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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hoạt động ngoại khóa là hoạt động học tập ngoài giờ học chính khóa, 

diễn ra ngoài lớp, ngoài trường học. Hoạt động ngoại khóa là một trong 

những mảng hoạt động giáo dục quan trọng ở nhà trường, có ý nghĩa hỗ trợ 

cho giáo dục chính khóa, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi 

dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo của học sinh, sinh viên. Nội dung của 

giáo dục ngoại khóa rất phong phú và đa dạng thể hiện qua các hoạt động xã 

hội, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, lao động, nghiên cứu khoa 

học… nhờ đó các kiến thức tiếp thu được ở trên lớp có cơ hội được áp dụng, 

mở rộng thêm trên thực tế, đồng thời có tác dụng nâng cao hứng thú học tập 

chính khóa. Hoạt động ngoại khóa có thể coi như một hình thức để đánh giá 

sinh viên theo quan điểm phát triển toàn diện và càng có ý nghĩa hơn nếu 

các hoạt động ngoại khoá có tác động trở lại, giúp sinh viên có thêm hứng 

thú, niềm vui trong học tập, rèn luyện đạo đức. Chất lượng học tập sẽ cao, 

kích thích được hứng thú học tập, nhu cầu, khả năng độc lập, tích cực tư duy 

của sinh viên. Đối với môn mỹ thuật, hoạt động ngoại khóa là hoạt động hết 

sức cần thiết. Không chỉ giúp sinh viên có điều kiện thâm nhập vào thực tế 

để học tập, trực tiếp quan sát, học hỏi từ tự nhiên, hoạt động của con người 

mà còn là điều kiện tốt cho việc tìm hiểu truyền thống, lịch sử mỹ thuật của 

dân tộc. 

Nhận thực được tầm quan trọng của bộ môn Lịch sử Mỹ thuật Việt 

Nam, trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định đã đưa môn học này vào chương 

trình giảng dạy cho sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật. Đây là một môn học 

quan trọng gắn với giáo dục về tư tưởng, thẩm mỹ đối với sinh viên; giúp 

sinh viên hiểu và nắm vững lịch sử mỹ thuật của dân tộc, từ đó biết yêu, quý 

trọng và phát huy các truyền thống vốn quý của dân tộc. Đồng thời, đây 
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cũng là môn học có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sáng tạo của sinh viên 

trong các môn học khác như: Phương pháp dạy học, Mỹ thuật học, Mỹ học, 

Trang trí, Bố cục... Vì thế, trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định đã có sự 

quan tâm đầu tư nhiều về cơ sở vật chất cũng như động viên các giảng viên 

đầu tư thời gian nghiên cứu chuyên sâu để giảng dạy môn học này.  

Nam Định là tỉnh có truyền thống văn hóa đặc sắc, Bảo tàng tỉnh Nam 

Định và hệ thống di tích quan trọng, trong đó có nhiều di tích xếp hạng quốc 

gia về lịch sử và nghệ thuật đã và đang phát huy tốt vai trò bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa lịch sử. Trong đó các di tích, hiện vật thuộc các giai 

đoạn lịch sử từ thời tiền sử, Lý, Trần, Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng, Tây 

Sơn, Nguyễn vẫn được bảo tồn. Đặc biệt các di tích với các hiện vật thời Lý, 

Trần, Mạc, Lê Trung Hưng và thời Nguyễn còn được lưu giữ ở Nam Định 

có giá trị nghệ thuật và giá trị lịch sử cao, tập trung khá gần ở trung tâm và 

ngoại thành thành phố Nam Định. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho việc tổ 

chức các buổi học ngoại khóa phục vụ việc thăm quan học tập lịch sử mỹ 

thuật cũng đồng thời kết hợp phục vụ các môn học ký họa, chép vốn cổ… 

cho sinh viên. Tuy nhiên, hiện nay các hoạt động ngoại khoá cho môn học 

này ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định chưa được tổ chức thường 

xuyên và chưa phát huy được hiệu quả, tương xứng với tiềm năng.   

Là một giảng viên tham gia giảng dạy về thực hành và lý luận mỹ thuật 

trong trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, nhận thức được tầm quan trọng 

của hoạt động ngoại khoá đối với môn học Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam, tôi 

lựa chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: “Xây dựng nội dung hoạt động ngoại 

khoá môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam 

Định” nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động giảng dạy trong trường Cao 

đẳng Sư phạm Nam Định. Đề tài có tính ứng dụng nhằm giúp sinh viên Sư 

phạm Mỹ thuật biết trân trọng, giữ gìn những giá trị lịch sử, những giá trị 
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mà cha ông ta đã tạo nên; nhận thức được trách nhiệm trong việc sáng tác 

nghệ thuật cũng như trong công tác giáo dục các thế hệ học sinh, sinh viên 

trong tương lai. 

2. Tình hình nghiên cứu  

Các nghiên cứu về hoạt động ngoại khóa 

Nội dung viết về hoạt động ngoại khoá được đề cập đến trong nhiều 

cuốn sách, tài liệu về phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy 

học mỹ thuật nói riêng như:  

Nguyễn Thu Tuấn (2001), Giáo trình phương pháp và dạy học Mĩ 

thuật, tập 1, Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội; Nguyễn Lăng Bình, Phạm Thị 

Chỉnh (2000), Mỹ thuật và phương pháp giảng dạy - tập III, Nxb. Giáo dục; 

Lê Văn Hồng (chủ biên) (2001), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, 

Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội; Tôn Thị Tâm (chủ biên), Dạy học theo 

hướng lấy học sinh làm trung tâm; Nguyễn Quốc Toản (2001), Phương 

pháp giảng dạy Mĩ thuật, Nxb. Giáo dục; Nguyễn Quốc Toản (chủ biên) 

(2007), Mỹ thuật và phương pháp dạy học mỹ thuật, Tài liệu đào tạo giáo 

viên, Nxb. Giáo dục; Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu (1998), Mỹ thuật và 

phương pháp giảng dạy - Tập I, Nxb. Giáo dục là những cuốn sách công cụ 

giúp luận văn nắm bắt được vai trò của việc đổi mới phương pháp giảng dạy 

sinh viên, trong đó hình thức hoạt động ngoại khóa là một trong những hình 

thức đổi mới phương pháp giảng dạy linh hoạt và có hiệu quả tích cực có thể 

áp dụng trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam tại 

trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. 

Các nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật 

Nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật, đã có nhiều tài liệu đề cập đến. Những 

cuốn tài liệu có tính chất chuyên sâu về một giai đoạn lịch sử mỹ thuật như: 

Mỹ thuật thời Lý (1973, Nxb. Văn hóa), Mỹ thuật thời Trần, Mỹ thuật thời 
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Lê Sơ, và Mỹ thuật thời Mạc, Mỹ thuật Huế do nhóm tác giả Viện Mỹ thuật 

soạn giúp luận văn nắm bắt được đầy đủ tính chất và đặc điểm của từng giai 

đoạn mỹ thuật Cổ trung đại Việt Nam.  

Những cuốn tài liệu có tính hệ thống về lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 

như: cuốn Lược sử mỹ thuật Việt Nam (1970) của Nguyễn Phi Hoanh đề cập 

đến sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam một cách có hệ thống, trong đó có 

các vấn đề chung từ hội họa, điêu khắc, đồ họa, kiến trúc của mỹ thuật. Bên 

cạnh đó các cuốn như ; Lược sử mỹ thuật Việt Nam (2009) của Trịnh Quang 

Vũ; Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam của Phạm Thị Chỉnh; Mỹ thuật của người 

Việt (tư liệu và bình luận) (1989), Mỹ thuật ở làng (1991) cùng của Nguyễn 

Quân và Phan Cẩm Thượng, Tượng cổ Việt Nam với truyền thống điêu khắc 

dân tộc (2016) của Chu Quang Trứ hay Diễn biến kiến trúc truyền thống 

Việt vùng châu thổ sông Hồng (2012) của Trần Lâm Biền… cũng cung cấp 

nhiều nguồn tư liệu quý giá giúp luận văn có cái nhìn tổng quan về lịch sử 

Mỹ thuật cổ trung đại Việt Nam; phần nào hiểu được diễn biến tiến trình 

lịch sử mỹ thuật từng giai đoạn; nhận thức được những giá trị của các di tích 

lịch sử trên địa bàn tỉnh Nam Định trong tương quan lịch sử Mỹ thuật ở các 

tỉnh phía Bắc. 

Về Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, cuốn Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, 

(2005), của nhóm tác giả Nguyễn Lương Tiểu Bạch (chủ biên), Bùi Như 

Hương, Phạm Trung, Nguyễn Văn Chiến là cuốn sách viết về lịch sử phát 

triển của mỹ thuật Việt Nam hiện đại một cách khá đầy đủ và toàn diện, 

trong đó có rất nhiều tư liệu hình ảnh giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật tiêu 

biểu của nền Mỹ thuật hiện đại Việt Nam.  

Các nghiên cứu về địa phương chí (Nam Định) 

Các cuốn Địa chí Nam Định (2003) và Thành Nam địa danh và giai 

thoại (2012) cùng do Thành ủy, HĐND, UBND Tp. Nam Định in; Tân biên 
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Nam Định tỉnh địa dư chí lược của Tế tửu Quốc tử giám Tiến sĩ Khiếu Năng 

Tĩnh (do Dương Văn Vượng dịch, in năm 2015); Nam Định đậm đà bản sắc 

văn hóa dân tộc (2007) của Nguyễn Xuân Năm… là những tài liệu quý, một 

phần nền tảng cho luận văn định hướng, lên được khung danh sách những di 

tích gắn liền với lịch sử mỹ thuật Nam Định nói riêng đồng thời nằm trong 

hệ thống lịch sử mỹ thuật Việt Nam.   

Các tài liệu như Chùa tháp Phổ Minh (2010) của Nguyễn Xuân Năm, 

Di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần, chùa Tháp tỉnh Nam Định (2010) của 

Trịnh Thị Nga… là những tài liệu nghiên cứu sâu về các di tích trọng điểm, 

nơi lưu giữ nhiều hiện vật Mỹ thuật qua nhiều thời kỳ ở Nam Định. Ngoài 

ra, một số bộ Hồ sơ di tích lưu tại Sở Văn hóa, Du lịch, Thể thao tỉnh Nam 

Định cũng là nguồn tư liệu quan trọng được khai thác, sử dụng trong luận 

văn. 

Việc xây dựng nội dung cho hoạt động ngoại khóa môn Lịch sử Mỹ 

thuật Việt Nam ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định là cần thiết. Cho đến 

nay việc dạy, học Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam ở trường Cao đẳng Sư phạm 

Nam Định chủ yếu vẫn theo cách học truyền thống trên giảng đường. Việc 

xây dựng nội dung hoạt động ngoại khóa phục vụ việc giảng dạy tại trường 

Cao đẳng Sư phạm Nam Định thì đến nay chưa có tài liệu chính thức nào. 

Đây là những nghiên cứu dựa trên những hiểu biết về Lịch sử Mỹ thuật Việt 

Nam và tình hình thực tế ở địa phương nhằm rút ra cho bản thân phương 

pháp nghiên cứu, đánh giá và phục vụ cho hoạt động giảng dạy. 

3. Mục đích nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực trạng của đề tài, luận văn đề xuất 

biện pháp đổi mới nội dung hoạt động ngoại khóa môn Lịch sử Mỹ thuật 

Việt Nam tại trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định nhằm hoàn thiện nội 
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dung hoạt động ngoại khóa,  từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy môn 

Mỹ thuật nói chung và môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam nói riêng của nhà 

trường. Thông qua đó, giảng viên, sinh viên Mỹ thuật có trách nhiệm trong 

việc sáng tác nghệ thuật cũng như trong công tác giáo dục tuyên truyền và 

biết trân trọng, giữ gìn những giá trị lịch sử, những giá trị mỹ thuật Việt 

Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận có liên quan đến Lịch sử Mỹ thuật; 

hoạt động ngoại khóa; xây dựng nội dung hoạt động ngoại khóa… nhằm 

hoàn thiện khung lý luận của đề tài nghiên cứu. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học môn Lịch sử Mỹ thuật Việt 

Nam ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. 

- Đề xuất biện pháp đổi mới nội dung hoạt động ngoại khóa môn Lịch 

sử Mỹ thuật Việt Nam ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định và tiến hành 

thực nghiệm sư phạm với biện pháp đã được đề xuất. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Biện pháp đổi mới nội dung hoạt động ngoại khoá môn Lịch sử Mỹ 

thuật Việt Nam cho sinh viên trường CĐSP Nam Định. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Di tích lịch sử có giá trị Mỹ thuật các giai đoạn lịch sử trên địa bàn 

tỉnh Nam Định.  

- Tiến hành thực nghiệm với sinh viên hệ Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật, 

Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non Khóa 36, 37,38 trường Cao đẳng 

Sư phạm Nam Định. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn được thực hiện với các phương pháp sau: 
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- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Hệ thống tài liệu Lịch sử Mỹ thuật 

Việt Nam, tài liệu về phương pháp dạy học có liên quan đến nội dung hoạt 

động ngoại khoá vận dụng vào môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam qua sách, 

báo, tạp chí... 

- Phương pháp điền dã: Tiến hành khảo sát, điền dã các di tích tại Nam 

Định có liên quan đến Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam như: Bảo tàng và các di 

tích lịch sử chùa, đình, đền…  

- Phương pháp khảo sát, thực nghiệm: Tiến hành khảo sát, thực nghiệm 

với sinh viên hệ Cao đẳng Sư phạm lớp Sư phạm Mỹ thuật, lớp Giáo dục 

Tiểu học và lớp Giáo dục Mầm non Khóa 36, 37 trường Cao đẳng Sư phạm 

Nam Định để thấy được hiệu quả hoạt động ngoại khoá môn Lịch sử Mỹ 

thuật Việt Nam.  

6. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn trình bày một cách hệ thống tài liệu nghiên cứu xây dựng tổ 

chức hoạt động ngoại khoá môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam cụ thể ở Nam 

Định để có những tác động tích cực hoạt động tới hoạt động thưởng thức mỹ 

thuật, hoạt động sáng tác mỹ thuật. 

Phương án xây dựng nội dung, chương trình – ngoại khóa cho sinh viên 

trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

7. Cấu trúc của luận văn 

 Luận văn gồm: phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham 

khảo. Nội dung chính của luận văn được thể hiện qua 2 chương. 

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

Chương 2: Biện pháp đổi mới nội dung  hoạt động ngoại khóa môn 

Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam cho sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm Nam 

Định. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Một số khái niệm cơ bản sử dụng trong đề tài 

1.1.1. Hoạt động ngoại khoá 

Hoạt động ngoại khóa là một hình thức tổ chức học tập ngoài lớp có tổ 

chức, có kế hoạch, có phương hướng xác định; không bắt buộc trong 

chương trình, được tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện dưới sự điều khiển, 

hướng dẫn của giáo viên nhằm bổ sung, củng cố, nâng cao những kiến thức, 

kỹ năng mà học sinh đã được học trong chương trình chính khóa [13]. 

Một cách tiếp cận khác, hoạt động ngoại khóa chính là một phần của 

hoạt động dạy học ngoài lớp.  

Dạy học ngoài lớp là hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, cho phép 

kiến tạo các môi trường học tập đa dạng, kích thích được hứng thú 

của học sinh và làm cho việc học tập trong nhà trường gần với 

thực tiễn trong cuộc sống, việc dạy học này còn giúp học sinh trải 

nghiệm và thực hiện phương thức học tập bằng chia sẻ, cùng phối 

hợp hoạt động có hiệu quả [29; tr.55]. 

Vậy có thể hiểu, hoạt động ngoại khóa là sự tiếp nối hoạt động dạy học 

các môn học được tổ chức vào thời gian ngoài giờ lên lớp, là con đường gắn 

lý thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức với hành động 

của người học. 

Hoạt động ngoại khóa là một trong hai hoạt động giáo dục cơ bản, 

được thực hiện một cách có tổ chức, có mục đích theo kế hoạch của nhà 

trường, là hoạt động tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động học tập 

trên lớp nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách người học theo 

mục tiêu đào tạo, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của xã hội đới với thế hệ 

trẻ. Hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức và quản lý với sự tham gia 
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của các lực lượng xã hội. Nó được tiến hành tiếp nối hoặc xen kẽ với hoạt 

động dạy – học trong nhà trường. Hoạt động này diễn ra trong suốt năm học 

và cả thời gian nghỉ hè để khép kín với quá trình giáo dục, làm cho quá trình 

này được thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Với cách hiểu trên, hoạt động ngoại 

khóa được xem là một hình thức tổ chức dạy học quan trọng, là một trong 

những con đường để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định 

hướng: “phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, phù hợp 

với đặc điểm từng lứa tuổi, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn 

luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn; tác động đến tình 

cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” (Điều 24.2, Luật 

giáo dục). 

Đặc điểm của hoạt động ngoại khóa: 

- Hoạt động ngoại khóa thực hiện ngoài giờ lên lớp, không được quy 

định trong chương trình chính khóa. 

- Là hoạt động không mang tính bắt buộc mà tùy thuộc vào sự tự 

nguyện của mỗi cá nhân hay nhóm học sinh có cùng hứng thú, sở thích, 

mối quan tâm về một vấn đề nào đó của nội dung học tập, không phân 

biệt học sinh… 

- Khi tổ chức hoạt động ngoại khóa, giáo viên có thể không trực tiếp 

tham gia hoạt động cùng học sinh, nhưng phải là người hướng dẫn, tổ chức, 

tư vấn, giám khảo cho các trò chơi và có thể trong nhiều trường hợp cần 

thiết còn là người chỉ đạo, điều khiển các hoạt động của học sinh. 

- Nội dung hoạt động ngoại khóa thường liên quan với nội dung được 

học tập trên lớp và phù hợp với hoàn cảnh địa phương và đặc điểm các em 

tham gia hoạt động. 

- Khi tổ chức hoạt động ngoại khóa, giáo viên không tổ chức kiểm tra, 

đánh giá kết quả hoạt động ngoại khóa với các hình thức tương tự như một 
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giờ học chính khóa (bằng điểm số hoặc nhận xét), mà đánh giá dựa trên các 

yếu tố như sản phẩm của buổi hoạt động ngoại khóa hay tính tích cực, chủ 

động tham gia vào các hoạt động và tự lực sáng tạo của học sinh.  

Trong thực tế, khi giảng dạy bộ môn LSMTVN ở trường CĐSP Nam 

Định hiện nay vấn đề tổ chức các hoạt động ngoại khóa chưa được quan tâm 

đúng mức. Một số hoạt động dù đã cố gắng tổ chức thì chất lượng của 

những chuyến đi đó thì vẫn còn những vấn đề phải xem xét lại, rút kinh 

nghiệm để tránh tình trạng đến xem rồi lại cùng nhau về mà kết quả thu 

được không được là bao, gây lãng phí vô ích. Do đó để chuyến đi ngoại 

khóa bổ ích đó không trở nên lãng phí đòi hỏi người giáo viên phải chuẩn bị 

kỹ càng để cung cấp cho các em những tri thức theo mục tiêu đề ra. 

Trước mỗi hoạt động ngoại khóa, giảng viên phải đặt ra những tình 

huống cụ thể để giải quyết các vấn đề: Sinh viên sẽ cần đạt những kiến thức 

gì về chủ đề sắp tới? Tổ chức hoạt động nào khả thi? Yêu cầu đối với sinh 

viên chuyên ngành là gì? Yêu cầu đối với các thành viên khác như thế nào 

để có thể cân đối kết quả sản phẩm sau hoạt động? Làm thế nào để phát huy 

thế mạnh của mỗi nhóm, mỗi cá nhân trong hoạt động tập thể? 

Như vậy hoạt động ngoại khóa (ngoài giờ lên lớp) trong nhà trường là 

một con đường bao gồm nhiều hình thức và biện pháp giáo dục thẩm mỹ 

cho người học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ, góp phần phát 

triển nhân cách toàn diện nói chung, phát triển mặt thẩm mỹ trong nhân cách 

nói riêng cho học sinh. 

Việc tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên để hỗ trợ cho môn 

LSMTVN không chỉ là một phương tiện để các em làm quen, tiếp xúc với 

nghệ thuật mà quan trọng hơn cả giúp các em cảm thụ mỹ thuật và có điều 

kiện để bộc lộ cá tính sáng tạo trong những hoàn cảnh cụ thể, những gì gần 

gũi với cuộc sống của quê hương mình, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển 
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nhân cách và hình thành văn hóa thẩm mỹ cho sinh viên trường CĐSP Nam 

Định. 

1.1.2. Lịch sử Mỹ thuật và môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 

Lịch sử Mỹ thuật 

Theo Từ điển thuật ngữ Mỹ thuật phổ thông, Mỹ thuật là từ dùng để chỉ 

“các loại hình nghệ thuật tạo hình chủ yếu là hội họa, điêu khắc, kiến trúc, 

đồ họa” [16; tr.106]. Đó là những ngành nghệ thuật phản ánh cái đẹp bằng 

màu sắc, đường nét, hình khối. 

Như vậy, lịch sử Mỹ thuật là học phần nghiên cứu về lịch sử hình thành 

và phát triển của các loại hình nghệ thuật tạo hình theo tiến trình thời gian 

lịch sử. Học lịch sử mỹ thuật giúp người ta biết được các giai đoạn phát triển 

của mỹ thuật.  

 Môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam  

 Môn học Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam là môn học tập trung giới thiệu 

về lịch sử hình thành và phát triển của các loại hình nghệ thuật tạo hình theo 

tiến trình thời gian của lịch sử ở Việt Nam. Học Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 

giúp sinh viên nắm bắt được truyền thống tạo hình dân tộc tính từ thời tiền 

sơ sử cho tới Bắc thuộc, rồi từ thời độc lập tự chủ trong chế độ phong kiến, 

mỹ thuật thời kỳ Pháp thuộc, mỹ thuật sau khi giành độc lập, đấu tranh 

thống nhất đất nước hiện nay. Từ các nền nghệ thuật dân tộc, dân gian cho 

tới các loại hình nghệ thuật hiện đại sau này.  

