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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Đồ họa là loại hình nghệ thuật có sức lan toả rộng, được ứng dụng 

trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Với đặc tính khái quát cao trong 

cách thể hiện, cô đọng sâu sắc trong việc biểu đạt nội dung, đồ họa có 

mặt ở hầu hết các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng và trở thành một kênh 

thông tin quan trọng: kênh thông tin thị giác. Đồ họa ứng dụng hầu hết là 

các sản phẩm Mỹ thuật được in ấn hàng loạt bằng quy trình công nghiệp, 

nhằm ứng dụng trong các mặt của đời sống, như các thể loại tranh minh 

họa, biếm họa, tranh cổ động chính trị - xã hội, trình bày sách, tem thư, 

thiết kế logo, bao bì, nhãn hiệu... Bản thân mỗi sản phẩm đồ họa ứng 

dụng đã là một tác phẩm nghệ thuật độc lập. Đồ họa cũng tách ra khỏi 

mỹ thuật ứng dụng để đứng độc lập với ý nghĩa một tác phẩm nghệ thuật 

tạo hình đúng nghĩa. Với những đặc tính riêng biệt, đồ họa cùng với điêu 

khắc, hội họa… trở thành một trong những thể loại trong nghệ thuật tạo 

hình hàm chứa yếu tố nghệ thuật tác động mạnh đến tri giác người xem. 

Nhiều tác phẩm nghệ thuật sử dụng kỹ thuật, ngôn ngữ, thủ pháp của đồ 

họa để biểu đạt đã mang giá trị độc đáo, riêng biệt. Nó đã có những đóng 

góp tích cực cho cuộc sống con người, cho sự phát triển, vận động của 

xã hội, là yếu tố cấu thành giá trị của các nền văn hóa, văn minh cho 

cộng đồng qua nhiều thế hệ, trở thành khuynh hướng, phong cách và 

trường phái độc đáo, trong đó phải kể đến các tác phẩm đồ họa sử dụng 

kỹ thuật khắc in. Đó là những tác phẩm nghệ thuật được họa sĩ dùng kỹ 

thuật khắc và in trực tiếp.   

Họa sĩ người Nhật Bản Kastsushika Hokusai là một trong những họa 

sĩ thành công trong sáng tạo nghệ thuật với thể loại tranh khắc - một thể 

loại của nghệ thuật đồ họa. Tranh khắc cùa ông được đánh giá cao về kỹ 

thuật thể hiện cũng như nội dung tư tưởng. Tranh khắc của Kastsushika 
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Hokusai tạo dấu ấn cho nghệ thuật tạo hình của Nhật bản và những giá trị 

của nó mang lại có tính điển hình trong xu hướng tạo hình nghệ thuật của 

thế kỷ 20.  

Trong tranh khắc gỗ của Hokusai các ngôn ngữ đồ họa cụ thể là các 

yếu tố tạo hình như đường nét, hình thể, màu sắc, không gian… được ông 

thể hiện mang đậm dấu ấn cá nhân và thể hiện kỹ thuật điêu luyện qua 

đường nét, màu sắc, không gian… Biệt tài sử dụng đường nét tinh giản để 

tạo ra các biểu tượng cô đọng, khúc triết và tạo nên những cảnh vật sinh 

động đã tạo nên phong cách đặc biệt của Hokusai trong sáng tác tạo hình. 

Chính vì thế mà phong cách tranh khắc gỗ của Kastsushika Hokusai trở 

thành hình mẫu, trở thành những giá trị chuẩn mực cho thể loại khắc gỗ nói 

riêng và nghệ thuật đồ họa nói chung cho nhiều cơ sở đào tạo nghệ thuật. 

Với ý tưởng học tập những giá trị của tranh khắc gỗ của Kastsushika 

Hokusai  vận dụng vào dạy học môn “Sáng tác thiết kế” cho sinh viên 

chuyên ngành Mỹ thuật, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “Tranh khắc gỗ 

của họa sĩ Katsushika Hokusai vận dụng vào dạy học môn sáng tác thiết kế 

3, khoa thiết kế đồ họa trường đại học sư phạm nghệ thuật TW” để nghiên 

cứu nhằm mang đến cho sinh viên cách nhìn toàn diện hơn về giá trị 

cũng như cách thể hiện tác phẩm đồ họa của một phong cách đã được 

định hình, có giá trị và tạo được ấn tượng đặc biệt cho thị giác, mang lại 

hiệu quả cao trong sáng tạo nghệ thuật tạo hình. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Đã có một số công trình nghiên cứu, sách nước ngoài viết về hoạ sĩ 

Hokusai và tranh khắc gỗ tiêu biểu như: 

Nhóm sách viết về lịch sử nghệ thuật đồ họa có nhắc đến họa sĩ 

Katsushika Hokusai 

Cuốn Giáo trình mỹ thuật thế giới của tác giả Phạm Thị Chỉnh (2004), 

trong đó có khái quát quá trình phát triển của lịch sử mỹ thuật thế giới, giới 
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thiệu sơ lược về nghệ thuật Nhật Bản và có nhắc tới một số tác phẩm của 

họa sĩ Hokusai. 

 Sách Hội họa truyền thống Nhật Bản của tác giả Lê Thanh Đức 

(1998), đã giới thiệu hội họa Nhật Bản, các tác giả, tác phẩm, các trường 

phái nghệ thuật tiêu biểu và có phân tích giá trị các tác phẩm của Hokusai. 

 Cuốn Hokusai của Phạm Quang Vinh (2002), tác giả đã giới thiệu 

cuộc đời và sự nghiệp của danh họa Nhật Bản Hokusai, đặc biệt những tác 

phẩm nổi tiếng của ông về núi Fuji (núi Phú Sĩ).  

 Nhóm tài liệu luận văn về nghệ thuật đồ họa, khắc gỗ của Hokusai 

 Luận văn Yếu tố biểu hiện trong tranh khắc gỗ phong cảnh Hokusai của 

Kim Duy Văn (2015) - trường ĐH mỹ thuật Việt Nam nêu nên khái quát cuộc 

đời sáng tác của Hokusai và các hình thức biểu hiện trong tranh của ông.  

 Luận văn Hình tượng núi Phú Sĩ trong tranh khắc gỗ của Hokusai 

của Trần Đức Hiển (2013) - trường ĐH mỹ thuật Việt Nam, đã giới thiệu 

và phân tích tập trung vào loạt các tác phẩm chủ đề về núi Phú Sĩ của 

Hokusai 

 Luận văn Nét riêng trong tranh khắc gỗ Nhật Bản của Đào Long 

Văn (2006) - trường ĐH mỹ thuật Việt Nam nêu sơ lược đến các đặc điểm 

quan trọng trong tranh khắc gỗ Nhật Bản. 

 Luận văn Nghệ thuật tranh khắc gỗ Nhật Bản: Utamazo, Hizoshige, 

Hokusai của Trần Văn Chung (2004) sơ lược về các tác phẩm tranh khắc 

gỗ của ba họa sĩ này. 

 Luận văn Phong cách trong tranh khắc gỗ Nhật Bản thế kỉ XVIII-

XIX của Lê Minh Đức (2004) đã nói sơ lược về một số phong cách họa sĩ 

nổi tiếng Nhật Bản, trong đó có nói tới phong cách sáng tác của họa sĩ 

Hokusai. 
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 Luận văn Xu hướng bố cục trong tranh khắc phong cảnh của 

Hokusai của Vũ Bích Hạnh (2008) liệt kê các loại bố cục được sử dụng 

trong tranh của Hokusai... 

 Tuy nhiên những công trình nghiên cứu trên đây chưa đề cập đến 

việc ứng dụng những biểu đạt và giá trị nghệ thuật của thể loại tranh khắc 

gỗ vào giảng dạy cho sinh viên các trường nghệ thuật. Với ý thức kế thừa 

và học hỏi những tác phẩm đã nghiên cứu về Kastsushika Hokusai, tôi thực 

hiện nghiên cứu đề tài“Tranh khắc gỗ của họa sĩ Katsushika Hokusai và 

việc vận dụng vào dạy học môn sáng tác thiết kế 3-  khoa thiết kế đồ họa 

trường đại học sư phạm nghệ thuật TW” với mong muốn mang đến sinh 

viên cách nhìn nhận về nghệ thuật tạo hình của họa sĩ người Nhật Bản này, 

góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của sinh viên mỹ thuật trường Đại 

học sư phạm Nghệ thuật TW. 

3.  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1.  Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu nghệ thuật đồ họa và tìm hiểu các đặc điểm đồ họa trong tranh 

khắc gỗ họa sĩ người Nhật Hokusai dưới góc độ mỹ thuật tạo hình. 

Đưa ra một số giải pháp vận dụng các giá trị biểu đạt trong sáng tác đồ 

họa của họa sĩ Hokusai vào dạy học môn sáng tác thiết kế, khoa thiết kế đồ 

họa trường Đại học sư phạm nghệ thuật TW. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm rõ các khái niệm liên quan đến đề tài luận văn 

- Nghiên cứu quá trình phát triển của tranh khắc gỗ của họa sĩ Hokusai. 

- Tìm hiểu nội dung và các phương pháp cụ thể trong dạy môn sáng 

tác thiết kế từ đó vận dụng một số giá trị tiêu biểu của tranh khắc gỗ 

Hukusai vào giảng dạy để nâng cao chất lượng nghiên cứu và học tập của 

sinh viên 
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- Giới thiệu nội dung và phương pháp giảng dạy môn sáng tác thiết kế 

tại khoa thiết kế đồ họa trường Đại học sư phạm nghệ thuật TW 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Ngôn ngữ đồ họa trong tranh khắc gỗ của họa sĩ Kasushika Hokusai  

Một số kiến thức cần thiết trong tranh của hoạ sỹ Hokusai để đưa vào 

chương trình môn học sáng tác thiết kế 3 của khoa thiết kế đồ hoạ trường 

ĐHSP Nghệ thuật trung ương. 

Nghiên cứu các hình thức, phương pháp để đưa kiến thức trong tranh 

của hoạ sĩ Hokusai vào môn học Sáng tác thiết kế 3 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Địa điểm nghiên cứu: Khoa thiết kế đồ hoạ - Trường Đại học sư phạm 

Nghệ thuật trung ương 

Thời gian nghiên cứu 2019 - 2020 

Phạm vi vận dụng là sinh viên khoa thiết kế đồ họa Trường ĐHSP 

Nghệ thuật trung ương 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phân tích và tổng hợp tài liệu dựa trên những nghiên cứu khoa học 

trước đó có liên quan đến đề tài. 

