ gắn trên 

nền là các hình ảnh về rồng, tiên... tạo hiệu quả tầng lớp không gian trên 

các mảng chạm, công thêm ánh sáng tự nhiên hắt vào nên các mảng chạm 

càng nổi khối hơn nhờ ánh sáng tạo đậm nhạt, hình khối. Độ đậm, bóng tối 

càng làm cho các chi tiết nổi hơn. Đƣờng nét đục chạm thể hiện đƣợc sự tỉ 

mỉ, tinh tế trong cách chạm của các phƣờng thợ. 

Các mảng chạm bằng kỹ thuật chạm kênh bong chính là một điểm thu hút 

các nhà nghiên cứu, cũng nhƣ những ngƣời yêu vẻ đẹp của vốn cổ dân tộc. 

Ngoài kỹ thuật chạm kênh bong thƣờng sử dụng để chạm khắc các 

mảng chạm ở trong tòa đại đình và hậu cung thì kỹ thuật chạm lộng - một 

kỹ thuật cũng đƣợc đánh giá là đỉnh cao của kỹ thuật chạm khắc đình làng 

lại thấy xuất hiện nhiều ở các đầu dƣ của đình.  

Các đầu rồng này đều đƣợc chạm hình đầu rồng với nhiều dáng vẻ 

khác nhau, nhƣng tất cả đều cho ta có cảm giác cả khối gỗ nhƣ đƣợc đục 
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rỗng, tạo ra những khoảng trống luồn trong khối đầu rồng. Đây là phƣơng 

pháp tạo hiệu quả cao nhất về khối. 

Đầu dƣ thì thấy hình ảnh đầu rồng với con mắt tròn lồi ra nhƣ một 

viên ngọc, miệng đƣợc khoét sâu vào phía trong, bên ngoài là hàm răng 

đang nhe ra thể hiện uy quyền.  

Hay hình ảnh một đầu dƣ nhìn từ phái dƣới lên ta thấy đƣợc những 

khoảng trống đƣợc luồn rất sâu vào trong, dầu dƣ nhƣ bị đục rỗng hẳn vào 

bên trong. Kỹ thuật chạm của những ngƣời nghệ nhân đạt đến trình độ cao, 

tinh tế. [Xem phụ lục 2, ảnh 9, tr.77] 

Kỹ thuật chạm lộng đƣợc sử dụng cho thấy đƣợc hiệu quả của chúng  

là tận dụng đƣợc hiệu quả của ánh sáng một cách triệt để, bóng tối đƣợc 

luồn sâu vào trong các mảng chạm, các đầu dƣ cho cảm giác bên trong 

rỗng, các chi tiết bên ngoài thêm phần nổi bật. Từng đƣờng nét tỉ mỉ, chính 

xác và rất công phu của ngƣời thợ chạm khắc gây ấn tƣợng với ngƣời xem. 

 Các mảng chạm dù bé hay lớn, dù miêu tả về tiên, rồng hay sinh hoạt 

của con ngƣời dân làng Liên Hiệp thì đều đƣợc sử dụng kỹ thuật chạm 

lộng, chạm kênh bong và ở đâu thì cũng có những nét chạm khi thì khái 

quát lúc thì thật tinh tế đến từng tiểu tiết. Sự kết hợp ấy lại đƣợc đặt trong 

bàn tay điêu luyện và vận dụng ánh sáng một cách khéo léo và tài tình.  

Tiểu kết 

Vốn cổ dân tộc là một trong những giá trị văn hóa quý báu của dân 

tộc, nó giúp cho chúng ta hiểu biết hơn về cuộc sống của những ngƣời đi 

trƣớc đã diễn ra nhƣ thế nào, đời sống văn hóa và tinh thần ra sao. Và các 

mảng chạm khắc ở đình làng là một phần của vốn cổ ấy, đem đến cho 

chúng ta những cách nhìn về cuộc sống thƣờng nhật của những ngƣời dân ở 

lãng xã một cách chân thực nhất. 

Trong số đó thì các mảng chạm khắc ở đình Liên Hiệp đã đƣợc các 

nhà chuyên môn đánh giá cao về giá trị văn hóa cũng nhƣ giá trị nghệ thuật 
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của chúng. Điều làm lên các giá trị ấy chính là những thủ pháp tạo hình, 

những kỹ thuật chạm khắc  kết hợp với nguồn ánh sáng tự nhiên. Các mảng 

chạm nổi bật, có không gian, chúng tạo lên cảm giác nhƣ loại bỏ phần nền, 

mà là những hình khối nổi hẳn lên. Chính vì vậy việc nếu đƣa đƣợc giá trị 

của các mảng chạm ở đây vào việc giảng dạy cho sinh viên ngành Sƣ phạm 

Mỹ thuật là một việc có ý nghĩa. Không chỉ để SV có cái nhìn sâu hơn về 

chạm khắc đình làng Liên Hiệp hay đình làng Bắc bộ thế kỉ XVII, mà còn 

là để việc truyền tải các giá trị văn hóa đình làng đến nhiều thế hệ hơn, vì 

các em ngành Sƣ phạm Mỹ thuật sau này sẽ là những giáo viên đi giảng 

dạy tại các trƣờng từ phổ thông đến chuyên nghiệp. Và giá trị của vốn cổ 

dân tộc có cơ hội đƣợc nhiều thế hệ quan tâm , có hiểu biết về chúng hơn.
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Chƣơng 2 

NGHỆ THUẬT CỦA CHẠM KHẮC ĐÌNH LIÊN HIỆP ỨNG DỤNG 

VÀO DẠY – HỌC BÀI TẬP NGHIÊN CỨU VỐN CỔ DÂN TỘC 

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

Trƣờng Đại học Sƣ Nghệ thuật Trung ƣơng là một ngôi trƣờng có bề 

dày truyền thống (với trên 45 năm xây dựng và trƣởng thành), Trƣờng 

ĐHSPNTTW trở thành địa chỉ đào tạo có uy tín đƣợc công nhận, với việc 

đào tạo đƣợc hàng ngàn lƣợt giáo viên nghệ thuật, cán bộ quản lý cho 

ngành giáo dục nói riêng và cả nƣớc nói chung.  

Hiện nay để đảm bảo cho hoạt động đào tạo của nhà trƣờng, cơ 

cấu tổ chức của trƣờng gồm có: 9 phòng ban chức năng; 14 khoa chuyên 

môn, trong đó có Khoa Sƣ phạm Mỹ thuật, Khoa Sƣ phạm Âm nhạc là hai 

khoa ban đầu song hành cùng sự phát triển của nhà trƣờng; Các đơn vị 

nghiên cứu, ứng dụng, thông tin gồm 3 trung tâm, 1 viện, 2 ban biên tập 

Trong quá trình phát triển của mình, năm 2006 nhà trƣờng chính thức 

tuyển sinh khóa đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy đầu tiên (Sƣ phạm 

Âm nhạc, Sƣ phạm Mỹ). Từ đó đến nay, hoạt động đào tạo của Nhà trƣờng 

đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về mã ngành đào tạo (11 mã ngành), số 

lƣợng sinh viên cũng nhƣ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ cho 

công tác của nhà trƣờng. Ngoài ra nhà trƣờng còn đạo tạo trình độ sau đại 

học với 03 mã ngành trình độ thạc sỹ: Lý luận và Phƣơng pháp dạy học 

Âm nhạc, Quản lý Văn hóa và gần đây nhất là Lý luận và Phƣơng pháp dạy 

học Mỹ thuật. Và năm Trƣờng ĐHSPNTTW đƣợc Bộ Giáo Dục và Đào tạo 

giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học Âm 

nhạc trình độ Tiến sĩ, điều này đã đánh dấu sự trƣởng thành vƣợt bậc của 

nhà trƣờng.  
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Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW có đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm 

huyết với nghề, giỏi chuyên môn, gần gũi, hòa đồng với sinh viên. Cùng 

với chiến lƣợc phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên nâng cao trình độ, dạy 

học theo hƣớng tích cực trong học tập, và thể hiện đƣợc khả năng sáng tạo, 

trong nghệ thuật cho sinh viên. 

Để đồng hành cùng sinh viên trên mọi mặt nhà trƣởng có 02 tổ chức: 

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trƣờng. Hai tổ chức của thanh niên 

này hoạt động hiệu quả, sáng tạo, năng động đã thu hút đƣợc sự tham gia 

đông đảo của sinh viên với các hoạt động nhƣ triển lãm tranh, văn nghệ, thể 

dục thể thao... 

 Về cơ sở vật chất, nhà trƣờng từng bƣớc có sự đầu tƣ, nâng cấp cho 

phu hợp với sự phát triển của nhà trƣờng và đáp ứng nhu cầu hgianrg dạy - 

học tập của giảng viên, sinh viên.  

Tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên đang từng ngày nỗ 

lực không ngừng, vừa phát huy thế mạnh của truyền thống 45 năm xây 

dựng và trƣởng thành, vừa không ngừng hoàn thiện về mọi mặt để nhà 

trƣờng luôn là cơ sở giáo dục hàng đầu và uy tín, đáp ứng nguồn nhân lực 

chất lƣợng cho xã hội. 

2.2. Nghiên cứu vốn cổ dân tộc trong chƣơng trình dạy – học ngành Sƣ 

phạm Mỹ thuật, trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng. 

2.2.1. Chương trình bộ môn trang trí cơ bản 1 

Trang trí là một việc xuất phát từ nhu cầu làm đẹp của con ngƣời qua 

mọi thời đại, từ những thời kì hoang sơ cho đến thời đại công nghiệp ngày 

nay thì nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng. Những sản phẩm phục vụ cho việc 

làm đẹp, thẩm mỹ ấy chính là nghệ thuật trang trí. 

Nghệ thuật trang trí sử dụng ngôn ngữ tạo hình:  

Mục đích của trang trí là làm đẹp, nên các sản phẩm trang trí 

luôn nhằm thỏa mãn con mắt nhìn cái đẹp - Nó thuộc về nghệ 
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thuật thị giác. Con ngƣời cảm nhận đƣợc cái đẹp nhờ thị giác - 

hình mảng - mầu sắc. Đó chính là những yếu tố của ngôn ngữ tạo 

hình - thứ ngôn ngữ mà không học mĩ thuật bạn sẽ không có khả 

năng hiểu nó. 

Bạn phải học cách đọc và hiểu ngôn ngữ đó trong quá trình học 

chuyên môn mĩ thuật, đặc biệt trong quá trình học bộ môn trang 

trí. [15, tr9] 

Bộ môn trang trí đƣợc giảng dạy trong chƣơng trình đào tạo ngành Sƣ 

phạm Mỹ thuật gồm 2 phần thuộc môn học Trang trí cơ bản 1 và 2, chƣơng 

trình đào tạo dành cho SV thuộc các ngành đào tạo Sƣ phạm Mỹ thuật và 

Thiết kế Thời trang. 

Với thông tin chung về môn học nhƣ sau (Theo đề cƣơng môn học 

trang trí cơ bản 1, khoa MTCS, trƣờng ĐHSPNTTW):  

- Tên môn học: Trang trí cơ bản 1 

- Mã môn học: M5  

- Số tín chỉ: 02 

- Loại môn học: Bắt buộc 

- Môn học tiên quyết: Không 

- Môn học kế tiếp: Trang trí cơ bản 2 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Lý thuyết: 2 

+ Thực hành/thảo luận: 26 

+ Tự học/tự nghiên cứu: 2 [9, tr.2] 

Môn học trang trí cơ bản 1 đƣợc xây dựng đƣa vào chƣơng trình đào 

tạo 02 ngành (Sƣ phạm Mỹ thuật và Thiết kế thời trang) với mục tiêu 

chung về kiến thức, thái độ, kỹ năng và các mục tiêu khác, cũng nhƣ các 

mục tiêu chi tiết của môn học.  