Đây là môn học bắt buộc trong chương trình dạy học chính khóa của 

các trường và khoa mỹ thuật. Ngoài việc giúp sinh viên nhận thức đúng đắn 

vềvề nghệ thuật lịch sử dân tộc, môn học cũng giúp củng cố thêm kiến thức 

lịch sử cho sinh viên. 
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1.2. Thực trạng dạy học môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam ở trường Cao 

đẳng Sư phạm Nam Định 

Trường CĐSP Nam Định là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

thuộc lĩnh vực giáo dục có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cho 

tỉnh Nam Định và cả nước; liên kết đào tạo trình độ đại học; là cơ sở nghiên 

cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế về đào tạo, 

cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục và các lĩnh vực phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định và khu vực. 

Năm 1965 tỉnh Nam Hà được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh 

Nam Định và Hà Nam. Năm 1969 trường Sư phạm cấp II Nam Hà được 

thành lập. Tới năm 1976 tỉnh Hà Nam Ninh được thành lập trên cơ sở hợp 

nhất hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình. Năm 1978 trường Sư phạm 10+3 Hà 

Nam Ninh được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam Ninh 

(đóng tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản).  Năm 1990 trường được chuyển về 

thành phố Nam Định tiếp quản khu trường Việt Nam - Algiêri.  Năm 1992 

do việc chia tách tỉnh Hà Nam Ninh thành Ninh Bình và Nam Hà, trường 

mang tên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Hà. Đến năm 1994, trường Cán 

bộ quản lý giáo dục Nam Hà sát nhập vào trường Cao đẳng Sư phạm Nam 

Hà. Năm 1997 tỉnh Hà Nam được tách ra, trường đổi tên là trường Cao đẳng 

Sư phạm Nam Định, tên gọi trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định được giữ 

từ đó đến nay. 

 Chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật là chuyên ngành mới so với các 

chuyên ngành khác được đào tạo ở trường CĐSP Nam Định. Hoạt động dạy 

và học môn LSMTVN vì vậy cũng chưa thực sự có chiều sâu. Một vài năm 

gần đây, do điều kiện khó khăn trong việc tuyển sinh, sinh viên chuyên 

ngành sư phạm Mỹ thuật không nhiều nên không khí học tập vì thế cũng 

chưa thực sự sôi nổi. 
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1.2.1. Điều kiện giảng dạy môn Lịch sử Mỹ thuật ở trường Cao đẳng Sư 

phạm Nam Định 

1.2.1.1. Mục tiêu môn học  

Lịch sử Mỹ thuật là một phần của lịch sử dân tộc. Việc hiểu và nắm 

được LSMTVN không chỉ có ý nghĩa đối với người học mỹ thuật mà còn có 

ý nghĩa với mọi người dân Việt Nam. Lịch sử mỹ thuật giúp chúng ta hiểu 

hơn về đời sống sinh hoạt cũng như thẩm mỹ của người xưa. Đó là nền tảng 

giúp chúng ta hiểu hơn về lịch sử cha ông, hiểu và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc. 

Mục tiêu của môn học nhằm giúp sinh viên có kiến thức hệ thống về 

mỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ, hiểu biết về đặc điểm mỹ thuật dân tộc 

ở từng giai đoạn. Nội dung môn này gồm hai phần: Mỹ thuật truyền thống 

và Mỹ thuật hiện đại.  

1.2.1.2. Đội ngũ giảng viên dành cho môn học Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 

 Hiện nay đội ngũ giảng viên bộ môn Mỹ thuật gồm 06 người phụ 

trách các lớp chuyên ngành Cao đẳng SPMT, lớp Cao đẳng GDTH và lớp 

Cao đẳng GDMN. Trong số 06 giảng viên có 02 giảng viên phụ trách môn 

học LSMTVN.  

1.2.1.3. Sinh viên theo học Mỹ thuật  

 Môn Mỹ thuật được giảng dạy cho các đối tượng sinh viên: sinh viên 

ngành Cao đẳng SPMT, sinh viên ngành Cao đẳng GDTH và sinh viên 

ngành Cao đẳng GDMN. Sinh viên theo học chuyên ngành Cao đẳng SPMT 

ở trường CĐSP Nam Định không nhiều, các năm giao động trên dưới 10 

sinh viên/lớp; các lớp Cao đẳng GDTH giao động trên dưới 80 sinh 

viên/lớp; lớp Cao đẳng GDMN dao động trên dưới 60 sinh viên/ lớp. Môn 

LSMTVN được giảng dạy cho cả các lớp SPMT, GDTH và GDMN, tuy 

nhiên thời lượng dành cho môn học ở các lớp là không giống nhau. Trong 
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chương trình học môn LSMTVN, lớp Cao đẳng SPMT có 60 tiết, trong khi 

đó lớp Cao đẳng GDTH và Cao đẳng GDMN mỗi lớp có 45 tiết. 

1.2.1.4. Điều kiện cơ sở vật chất 

 Bên cạnh các lớp học lý thuyết thì nhà trường có 01 phòng học dành 

cho lớp học thực hành. Lớp học thực hành được trang bị đầy đủ giá vẽ, bục, 

tượng, các loại mô hình khối chóp, bục, tượng, các loại mô hình như khối 

chóp, trụ, mặt, mũi, đồ gốm… Lớp học lý thuyết dạng lớp học đa phương 

tiện được trang bị đầy đủ các trang thiết bị kỹ thuật hỗ trợ như máy tính và 

máy chiếu…, đảm bảo điều kiện học tập cho sinh viên. Khó khăn lớn nhất 

của sinh viên chuyên ngành trong việc học tập Mỹ thuật là thiếu điều kiện 

tiếp cận sách, ảnh, hiện vật Mỹ thuật. Các đầu sách trên thư viện nhà trường 

còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu tra cứu, tự học, tự nghiên cứu của 

sinh viên về mỹ thuật nói chung và LSMTVN nói riêng.  

1.2.2. Thời lượng và hình thức tổ chức hoạt động chương trình môn học 

Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 

1.2.2.1. Giờ dạy chính khóa 

Sinh viên ngành SPMT sau khi ra trường thường sẽ trở thành những 

giáo viên dạy Mỹ thuật ở trường Tiểu học và Trung học cơ sở. Vốn kiến 

thức về lịch sử Mỹ thuật của các em sẽ có tác động quan trọng tới việc các 

em dẫn dắt những mầm non tương lai của đất nước. Chương trình học 

LSMT VN vì vậy vẫn được chú trọng, quan tâm giảng dạy. 

Thời lượng và nội dung chương trình môn LSMTVN của lớp Cao đẳng 

SPMT chia theo 2 kỳ (học kỳ 1: 30 tiết; học kỳ 2: 30 tiết), cụ thể như sau:  

TT 

Thời 

gian Nội dung giảng dạy 
Số 

tiết 

Nội dung /số tiết giảng 

trên lớp 

Nội dung / số tiết 

thảo luận, tự học 

của SV 

1 

 

 

 

 

Học kỳ 

*Giới thiệu lịch trình 

môn học + Khái luận 

chung về môn học 

Lược sử Mỹ thuật 

VN từ khởi thủy đến 

30 

- Mỹ thuật Tiền sử, Sơ sử 

tại Việt Nam 

- Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ 

Bắc thuộc và thời kỳ tiền 

Đại Việt 

(Ở nhà- tự học) 

5 tiết:  

- Đọc tài liệu 

tham khảo 

- Tổng hợp lại 
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1 

(tháng 

9 – 12) 

 

 

 

thế kỷ XI. 

*Lược sử về mỹ 

thuật Đại Việt từ thế 

kỷ XI- XVI 

- Khái quát về các triều đại 

Việt Nam 

- Mỹ thuật thời  Lý 

- Mỹ thuật thời Trần – Hồ 

- Mỹ thuật thời  Lê Sơ 

- Mỹ thuật thời Mạc 

kiến thức lịch sử 

các triều đại Việt 

Nam 

2 

 

 

 

Học kỳ 

2  

(tháng 

1-5) 

 

*Lịch sử mỹ thuật 

Đại Việt từ thế kỷ 

XVI- XIX 

*Lịch sử Việt Nam 

cận, hiện đại và 

đương đại 

30 

- Mỹ thuật thời Lê Trung 

Hưng 

- Mỹ thuật thời Tây Sơn 

- Mỹ thuật thời Nguyễn 

- Mỹ thuật Việt Nam thời 

Pháp thuộc 

-Mỹ thuật Việt Nam hiện 

đại 

(Ở nhà- tự học) 

5 tiết  

- Tìm hiểu về Mỹ 

thuật dân gian 

 
 

*Thi hết học phần  
- Làm bài thi tự luận trên 

lớp 
 

Mặc dù chương trình học đã được xây dựng, tuy nhiên, do những điều 

kiện khách quan và chủ quan mà công tác giảng dạy bộ môn LSMTVN còn 

gặp nhiều khó khăn. Do điều kiện thực tế, chưa xây dựng được giáo trình, 

giảng viên phụ trách môn học LSMTVN phải thu thập tư liệu từ nhiều 

nguồn khác nhau để phục vụ công việc giảng dạy. Nguồn tài liệu tham khảo 

môn LSMTVN hiện nay tuy khá phong phú nhưng thiếu tính hệ thống. Một 

điểm cũng phải thừa nhận là trong nhiều năm qua nội dung học thiên về 

phần mỹ thuật truyền thống. Do điều kiện tài liệu và tiếp cận với mỹ thuật 

Việt Nam hiện đại hiện nay cũng còn hạn chế. 

1.2.2.2. Giờ dạy ngoại khóa 

 Từ trước tới nay, việc dạy và học mỹ thuật ở trường CĐSP Nam Định 

chủ yếu tập trung vào hoạt động dạy chính khóa. Chỉ có sinh viên năm cuối 

sẽ được tham gia một đợt thăm quan dã ngoại do nhà trường tổ chức bao 

gồm toàn bộ sinh viên bộ môn Âm nhạc và Mỹ thuật tham gia. Thường 

những lần thăm quan dã ngoại có quy mô do nhà trường tổ chức này sẽ 

cho sinh viên đi thăm quan ở Hà Nội hoặc Huế. Những chuyến đi này với 
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lượng người tham gia đông, sinh viên từ nhiều bộ môn, ngành học khác 

nhau cùng tham gia nên chủ yếu có mục đích cho sinh viên thăm quan, dã 

ngoại là chính.  

Phần lớn thời gian dạy và học môn LSMTVN là thời gian dạy học 

chính khóa, trong khi tài liệu sách, hình ảnh và điều kiện tiếp xúc hiện vật 

mỹ thuật của sinh viên còn thiếu. Mặc dù giảng viên đã cố gắng truyền tải 

những kiến thức nền cơ bản nhất, sử dụng các phương tiện kỹ thuật, công 

nghệ hỗ trợ như máy chiếu, phim ảnh nhưng thẳng thắn nhìn nhận, môn học 

chưa thu hút được sinh viên.  

Việc thiếu giáo trình và chưa xây dựng được nội dung ngoại khóa môn 

LSMTVN ở trường CĐSP Nam Định đã ảnh hưởng nhiều tới chất lượng 

giảng dạy bộ môn này. Để đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp giảng 

dạy bộ môn Mỹ thuật, nâng cao chất lượng đào tạo trong đó tập trung kết 

hợp đẩy mạnh các kỹ năng vẽ ký họa, chép họa tiết hoa văn với việc học 

môn LSMTVN, giảng viên bộ môn Mỹ thuật trong quá trình giảng dạy cũng 

đã phối hợp tổ chức một số hoạt động học ngoại khóa cho sinh viên. Năm 

2015, câu lạc bộ (Clb) Mỹ thuật được thành lập gồm 06 giảng viên tổ Mỹ 

thuật trường CĐSP Nam Định, 04 sinh viên lớp SPMT và 07 sinh viên từ 

các lớp GDTH và GDMN yêu thích mỹ thuật tham gia cùng. Clb đã tổ chức 

một số buổi học ngoại khóa như: năm 2016 cho sinh viên thăm quan dã 

ngoại, ký họa phong cảnh ở khu vực chùa Ngô Xá (Yên Lợi, Ý Yên, Nam 

Định); năm 2017 tổ chức cho sinh viên thăm quan, học tập tại Đền Trần – 

Chùa Tháp… 

Các buổi tổ chức học ngoại khóa như vậy mặc dù đã nhận được sự 

quan tâm, ủng hộ của Khoa xã hội và Tổ Âm Nhạc, Mỹ thuật cũng như 

trường CĐSP Nam Định, tuy nhiên những hoạt động này vẫn mang nặng 

tính chất “tự phát” do chưa có một kế hoạch, chương trình, nội dung hoạt 

động cụ thể nào được xây dựng, chuẩn bị. Những hoạt động ngoại khóa như 
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vậy mặc dù nhận được nhiều phản hồi tích cực nhưng vẫn mang tính cục bộ, 

chưa tạo thành những mắt xích quan trọng kết nối được đầy đủ nội dung 

chương trình học chính khóa của môn LSMTVN nói riêng và bộ môn Mỹ 

thuật nói chung. 

 Kết quả phản hồi của sinh viên sau những buổi dã ngoại năm 2016, 

2017, là rất tích cực. Có những sinh viên không thuộc chuyên ngành SPMT 

mà học GDTH hoặc GDMN cũng tỏ ra say mê, thích thú với môn học, tỏ ý 

muốn tham dự nhiều hơn những hoạt động ngoại khóa cùng sinh viên 

chuyên ngành SPMT. Địa bàn tỉnh Nam Định có lượng di tích mỹ thuật lớn, 

các di tích phân bố trên phạm vi không quá xa, các điều kiện về môi trường 

tự nhiên, di sản, con người phù hợp cho các hoạt động ngoại khóa kết hợp 

việc đi vẽ, thăm quan và tìm hiểu LSMTVN. Đây chính là những động lực 

thúc đẩy tác giả luận văn xây dựng một chương trình hoạt động ngoại khóa 

môn LSMTVN tại trường CĐSP Nam Định. 

1.3. Một số di sản văn hóa tiêu biểu ở Nam Định 

Nam Định là vùng đất có truyền thống văn hóa đặc sắc. Nơi đây còn 

lưu giữ đậm đặc các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trải suốt chiều dài 

lịch sử của dân tộc, trong đó nổi bật là văn hóa Trần gắn với hành cung 

Thiên Trường thế kỷ 13.  

Dưới góc độ nhìn nhận địa – văn hóa học, Nam Định là một trong số 

những cái nôi của nền văn minh sông Hồng. Đây là trọng tâm của vùng châu 

thổ phù sa màu mỡ, nên cư dân đã về quần cư sinh sống từ thời tiền sử. 

Những di vật của thời đại đá mới, thời đại Đông Sơn đã được phát hiện. 

Những kết quả nghiên cứu của các ngành Khảo cổ học, Bảo tàng học, dân 

tộc học … đã chứng minh người Việt cổ đã sớm có mặt ở đất Nam Định (Di 

chỉ khảo cổ học Núi Lê, hang Lỗ Xá, Tham Thanh huyện Vụ Bản; núi Hổ 

Sơn xã Liên Minh; Núi Thái xã Kim Thái; núi Gôi thị trấn Gôi…). Khi xã 

hội nước ta bước vào thời kỳ độc lập tự chủ và tiếp diễn những cuộc kháng 
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chiến nhằm gìn giữ độc lập – chủ quyền quốc gia thì vùng đất Nam Định đã 

đóng góp sức người sức của cùng cả nước bảo tồn những giá trị văn hóa – tư 

tưởng chống lại sự áp bức đô hộ của các nền văn hóa khác. 

Những dấu ấn Phật giáo sớm nhất được phát hiện ở tấm bia thời Lý 

(1118) ở chùa Nghĩa Xá, xã Xuân Ninh huyện Xuân Trường. Chùa Nghĩa 

Xá “Viên Quang tự”, nay ở thôn Nghĩa Xá, xã Xuân Ninh, huyện Xuân 

Trường. Đáng chú ý là còn lại tấm bia Viên Quang tự bi minh tính tự (Văn 

bia chùa Viên Quang) được soạn khắc năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ 3 (1121). 

Đây có lẽ là tấm bia thời Lý duy nhất hiện còn tìm thấy được ở Nam Định. 

Giác Hải đại sư khắc bia ở một mặt, chùa này được xây dựng ở bên bờ Nam 

của một nhánh sống Hồng thuộc hương Giao Thủy xưa.  Chùa do Lý Anh 

Tông sáng lâọ, là nơi sư Giác Hải trụ trì. Tuy nhiên ngôi chùa thời Lý trải 

qua dâu bể đã đổi thay nhiều. Ngôi chùa hiện nay rất bề thế, các di vật thờ 

chủ yếu là thế kỷ 17-18. 

Một điểm sáng của văn hóa Phật giáo thời Lý ở Nam Định là trung tâm 

Phật giáo Chương Sơn (xã Yên Lợi huyện Ý Yên). Sang thời Trần, chùa 

tháp Phổ Minh là công trình kiến trúc Phật giáo hoàn chỉnh, nổi bật của Phật 

giáo thời Trần. Tiếp đó, kho tàng văn hóa Trần còn có các ngôi chùa Liên 

Hoa (Mỹ Lộc), chùa Lục Bộ (Nam Trực), chùa Đăng Khôi (Nam Trực), 

chùa An Lá (Nam Trực), chùa Đô Quan (Ý Yên), chùa Phúc Lâm (Ý yên), 

là những ngôi chùa còn giữ được bệ đá hoa sen khối hộp tiêu biểu cho văn 

hóa Phật giáo thời Trần.  

Tiếp theo các thế kỷ sau, đạo Phật càng ngày càng được hòa vào các 

sinh hoạt làng xã, các ngôi chùa lớn cũng được tu bổ, xây dựng. Thời Mạc, 

các ngôi chùa lớn như Phổ Minh, Thanh Quang (Cữ Trữ), Đệ Nhị, Thọ 

Nghiệp (Xuân Trường)… được tu sửa, làm mới. Thế kỷ 16-17, các làng 

nghề thủ công phát triển mạnh mẽ. Nam Định nổi lên các làng nghề sơn, 
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nghề gỗ vang danh thiên hạ như sơn mài Cát Đằng, đồ gỗ La Xuyên, đồ 

đồng Tống Xá… Nghệ thuật chạm khắc gỗ thời kỳ này đạt nghệ thuật đỉnh 

cao mà thể hiện rất rõ trên các chạm khắc kiến trúc ở chùa chiền và đình 

làng ở Nam Định. Thời Lê Trung Hưng, các danh lam như Keo (Xuân 

Trường), Thanh Quang (Cự Trữ), Cổ Chất (Trực  Ninh), Đại Bi (Nam Trực), 

Phúc Chỉ (Ý Yên).. cũng được tu sửa hoành tráng, đến nay vẫn còn giữ được 

những giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật cao.  

Về nghệ thuật đình làng thế kỷ 16-17 ở Nam Định tuy không sánh 

được về quy mô so với các đình xứ Đông, xứ Đoài hay xứ Bắc nhưng lại 

không kém về độ tinh xảo trong nghệ thuật chạm khắc như các đình Hưng 

Lộc (Nghĩa Hưng), đình Mỹ Trung, đình Cao Đài (Mỹ Lộc), đình (đền) 

Xám (Nam Trực), đình Đô Quan (Ý Yên)… Về nghệ thuật lăng mộ, tuy 

Nam Định không có những lăng mộ tiêu biểu nhưng số lượng 09 lăng mộ 

mà điển hình là khu lăng mộ ông Đá (Vụ Bản) niên đại thế kỷ 18 phần nào 

cũng giúp học sinh, sinh viên có thể nắm bắt được loại hình kiến trúc, tượng 

thờ, tượng hậu lăng mộ thời kỳ này. Gắn với loại hình tranh thờ, cũng ở Vụ 

Bản (Nam Định) còn tìm thấy được hai bức tranh chân dung quý có niên đại 

thế kỷ 17-18 là bức chân dung Luân Quận Công Vũ Công Chấn (thế kỷ 17) 

và tranh chân dung Trạng Lường Lương Thế Vinh (1441-1496, tuy nhiên 

bức tranh mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 17-18). Bức tranh chân dung 

Luân Quận Công Vũ Công Chấn hiện được lưu giữ tại từ đường nhà họ Vũ 

xã Đại An là một bức tranh chân dung khổ lớn. Tranh thờ trạng lường 

Lương Thế Vinh ở đền thờ Cao Hương xã Liên Bảo huyện Vụ Bản. Hai bức 

tranh này được vẽ bằng chất liệu bột màu trộn dầu trẩu vẽ trên vải bố. Lối vẽ 

giàu tính ước lệ ở thế dáng ngồi của nhân vật và không gian trong tranh, tuy 

nhiên gương mặt lại mang tính chất tả thực. Về mặt nghệ thuật, bức tranh vẽ 

Trạng Lường Lương Thế Vinh được thể hiện có phần chuẩn mực và lối vẽ 
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công bút ở trình độ cao. Trong khi chân dung Luân Quận Công có hình thức 

mộc mạc hơn, mang sắc thái dân gian từ màu sắc cho tới đường nét và cách 

thể hiện gương mặt. 

Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc thế kỷ 19 có thể kể tới các ngôi chùa 

tiêu biểu như chùa Cổ Lễ, chùa Vọng Cung (xưa là điện Kính Thiên)… 

Cũng trong thế kỷ 19, quần thể phủ Dày cũng là điểm thăm quan, dã ngoại 

lý tưởng cho sinh viên thăm quan tìm hiểu về loại hình thờ Mẫu đặc sắc ở 

Việt Nam nói chung và Nam Định nói riêng. 

Ngoài ra, những ngôi nhà thờ của người theo đạo Thiên chúa cũng là 

điểm sáng về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, tranh kính của Nam Định. Đạo 

Thiên chúa có mặt ở Nam Định vào năm 1533 tại cửa bể Ninh Cường (Trực 

Ninh). Nam Định là một trong những nơi đạo Thiên chúa thâm nhập và phát 

triển sớm nhất. Tuy vậy những tòa thánh có niên đại từ thế kỷ 16 không còn, 

chỉ còn lại những nhà thờ từ giữa thế kỷ 19 đến những năm đầu thế kỷ 20. 

Toàn tỉnh Nam Định có hơn 698 nhà thờ xứ họ, nhà nguyện, nhà dòng, trong 

đó nổi bật 12 nhà thờ có phong cách kiến trúc dân tộc. Hệ thống nhà thờ lớn 

như tòa giám mục Bùi Chu (xây dựng năm 1885), vương cung thánh đường 

Phú Nhai (xây dựng thế kỷ 18, sửa lại năm 1933), đền Thánh Kiên Lao, nhà 

thờ Trung Linh, nhà thờ lớn Nam Định… Đây đều là những công trình kiến 

trúc bề thế có sự hòa nhập giữa kiến trúc phương tây với kiến trúc Việt Nam 

truyền thống. 