 Để nghiên cứu và sáp dụng đề tài này, tôi đã sử dụng các phương 

pháp cụ thể sau: 

 Phương pháp diễn dịch, quy nạp: Phương pháp này giúp tôi định 

hướng được đối tượng chính xác từ những thông tin thu thập, phân tích và 

hệ thống lại để tìm nét tiêu biểu qua các tác phẩm tranh khắc gỗ của 

Hokusai và nghệ thuật đồ họa 

 Phương pháp văn bản học: Với phương pháp này, tôi phân tích và 

tổng hợp được tất cả tài liệu có liên quan đến đối tượng của đề tài là hoạ sĩ 

Hokusai và tranh khắc gỗ dựa trên những nghiên cứu khoa học trước đó. 
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 Phương pháp phân tích, so sánh: Nhờ phương pháp này giúp cho 

luận văn có những đánh giá trên cơ sở đối chiếu và so sánh các phương 

pháp trước đó với phương pháp dự kiến áp dụng vào giảng dạy trong môn 

học thiết kế 3 để thấy được sự khác biệt. 

 Phương pháp liên ngành: Trong phương pháp này tôi có thể dễ dàng 

tiếp cận đối tượng và có cái nhìn toàn diện, sâu sắc thông qua Mỹ thuật 

học, văn hóa, sử học nó sẽ có ý nghĩa về nhiều mặt. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Giúp cho bản thân, sinh viên mỹ thuật hiểu hơn về các giá trị của 

tranh khắc gỗ. Cung cấp cho người xem kiến thức và kinh nghiệm để tiếp 

cận với nghệ thuật khắc gỗ Việt Nam cũng như khu vực và trên thế giới, 

gìn giữ và phát triển hơn nữa. Nếu đề tài được chấp nhận rất mong được 

góp phần nâng cao chất lượng dạy học phần sáng tác đồ họa của sinh viên 

mỹ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

7. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục thì luận 

văn được chia làm 3 chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chương 2: Hokusai và tranh khắc gỗ của Hokusai 

Chương 3: Vận tranh khắc gỗ vào dạy học môn sáng tác thiết kế 3, 

khoa thiết kế đồ họa trường Đại học sư phạm nghệ thuật trung ương  
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm sử dụng trong đề tài 

 * Nghệ thuật tạo hình:  

 “Phương thức phản ánh hiện thực và truyền đạt tư tưởng tình cảm 

bằng hình tượng nghệ thuật tạo hình” [32, tr.1193].  

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về nghệ thuật, và mỗi lĩnh vực đều 

có những định nghĩa khác nhau, tuy nhiên riêng trong nghệ thuật tạo hình, 

việc đưa ra một định nghĩa phù hợp nhất vẫn còn nhiều tranh luận. Để có 

một khái niệm bao quát và rõ nghĩa với số đông thì khái niệm nghệ thuật 

trong tạo hình vẫn phải là một phương thức, phương tiện phản ánh hiện 

thực của người nghệ sĩ nhằm truyền đạt tư tưởng cảm xúc của mình vào tác 

phẩm, cụ thể thông qua các hình tượng, các hình thức khác nhau mà nghệ 

thuật hiện đại đang vẫn tiếp diễn, với rất nhiều hình thức ngày càng đa 

dạng và hiện đại, tuy nhiên phạm vi nghiên cứu đề tài là tranh khắc gỗ thế 

nên chúng ta sẽ tập trung vào khái niệm nghệ thuật như đã dẫn trong Đại từ 

điển tiếng Việt. 

Còn với từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông có định nghĩa rộng và 

khái quát hơn: 

Từ điển Từ vựng mĩ học của Su-ri-ô (Souriau) - 1990 đã định 

nghĩa: Nghệ thuật tạo hình là nghệ thuật đưa tới thị giác những 

tác phẩm có không gian hai hoặc ba chiều, ví dụ như hội hoạ, 

điêu khắc, kiến trúc, đồ hoạ, nghệ thuật trang trí ứng dụng... 

Thỉnh thoảng, người ta còn thấy nghệ thuật tạo hình ngay trên 

sân khấu nhạc kịch hoặc múa, thông qua các hình tượng biểu 

diễn của các diễn viên. Ví dụ, hình tượng tạo hình con thiên nga 

trong vở múa Cái chết của con thiên nga. Trong xã hội phát triển, 
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nghệ thuật tạo hình cũng phát triển theo, ngày càng gắn bó và 

tiếp cận sát trong đời sống hằng ngày của mỗi con người chúng 

ta. [10;  tr.114 - 115].  

Theo đó nghĩa của nghệ thuật tạo hình khá rộng không chỉ riêng ở 

trong mỹ thuật mà thôi, và cũng do nhu cầu của các ngành nghệ thuật mà 

khái niệm này càng rộng mở hơn, đi cùng với sự phát triển không ngừng 

của nghệ thuật nói chung và trong hội họa nói riêng. 

* Nghệ thuật đồ họa tạo hình: 

“Nghệ thuật tạo hình lấy nét vẽ, nét khắc hoặc mảng hình tách bạch; 

làm ngôn ngữ chính” [32, tr.651].  

Đó là một khái niệm tổng quát, phần nào nói luôn được cả các đặc 

điểm của đồ họa nói chung. Với hình thức chủ yếu mang tính trang trí cao, 

bởi kỹ thuật chính ở đây là các nét và mảng hình làm trong tâm. Thực tế 

cũng cho thấy tranh đồ họa như khắc gỗ, in kẽm, in đá... đều có những đặc 

điểm nêu trên, và các yếu tố đường nét, hình mảng là thứ quan trọng nhất 

để thể hiện một tác phẩm tranh đồ họa.  

 Ở trên là những khái niệm riêng biệt của nghệ thuật và đồ họa, tuy 

nhiên để kết hợp lại thành một khái niệm là nghệ thuật đồ họa thì tương đối 

vẫn khá chung chung chưa cụ thể.  

Còn theo như từ điển Mỹ thuật khái niệm nghệ thuật đồ họa (Graphic 

art) được định nghĩa như sau: ...  

Từ thông dụng trong văn học và nghệ thuật thị giác với nhiều 

nghĩa khác nhau. Trong lĩnh vực mỹ thuật, nó thường đề cập 

những nghệ thuật nào chủ yếu dựa vào đường nét và sắc độ thay 

vì màu - nghĩa là hình vẽ và những dạng khắc bản khác nhau. 

Tuy nhiên, một số tác giả loại hình vẽ ra khỏi định nghĩa này cho 

nên từ nghệ thuật đồ họa chỉ bao trùm những quá trình khác nhau 

để tạo ra tranh in. Theo một nghĩa khác, từ này - đôi khi rút ngắn 
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thành graphics - được dùng để bao hàm toàn bộ lãnh vực ấn loát 

thương mại, bao gồm cả việc in ấn sách báo lẫn tranh minh họa 

[22; tr. 481- 482]. 

Tuy nhiên, đề tài này tập trung nghiên cứu đồ họa với ý nghĩa là tác 

phẩm nghệ thuật.  

 Kết hợp các khái niệm trên thì có thể khái quát rằng, nghệ thuật đồ 

họa chính là một loại hình trong nghệ thuật tạo hình sử dụng các hình thức 

chính là các nét vẽ, nét khắc hay các mảng hình có sự tách rời..., để tạo ra 

các hình tượng, hình ảnh nhằm phản ánh, hiện thực và truyền đạt tư tưởng 

tình cảm của chính tác giả vào tác phẩm. 

Trong đồ họa cụ thể là tranh khắc gỗ thì nghệ thuật đồ họa chính là việc 

sử dụng các hình tượng thông qua các nét, các mảng để tạo ra những tâm 

trạng, cảm xúc của chính họa sĩ. Thêm vào đó là cách tư duy sáng tạo và ngôn 

ngữ biểu hiện nghệ thuật đặc tả của họa sĩ mang những yếu tố riêng, nói lên 

được nội dung tư tưởng mà họa sĩ truyền tải trong tác phẩm đó. 

1.2. Sơ lược về đồ hoạ và tranh khắc gỗ Nhật Bản 

 Một số đặc điểm cơ bản về đồ hoạ 

Đồ họa xuất hiện khá sớm trên thế giới với nhiều hình thức rất sơ 

khai, từ các nét khắc trổ trên đá, hay các hình in lên các vách hang động, 

điển hình như ở Ai Cập với các kim tự tháp nhiều ngôn ngữ tượng hình 

được khắc có hệ thống và có tính thẩm mỹ cao, vẫn tồn tại sinh động cho 

đến tận bây giờ. Nghệ thuật đồ họa có thể nói là một phương tiện trao đổi 

thông tin đầu tiên của con người trước khi các hình thức ngôn ngữ chữ viết 

được ra đời, bằng chứng là ở rất nhiều các khảo cổ ở các nền văn minh xuất 

hiện rất sớm trên thế giới. Cụ thể ở Ai cập, người ta khắc trên đá để in các 

kí hiệu của những ông Vua (pha-ra-ông). Ở vùng Lưỡng Hà cổ đại có 

những con dấu trục bằng đá khắc hình lăn tròn. Ở La Mã cổ đại cũng có 

những con dấu tròn để in các chữ ký và hình vẽ trên các tài liệu, giấy tờ 
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làm bằng da cừu. Vào thế kỷ 14 ở phương Đông đã có kỹ thuật khắc và in 

hình trên các lá bài. Cùng thế kỷ 14, đã xuất hiện những bản khắc, in các 

bức tranh cỡ nhỏ đầu tiên theo kỹ thuật khắc trên gỗ và in trên giấy (mà 

tiếng Hy-lạp gọi là “Kxi-lô-gra-phơ”- “Kxi-lô” nghĩa là gỗ; “gra-phơ” 

nghĩa là viết, vẽ) loại này gần với kỹ thuật khắc và in tranh khắc gỗ hiện 

nay. Đến thế kỷ 15, ở Đức đã phổ biến các loại bản khắc dùng cho sách, 

được minh họa nội dung bằng những bức tranh. Ở Nhật Bản, cũng có loại 

sách tương tự gọi là “E-khôn” [12, tr.6 - 7]. Đó là những dấu hiệu cho thấy 

đồ họa ra đời rất sớm, và từ những kỹ thuật, hình thức rất sợ khai, nhưng cơ 

bản vẫn là các việc, khắc, đục và in lên các chất liệu có sẵn trong tự nhiên. 

Ngày nay với sự phát triển của công nghiệp, kỹ thuật hiện đại, nghệ 

thuật đồ họa có nhiều dạng từ in ấn, vẽ tay đến vi tính, từ nhiều bản đến 

độc bản. Thuật ngữ đồ họa chỉ có tính chất tương đối bởi phạm vi của nó 

ngày càng được mở rộng, đặc trưng nổi bật trong tranh đồ họa đó là đường, 

nét, chấm, mảng để diễn tả và xây dựng các hình tượng trong tranh. Các 

hình tượng trong tranh rất quan trọng vì khác với hội họa sơn dầu hay các 

thể loại khác, việc tạo ra một hình tượng trong đồ họa được tính toàn rất 

chính xác và khái quát nhất có thể, bởi các đường hình, nét khắc không thể 

chỉnh sửa dễ dàng hay chồng đè lên nhau theo ý thích của các họa sĩ. Đồ 

họa cũng sử dụng màu sắc nhưng vẫn lấy đường, nét chấm mảng làm 

phương tiện diễn đạt chủ yếu, một số loại hình sử dụng rất ít màu sắc như 

khắc gỗ đen trắng với 2 màu cơ bản và số khác thì có thể sự dụng rất nhiều 

màu và vì vậy đồ họa còn mang tính chất trang trí.  