Môn học trang trí cơ bản 1 gồm các nội dung dạy và học bao gồm: 
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- Phần lý thuyết: Cung cấp cho SV các kiến thức cơ bản về “khái 

niệm, các thuật ngữ, các thể loại trang trí, ngôn ngữ tạo hình trong trang trí, 

vốn cổ nghệ thuật dân tộc, họa tiết trang trí, phƣơng pháp đơn giản, phƣơng 

pháp cách điệu, sáng tạo họa tiết...” [9, tr.5] 

- Phần thực hành: Môn học này đòi hỏi SV phải thực hiện các bài tập 

nhƣ “Ngôn ngữ tạo hình trong trang trí (Bài tập màu sắc), nghiên cứu vốn 

cổ dân tộc, nghiên cứu và sáng tạo họa tiết hoa lá, nghiên cứu và sáng tạo 

họa tiết động vật.” [9, tr.5]  

Các bài tập thực hành này giúp các em củng cố đƣợc kiến thức đã học, 

có sự hiểu sâu hơn bài học và giúp SV rèn luyện đƣợc các kỹ năng: trang 

trí bằng chất liệu chì, mực nho, bột màu và tạo cho SV khả năng xây dựng 

họa tiết. SV còn nắm đƣợc các phƣơng pháp nghiên cứu và ghi chép các 

họa tiết vốn cổ và sáng tạo họa tiết với các bài tập: 

- Bài tập nghiên cứu 1: Bài tập màu sắc  

- Bài tập nghiên cứu 2: Nghiên cứu vốn cổ dân tộc 

- Bài tập nghiên cứu 3: Nghiên cứu và sáng tạo họa tiết hoa lá 

- Bài tập nghiên cứu 4: Nghiên cứu và sáng tạo họa tiết động vật 

Sau khi hoàn thành môn học Trang trí cơ bản 1 ở năm thứ nhất, SV 

đƣợc tiếp tục học môn Trang trí cơ bản 2 ở năm thứ 2 của khóa học. Cũng 

nhƣ ở môn trang trí cơ bản 1, môn trang trí cơ bản 2 cũng đƣợc xác định 

các mục tiêu chung và mục tiêu chi tiết của môn học.   

Nhƣ vậy môn Trang trí cơ bản 1 đã trang bị cho SV lƣợng kiến thức 

ban đầu về môn trang trí, trao cho SV những kĩ năng từ phóng hình, sử 

dụng màu sắc, ghi chép và cách điệu các họa tiết cho đến kĩ năng xây dựng 

phác thảo đạm nhạt, phác thảo màu… Đây là những kiến thức và nền tảng 

để các bạn SV tiếp thu tốt những kiến thức đƣợc nâng cao dần. Và trong đó 

có nội dung của bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc, chiếm một phần của 

chƣơng trình học. 
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2.2.2. Nội dung dạy – học của bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc 

Bài tập Nghiên cứu vốn cổ của sinh viên ngành Sƣ phạm Mỹ thuật 

nằm trong môn Trang trí cơ bản 1, nằm ở nội dung thứ 2 của môn trang trí 

cơ bản với phân phối thời lƣợng: 

-  Lí thuyết: 01 giờ tín chỉ. Nội dung phần học lý thuyết đảm bảo rằng 

sinh viên nắm đƣợc Khái niệm về Vốn cổ, nét đẹp của vốn cổ dân tộc trong 

nghệ thuật tạo hình của Việt Nam, vai trò của nghiên cứu vốn cổ dân tộc 

trong học tập mỹ thuật. Ngoài ra sinh viên còn cần nắm đƣợc phƣơng pháp 

nghiên cứu và ghi Nghiên cứu. 

Với sinh viên Sƣ phạm mỹ thuật thì việc tập trung nghiên cứu, tìm 

hiểu để nắm bắt một cách rõ ràng và chắc chắn nhất phần lý thuyết là 

một điều quan trọng, nó giúp ích cho sinh viên có thể thực hiện tốt phần 

thực hành. 

Các phần lý thuyết này thƣờng đƣợc Giáo viên yêu cầu sinh viên có 

thể đọc trƣớc trong giáo trình Trang trí cơ bản 1. 

- Một phần rất quan trọng trong bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc đó 

là phần thực hành, sinh viên cần thực hành làm bài tập nghiên cứu 2 (theo 

chƣơng trình trang trí cơ bản 1) là Nghiên cứu vốn cổ dân tộc.  

Sinh viên khoa Sƣ phạm mỹ thuật hiện nay đƣợc thực hiện bài học  

này bằng hình thức điền dã với thời lƣợng 03 giờ tín chỉ. 

*  Mục tiêu chi tiết: 

- Nội dung: nghiên cứu vốn cổ dân tộc 

- Mục tiêu (bậc 1) 

+ Nêu đƣợc khái niệm về vốn cổ 

+ Trình bày đƣợc nét đẹp đặc trƣng của vốn cổ dân tộc tạo hình 

Việt Nam. 

+ Nêu đƣợc vai trò của việc nghiên cứu vốn cổ dân tộc trong học tập 

mỹ thuật. 
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- Mục tiêu (bậc 2): 

+ Hiểu đƣợc vẻ đẹp đặc trƣng độc đáo của vốn cổ dân tộc Việt Nam 

dƣới góc độ khai thác vẻ đẹp nội dung, hình thức. 

+ Thực hiện đúng phƣơng pháp nghiên cứu và ghi Nghiên cứu vào bài 

tập nghiên cứu vốn cổ dân tộc và áp dụng vào sáng tạo họa tiết. 

- Mục tiêu (bậc 3): 

+ Phân tích, đánh giá đƣợc giá trị thẩm mỹ của một số tác phẩm mỹ 

thuật cổ tiêu biểu. 

+ Phân tích mối quan hệ giữa việc kế thừa giá trị nghệ thuật truyền 

thống với sáng tạo và phát triển trong học tập, sáng tác Mỹ thuật. 

- Ngoài ra SV còn cần phải tự học, tự nghiên cứu thực hiện bài tập 

nghiên cứu 2: Nghiên cứu vốn cổ 

SV sẽ đƣợc học lí thuyết và thực hành trong vòng 2 tuần (tuần 3, tuần 

4 của chƣơng trình học trang trí cơ bản 1), kết quả cuối cùng của phần học 

này là sinh viên cần có bài tập nghiên cứu 2 - Nghiên cứu vốn cổ dân tộc 

với 02 trang bản rập hoa văn trang trí; 01 trang bản rập con vật; 01 trang 

phù điêu và 02 trang dân gian Đông Hồ. SV cần trình bày bài tập trên khổ 

giấy A3 đóng quyển. 

Trong chƣơng trình học của bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc có thể 

thấy mới đề cập đến giảng dạy lý thuyết sơ qua về chạm khắc đình làng, 

trong phần thực hành chƣa thấy đề cập đến nội dung ghi chép mảng chạm 

khắc đình làng. 

2.3. Thực trạng Dạy và học bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc trong 

đào tạo chuyên ngành Sƣ phạm Mỹ thuật, trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Nghệ thuật Trung ƣơng 

2.3.1. Thực trạng dạy  

- Thực trạng dạy: 
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Ở trƣờng ĐHSPNTTW thì bài nghiên cứu vốn cổ dân tộc do khoa Mỹ 

thuật cơ sở giảng dạy với việc đƣa ra một đề cƣơng chi tiết về nội dung dạy 

- học và lịch trình giảng dạy với thời lƣợng và hình thức tổ chức dạy học 

của bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc đã giúp cho việc giảng dạy của GV 

đi theo đúng trình tự cũng nhƣ đồng nhất giữa các lớp, các SV. Lịch trình 

cụ thể của việc học nhƣ sau: 

Nội dung Nghiên cứu vốn cổ dân tộc theo đề cƣơng môn học trang trí 

cơ bản 1 của khoa Mỹ thuật cơ sở trƣờng ĐHSPNTTW thì thời lƣợng học 

lý thuyết là 01 giờ tín chỉ, thực hành/xemiana/thì nghiệm/điền dã là 03 giờ 

tín chỉ, nhƣ vậy Nghiên cứu vốn cổ dân tộc chiếm 04 giờ tín chỉ 

Với nội dung chi tiết  nhƣ sau: 

Chƣơng 2: Nghiên cứu vốn cổ dân tộc 

2.1. Khái niệm 

2.1.1. Vốn cổ dân tộc 

2.1.2. Vốn cổ dân tộc trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam 

2.2. Nét đẹp của vốn cổ dân tộc tạo hình Việt Nam 

2.3. Vai trò của nghiên cứu vốn cổ dân tộc trong học tập Mỹ thuật 

2.3.1. Kế thừa truyền thống 

2.3.2. Sáng tạo và phát triển 

2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu và ghi Nghiên cứu 

2.5. Thực hiện bài tập nghiên cứu 2. [9, tr7] 

 GV sẽ dành thời gian để các bạn học lí thuyết ở tuần thứ 3 của 

chƣơng trình học (tuần đầu tiên của nội dung bài tập Nghiên cứu vốn cổ 

dân tộc) với các nội dung về khái niệm Vốn cổ dân tộc, Vốn cổ dân tộc 

trong nghệ thuật tạo hình đƣợc giới thiệu với những kiến thức mở rộng từ 

trống đồng Ngọc Lũ (Hà Nam) cho đến các mảng chạm khắc cổ có nhiều 

tại các đình chùa trên khắp cả nƣớc, hay những dòng tranh dân gian trong 

cả nƣớc.  
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Về Nét đẹp của vốn cổ dân tộc trong tạo hình Việt Nam theo Tập đề 

cƣơng bài giảng trang trí cơ bản 1 của khoa Mỹ thuật cơ sở thì các GV 

thƣờng đem đến cho SV những nét đẹp về nội dung tƣ tƣởng với các hình 

ảnh vốn cổ khởi nguồn từ nền văn hóa Phùng Nguyên, phát triển rực rỡ với 

nền văn hóa Đông Sơn (2000 - 700 năm Trƣớc Công nguyên), vốn cổ dân 

tộc lại xuất hiện với cái đƣợc coi là “tuyệt tác mỹ thuật trong kho tàng tinh 

hoa nghệ thuật dân tộc”, đó chính là chiếc trống đồng, nó không chỉ tồn tại 

với giá trị lịch sử mà còn mang trên mình giá trị nghệ thuật cao nhờ đƣợc 

trang trí trên mặt trống vớicác hoa văn trang trí đƣợc bố trí tạo nên một bố 

cục tinh xảo. Nghệ thuật trang trí đƣợc cho là phát triển rực rỡ nhất là vào 

các thời Lý, Trần, Lê Sơ, Tây Sơn, Nguyễn với sự sáng tạo phát triển 

không ngừng của các nghệ nhân, giúp cho kho tàng mỹ thuật Việt Nam trở 

nên phong phú và có giá trị cao. Các hình tƣợng thƣờng đƣợc nhắc đến 

trong nghệ thuật trang trí vốn cổ nhƣ tứ linh hay tứ quý là những hình ảnh 

có tính trang trí cao, thƣờng mang tính tôn quý cho giới vua chúa. Cho đến 

khi nghệ thuật chạm khắc đình làng xuất hiện thì các hình ảnh trên trở nên 

gần gũi hơn với các hình ảnh mang tính đời thực nhƣ con ngƣời, động vật 

và có cây hoa lá. Chúng xuất hiện hài hòa cùng nhau trên một mảng chạm 

mà không hề cảm thấy có sự bất hợp lý nào. “Các mô tuýp trang trí trên 

đình làng không bị bó buộc theo một khuôn mẫu hay loại hình nào mà nó 

thay đổi theo vị trí kiến trúc”. 