Có thể nhận thấy, tiềm năng di sản văn hóa tỉnh Nam Định rất phong 

phú và đa dạng. Ở từng di tích, ngoài việc nghiên cứu LSMT ta còn có thể 

nghiên cứu, khai thác những giá trị đạo đức, tư tưởng, phong tục, tập quán, 

lễ hội, tín ngưỡng… của dân tộc. Đó là những điều kiện tốt để xây dựng 

chương trình hoạt động ngoại khóa cho sinh viên Mỹ thuật học tập. 
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Tiểu kết  

Bộ môn LSMTVN được giảng dạy tại trường CĐSP Nam Định từ 

nhiều năm nay, tuy nhiên chủ yếu vẫn giảng dạy theo hình thức lên lớp vào 

giờ chính khóa. Điều kiện sách vở, tài liệu tham khảo của sinh viên còn 

khan hiếm; các phương án, hoạt động dạy học còn nghèo nàn nên chưa thu 

hút, chưa tạo được sự hứng khởi cho sinh viên học tập. 

Hoạt động ngoại khóa là hoạt động tổ chức ngoài giờ học chính khóa, 

bên cạnh những lợi ích về việc lôi kéo học sinh vào các hoạt động xã hội có 

ích, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng học tập còn hướng học sinh vào việc 

củng cố kiến thức môn học sau giờ học chính khóa. 

Bộ môn Mỹ thuật nói chung và môn LSMTVN nói riêng có đặc thù 

phù hợp với việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, chương trình 

hoạt động ngoại khóa của sinh viên Mỹ thuật ở trường CĐSP Nam Định còn 

hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng. Việc tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa gắn với học tập Mỹ thuật và LSMTVN có ý nghĩa thiết thức trong việc 

nâng cao chất lượng dạy và học ở trường CĐSP Nam Định; gắn kết hoạt 

động của sinh viên và giảng viên. 

Nam Định là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa với những di tích lịch 

sử, văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu cho sự phát triển của LSMTVN. Việc khai 

thác các di tích này vào hoạt động ngoại khóa cho sinh viên học tập, tìm 

hiểu có ý nghĩa thiết thực, giúp các em ngoài việc nâng cao kiến thức, củng 

cố, vận dụng được kiến thức học LSMTVN trong giờ học chính khóa còn 

nâng cao tay nghề vẽ, hiểu biết về lịch sử văn hóa địa phương; thêm yêu và 

quý trọng vốn cổ dân tộc; khích lệ niềm đam mê, truyền lửa đam mê cho các 

thế hệ học sinh sau này. 
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Chương 2 

BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MÔN 

 LỊCH SỬ MỸ THUẬT VIỆT NAM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG  

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH 

 

2.1. Cách thức tổ chức và hoạt động 

2.1.1. Hình thức tổ chức  

Do số lượng học viên ngành SPMT là khá ít, lượng tuyển sinh đầu vào 

hàng năm không ổn định, nên hoạt động ngoại khóa được tổ chức theo mô 

hình Clb Mỹ thuật là mô hình hoạt động phù hợp. Không chỉ tạo sân chơi, 

và lớp học bổ ích cho sinh viên chuyên ngành mà còn thu hút các bạn trẻ 

yêu thích mỹ thuật tham gia. Từ mô hình Clb Mỹ thuật đã hình thành từ 

2015, các giảng viên tổ Mỹ thuật đã duy trì hoạt động của Clb này ở phạm 

vi hoạt động mỗi năm 01 lần tổ chức triển lãm tranh nhóm. Clb duy trì số 

lượng  mỗi năm 15 – 20 thành viên (04 giảng viên Mỹ thuật là thành viên cố 

định), các tân sinh viên sẽ được giới thiệu về hình thức tổ chức và hoạt động 

của Clb, tùy theo nguyện vọng mà được kết nạp vào, việc này giúp Clb duy 

trì thành viên ở khoảng 15 – 20 người, thay cho những bạn sinh viên ra 

trường, chuyển sinh hoạt đi nơi khác. 

Dựa trên lực lượng hiện có, luận văn dự kiến chương trình hoạt động 

thường niên của Clb gắn với việc giáo dục môn LSMTVN ở trường CĐSP 

Nam Định như sau:  

Mỗi năm học tổ chức 05 buổi học ngoại khóa và 01 buổi tổng kết 

chuyên đề LSMTVN (kết hợp vẽ ký họa, chép hoa văn vốn cổ) theo các chủ 

đề trọng điểm: Tổng quan; Mỹ thuật thời Lý; Mỹ thuật thời Trần kết hợp 

Mỹ thuật Lê Sơ và Mạc; Mỹ thuật thời Lê Trung Hưng và Nguyễn; Mỹ 

thuật dân gian và Mỹ thuật hiện đại. (Dự kiến vào thứ 7 các tuần thứ 3 của 

tháng 10, 11, 12, 2, 3; tổng kết hoạt động vào tháng 4). 
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Cụ thể dự kiến thời gian và hoạt động như sau:  

TT Thời 

gian 

Địa điểm Giai đoạn 

mỹ thuật 

Hoạt động Ghi chú 

Học kỳ 1 

1 Tháng 

10 

Bảo tàng Nam 

Định 

Tổng quan 

LSMTVN 

qua hiện vật 

trưng bày ở 

Bảo tàng 

Sáng  - Nghe thuyết minh tìm hiểu 

hiện vật trưng bày tại Bảo 

tàng 

Thứ 7 tuần 

thứ 3 của 

tháng 10 

Chiều - Chép họa tiết hoa văn vốn 

cổ hiện vật bày ở Bảo tàng. 

2 Tháng 

11 

Cụm di tích núi 

Chương Sơn 

(chùa Ngô Xá, 

Phi Lai) 

Mỹ thuật thời 

Lý 

Sáng - Giao lưu tìm hiểu lịch sử 

di tích 

- Chép vốn cổ 

Thứ 7 tuần 

thứ 3 của 

tháng 11 

Chiều - Vẽ ngoại cảnh 

3 Tháng 

12 

Cụm di tích đền 

Trần, chùa Tháp 

Mỹ thuật thời 

Trần, Lê Sơ, 

Mạc 

Sáng  - Giao lưu tìm hiểu lịch sử 

di tích 

- Chép vốn cổ 

Thứ 7 tuần 

thứ 3 của 

tháng 12 

Chiều - Vẽ ngoại cảnh Nghỉ 

tháng tết 

(tháng 1 – 

giữa tháng 

2) 

Học kỳ 2 

4 Tháng 

2  

1 trong các Cụm 

di tích khu vực 

Xuân Trường, 

Trực Ninh, Nam 

Trực, Nghĩa 

Hưng hoặc Vụ 

Bản. 

Mỹ thuật thời 

Lê Trung 

Hưng 

Sáng  Tìm hiểu lịch sử di tích 

- Vẽ ngoại cảnh 

Chiều - Tiếp tục vẽ ngoại cảnh Thứ 7 tuần 

thứ 3 của 

tháng 2 

5 Tháng 

3 

Làng tranh 

Đồng Hồ và Bảo 

tàng Mỹ thuật 

Việt Nam 

Mỹ thuật dân 

gian, Mỹ 

thuật hiện đại 

(tổng kết tiến 

trình 

LSMTVN) 

Sáng  - Giao lưu nghệ nhân, tìm 

hiểu lịch sử, đặc trưng tranh 

dân gian Đông Hồ 

- Trải nghiệm in tranh dân 

gian Đông Hồ 

Thứ 7 tuần 

thứ 3 của 

tháng 3 

Chiều Nghe thuyết minh, thăm 

quan Bảo tàng Mỹ thuật 

Việt Nam 

6 Tháng 

4 

Tổng kết hoạt 

động ngoại khóa  

Trưng bày 

sản phẩm 

hoạt động cả 

năm học. 

Sáng  Khai mạc triển lãm sản 

phẩm hoạt động ngoại khóa: 

ảnh chụp tin hoạt động, bài 

chép họa tiết hoa văn vốn 

cổ; bài vẽ ngoại cảnh. 

Trong 

tháng 4 

đến tháng 

5 

Chiều Thuyết trình 04 chuyên đề 

theo nhóm (04 nhóm, 1 

nhóm 2-3 người), mỗi nhóm 

phụ trách 1 nội dung hoạt 

động từ 2-5 
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2.1.2. Những ưu điểm và hạn chế của hoạt động ngoại khóa tổ chức dưới 

hình thức câu lạc bộ  

2.1.2.1. Ưu điểm 

Ưu điểm của việc hoạt động theo hình thức Clb là sinh viên không bị 

gò bó, không tạo cảm giác khuôn khổ lớp học; sinh viên có điều kiện được 

giao lưu, học hỏi với các thầy và các bạn bên ngoài môi trường lớp học, tạo 

môi trường học tập cởi mở.  

Do thời gian học tập của sinh viên là 3 năm, các sinh viên năm 3 sau 

khi ra trường sẽ bồi thế vào đó là sinh viên năm nhất. Việc duy trì hoạt động 

hàng năm sẽ tạo cơ hội cho các sinh viên năm 2, năm 3 được đi tham gia 

hoạt động ngoại khóa nhiều, giúp các em có được trải nghiệm dày dặn hơn, 

đồng thời có thể hỗ trợ được giảng viên trong việc hướng dẫn các bạn sinh 

viên mới khi họ còn bỡ ngỡ, non kinh nghiệm thực tế.  

Hoạt động theo hình thức Clb (duy trì số lượng 15 – 20 người) cũng là 

điều kiện tốt để giảng viên có thể tổ chức các buổi tổng kết bằng hình thức 

triển lãm sản phẩm hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Thông qua đó, 

không chỉ giới thiệu được kết quả hoạt động của sinh viên mà còn giúp các 

em thêm tự tin, thêm yêu thích môn học; việc xem lại tác phẩm của cá nhân, 

của nhóm cũng đồng thời giúp các em một lần nữa hồi tưởng lại quá trình 

học tập ngoại khóa, nắm vững các kỹ năng nghề nghiệp nói chung, kiến thức 

môn LSMTVN nói riêng.  

2.1.2.2. Hạn chế 

Hạn chế của sinh viên hệ cao đẳng chuyên ngành mỹ thuật ở địa 

phương là số lượng sinh viên chuyên ngành ít, thời lượng cho môn học LS 

MTVN là không nhiều. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình tổ 

chức học và kết quả môn học.  
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Thời lượng học trình môn học LSMTVN của sinh viên lớp SPMT và 

các lớp GDTH, GDMN là khác nhau. Sinh viên lớp SPMT có số đơn vị học 

trình cho môn LSMTVN là nhiều hơn so với hai lớp GDTH và GDMN. Vì 

vậy khi tổ chức lớp học theo hình thức Clb (có kết hợp sinh viên lớp SPMT, 

lớp GDTH, lớp GDMN) thì không thể đặt yêu cầu quá cao đối với tất cả 

sinh viên. 

Hoạt động ngoại khóa chỉ được tổ chức vào các ngày nghỉ trong tuần 

(thứ 7, hoặc chủ nhật), việc duy trì sĩ số thành viên trong Clb sẽ không thể 

đảm bảo 100% sinh viên tham gia đầy đủ các hoạt động. 

Do những điều kiện chủ quan và khách quan, hoạt động ngoại khóa sẽ 

được tổ chức theo lộ trình (tiến trình LSMTVN) nhưng với điều kiện thời 

gian tổ chức hoạt động của năm học như vậy thì các buổi hoạt động ngoại 

khóa sẽ không hoàn toàn bám sát từng bài học chính khóa trên lớp. 

2.2. Xây dựng chương trình nội dung hoạt động ngoại khóa môn Lịch 

sử Mỹ thuật Việt Nam và yêu cầu cụ thể 

Bảo tàng tỉnh và các di tích có giá trị lịch sử, nghệ thuật tiêu biểu trên 

địa bàn tỉnh Nam Định có mối quan hệ gắn liền với dòng chảy LSMTVN là 

cơ sở nền tảng cho việc đặt ra các phương án hoạt động ngoại khóa cho sinh 

viên Mỹ thuật trường CĐSP Nam Định. Với hệ thống di tích lịch sử, di tích 

kiến trúc nghệ thuật phong phú, phân bố dàn trải trên địa bàn tỉnh Nam 

Định, luận văn có thể đưa ra nhiều phương án hoạt động ngoại khóa phù hợp 

với mục tiêu và yêu cầu của nhà trường, hấp dẫn, lôi cuốn sự tham gia của 

sinh viên. 

 Các phương án hoạt động ngoại khóa được chủ động bố trí theo nội 

dung tiến trình môn LSMTVN. 

2.2.1. Ngoại khóa 1. Tổng quan Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam  

- Địa điểm dự kiến: Bảo tàng tỉnh Nam Định. 
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- Thời gian dự kiến: 1 ngày 

- Mục đích buổi học:  

+ Sinh viên hiểu và nắm được tổng quan môn học LSMTVN. 

+ Liên hệ được mối quan hệ giữa LSMT địa phương trong dòng chảy 

LSMTVN – nắm bắt được về các di tích trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam 

Định. 

- Yêu cầu buổi học: 

Sinh viên nắm được tổng quan hệ thống hiện vật và tiến trình 

LSMTVN bày ở Bảo tàng tỉnh Nam Định. 

- Phương pháp: 

+ Đọc sách, tìm hiểu trước về các giai đoạn lịch sử. 

+ Nghe chuyên gia giới thiệu tổng quan.  

+ Chia nhóm thực hiện ghi chép, vẽ họa tiết hoa văn vốn cổ. 

+ Tổng kết hoạt động, bài vẽ. 

2.2.1.1. Hoạt động, nội dung kiến thức truyền tải cơ bản 

Sáng: Tập trung thăm quan nghe thuyết minh viên giới thiệu tổng quan 

Bảo tàng tỉnh Nam Định . 

Chia nhóm: 04 nhóm. 

Hoạt động nhóm: mỗi nhóm phụ trách ghi chép, tìm hiểu về đặc trưng 

mỹ thuật của 1 giai đoạn trọng điểm. Cụ thể, bảo tàng tỉnh Nam Định có thế 

mạnh về các hiện vật Mỹ thuật các giai đoạn: Mỹ thuật thời Lý (nhóm1), 

Mỹ thuật thời Trần (nhóm 2), Mỹ thuật thời Mạc (nhóm 3), Mỹ thuật thời 

Lê Trung Hưng - Mỹ thuật thời Nguyễn (nhóm 4). 

Chiều: các nhóm tiếp tục chọn, chép ký họa vốn cổ đặc trưng của từng 

giai đoạn mỹ thuật. 

Tổng kết hoạt động, bài vẽ. 

2.2.1.2. Sơ lược về Bảo tàng tỉnh Nam Định 
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Bảo tàng Nam Định là một trong số bảo tàng cấp tỉnh có lịch sử hình 

thành khá sớm trong toàn quốc. Tiền thân là phòng Bảo tàng thuộc Ty Văn 

hoá Nam Định ra đời năm 1958. Năm 1980, UBND tỉnh có quyết định thành 

lập Nhà bảo tàng. Từ đây Bảo tàng tỉnh đã chính thức trở thành một thiết 

chế văn hóa có đầy đủ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của một bảo 

tàng cấp tỉnh. Năm 2011, Bảo tàng tỉnh Nam Định đã được xếp hạng 2 trong 

hệ thống bảo tàng Việt Nam. 

Bảo tàng tỉnh Nam Định trưng bày gần hai nghìn tài liệu, hiện vật tiêu 

biểu được lựa chọn từ các bộ sưu tập của Bảo tàng. Hình thức trưng bày 

theo tiến trình thời gian, phản ánh một cách sinh động và tương đối toàn 

diện đặc trưng lịch sử xã hội của tỉnh Nam Định: từ thời kỳ tiền sử, văn hóa 

Đông Sơn, thời kỳ Bắc thuộc, thời Lý, thời Trần, thời Lê sơ – Mạc, Hậu Lê, 

thời Nguyễn và Pháp thuộc, thời kỳ cách mạng kháng chiến chống Pháp và 

chống Mỹ… 

Những năm 80, các nhà khảo cổ học đã tiến hành khảo sát và khai quật 

Hang Lồ (núi Lê, xã Tam Thanh), hàng trăm di vật bằng đá: cuốc đá, rìu đá 

và các đồ đất nung đã được phát hiện. Bộ sưu tập này góp phần minh chứng 

cho chủ nhân văn hóa Vụ Bản có mặt rất sớm ở vùng đất này, ít nhất cũng từ 

6000-8000 năm về trước. Tại Núi Gôi, các nhà khảo cổ cũng phát hiện hai 

trống đồng1. Các hiện vật này hiện đều được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh 

Nam Định. 

Với thế mạnh là vùng đất có địa thế chiến lược, giai đoạn thời Lý ở 

Bảo tàng tỉnh Nam Định có được bộ sưu tập điêu khắc đá tháp Chương Sơn, 

sưu tập đất nung thời Lý. Những hiện vật này không chỉ có giá trị về tính 

toàn vẹn mà còn ở tính độc đáo, đặc biệt có thể kể đến lan can thành bậc vũ 

nữ bằng đá hiếm có, chưa thấy ở các di tích thời Lý khác (chùa Phật Tích, 

chùa Long Đọi, chùa tháp Tường Long). Đặc biệt tới thời Trần, với vai trò 
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vùng đất phát tích, quê hương của nhà Trần, sưu tập mỹ thuật thời Trần của 

Bảo tàng tỉnh Nam Định khá mạnh với sưu tập đồ dùng sinh hoạt và vật liệu 

kiến trúc thời Trần đào được từ vùng Tức Mặc và các điểm trọng yếu trong 

và quanh phủ Thiên Trường… Bộ sưu tập đồ gốm tôn giáo thời Lê – Mạc ở 

Bảo tàng tỉnh Nam định cũng thuộc dạng xuất sắc, trong đó có bộ chân đèn 

và lư hương gốm men thời Mạc (1590) đã được công nhận Bảo vật quốc gia 

đợt 2 (năm 2014)2. Bộ sưu tập điêu khắc gỗ và đồ đồng thời Hậu Lê (Lê 

Trung Hưng) của Bảo tàng tỉnh Nam Định cũng rất chất lượng, đặc biệt là 

các mảnh chạm khắc đình làng, các tượng nghê (sư tử) bằng gỗ và cây 

hương, đèn đồng… Ngoài ra các điêu khắc tượng mẫu, các hiện vật về 

Trường thi hương triều Nguyễn và Thành Nam xưa… cũng là những hiện 

vật điển hình, đặc trưng của văn hóa tỉnh Nam Định. 

Với điều kiện cơ sở vật chất tốt, hiện vật đầy đặn, có giá trị lịch sử và 

giá trị nghệ thuật cao được trưng bày hợp lý, Bảo tàng tỉnh Nam Định đáp 

ứng tốt nhu cầu nghiên cứu, thăm quan học tập của sinh viên mỹ thuật, là 

điểm đến quan trọng không thể thiếu giúp các em sinh viên có cái nhìn tổng 

quan về LSMT địa phương nói riêng và LSMTVN nói chung thông qua đặc 

trưng nghệ thuật của các giai đoạn lịch sử tiêu biểu. 

2.2.2. Ngoại khóa 2. Mỹ thuật thời Lý 

- Địa điểm dự kiến: Cụm di tích chùa Ngô Xá và chùa Phi Lai (chùa 

Nề) trên núi Ngô Xá (Yên Lợi, Ý Yên, Nam Định)  

- Thời gian dự kiến: 1 ngày 

- Mục đích buổi học: Sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với di tích, hiện 

vật, tiếp xúc trực tiếp cuộc sống của nhân dân địa phương. 

- Yêu cầu buổi học: Nắm được lịch sử và tổng quan hiện vật tại cụm di 

tích; chép một số mẫu họa tiết hoa văn đặc trưng của Mỹ thuật Lý; 01 – 02 

bài ký họa phong cảnh đền chùa, phong cảnh nông thôn. 
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- Phương pháp: kết hợp các hoạt động tham quan, vẽ ngoài trời, Nghe 

nói chuyện về mỹ thuật và mạn đàm theo chuyên đề 

Tổng kết, giới thiệu, chia sẻ sản phẩm cá nhân 

2.2.2.1. Hoạt động, nội dung kiến thức truyền tải cơ bản 

Sáng: Có mặt tại di tích, tập trung đi thăm các điểm: Chùa Ngô Xá, 

chùa Phi Lai, phế tích tháp Chương Sơn nghe giới thiệu tổng quan về khu di 

tích.  

Chiều: Ký họa phong cảnh, hoặc chép họa tiết vốn cổ. 

Tổng kết hoạt động, bài vẽ. 

2.2.2.2. Sơ lược về Cụm di tích chùa Ngô Xá và chùa Phi Lai (chùa Nề) trên 

núi Ngô Xá (Mỹ thuật thời Lý)  

Xã Yên Lợi có quần thể di tích đình – chùa Ngô Xá, chùa Phi Lai (chùa 

Nề) và phế tích tháp Chương Sơn. Các hiện vật thời Lý tại quần thể di tích 

Đình - chùa Ngô Xá, chùa Nề và phế tích Tháp Chương Sơn là minh chứng 

cho một vùng địa linh, còn lưu giữ nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa 

cũng như kiến trúc, nghệ thuật. 

Chùa Ngô Xá được xây dựng ở lưng sườn núi, mặt quay về hướng tây 

nam. Chùa được thiết kế theo kiểu chữ “đinh”, gồm: Bái đường 3 gian 2 

chái, tam bảo 3 gian. Hiện nay trong chùa Ngô Xá còn lưu giữ được một số 

bảo vật thời Lý, tiêu biểu là pho tượng Phật A Di Đà bằng đá với những nét 

chạm trổ tinh tế. Đây là một trong những tượng Phật bằng đá có niên đại 

sớm nhất thời Lý hiện còn lưu giữ được ở Bắc Bộ. Năm 2013, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2599/QĐ-TTg, về việc công nhận 37 

bảo vật quốc gia, trong đó có pho tượng Phật A Di Đà thời Lý hiện đang lưu 

giữ tại chùa Ngô Xá.  