Kỹ thuật tạo hình sử dụng trong đồ họa là sự kết hợp, thay đổi của tổ 

hợp các nét, chấm, mảng có thể diễn tả hình dáng, cấu trúc, hình khối, 

không gian, tạo chất, sự vận động hay tĩnh tại của sự vật...tùy vào sự tư duy 

của mỗi họa sĩ mà họ linh động và làm chủ được các kỹ thuật đó để các đối 

tượng trong tác phẩm có tinh thần như họ mong muốn. Vậy nên việc diễn 
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tả hình khối không chỉ phụ thuộc vào màu sắc, bởi một số loại hình đồ họa 

sử dụng rất ít màu, có thể thấy việc sử dụng đường nét rất quan trọng trong 

đồ họa. 

Nghệ thuật đồ họa có thể được chia làm hai loại chính:  ồ họa  ng 

dụng và  ồ họa tạo hình. Về đồ họa tạo hình đây là loại hình được sáng tác 

trực tiếp bằng ngôn ngữ và nghệ thuật đồ họa. Gồm:  ồ họa tranh in (Bao 

gồm tranh khắc, tranh in được nhân lên làm nhiều bản) chúng ta thấy rất 

nhiều từ tranh khắc gỗ, tranh khắc thạch cao, khắc kẽm… Ở loại hình đồ họa 

này do phải trải qua sự chế bản (vẽ, khắc, vạch hay ăn mòn của hóa chất và 

kỹ thuật in) nên hiệu quả nghệ thuật của thể loại tranh này phụ thuộc vào 

hiệu quả ấn loát. Vì vậy tác phẩm đồ họa ấn loát có thể đạt được những 

hiệu quả bất ngờ và độc đáo ngẫu nhiên do kỹ thuật in ấn mang lại. Bên 

cạnh đó là  ồ họa giá v  (các loại tranh vẽ tay sử dụng màu nước, chì, màu 

bột, than, giấy...) được vẽ trực tiếp lên mặt chất liệu và hiệu quả nghệ thuật 

của tranh thể hiện trực tiếp qua sự thể hiện của tác giả trên mặt tranh không 

cần qua khâu chế bản và in.  

Còn Đồ họa ứng dụng hầu hết là các tác phẩm Mỹ thuật được in ấn 

hàng loạt bằng quy trình công nghiệp, nhằm ứng dụng một cách phổ cập 

vào đời sống, như các thể loại tranh minh họa, biếm họa, tranh cổ động 

chính trị - xã hội, trình bày sách, tem thư, thiết kế logo, bao bì, nhãn hiệu...  

Cũng như một số nước Châu Á khác, nền đồ họa Nhật Bản ít nhiều 

chịu sự ảnh hưởng của Trung Quốc - Ấn Độ và sau này nữa là sự ảnh 

hưởng lớn từ phương Tây. Tuy nhiên nghệ thuật tạo hình của Nhật Bản vẫn 

có những nét riêng biệt do ảnh hưởng của phong tục, tập quán, chính trị, 

kinh tế, văn hóa vì thế nó vẫn mang bản sắc độc đáo. Có thể nói: Nghệ 

thuật tạo hình của Nhật Bản là sự thành công trong việc tiếp thu, dung hợp 

và phát triển các “ngọn nguồn” văn minh khác nhau. Chỉ qua các tác phẩm 
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có bề dày lịch sử của rất nhiều danh họa Nhật Bản cũng cho thấy một bối 

cảnh nghệ thuật phong phú và đầy chất lượng. 

Đầu thế kỷ thứ 9, một số nhà sư Nhật Bản theo đoàn sứ thần sang 

Trung Quốc có học vẽ rồi trở về dựng chùa trên núi, truyền đạo qua tranh 

tượng kể tích nhà Phật. Từ đây nghệ thuật Phật giáo Nhật Bản có những 

thay đổi do ảnh hưởng bởi Trung Quốc và thể hiện rõ vào đời sống. Thế kỷ 

10 - 11, tranh gỗ sơn mới được chuyển sang những cánh cửa và những tấm 

bình phong đặt nơi nội thất trang nghiêm. Được các thái tử, hoàng thân, và 

các lãnh chúa quyền uy khuyến khích và bảo trợ, nên mĩ thuật Phật giáo 

càng phát triển mạnh. Trong hội họa xuất hiện loại tranh phong cảnh bốn 

mùa đầy thi tứ Nhật Bản. Cùng thời ra đời tranh cuộn phỏng các tiểu thuyết 

dã sử, trở thành các tác phẩm quý giá, tiêu biểu là cuộn tranh đầu thế kỷ 12, 

“vẽ theo tiểu thuyết diễm tình Genji. Điều nổi bật là cảnh chi phối theo 

phép phối cảnh tẩu mã và “Bình viễn, cao viễn” kế thừa Trung Hoa” [6; 

tr.4]. Đây là một dấu hiệu cho thấy việc hội họa Trung Hoa có một sự ảnh 

hưởng nhất định trong mỹ thuật Nhật Bản, và du nhập qua con đường tôn 

giáo là hình thức phổ biến cũng như dễ dàng để tiếp cận đến các nghệ nhân 

cũng như các họa sĩ. Tuy nhiên không vì thế mà các tác phẩm hội họa nói 

chung của Nhận Bản không có các nét đặc sắc riêng, ở trong các loại hình 

tranh của người Nhật họ vẫn tạo ra dấu ấn riêng biệt, đặt biệt là từ các hình 

ảnh về người phụ nữ từ trang phục cho đến các sinh hoạt đời thường được 

thể hiện trong các tác phẩm. 

Tại Nhật Bản tranh khắc gỗ lại phát triển như một hình thức nghệ 

thuật bắt đầu từ khi kỹ thuật này lan truyền từ Trung Quốc vào cuối thế kỷ 

thứ 8. Khắc gỗ Nhật Bản đạt đến đỉnh cao từ thế kỷ 17 đầu tiên các bản 

khắc khắc gỗ Nhật là các hình ảnh mang chủ đề tôn giáo được sáng tác 

trong xưởng khắc gỗ của chùa, các tác phẩm này có chức năng giống như 

các tờ in khắc gỗ rời tại châu Âu của thế kỷ 15. 
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Đầu thế kỷ 17 các nhà nghệ thuật khắc gỗ Nhật Bản bắt đầu quan tâm 

đến các đề tài khác ngoài tôn giáo như: minh họa cho văn học dân gian và 

cổ điển, đầu tiên loại tranh khắc này chỉ có một màu, cho đến giữa thế kỷ 

18 khắc gỗ màu bắt đầu phát triển. Bản in khắc gỗ màu tại Nhật Bản được 

sản xuất nhờ sự cộng tác của các họa sĩ, nghệ nhân cắt gỗ và thợ in, để in 

một bản khắc gỗ màu, đòi hỏi phải làm việc một cách rất chính xác. Những 

sáng tác về tranh thiên nhiên còn có tranh mang chủ đề cuộc sống hàng 

ngày như các cảnh sinh hoạt nam nữ tranh từ thế giới của các vũ nữ Nhật, 

chân dung của các nghệ sĩ và của những đô vật (Sumo). 

Tuy nhiên, thế giới biết đến đồ họa Nhật Bản, chủ yếu là thế kỷ 19 

qua loại hình tranh khắc gỗ nhiều màu, nhờ tờ tranh mỏng nhẹ, tiện lưu 

thông trao đổi. Song song với nền hội họa tôn giáo và cung đình bề thế, 

tranh khắc gỗ Nhật Bản triển khai độc lập thế kỷ 17, chủ yếu miêu tả đời 

sống nhân dân lao động, và dần dà một bộ phận hướng sang tầng lớp “nhàn 

tản tiêu dao”. Trước đó, vào cuối thế kỷ 16 - đầu thế kỷ 17, để đưa nghệ 

thuật đến với công chúng, giới họa sĩ Nhật Bản "thường thể hiện tranh dưới 

dạng bình phong trên giấy khổ rộng, miêu tả cuộc sống sinh hoạt nhộn nhịp 

của dân kinh thành, trong đó nổi nhất là đề tài về hội hè và sân khấu truyền 

thống... Sau đó chủ đề thu dần vào những sinh hoạt tâm tình nhỏ nhẹ, hội 

họa chuyển từ cảnh đông vui sang những nhân vật cụ thể và được trau 

chuốt, ngày càng tỉ mỉ trong việc diễn tả động thái, trang phục. 

Từ giữa thế kỳ 17, lối sống đô thị xa hoa và xô bồ, đàng điếm ăn chơi, 

loại tranh phù thế (Ukiyo-e) ra đời, với nhân vật trung tâm và những mỹ nữ 

diêm dúa hay diễn viên sân khấu. Tranh khắc gỗ, trước kia chỉ dành để 

minh họa sách, nay trở thành tác phẩm độc lập, đáp ứng nhu cầu ngày càng 

lan rộng của tầng lớp thị dân, trước hết là thương gia thích có tranh riêng 

treo nhà. Đây cũng chính là loại hình nghệ thuật độc đáo và phổ biến mà 

thế giới biết đến nghệ thuật Nhật Bản thông qua các bậc thầy như: 
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Gauguin, Van Gogh, Toulouse…[24, tr.85]. Bắt đầu từ đây Nhật Bản đã 

bắt đầu có những trao đổi về mặt nghệ thuật hội họa với các nước phương 

tây, có thể đó là một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần phát 

triển nghệ thuật nói chung của Nhật Bản và nhiều các lĩnh vực khác nữa. 