Cùng theo tập đề cƣơng bài giảng trang trí 1 của khoa MTCS thì vốn 

cổ ngoài nét đẹp về nội dung còn có nét đẹp của bố cục, hình mảng, họa 

tiết. Với lối bố cục chặt chẽ, chuẩn mực và các mảng đặt trên cùng một 

bình diện có sự đan xen với nhau và có quy phạm rất khắt khe đặc biệt ở 

thời Lý. Việc sắp xếp mảng chính phụ luôn cần hợp lý và tại các khoảng 

trống thƣờng đƣợc thể hiện các họa tiết, hoa văn trang trí. Đến thời Trần thì 

bố cục đƣợc nới lỏng hơn. Nhƣng khi bƣớc vào đình làng thì lối bố cục 
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chặt chẽ không còn nữa mà thay vào đó là những bố cục không theo một 

quy chuẩn nào cả, nó chịu sự chi phối của các cấu kiện kiến trúc và sự sáng 

tạo tài hoa của những nghệ nhân dân gian. Với các họa tiết trong vốn cổ 

dân tộc luôn đòi hỏi tính cách điệu cao, tƣợng trƣng và điển hình. Trong đó 

họa tiết về rồng, phƣợng, con ngƣời luôn đƣợc diễn tả một cách sinh động, 

mang tính trang trí cao, có hƣ mà có thực. Các họa tiết về các linh vật, hay 

tứ quý, có cây và các con vật đƣợc cách điệu đa dạng, sinh động. 

Đƣợc đánh giá cao nhất trong các nét đẹp của vốn cổ dân tộc đó chính 

là nét đẹp qua các bút pháp nghệ thuật, ngƣời nghệ nhân với các kĩ thuật 

điêu luyện và sự tự do phóng khoáng trong cách thể hiện, hay sử dụng các 

thủ pháp nghệ thuật mà họ thấy phù hợp để thể hiện sự trang trí trên các 

chất liệu. Các thủ pháp tạo hình thƣờng mang tính hồn nhiên, mộc mạc 

nhƣng lại tràn đầy sức sống. Các nghệ nhân còn sử dụng các bút pháp bằng 

các yếu tố tƣơng phản… 

SV học Nghiên cứu vốn cổ dân tộc còn đƣợc học cả nét đẹp về màu 

sắc của vốn cổ dân tộc, điều này phải kể đến màu sắc của các dòng tranh 

dân gian nhƣ Đông Hồ, Hàng Trống, tranh thờ… 

Nhƣ vậy với nội dung giảng dạy nhƣ trên của bài Nghiên cứu vốn cổ 

dân tộc của khoa MTCS trƣờng ĐHSPNTTW đã truyền đạt cho các bạn SV 

những kiến thức cơ bản về vốn cổ dân tộc, khi GV muốn SV hiểu sâu hơn 

vào từng vấn đề thì cần tích cực cho SV tận dụng các giờ tự học, tự nghiên 

cứu cũng nhƣ tận dụng nguồn tài nguyên của thƣ viện nhà trƣờng, hay tra 

cứu trên mạng internet. Để các em có đủ kiến thức và rèn luyện thêm kĩ 

năng để có thể thực hành cho tốt các bài tập theo yêu cầu của bài học, thì 

GV đã sát sao và truyền cho các em các kĩ năng trong khi Nghiên cứu vốn 

cổ dân tộc: làm bản rập, ghi chép họa tiết… 

Khoa MTCS cũng đã đánh giá cao vai trò của vệc thực hành, và cho 

các bạn SV đến tận nơi để ghi Nghiên cứu vốn cổ dân tộc, từ đó SV ngoài 
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có kiến thức sách vở còn có kiến thức thực tế, đƣợc quan sát trực tiếp và 

cảm nhận đƣợc nét đẹp của vốn cổ dân tộc, từ đó nâng cao đƣợc tình cảm 

của SV đối với vốn cổ và dồn đƣợc tâm huyết vào các bài tập thực hành 

theo yêu cầu. 

Tuy nhiên do điều kiện của trƣờng nói chung và của khoa MTCS nói 

riêng, việc đƣa các em đi điền dã ở những khu vực xa cũng nhƣ đi dài ngày 

còn chƣa có điều kiện thực hiện. Khoa MTCS đã cho SV đi điền dã ở 

những khu vực gần, hiện nay là điền dã tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, và có 

thể Nghiên cứu vốn cổ dân tộc thông qua việc chép các hoạ tiết từ những 

phù điêu bằng thạch cao. 

Một số bài tập của sinh viên qua việc thực hiện chép họa tiết qua phù 

điêu thạch cao và một số bản rập tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. [Xem Phụ 

lục 3, Ảnh 1, 2, 3; tr.78,79] 

Thêm vào đó nhà trƣờng, cũng nhƣ đội ngũ GV của khoa luôn tâm 

huyết với nghề và có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn của mình nhƣ: 

+ 100% GV bộ môn Trang trí khoa MTCS đạt trình độ thạc sĩ.  

+ Các GV đa phần là những ngƣời trẻ, rất tâm huyết với nghề nghiệp, 

nhiệt tình với việc học của sinh viên. Các GV không chỉ là những ngƣời 

truyền đạt kiến thức mà còn bám sát các em, giúp đỡ các em những vấn đề 

khó khăn trong quá trình học tập. Nhất là trong thời gian các em làm bài 

tập thực hành, cũng nhƣ thời gian các em đi điền dã, ghi chép, nghiên cứu 

vốn cổ dân tộc. 

+ Các nội dung học trong chƣơng trình luôn đảm bảo mục tiêu đề ra 

và luôn cập nhật kiến thức mới. 

+ Nhờ có sự phấn đấu học hỏi không ngừng mà các Phƣơng pháp và 

hình thức dạy học đƣợc sử dụng trong môn học trang trí cơ bản đã đƣợc 

phát triển theo xu hƣớng thúc đẩy sự tích cực, chủ động ở ngƣời học. Tạo 
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cho học sinh một cách học, nghiên cứu hiệu quả, dễ tiếp thu các kiến thức 

đã học và áp dụng vào thực hành chuyên môn một cách hiệu quả nhất. 

2.3.2. Thực trạng học 

Sinh viên ngành Sƣ phạm Mỹ thuật, trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ 

thuật Trung ƣơng đều là những sinh viên đã có kiến thức cơ bản nhất định 

về mỹ thuật, vì ngay từ giai đoạn tuyển sinh đầu vào, nhà trƣờng đã tổ chức 

thi môn năng khiếu cho các em với 2 môn là hình họa và bố cục. Nhờ đó, 

các em đã có đƣợc những kiến thức và kĩ năng học chuyên ngành phục vụ 

đắc lực cho việc học tập của mình. Khi vào trƣờng tham gia các môn học, 

nhất là với các môn chuyên ngành, SV sẽ ít bỡ ngỡ hơn, dễ bắt nhịp với các 

nội dung học. 

Các SV khi đăng ký thi vào ngành Sƣ phạm Mỹ thuật đa phần là 

những sinh viên có năng khiếu và say mê nghệ thuật, có tâm huyết với nhà 

giáo. Họ không chỉ có tƣơng lai là nghệ sĩ mà còn là những nhà giáo, 

những ngƣời truyền kiến thức cho tƣơng lai. 

Các bạn SV khi đến với trƣờng ngành SPMT, trƣờng ĐHSPNTTW 

phần đông đến từ nhiều tỉnh, vùng miền khác nhau, do đó văn hóa vùng 

miền là khá đa dạng, kiến thức về vốn cổ dân tộc - các di tích lịch sử in dấu 

vốn cổ dân tộc đã đƣợc hình thành sẵn.  

Hiện nay tại trƣờng ĐHSPNTTW, nội dung giảng dạy về nghiên cứu 

vốn cổ bao gồm việc học tập lí thuyết và thực hành về vốn cổ dân tộc, việc 

này vừa giúp các em có cái nhìn khái quát về vốn cổ, vốn cổ dân tộ và hiểu 

đƣợc giá trị nghệ thuật, văn hóa của vốn cổ dân tộc, lại vừa có sự thực hành 

để nhìn nhận một cách sâu sắc hơn, cảm nhận chân thực hơn vẻ đẹp của 

những vốn cổ ấy. Sau này khi các em trở thành những nhà giáo đi truyền 

đạt kiến thức, các em sẽ giúp truyền đạt lại các kiến thức ấy đến các thế hệ 

học sinh từ phổ thông cho đến chuyên nghiệp. Điều này góp phần rất lớn 

đến việc gìn giữ văn hóa cho mai sau. 
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Tuy nhiên do phải dành thời gian để học nhiều môn khác, đặc biệt là 

các môn chuyên ngành và các môn lí thuyết chung nên thời lƣợng dành cho 

việc học tập nghiên cứu vốn cổ không có nhiều. Để khắc phục nhƣợc điểm 

này, các em thƣờng đƣợc tiếp xúc với vốn cổ thông qua các hình ảnh do 

GV cung cấp, hoặc các phù điêu bằng thạch cao, ngoài ra các em có thể 

đƣợc điền dã ở Văn Miều Quốc Tử Giám để lấy tƣ liệu, làm các bản rập 

họa tiết dƣới sự hƣớng dẫn của GV. 

Điều kiện kinh tế phát triển, mạng internet bao phủ rộng khắp, mọi 

thông tin và hình ảnh sống động đều có thể có đƣợc nhờ vào mạng, chính 

vì vậy một bộ phận sinh viên mỹ thuật ngày nay đã mất dần tính tự chủ, tự 

tìm kiếm thông tin, miệt mài đi vẽ (kí họa, trực họa). Một số em thƣờng 

ngồi ở nhà Nghiên cứu qua màn hình máy tính. Thậm chí có em còn in ảnh 

ra và vẽ theo. Điều này có thể ảnh hƣởng không nhỏ đến khả năng kí họa 

và việc Nghiên cứu hình ảnh của những em đó sẽ không đƣợc bồi đắp, 

nâng cao. Khi các em học vào bài học Nghiên cứu vốn cổ - Nghiên cứu vốn 

cổ dân tộc thì điều này cũng ảnh hƣởng một phần đến kết quả các bài vẽ 

của các em. 

2.3.3. Đánh giá thực trạng dạy - học 

Với thực trạng dạy - học của GV (khoa MTCS) và SV (khoa SPMT) 

trƣờng ĐHSPNTTW, chúng ta có thể nhận thấy chƣơng trình giảng dạy bài 

tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc đƣợc nhà trƣờng quan tâm, đƣa vào nội 

dung giảng dạy. Đây là một trong những kiến thức cơ bản và làm nền tảng 

để phát triển về kiến thức, kỹ năng chuyên môn về sau cho các bạn SV. 