Theo Đại Việt Sử Ký toàn thư thì vùng đất Nam Định nay mà một phần 

là Ứng Phong3 xưa, dưới triều các vua Lý có vị trí chiến lược và được chú 
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trọng. Năm 1117, “Đinh Dậu (Hội Tường Đại Khánh) năm thứ 8 (1117), 

tháng 3, ngày Bính Thìn, vua ngự đến núi Chương Sơn để khánh thành bảo 

tháp Vạn Phong Thành Thiện, có rồng vàng hiện”. Cũng năm ấy, Vua về 

ngự hành cung Ứng Phong4 xem cày ruộng. Liền các năm 1123, 1124, 1125, 

1127 khi thì vua về Ứng Phong xem gặt lúa, khi lại về xem cày ruộng. Như 

vậy liên tục trong nhiều năm, vua Lý Nhân Tông đã hiều lần về Ứng Phong 

để khuyến khích sản xuất. Việc xây chùa Chương Sơn với tháp Vạn Phong 

Thành Thiện cũng cho thấy vị trí và vai trò Phật giáo của vùng đất này. 

Hành cung Ứng Phong cũng là nơi hoàng tử trưởng Long Xưởng sinh ra vào 

tháng 11 năm Tân Mùi (1151), niên hiệu Đại Định thứ 12. 

Di tích Chùa Ngô Xá và tháp Vạn Phong Thành Thiện đã được nghiên 

cứu khai quật công bố từ năm 1970. Trên đỉnh núi Ngô Xá còn dấu vết rất rõ 

của công trình kiến trúc chùa Ngô Xá và ngọn bảo tháp Vạn Phong Thành 

Thiện. Việc xây dựng cây tháp này được Việt Sử lược chép: “Năm Mậu Tý 

niên hiệu Long Phù Nguyên Hóa năm thứ 8 (1108) mùa xuân, tháng giêng 

xây tháp Chương Sơn”  (Việt Sử lược, bản dịch của GS Trần Quốc Vượng, 

H.1960, tr.123). Tới năm “Hội Tường Đại Khánh năm thứ 8 (1117) tháng 3 

ngày Bính Thìn, vua ngự đến núi Chương Sơn để khánh thành tháp Vạn 

Phong Thành Thiện” (Đại Việt sử ký toàn thư). Như vậy, tháp được xây 

dựng từ năm 1108 đến năm 1117 thì hoàn thành. Tháp Chương Sơn đã bị 

phá hủy tan tành bằng địa (theo văn bia ở chùa Ngô Xá tạc năm 1670 ghi 

lại). Toàn bộ ngọn tháp cao lớn như thế, trong cuộc khai quật chỉ thu được 

200 di vật và không đến 50 viên gạch nguyên vẹn (KCH, 5-6; 6/1970, Viện 

Khảo cổ học Việt Nam). Trong số gạch đó có những viên gạch khắc chữ 

Hán “Lý gia đệ tứ đế Long Phù Nguyên Hóa ngũ niên tạo” nghĩa là những 

viên gạch được tạo năm 1105 (3 năm trước khi dựng tháp). Những hiện vật 

đẹp, nguyên vẹn như đĩa đá tròn có chạm khắc rồng, lá đề, khỉ, gạch, thành 
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bậc lan can, các thành phần kiến trúc khác bằng đá có chạm rồng, hoa văn 

sóng nước, hoa cúc… tiêu biểu cho phong cách kiến trúc điêu khắc thời Lý 

hiện đã được đưa về trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Nam Định. Hiện trên đỉnh 

núi Chương Sơn chỉ còn lại nền móng tháp Vạn Phong Thành Thiện được 

tạo từ những khối đá chữ nhật lớn, xung quanh vương vãi một số mảnh gạch 

vụn. Sau những biến thiên của thời gian, pho tượng Phật Adiđà bằng đá 

được chuyển xuống thờ ở ngôi chùa Ngô Xá hiện nay. Pho tượng này tuy 

nhỏ hơn pho tượng Adiđà chùa Phật Tích nhưng xét về tổng thể toàn bộ pho 

tượng gồm cả bệ thì đây là pho tượng thời Lý còn nguyên vẹn nhất hiện nay. 

Ngoài ra, cách chùa Ngô Xá vài trăm mét, cũng ở chân núi còn chùa 

Phi Lai (chùa Nề) là nơi giữ được đế bia rồng ổ thời Lý xưa từ trên đỉnh núi 

trượt xuống. Về kích thước thì đế bia này nhỏ hơn đế bia chùa Long Đọi (Hà 

Nam), tuy nhiên hình thức nghệ thuật thì tương đồng. Cặp rồng thời Lý to 

lớn cuộn chầu vào nhau thành dạng rồng ổ, có tạo hình khối đầy đặn, các 

nhịp thắt túi, uốn khúc đều đặn, thể hiện nét đẹp mềm mại, tinh tế của nghệ 

thuật điêu khắc thời Lý. 

Hiện ở chùa Ngô Xá cũng lưu các hiện vật mỹ thuật giai đoạn Lê 

Trung Hưng có giá trị như tấm bia thời Lê niên hiệu Cảnh Trị 8 và một pho 

tượng Hậu Phật có cùng niên đại. Qua việc giới thiệu một số hiện vật có giá 

trị lưu giữ tại chùa cũng hướng cho sinh viên nắm được, trong các di tích 

thường tồn tại nhiều lớp hiện vật với các niên đại khác nhau. 

2.2.3. Ngoại khóa 3. Mỹ thuật thời Trần, Lê Sơ, Mạc  

- Địa điểm dự kiến: Cụm di tích Đền Trần – Chùa Tháp 

- Thời gian dự kiến: 1 ngày 

- Mục đích buổi học: Sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với di tích, hiện 

vật, tìm hiểu văn hóa, tín ngưỡng cổ truyền của dân tộc. 
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- Yêu cầu buổi học: Nắm được lịch sử và tổng quan hiện vật tại cụm di 

tích; chép một số mẫu họa tiết hoa văn đặc trưng của Mỹ thuật Trần; Lê – 

Mạc; ký họa phong cảnh đền, chùa. 

- Phương pháp: kết hợp các hoạt động 

Tham quan, vẽ tại thực địa, nghe nói chuyện về mỹ thuật và mạn đàm theo 

chuyên đề. 

Tổng kết, giới thiệu, chia sẻ sản phẩm cá nhân và nhóm (chi 02 nhóm, 1 

nhóm phụ trách tìm hiểu đặc trưng Mỹ thuật Trần, 1 nhóm phụ trách đặc trưng Mỹ 

thuật giai đoạn Mỹ thuật Lê – Mạc), có bài chép họa tiết hoa văn vốn cổ hoặc ký 

họa phong cảnh. 

2.2.3.1. Hoạt động, nội dung kiến thức truyền tải cơ bản 

Sáng: tập trung nghe giới thiệu về cụm di tích; chia nhóm, thăm quan tự 

do 

Chiều: Vẽ ký họa phong cảnh, chép họa tiết vốn cổ. 

Tổng kết hoạt động, bài vẽ. 

2.2.3.2. Sơ lược về Cụm di tích Đền Trần – Chùa Tháp (mỹ thuật thời Trần, Mạc)  

Quần thể di tích đền Trần, chùa Tháp xã Lộc Vượng là một điển hình của 

di sản văn hóa thời Trần ở Việt Nam. Đây là khu di tích trải qua nhiều thế kỷ 

được đặt dưới sự quản lý của nhà nước phong kiến thời độc lập tự chủ (đặc biệt 

ở các giai đoạn Lý-Trần, Lê-Mạc). Là một khu di tích có nhiều dấu ấn văn hóa, 

lịch sử từ thế kỷ 13 – gắn với vương triều Trần. Các giá trị văn hóa ở đây được 

bảo tồn và khai thác rất tích cực, dấu ấn văn hóa rõ nét nhất là mỹ thuật thời 

Trần, mỹ thuật thời Mạc và mỹ thuật thời Nguyễn. Đây là khu di tích được xếp 

hạng di tích đặc biệt quan trọng quốc gia.  

Chùa Phổ Minh 

Chùa Tháp ở cách trung tâm thành phố Nam Định chừng 5 cây số, cách 

trường CĐSP NAM ĐỊNH chừng 2-3 cây số. Chùa ở trên một khu đất khá 

rộng, trước chùa và xung quanh có cây to bao bọc. 
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Bài minh chuông chùa Phổ Minh đúc năm Cảnh Thịnh thứ 4 (1796) 

ghi: “Chùa Phổ Minh trước đây vốn là một đại danh lam ở nước Nam Việt 

xây dựng vào lúc triều Lý đang thịnh vượng, sau lại tu sửa thêm trong đời 

Trần”.  

Ngọn tháp cổ được xây dựng từ đời Trần Anh Tôn năm 1300. Tháp 

gồm 14 tầng kể cả đỉnh cao chừng 21 thước. Tháp này trước bằng đá mộc, 3 

tầng trên bằng đồng. Mỗi hòn đá đều có chữ Hưng Long (niên hiệu vua Trần 

Anh Tôn) và một lỗ nhỏ luồn dây đồng để giữ tháp cho vững (sách Nam 

Định địa dư thì lại chép tháp xây bằng gạch, 2 tầng dưới bằng đá. Bên tháp 

có cột đá, buộc giây đồng chẳng với đỉnh tháp). Chân tháp xây vuông vắn. 

Khi Trương Văn Thái về sửa chữa chùa đã gán lại và xây gạch ra ngoài 

ngọn tháp cổ nên những chữ niên hiệu Hưng Long đã bị bịt hết. Trên đỉnh 

tháp có một đỉnh đồng lớn có nắp đậy gọi là xá lị. Tương truyền khi quân 

Tây Sơn ra Bắc Hà, lấy mất những thành phần bằng đồng trên tháp rồi xây 

lại 3 tầng trên bằng gạch. Cũng có ý kiến truyền lại cho rằng khi tháp mới 

xây không có ba tầng trên. Sau khi Trương Văn Thái về sửa chữ chùa, xây 

gạch to cao hơn và xây thêm 3 tầng trên. Khi sửa tháp, Trương Văn Thái 

đào được một cây bút đá, chạm tòa sen, cao chừng 1 thước. Ông sửa tháp 

xong thì đem đặt cây bút đá trên đỉnh. 

Qua khỏi tam quan chùa, là con đường nhỏ dẫn sâu vào sân chùa, nơi 

còn sót lại các chân tảng và một số cột kinh lớn nhỏ. Hai bên đường vào là 2 

chiếc hồ tròn mắt rồng. Đối xứng hai bên qua khoảng sân giữa là 2 nhà bia. 

Mỗi nhà dựng một cái bia lớn, bia đặt trên lưng rùa. Đi qua khoảng sân là 

tới tháp. Xung quanh tháp có tường bao bọc. Sau tháp là chùa. Lối lên chùa 

có các thành bậc hình rồng thời Trần, hầu hết các đầu rồng đã bị chặt mất, 

được thay đắp bằng đầu mới. Chùa có 4 cánh cửa, mỗi cánh chạm một con 

rồng trong bố cục nửa hình lá đề, điêu khắc tinh xảo (hiện nay các cánh cửa 
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gốc đã được chuyển về Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng tỉnh Nam 

Định, thay vào đó là các bản phiên). Chùa làm theo kiểu chữ quốc có 3 tòa. 

Tòa thứ nhất có chuôi vồ đặt bàn thờ Phật. Tòa thứ hai là nhà Hậu Trần có 

bàn thờ Trần Nhân Tông, sư Pháp Loa và sư Huyền Quang. Ở đây có các 

tượng vua Trần Nhân Tông ở giữa, tượng nằm trong khám, ở thế niết bàn. 

Bên trái và bên phải là tượng hai pháp sư cũng để trong khám và được 

khoác thêm áo mặc bên ngoài. 

Ngoài những pho tượng trên còn có tượng bà chúa Mạc bằng đá, thờ 

trong điện. Ba gian tam phủ ở bên trái thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh. Sau là nhà 

tổ. Sau nhà tổ, trên một mô đất cao có mộ của bà chúa Mạc. Ngôi mộ dựng 

bằng gạch nung non, trông tựa một ngôi tháp nhỏ, có cửa giả, trang trí nhiều 

hình tượng nghệ thuật. Hai bên còn có 2 ngôi tháp mộ nhỏ của 2 sư cô từng 

tu ở chùa. 

Nhìn chung, ngôi chùa tháp còn giữ nhiều di vật tượng đá thời Trần 

(tượng rồng, sư tử thành bậc); hoa văn chạm khắc trang trí trên tháp thời 

Trần; phù điêu tượng tròn thời Mạc; chạm khắc trang trí trên tháp đất nung 

thời Mạc; chạm khắc trang trí diềm bia thời Lê Trung Hưng... Đây là những 

cứ liệu hình ảnh tốt cho sinh viên có thể chép hoa văn vốn cổ để tìm hiểu 

các đặc trưng nghệ thuật. Về mặt kiến trúc cảnh quan, ngôi chùa có không 

gian cổ kính, đẹp trầm mặc, sinh viên có thể thực hiện các bài ký họa góc 

cảnh chùa, tháp, phong cảnh ... Đây là địa điểm lý tưởng cho sinh viên tham 

gia học hỏi, tìm hiểu về Mỹ thuật các giai đoạn: Trần, Mạc. 

Đền Trần 

Chỉ cách chùa Tháp vài phút đi bộ là Đền Trần. Đền Trần Nam Định là 

nơi thờ các vua nhà Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần. Đền 

Trần được xây dựng trên nền Thái miếu cũ của nhà Trần đã bị quân 

Minh phá hủy vào thế kỷ thứ 15.  
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Về mặt kiến trúc, đền gồm 3 công trình kiến trúc chính: đền Thiên 

Trường (đền Thượng), đền Cố Trạch (đền Hạ) và đền Trùng Hoa. Cả 3 đền 

đều có kiến trúc chung và quy mô ngang nhau. Mỗi đền gồm tòa tiền đường 

5 gian, tòa trung đường 5 gian và tòa chính tẩm 3 gian. Nối tiền đường và 

trung đường là kinh đàn (thiêu hương) và 2 gian tả hữu vu. Khuôn viên đền 

Trần khá rộng rãi, qua tam quan là một hồ rộng, hai bên hồ có hai lối đi vào. 

Phong cảnh hữu tình, không gian trầm mặc. Kiến trúc chính ở cụm di tích 

đền Trần hiện nay đa phần được làm lại từ thời Nguyễn. Chỉ một số viên 

gạch nền ngoài sân, bộ cánh cửa tiền tế là dấu vết còn sót lại của nghệ thuật 

thời Trần và thời Lê Trung Hưng. 

Đền Thiên Trường 

Đền này được xây trên nền Thái miếu và cung Trùng Quang của nhà 

Trần mà trước nữa là nhà thờ họ của họ Trần. Cung Trùng Quang là nơi các 

thái thượng hoàng nhà Trần sống và làm việc. Đền Trần hiện nay được 

người dân địa phương xây bằng gỗ từ năm Chính Hòa thứ 15 (tức năm 

1695). Dấu vết của lần xây dựng này là bộ cánh cửa chạm rồng ngay ở cửa 

chính tiền đường, nghệ thuật chạm khắc tương đồng với khá nhiều các cánh 

cửa bắt gặp ở các ngôi đền, chùa ở Nam Định, Thái Bình như bộ cánh cửa 

đền Xám, cánh cửa đình Cao Đài, đình Hưng Lộc, chùa Keo... Các năm 

1773, 1854, 1895, 1907-1908, đền được mở rộng và xây thêm. Đền Thiên 

Trường hiện tại gồm có tiền đường, trung đường, chính tẩm, thiêu hương, 2 

dãy tả hữu vu, 2 dãy tả hữu ống muống, 2 dãy giải vũ Đông Tây. Tổng cộng 

có 9 tòa, 31 gian. Tiền đường của đền Thiên Trường gồm 5 gian, dài 13m. 

Tại đây có đặt ban thờ và bài vị của các quan có công lớn phù tá nhà Trần. 

Sau tiền đường là trung đường là nơi thờ 14 vị hoàng đế nhà Trần. Tuy 

nhiên, không có tượng thờ mà chỉ có bài vị. Trước cửa trung đường có ba cỗ 

ngai là nơi thờ bái vọng các vị hoàng đế. Sau trung đường là chính tẩm gồm 
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3 gian. Đây là nơi thờ 4 vị thủy tổ của họ Trần và các phu nhân chính của họ 

ở gian giữa. Các hoàng phi của nhà Trần cũng được đặt bài vị thờ ở 2 gian 

trái, phải. Tòa thiêu hương (hay kinh đàn) là nơi đặt ban thờ và bài vị của 

các công thần nhà Trần. Có ban thờ riêng cho các quan văn, quan võ... 

Đền Cố Trạch 

Đền Cố Trạch được xây vào năm 1894. Theo bia Trùng kiến Hưng Đạo 

thân vương cố trạch bi kí, thì lúc tu sửa đền Thiên Trường năm 21 đời Tự 

Đức (năm 1868), người ta đào thấy ở phía Đông đền Thiên Trường một 

mảnh bia vỡ có ghi chữ Hưng Đạo thân vương cố trạch (nhà cũ của Hưng 

Đạo thân vương). Đền Cố Trạch đặt bài vị của Trần Hưng Đạo, gia đình và 

gia tướng. Tiền đường của đền Cố Trạch là nơi đặt bài vị của 3 gia tướng 

thân tín của Trần Hưng Đạo (đó là Phạm Ngộ, Phạm Ngũ Lão và Nguyễn 

Chế Nghĩa). Thiêu hương (kinh đàn) là nơi đặt long đình trong có tượng 

Trần Hưng Đạo cùng 9 pho tượng Phật. Bên trái đặt bài vị các quan văn. 

Bên phải đặt bài vị của các quan võ. Gian tả vu là nơi đặt bài vị Trương Hán 

Siêu, Phạm Thiện Nhân và các bài vị văn thần triều Trần. Gian hữu vu là nơi 

đặt bài vị võ thần triều Trần, bài vị Trần Công và các thân nhân họ Trần. 

Tòa trung đường là nơi đặt bài vị và tượng của Trần Hưng Đạo, bài vị của 4 

người con trai, của Phạm Ngũ Lão và các tả hữu tướng quân. Tòa chính tẩm 

là nơi đặt bài vị của cha và mẹ Trần Hưng Đạo, của Trần Hưng Đạo và vợ, 4 

người con trai và 4 người con dâu của Trần Hưng Đạo, của con gái. 

Đền Trùng Hoa 

Đền Trùng Hoa mới được Chính phủ và tỉnh Nam Định xây dựng mới 

từ năm 2000. Đền được xây trên nền cung Trùng Hoa xưa-nơi các đương 

kim hoàng đế nhà Trần về tham vấn các vị thái thượng hoàng. Trong đền 

Trùng Hoa có nhiều pho tượng bằng đồng của các hoàng đế nhà Trần đặt tại 

tòa trung đường và tòa chính tẩm. Tòa thiêu hương là nơi đặt ngai và bài vị 
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thờ hội đồng các quan. Gian tả vu thờ các quan văn. Gian hữu vu thờ các 

quan võ. 

Với cụm di tích đền Trần, sinh viên có thể thực hiện một số bài chép 

vốn cổ trên các viên gạch cổ ở sân và bộ cánh cửa tòa tiền tế đền Thiên 

Trường. Tìm hiểu về phong tục thờ và các lễ nghi gắn với đức Thánh Trần; 

thực hiện các bài vẽ ký họa phong cảnh. 

2.2.4. Ngoại khóa 4. Mỹ thuật Lê Trung Hưng, Nguyễn 

Địa điểm dự kiến:   

Căn cứ vào điều kiện thực tế địa phương, hiện ở Nam Định có rất nhiều 

điểm di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật thời Lê Trung Hưng, thời 

Nguyễn có giá trị và có thể khai thác làm điểm đến cho sinh viên. Vì vậy, 

danh sách và dự kiến lịch trình cho hoạt động tìm hiểu nghệ thuật thời Lê 

Trung Hưng, thời Nguyễn là khá phong phú có thể chọn một cụm di tích và 

thay đổi các điểm đến qua các năm. Luận văn tạm thời chia làm hai nhánh 

chính: 

Chuỗi cụm di tích trên trục đường 21 

+ Chùa Keo (Hành Thiện), cụm nhà thờ (Bùi Chu, Kiên Lao, Phú 

Nhai). 

+ Cụm di tích xã Phương Định huyện Trực Ninh (cụm di tích làng 

nghề, đình, đền, chùa làng Cự Trữ và làng Cổ Chất).   

+ Cụm di tích chùa Cổ Lễ và chùa Đại Bi (Nam Trực) 

+ Cụm di tích đình chùa xã Nghĩa Thịnh (đình Hưng Lộc, chùa 

Phúc Lộc) 

Chuỗi cụm di tích trên trục đường 10 

+ Cụm di tích thuộc huyện Vụ Bản (lăng đá, nhà thờ trạng lường 

Lương Thế Vinh, nhà thờ Luân Quận công Vũ Công Chấn.). 
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+ Cụm di tích đình chùa Đô Quan (xã Yên Khang, huyện Ý Yên, Nam 

Định); chùa Phúc Chỉ (xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, Nam Định). 

Ngoài ra còn một số điểm di tích khác có thể cân nhắc để cho sinh viên 

học tập, tìm hiểu như quần thể di tích Phủ Giày, cụm di tích các làng nghề 

mộc (xã Yên Ninh), nghề sơn (Yên Tiến), nghề đúc đồng (Tống Xá)... 

Thời gian dự kiến: 1 ngày 

Mục đích buổi học: Sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với di tích, hiện 

vật, tiếp xúc trực tiếp cuộc sống của nhân dân địa phương. 

Yêu cầu buổi học: Nắm được lịch sử và tổng quan hiện vật tại cụm di 

tích; chép một số mẫu họa tiết hoa văn đặc trưng của Mỹ thuật Lê Trung 

Hưng, Nguyễn; ký họa phong cảnh, sinh hoạt làng nghề, di tích (tùy vào 

điều kiện thực tế). 

Phương pháp: kết hợp các hoạt động 

Tham quan, vẽ ngoài trời, Nghe nói chuyện về mỹ thuật và mạn đàm 

theo chuyên đề; chia nhóm hoạt động (02 nhóm: 1 nhóm phụ trách đặc trưng 

Mỹ thuật Lê Trung Hưng, 1 nhóm phụ trách đặc trưng Mỹ thuật Nguyễn). 