Trong đồ họa, đầu tiên là sự ra đời của các tranh khắc in nét đen, tô 

bằng tay. Sau đó nhờ các tiến bộ về kỹ thuật cũng như nhu cầu thêm vào đó 

là những sự giao thoa về nghệ thuật các nước ảnh hưởng đến Nhật Bản thì 

tranh khắc nhiều màu ra đời, đó là quá trình dài mấy chục năm, với sự 

thành công của nhiều tác giả. Tranh khắc gỗ màu tạo ra được sự sinh động 

và mỗi bản gỗ là một màu sắc riêng, có tranh in phải dùng từ 30-40 bản 

khắc. Thông thường để tranh khắc màu ra đời cần sự cộng tác 3 nhân vật 

hay 3 công đoạn là họa sĩ - nghệ nhân cắt gồ và thợ in, thậm chí sử dụng cả 

thợ thủ công thực hiện một số việc. Tuy nhiên, chủ đạo để tạo ra và hoàn 

thành tác phẩm vẫn là những họa sĩ. Những năm giữa thế kỷ 17, do thị hiếu 

cũng như tư duy sáng tác khác nhau, họa sĩ sáng tác tranh khắc gỗ thể hiện 

theo 3 chủ đề chính: “Tranh chân dung, tranh phong cảnh và tranh sinh 

hoạt”. Đại diện cho sự thành công của nghệ thuật khắc gỗ màu Nhật Bản là 

một số họa sĩ nỗi tiếng thời đó như: Nisikawa Sukenobu, Suzuki Harunobu, 

Kitagawa Utamaro, Katsushika Hokusai, An do Hiroshige. “Trong đó có 

họa sĩ nổi tiếng nhất trong thể loại này đó là: Hokusai với 30.000 tác phẩm” 

[7, tr.5]. Tên tuổi Hokusai được ghi vào danh sách những họa sĩ nổi tiếng 

thế giới, ông khiến người ta kinh ngạc về sức lao động không biết mệt mỏi 

của mình: Ồng là “họa gia bình dân”, được coi là “bách khoa thư” về đời 

sống Nhật Bản thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19” [3, tr.29]. Tranh của ông mô tả 

nhiều mặt trong đời sống xã hội. Hokusai là họa sỹ hàng đầu về sáng tác 

tranh khắc gỗ khi nói đến tranh khắc gỗ Nhật Bản. Tranh của ông có đặc 

tính vẽ rất nhiều màu. Điển hình là bộ tranh năm 1823-1831 mang tên “36 

cảnh quan ngọn núi Phú sĩ” có tính cách điệu rất cao - được coi là bộ tranh 
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tiêu biểu của họa sĩ Hokusai. 

Tranh khắc gỗ Nhật Bản có ảnh hưởng mạnh đến hội họa châu âu 

trong bối cảnh các họa sỹ ở thời kỳ này - thời điểm chủ nghĩa Ấn Tượng 

đang sôi động - cũng đang đi tìm những cách làm mới và tranh khắc gỗ 

Nhật Bản là một trong những gợi ý thú vị về cách thể hiện cũng như nội 

dung biểu đạt, giá trị tư tưởng...  

Rất nhiều họa sĩ nổi tiếng đã sửng sốt và khâm phục vẻ đẹp trong 

tranh khắc gỗ Nhật Bản nên đã sao chép lại, có thể kể đến như Monet 

Lautrec, Van Gogh, Gauguin, Matisse... [25, tr.92]. Đó chính là một sự 

khẳng định rằng nghệ thuật tranh khắc gỗ Nhật Bản có những nét đặc biệt 

ấn tượng với nghệ thuật hội họa nói chung trên thế giới thời bấy giờ chứ 

không chỉ riêng trong đồ họa. 

Có thể thấy đồ họa Nhật Bản phát triển trong dòng chảy của hội họa 

Nhật Bản và ảnh hưởng không quá nhiều bởi phong cách những nền mỹ thuật 

ngoài Nhật Bản. Đồ họa Nhật Bản phát triển mạnh ở thể loại tranh khắc gỗ 

bởi lịch sử cũng như số lượng họa sĩ đã thành danh trong thể loại này. 

1.3. Khái quát về khoa thiết kế đồ họa trường ĐHSP Nghệ Thuật TW 

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có truyền thống gần 50 năm xây dựng, 

trưởng thành và sau này là Khoa sư phạm mĩ thuật là một trong những khoa 

nòng cốt của trường từ khi thành lập. Đên nay, trường đã mở thêm nhiều 

mã ngành - trong đó có nhiều mã ngành thuộc chuyên ngành mỹ thuật đáp 

ứng nhu cầu xã hội. Đặc biệt, trường đã mở các chuyên ngành mỹ thuật 

ứng dụng như: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang, Quản lý Văn hóa, tổ 

chức và tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật bên cạnh sư phạm mỹ 

thuật - vốn là chuyên ngành truyền thống tạo nên giá trị và thương hiệu của 

nhà trường…  



 

 
16 

Thiết kế Đồ họa là khoa được thành lập từ năm 2009 và hiện nay là 

khoa luôn hẫp dẫn với sinh viên vì tính ứng dụng thực tế sau ra khi ra 

trường trước nhu cầu việc làm và sáng tạo nghệ thuật hiện nay.  

 Đội ngũ giảng viên hiện tại là các thầy có nhiều kinh nghiệm trong 

giảng dạy cũng như sáng tác nghệ thuật. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên 

trong trường có nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn các sinh viên học tập và 

sáng tạo có tính bài bản, cũng như không ngừng học hỏi các kiến thức mới 

của nghệ thuật thế giới ngày càng phát triển và đổi mới. Hiện nay, đội ngũ 

giảng viên của Khoa có 1 Tiến sĩ, 4 Nghiên cứu sinh và 30 Thạc sĩ 

[36]. Với đội ngũ giảng viên có nhiều trình độ cao cũng như có trách nhiệm 

với nghề, việc đào tạo sẽ vững vàng và đạt nhiều chất lượng hiệu quả nhất 

cho sinh viên.  

Từ khi thành lập đến nay, khoa có rất nhiều đổi mới để nâng cao chất 

lượng đào tạo sinh viên, từ chất lượng giảng dạy cho đến cơ sở hạ tầng 

phục vụ cho nhiều ngành đòi hỏi trang thiết bị hiện đại.  

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW luôn nhìn rộng hơn/xa hơn trong bối 

cảnh chung của toàn thế giới, phấn đấu để có thể nhanh chóng hội nhập bởi 

chúng ta đang sống trong thời đại của thế giới phẳng - thời đại của CNTT 

giúp nhanh chóng tiếp cận mọi thông tin trên toàn thế giới [37]. Có thể nói 

trường đã từng ngày đáp ứng được nhu cầu học tập cấp thiết của sinh viên 

cũng như cung cấp chất lượng đầu ra tốt cho nhiều ngành nghề quan trọng 

trong xã hội. 

 Sinh viên khoa đồ họa trong nhưng năm qua đã có nhiều cố gắng 

trong học tập cũng như tham gia các hoạt động sáng tác và trưng bày triển 

lãm. Có nhiều triển lãm tranh của sinh viên được tổ chức, chất lượng mỗi 

triển lãm ngày được nâng cao. Khoa còn tổ chức thành lập “Câu lạc bộ 

thiết kế trẻ” thu hút được rất nhiều sinh viên tham gia học tập, trao đổi và 

chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và sáng tác, sáng tạo các sản phẩm, tác 
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phẩm. Đây là khoa mang nhiều tính ứng dụng, gắn liền với xu hướng phát 

triển của xã hội. Bên cạnh đó, với xu hướng quốc tế hội nhập hiện nay, từ 

việc lập kế hoạch dạy học, xác định nội dung và cách tổ chức cho sinh viên 

học tập, khoa luôn chú trọng việc tiếp cận các thành tựu hội họa khu vực và 

trên thế giới, coi đó là yếu tố quan trọng, giúp sinh viên có cách nhìn rộng hơn 

trong sáng tác - nhất là việc tiếp xúc và học hỏi phong cách, kỹ thuật sáng tác 

từ các tác phẩm đồ họa của các họa sỹ có ảnh hưởng nhiều đến nghệ thuật 

đương đại, trong đó có các họa sỹ và thể loại tranh khắc gỗ Nhật Bản.   

Khoa Đồ họa là một trong những khoa luôn thực hiện việc đổi mới, 

hướng tới nâng cao chất lượng đào. Việc tìm tòi, khảo nghiệm và sáng tạo 

trong mỗi bài học, mỗi học phần đã tạo cho sinh viên những cơ hội và sự 

lựa chọn tốt nhất cho mình. Đó là nền tảng cho mỗi sinh viên tạo lập một 

phong cách riêng, thể nghiệm những kỹ thuật, thủ thuật tạo hiệu ứng thị 

giác và xúc cảm nghệ thuật - yếu tố cần thiết cho những người làm nghề 

sáng tạo nghệ thuật. Việc mở rộng khuôn khổ bài học thực hành khi tiếp 

cận với các tác phẩm nghệ thuật có giá trị của các nước trong khu vực và 

trên thế giới là hướng đi đúng, giúp khoa có sự vận động và phát triển theo 

hướng quốc tế hóa - một trong những yêu cầu của giáo dục đại học trong 

bối cảnh hiện nay. 

Các kiến thức cơ bản về hình, nét, mảng màu là đặc trưng trong thiết 

kế đồ hoạ, Với tranh của hoạ sỹ Hokusai 

 Tiểu kết 

 Đồ họa là một thể loại nghệ thuật tạo hình đặc biệt. Đặc biệt từ cách 

thức thể hiện mang tính khái quát cao đến quá trình làm ra một tác phẩm 

với các kỹ thuật, kỹ xảo với nhiều công đoạn: khắc, đục, mài, in …. Tác 

phẩm đồ họa -  dù là các bản khắc chữ trên gỗ cổ xưa hay các thiết kế đồ 

họa trên các công nghệ hiện đại ngày nay cho đến những tác phẩm đồ họa 

mang tính nghệ thuật cao... tất cả đều thể hiện tính độc đáo, biệt lập của nó. 
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Với kỹ thuật đòi hỏi sự kiên trì, tỷ mỷ và cách xử lý các yếu tố tạo hình 

mang tính trừu tượng, khái quát cao, mỗi sản phẩm, tác phẩm đồ họa đều 

đưa đến cho người xem những hiệu ứng thị giác tích cực và những cảm 

nhận về nội dung vừa khúc triết vừa ẩn dụ.  

Việc học phân môn sáng tác dựa trên những yếu tố tạo hình của các 

tác phẩm đồ họa thực sự cần thiết cho sinh viên vì qua đó, sinh viên có thể 

cảm nhận rồi đi đến việc hình thành các cảm xúc, kỹ năng cơ bản, có chiều 

sâu trong quá trình học tập trong trường và quá trình sáng tác sau khi ra 

trường. 

Với bề dày lịch sử và những nhân vật tiêu biểu ảnh hưởng lớn nền 

đồ họa Nhật Bản cũng như thế giới, thì việc học hỏi và tìm hiểu tranh đồ 

họa Nhật Bản là rất cần thiết - cụ thể là họa sĩ Hokusai. 

Tất cả kỹ thuật, sự biểu hiện về mặt ngôn ngữ trong các tác phẩm của 

Hokusai vô cùng giá trị và có tính ứng dụng cao trong tư duy nghệ thuật 

nói chung, đồ họa nói riêng. Đó có thể vận dụng và là những nền tảng cho 

tư duy sáng tác của sinh viên khoa đồ họa, đặc biệt là môn sáng tác thiết kế 

3, khoa thiết kế đồ họa trường ĐHSP Nghệ Thuật TW. 
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Chương 2 

HOKUSAI VÀ TRANH KHẮC GỖ CỦA HOKUSAI 

2.1. Họa sĩ Katsushuka Hokusai và một số tác phẩm tiêu biểu 

2.1.1. Tiểu sử Họa sĩ Katsushuka Hokusai 

Có rất nhiều tài liệu nói về tiểu sử Hokusai, ông cũng có một website 

mang tên ông https://www.katsushikahokusai.org/ tại đây có đầy đủ thông 

tin về cuộc đời và những tác phẩm nổi tiếng của ông, Hokusai cũng có 

nhiều biến cố lớn trong cuộc đời mình, những vẫn không hề cản trở quá 

trình thực hành nghệ thuật của mình, cho thấy một sự nỗ lực, biết vươn lên 

số phận, để rồi ông có những thành công thực sự xứng đáng cho mình. 