Các GV đã tận dụng đƣợc các nguồn tài liệu để truyền đạt kiến thức 

có cơ bản cũng nhƣ mở rộng cho các em, và đƣa các em đi điền dã tại Văn 

Miếu Quốc Tử Giám để các em có cơ hội đƣợc cảm nhận trực tiếp một 

phần vẻ đẹp của vốn cổ dân tộc. Đặc biệt là các GV đã sử dụng các phƣơng 

tiện dạy học hiện đại nhƣ việc trình chiếu các hình ảnh về vốn cổ dân tộc 
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trên máy chiếu, giúp SV quan sát đƣợc tốt hơn và thuận lợi hơn. GV đã gợi 

mở cho các em tìm hiểu kiến thức qua Internet cũng là một hoạt động nhằm 

mang lại cho SV nhiều kiến thức hơn. 

Việc chép theo các mẫu phù điêu ở trƣờng tạo cho các em điều kiện 

thuận lợi để ghi chép và học tập vẻ đẹp của vốn cổ, và các GV cũng dễ 

dàng so sánh kết quả bài làm của các em. Cũng nhƣ có mẫu trực tiếp thì các 

GV dễ dàng đối chiếu bài làm của các em với mẫu hơn. Các mẫu phù điêu 

bằng thạch cao có kích thƣớc nhỏ, vừa giúp cho các em dễ dàng di chuyển 

cũng nhƣ luân phiên thực hành chép giữa các nhóm. Các bản rập họa tiết 

đƣợc thực hiện ngay tại Văn Miếu, do đó chúng tạo cho các bạn SV tình 

cảm đối với mẫu, các em đƣợc ngắm, đƣợc sờ và đƣợc trực tiếp cảm nhận 

nét đẹp của các hoa văn, họa tiết cổ.  

Tuy nhiên, hiện nay các em mới đƣợc làm các bản rập hay chép một 

số họa tiết đơn giản tại Văn Miếu, còn về chạm khắc thì sinh viên đƣợc chỉ 

đƣợc chép lại qua các phù điêu thạch cao. Mà phù điêu thạch cao lại không 

nói lên hết đƣợc vẻ đẹp của các mảng chạm khắc. Chúng chƣa mang đặc 

trƣng của vốn cổ dân tộc và ngôn ngữ tạo hình tại các phù điêu thạch cao 

chƣa phản ánh rõ giá trị của nghệ thuật dân gian truyền thồng, nghệ thuật 

chạm khắc với các kỹ thuật chạm tinh xảo. Phù điêu bằng thạch cao do đó 

về đƣờng nét thƣờng bị hạn chế, không rõ nét, không làm nổi bật đƣợc các 

kỹ thuật mà các nghệ nhân đã sử dụng.  

Việc chép phù điêu thạch cao tại chỗ khiến các em không có sự mở 

rộng, không thấy đƣợc sự hài hòa trong cách phối hợp với vị trí trong 

không gian kiến trúc, cũng nhƣ không cảm nhận đƣợc hết nét đẹp nghệ 

thuật qua cách tạo bố cục của phù điêu trong thực tế vì chúng là những 

phần trích hình ảnh đặc trƣng nhất chứ không phải toàn bộ phù điêu.  Cũng 

nhƣ  các đề tài của phù điêu hiện nay chƣa có sự phong phú về đề tài, cũng 

nhƣ do tính chất của chất liệu nên dễ gây vỡ, hỏng, khó giữ nguyên trạng. 
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Các bài làm của SV thƣờng có sự giống nhau do sao chép từ phù điêu thạch 

cao nên các em ít có tình cảm gửi gắm vào đó nhƣ khi đƣợc ngắm, đƣợc 

cảm nhận vẻ đẹp trực tiếp của vốn cổ dân tộc.  

Hay nhƣ việc sử dụng mạng Internet nếu không đƣợc GV hƣớng dẫn, 

tƣ vấn cho các em thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng ỷ lại vào những thông tin 

trên mạng mà dần “lƣời” đi thực tế, điền dã, kí họa… 

Một điểm nữa đó là khi các em học lý thuyết đã đƣợc học về vẻ đẹp 

của các mảng chạm khắc đình làng, tuy nhiên do thời gian ngắn lên các em 

mới có những kiến thức nền tảng, chƣa đƣợc mở rộng. Các em chƣa đƣợc 

tìm hiểu sâu về chạm khắc đình làng cũng nhƣ chƣa đƣợc đi điền dã tại 

đình làng. Việc đi điền dã tại Văn Miếu Quốc Tử Giám có thể khiến các em 

ít cảm thấy hứng thú vì đó là một địa điểm quen thuộc, hay việc các khóa 

học, các lớp học đều đi đến cũng địa điểm trên có thể dẫn tới việc bài làm 

của các em có nét giống nhau.  

Các họa tiết hoa văn ở Văn Miếu Quốc Tử Giám đa phần đều là 

những họa tiết đƣợc chạm khắc bằng kỹ thuật chạm nổi, do đó có em chƣa 

đƣợc quan sát, nghiên cứu trực tiếp các kỹ thuật chạm khắc đỉnh cao nhƣ 

chạm lộng, chạm kênh bong. Và Miếu Quốc Tử Giám là một công trình cấp 

nhà nƣớc nên chúng không có những hình ảnh mang tính chất dân gian. 

Nhƣ vậy, khi SV thực hiện bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc, với 

những cách nhƣ chép phù điêu thạch, ghi chép ngoài thực tế ở Văn Miếu 

Quốc Tử Giám trở lên quen thuộc, khiến cho các em ít có có hứng thú để 

tìm hiểu cũng nhƣ thực hiện ghi chép. Vốn kiến thức về chạm khắc đình 

làng các em mới có cơ hội tiếp nhận qua việc học lý thuyết bằng những tìm 

hiểu ngắn gọn và cơ bản nhất, mà chƣa đƣợc trực tiếp quan sát, nghiên cứu 

và ghi chép lại những giá trị nghệ thuật đặc sắc của chạm khắc đình làng. 

Việc bổ sung thêm một nội dung, một địa chỉ  điền dã mới vào trong 

chƣơng trình học có thể giúp các em hào hứng hơn để tìm hiểu cái mới, để 
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đƣợc quan sát kỹ các giá trị, vẻ đẹp của các mảng chạm khắc ngoài thực tế 

và đƣợc thực hành ghi chép thêm nhiều vốn cổ dân tộc trở nên cần thiết.  

2.4. Vận dụng nghệ thuật chạm khắc đình Liên Hiệp trong giảng dạy 

bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc 

Các mảng chạm khắc ở đình làng Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội có thể 

trở thành một địa chỉ cho các bạn SV SPMT đến để điền dã, thực hành bài 

chép vốn cổ. Với vẻ đẹp hoành tráng, thu hút ngƣời xem ngay từ cái nhìn 

đầu tiên, các em sẽ tạo đƣợc hứng thú cho bản thân, từ đó việc ghi chép 

vốn cổ dân tộc sẽ đạt đƣợc kết quả tốt. 

2.4.1. Đề tài 

 Nhờ những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân dân gian, các hiệp thợ 

của làng mà từ những cấu kiện gỗ thô mộc, từ những mảnh gỗ tƣởng chừng 

nhƣ vô tri, vô giác đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Trên 

các tác phẩm ấy chúng ta thấy đƣợc hình ảnh của cỏ cây, hoa lá, muông 

thú, và cả con ngƣời cũng trở thành các đề tài, họa tiết trang trí trên các cấu 

kiện gỗ của ngôi đình.  

Các mảng chạm khắc không chỉ phong phú về đề tài mà trong chính 

mỗi đề tài ấy lại có sự phong phú trong cách thể hiện, các họa tiết đƣợc 

chạm khắc cũng rất đa dạng. Ví nhƣ: 

Đề tài thực vật hay mây, sóng nƣớc chúng thƣờng đƣợc chạm khắc 

bằng nhiều họa tiết đƣợc cách điệu khác nhau. [Xem phụ lục 4, ảnh 1,2 , 

tr.80] 

Đề tài con ngƣời, đời sống sinh hoạt của con ngƣời khi các nhân vật 

trở thành hoạ tiết trang trí với nhiều dáng vẻ khác nhau từ dáng kẻ đá chân, 

ngƣời giữ chân cho đến ngƣời cầm tay đấu vật, ngƣời chân co, chân gập 

uống rƣợu, ngƣời cƣỡi ngựa kẻ cầm đuôi ngựa, ngƣời thổi kèn ngƣời đánh 

trống... Có thể thấy các hình ảnh về con ngƣời đã đƣợc cách điệu, cƣờng 
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điệu lên tạo ra những họa tiết mang đến sự hứng thú cho ngƣời xem nhờ sự 

phong phú của chúng. [Xem phụ lục 4, ảnh 3,4, tr.81]  

Với đề tài động vật, các con vật cũng phong phú có cả thú hoang và 

các con vật nuôi trong nhà: thằn lằn, hƣơu, hổ báo, ngựa, voi, rắn, lợn nhà 

v.v... Mặc dù là một ngôi đình ở vùng đồng bằng nhƣng chúng lại có sự đa 

dạng về hình ảnh động vật nên tạo ra sự “tò mò” về lí do chúng đƣợc chạm 

khắc. Những con vật đƣợc thuần dƣỡng trở thành một phƣơng tiện di 

chuyển của ngƣời dân đồng bằng nhƣ voi, ngựa [Xem phụ lục 4, ảnh 5, 

tr.82]  

Sự đa dạng của họa tiết đƣợc sử dụng trong mỗi đề tài càng làm tăng 

thêm vẻ đẹp cho các mảng cạm khắc đình làng. Chúng đƣợc ngƣời thợ 

chạm khắc cách điệu mang tính chất hồn nhiên, mộc mạc và giàu yếu tố 

trang trí. Thêm vào đó là các hình ảnh - họa tiết mang tính tín ngƣỡng nhƣ 

tiên, rồng, với hình ảnh con rồng - một trong tứ linh theo tín ngƣỡng ngƣời 

việt, tại đình Liên Hiệp đã đƣợc cách điệu thành nhiều hình ảnh khác nhau, 

nhƣ đầu rồng ở các đầu dƣ, hình ảnh rồng với cái đầu đƣợc cƣờng điệu lớn 

hơn thân nhiều lần và chiếm diện tích khá lớn trong mảng chạm. [Xem phụ 

lục 4, ảnh 6,7, tr.82,83]  

Các đề tài đƣợc nhắc đến trong các mảng chạm khắc đình Liên Hiệp 

nhờ có các kỹ thuật chạm điêu luyện (chạm kênh bong, chạm lộng) mà trở 

nên sống động, chính vì vậy mà khi đƣa vào nội dung bài học Nghiên cứu 

vốn cổ dân tộc, các em SV dễ dàng chọn đƣợc cho mình đề tài yêu thích, 

gây cho các em sự chú ý đặc biệt, chúng sẽ tạo cho các em hứng thú để 

thực hiện yêu cầu của bài học. Bài tập thực hành của SV sẽ lột tả đƣợc tinh 

thần của các mảng chạm và họa tiết đƣợc sử dụng theo một phong cách 

riêng của chạm khắc đình làng tinh tế, uyển chuyển nhƣng cũng đầy mộc 

mạc, hồn nhiên.  
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2.4.2. Bố cục 

Thuật ngữ bố cục thƣờng đƣợc nhắc đến nhiều trong sáng tác hội họa 

cũng nhƣ trong chƣơng trình học của sinh viên ngành Sƣ phạm Mỹ thuật. 