Tổng kết, giới thiệu, chia sẻ sản phẩm nhóm 

2.2.4.1. Hoạt động, nội dung kiến thức truyền tải cơ bản 

Hoạt động có thể tùy vào điều kiện thực tế của mỗi hướng đi và khoảng 

cách giữa các di tích. Về cơ bản vẫn đảm bảo các hoạt động chính: 

Tập chung nghe giới thiệu tìm hiểu di tích 

Tự do thăm quan, lựa chọn góc cảnh vẽ ký họa, chép họa tiết vốn cổ... 

Tập chung tổng kết buổi học, sản phẩm. 

2.2.4.2. Sơ lược một số di tích trọng điểm 

Với lượng di tích dày đặc và các hướng đi khá linh động theo hai trục 

đường lớn (đương 21 và đường 10), lịch trình của các buổi ngoại khóa 

chuyên đề mỹ thuật thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn hoàn toàn có thể 

hoán chuyển linh hoạt theo chủ đề, theo vị trí địa lý hoặc những điều kiện cụ 
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thể nhất định. Dưới đây là một số nội dung kiến thức cơ bản cần truyền tải 

cho sinh viên khi thăm quan tìm hiểu một số di tích trọng điểm. 

Chùa Keo Hành Thiện (Xuân Trường) 

Cách thành phố Nam Định 35 cây số, đi đường ô tô, ở thành phố Nam 

Định sang qua bến Đò Quan, dọc theo đường Nam Định – Hành Thiện, 

Xuân Trường qua Cổ Lễ, Lạc Quần, đường thứ 2 đi đến Cổ Lễ rẽ về phía tay 

trái đi theo đê sông Hồng chừng 7 cây số là đến Hành Thiện. Chùa Thần 

Quang còn gọi là chùa Keo hiện tọa lạc tại thôn Hành Thiện  xã Xuân Hồng, 

huyện Xuân Trường. Đây là khu di tích được xếp hạng di tích trọng điểm 

quốc gia. 

Chùa làm từ đời Lý, niên hiệu Gia Khánh năm thứ 5 (1063) (?) chùa 

này sát ở bờ sông Hồng sau bị mưa vẫn lụt lội, bờ sông lở dần dần lở hết cả 

nội địa của chùa và chùa cũng bị trôi – Chỉ còn lại một ít – Mãi đến đời Lê 

Thế Tôn (1573) chùa được rời về thôn Hành Thiện. Năm 1612 niên hiệu 

Hoàng Định thứ 13 (Lê Kính Tôn) (âm lịch tháng 8 năm Nhâm Tý có chữa 

lại chùa do ông Nguyễn Ly đứng ra quyên giáo lấy tiền chữa. 

Năm 1628, niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 10 (Lê Thần Tông) ông Đặng Khắc 

Tùy và các sãi tổ chức quyên cúng chữa lại chùa. Năm 1671 niên hiệu Cảnh 

Trị thứ 9 (Lê Huyền Tông) ông Trao Lê và sư vãi có bỏ tiền ra chữa chùa và 

từ Cảnh Trị trở về sau, nhất là triều Nguyễn chùa Hành Thiện đã trải qua 

nhiều lần trùng tu sửa chữa, đến nay nhìn chung toàn bộ kiến trúc vẫn còn 

cổ kính, về nghệ thuật chạm trổ điêu khắc cũng còn lưu lại nhiều bộ phận là 

thành phần kiến trúc thế kỷ 17. 

Nghệ thuật kiến trúc: Chùa làm theo kiểu nội công ngoại quốc, ngoài 

cổng vào là tam quan 2 tầng, 2 bên tả hữu là hai dãy hành lang chạy dài từ 

cổng chùa đến thành phía sau nhà tổ ở giữa chia làm 2 tòa phía trước và sau, 

làm thành hình 2 chữ công. Chữ công phía trước là chùa thờ Phật, chữ công 
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phía sau là thờ Khổng Minh Không (nhân dân thường gọi là chùa và đền). 

Chùa không có sư mà do nhân dân cử người thay nhau trông nom. 

Chùa có một số văn bia đặc sắc của thế kỷ 17 đặt ở tam quan, trong đó 

đặc biệt là tấm bia lớn, 2 mặt trán bia chạm khắc hình tiên nữ cưỡi rồng 

chầu mặt trời. Sinh viên có thể quan sát, ghi chép và tìm hiểu đặc trưng 

chạm khắc văn bia thế kỷ 17. Cảnh quan ngôi chùa cổ và thiên nhiên quanh 

vùng là phù hợp cho sinh viên thực hiện các bài vẽ ký họa phong cảnh. 

Cụm di tích xã Phương Định huyện Trực Ninh 

Từ thành phố Nam Định qua cầu Đò Quan theo đường 21 khoảng 18 

km, rẽ trái khoảng vài trăm mét là đến địa phận xã Phương Định. Xã 

Phương Định huyện Trực Ninh nằm gọn giữa tam giác tạo bởi sông Ninh Cơ 

và trục đường 21. Cổ Chất, Nhự Nương, Phú Ninh, Cự Trữ… thuộc Phương 

Định được hình thành khá sớm do sự bồi đắp của sông Ninh Cơ ngày càng 

lấn ra biển. Hai làng Cự Trữ và Cổ Chất xã Phương Định nổi tiếng với nghề 

ươm tơ, dệt vải từ vài trăm năm trước, cho tới nay làng Cổ Chất vẫn giữ 

được nghề. Không chỉ là những làng nghề cổ truyền còn giữ được những 

nếp đình, chùa, đền thờ cổ kính có giá trị nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, 

cảnh quan xóm làng Cổ Chất và Cự Trữ vẫn giữ được những nét thuần hậu 

của vùng nông thôn thanh bình.  

Làng Cự Trữ gồm hai dải đất đẹp, chạy song song với một con sông 

nhỏ ở giữa, cách vài chục mét ta lại bắt gặp một chiếc cầu đá nhỏ là dấu tích 

cầu đá thời Lê. Trải qua thời gian, làng Cự Trữ vẫn giữ được những nét cổ 

truyền của một làng quê Bắc Bộ, đó là những công trình kiến trúc như đình, 

đền, miếu, phủ, hệ thống các cây cầu đá bắc qua sông cùng nghề ươm tơ dệt 

vải truyền thống. Qua Cự Trữ là tới làng Cổ Chất. Những nong tơ, cái kén 

khi vàng ươm khi vàng mỡ gà, những máy quay tơ, dệt vải thảng hoặc vẫn 

còn xuất hiện ở một số nhà dân gợi nhắc về không gian sinh hoạt làng cổ 
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xưa. Đây chính là cụm di tích lý tưởng cho sinh viên tham gia sinh hoạt 

ngoại khóa khi khoảng cách đường đi không quá xa thành phố; cảnh quan 

thiên nhiên phù hợp cho việc ký họa, vẽ tranh; đình chùa cổ kính giữ được 

nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật. 

Chùa Thanh Quang (chùa Cự Trữ) 

Chùa Cự Trữ xây dựng từ đời Mạc niên hiệu Quang Bảo, Bính Thìn 

tức năm 1556, có tên chữ là Thanh Quang tự nằm trên một khu đất rộng trên 

địa bàn thôn Cự Trữ xã Phương Định huyện Trực Ninh. Chùa nhìn ra hướng 

sông Ninh Cơ. Trải qua thời gian, ngôi chùa đã được tu sửa nhiều lần. Chính 

vì vậy, các hạng mục kiến trúc ngôi chùa có sự kết hợp đan xen của các giai 

đoạn khác nhau, thế kỷ 16, 17, 18 cho đến thời Nguyễn, thế kỷ 19, 20. 

Được xây dựng từ thời Mạc nhưng ngoài tấm bia và đôi sấu đá thế kỷ 

16, thành phần kiến trúc sớm nhất của ngôi chùa hiện còn là tam quan có 

những mảng chạm khắc đặc sắc mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 17.  

Tam quan chùa Cự Trữ được xây theo kiểu phương đình, kích thước 

mặt tiền rộng 7,3 m; cao 4m. Mặt trước, mặt sau thông phong, không tạo 

cửa, hồi xây bít đốc, mái lợp ngói nam. Tam quan gồm 3 gian với 4 bộ vì gỗ 

lim được làm theo kết cấu vì ba hàng chân, kèo cầu, bẩy tiền, bẩy hậu. Tại 

tam quan còn được bảo lưu gần như nguyên vẹn các lớp hoa văn họa tiết 

mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 17, 18. Trên các trụ, kèo, xà dọc, câu 

đầu vẫn là các đề tài quen thuộc như rồng chầu, mây đao mác, tiên nữ cưỡi 

rồng xen lẫn cảnh dân gian, mang dáng dấp của một cuộc sống thôn dã bình dị 

như hình tượng người mẹ vừa cho con bú vừa cho lợn ăn, người nông dân chăn 

trâu, cò bắt mồi, cua ẩn mình dưới lá... Những đề tài chạm khắc này không chỉ 

bổ trợ, tôn thêm vẻ đẹp cho công trình mà còn thể hiện sự phong phú về ngôn 

ngữ, tư tưởng và ước mơ về một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc. 
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Tổng thể chùa Cự Trữ được xây theo bình đồ kiến trúc hình chữ sơn. 

Giữa là ngôi chùa với kích thước sâu và rộng nhất, hai bên là đền thờ Đức 

Ông và phủ Mẫu. 

Tiền đường chùa Cự Trữ được xây cao 8,6 m theo kiểu tam sơn, chồng 

diêm hai tầng. Tiền đường gồm có 4 gian xây dọc, tạo 3 cửa ra vào cuốn 

vành mai. Toàn bộ công trình này được làm bằng gạch vữa, xây cuốn vòm, 

đổ trụ vuông. Tam bảo chùa được làm nối liền tiền đường, ngăn cách bởi 

một máng nước. Tam bảo gồm 6 gian xây dọc với 8 bộ vì làm theo kiểu 

chồng rường giá chiêng. Gánh đỡ mỗi bộ vì là 4 cây cột gỗ lim, đường kính 

cột cái là 0,4m; đường kính cột quân là 0,3m. Tất cả các cột lim đều được 

đặt trên chân tảng đá thắt cổ bồng cao 0,3m. Đề tài chạm khắc tại các cấu 

kiện gỗ ở đây là rồng, hoa lá, mặt hổ phù mang phong cách nghệ thuật 

thời Hậu Lê, thế kỷ 17, 18. Chùa cũng lưu giữ được hệ thống tượng khá 

đầy đủ, trong đó có pho tượng Quan Âm tọa sơn mang phong cách nghệ 

thuật thế kỷ 17. 

Ngôi đền thờ Đức Ông và phủ Mẫu được làm với kiểu dáng giống 

nhau, kích thước thấp nhỏ hơn chùa tạo thế đăng đối. Cả hai công trình này 

đều được làm bằng vật liệu gạch vữa, xây cuốn vòm, lợp ngói nam. 

Chùa Cự Trữ là một tổng thể kiến trúc liên hoàn có giá trị với những 

công trình thời Hậu Lê, nhiều mảng chạm khắc đặc sắc công phu, khó có thể 

tìm thấy ở những nơi khác, những hiện vật quý cũng còn lưu giữ rất nhiều.    

Chùa Cổ Chất 

Cách chùa Cự Trữ khoảng 500m là chùa Cổ Chất. Về mặt quy mô tổng 

thể, chùa Cổ Chất không có khuôn viên rộng rãi như chùa Cự Trữ, tuy 

nhiên, kiến trúc cảnh quan ngôi chùa cũng lưu giữ được những nét vốn cổ 

đặc sắc. Toàn bộ hệ thống cột và vì kèo tam bảo chùa Cổ Chất vẫn giữ được 

là các cột lim, trên các vì kèo được chạm trổ hoa văn họa tiết thời Lê thế kỷ 
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17, 18. Nhìn chung, việc cho sinh viên thăm quan, tìm hiểu hai ngôi chùa 

Cự Trữ và Cổ Chất sẽ giúp các em hình dung được những biến chuyển của 

không gian thờ tự qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. 

Chùa Cổ Lễ 

Cách xã Phương Định hơn 1km đối diện qua đường 21 là chùa Cổ Lễ. 

Chùa Cổ Lễ cách thành phố 15km. Theo truyền thuyết thì chùa được xây 

dựng từ đời Lý. Khi Khổng Minh Không xây dựng xong chùa Keo Thái 

Bình về qua Cổ Lễ có để lại một hòn đá có vết chân (của Minh Không) vì 

thế nhân dân lập chùa thờ Phật và thờ Minh Không (theo truyền thuyết, 

thì tấm đá này trước kia là chân một cái bia sau sông Hồng lở, tấm đá bị 

lở theo xuống sông, hiện nay không còn). Năm 1919, nhà sư Phạm Quang 

Tuyên có tu sửa lại, làm lại hoàn toàn như bây giờ (trước năm 1919 đã có 

nhiều lần trùng tu vào đời Lê Cảnh Hưng). Hiện nay, nghệ thuật kiến trúc 

và hệ thống hiện vật tại chùa Cổ Lễ chủ yếu thuộc về nghệ thuật thời 

Nguyễn, thế kỷ 19-20. 

Trước cửa chùa là cây tháp cao 13 tầng. Qua tháp rồi phải đi qua 1 cầu 

gạch, bắc qua hồ sen cũ vào nhà hội quán rộng 5 gian. Trước hội quán có 2 

cái đình (bằng gạch vôi vữa) cao độ 2 thước. Hai bên hội quán là 2 đền thờ 

Trần Hưng Đạo và Liễu Hạnh. Qua hội quán và đền vào trong là khu vực hồ 

giả sơn. Ở giữa hồ là cái bể chuông (xây dựng năm 1956). Hai bên hồ là 2 

cầu giả sơn. Qua cầu tới chùa xây theo kiểu chồng diêm: Toàn bộ chùa đều 

xây cuốn, chỗ cao nhất là 32m (theo lối nhà chùa chia thành 3 tầng gọi là bể 

có bậc lên xuống. Hai bên sườn gian thờ Phật là 2 dãy bia khắc tên những 

người cúng tiền vào việc xây dựng chùa (tất cả 124 bia, sau gian thờ Phật là 

3 gian nhà tổ và 3 gian nhà khách xây cuốn thành 2 lớp, và 14 gian nhà 

buồng (nơi của các sư về ở trong kỳ hạ) hai bên chùa là 2 dãy hành lang 

(mỗi bên 12 gian). 

Chùa Đại Bi (Nam Trực) 
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Chùa Đại Bi cách thành phố Nam Định 10 cây số, trước thuộc xã Chân 

Nam huyện Nam Chân thuộc trấn Sơn Nam, nay đổi là Giáp 3 xã Nam 

Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 

Chùa làm quay hướng Nam, trước cửa chùa có cái chợ lớn nhất ở vùng 

này (gọi là chợ Bi). Theo truyền thuyết phong thủy thì đất này là đầu con 

rồng, 2 bên cửa chùa có 2 cái giếng, một số các cụ nói đấy là 2 cái mắt rồng. 

Chùa dựng từ thời Nhân Tôn nhà Lý (1072-1127) trải qua các triều đại 

đều có sửa chữa chùa nhưng hiện bia ký không còn cũng như ngọc phả 

không có gì về việc trùng tu sửa chữa. Hiện nay chỉ có một số bia thuộc 

triều Nguyễn có nói việc trùng tu chùa Bi.  

Chùa kiến trúc theo kiểu nội công ngoại quốc. Chính cung vẫn là thờ 

Phật (ở gian giữa) gian bên trái chạm trổ hoa lá đẹp đẽ thờ Từ Đạo Hạnh, có 

kiệu và tượng từ Đạo Hạnh ngồi trong kiệu, tượng tạc bằng gỗ bạch đàn, áo 

sơn màu nâu, phía trước kiệu tương ngồi còn có một cỗ kiệu tượng nữa để 

mã và sắc của các triều phong (gần 40 đạo sắc). Tam quan chùa Bi đặt lệch 

so với trục đường thần đạo giữa chùa mà chếch sang tay phải.  Gian chính 

của tam quan là chính chỗ thờ của Từ Đạo Hạnh nhìn ra. Tuy chùa đã trải 

qua nhiều lần trùng tú sửa chữa, nhưng hiện nay còn lại một số nét chạm đúc 

thuộc thời hậu Lê. Gần như toàn bộ các mảng chạm ở tam quan chùa đều 

giữ được nét chạm khắc đặc sắc của thời Lê thế kỷ 17. Trên chỗ thờ Từ Đạo 

Hạnh, còn 4 cái đầu chạm trổ, hoa lá có những con vật như hình con khỉ, 

phía trong còn 2 cái cửa võng chạm rồng chan mặt nguyệt có sơn son thếp 

vàng (giống cửa võng của kiệu hỏng lấy ra ghép tạm vào đây). 

Hàng năm cứ từ 21 đến 24 tháng giêng âm lịch thì chùa mở hội, ngày 

20 các thầy đến thi kinh kệ ai khá khi được tụng kinh trong những ngày hội, 

những ngày này đều có tế cúng xôi thịt (thuộc 3 làng Giáp Nhất, Giáp 3, 

Giáp 4). 
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Ngoài tế lễ ra còn có đánh vật múa sư tử… tối có múa rối (bằng 5 

người bằng gỗ) khi múa rối có hát sự tích ông Từ Đạo Hạnh. Trước đây dân 

vùng này còn có tục lệ nữa gọi là đảo vũ, khi lễ đảo vũ có tổ chức vật cầu 

đảo hình thức như sau: 3 giáp (nhất, 3, 4) đào 3 cái hố trước cửa chùa trên 

một cái sân cỏ rộng, dân 3 giáp phải tìm một củ chuối thật to, gọt thật 

nhanh, thanh niên, nông dân, ông già thuộc 3 giáp đánh trống rước cỗ đến 

sân chùa người nào cũng đóng khố bao cả, hễ tế xong là 3 làng túm lại tranh 

nhau củ chuối, có khi cả hàng ngàn người sấn vào dành củ chuối, có người 

gãy cả tay hoặc què chân, hễ giáp nào tranh bỏ được củ chuối vào hố của 

mình là giáp ấy được thưởng. Gần chùa Đại Bi còn một số di tích giữ được 

các chạm khắc kiến trúc thế kỷ 17 đặc sắc như đền Xám hay di tích kiến trúc 

đền – lăng thế kỷ 18 là đền Gin. 

Lăng đá 

Lăng đá cách thành phố Nam Định 8km. Đường đến lăng theo trục 

đường 10 từ thành phố Nam Định hướng đi Ninh Bình, gần đến ga Trình 

Xuyên thì rẽ tay trái theo con đường mòn đến tận lăng. Lăng quay hướng 

Đông Nam, nằm giữa cánh đồng màu, gần ruộng lúa thuộc xóm B thôn Bách 

Cốc xã Cốc Thành. 

Theo truyền thuyết trong nhân dân và trong họ Nguyễn Công thì lăng 

này là lăng quận công họ Nguyễn mà mọi người không biết tên là gì nên 

mọi người vẫn gọi là “Ông Lăng Đá” (căn cứ vào lăng mà gọi). “Ông Lăng 

đá”, vào đời Lê mạt là quan thị trong triều. Khi về thăm quê ông muốn bầu 

hậu ở đền thờ bà Lê Đại Hành thuộc thôn nhất là nơi có nhiều người làm 

quan trong triều. Dân làng không tán thành vì thế việc bầu hậu này thất bại. 

“Ông lăng đá” tức giận liền xây dựng lăng này nằm xế gần trước cửa đền bà 

Lê Đại Hành nhằm mục đích, để yểm mạch, làm mất sự giàu sang của thôn 

nhất (lúc này ông lăng đá tách ra khỏi không ở thôn này nữa mà lập một 
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thôn mới là thôn nhì mời nhân dân thôn nhất đến ở, nhưng mặc dầu ông đã 

trải chiếu hoa suốt từ thôn nhất đến thôn nhì rất ít người đến ở vì người ta 

ghét ông này). Trước ý định yểm mạch của “Ông lăng đá”, ông Phương đình 

cũng người thôn nhất làm quan trong triều vận động nhân dân mỗi người 

một bó rơm đem đến đốt lăng đá. Được tin này, ông Lăng đá cho quân về 

đàn áp nên nhân dân sợ không dám đốt nữa. 

Lăng này ngoài là tường dày xây bằng gạch bát trong là một cỗ kiệu 

bằng đá hiện nay chỉ còn nổi trên mặt đất bề trên của cỗ kiệu. Theo lời các 

cụ già thì đây là một chiếc kiệu bát cống, đòn kiệu cũng tạc đầu rồng và bên 

đuôi có tạc 4 ông phỗng khênh kiệu (có người nói 8 ông phỗng khênh kiệu), 

1 phần kiệu đã lún chìm dưới mặt đất (kiệu ở 3 cấp, thì 2 cấp đã chìm chỉ 

còn 1 cấp, hiện nay cao khoảng 3 m theo lời các cụ già thì toàn bộ kiệu này 

có thể cao tới 8m. 

Nơi thờ ông lăng đá hiện nay là từ đường họ Nguyễn Công. Từ đường 

này mới xây lại. Di vật cũ còn lại có mấy chục viên gạch chữ nhật cỡ lớn có 

mấy chữ ở đầu viên gạch, theo các cụ già họ này thì đấy là những viên gạch 

của từ đường cũ còn lại, ngoài ra còn một bức họa vẽ vào vai khổ rộng, theo 

truyền thuyết trong họ thì bức họa này vẽ từ khi ông còn sống. Trong bức 

họa có hình ông lăng đá ở giữa, một bên là bình cắm hoa, một bên là tên lính 

đứng hầu. Hiện nay nét vẽ nhiều chỗ không rõ nữa, chất vẽ không rõ bằng 

chất gì hình như là sơn có chỗ bị bong ra thì chất này lụn vụn như cát. Tấm 

họa này đã bị nhàu và rách mấy chỗ. Theo lời các cụ già trong họ thì bức 

họa này bị rách vì khi ông lăng đá còn sống có cầm quân đánh giặc Kim Sen 

(?) là một toán giặc bể, nên khi ông chết rồi thì chúng đến báo thù phá từ 

đường thờ ông và băm bức họa ra. 