Katsushuka Hokusaisinh sinh vào năm 1760 ở huyện Katsushika tỉnh 

Edo, Nhật Bản, nay là thủ đô Tokyo- Nhật Bản, và qua đời năm 1849, tại 

Edo (Tokyo), Nhật Bản. Là một nghệ sĩ Nhật, họa sĩ trong thời Ukiyo-e đặc 

biệt hơn ông chính là người đã chế tạo ra máy in khắc gỗ trong thời kỳ Edo. 

Không những hiểu về nghệ thuật đồ họa truyền thông Nhật Bản ông còn là 

một chuyện gia về hội họa Trung Quốc. Về loại tranh Ukiyo- e - "những 

bức tranh của thế giới nổi" là một loại tranh khắc gỗ Nhật Bản ra đời trong 

khoảng thế kỷ từ 17 đến 20; với chủ đề về phong cảnh, những câu chuyện 

trong lịch sử, về các nhà hát hay các khu vui chơi giải trí. "Thế giới nổi" 

(Ukiyo) chính là nền văn hóa đô thị phát triển, với tầng lớp tiểu thương mới 

nổi lại không bị kiểm soát gắt gao như những tầng lớp quý tộc truyền 

thống, vì thế được gọi là "thế giới nổi" [34]. Về căn bản, Ukiyo-e là loại 

mặt hàng có giá cả bình dân bởi chúng được sản xuất với số lượng lớn. Các 

tác phẩm Ukiyo-e chủ yếu nhắm vào những người dân ở thành thị. Xã hội 

Nhật Bản có nhận thức thẩm mỹ khá tốt khi mà ở tầng lớp bình dân đã hình 

thành một thú vui chơi và sưu tầm tranh, điều mà ít các nước Châu Á xung 

quanh cùng thời điểm có được, vậy nên hội họa nói chung Nhật Bản có 

được nhiều tiếng vang và phát triển về sau này. 

https://www.katsushikahokusai.org/
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Từ khi sinh ra và trưởng thành, Hokusai đã được tiếp xúc với công 

việc liên quan đến mỹ thuật, cụ thể ông sinh trong một gia đình nghệ nhân 

cha là người thợ mài gương Nakajima Ise, Hokusai bắt đầu vẽ khoảng 6 

tuổi, có thể ông học các kỹ nẵng vẽ từ cha mình, người làm việc với gương 

cũng bao gồm cả vẽ các mẫu trang trí trên gương [34]. Việc tiếp xúc với 

môi trường làm nghề trong một gia đình có truyền thống về thực hành trang 

trí từ bé, chắc hẳn đã dần hình thành trong Hokusai một tư duy khá tốt về 

thẩm mỹ, khả năng quan sát, nhìn nhận mọi thứ xung quanh, đó là những 

bước khởi đầu để hình thành nên một danh họa đại tài sau này. 

Khả năng của Hokusai là rất rõ ràng khi chỉ sau một năm làm việc ở 

xưởng mộc ông đã xuất bản những bức tranh in đầu tiên của mình về một 

loạt các bức tranh của các diễn viên Kabuki xuất bản năm 1779 [31]. Ông 

trải qua 2 cuộc hôn nhân và có hai con trai và ba cô con gái với hai người 

vợ. Trong số các con của ông thì cô con gái út của ông tên là Sakae, về sau 

cũng trở thành một danh họa giống như cha mình. 

Trong công việc Hokusai đã có nhiều nỗ lực trong nghiên cứu các 

hướng sáng tác mới, vào năm 1793 khi chủ xưởng mộc nơi ông làm việc 

qua đời, Hokusai đã bắt đầu khám phá phong cách nghệ thuật khác, bao 

gồm cả phong cách châu Âu, mà ông đã được tiếp xúc thông qua những 

đồng tiền được chạm khắc của Pháp và Hà Lan ông đã thu thập được. Tuy 

nhiên những khám phá đó lại không được sự hưởng ứng từ đồng nghiệp mà 

trái lại bị những phản đối, điều đó khiến ông gặp rắc rối và bị đuổi khỏi nơi 

làm. Sự kiện này đã, nói theo cách của ông là khơi gợi cảm hứng: “Điều gì 

thực sự thúc đẩy sự phát triển phong cách nghệ thuật của tôi là sự hổ thẹn 

tôi phải chịu đựng nhờ bàn tay của Shunko” [8, tr.27]. Ngoài tài năng thì có 

thể thấy cá tính của Hokusai cũng là một điểm để hình thành các tư duy 

sáng tác của ông. 

Hokusai đã có một vị trí trong nghệ thuât Nhật Bản ông dã được nhiều 
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tác giải về truyện và tiểu thuyết gia nổi tiếng có các lời mời cộng tác vẽ 

tranh minh, nổi tiếng trong đó cóTakizawa Bakin một nhà soạn kịch bản 

nổi tiếng. Đến năm 1811, ở tuổi 51, Hokusai đã thay đổi tên của mình là 

Taỉto và bước vào một giai đoạn mới của đời ông, trong giai đoạn này ông 

sáng tác ra sổ tay nghệ thuật đa dạng, với hàng nghìn bản vẽ động vật và 

các nhân vật tôn giáo. 

Ngoài các tác phẩm đồ họa khắc gỗ màu, Hokusai còn vẽ tranh một 

dạng như Manga, thể loại này là một dạng vẽ nhanh các nhân vật và thu hút 

rất nhiều người đặc biệt là các sinh viên. Ông cũng ra đời tuyển tập 

Hokusai Manga với các tựa truyện hài hước và có tính châm biếm. Dây 

cũng là nguồn cảm hứng cho truyện tranh sau này. 

 Năm 1820, Hokusai đã thay đổi tên của mình thành “Iitsu”, sự thay 

đổi đó đã đánh dấu sự khởi đầu cùa một giai đoạn mới mà ông cũng có 

tiếng tăm của mình là một họa sĩ nổi tiếng trên khắp Nhật Bản. (mặc dù cho 

đến sau khi ông qua đời tên tuổi và sự nghiệp nổi tiếng mới được thế giới 

biết đến), đó là những năm 1820 mà Hokusai đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp 

của mình [34]. Danh họa Hokusai có một cuộc đời nhiều thăng trầm trong 

sự nghiệp và cuộc sống, cuộc đời ông trải qua nhiều biến cố giống như 

những sóng gió trong các tác phẩm của ông, nhưng phải thực sự khâm phục 

bản lĩnh và sự ham học hỏi của Hokusai trong quá trình tìm tòi đến một sự 

mới mẻ trong nghệ thuật tranh khắc gỗ mà ông đã sáng tạo ra trên nền giá 

trị truyền thống nhưng đầy tính hiện đại cho đến ngày nay. 

2.1.2. Một số tác phẩm tranh khắc gỗ tiêu biểu của Họa sĩ Hokusai 

Ông nổi tiếng với bộ tranh “36 cảnh quan ngọn núi Phú sĩ”. Đây là bộ 

tranh được ông sử dụng nhiều phương pháp mới đưa vào để thể hiện một 

tác phẩm như luật xa gần. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, qua bộ tranh 

36 cảnh núi Phú Sĩ trong đó riêng chỉ bức “Sóng lừng ở Kangawa”, đã làm 

ông bất hủ. Ngay từ thời kỳ này nó rất phổ biến. Sau đó có thêm mười bản 
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in với hàng loạt các bức tranh nổi tiếng khác nhau của ông, được xuất bản 

trong thời kỳ này, ví dụ như là “Một chuyến du lịch ngoạn đến thăm thác 

nước ờ các tỉnh lị và những cảnh sắc phi thường trên các cây cầu kỉ niệm 

tại các tỉnh lị”. Ông cũng bắt đầu sáng tác một số tranh tỉ mỉ nhiều chi tiết 

về hoa và chim chóc, trong đó có bức tranh cực kỳ chi tiết hoa anh túc và 

đàn gà” [33; 45]. Có thể thấy một mức độ phổ quát nghệ thuật của ông 

trong xã hội Nhật Bản bấy giờ. 

 Từ năm 1826 đến 1833, Hokusai hoàn thành bộ tranh 36 cảnh núi 

Phú Sĩ. chúng trở thành những tác phẩm kinh điển của thể loại tranh khắc 

gỗ Nhật Bản, tiếp theo là hàng loạt những tranh khác như, “Một nghìn 

biển”, “Chuyến đi đến thác nước”. Không bao giờ ông tự hài lòng với bản 

thân, cuộc đời ông là một chuỗi phiêu du tìm tòi sáng tạo. 

Có thể thấy Hokusai là một họa sĩ tài ba trong mọi thời đại, ông đã để 

lại những tác phẩm độc đáo trong thể loại tranh khắc gỗ Nhật Bản, với 

những sáng tác về nhiều đề tài khác nhau như: Đề tài tranh sinh hoạt 

thường nhật, tranh phong cảnh, tranh Manga, nhưng với một đề tài nào 

Hokusai thể hiện thật sự thành công, rồi để lại tiếng vang lớn cho nền mỹ 

thuật Nhật Bản và cũng như trên thế giới. 

2.2. Giá trị nghệ thuật trong tranh khắc gỗ của họa sĩ Katsushuka 

Hokusai 

2.2.1. Giá trị nội dung, tư tưởng 

Nhật Bản là một quốc đảo nhỏ bé nhưng rất kiên cường ở vùng biển 

Đông của Châu Á. Đó là một nền văn mình phong phú và sống động về 

lịch sử cũng như thiên nhiên. Hầu như suốt trong lịch sử Nhật Bản hoàn 

toàn độc lập với các nước khác, nhưng người dân Nhật lại có một khả năng 

giao thương quan hệ rất tốt với thế giới bên ngoài, ngay như xa cách với 

Việt Nam thì vẫn có nhưng trao đổi về mặt giao thương bằng hàng hải. 

Tình yêu thiên nhiên và tinh thần học hỏi không ngừng thể hiện rõ trong 
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cách sống của người Nhật Bản. Bên cạnh đó họ còn có những phẩm chất 

đức tính tuyệt vời để vuơn lên khó khăn, chống chọi những thiên tai ở 

chính Quốc đảo nhỏ bé nằm giữa biển khơi, đó là tính kỷ luật, không ngại 

khó khắn, dũng cảm hiên ngang như tinh thần võ sĩ đạo của đất nước này 

vậy. Chính những khó khăn đó là nguồn cảm hứng của rất nhiều nghệ sĩ 

Nhật Bản để thể hiện thiên nhiên, con người Nhật Bản qua các tác phẩm 

nghệ thuật. 