Đặng Bích Ngân (chủ biên ), Từ điển Thuật ngữ Mĩ thuật Phổ thông: 

Sự sắp xếp kích thƣớc và tƣơng quan của những đƣờng nét, hình 

dáng, màu sắc các vật thể trong một tác phẩm. Nói cách khác, bố 

cục chính là sự sắp xếp tất cả các yếu tố ngôn ngữ tạo hình để 

xây dựng nên một tác phẩm, làm nổi rõ ý đồ sáng tác của nghệ sĩ. 

Ví dụ nhƣ trong tác phẩm hội họa, những yếu tố xây dựng nên 

một bức tranh hài hòa của màu sắc, đƣờng nét, sự phân phối đậm 

nhạt, ánh sáng, bóng tối, sự cân đối hình thể và vị trí các nhân vật 

đặt trong tranh... Họa sĩ là ngƣời quyết định sự sắp xếp vị trí và 

mối liên quan giữa các yếu tố trên vào tranh để tạo đƣợc những 

bố cục đẹp, độc đáo dựa trên ý tƣởng sáng tác của mình. Trong 

giờ học mĩ thuật, thuật ngữ bố cục luôn đƣợc đề cập tới, nhằm 

hƣớng cho học sinh, sinh viên học cách sắp xếp các yếu tố tạo 

hình vào trong một tờ giấy, một trang vở, một khung vải. [32, 

tr.31] 

Tại đình làng Liên Hiệp, các mảng chạm tuy đƣợc xây dựng bố cục 

ngẫu hứng tự nhiên mà không theo lý thuyết hàn lâm nhƣng nhờ dựa vào 

sự thuận mắt thuận tay, giàu tính chất ƣớc lệ mà bố cục vẫn cho cảm giác 

hợp lý. Bố cục của các mảng chạm ở đây thƣờng không tuân theo quy luật 

nhất định, chúng đƣợc tạo thành hợp lý với vị trí chạm của mình trên các 

cấu kiện gỗ của ngôi đình. Ta có thể thấy thƣờng là ở đây chúng có bố cục 

ngang chạy dài.  

Với bức chạm Tiên và rồng này ta có thể thấy bố cục đƣợc chạy dài 

theo ván gió, với sự uốn lƣợn của các hình ảnh đƣợc thể hiện một cách 

uyển chuyển và tinh tế, bố cục này nếu chia đôi ta vẫn có đƣợc hai mảng 
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chạm hoàn chỉnh về mặt bố cục, một bên có tiên, rồng lại có ảnh sinh hoạt 

của con ngƣời ở phía cuối bên phải bức chạm, còn phía bên kia là hình ảnh 

rồng, lại có cả rắn - con vật mang tính chất bình thƣờng, không cao quý 

nhƣ rồng. Các họa tiết hai bên có sự khác nhau, vừa là hình ảnh rồng, cô 

tiên lại vừa có các con vật mang tính chất thƣờng dân. Chính lối tạo bố cục 

này giúp cho SV có thể linh hoạt hơn trong cách thể hiện bố cục của một số 

mảng chạm.[Xem phụ lục 4, ảnh 8, tr.83] 

Chúng mang tính dàn trải và đều là những hoạt cảnh. Bố cục ở mảng 

chạm này kéo dài và dàn ngang chứ không nhƣ ở phƣơng tây là những bố 

cục chặt chẽ đƣợc quy vào hỉnh mảng (nhƣ tam giác, hình vuông, hình 

tròn,…). Chính điều này đã gây nên sự khác biệt, những hoạt cảnh tƣơi vui 

trên bức chạm. Nhƣ trên kẻ hiên là mảng chạm với những hình ảnh sống 

động và gây ra nhiều tranh luận cho ngƣời xem khi các hình ảnh này mỗi 

nhân vật mang một vẻ, một hình dáng riêng: kẻ cƣỡi ngựa, ngƣời quỳ bắn, 

kẻ đứng ngƣời ngồi và đặc biệt hơn có cả hình ảnh lợn nhà, con hổ hai bên 

góc dƣới lại đƣợc đặt nằm ngƣợc nhìn rất hài hƣớc và nhẹ nhàng. Các khối 

căng tròn và bắt sáng hắt từ dƣới lên càng làm tăng vẻ đẹp của bức chạm. 

Các chi tiết nhỏ nhƣ chuông ở cổ ngựa hay mũ, miệng ngƣời đƣợc chạm 

khối nên khi bắt sáng nhìn nhƣ những bức tƣợng tròn gắn lên kẻ hiên theo 

tầng lớp nhất định. 

Hay bố cục dọc theo cột trụ nhƣ bức Trồng nụ trồng hoa Tiêu biểu 

nhƣ mảng chạm “hái nụ, hái hoa”, một trong số ít mảng chạm nếu không 

muốn nói là duy nhất tại đây có chạm hình ảnh trai gái trêu đùa.Vốn từ 

trong lòng những ngƣời nông dân Việt Nam thì hình ảnh hái nụ, hái hoa 

thật đậm chất trữ tình, duyên dáng và đầy thẩm mỹ và nó còn là ƣớc mơ 

bình dị của ngƣời dân là một cuộc sống hạnh phúc. Việc chạm khắc hình 

tƣợng ngƣời con trai và con gái cũng leo cây để hái nụ, hái hoa dƣờng nhƣ 
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đã vƣợt lên trên những quan niệm phong kiến để miêu tả một cuộc sống lạc 

quan, vui vẻ… Anh thì nghịch ngợm đƣa tay chạm vào ngực một cô gái, có 

chàng thì lại đang leo lên, mặt thì lại hƣớng lên trên. Một điều ở đây là bức 

chạm này có bố cục dọc, có sự cân đối khi ngƣời và hoa đƣợc sắp đặt cân 

đối, giữa hai ngƣời và hai hoa, thì lại sếp so le nhau, cứ một chàng trai rồi 

lại một cô gái. Chính bố cục và cách sắp xếp này đã đem đến cảm giác hài 

hoà và nhịp nhàng, giữa các nhân vật tạo thành một đƣờng uốn lƣợn bởi 

những khối dƣờng nhƣ nổi hẳn lên. Nhƣ bao bức chạm ở đình khác, bức 

“hái nụ, hái hoa” này cũng có lối chạm khái quát và đặc tả. Khái quát ở 

khung cảnh trèo cây và đặc tả các khuôn mặt của các chàng trai, cô gái. 

Nhìn những khuôn mặt tƣơi cƣời, hào hứng, đầy tinh nghịch của những 

chàng trai và duyên dáng của các cô gái. Việc kết hợp giữa lối chạm khái 

quát và lối đặc tả đã đem lại nét sinh động cho mảng chạm khắc này. [Xem 

phụ lục 4, ảnh 9, tr.84] 

Từ lối bố cục tự do và dựa theo những vị trí chạm khắc trên các cấu 

kiện gỗ, bố cục của các mảng chạm khắc đình làng trở lên khác biệt với 

những tác phẩm nghệ thuật khác. Do đó, SV cần nắm đƣợc tƣ tƣởng, cách 

tạo bố cục của chạm khắc đình làng để có thể chọn cho mình một bố cục 

phù hợp. Các em có thể chép trích đoạn của các mảng chạm, lựa chọn cho 

mình kích thƣớc phù hợp trên khổ giấy đƣợc qui định.  

2.5. Thực nghiệm sƣ phạm 

2.5.1. Những vấn đề chung về thực nghiệm 

2.5.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Nghiên cứu vốn cổ dân tộc là một trong những học phần bắt buộc cho 

sinh viên ngành sƣ phạm mỹ thuật, nó là một phần cơ bản mà các em đƣợc 

học đầu tiên khi bƣớc chân vào giảng đƣờng đại học. Học phần này đƣợc 

đặt ở một vị trí nhƣ vậy vì nó có vai trò quan trọng trong việc hình thành ở 
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các em những kiến thức cơ bản về mỹ thuật của nƣớc nhà từ đời cha ông. 

Cũng nhƣ việc tạo cho các em kĩ năng làm việc (nghiên cứu, ghi chép, kí 

họa...) để các em có thể thực hiện tốt những học phần sau này. 

Nội dung dạy - học của bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc gần nhƣ đã 

bao quát đƣợc hết các nội dung, cũng nhƣ các thời kỹ mỹ thuật cổ của Việt 

Nam, tuy nhiên chúng vẫn còn chƣa phản ánh hết đƣợc vẻ đẹp của vốn cổ 

dân tộc. Nhất là với vẻ đẹp của các mảng chạm khắc đình làng, tiêu biểu là 

đình làng Liên Hiệp. Chạm khắc đình làng nhƣ những trang sử ghi lại đời 

sống sinh hoạt của ngƣời dân trong các làng xã của một thời kì lịch sử của 

đất nƣớc nhờ sự miêu tả chân thực của các hoạt cảnh, các hình ảnh của các 

mảng chạm. Chúng có giá trị nghệ thuật cao từ sự phong phú của đề tài đến 

các thủ pháp tạo hình và các kỹ thuật thể hiện. Từ ý nghĩa, thực trạng của 

công tác giảng dạy, học tập bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc đối với SV 

khoa SPMT, trƣờng ĐHSPNTTW chúng tôi mong muốn đƣợc đƣa giá trị 

của nghệ thuật chạm khắc đình làng nói chung và đình Liên Hiệp nói riêng 

bổ sung thêm vào nội dung giảng dạy, học tập của bài tập Nghiên cứu vốn 

cổ dân tộc hiện nay. 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tiến hành làm thực nghiệm 

nhằm khẳng định tính khoa học, phù hợp khi đƣa giá trị nghệ thuật của 

một số mảng chạm khắc đình làng Liên Hiệp vào trong nội dung giảng 

dạy bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc, có thể chứng minh cho tính khả 

thi của đề tài. 

2.5.1.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm thực nghiệm 

- Đối tƣợng: SV lớp K12SPMT thuộc lớp tín chỉ 02 khoa Sƣ phạm Mỹ 

thuật, trƣờng ĐHSPNTTW. 

- Thời gian: 02 tuần. 

- Địa điểm thực nghiệm:  
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+ Đình Liên Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội - địa điểm 

tổ chức thực nghiệm điền dã. 

+ Khoa Sƣ phạm Mỹ thuật trƣờng ĐHSPNTTW - Học lý thuyết. 

- GV tham gia dạy thực nghiệm: Trần Thị Vân - GV  bộ môn Trang 

trí, khoa MTCS 

2.5.1.3. Nội dung thực nghiệm 

Nội dung thực nghiệm là phần học lý thuyết về giá trị nghệ thuật chạm 

khắc đình làng nói chung và giá trị nghệ thuật đình Liên Hiệp nói riêng. Và 

phần thực hành là ghi chép một số mảng chạm khắc ở đình Liên Hiệp. 

Các bạn SV có thể Nghiên cứu về giá trị nghệ thuật của một số 

mảng chạm khắc có giá trị cao tại đình Liên Hiệp và ghi chép các mảng 

chạm sau: 

- 01 mảng chạm có họa tiết hoa lá, mây. 

- 01 mảng chạm có đề tài sinh hoạt của con ngƣời hoặc con vật;  

- 01 mảng chạm mang tính chất tín ngƣỡng tôn giáo ; 

SV vận dụng kiến thức khi nghiên cứu giá trị nghệ thuật của các mảng 

chạm khắc ở đình Liện Hiệp và kĩ năng ghi chép họa tiết vào việc ghi chép 

các mảng chạm khắc theo yêu cầu ở đình Liên Hiệp. 