Ở chùa dưới (chùa nhị thôn) có một pho tượng đá to mà theo truyền 

thuyết thì là tượng mẹ ông lăng đá tạc cùng thời gian với khi xây lăng. 
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Đình Hưng Lộc 

Đình Hưng Lộc dựng cạnh chùa Phúc Lộc thuộc thôn Hưng Lộc xã 

Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Hưng. Đình Hưng Lộc có kiến trúc nghệ thuật 

độc đáo được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) công nhận là di 

tích cấp quốc gia năm 1993. 

Đình Hưng Lộc thờ Thái úy Phạm Cự Lượng (cách gọi khác là Phạm 

Cự Lạng) là tướng của vua Đinh Tiên Hoàng, cùng Đinh Tiên Hoàng khởi 

nghiệp, ông được Vua tin dùng giao cai quản thị vệ và bảo vệ hoàng thành. 

Đến đời vua Lê Hoàn, ông tham gia và lập nhiều chiến công trong cuộc 

chiến chống quân Nam Tống. 

Theo truyền thuyết, đình Hưng Lộc được xây dựng từ thế kỷ 14, trải 

qua nhiều lần tu sửa, hiện nay ngôi đình mang dấu ấn đậm nét nghệ thuật 

chạm khắc kiến trúc thế kỷ 17 và một số dấu ấn nghệ thuật thời Nguyễn. 

Đình được xây theo kiểu tiền nhất hậu đinh bao gồm tiền tế, trung đình 

và hậu cung. Trong đó tiền tế mang đậm dấu ấn nghệ thuật thời Nguyễn. 

Riêng khu trung đình và hậu cung thể hiện rõ nét dấu vết nghệ thuật thời Lê 

Trung hưng, thế kỷ 17. Hậu cung là khu vực tập trung những tác phẩm nghệ 

thuật chạm khắc độc đáo. Trên bộ vì ván mê trước cửa hậu cung và trước 

gian thờ đặt tượng Thái úy Phạm Cự Lượng chạm khắc dày đặc hình rồng 

ẩn trong mây và hàng loạt nhưng con vật nhỏ ẩn hiện trong đó như phượng, 

lân, sóc, chuột... Rồng được chạm khắc dày đặc bờm, tóc, đao mác bay 

ngược về sau, thân uốn khúc mềm mại không chỉ phủ dày đặc trên ván mê 

mà còn khắp các thân cột. Ngoài ra hình tượng con người cũng là điểm sáng 

trong chạm khắc ở đình Hưng Lộc. Các cô tiên búi tóc mặc yếm đeo túi trầu 

ngồi ngự ẩn hiện trong các khóm trúc hóa long, trong các đám hoa lá ẩn hiện 

trên các cột kèo trong hậu cung. Nổi tiếng nhất ở đây là mảng chạm bốn nụ 

cười. Dưới một khóm trúc, đám mây có tiên cưỡi rồng có một nhân vật nam 
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giới cởi trần, đóng khố đang ôm vai một thiếu nữ. Một người đàn ông 

nghiêng đầu cười sảng khoái, trỏ tay vào người bạn tình, một ông già quay 

mặt đi có vẻ suy tư hơn. Những bức chạm hồn nhiên, truyền tải được không 

gian mộc mạc, thấm đậm tình quê. Thiên nhiên cây cỏ, chim thú, trang phục, 

sinh hoạt dân gian phần nào được tái hiện trong các bức chạm thể hiện đề tài 

cảnh vật, con người ở đây. 

Việc cho sinh viên tìm hiểu, ghi chép các mảng chạm khắc ở đình 

Hưng Lộc, đặc biệt là hình tượng con người có ý nghĩa không chỉ tìm 

hiểu về nghệ thuật chạm khắc, đặc trưng nghệ thuật mà còn phần nào giúp 

các em khám phá các hình thức sinh hoạt văn hóa, trang phục cổ truyền của 

dân tộc.  

 Cụm di tích đình chùa Đô Quan 

 Từ thành phố Nam Định theo quốc lộ 10 tới ga Cát Đằng rẽ trái theo 

đường 57C đến ngã ba cống Cầm rẽ phải đến trung tâm xã Yên Khang 

huyện Ý Yên là đến được đình và chùa Đô Quan. 

    Đình Đô Quan là di tích thờ Trần Nhân Trứ, một nhân vật xuất 

chúng thời Trần. Trần Nhân Trứ sinh ngày 10 tháng 2 niên hiệu Kiến Gia 

(1221) tại phường Quán Đổ, huyện Kim Xuyên (nay là thôn Đô Quan, xã 

Yên Khang, huyện Ý Yên). Với tài năng xuất chúng hơn người, khi triều 

đình nhà Trần tuyển chọn nhân tài, ông được vua Trần Thái Tông ban chức 

Túc vệ thượng đô. Năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 11 (1242), ông được 

phong làm Thân vệ tướng quân, nhận nhiệm vụ đem quân trấn thủ biên giới 

phía bắc. Trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông ông đều lập 

công xuất sắc, được ghi vào sách Trung hưng thực lục. Do có biệt tài và 

đóng góp nhiều công lao nên Trần Nhân Trứ được ban 200 mẫu ruộng ở 

Cánh Voi (Phụng Hóa) và 300 mẫu ở Trại Mía (Tây Chân). 
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    Khi về già, ông cáo quan về lại phường Quán Đổ, dựng chùa Phúc 

Lâm bước vào con đường tu hành. Ông thuê thợ tạc tượng Phật, làm cột 

phướn dùng trong đại lễ và đặc biệt là làm bệ đá hoa sen đặt tại tòa tam bảo. 

Ngôi chùa hiện nay làm theo kiểu chữ đinh, gồm tòa bái đường 5 gian, tam 

bảo 3 gian, bộ khung bằng gỗ lim, mái lợp ngói nam. Bệ đá hoa sen chùa Đô 

Quan hiện nay vẫn còn khá nguyên vẹn và được đặt trước tòa tam bảo.  

    Khi mất, Trần Nhân Trứ được phong làm Phúc thần, triều đình ban 

cho xã Dương Đường 36 mẫu ruộng ở phía tây khu dinh thự để làm đình thờ 

ông và tạc bia tri ân công đức. Đình được dựng phía trước, chếch sang bên 

phải chùa. Ngôi đình kiến trúc theo kiểu tiền chữ nhất, hậu chữ đinh, gồm 

tiền đường 5 gian, đệ nhị 3 gian và chính tẩm 3 gian. Tòa tiền đường được 

trùng tu vào năm Kỷ Hợi (1899), bộ khung bằng gỗ lim, mái lợp ngói nam. 

Tòa đệ nhị ba gian được thiết kế theo kiểu chồng rường, bẩy kẻ. Trên các 

bẩy, câu đầu, đầu xà chạm rồng, hoa lá cách điệu mang phong cách nghệ 

thuật thời Nguyễn. Phía trong tòa đệ nhị là ba gian chính tẩm. Tại hai cột cái 

cùng hai cột quân ở vì cửa gian chính tẩm đều được chạm kín họa tiết rồng 

leo, ly chầu, nghê, hổ phù, quy, theo các kiểu dáng khác nhau mang phong 

cách nghệ thuật Lê Trung Hưng. Các mảng chạm ở đây gợi liên tưởng tới 

các mảng chạm ở đình Hưng Lộc, tuy nhiên ở đây không thấy xuất hiện hình 

tượng con người. Mỗi mảng chạm kênh bong ở đây có riêng một vẻ đẹp 

khác nhau. Hệ thống con rường được chạm tỉa họa tiết lưỡng long chầu 

nguyệt, từng chú ly ẩn hiện, đan xen là mây tản lá hỏa. Hệ thống bạo cửa 

chạm nổi hoa lá, dải lụa, phong thư làm cho cửa cung cấm vừa uy nghi, vừa 

thẩm mĩ. 

Cụm di tích đình – chùa Đô Quan là cụm di tích quan trọng sinh viên 

có thể tìm hiểu về mỹ thuật thời Trần qua chiếc bệ đá còn khá nguyên vẹn 

và đẹp mắt; bên cạnh đó sinh viên cũng được chiêm ngưỡng nghệ thuật 
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chạm khắc gỗ thế kỷ 17 ở kiến trúc hậu cung đình Đô Quan. Cách cụm di 

tích này không xa là các di tích có dấu ấn cổ như hệ thống đình chùa xã 

Dương Xá, Phạm Xá thuộc Yên Nhân, đình chùa làng Đồng Quang, chùa 

làng Phúc Chỉ xã Yên Thắng… 

Chùa Phúc Chỉ 

Vào đời vua Tự Đức năm thứ 5 (1852) khi đi vãn cảnh chùa Phúc Chỉ, 

Hoàng giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị đã làm bài thơ ca ngợi như sau: 

"Tìm vào cổ tự danh viên 

Cỏ cây mù mịt bốn bên như thành 

Ngoài chùa sen trắng trúc xanh 

Trong thờ Thái Bảo nhà Trần năm xưa... " 

Từ thành phố Nam Định, đi theo quốc lộ 10 khoảng 15 km đến thị trấn Gôi 

(huyện Vụ Bản) rẽ trái theo trục đường 56 đến ngã tư Mậu Lực rẽ phải theo đường 

57B sẽ đến được chùa Phúc Chỉ ở xã Yên Thắng huyện Ý Yên. 

Ban đầu chùa có tên là Thái Tử Quán tự, sau đổi là Sùng Nghiêm tự. Thời 

Hậu Lê gọi là Phúc Long tự, bởi lúc đó cho rằng chùa làm ở thế đất đầu con rồng. 

Đến thời Nguyễn dưới triều vua Minh Mạng do kỵ húy vua Gia Long nên đổi tên 

là Phúc Chỉ như hiện nay. 

Chùa Phúc Chỉ ngoài việc thờ Phật còn thờ Chiêu Văn vương Trần Nhật 

Duật. Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật là con thứ 6 của vua Trần Thái Tông. 

Ông sinh năm 1254, mất năm 1330 là người văn võ song toàn, lập nên công 

lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ 2 

(1285). Chiêu Văn Vương là người giỏi nói tiếng các dân tộc thiểu số, sành 

âm nhạc, thông đạo Nho. Ngoài ra, lịch thiệp, phong nhã, đức độ là điểm nổi 

bật trong phong cách sống của ông. 

Chùa Phúc Chỉ xây dựng từ thời Trần, được sửa chữa lớn vào thời Lê 

Trung Hưng và sau đó là vào thế kỷ XIX, trên cơ sở tiếp thu kiến trúc truyền 
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thống của những thế kỷ trước. Công trình kiến trúc chùa Phúc Chỉ được xây 

dựng theo kiểu chữ “sơn”, bao gồm tiền đường bảy gian và ba tòa phía sau 

tiền đường nằm theo chiều dọc, trong đó tòa ở giữa có ba gian, hai tòa hai 

bên mỗi tòa hai gian. Cả bốn tòa được làm theo kiểu trùng thềm điệp ốc. 

Bảy gian tiền đường đứng vững nhờ bốn hàng cột bằng gỗ lim đặt trên chân 

tảng bằng đá. Trên bộ vì chạm khắc hoa lá, vân ám, hoa sen cùng các họa 

tiết mang phong cách nhà Phật. Chuôi vồ giữa chính là tam bảo chùa, được 

làm ngăn cách với tiền đường bởi hệ thống máng nước. Các bộ vì được 

chạm khắc, trang trí nhẹ nhàng các họa tiết hoa lá. Tòa hai gian bên trái là 

phủ thờ mẫu cũng được thiết kế theo phong cách truyền thống với bộ khung 

bằng gỗ lim, mái lợp ngói nam. Tòa hai gian bên phải thờ Chiêu Văn vương 

Trần Nhật Duật. Trên hệ thống vì chồng rường, bộ cánh cửa, các cột đều 

được chạm khắc với kỹ thuật điêu luyện. Toàn bộ mảng chạm trên các con rường 

với kỹ thuật chạm lộng nét nông, nét sâu đan xen nhau tạo nên một bức tranh theo 

đề tài “Mẫu long giáo tử”. Ngoài vẻ đẹp về quy mô kiến trúc, chùa Phúc Chỉ còn 

lưu giữ được những di vật có giá trị như: đạo sắc phong năm Cảnh Hưng 44 

(1783), hai tấm bia đá thời Nguyễn do Hoàng giáp Tam đăng Phạm Văn Nghị 

(người làng Tam Quang xã Yên Thắng) phụng soạn, cùng hệ thống câu đối, đại 

tự... Dấu ấn nghệ thuật quan trọng nhất ở chùa Phúc Chỉ là chạm khắc kiến trúc 

thế kỷ 17 đặc sắc, hệ thống các mảng chạm khắc ở đây có thể so với nghệ thuật 

chạm khắc đền Vua Đinh, vua Lê ở Ninh Bình. 

Phủ dày 

Khu di tích Phủ Dày bao gồm phủ Tiên Hương, phủ Vân, lăng và hơn 

10 di tích khác tạo thành một quần thể di tích văn hóa. Chúng ta có thể 

nghiên cứu ở đây tín ngưỡng thờ mẫu, một tín ngưỡng cổ xưa và phát triển 

mạnh ở thế kỷ 18-19. Khu di tích này đã được xếp hạng di tích đặc biệt quan 

trọng của quốc gia.  
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Phủ (đền) chính nằm ở thôn Tiên Hương xã Kim Thái huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định. Đền làm trên một khu đất rộng, phía trước có dải núi chắn 

ngang. Sau đền có vườn hoa là di tích chỗ phòng Mẫu ở khi trước. Tiên 

Hương là quê hương của đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đền thờ làm đời Lê 

Thiên Hựu (Lê Anh Tôn 1557 – 1558), chỉ có mấy gian cũ ở phía nhà dựng 

các cỗ kiệu,cỗ võng. Đến đời Lê niên hiệu Dương Hòa thứ 8 (1642) mới làm 

3 gian đền ngói. Đời Lê Huyền Tôn, năm 1665 có sửa chữa lại và làm 4 

cung to như hiện nay, đúc chuông, khánh và có sắc phong. Sang thời 

Nguyễn lại tu sửa lớn. Hầu hết kiến trúc và đồ thờ, đồ tế khí hiện nay ở Phủ 

Giày đều là sản phẩm của thời Nguyễn đổ lại đến nay. Kiến trúc đền/phủ là 

kiến trúc nội công ngoại quốc, có 4 cung và 2 bên là hành lang. 

Cung đệ tứ có các xà cột chạm rồng, hoa tinh vi mang phong cách nghệ thuật 

thời Nguyễn. Gian giữa cung này có 1 hương án sơn son thếp vàng chạm khắc 

hình hoa lá. Nhìn chung các hiện vật đặt để hiện nay đều có phong cách nghệ 

thuật thời Nguyễn trở lại đây. 

Ở cung đệ tam có một sập đá chạm trổ đẹp đẽ, trên để các đồ thờ bằng đồng 

hay bằng sứ. 

Sang đến cung đệ nhị là bàn thờ thân phụ và Thánh mẫu và 4 vị chầu bà là 

Mẫu Thượng thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Thủy cung và Khâm sai. Các pho 

tượng này đều là được làm mới vài chục năm gần đây, các bên thờ đều có 

chạm khắc tỉ mỉ. 

2.2.5. Ngoại khóa 5. Mỹ thuật dân gian và Mỹ thuật hiện đại Việt Nam 

- Địa điểm dự kiến: Làng tranh dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh), Bảo 

tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) 

- Mục đích buổi học: Sinh viên được thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật, 

tiếp xúc với các tác phẩm mỹ thuật hiện đại; thăm quan làng tranh dân gian 

Đông Hồ, tham gia trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ. 
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- Yêu cầu buổi học: điểm lại các thành tưu mỹ thuật cổ trung đại và 

hiện đại theo tiến trình lịch sử qua hệ thống trưng bày Bảo tàng Mỹ thuật (khái 

quát lại tổng quan chương trình môn LSMTVN). Nắm được đặc điểm, kỹ thuật in 

tranh dân gian Đông Hồ. 

- Phương pháp: kết hợp các hoạt động tham quan, nghe nói chuyện về mỹ 

thuật và mạn đàm theo chuyên đề; trải nghiệm in tranh dân gian. 

Hoạt động, nội dung kiến thức truyền tải cơ bản 

Sáng: Sinh viên thăm bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. 

Sinh viên nghe thuyết minh viên hướng dẫn thăm quan Bảo tàng Mỹ 

thuật Việt Nam. Với nội dung trưng bày theo tiến trình lịch sử từ Mỹ thuật 

tiền sơ sử tới Mỹ thuật hiện đại thế kỷ 20, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là 

địa điểm quan trọng cho sinh viên tìm hiểu, gần như là một buổi tổng kết lại 

nội dung môn học. Trong đó, lưu ý sinh viên ghi chép, chú trọng vào mảng Mỹ 

thuật hiện đại Việt Nam thế kỷ 20, đặc biệt là Mỹ thuật Đông Dương. Lưu ý 

các em nắm được những nét cơ bản về sự ra đời của trường Cao đẳng Mỹ 

thuật Đông Dương, tên tác giả, tác phẩm tiêu biểu của Mỹ thuật Đông 

Dương.  

Chiều: Sinh viên thăm quan làng tranh Đông Hồ. Sinh viên nghe nghệ 

nhân giới thiệu về làng tranh, màu sắc, chất liệu chính và các bước làm tranh 

Đông Hồ. Hiện nay làng tranh dân gian Đông Hồ chỉ còn 2 gia đình giữ 

được nghề cổ truyền, trong đó gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế có 

xưởng tranh khá lớn, phục vụ khách du lịch. Đây là điều kiện tốt cho sinh 

viên tham gia trải nghiệm, tìm hiểu hoạt động in tranh. 

2.2.6. Hoạt động tổng kết đánh giá. 

- Thời gian dự kiến: tháng 4 hoặc tháng 5 

- Địa điểm: Trường CĐSP Nam Định 
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- Nội dung: Bày triển lãm sản phẩm bài vẽ (ký họa, chép vốn cổ), giới 

thiệu chuyên đề (slide) tổng kết hoạt động ngoại khóa. 

Tập hợp sinh viên, tổng kết các bài vẽ từ các hoạt động từ đầu năm 

học, lựa chọn bài vẽ tốt để bày triển lãm chuyên đề: Mỹ thuật Việt Nam trên 

địa bàn tỉnh Nam Định. 

Chia nhóm (4 nhóm), phân công các nhóm phụ trách chuyên đề, tổ 

chức buổi nói chuyện, trình bày chuyên đề về nội dung hoạt động ngoại 

khóa. 

Dự kiến các chuyên đề trình bày: Mỹ thuật thời Lý ở Nam Định; Mỹ 

thuật thời Trần ở Nam Định; Mỹ thuật thời Lê Trung Hưng ở Nam Định; 

Mỹ thuật thời Nguyễn ở Nam Định. 

2.3. Thực nghiệm chương trình hoạt động ngoại khóa 

Đền Trần – chùa Tháp là cụm di tích nổi bật, lưu giữ nhiều giá trị nghệ 

thuật quan trọng thời Trần lại có vị trí rất gần với trường CĐSP Nam Định 

(khoảng gần 3km). Với những điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa, ngày 23 tháng 12 năm 2017, giảng viên bộ môn LSMTVN 

cùng với các giảng viên tổ Mỹ thuật trường CĐSP NAM ĐỊNH đã tổ chức 

thực nghiệm buổi học ngoại khóa – điễn dã thăm quan cụm di tích Đền 

Trần– chùa Tháp. 

2.3.1. Công tác chuẩn bị và mục đích, yêu cầu thực nghiệm 

2.3.1.1. Thành phần tham gia và phương thức hoạt động 

Giảng viên: 04 

Sinh viên: 15 (trong đó có 04 sinh viên lớp Sư phạm Mỹ thuật, 06 sinh 

viên lớp Giáo dục tiểu học và 05 sinh viên lớp Giáo dục mầm non). 

Clb hoạt động chung, có 1 giảng viên chính phụ trách nội dung chung và 

1 sinh viên làm trưởng Clb. Khi có các hoạt động cần phân nhóm, Clb sẽ chủ 



 55 

động chia nhóm thành 4 nhóm, trong đó 01 sinh viên lớp sư phạm Mỹ thuật làm 

trưởng nhóm, mỗi nhóm được sự giám sát, hướng dẫn của 1 giảng viên. 

2.3.1.2. Chuẩn bị 

- Sinh viên đọc, tìm hiểu về lịch sử cụm di tích trước khi đến di tích. 

- Chuẩn bị giấy bút ghi chép; bảng vẽ, màu vẽ, bút chì. 

- Chuẩn bị đồ ăn, kế hoạch hoạt động giờ nghỉ trưa. 

2.3.1.3. Mục đích, yêu cầu 

- Sinh viên nắm được lịch sử hình thành và phát triển của cụm di tích 

Đền Trần, chùa Tháp; nắm được đặc trưng nghệ thuật kiến trúc tháp, nghệ 

thuật trang trí và điêu khắc thời Trần. 

- Có bài vẽ thực hành gồm vẽ ký họa phong cảnh và chép vốn cổ. 

2.3.2. Hoạt động tìm hiểu, quan sát cụm di tích Đền Trần – chùa Tháp 

Toàn bộ hoạt động tìm hiểu về cụm di tích Đền Trần – chùa Tháp được 

thực hiện vào buổi sáng ngày 23 tháng 11 năm 2017. Cụ thể như sau: 

- Đền Trần: Sinh viên đi thăm quan tổng quan đền Trần, do cụm di tích 

đền Trần đa phần đều được xây dựng mới nên giảng viên hướng dẫn sinh 

viên thăm quan nhanh 20 phút; tập trung về sân chính điện đền Trần, giáo 

viên giới thiệu hệ thống gạch lát sân với đặc trưng hoa văn, giới thiệu qua về 

bộ cánh cửa thời Lê Trung Hưng sau đó cho sinh viên sang chùa Tháp.  