 Hokusai đã có những tác phẩm để đời và là những tác phầm kinh 

điển đóng góp một phần của sự giàu có hội họa của nhân loại. Từ tác phẩm 

như “Sóng lừng ở Kangawa” đến những tác phẩm nhẹ nhàng khác, tất cả 

đều chứa những hàm ý trong đó, đề cao nhiều nội dung tư tưởng ý nghĩa rất 

nhân văn. Ông đã nêu được những gian khó của một Nhật Bản chưa phát 

triển, gặp nhiều khó khăn, là những con người mưu sinh trong “ Du khách 

vượt sông Oi” [PL.11, tr.85], ở tác phẩm này về nội dung là nêu cao một 

tinh thần, ý chí của con người Nhật Bản. Nhân vật trong tranh Hokusai là 

những ngư dân, tầng lớp nghèo khổ phía dưới của xã hội được Hokusai 

thể hiện trong tranh về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên 

không đơn thuần chỉ có sự đôi đầu mà còn có cả sự nương tựa và tùy 

biến linh hoạt. Những ngư dân trong tranh không thể hiện ra ngoài sự 

hoảng loạn. Tư thế gồ lưng đều tăm tắp cho thấy tinh thần kỷ luật và 

đoàn kết vượt qua khó khăn, một đặc trưng cho thấy những phẩm chất và 

tinh thần con người Nhật Bản, trước tiên đó chính là tinh thần đoàn kết, 

dù có khó khăn nhưng trong một tập thể họ vẫn không hề phá vỡ đội 

hình, dũng cảm là điều tiếp theo khi hiểm nguy ngay trong công việc của 

họ, nhưng họ vẫn hết mình để hoàn thành công việc nặng nhọc, thậm chí 

còn nguy hại đến tính mạng của họ. 

Hay qua vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn núi Phú Sĩ, ông đã cho ra đời bộ 

tranh “36 cảnh quan ngọn núi Phú sĩ”, tôn lên một biểu tượng vững trãi của 
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Nhật Bản. Thông qua hình tượng núi Phú Sĩ Hokusai tự hào về thiên nhiên 

đất nước mình và khi thể hiện các hoạt cảnh như trong “Sóng lừng ở 

Kangawa” [PL10, tr.81], “ Núi Phú Sĩ nhìn từ Ejiri ở tỉnh Suruga” [PL14, 

tr.86],… đó là những phong cảnh đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng 

cho Nhật Bản. Nhưng với con mắt nghệ sĩ không chỉ miêu tả lại vẻ đẹp 

thiên nhiên bằng sự sao chép đơn thuần, mà còn thông quá đó để phản ảnh 

đời sống xã hội, Hokusa đã lồng ghép vào biểu tượng ngọn núi Phú Sĩ 

những hoạt cảnh sinh động có nội dung sâu sắc, trong “Sóng lừng ở 

Kangawa” đã làm toát lên được sự hiên ngang, vững vàng trước mọi khó 

khắn. Khi con người vật lộn với thiên nhiên hung dữ, nhưng vẫn không hề 

chịu khuất phục, ngược lại họ đối đầu vượt qua để hướng về đất nhà. 

Ngoài ra các tác phẩm còn phản ánh được khí hậu, thiên tai nơi đây, 

sự thất thường của thời tiết, cụ thể là những thiên tai mà quốc đảo này 

thường xuyên  gặp phải, như động đất, sóng thần,… tất cả những khó khăn 

đó đã hiện ra một đất nước kiên cường trước mẹ thiên nhiên bởi khả năng 

thích nghi và chịu đựng của con người nơi đây. Khi những cơn sóng dữ 

không thể nào nhấn chìm con người nhỏ bé vào biển cả, những hình tượng 

con thuyền vượt trên sóng để qua những nguy kịch của thiên tai đã khiến 

cho người xem cảm phục họ. Những khó khăn đó đã thể hiện phần triết lý 

sống của con người Nhật Bản, biểu hiện một giá trị sống, một tinh thần 

không khuất phục giữa hoạn nạn thiên tai. Người Nhật sống gắn bó với 

thiên nhiên nhất là biển cả, nhưng họ hoàn toàn không cảm thấy bị thiên 

nhiên chế ngự. 

Các tác phẩm phần lớn đều thể hiện những tâm trạng, cảm xúc của 

Hokusai tới thiên nhiên, con người. Họa sĩ không chỉ ngồi nhà làm việc, 

ông còn đi nhiều nơi, khám phá nhiều điểm nhìn, cụ thể thông qua bộ tranh 

“36 cảnh quan ngọn núi Phú sĩ” không chỉ là phong cảnh đơn thuần, đó 

thực sự là một quá trình dài sáng tạo, khi mà Hokusai đã lồng ghép nhiều 
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hoạt cảnh sinh hoạt con người, để gửi gắm nhiều tâm tư, tình cảm. Phải có 

một tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên và con người thì Hokusai mới tạo ra 

được những tác phẩm đầy dấu ấn dân tộc như thế. Từ những tác phẩm như 

Núi Phú Sĩ nhìn từ Ejiri ở tỉnh Suruga [PL14, tr.86], hay Núi Phú Sĩ nhìn từ 

đồi Surugadai ở Edo [PL16, tr.87]… đó đều là những góc cảnh đẹp đẽ và 

bình yên của Nhật Bản. thể hiện được con người trong những sinh hoạt 

sống động từ việc đi học cho tới những cảnh đi lại rất bình thường. 

Trong các sáng tác với đề tài sinh hoạt, Hokusai đã cho người xem 

thấy những hoạt động, các đặc trưng công việc và cả trang phục của người 

Nhật Bản, từ cảnh lấy củi xuất hiện trong tác phẩm Núi Phú Sĩ nhìn từ đèo 

Mishima ở tỉnh Kai [PL18, tr.88], cưỡi ngựa trong các tác phẩm như: Núi 

Phú Sĩ nhìn từ Hodogaya ở Tokaido, Núi Phú Sĩ nhìn từ Senju ở tỉnh 

Musash, Cánh đồng của Sekiya bên sông Sumida… và rất nhiều hoạt cảnh 

sinh độgn khác như cảnh đi trong cơn giống, chèo thuyền, vượt sông,… 

Trong tiểu sử của ông, ngay từ khi lên 6 tuổi, ông đã tự tay phác thảo 

những điều mình thấy, hiểu về cuộc sống xung quanh mình. Đó là tâm hồn 

biết rung động trước những vẻ đẹp đời thường từ khi còn rất bé. Người 

xem có thể hiểu thêm rất nhiều về đất nước Nhật Bản qua các tác phẩm của 

ông từ các nội dung hình thức trong đó. 

Về nội dung Hokusai đã cho người xem không chỉ trong nước mà thể 

giới một cái nhìn nhiều khía cạnh trong xã hội Nhật Bản. Từ sinh hoạt đời 

thường, các lao động đặc trưng, trang phục cho đến cả phản ánh đời sống 

tình dục. Đó chính là một cách đưa các giá trị Nhật Bản từ con người cho 

đến thiên nhiên ra thế giới, các giá trị nội dung đã được thể hiện một cách 

sinh động và cảm xúc nhất đến với khán giả, ngay trong tác phẩm Ruộng 

lúa [PL25, tr.91] và Người trồng lúa [PL7, tr.81] đã hiện ra những ấn tượng 

của đất nước này với nền nông nghiệp lúa nước và các hoạt cảnh thực sự 

rất sinh động từ việc gánh lúa cho đến thực hiện các công tác thủy lợi, điều 
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này khiến người xem thực sự yêu thích không chỉ về nghệ thuật mà nội 

dung trong nghệ thuật đó đã thể hiện. 

Giá trị tư tưởng rất quan trọng trong xuyên suốt sáng tác của Hokusai, 

ông vẽ miêu tả rất nhiều phong cảnh nhưng không quên tập trung vào con 

người, đề cao những vẻ đẹp thiên nhiên nhưng đồng thời lồng ghép vào nội 

dung chính là những vẻ đẹp phẩm chất của con người Nhật Bản, chăm chỉ, 

gan dạ luôn vươn lên trong gian khó… thể hiện rõ ngay từ những tác phẩm 

“sóng lừng ở Kangawa” hay “Du khách vượt sông Oi”… đó là một tư 

tưởng giàu tính dân tộc, tình yêu quê hương đất nước đầy từ hào. Các giá 

trị tư tưởng không phải thể hiện ra một cách cụ thể, đó chính là tình cảm, 

sự rung động mà người xem có thể cảm nhận được từ hình thức. 

Bên cạnh đó còn là một tư tưởng nhân văn khi những đối tượng chính 

của ông phần lớn là người nông dân từ các tác phẩm về làm đồng hay đánh 

cá như trong tác phẩm Núi Phú Sĩ nhìn từ Kajikazawa [PL27, tr. 92] những 

con người bình dị với những công việc như chính họ vậy. 

2.2.2. Giá trị hình thể 

Trong đồ họa khắc gỗ, các hình thể được thể hiện qua các mảng hình 

tạo ra vẻ đẹp giản dị, mộc mạc. Khi xem khắc gỗ màu của Hokusai có thể 

nhận thấy sự khác biệt giữa tranh ông và các thể loại khắc gỗ trước đó hay 

cùng thời kì, các tác phẩm mang tính truyền thống chỉ đơn giản các tạo 

hình đơn điệu, không chú trọng vào bối cảnh mà chỉ tập trung vào nhân vật, 

chưa có nhiều hoạt cảnh sinh động, chưa áp dụng quy tắc về không gian, 

luật xa gần, không gian chỉ mang tính chất tượng trưng, còn với các tác 

phẩm của Hokusai ông đã tạo ra các hình thể đặc trưng cho từng đối tượng 

trong các tác phẩm, đó là cả một quá trình dài mà Hokusai nghiên cứu khi 

ông tiếp nhận những giá trị tiến bộ trong nghệ thuật cụ thể là nghệ thuật 

Châu Âu, khi ông lên đường sang Đức, tìm tòi những giá trị mới mẻ để thể 

hiện vào sáng tác của mình. 
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Việc sáng tác của họa sĩ Hokusai đã có những tính đột phá, khi ông 

kết hợp cả kỹ thuật và tư duy tạo hình của mỹ thuật phương Tây với 

chính nền đồ họa đặc sắc và lâu đời Nhật Bản. Qua cách tạo ra các hình 

tượng nghệ thuật ta thấy được, sự cách điệu chắt lọc, cô đọng nhất nhưng 

khúc chiết ở những đối tượng trong tranh khắc gỗ của ông, thể hiện rõ ở 

các tranh đề tài phong cảnh. Đây là đề tài tạo nên những vang dội trong 

sự nghiệp sáng tác của ông.“Sóng Lừng ở Kannagawa” [PL10, tr.84], 

“Kaijo no Fuji” [PL26, tr.92] là những tác phẩm tiêu biểu thể hiện các 

hình thể mang đậm dấu ấn riêng mà Hokusai tạo ra.  