2.5.1.4.Quy trình thực nghiệm 

- Chuẩn bị cho thực nghiệm: 

+ Khảo sát và nghiên cứu nội dung của bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân 

tộc hiện đang đƣợc giảng dạy của khoa MTCS cho SV ngành SPMT; thực 

trạng dạy và học của GV và SV; 

+ Có sự liên hệ, trao đổi với GV đang giảng dạy bộ môn Trang trí cơ 

bản 1 và Bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc để có sự hiểu biết sâu hơn về 

nội dung, phƣơng pháp đang đƣợc giảng dạy và đƣợc tƣ vấn đƣa ra giải 

pháp tiến hành thực nghiệm. 
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+ Nghiên cứu giáo án của GV đang giảng dạy và đƣa ra giáo án thực 

nghiệm. 

+ Nghiên cứu về cách thức sử dụng phƣơng tiện dạy học của GV và 

đƣa ra phƣơng án sử dụng phƣơng tiện dạy học cho nội dung thực nghiệm 

của mình. 

- Tiến hành các bƣớc thực nghiệm 

Chọn 09 SV của lớp K12SPMT học lớp tín chỉ 02 làm đối tƣợng thực 

nghiệm và sử dụng các bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc của SV đã hoàn 

thành theo chƣơng trình của khoa MTCS để làm đối chứng. 

+ Truyền đạt cho các em một số kiến thức về giá trị nghệ thuật các 

mảng chạm ở đình Liên Hiệp. 

+ Hƣớng dẫn kĩ năng ghi chép các mảng chạm. 

+ Hƣớng dẫn các em ghi chép. 

Quan sát các hoạt động thực nghiệm nhƣ nội dung, hình thức, phƣơng 

pháp dạy học, sử dụng đồ dùng học tập, từ đó đƣa ra các đánh giá cần thiết 

để có thể điều chỉnh, đƣa đến một kết quả thực nghiệm tốt nhất. 

2.5.1.5. Các tiêu chí đánh giá 

- SV nghiên cứu đƣợc những gì về giá trị nghệ thuật đình Liên Hiệp: 

SV hiểu đƣợc giá trị nghệ thuật của các mảng chạm ở đình Liên Hiệp, hiểu 

đƣợc những kỹ thuật, hình thức các nghệ nhân dân gian đã sử dụng để 

chạm lên những mảng chạm đó. Nắm bắt đƣợc các đề tài chạm khắc đƣợc 

nhắc đến ở ngôi đình này. 

- SV ghi chép đƣợc một số mảng chạm khắc theo yêu cầu của GV, và 

yêu cầu của thực nghiệm về đề tài, bố cục. - Thái độ của SV khi tham gia 

thực nghiệm có nhiệt tình, yêu thích, cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của các mảng 

chạm ở đình Liên Hiệp. 

- SV đƣợc bồi đắp kiến thức, kĩ năng và năng lực thực hành bài tập cơ 

bản 2 - Bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc. 
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2.5.2. Kết quả khảo sát trước và sau thực nghiệm 

2.5.2.1. Kết quả khảo sát trước thực nghiệm 

Sau khi tiến hành khảo sát ở nhóm SV đƣợc chọn, chúng tôi thấy rằng 

sinh viên đã thực hiện khá tốt phần thực hành ghi chép phù điêu, ghi chép 

hoa văn ở ngoài thực tế, làm bản rập họa tiết tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. 

Các em có điểm chuyên cần tốt, chăm học và có ý thực học hỏi cao.  Các 

em có kiến thức khá tốt về địa điểm điền dã Văn Miếu Quốc Tử Giám, tuy 

nhiên kiến thức về chạm khắc đình làng lại thiếu và về giá trị nghệ thuật 

chạm khắc đình Liên Hiệp rất ít, gần nhƣ là chƣa có. Các em có thái độ học 

tập rất tích cực. Qua trao đổi với SV, chúng tôi nhận thấy các bạn còn chƣa 

thực sự hào hứng với việc đi điền dã ở Văn Miếu, vì với các bạn SV đó là 

một địa chỉ khá quen thuộc, lại khá đông ngƣời khiến các em chƣa thích 

thú và khó khăn trong việc tập trung làm bài. 

Dƣới đây là một số bản chép phù điêu bằng thạch cao, chép hoạ tiết 

ngoài thực tế tại Văn Miếu Quốc Tử Giám của các em SV. [Xem phụ lục 5, 

ảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6 tr.85, 86, 87] 

Qua đấy ta thấy đƣợc việc chép phù điêu bằng thạch cao chỉ gói gọn 

trong vài mẫu có sẵn của nhà trƣờng, chƣa phong phú, và do bằng thạch 

cao nên các đƣờng nét không có độ sắc và tinh tế. Nhƣ vậy theo yêu cầu 

của bài tập Nghiên cứu về đƣờng nét, hình mảng, họa tiết thì việc chép 

phù điêu bằng thạch cao có phần hạn chế. Tuy nhiên chúng lại giúp SV 

dễ dàng xác định bố cục cho bài vẽ, do là mẫu sẵn có kích thƣớc và 

khuôn hình cố định.  

Hay qua những mẫu ghi chép họa tiết, các bản rập của các em ở 

ngoài thực tế (tại Văn Miêu Quốc Tử Giám), chúng ta có thể thấy thƣờng 

là những họa tiết đơn giản và đơn lẻ, các em chỉ thể hiện các họa tiết 

bằng nét; hay các bản rập đƣợc rập trên các mảng chạm khắc với kỹ 

thuật chạm nông.  



58 

Các em thực hiện theo đúng các yêu cầu của GV, tuy nhiên có thể do 

việc chép phù điêu bằng thạch cao ít mang lại cho các em nhiều cảm xúc để 

có thể đạt đƣợc kết quả ghi chép tốt nhất; hay việc ghi chép các họa tiết, 

làm các bản rập ở một địa điểm quen thuộc khiến các em mất đi sự ham tìm 

hiểu, sự hào hứng đƣợc khám những điều mới. Và chúng ta chƣa thấy sự 

xuất hiện của việc ghi chép các mảng chạm khắc đình làng ngoài thực tế. 

Ngoài ra việc thực hiện điền dã tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, các em 

chỉ đƣợc tiếp xúc với kỹ thuật chạm nông, các họa tiết trên văn bia. Do đây 

là một công trình mang tính cấp nhà nƣớc nên không có sự xuất hiện các 

yếu tố dân gain trong đó, các đề tài trở lên ít phong phú, hấp dẫn, các họa 

tiết, hình ảnh chạm khắc thiếu sự sống động. 

Nhƣ vậy với các em SV việc có thêm một nội dung mới giúp cho các 

em đƣợc mở rộng hơn vốn kiến thức, đƣợc nghiên cứu, đƣợc thực hành ghi 

chép các họa tiết, hình ảnh mới của vốn cổ dân tộc sẽ giúp cho các em thích 

thú, ham học hơn nữa. 

2.5.2.2. Kết quả khảo sát sau thực nghiệm 

- Lý thuyết: Trong thời gian học lý thuyết các em SV thuộc nhóm 

thực nghiệm và đối chứng đƣợc  trang bị các kiến thức cơ bản giống , tuy 

nhiên trong phần lý thuyết có liên quan đến chạm  khắc đình làng các bạn 

thuộc  nhóm SV thực nghiệm đƣợc GV hƣớng dẫn tìm hiểu kiến thức sâu 

hơn về chạm khắc đình làng và đƣa giá trị nghệ thuật chạm khắc đình Liên 

Hiệp vào nội dung học tập cho các em. Các em sau khi đã đƣợc học lý 

thuyết, đƣợc hiểu về giá trị nghệ thuật chạm khắc đình làng Liên Hiệp các 

em háo hức đƣợc trực tiếp nghiên cứu và ghi chép các mạng chạm có giá trị 

nghệ thuật cao, đặc biết với kỹ thuật chạm kênh bong và chạm lộng khiến 

cho các mảng chạm trở lên đồ sộ, thu hút ngƣời xem. SV có cơ hội đƣợc 

lĩnh hội thêm kiến thực trực tiếp từ các cụ trong ban quản lý đình và cụ phụ 



59 

trách phần lễ tiếp đón khách, nói chuyện, giảng giải thêm từ lịch sử hình 

thành đến tên các mảng chạm và ý nghĩa của chúng.  

Đƣợc GV trực tiếp đƣa SV đi thị phạm hƣớng dẫn các kỹ năng ghi 

chép vốn cổ, cách lựa chọn bố cục sao cho hợp lý với đoạn trích  mà mình 

muốn ghi chép lại (Do nhiều mảng chạm có diện tích lớn, kéo dài nên với 

các em SV năm thứ nhất chƣa đủ năng lực để thực toàn bộ mảng chạm, 

ngoài ra thời gian thực hiện tƣơng đối ngắn). 

Sau khi đƣa các em đi điền dã tại đình Liên Hiệp, kết quả thu đƣợc 

nhƣ sau: 

- Về kỹ năng: SV đƣợc rèn luyện thêm kỹ năng ghi chép ở thực tế, 

ngoài việc ghi chép các mảng họa tiết đơn giản với kỹ thuật chạm nông, 

các em còn đƣợc hình thành kiến thức làm quen với ghi chép theo một 

mảng chạm khắc tƣơng đối lớn, biết chọn cắt bố cục để bài tập ghi chép 

của mình có bố cục hợp lý. SV còn cần biết chắt lọc, tìm đƣợc mảng chạm 

khắc có bố cục và hoạ tiết phù hợp với khả năng ghi chép của mình. 

SV đƣợc rèn kỹ năng làm việc độc lập, độc lập trong cách suy nghĩ, 

sáng tạo và tiếp nhận kiến thức. 

SV có kỹ năng làm việc nhóm khi cùng phân tích các giá trị nghệ 

thuật của các mảng chạm ở đình Liên Hiệp, cách ghi chép, cách làm đậm 

nhạt, hình mảng và chọn bố cục. 

- Về thái độ: SV có tinh thần tham gia một cách tích cực, nhiệt tình. 

Các em có sự ham học hỏi cái mới, thích thú khi đƣợc nghe giảng về các 

mảng chạm. Các em chú tâm trong phần thực hành ghi chép, có nhiều cố 

gắng để hoàn thành bài tập. 

Sau buổi điền dã các em đã cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của các mảng chạm 

khắc ở đình Liên Hiệp nói riêng và đình làng nói chung. Từ đó biết yêu vốn 

cổ dân tộc cũng nhƣ có tinh thần tham gia gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt. 



60 

- Dƣới dây là một số hình ảnh của các bài chạm khắc đình Liên Hiệp 

do nhóm SV tham gia thực nghiệm .  

+ Đề tài tín ngƣỡng - Đầu rồng [Xem phụ lục 6, ảnh1,2,3,4, tr.88,89] 

+ Đề tài Hoa văn [Xem phụ lục 6, ảnh 5,6, tr.90] 

+ Đề tài con ngƣời - đời sống sinh hoạt [Xem phụ lục 6, ảnh 7,8,9,10, 

tr. 91,92] 

2.5.3. Kết quả thực nghiệm 

2.5.3.1. Kết quả thực nghiệm 

Thông qua kết quả thực nghiệm chính là những bài thực hành ghi chép 

một số hoạ tiết ở các mảng chạm khắc tại đình Liên Hiệp, cũng nhƣ qua sự 

trao đổi với GV, SV tham gia thực nghiệm, chúng tôi có thể thấy rằng các 

bạn SV thực hành ghi chép một số họa tiết đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của 

bài thực hành về họa tiết, bố cục, hình mảng, đề tài… 

Để có đối chứng cho phần thực nghiệm, chúng ta có thể thấy rõ qua 

bảng sau đây: 

Nội 

dung 

Bài tập theo chƣơng 

trình của khoa 

MTCS 

Bài tập của thực 

nghiệm 
So sánh 

Kiến thức, kỹ năng chung 

Kiến 

thức 

- Kiến thức chung về 

vốn cổ dân tộc. 