- Chùa Tháp: Sinh viên thăm quan tổng quan chùa Tháp (tìm hiểu từ 

cửa tam quan với đôi sấu đá thời Trần; khu vực giếng, sân đặt cột kinh, nhà 

bia và tập trung ở Tháp. Tìm hiểu về ngôi tháp, giảng viên giới thiệu tổng 

quan, nêu sự khác biệt đặc trưng mô hình kiến trúc chùa Tháp thời Lý và 

thời Trần, sau đó cho sinh viên vào thăm quan chùa, lưu ý các em chú ý tới 

các lớp niên đại khác nhau trong tổng thể kiến trúc: thành bậc thời Trần, bộ 

cánh cửa thời Trần (mặc dù là bản phiên song vẫn thể hiện được những nét 

đặc trưng); hệ thống tượng với nhiều lớp niên đại khác nhau; hậu điện có 
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cây hoành gỗ có dấu tích chữ khắc thời Mạc ghi việc vợ chồng Đà quốc 

Công Mạc Ngọc Liễn và vợ Mạc Ngọc Lâm sửa chữa chùa. Lưu ý sinh viên 

về pho phù điêu được cho là phù điêu bà Mạc Ngọc Lâm và ngôi mộ tháp 

gạch phía sau chùa. 

Tập trung sinh viên về trước cửa chùa, sau tháp Phổ Minh để tìm hiểu 

đặc trưng hoa văn trang trí và hình tượng rồng thời Trần ở diềm chân tháp, 

thành bậc lên chùa và bộ cánh cửa tiền đường. 

Yêu cầu sinh viên tổng kết: đặc trưng tạo hình con rồng thời Trần khi 

quan sát hệ thống thành bậc trước cửa chùa và các cánh cửa gỗ ở tiền đường 

chùa Tháp.  

Cho sinh viên tham quan tự do, tìm góc cảnh, vốn cổ ưa thích để chụp 

ảnh, tìm góc phù hợp để buổi chiều thực hành vẽ bài. 

2.3.3. Hoạt động vẽ bài ký họa phong cảnh, chép vốn cổ 

Hoạt động vẽ bài ký họa phong cảnh và chép vốn cổ được thực hiện 

vào chiều ngày 23 tháng 11 năm 2017. Giảng viên tập trung sinh viên phổ 

biến mục đích, yêu cầu buổi thực hành vẽ ký họa phong cảnh và chép vốn 

cổ. Chia sinh viên thành 4 nhóm: 1 nhóm phụ trách vẽ ký họa góc cảnh Đền 

Trần; 1 nhóm phụ trách vẽ ký họa góc cảnh chùa Tháp; 1 nhóm phụ trách 

chép họa tiết vốn cổ thời Trần; 1 nhóm chép họa tiết hoa văn trang trí thời 

Mạc hoặc thời Lê Trung Hưng tại Đền Trần – Chùa Tháp. Sau khi thực hiện 

xong nội dung nhiệm vụ có thể vẽ tự do, tùy ý thích. 

4h30 chiều, tập trung sinh viên trước cửa chùa Tháp để tổng kết, đánh 

giá bài học, sản phẩm sinh viên đã thực hiện. 

Hoạt động tìm hiểu và vẽ bài của sinh viên [PL 2-3;tr.82-86] 

2.3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

Nhìn chung hoạt động thực nghiệm đã đạt  hiệu quả tốt. Sinh viên tỏ ra 

ưa thích các hoạt động trong chương trình ngoại khóa. Việc thăm quan thực 

địa giúp sinh viên hồi tưởng lại kiến thức đã học trong chương trình chính 
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khóa một cách thuận lợi, sinh viên nắm vững kiến thức. Các bài vẽ ký họa, 

chép vốn cổ vẫn có những hạn chế nhất định do thành phần câu lạc bộ có 

nhiều sinh viên lớp Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non tham gia, tuy 

vậy, hoạt động vẽ thực địa giúp sinh viên hào hứng, tự tin hơn. Một số bài 

ký phong cảnh sau đó được vận dụng sang bài vẽ tranh khá hiệu quả. 

Sau hoạt động thực nghiệm, giảng viên tổ chức kiểm tra bài cũ theo 

hình thức viết luận kết hợp trắc nghiệm để so sánh với chất lượng bài kiểm 

tra đã thực hiện năm trước (khi chưa thực hiện hình thức giảng dạy kết hợp 

hoạt động ngoại khóa) và kết quả đạt được như sau: 

TT Nội dung Kết quả trước 

thực nghiệm 

Kết quả sau 

thực nghiệm 

Ghi chú 

 Niên đại nhà Trần được tính từ 

thế kỷ nào? 

70% 95% Trắc nghiệm 

 Đền Trần thờ ai? 80% 100% Trắc nghiệm 

 Lịch sử xây dựng cụm di tích 

Đền Trần – chùa Tháp 

45% 70% Viết luận 

 Đặc trưng chùa Tháp thời Trần 55% 80% Viết luận 

 Đặc trưng rồng thời Trần 60% 90% Trắc nghiệm 

 Phân biệt rồng thời Trần – rồng 

thời Lý 

50% 95% Trắc nghiệm hình 

ảnh 

 Phong cách chạm khắc trên kiến 

trúc và điêu khắc thời Trần? 

65% 85% Trắc nghiệm 

 Cánh cửa chùa Phổ Minh chạm 

gì? 

90% 100% Trắc nghiệm 

 Ai lập ra phái Trúc Lâm Yên 

Tử? 

70% 100% Trắc nghiệm 

Qua kết quả kiểm tra thu được sau thực nghiệm, luận văn nhận thấy ý 

nghĩa thiết thực của hoạt động ngoại khóa áp dụng vào chương trình học 

LSMTVN ở trường CĐSP Nam Định. Việc kết hợp hoạt động ngoại khóa 

vào chương trình dạy học không chỉ giúp sinh viên dễ dàng trong việc tiếp 
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cận môn LSMTVN, nắm chắc và nhớ lâu hơn các nội dung kiến thức cần 

học; hơn thế nữa sinh viên có điều kiện tìm hiểu, biết yêu, trân trọng vốn cổ 

của dân tộc, yêu quê hương, đất nước hơn. 

Trước hết, tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên giải tỏa 

căng thẳng trong việc học với khối lượng kiến thức lớn ở giảng đường. Việc 

được thay đổi môi trường học gò bó trên lớp, hoạt động ngoại khóa gắn với 

môn học có ý nghĩa tích cực trong việc thúc đẩy sinh viên tham gia vào các 

hoạt động chủ động học tập.  

Rút ngắn khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên; Phát huy vai trò 

của giảng viên, cán bộ nhà trường tham gia hoạt động ngoại khóa; Phát huy 

tính tự quản của học sinh. 

Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp các bạn cải thiện tốt 

chất lượng học tập cũng như các tích cực trong các hoạt động khác. Một số 

kỹ năng sinh viên có thể học và phát triển khi tham gia các hoạt động ngoại 

khóa như: Vẽ sơ đồ di tích, chép vốn cổ, ký họa, làm bản rập...; Sinh viên 

còn tập làm quen với việc lập kế hoạch và thực hiện các chương trình giúp 

triển khai các mục tiêu, dự định cũng như có thêm nhiều kinh nghiệm quản 

lý, đào tạo và làm việc theo nhóm.  

Tích cực tham gia các hoạt động để tăng thêm tính chuyên nghiệp, 

khám phá cơ hội và mở rộng tầm nhìn ngoài những kiến thức tích lũy khi 

sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường. Hơn nữa, kỹ năng giao tiếp, ứng xử 

và giải quyết tình huống của sinh viên được cải thiện rõ rệt thông qua các 

hoạt động ngoại khóa. 

Bên cạnh chương trình học chính thức, các chuyên đề ngoại khóa được 

tổ chức nhằm cung cấp kiến thức bổ sung cho các bài học chuyên ngành. 

Chương trình ngoại khóa hỗ trợ cho môn học LSMTVN được thực hiện theo 

một chương trình riêng, tập trung vào các vấn đề: 1. LSMTVN tương ứng 
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với LSMT địa phương trong đó chú trọng tới các chuyên đề có thế mạnh: 

Mỹ thuật thời Lý, Mỹ thuật thời Trần, Mỹ thuật thời Lê Trung Hưng và Mỹ 

thuật thời Nguyễn; 2. Đẩy mạnh khả năng trực họa, ghi chép vốn cổ, ký họa 

phong cảnh nhằm giúp nâng cao kỹ năng thực hành vẽ tranh. Thông qua các 

chuyến đi điền dã, sinh viên nghiên cứu, học tập về di sản mỹ thuật địa 

phương một cách trực quan sinh động. Những vấn đề đặt ra ở đây thực sự 

cần thiết và bổ ích với sinh viên chuyên ngành mỹ thuật. 

Ngoài những lợi ích nói trên, tham gia hoạt động ngoại khóa còn có 

nhiều tác động tích cực đến sinh viên. Chính vì vai trò quan trọng đó của các 

hoạt động ngoại khóa, chủ nhiệm luận văn sẽ tiến tới kiến nghị với trường 

CĐSP Nam Định thực hiện khung chương trình hoạt động ngoại khóa gắn 

với môn LSMTVN, chú trọng hơn đến việc tạo môi trường thuận lợi để giúp 

sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa.  
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Tiểu kết 

Do đặc thù đào tạo sinh viên Mỹ thuật của trường CĐSP NAM ĐỊNH, 

số lượng sinh viên chuyên ngành Mỹ thuật không nhiều nên tổ chức hoạt 

động ngoại khóa theo hình thức sinh hoạt Clb là phù hợp. Clb Mỹ thuật gồm 

sinh viên các lớp SPMT, GDTH và GDMN tham gia, lực lượng nòng cốt là 

sinh viên lớp SPMT. 

Đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa của Clb từ một Clb Mỹ thuật đơn 

thuần với các hoạt động bày sản phẩm Mỹ thuật thường niên mỗi năm 1 lần 

thành hoạt động ngoại khóa sinh hoạt theo tháng. Hoạt động ngoại khóa gắn 

liền với chương trình giảng dạy chính khóa môn LSMTVN. 

Lịch trình sinh hoạt ngoại khóa được xây dựng dựa trên lộ trình tiến 

trình LSMTVN, phân vùng hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Việc xây dựng khung chương trình hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc 

thù môn học và đặc thù di sản địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc 

nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy sở trường, năng lực của giảng viên 

cũng như sinh viên; kết hợp giáo dục LSMTVN với giáo dục di sản địa 

phương.  

Qua tiến hành thực nghiệm thu được những kết quả tích cực, không chỉ 

về mặt điểm số, kiến thức sinh viên đạt được mà còn ở tâm lý thoải mái, 

ham mê học tập; thu hút sinh viên vào các hoạt động sinh hoạt lành mạnh, 

bổ ích. Luận văn sẽ hướng tới đề xuất phương án hoạt động ngoại khóa gắn 

liền với nội dung chương trình học LSMTVN cho sinh viên Mỹ thuật trường 

CĐSP Nam Định. Hình thức sinh hoạt Clb với những hoạt động thường niên 

đi tìm hiểu, học tập LSMTVN tại địa phương, kết hợp vẽ bài sau đó trưng 

bày triển lãm, nói chuyện chuyên đề sẽ nâng cao chất lượng dạy và học môn 

LSMTVN nói riêng và môn Mỹ thuật nói chung ở trường CĐSP Nam Định. 

Đây là một mô hình hoạt động hiệu quả và cần phát huy. 
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KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu khoa học và thực tiễn đã chỉ ra rằng, hoạt động 

ngoại khóa là hoạt động tổ chức ngoài giờ học chính khóa, bên cạnh những 

lợi ích về việc lôi kéo học sinh vào các hoạt động xã hội có ích, nâng cao kỹ 

năng sống, kỹ năng học tập còn hướng học sinh vào việc củng cố kiến thức 

môn học sau giờ học chính khóa. 

Tỉnh Nam Định là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, có hệ thống di 

tích, di sản văn hóa quốc gia dày đặc, trong đó có 3 di tích được xếp hạng di 

tích đặc biệt quan trọng quốc gia. Những điều kiện thuận lợi về mặt địa 

hình, văn hóa, di vật ở địa phương là hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu học 

tập môn LSMTVN của sinh viên Mỹ thuật tại trường CĐSP Nam Định. 

Chương trình hoạt động ngoại khoá dành cho môn học LSMTVN tại 

trường CĐSP Nam Định cho tới nay còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được 

tiềm năng. Việc tranh thủ thời gian nghỉ của sinh viên, thu hút sinh viên vào 

những hoạt động lành mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo cho thấy tính ưu 

việt và tính chất cần thiết của việc xây dựng một chương trình ngoại khóa 

phù hợp. Xây dựng chương trình hoạt động ngoại khóa phù hợp sẽ giúp 

nâng cao chất lượng dạy và học của giảng viên và sinh viên Mỹ thuật không 

chỉ ở môn LSMTVN nói riêng mà phát triển có tính định hướng toàn diện 

nghề nghiệp của sinh viên trong tương lai. 

Quá trình thực nghiệm kết hợp hoạt động ngoại khóa với việc giảng 

dạy môn LSMTVN ở trường CĐSP Nam Định đã đưa lại những kết quả khả 

quan. Tỷ lệ sinh viên nắm vững kiến thức nâng cao từ 65% lên tới 89%. 

Hoạt động ngoại khóa đã giúp rất nhiều học sinh, sinh viên tìm được môi 

trường sinh hoạt lành mạnh sau những giờ lên lớp. Không những vậy, thông 

qua các hoạt động này, học sinh, sinh viên nhà trường còn học tập và phát 
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triển rất nhiều kỹ năng góp phần hoàn thiện bản thân cùng với những kiến 

thức được học để xây dựng hành trang vững chắc nhất khi bước vào xã hội.  

Sinh hoạt ngoại khóa với môn học mỹ thuật là một trong những hoạt 

động cung cấp, củng cố kiến thức cho sinh viên tạo cho các em niềm hứng 

thú, say mê với môn học hay các vấn đề xã hội. Từ những buổi ngoại khóa 

cho thấy, sinh viên nắm kiến thức nhanh, vững hơn, sâu và chắc hơn so với 

việc học ở lý thuyết ở lớp. 

Hoạt động ngoại khoá không chỉ góp phần nâng cao khả năng tư duy 

độc lập, tăng cường khả năng sáng tạo trong học tập, kích thích lòng ham 

muốn tìm tòi, khám phá những kiến thức mới của người học, đồng thời sinh 

viên hiểu sâu hơn về những giá trị lịch sử, giá trị văn hoá của những di sản 

mỹ thuật trên quê hương Nam Định. 

Hoạt động trưng bày sản phẩm, kết hợp với báo cáo chuyên đề về mỹ 

thuật địa phương sẽ có ý nghĩa thiết thực, không chỉ với sinh viên mà còn 

với giảng viên Mỹ thuật. Hoạt động ngoại khóa theo hình thức Clb cũng sẽ 

có ý nghĩa lan tỏa, thúc đẩy chương trình hoạt động ngoại khóa trong nhà 

trường. 
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Phụ lục 1 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH Ở BẢO TÀNG, DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

1.1.. Một góc trưng bày Mỹ thuật thời Lý (thế kỷ 11-13) ở Bảo tàng 

tỉnh Nam Định [Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2018] 

  

 

1.2.  Thành bậc lan can tháp Chương Sơn trên núi Ngô Xá, xã Yên Lợi, Ý 

Yên, Nam Định, niên đại thời Lý thế kỷ 12 [Nguồn: Tác giả chụp tháng 

5/2018] 
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1.5. Phù điêu công chúa Mạc Ngọc 

Lâm, chùa Phổ Minh, Nam Định. 

 
1.6. Trang trí cửa giả tháp mộ bà 

chúa Mạc phía sau chùa Phổ Minh. 

[Nguồn: Tác chụp tháng 5/2018] 
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Phụ lục 2 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THỰC NGHIỆM VÀ SẢN PHẨM  

BÀI VẼ CỦA SINH VIÊN 

 

2.1. Sinh viên tìm hiểu về lịch sử cụm di tích Đền Trần- Chùa Tháp  

[Nguồn: Tác chụp tháng 10/2018] 

 

2.2. Ghi chép thực tế họa tiết trên bậc đá cung Thiên Trường 

[Nguồn: Tác chụp tháng 10/2018] 
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2.3. Thầy và Trò trong buổi thực nghiệm Chùa Tháp Phổ Minh- NĐ 

[Nguồn: Tác chụp tháng 10/2018] 

 

2.4. Hoạt động hướng dẫn SV ghi chép họa tiết trước cửa chùa 

[Nguồn: Tác chụp tháng 10/2018] 
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2.5. Nhận xét đánh giá kết quả thực nghiêm, trải nghiệm. 

[Nguồn: Tác chụp tháng 10/2018] 
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Phụ lục 3 

BÀI VẼ CỦA SINH VIÊN SAU HOẠT ĐỘNG THỰC NGHỆM 

MỘT SỐ BÀI CHÉP HỌA TIẾT MỸ THUẬT THỜI TRẦN VÀ THỜI LÊ 

TRÊN CHẠM KHẮC TRANG TRÍ Ở CHÙA PHỔ MINH  CỦA SINH 

VIÊN THAM GIA THỰC NGHIỆM 

  

3.1. Bài chép họa tiết - Trần Hồng Minh thành viên nhóm TH K38A 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 10/2018] 

MỘT SỐ BÀI KÝ HỌA PHONG CẢNH 

 

3.2. Ký họa - Nguyễn Thị Lê Thành viên nhóm MN k38 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 10/2018] 
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3.3. Ký họa - Trần Hồng Minh Thành viên nhómTHk38 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 10/2018] 

 

3.4. Bài ứng dụng phong cảnh vào bố cục vẽ tranh - Lê Ngọc  lớp SPMT 

k38 [Nguồn: Tác giả chụp tháng 10/2018] 
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MỘT SỐ BÀI VẼ, GHI CHÉP MẪU TỰ DO CỦA 

SINH VIÊN THAM GIA THỰC NGHIỆM 

 

3.5. Họa tiết trên tường đá Chùa Tháp - Ngô Thị Cẩm 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 10/2018] 

 

3.6. Bài ghi chép tự do hình trang trí ở tường đá Đền Trần - Nguyễn Thị Lý 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 10/2018] 
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3.7. Ghi chép họa tiết trên tường đá Chùa Tháp Phổ Minh - N.Đ 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 10/2018] 

                                                      
1 Trống có đường kính mặt 62,8cm, cao 51cm, chính giữa có ngôi sao 12 cánh, xen giữa là những họa tiết trang trí kiểu 

lông công. Vành thứ 4 có 4 hình chim có mỏ và đuôi dài bay ngược chiều kim đồng hồ. 
2 Chân đèn: Đkm: 17cm; Đkđ: 21,2; Cao 76cm. Chân đèn dáng thon cao, gồm 2 phần cổ và thân ghép với nhau. Cổ đèn 

hình trụ tròn nhỏ cao, miệng loe, hai bên đắp 2 tai hình rồng có cánh để mộc chạy dọc cổ, đầu hướng xuống dưới. Phần 

trang trí nổi không men gồm các hoa văn rồng, phượng, hoa thị 4 cánh, lá đề, rồng trong cánh sen, chữ Hán “Phật” và 

hoa văn hình học; kết hợp vẽ lam đề tài rồng, phượng. Thân đèn có vai ngang, thân nở, eo thon, chân đế cao loe rộng, 

đắp nổi hình một con rồng không men, đầu hướng vào dòng chữ Hán khắc chìm theo chiều dọc với nội dung “Hưng 

Trị tam niên bát nhị thập nhật tạo” chế tạo ngày 20 tháng 8 năm Hưng Trị 3 (1590). Phần thân đèn sát chân đế tạo một 

băng cánh sen vuông đầu, lòng để mộc trang trí nổi hoa văn. Ngoài ra còn nhiều loại hoa văn như  lá đề, hoa cúc, hoa 

sen, mây và hoa văn hình học trang trí bằng kỹ thuật đắp nổi để mộc, đắp nổi phủ men nâu, kết hợp vẽ lam xanh dưới 

men trắng. Lư hương: Đkm: 20cm; Đkđ: 20cm; Cao: 40,4cm. Lư hương: gồm 2 phần chồng lên nhau. Phần trên giống 

một bát hương độc lập có miệng bằng loe, cổ hình trụ, thân phình gắn 4 chân hình đầu thú uốn cong ra ngoài Trang trí 

đắp nổi kết hợp vẽ lam các loại hoa văn hoa cúc, hoa chanh, hoa sen, lá đề, rồng trong ô, lân, ngựa có cánh, mặt hổ 

phù, mây và hoa văn hình học. Phần đế giống chiếc hồ lô trong đó thân trên dáng búp sen, thân dưới hình trụ tròn, cổ 

nhỏ ngắn, vai nở, đế loe tô son nâu. Ngoài phần trang trí nổi không men hình rồng trong ô, trên chân lư hương còn 

khắc chìm 27 dòng chữ Hán cho biết người chế tạo lư hương là Đỗ Xuân Vi, xã Bát Tràng chế tạo vào ngày 20 tháng 8 

năm Hưng Trị 3 (1590) và tên các tín đồ cúng lư hương vào chùa Thanh Quang. 
3 Ứng Phong địa danh tên Phủ thời Lý, tương đương với huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nghĩa Hưng. 
4 Cung ứng Phong ở vùng đất giáp ranh giữa Ý Yên – Vụ Bản gần tháp Chương Sơn xã Yên Lợi (Ý Yên). 
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Phụ lục 4 

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NỘI DUNG MÔN LỊCH SỬ MỸ THUẬT 

Hiện nay có nhiều cách phân kỳ lịch sử Mỹ thuật nhưng về cơ bản đều 

theo hướng chia theo phân kỳ lịch sử. Do chưa có giáo trình cụ thể mà các 

bài giảng được soạn dựa trên tư liệu tổng hợp từ nhiều sách tham khảo khác 

nhau, bộ môn LSMTVN ở Trường CĐSP Nam Định lựa chọn nội dung phân 

kỳ các giai đoạn phát triển của LSMTVN như sau: Mỹ thuật Tiền sử, Sơ sử 

tại Việt Nam; Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc và thời kỳ tiền Đại 

Việt; Mỹ thuật thời Lý; Mỹ thuật thời Trần – Hồ; Mỹ thuật thời Lê Sơ; Mỹ 

thuật thời Mạc; Mỹ thuật thời Lê Trung Hưng; Mỹ thuật thời Tây Sơn; Mỹ 

thuật thời Nguyễn; Mỹ thuật Việt Nam hiện đại. 