  Với tác phẩm “Sóng Lừng ở Kanagawa” [PL10, tr.84] một trong 

những tác phẩm có thể coi là biểu tượng của đất nước Nhật Bản trong hội 

họa và đã xuất hiện trên bình diện quốc tế, có tầm ảnh hướng về tạo hình và 

phong cách vẽ tới nhiều thế hệ họa sĩ khác sau này. Bằng lối sử dụng tinh 

tế về nét, mảng rất cô đọng khi tạo hình các cơn sóng rất khúc chiết, rõ 

ràng từ khối hình cho đến các nét khác viền, họa sĩ Hokusai đã sáng tạo nên 

tác phẩm có giá trị thẩm mỹ và tính biểu tượng của hình thể, lối bố cục như 

cấu trúc hình tháp, ngọn sóng vươn lên cao, kết hợp với những bọt biển 

như những hung thần dữ tợn, là suối nguồn của bất tử đối lại ngọn núi 

thiêng làm hậu cảnh phía xa. Bức tranh có lớp cảnh đầu tiên được thể hiện 

với con sóng nhô lên hình ngọn núi. Lớp hai được tiếp tục bởi con sóng dữ 

tợn chồm lên. Lớp ba là con thuyền nhỏ phía xa. Lớp bốn chính là ngọn núi 

Phú Sĩ. Các lớp cảnh tuy nằm ở độ sâu khác nhau nhưng lại bố cục đan xen 

vào nhau, tương tác lẫn nhau mặc dù không có đường liên hệ giữa chúng, 

Hokusai có sử dụng thủ pháp “láy” trong hội hoạ, đó là “láy” (hay gợi lại) 

hình ảnh của núi trong sóng, hình ảnh của sóng trong mây. Con sóng thần 

nơi tiền cảnh nở tung ra thành vô số những dòng nước li ti, sủi bọt treo lơ 

lửng trên cao vươn ra như những móng vuốt của một con thú muốn cào cấu 

cả không gian và tóm gọn những ngư dân ở phía duới nó. Ngọn sóng thấp 
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hơn ở góc dưới, chúng ta thấy rằng những đường gấp khúc thoạt nhìn chỉ 

để mô tả cấu trúc bề mặt của con sóng, nhưng tiết tấu gấp khúc liên tiêp đã 

tạo ra nhịp điệu gấp gáp, tương phản với tiết tấu duỗi dài với những vệt 

song song ở ngọn sóng trung tâm đang vươn đên đỉnh điểm cao nhất. Sự 

tương phản này của hai ngọn sóng giúp làm nên những nhịp điệu đặc trưng 

của biển cả. Tuy thể hiện con sóng với bố cục hình tam giác, nhưng trong 

đó hướng dịch chuyển và vị trí của chúng tạo thành hai cung tròn mà điểm 

giữa hai cung tròn ấy là ở mũi thuyền bên trái. Thoạt đầu bố cục này không 

có vẻ gì là đặc biệt, nhưng ngay khi người xem tìm cách nắm bắt toàn cảnh 

bức tranh, đôi mắt người xem sẽ bị dao động, dịch chuyển qua lại do các 

đường cong của hai ngọn sóng. Tất cả những đường chuyển động đã tạo ra 

một hoạt cảnh với trang thái động 

Trong bối cảnh mênh mông của biển cả, hình tượng những cơn sóng 

được khái quát như những cánh chim và những tia sóng như những móng 

vuốt chằng chịt… các đối tượng đã được cách điệu, cường điệu, từ những 

cơn sóng, ngọn núi và những lớp lam của nước. Những hình thể, những 

chuyển động rất ấn tượng lại tạo ra một điều gì đó cao hơn đời sống thực 

của phong cảnh thiên nhiên, đó chính là giá trị lớn nhất mà nghệ thuật đem 

lại khi mà nghệ sĩ đã phản ánh hiện thực một cách ấn tượng xa rời những 

hình dung bình thường của con người với hiện thực. Tất cả đều được cô 

đọng trong những hình tượng. Bối cảnh hay bố cục được ông sắp xếp xa 

gần tạo ra một nhịp điệu, đồng thời các hình ảnh kết hợp với nhau đã tạo ra 

các hàm ý mang tính biểu trưng cao, cụ thể hình ảnh ngọn núi nằm trọn vẹn 

trong cơn sóng dữ làm nổi bật một cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên 

Nhật Bản. Với các hình thể như cơn sóng, ngọn núi, con thuyền đều có một 

điểm chung là các hình tam giác, và có các cạnh nhọn, việc đó tạo ra một 

bố cục có vẻ mâu thuẫn khi có sự vững chãi của núi Phú Sĩ, đồng thời lại 

có sự chông chênh bởi các ngọn sóng và những con thuyền. Thế nhưng các 
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hình thể này kết hợp với nhau đã tạo ra một bố cục sống động mà lại tĩnh 

tại, hiên ngang trong không gian động từ đó toát lên một biểu tượng mà 

cũng chính tác phẩm này đã trở thành biểu tượng cho tinh thần con người 

Nhật Bản, một Quốc đảo đầy sóng gió với các thiên tai quanh năm. 

So với các thể loại tranh cùng loại hình khắc gỗ như những tác phẩm 

của họa sĩ Hiroshige, ta lại thấy trong các phong cảnh của Hokusai không 

có được sự khái quát về mặt hình tượng mà chỉ vẽ theo lối tả thực, các chi 

tiết khái quát chỉ nhằm sắp xếp thành một bố cục để tạo thành tác phẩm. 

Như vậy ở Hokusai đã thành công trong tạo dựng các hình thể khi mà ông 

đã khái quát các cảnh thành tác phẩm. Điều làm nên ấn tượng mạnh trong 

các tác phẩm nhất là về phong cảnh đó chính là xây dựng hình thể được rất 

đặc biệt, khúc triết làm người xem ghi nhớ mãi, đơn cử rõ ràng chính là 

ngọn sóng “Lừng” này của Hokusai. 

Trong tác phẩm “Du khách vượt sông Oi” [PL11, tr.84] Bản in mô tả 

du khách băng qua sông Oi bằng những con thuyền nhìn khá mỏng 

manh. Do dòng chảy nhanh chóng của nó, con sông này được coi là trở 

ngại khó khăn nhất đối với du khách và không hề có cây cầu nào bắc ngang 

qua nó. Hokusai đã tạo ra một khung cảnh ấn tượng đẹp mắt với những con 

người đang vật lộn để vượt qua các ghềnh, những cơn sóng liên tiếp có thể 

nhấn chìm họ cũng với hành lý cồng kềnh kia. Hình thể các cơn sóng là sự 

uốn lượn được đánh dấu bằng bọt trắng bẻ cong trong các đường cong cong 

và các dòng nhỏ hơn bên trong chúng được mô tả theo các đường 

thẳng. Trong làn nước sâu, du khách như đang cưỡi những con sóng mát 

mẻ, trong khi một số lớn nguời lại cõng những chiếc cáng mang theo trên 

đó một số lượng lớn hàng hóa, được tổ chức di chuyển thành nhóm người 

khuân vác khổng lồ. Ở phía xa bên trái, một thùng đồ rất lớn được bọc bằng 

một tấm vải đang được chuyển sang. Bất chấp sự huyên náo, tĩnh lặng của 

những ghềnh sóng ồ ạt, những cuộc vật lộn với con sóng của những du 
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khách và những người khuân vác được thể hiện một cách hừng hực khí thế 

với các chuyện động và sự dồn dập của dòng người. Bên kia sông là đê, các 

bờ kè của nó được xếp chồng lên bằng những thân cây dài ngăn nắp để 

ngăn lũ. Và ngọn núi Phú Sĩ vẫn đuợc hiện lên như một hình ảnh không thể 

thiếu. Bản in này cho thấy xu hướng trang trí thú vị mà Hokusai thừa 

hưởng từ nhiều thế kỷ của tranh đồ họa truyền thống Nhật Bản, các chi tiết 

mang lại một tính thẩm mỹ trang trí cao. 

 Hình thể ở đây phân biệt rõ ràng con nguời sẽ là nhân vật chính chứ 

không phải thiên nhiên, khi mà hình ảnh con nguời rất đựơc chú trọng, 

cảnh cây cối, núi Phú Sĩ góp phần tạo ra một quang cảnh rộng lớn, khi mà 

con nguời phải đương đầu với thiên nhiên đầy thử thách. Thiên nhiên trong 

tác phẩm này với các đối tuợng cụ thể như núi, các dải sóng, cây cối có các 

hình thể đơn giản, mang tính tuợng trưng khi mà các dường nét cũng như 

màu sắc không quá cầu kỳ chi tiết, nhưng rất vẫn sống động bởi các mảng 

hình đa dạng, núi Phú Sĩ về cơ bản là mảng hình tam giác cân đối cùng với 

mảng tuyết trắng nổi bật trên đỉnh tạo ra sự tương phản khá mạnh, các lùm 

cây điểm xuyết, tạo hình đơn giản nhưng tất cả rất hài hòa với nhau để tạo 

ra một bố cục chặt chẽ từ phía xa hậu cảnh cho đến tiền cảnh. Các cơn sóng 

trong tranh được diễn ta rất khéo léo, đó là các mảng hình lớn và làm nền 

cho các mảng hình các nhân vật nổi bật lên, hình các cơn sóng uốn lựợn 

dồn dập, không hề cao lớn, không quá dữ dằn như ở bức “Sóng lừng ở 

Kangawa”, cũng phải vì đây chỉ là một con sông. Tuy nhiên không phải 

vậy mà không hề có những nguy hiểm, tiềm ẩn ở dòng sông đó chính là các 

dòng nuớc xoáy, dòng nuớc gập gềnh lênh đênh, mà con người đang vật 

lộn, vượt quá sự khó khắn, khắc nghiệt của thiên nhiên, tuy nhiên đoàn 

người vẫn sang bên kia bờ với những hành lý nguyên vẹn, để thấy được 

con người Nhật Bản hoàn toàn không hề bị các yếu tố thiên nhiên khuất 

phục được. 
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Về các hình thể nhân vật con nguời, đây là một bản khắc với rất nhiều 

nhân vật đang hoạt động, tuy nhiên không hề có những nhân vật thực sự 

nổi bật và đáng chú ý, chỉ có hai nhóm nguời chính đó là nhóm nhân vật 

khuân hàng cởi trần, và nhóm du khách với mũ nón quần áo chính chu. Các 

tạo hình đó cũng nói lên địa vị của họ. Với nhóm thợ đang khuân vác, họ 

được tạo hình đồng đều trong cùng một hoạt động tựa như trăm người như 

một, và đặc điểm có thể thấy kỹ chính là lưng họ đang còng ra để thực hiện 

các công việc, từ cõng người cho đến cõng hàng, kéo hàng. Tất cả tạo ra 

một không khí hì hục cho công việc trong làn nước chảy xiết có thể lấy đi 

số hàng hóa hay thậm chí tính mạng của họ, quả thực đây là một công việc 

nặng nhọc và ẩn chứa nhiều nguy hiểm. 