- Kiến thức ban đầu về 

chạm khắc đình làng. 

 

- Kiến thức chung về 

vốn cổ dân tộc. 

- Kiến thức sâu hơn về 

chạm khắc đình làng. 

- Kiến thức về giá trị 

nghệ thuật của các 

mảng chạm khắc ở đình 

Liên Hiệp 

- SV có 

thêm một 

lƣợng kiến 

thức chuyên 

sâu hơn. 
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Nội 

dung 

Bài tập theo chƣơng 

trình của khoa 

MTCS 

Bài tập của thực 

nghiệm 
So sánh 

Kỹ năng 

- Kỹ năng ghi chép. 

- Kỹ năng làm việc cá 

nhân 

 

- Kỹ năng ghi chép. 

- Kỹ năng làm việc cá 

nhân 

- Kỹ năng làm việc 

nhóm 

SV đạt 

đƣợc nhiều 

kỹ năng hơn. 

Yêu cầu bài tập Thực hành Nghiên cứu vốn cổ dân tộc 

Họa tiết 

- Họa tiết đơn giản 

- Đề tài quen thuộc 

(họa tiết đơn giản, phù 

điêu thạch cao) 

- Họa tiết phức tạp hơn 

- Đề tài phong phú, mới 

 

Bố cục 

- Bố cục đơn giản. 

- Bố cục chép theo phù 

điêu (có sẵn). 

- Bố cục SV tự lựa chọn 

và sắp xếp, cắt bố cục 

cho hợp lý. 

- Bố cục đa dạng: dọc, 

ngang, vuông, chạy theo 

đƣờng chéo. 

- Bố cục đa 

dạng hơn 

- Phát huy 

tính sáng tạo 

của sinh 

viên. 

- Đôi lúc HS 

có thể gặp 

khó khăn 

trong việc 

xác định bố 

cục. 

Thái độ, tình cảm của SV 

Thái độ - Ham học hỏi. - Ham học hỏi - SV hứng 
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Nội 

dung 

Bài tập theo chƣơng 

trình của khoa 

MTCS 

Bài tập của thực 

nghiệm 
So sánh 

- Không hào hứng lắm 

với các đề tài quen 

thuộc ở các phù điêu 

thạch, các hoa văn họa 

tiết ở Văn Miếu Quốc 

Tử Giám đã khá quen 

thuộc nên cảm thấy 

nhàm chán. 

- Không gian đông 

đúc, ảnh hƣởng đến sự 

tập trung ghi chép của 

các em. 

- Hào hứng, thích thú 

khi đƣợc tham gia điền 

dã tại một địa điểm mới, 

các mảng chạm khắc 

thu hút đƣợc sự chú ý, 

mong muốn đƣợc tìm 

hiểu nhiều hơn về giá trị 

nghệ thuật các mảng 

chạm. 

- Không gian yên tĩnh, 

các em tập trung đƣợc 

cho việc ghi chép, 

nghiên cứu. 

- Mong muốn đƣợc 

quay trở lại để có nhiều 

thời gian nghiên cứu các 

giá trị nghệ thuật của 

chạm khắc đình làng 

Liên Hiệp. 

thú hơn với 

các đề tài 

mới, các 

mảng chạm 

khắc hoành 

tráng, đồ sộ 

đƣợc chạm 

bởi các kỹ 

thuật đình 

cao. 

- Không gian 

yên tĩnh 

cũng là một 

yếu tố giúp 

các em tập 

trung thực 

hiện bài tập 

tốt hơn. 

Tình 

cảm 

- Yêu vốn cổ dân tộc 

- Có ý thức giữ gìn vẻ 

đẹp của vốn cổ dân 

tộc. 

- Yêu vốn cổ dân tộc 

- Có ý thức giữ gìn vẻ 

đẹp của vốn cổ dân tộc. 

- Yêu đẻ đẹp chạm khắc 

đình làng, yêu thích giá 
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Nội 

dung 

Bài tập theo chƣơng 

trình của khoa 

MTCS 

Bài tập của thực 

nghiệm 
So sánh 

trị nghệ thuật của các 

mảng chạm khắc đình 

làng, nhất là đình Liên 

Hiệp. 

 

2.5.3.2. Phân tích kết quả thực nghiệm 

Nhƣ vậy qua kết quả thực nghiệm, chúng ta có thể thấy đƣợc SV có 

khả năng ghi chép đƣợc những hoạt tiết phức tạp hơn của các mảng chạm 

khắc nói chung và vốn cổ dân tộc nói riêng. SV đã nắm bắt đƣợc nét đẹp 

của mảng chạm mà các em ghi chép, các em cũng đã biết xử lý bố cục khi 

chép lại họa tiết trên giấy. Ở đây các em phát huy đƣợc tính độc lập trong 

học tập, tƣ duy về bố cục cũng nhƣ sáng tạo trong cách ghi chép của mình.  

GV khi đƣa SV đi ghi chép cũng đã bổ sung thêm đƣợc kiến thức cho 

chính mình, GV giảng giải và giúp đỡ các bạn SV nhiệt tình, tâm huyết. 

GV có thể xử lý tốt các tình huống xảy ra trong quá trình làm việc cùng SV 

tại đình Liên Hiệp. 

Về bài tập Nghiên cứu Vốn cổ dân tộc 2, qua một số bài tập ghi chép 

của SV trƣớc và sau khi thực nghiệm có thể thấy rằng, SV đã có sự trƣởng 

thành trong kỹ năng ghi chép, trong cách chọn bố cục của mảng chạm mình 

thể hiện. SV đã ghi chép đƣợc mảng chạm có độ khó cao, đƣợc làm quen 

cũng nhƣ đã phản ánh đƣợc một phần nét đẹp nghệ thuật của một số mảng 

chạm nhƣ về họa tiết, hình mảng, bố cục giúp ngƣời xem có thể hình dung 

về kỹ thuật chạm hay thủ pháp tạo hình đã đƣợc các nghệ nhân sử dụng. 

Đặc biệt khi ghi chép các mảng chạm khắc ở đây các bạn SV đã đƣợc làm 

quen với rất nhiều chủ đề khác nhau chứ không gói gọn trong một vài hình 
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ảnh trên phù điêu. Các em đã hào hứng hơn, thích thú tìm hiểu những vấn 

đề mới các em chƣa đƣợc tiếp xúc.  

2.5.3.3. Đánh giá chung về thực nghiệm 

Qua phần thực nghiệm có thể nhận ra rằng, việc đƣa giá trị nghệ thuật 

chạm khắc của đình Liên Hiệp vào bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc là 

khả quan. Nhờ đó mà SV có thêm kiến thức sâu về các giá trị nghệ thuật 

của chạm khắc đình làng từ kỹ thuật chạm, thủ pháp tạo hình, đề tài cho 

đến tƣ tƣởng của những ngƣời dân sống ở làng thời kì đình đƣợc xây dựng 

và trang trí. SV nâng cao kỹ năng thực hành chép vốn cổ, nhất là chép vốn 

cổ dân tộc ngoài thực tế, cũng nhƣ làm phong phú, đa dạng hơn về đề tài, 

kỹ thuật thể hiện, thủ pháp tạo hình SV đƣợc tiếp cận trong bài tập Nghiên 

cứu vốn cổ dân tộc. 

Ngoài ra việc đƣa SV đi điền dã đã giúp GV và SV trở nên gần gũi, 

hòa đồng với nhau hơn, cùng làm việc và hỗ trợ nhau trong lúc học tập, 

thực hành. SV đƣợc làm quen với việc lập kế hoạch cho việc đi điền dã 

của mình.  

Với GV dù việc đƣa SV đi điền dã còn gặp nhiều khó khăn và thêm 

nhiều công sức hơn trong việc giảng dạy cũng nhƣ quản lý SV nhƣng bản 

thân GV cũng sẽ thu thập đƣợc thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức cho bản 

thân. Và một điểm rút ra đƣợc từ công tác thực nghiệm này đó là các mảng 

chạm khắc đƣợc bố trí trong tòa đại đình thƣờng là ở các cấu kiện gỗ trên 

cao, do đó GV cần chú ý tạo điều kiện cho các em đƣợc quan sát một cách 

thuận tiện và an toàn. GV sẽ có những điều chỉnh cho hợp lý hơn với thời 

lƣợng dạy - học theo chƣơng trình, cũng nhƣ điều kiện thích hợp cho học 

tập tại đình Liên Hiệp.  

Tất cả SV đều thích thú với việc đi điền dã và yêu thích nét đẹp, sự đồ 

sộ, hoành tráng của các mảng chạm. Các em không quá khó để có thể tìm 

đƣợc cho mình mảng chạm yêu thích, ấn tƣợng để ghi chép lại. Các em thể 
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hiện đƣợc sự sáng tạo cũng nhƣ kiến thức và khả năng của mình qua bài tập 

thực nghiệm này.  

 Tiểu kết 

 Đình làng Liên Hiệp đƣợc xây dựng vào thế kỉ XVII, chính vì vậy từ 

kiến trúc đến các mảng trang trí trong đình cũng đều mang đặc điểm của 

đình làng thế kỷ 17. Điểm đặc biệt ở đình làng Liên Hiệp đó là các mảng 

chạm đa phần mang tính chất đồ sộ, hoành tráng và sử dụng các kỹ thuật 

đỉnh cao của nghệ thuật chạm khắc nhƣ chạm lộng, chạm kênh bong. 

Những giá trị nghệ thuật đó nếu đƣợc đƣa vào giảng dạy trong bài tập 

Nghiên cứu vốn cổ dân tộc cho sinh viên ngành SPMT vừa giúp các em có 

thêm kiến thức, kĩ năng vừa có thể truyền đạt nhiều hơn kiến thức đến 

nhiều lớp SV, học sinh sau này. 

Khi SV đƣợc nghiên cứu, đƣợc ghi chép các mảng chạm khắc mang 

giá trị nghệ thuật cao các em có thể học hỏi về họa tiết, đề tài, bố cục…từ 

đó có sự ứng dụng sáng tạo trong học tập và đời sống. Một điểm quan trọng 

của việc đƣa nghệ thuật chạm  khắc đình Liên Hiệp vào bài tập Nghiên cứu 

vốn cổ dân tộc cho sinh viên giúp các em đƣợc đổi mới, bổ sung thêm nội 

dụng bài học, thêm kiến thức, kĩ năng và tạo ra cho SV hứng thú trong học 

tập khi đƣợc khám phá, đƣợc điền dã tại địa điểm mới. Các em đƣợc cảm 

nhận một cách trực tiếp vẻ đẹp của các mảng chạm khắc. SV đƣợc mở rộng 

thêm về vốn kiến thức chạm khắc đình làng với một ngôi đình mang nhiều 

giá trị đặc sắc của hệ thống đình làng Việt Nam. Nội dung học tập phong 

phú giúp SV có nhiều cơ hội tiếp xúc thực tế với các giá trị nghệ thuật của 

vốn cổ dân tộc một cách sâu, rộng hơn. 
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KẾT LUẬN 

Với việc gìn giữ đƣợc nhiều mảng chạm khắc có giá trị cao về mặt 

nghệ thuật cũng nhƣ lịch sử, Đình làng Liên Hiệp đã nhận đƣợc sự đầu tƣ 

quan tâm để bảo tồn, đã có nhiều ngƣời đến nghiên cứu về giá trị của các 

mảng chạm khắc này.  Tuy nhiên việc truyền tải lại các giá trị ấy cho đời 

sau nhƣ một nội dung bài học thì chƣa đƣợc chú trọng. Qua các mảng chạm 

chúng ta có thể thấy đƣợc đời sống của ngƣời dân trong các làng xã thời 

xƣa, thấy đƣợc đời sống tinh thần cũng nhƣ bàn tay tài hoa trong từng nét 

đục chạm của họ, sự hoành tráng, đồ sộ và tinh xảo trong từng mảng chạm. 