Có thể điểm qua một số thành tựu nổi bật của LSMTVN như sau: 

4.1. Mỹ thuật Tiền sử, Sơ sử tại Việt Nam 

Đây là giai đoạn trải dài suốt nhiều ngàn năm và chia làm 2 giai đoạn 

chính: thời kỳ đồ đá (đá cũ, đá giữa và đá mới) và thời kỳ kim khí. Mỹ thuật 

thời kỳ đồ đá gắn với những vật dụng sinh hoạt sơ khởi của con người là 

những công cụ lao động như viên đá mài, rìu đá và đã xuất hiện những đồ 

gốm có hoa văn. Trên đồ gốm có hoa văn của văn hóa Hòa Bình đã thấy 

những vạch khắc có màu thổ hoàng và đặc biệt nhất là ở Hang Đồng Nội 

(Hòa Bình) người ta đã tìm thấy hình khắc những mặt người và mặt thú. Đó 

có thể coi là dấu ấn tạo hình quan trọng sớm nhất hiện biết ở Việt Nam. 

Càng về giai đoạn đồ đá giữa, đồ đá mới về sau, các loại hình đồ đan dệt, đồ 

trang sức ngày càng được làm công phu, trang trí hoa văn phức tạp. 

Sang thời kỳ kim khí mà đỉnh cao là văn hóa Đông Sơn nghệ thuật đồ 

đồng đã phát triển cực thịnh. Nghệ thuật đồng được thể hiện trên nhiều hiện 

vật khác nhau: công cụ sản xuất, vũ khí, dụng cụ sinh hoạt, nhạc khí, tượng 

nghệ thuật. Nghệ thuật thời kỳ này phát triển theo lối cách điệu hóa ngày 
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càng cao, thể hiện rõ nhất trên các trống đồng, thạp đồng. Những trống đồng 

tiêu biểu cho thời kỳ này như trống đồng Hoàng Hạ, trống đồng làng Vạc, 

trống đồng Miếu Môn, trống đồng Hòa Bình… Ngoài ra, những đồ trang 

sức như vòng tay, vòng tai, chuỗi hạt, bao tay, bao chân bằng nhiều chất liệu 

cũng cho thấy đời sống nhân dân thời kỳ này đã bước sang một trang mới 

thấm đẫm tinh thần nghệ thuật. 

4.1.2. Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc và thời kỳ tiền Đại Việt 

Thời kỳ Bắc thuộc kéo dài từ đầu công nguyên tới đầu thế kỷ 10, các 

dấu ấn mỹ thuật thời kỳ này hiện nay cũng chưa có nhiều tài liệu nghiên cứu 

sâu. Nhiều mộ cổ thời Hán được khai quật ở Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà 

Nội… Các đồ đồng đào được có thể kể như các loại đèn, tượng người quỳ, 

bình trầm, đồ gốm ba chân…. Các hiện vật này phần nhiều lưu giữ ở Bảo 

tàng Lịch sử quốc gia.  

Thời kỳ tiền Đại Việt từ khoảng thế kỷ 10-11 trải qua các triều đại 

Ngô, Đinh, Tiền Lê hiện nay cũng chưa nghiên cứu, khai quật được nhiều. 

Những dấu ấn rõ nét nhất là nghệ thuật kinh thành, với những khai quật 

được là gạch, gốm hoa văn như hình uyên ương, đầu rồng… Vùng đất Nam 

Định với vị trí giáp ranh kinh đô Hoa Lư dưới thời Đinh, Tiền Lê còn giữ 

nhiều dấu vết di tích là nơi thờ các vị vua và tướng nhà Đinh. Đinh Tiên 

Hoàng cùng với các vị tướng lĩnh thân cận của mình được thờ ở rất nhiều 

đền, đình làng vùng đất Nam Định. 

Không còn tìm được nhiều những hiện vật mỹ thuật của giai đoạn nghệ 

thuật tiền Đại Việt. Tuy vậy, dựa trên những hiện vật ít ỏi còn lại, có thể 

nhận thấy đây cũng là những tiền đề quan trọng cho sự hình thành và phát 

triển của mỹ thuật thời Lý sau này. 

4.1.3. Mỹ thuật thời Lý 
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Mỹ thuật thời Lý chịu ảnh hưởng của Phật giáo rất sâu đậm. Giai đoạn 

này kiến trúc cung đình và kiến trúc Phật giáo rất phát triển, bên cạnh đó 

Văn miếu Quốc tử Giám cũng đã được cho dựng. Do điều kiện tự nhiên và 

chiến tranh, các công trình kiến trúc cung đình thời Lý hầu như đã bị hủy 

hoại hết. Về kiến trúc Phật giáo, nhiều công trình được xây dựng, kiến trúc 

thường to lớn và đặt ở nơi có cảnh quan đẹp. Người ta thường phân loại các 

ngôi chùa thời Lý thành Đại danh lam (liên quan tới vua, triều đình trong đó 

có vai trò của hoàng hậu), trung danh lam (quan lại xây dựng) và tiểu danh 

lam (chùa ở chốn làng quê). Những ngôi chùa tiêu biểu của thời Lý như 

chùa Một Cột (Hà Nội), chùa Dạm (Bắc Ninh), chùa Bà Tấm, chùa Hương 

Lãng (Hưng Yên), chùa Quỳnh Lâm (Quảng Ninh), chùa Sùng Nghiêm 

Diên Thánh (Thanh Hóa)… Kiến trúc Phật giáo ở những đại danh lam 

thường có tháp Phật và chùa. Những ngôi chùa tháp tiêu biểu như chùa tháp 

Phật Tích (Bắc Ninh), chùa tháp Long Đọi (Hà Nam), chùa tháp Chương 

Sơn (Nam Định), chùa tháp Báo Thiên (Hà Nội), chùa Tháp Tường Long 

(Hải Phòng)… 

Về mặt điêu khắc, điêu khắc tượng tròn thời Lý khá phát triển, gồm 

những pho tượng Phật, tượng người chim, tượng kim cương và tượng thú. 

Có nhiều pho tượng có kích thước lớn như tượng đức Phật, tượng thú chùa 

Phật Tích… Những pho tượng Phật thời Lý hiện tìm được ngày nay là tượng 

Phật chùa Phật Tích (Bắc Ninh), tượng Phật chùa Hoàng Kim (Hà Tây cũ) 

và tượng Phật chùa Ngô Xá (Nam Định), trong đó pho tượng Phật chùa Ngô 

Xá kích thước tuy nhỏ hơn so với hai pho tượng còn lại nhưng hiện còn lại 

kết cấu đầy đủ, toàn vẹn hơn cả. 

Nghệ thuật chạm khắc thời Lý cũng vô cùng phát triển đạt đến độ tinh 

mĩ, hoàn thiện mà các giai đoạn sau khó lòng bắt kịp. Đa phần các tác phẩm 

chạm khắc là những bức phù điêu đá, gỗ để trang trí cho các công trình kiến 
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trúc. Rồng là hình tượng trang trí phổ biến trong hình lá đề, trong cánh hoa 

sen ở bệ tượng, chân cột, cánh cửa… Hoa văn móc câu xuất hiện thường 

xuyên phủ kín các mảng chạm tạo thành những mảng chạm khắc dày đặc 

gần như không có khoảng trống.  

Đồ gốm thời Lý cũng đã phát triển đến đỉnh cao, những đồ gốm men 

ngọc, men lam, men da lươn, men lục trắng ngà với xương gốm mỏng, nhẹ, 

men phủ đều, hoa văn tinh tế; hình dáng thanh thoát, trau chuốt mang vẻ đẹp 

sang trọng của cung đình. 

4.1.4. Mỹ thuật thời Trần – Hồ  

Thời Trần do tiếp nhận từ triều đình nhà Lý một cách êm thấm mà thừa 

hưởng toàn bộ thành tựu của mỹ thuật thời Lý và dần phát triển tạo ra một 

ngôn ngữ mỹ thuật riêng. Phật giáo đến thời Trần vẫn phát triển mạnh. Vua 

Trần Nhân Tông quy ý Phật và lập ra thiền phái Trúc Lâm. Nho giáo bắt đầu 

có ưu thế. 

Về mặt kiến trúc, kiến trúc kinh thành ngoài kiến trúc ở Thăng Long 

còn về xây dựng ở quê hương Nam Định phủ Thiên Trường và giai đoạn 

cuối Trần xây dựng thành Tây Đô ở Thanh Hóa. Kiến trúc Phật giáo chùa 

Tháp vẫn phát triển, nổi bật là các kiến trúc chùa Tháp Yên Tử (Quảng 

Ninh), chùa Tháp Phổ Minh (Nam Định) và chùa Tháp Bình Sơn (Vĩnh 

Phúc). 

Nghệ thuật điêu khắc thời Trần là sự tiếp nối thời Lý nhưng cách tạo 

hình hiện thực khoáng đạt, khỏe khoắn hơn. Đi với kiến trúc chùa tháp có 

tượng Phật, tượng rồng, tượng sấu… tuy nhiên chưa tìm thấy tượng Phật lớn 

như ở thời Lý. Đa phần các tượng tròn hiện tìm được ở thời Trần là các tác 

phẩm tìm được ở lăng mộ: tượng quan hầu, tượng thú. Nổi bật là tượng hổ 

(sư tử) lăng Trần Thủ Độ (nay bày ở bảo tàng Lịch sử quốc gia). 
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Nghệ thuật chạm khắc thời kỳ đầu vẫn tiếp nhận nghệ thuật Lý nhưng 

dần suy thoái. Các đề tài, hình tượng nghệ thuật ít có sự thay đổi. Những 

mảng chạm khắc quý giá thời Trần còn thấy được ở vì kèo chùa Thái Lạc, 

chùa Dâu, chùa Bối Khê và một số đồ gỗ ở cánh đồng làng Bói (Mỹ Lộc – 

Nam Định, nay trưng bày ở Bảo tàng tỉnh Nam Định), bộ cánh cửa chùa Phổ 

Minh. Các chạm khắc trên đá nhận thấy nhiều trên các bệ đá hoa sen khối 

hộp thời Trần. Đây là một loại hình nghệ thuật đặc biệt tìm thấy phổ biến, 

với số lượng nhiều ở thời Trần ở các chùa thường có vị trí chạy dọc theo 

dòng sông Đáy. Các bệ lớn và nổi tiếng như bệ đá chùa Thầy, bệ đá chùa 

Bối Khê, bệ đá chùa Ngọc Đình… Ở Nam Định cũng có khoảng 5-6 bệ đá 

dang này, nổi tiếng nhất là bệ đá chùa Đô Quan (Yên Khang, Ý Yên, Nam 

Định). Hình tượng rồng ở thời Trần dần biến đổi so với thời Lý khi bắt đầu 

xuất hiện thêm cặp sừng với nhiều kiểu khác nhau, tai rồng biến thành dạng 

tai thú, bờm trải đều như bờm ngựa, khúc uốn thắt túi không còn đều mà dẫn 

doãng ra. 

Đồ gốm thời Trần tiếp tục phát triển trên cơ sở truyền thống thời Lý 

với nhiều thể loại phong phú mang tính chất dân tộc và phong cách của thời 

Trần. Gốm gia dụng và gốm trang trí kiến trúc được chế tạo khác thời Lý. Ở 

Phủ Thiện Trường (Nam Định) cùng có lò gốm. Nổi bật của dòng gốm thời 

Trần là gốm hoa nâu, kiểu dáng to khỏe, cốt gốm dày, thô xốp hơn gốm men 

ngọc. 

Cuối thời Trần mọi quyền lực dần rơi vào tay cha con Hồ Quý Ly. Nhà 

Hồ, do thời gian tồn tại không lâu nên thành tựu chưa định hình rõ nét. Di 

tích nổi bật nhất của nghệ thuật thời Hồ là di tích thành nhà Hồ ở Tây Đô 

(Thanh Hóa).  

4.1.5. Mỹ thuật thời Lê Sơ  
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Thời Lê Sơ nhiều loại kiến trúc được phát triển: kiến trúc cung đình, 

kiến trúc lăng mộ, kiến trúc đền miếu trường thi… Nhà Lê không cho dựng 

nhiều chùa mà chỉ tập trung sửa chữa nhiều ngôi chùa được xây dựng từ thời 

Lý, Trần đã bị đổ nát, hư hỏng. Ngoài việc dựng lại kinh thành Thăng Long, 

nhà Lê cũng xây dựng Lam Kinh, quê hương của nhà Lê. 

Điêu khắc thời Lê Sơ là sự kế thừa những nét tinh hoa của mỹ thuật 

thời Lý Trần nhưng dần chuyển biến đổi khác rất nhiều, đặc biệt tính từ thời 

Lê Thánh Tông. Dấu ấn Nho giáo thể hiện rõ trong mỹ thuật thời Lê mà nổi 

bật là hình tượng rồng. Từ khúc uốn đến các chi tiết như vây, sừng, chân, 

móng… đều được tạo hình có phần phô trương, dữ tợn tất cả tạo nên sự uy 

nghiêm, bề thế cho hình tượng rồng. 

Đồ gốm thời Lê Sơ thì nổi bật nhất với loại hình gốm men lam. Có 

nhiều sản phẩm gốm đã được xuất đi nước ngoài. Các trung tâm sản xuất 

gốm nổi bật ở Thăng Long,  Hải Dương… trong đó nổi bật hai trung tâm lớn 

là Bát Tràng (Hà Nội) và Nam Sách (Hải Dương). Các nét vẽ bay bướm trên 

gốm cho thấy một trình độ dùng bút và màu đạt đẳng cấp cao. Loại hình sản 

phẩm của gốm hoa lam khá phong phú như bát, đĩa, ấm chén, bình lọ, nậm 

rượu, hộp đừng hương liệu, gia vị, lư hương…  

4.1.6. Mỹ thuật thời Mạc 

Thời Mạc kiến trúc dân gian đã bắt đầu phát triển. Hệ thống đình làng 

có niên hiệu thời Mạc và dấu ấn nghệ thuật Mạc bắt đầu tìm thấy nhiều. Phật 

giáo thời Mạc cũng được trùng hưng và các kiến trúc Phật giáo với đường 

nét nghệ thuật trang trí trên đó mang năm âm hưởng của nghệ thuật Lý – 

Trần. Những kiến trúc chùa tiêu biểu như chùa Cói, chùa Hương Trai. Điêu 

khắc chân dung thời Mạc bắt đầu phát triển khi tìm được tượng chân dung 

các ông vua, bà hoàng, quý tộc thời Mạc được thờ ở các chùa, đền. Nổi bật 

như tượng vợ chồng Mạc Đăng Dung ở chùa Trà Phương (Hải Phòng), chân 
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dung Phúc Thành Công chúa ở chùa Phổ Minh (Nam Định)… Tác phẩm 

Phật giáo tiêu biểu như tượng Quan Âm chùa Hội Hạ, chùa Bối Khê… 

Gốm thời Mạc cũng phát triển rực rỡ, xuất khẩu đi nhiều nơi. Nổi bật 

với trung tâm gốm sứ vùng Bát Tràng (Hà Nội), Nam Sách (Hải Dương). 

Những loại đồ gốm tiêu biểu như chân đèn, lư hương, bình, bát… Bảo tàng 

tỉnh Nam Định hiện lưu giữ bộ chân đèn lư hương sưu tầm ở xã Phương 

Định (Trực Ninh) có niên đại thời Mạc, hiện đã được công nhận là Bảo vật 

quốc gia. 

4.1.7. Mỹ thuật thời Lê Trung Hưng 

Thời Lê Trung Hưng phát triển thủ công nghiệp, kiến trúc, chạm khắc 

trên kim loại, gỗ. Tranh chân dung trong thời kỳ này phát triển rực rỡ, có 

đường nét tạo hình uyển chuyển. Tranh khắc gỗ (dân gian Đông Hồ), tranh 

vẽ trên giấy bồi, lụa, bao bố. Màu được chế từ khoáng sản, thảo mộc. Những 

bức tranh chân dung nổi bật thời kỳ này như chân dung cha con Nguyễn 

Quý Đức, Nguyễn Quý Kính, chân dung Nguyễn Quý Cảnh, chân dung 

Trịnh Đình Kiên, chân dung bà Minh Nhẫn… 

Nghệ thuật đình làng thế kỷ 17-18 phát triển đến đỉnh cao về quy mô 

kiến trúc và nghệ thuật chạm khắc. Những ngôi đình tiêu biểu như đình 

Hoàng Xá, đình Chu Quyến, đình Đình Bảng, đình Diềm… Hệ thống lăng 

đá quận công phát triển mạnh, quy mô lớn ở nhiều địa phương nổi bật như 

các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Hà Tây. Ở Nam Định cũng biết 

đến một lăng mộ gọi là lăng Đá ở Vụ Bản. Các lăng này có kiến trúc và hệ 

thống điêu khắc đá quy mô lớn, chủ yếu là đá xanh, một số lăng ở bắc Giang 

và Hà Tây có sử dụng kết hợp đá ong. Có thể kể một số lăng tiêu biểu như 

lăng chúa Trịnh, lăng Quận Mãn, lăng Quận Đăng.. (Thanh Hóa), lăng họ 

Ngọ, lăng Dinh Hương, lăng Bầu… (Bắc Giang)… Nghệ thuật điêu khắc 

thời kỳ này phát triển cực thịnh. Những tác phẩm tiêu biểu như hệ thống 
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tượng Phật, tượng hậu Phật chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), chùa Thầy (Hà Tây 

cũ), chùa Mật (Thanh Hóa)… 

4.1.8. Mỹ thuật thời Tây Sơn  

Triều đại Tây Sơn tồn tại không lâu nhưng để lại di sản mỹ thuật có giá 

trị, nổi bật nhất là nghệ thuật Phật giáo với hai ngôi chùa lớn là chùa Kim 

Liên và chùa Tây Phương. Hai ngôi chùa có kiến trúc quy mô đồ sộ, nét cấu 

trúc riêng biệt, ngoài ra còn lưu giữ hệ thống tượng Phật quý. Hệ thống 

tượng Phật và tượng tổ chùa Tây Phương có thể xếp vào hàng những pho 

tượng đẹp nhất của loại hình điêu khắc tượng phật giáo ở Việt Nam. 

4.1.9. Mỹ thuật thời Nguyễn 

Thời Nguyễn nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc khá phát triển. May 

mắn là các công trình này được giữ khá tốt ở Huế. Những công trình lớn 

như Hoàng thành, chùa, miếu và lăng tẩm. Các công trình có bố cục vững 

chắc, khoáng đạt và có sáng tạo, đặc biệt là nghệ thuật ngõa nề và ghép 

gốm, men lam. Điêu khắc lăng mộ thời Huế khá lớn nhưng nét đặc biệt của 

điêu khắc tượng tròn thời Nguyễn phải kể đến tượng chân dung vua Khải 

Định, bức chân dung mang đậm dấu ấn nghệ thuật hiện thực phương Tây. 

Một số bức tranh vẽ thời kỳ này cũng đã dần thoát ly lối vẽ cũ ảnh hưởng 

Trung Hoa mà tiến gần tới các đặc trưng nghệ thuật phương Tây.  

4.1.10. Mỹ thuật Việt Nam hiện đại  

Lê Văn Miến, Nam Sơn, Thang Trần Phềnh là những cái tên được nhắc 

tới nhiều nhất khi nói về đoạn khởi đầu của nền Mỹ thuật Việt Nam hiện 

đại, trước khi trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thành lập. Họ đã vẽ 

tranh sơn dầu và dần tiếp cận với các kỹ thuật vẽ phương Tây. 

Từ năm 1925, khi trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tuyển sinh 

khóa học đầu tiên cho tới 1945, ngôi trường đã sản sinh ra những thế hệ họa 
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sĩ người Việt tài năng và chính họ đã đặt nền móng, gây dựng nên một nền 

mỹ thuật Việt Nam hiện đại, đưa Mỹ thuật Việt nam hội nhập với các triển 

lãm Mỹ thuật quốc tế. Những tên tuổi lớn như: Lê Văn Đệ, Lê Phổ, Vũ Cao 

Đàm, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân, 

Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi 

Xuân Phái, Dương Bích Liên…. 

Mỹ thuật Việt Nam trước năm 1945 đã tạo ra một bước phát triển đáng 

kể, chủ yếu phản ánh các đề tài: tranh phong cảnh, sinh hoạt của tầng lớp thị 

dân, phản ánh vẻ đẹp của người phụ nữ thành thị và sinh hoạt của các tầng 

lớp khác trong xã hội. Các chất liệu chính được sử dụng trong hội họa giai 

đoạn này như: sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ… Trong đó tranh lụa và tranh 

sơn mài nổi lên như là những “đặc sản” của nền mỹ thuật hiện đại Việt 

Nam, rất được người Pháp quan tâm săn đón. 

Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến giải phóng miền Nam 

1975, mỹ thuật hiện đại Việt Nam rẽ sang một bước ngoặt mới về nội dung 

và đề tài thể hiện. Vẫn những chất liệu cũ nhưng hội họa, điêu khắc trở về 

với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Đối tượng chính trong tranh là quần 

chúng nhân dân đang hăng say lao động, sản xuất, chiến đấu, là những anh 

bộ đội cụ Hồ, là bác nông dân, chị du kích, em bé liên lạc… Mỹ thuật trở 

thành một lực lượng đóng góp tích cực vào cuộc chiến đấu chung của dân 

tộc, đánh giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Những bức tranh tiêu biểu trong giai đoạn này có thể kể như: Bác Hồ làm 

việc ở Bắc Bộ phủ (Tô Ngọc Vân), Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ, Giặc đốt 

làng tôi (Nguyễn Sáng), Tát nước đồng chiêm, Con đọc bầm nghe (Trần 

Văn Cẩn), Nhớ một chiều Tây Bắc (Phan Kế An), Trái tim và nòng súng 

(Huỳnh Văn Gấm), Tổ đổi công miền núi (Hoàng Tích Chù), Công nhân cơ 

khí (Nguyễn Đỗ Cung), Bữa cơm mùa thắng lợi (Nguyễn Phan Chánh)… 
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Từ 1986, bắt đầu giai thời kỳ mở cửa tới nay, mỹ thuật Việt Nam  dần 

có thêm những gương mặt mới, cách tiếp cận và phản ánh cuộc sống đã dần 

cởi mở. Nhiều loại hình mỹ thuật mới ra đời như nghệ thuật sắp đặt, nghệ 

thuật trình diễn, video art… Các nghệ sĩ Việt Nam dần bắt nhịp được với sự 

đổi thay của mỹ thuật hiện đại thế giới. 

 

 