Chính vì vậy, việc đƣa những mảng chạm khắc đó vào Bài tập Nghiên cứu 

vốn cổ dân tộc cho sinh viên ngành sƣ phạm Mỹ thuật của trƣờng 

ĐHSPNTTW là có ý nghĩa. 

Trong ngôi đình Liên Hiệp, ta bắt gặp sự tái hiện cuộc sống của ngƣời 

dân thời bấy giờ nhƣ các cảnh sinh hoạt, đời sống tâm linh, tín ngƣỡng của 

họ, các họa tiết đƣợc đục chạm một cách công phu, chúng là biểu trƣng của 

đời sống tinh thần dân làng. Ngƣời nông dân trong các làng xã Việt thời 

bấy giờ sống một cách chất phác, mộc mạc nhƣng cũng đầy ƣớc vọng đƣợc 

tự do, hạnh phúc, ấm no… và những điều ấy đi vào các mảng chạm khắc 

một cách rất tự nhiên, chân thực và mộc mạc nhƣ chính con ngƣời nghệ 

nhân ấy.  

Các họa tiết miêu tả các chủ đề, đề tài tại đình Liên Hiệp đƣợc thể 

hiện dƣới bàn tay tài hoa của nghệ nhân dân gian với các thủ pháp tạo 

hình độc đáo (đồng hiện, cƣờng điệu…) dƣới những kỹ thuật chạm đỉnh 

cao nhƣ chạm lộng, chạm kênh bong… Nhờ thế mà các hình ảnh đƣợc 

miêu tả rất hoành tráng, sinh động nhƣng lại chân thực, hồn nhiên. 

Từ những giá trị nghệ thuật độc đáo ấy, chạm khắc đình làng cần  

đƣợc bảo tồn, gìn giữ và cách gìn giữ tốt nhất đó là thông qua giáo dục, 

những bài tập trong chƣơng trình dạy – học của SV Sƣ phạm Mỹ thuật nhƣ 
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bài tập Nghiên cứu vốn cổ dân tộc có ý nghĩa và thực sự cần thiết. Từ 

những SV sƣ phạm có am hiểu kỹ về vốn cổ, về giá trị của chạm khắc đình 

làng sẽ giúp đƣa những giá trị đặc sắc ấy đi xa đến nhiều tầng lớp, thế hệ 

ngƣời Việt. 

Những SV khoa SPMT khi đƣợc đƣa thêm giá trị chạm khắc đình 

Liên Hiệp vào nội dung bài học Nghiên cứu vốn cổ dân tộc sẽ giúp các em 

có thêm kiến thức về một phần quan trọng trong kho tàng vốn cổ dân tộc. 

Điều đặc biệt là giá trị nghệ thuật chạm khắc đình làng cho các em sự hào 

hứng, thích thú đƣợc đi điền dã để thực hành nghiên cứu, ghi chép từ 

những đề tài mới, đƣợc quan sát vẻ đẹp của các mảng chạm khắc. Từ đó 

khơi dậy cho các em niềm vui thích trong học tập, sự tiếp nhận kiến thức 

trở nên dễ dàng hơn, nhớ lâu hơn, kết quả bài tập tốt hơn. 

Nhƣ vậy, việc đƣa thêm nội dung của giá trị nghệ thật chạm khắc đình 

làng vào chƣơng trình học Nghiên cứu vốn cổ dân tộc giúp sinh viên có 

thêm cơ hội để đƣợc nghiên cứu tìm hiểu thêm về các giá trị nghệ thuật ấy, 

giúp chƣơng trình học trở nên phong phú, hấp dẫn hơn đối với ngƣời học. 

Sinh viên Sƣ phạm Mỹ thuật có kiến thức để giảng dạy cho học sinh về vốn 

cổ cũng nhƣ một phần nhỏ nào đấy đời sống của ngƣời dân Việt Nam nói 

chung ở một thời kì nhất định trong lịch sử phát triển của dân tộc. 

Bởi dù con ngƣời, xã hội phát triển đến đâu thì cũng không đƣợc quên 

lịch sử dân tộc mình, không đƣợc quên những giá trị về mặt tinh thần cũng 

nhƣ vật chất mà “vốn cổ dân tộc”  gìn giữ đƣợc cho đến ngày nay. 
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PHỤ LỤC 1:  

Sơ đồ giản lƣợc về ngôi đình liên Hiệp 

Hậu cung thờ  

Thành Hoàng Hoàng Đạo 

Đại đình 

(Thế kỷ 17) 

3 gian 2 chái và tập trung nhiều mảng chạm khắc có giá trị nghệ thuật cao 

Sân lọng bùng để 

lọng rƣớc ngài Bệ đá 

(trên 190 năm) 

Bệ đá 

(trên 190 năm) 

năm) 

 
Đại Bái 

(Thế kỷ 20) 
- Tả Mạc 

- Năm 1964 

bị pháđi do 

yêu cầu của 

hợp tác xã. 

- Năm 2007 

đƣợc xây 

dựng lại. 

- Hữu mạc 

- Cùng bị phá 

sập và khôi 

phục lại cùng 

thời gian với tả 

mạc. 

- Năm 2007 

đƣợc xây dựng 

lại. 

 

 

Năm 1964 bị lấp 

đƣợc làm lại vào 

tháng 7 năm 2007 

Cây bàng 

cổ 

 

Cây bàng 

Gò Đình 

(đƣợc hình 

thành do đất 

đào giếng) 

Cổng tò 

vò 

Cổng tò 

vò Cổng chính 

(Nằm hƣớng chính tây) 

Cổng này chỉ dùngđể lấy 

hƣớng thờ, không đi lại. 
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PHỤ LỤC 2 

Một số hình ảnh về các mảng chạm đình Liên Hiệp 

 

 

Ảnh1: Đi săn (Quan quân cướp bóc) 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, chụp năm 2017] 

 

 

Ảnh 2: Đấu vật 

[Nguồn: Hà Văn Tấn (1998), Đình Việt Nam] 

 



75 

 

Ảnh 3. Cô tiên cưỡi rồng 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 

 

 

Ảnh 4: Chọi trâu 

[Nguồn: Hà Văn Tấn (1998), Đình Việt Nam] 

 

 

Ảnh 5. Mả tàng hàm rồng 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 



76 

 

Ảnh 6: Ôm gà đi chọi 

[Nguồn: Sách Giáo khoa Âm nhạc và Mĩ thuật lớp 9, Nxb Giáo dục]  

 

 

 

 

 

Ảnh 7. Đánh cờ 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 
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Ảnh 8. Tiên - rồng - hươu - báo 

[Nguồn: Hà Văn Tấn (1998), Đình Việt Nam] 

 

 

  

Ảnh 9. Đầu rồng (nhìn từ phía dưới) 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 
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PHỤ LỤC 3 

Một số bài tập thực hành 2 - Nghiên cứu vốn cổ dân tộc của sinh viên 

khoa Sƣ phạm Mỹ thuật, trƣờng ĐHSPNTTW 

 

 

(1). Bản rập của sinh viên tại Văn Miếu 

[Nguồn: GV Trần Thị Vân, năm 2016] 

 

 

 

 

(2) Bản chép họa tiết cổ của Sinh viên 

[Nguồn: GV Trần Thị Vân, năm 2016] 

 



79 

 

 

(3) Bản chép phù điêu thạch cao của Sinh viên 

[Nguồn: GV Trần Thị Vân, năm 2016] 
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PHỤ LỤC 4 

Một số đề tài và họa tiết đƣợc sử dụng trong chạm khắc 

đình Liên Hiệp 

 

Ảnh 1. Hoa văn trên đầu dư 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 

 

 

Ảnh 2. Hoa văn trên đầu dư 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 
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Ảnh 3: Đấu vật 

[Nguồn: Hà Văn Tấn (1998), Đình Việt Nam] 

 

 

 

 

 

Ảnh 4: Uống rượu 

[Nguồn: Hà Văn Tấn (1998), Đình Việt Nam] 
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Ảnh 5: Người cưỡi ngựa 

[Nguồn: Hà Văn Tấn (1998), Đình Việt Nam] 

 

 

 

 

Ảnh 6: Trích đoạn trên ván gió 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 

 

 



83 

 

 

 

Ảnh 7: Đầu rồng 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 8: Tiên và rồng 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 
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Ảnh 9: Trồng nụ trồng hoa 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 
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PHỤ LỤC 5 

Một số bài tập thực hành 2 - Nghiên cứu vốn cổ của sinh viên khoa Sƣ 

phạm Mỹ thuật, trƣờng ĐHSPNTTW - Nhóm SV đối chứng 

 

 

Ảnh 1. Bài tập chép phù điêu thạch cao 

[Nguồn: GV Trần Thị Vân, năm 2017] 

 

 

 

Ảnh 2. Bài tập chép phù điêu thạch cao 

[Nguồn: GV Trần Thị Vân, năm 2017] 
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Ảnh 3. Bài tập chép phù điêu thạch cao 

[Nguồn: GV Trần Thị Vân, năm 2017] 

 

 

 

 

Ảnh 4. Bản chép phù điêu thạch cao của Sinh viên 

[Nguồn: GV Trần Thị Vân, năm 2017] 
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Ảnh 5.  Mẫu chép họa tiết ngoài thực tế 

[Nguồn: GV Trần Thị Vân, năm 2017] 

 

 

 

Ảnh 6. Bản rập của sinh viên tại Văn Miếu 

[Nguồn: GV Trần Thị Vân, năm 2017] 
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PHỤ LỤC 6 

Một số hình ảnh về bài tập Nghiên cứu Vốn cổ dân tộc của nhóm SV 

tham gia thực nghiệm tại đình Liên Hiệp 

 

 

Ảnh 1. Đầu rồng - SV. Đặng Thị T 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 

 

 

Ảnh 2. Đầu rồng - SV. Phạm Đình T. 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 
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Ảnh 3. Đầu rồng - SV. Phạm Thị Ngọc T. 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 

 

 

 

Ảnh 4. Đầu rồng - SV. Nguyễn Thị Thu Ng. 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 



90 

 

Ảnh 5. Hoa văn - SV. Đặng Thị T 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 

 

 

 

Ảnh 6. Hoa văn  - SV. Nguyễn Khánh V. 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 
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Ảnh 7. Đánh cờ - SV. Phạm Thị Ngọc T. 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 

 

 

 

Ảnh 8. Mả táng hàm rồng - SV. Bùi Thu T. 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 
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Ảnh 9. Trích đoạn “Đi săn” - SV. Nguyễn Thị Bội T. 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 

 

 

 

Ảnh 10. Đấu vật - SV. Nguyễn Thị Bội T. 

[Người chụp: Nguyễn Thúy Hà, năm 2017] 