Tạo hình các nhân vật trong tác phẩm làm ta liên tưởng đến đàn kiến, 

tất cả họ đều có những hình thể nhỏ bé, li ti và lại chi chít. Hokusai đã chắt 

lọc các đường hình thể hiện được các hình thể một cách đặc trưng nhất của 

những người lao động khuân vác, các nhân vật được thể hiện rõ ở các cánh 

tay và vai, đó cũng là bộ phận hoạt động và gánh vác nhiều nhất trong 

chuyến đi này. Các tư thế như vác, chèo được tạo hình rất khái quát, thể 

hiện rõ ràng các hành động của đối tượng. Cũng nhờ vậy mà người xem 

cảm nhận được và hơn nữa hiểu cái cách mà người Nhật thời kỳ này vận 

chuyển hàng hóa với một lượng lớn nhân công như vậy.  

Qua cách mà ông tạo dựng các hình thể trong tranh, từ đối tượng 

phong cảnh cho đến người, tuy theo đối tượng nào là trung tâm, và đối 

tượng nào là phụ thì Hokusai đều thể hiện tinh gọn trong đó, nhưng vẫn 

mang lại những hiệu quả tốt nhất, thể hiện rõ các hành động và tính chất 

của các đối tượng trong tác phẩm. 

Thể loại tranh mang nhiều hình thể đặc trưng và đậm phong cách của 

Hokusai đó chính là các chân dung, các phong cảnh có sự góp mặt của con 

người. Cũng như các đối tượng thiên nhiên, con người cũng đã được họa sĩ 
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tạo ra những nét đặc trưng nhất mà chỉ có người Nhật mới có, hay khi xem 

tranh chúng ta nhận ra ngay đấy chính là những chân dung, hình ảnh con 

người Nhật Bản.  

Vào năm 1811, lúc 51 tuổi, Hokusai đổi tên thành Taito và bước vào 

một thời kỳ mới: ông sáng tác Manga cùng một số cẩm nang nghệ thuật, 

mang tên “Những bài học nhanh để vẽ đơn giản”, nhằm giúp kiếm tiền dễ 

hơn, thu hút được nhiều môn đệ hơn. Với hàng ngàn hình phác thảo thú 

vật, cảnh sinh hoạt của con người, các nhân vật tôn giáo. Những hình vẽ 

này đã rất được ưa chuộng vào thời đó. Từ Manga của Hokusai với manga 

ngày nay là khác nhau, tuy rằng 15 cuốn manga của ông đã ảnh hưởng 

nhiều đến loại truyện tranh hiện đại sau này, mang cùng tên manga. Đối 

tượng hay nguồn cảm hứng của ông là về động vật, nhân vật tôn giáo, và 

sinh hoạt hằng ngày của đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Chúng thường có 

tính hài hước, và rất phổ biến ở đương thời, chính những manga này đã ảnh 

hưởng tới hình thức truyện tranh hiện đại. Hơn 200 năm từ khi tập Hokusai 

Manga đầu tiên phát hành, công chúng vẫn thích thú với những câu chuyện 

kể bằng tranh theo nhiều chủ đề cùng các yếu tố văn hoá lồng ghép trong 

tác phẩm của ông.  

Đúng như câu “Những bài học nhanh để vẽ đơn giản” tất cả các bức 

tranh trong bộ Manga này đều có mang những nét hình đơn giản, chủ 

yếu là kiểu cách điệu các nhân vật tạo ra các hình thể khá điệu trong mọi 

hoạt động. Đây cũng là một thể loại thú vị là cảm hứng trong sáng tác 

các hình thức truyện tranh sau này. 

2.2.3. Giá trị đường nét 

Trong nghệ thuật tạo hình có thể khẳng định: Đường nét là yếu tố tạo 

hình ra đời và phát triển sớm nhất. Ngay từ thời tiền sử, khi mới thoát khỏi 

bản năng động vật, con người bắt đầu nền văn minh của mình bằng những 

nét chạm khắc đầu tiên trên vách đá, hang động. Người ta tìm thấy trong 
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các hang nổi tiếng như: An-ta-mi-ra (Tây Ban Nha), Lax-co (Pháp)... Hình 

tượng những đàn bò, hươu, ngựa đặc sắc được thể hiện theo phương pháp 

tả thực. Người tiền sử dùng màu đi mảng bẹt. Mỗi hình thể là một đường 

viền khép kín. Trong các đường viền họ tô màu đều nhau. Như vậy, đường 

nét là yếu tố chủ đạo trong việc diễn hình. 

Nếu trong hội họa giá vẽ như sơn dầu là những nét bút với đủ sắc 

thái, kích cỡ và nhiều hình thái khác nhau có khi phóng khoáng, dày dặn 

hay tỉ mẩn, sắc nét… thì đồ họa lại chỉ đơn giản là những nét khắc không 

hề đa dạng như nét cọ trong hội họa. Tuy nhiên đó cũng chính là đặc 

trưng của đồ họa. Các họa sĩ đồ họa có khả năng tạo được sự phong phú 

của nét với những kỹ thuật tạo nét bằng cách khắc, in thông qua tư duy 

riêng của họ. Nét kết hợp cùng màu sắc đã tạo ra những hiệu quả cao cho 

tác phẩm. Nét trong đồ họa khắc gỗ khá mộc mạc và không quá sắc như 

các chất liệu đồ họa khác như in kẽm, cao su... nhưng hiệu quả nghệ 

thuật của tranh khắc gỗ không thua kém so với những chất liệu khác như 

Lụa, Sơn dầu, Sơn mài... bởi mỗi chất liệu được sử dụng các kỹ thuật 

khác nhau sẽ đem lại những hiệu quả khác nhau cho tác phẩm, hơn nữa 

các đường nét khắc của gỗ lại rất tự nhiên, tạo ra nhiều cảm xúc hơn so 

với cá loại hình đồ họa khác. 

Trong đồ họa tranh khắc gỗ, việc sử dụng đường nét phải tính toán 

cũng như chọn lọc rất kỹ bởi các nét khắc chỉ được dùng một lần không hề 

được tẩy xóa hay chồng đè lên nhau được, vì vậy việc sử dụng các đường 

nét cơ bản rất quan trọng. Ngoài ra, các đường nét đều có một tính chất 

nhất định nhằm tạo ra các hiệu quả thị giác khác nhau, còn gọi là các đường 

định hướng. Như định hướng nằm ngang, nằm dọc… mỗi đường đều mang 

lại cảm giác khác nhau cho đối tượng cũng như tổng thể tác phẩm đó. Các 

nét nằm ngang thường sẽ cho chúng ta cảm giác yên bình, phẳng lặng, các 

đường cong thì ngược lại, tạo ra những định hướng chuyển động… 
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Trong tranh của Katsushika Hokusai, việc sử dụng đừng nét tạo ra 

nhiều hiệu ứng khác nhau. Trước hết là đường nét, bao gồm đường viền 

của hình, nét, chu vi. Cùng với màu sắc nó đóng vai trò trụ cột trong sự thể 

hiện yếu tố nền tảng của tranh là hình. Hình chiếm địa vị trên hết. Nó thu 

hút sự chú ý của người xem. Do đó, ông để hết tâm sức và nghiên cứu cách 

điệu hình, luôn tìm cho nó một sắc thái, một trạng thái đặc trưng để làm các 

đối tượng luôn sinh động và mềm mại, như sóng biển dữ dội hay các ngọn 

núi yên bình. 

Từ bức “Sóng Lừng ở Kannagawa” nhiều đường nét rất đáng để phân 

tích, bởi giá trị mà chúng mang lại, trong bức tranh là sự kết hợp nhiều 

đường nét có tính chuyển động, như các đường cong của cơn sóng, bọt biển 

và đường hình gây cảm giác chuyển động khác, đặc biệt còn có các nét 

chấm với mật độ khác nhau tạo cho các bọt sóng có cảm giác di chuyển. Ở 

đây các đường vòng hoặc có xu hưởng ngả về các vòng tròn liên quan tới 

các đường cong và đường khúc khuỷu cỏ vẻ dịu dàng, mềm mại. Nhưng 

chúng cũng có thể gợi lên một sự hòa hợp, gợi ra một ý tưởng của sự bảo 

vệ rất tình cảm trìu mến. Hãy tưởng tượng đển việc bố trí vòng quanh tạo 

nên cánh tay của người mẹ đang ẵm con. Tuy nhiên thực tế lại ngược lại 

khi đây là cơn sóng dữ có thể nuốt chửng họ bất cứ lúc nào. 

Trong tác phẩm này, các cơn sóng là các đường cong hướng lên, cụ 

thể ở đường cong của cơn sóng lớn nhất, đang như ôm trọn con thuyền gần 

núi Phú Sĩ nhất, cho thấy sự phát triển đi lên hay tạo cảm giác xô đẩy lên 

rất cao,còn các đường cong xuống tức là đường cong nằm phía trên cơn 

sóng thì tạo sự suy sụp, rơi nhào để kết thúc một đợt sóng.Tác phẩm cho ta 

thấy được cách tổ chức nét tạo ra những con sóng mãnh liệt dâng trào. Với 

nét khắc cách điệu thanh mảnh chắt lọc, họa sĩ đã đan nét sóng, phối hợp 

giữa nét cong và các chấm nhỏ mật độ lớn. Khiến cho cơn sóng sinh động 

hơn, mặc dù đây không hề là những yếu tố để tả thực, mà chỉ khiến chúng ta 
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hình dùng, khơi gợi một hoạt cảnh rất sống động. 

Ngoài ra các nét song song trong lòng các cơn sóng gây ra những cảm 

giác mạnh mẽ, nó như vượt dài lao đi theo hướng cong lên hoặc cong 

xuống của hình cơn sóng, khiến cho các cơn sóng dữ dội hơn và gay gắt 

hơn. Mặt biển được khuấy động dữ dội bằng các cụm nét trong lòng cơn 

sóng cũng như các nét của con thuyền và đường cong của con sóng đan 

chéo vào nhau, cắt nhau liên tiếp. Ngọn sóng cao vút lên rồi ở đây kết thúc 

bằng nét ngoáy tròn rồi tạo ra vỡ vụn. Nét khẳc được tổ chức theo những 

đường hướng phong phú tạo nên nhịp điệu hào hùng của sóng biển. Sự kết 

hợp của các đường nét tạo nên giai điệu của sóng biển thật hùng tráng và 

dữ dội, đó chính là một hiệu ứng thị giác đem lại cho người xem, khi chúng 

ta cảm thụ những giá trị biểu hiện trong tác phẩm này hay bất cứ các tác 

phẩm nào khác. 

Yếu tố để các đường nét kia không bị khô cưng mà có sự thay đổi về 

độ to nhỏ, bởi đường viền trong tranh Sóng Lừng nếu quá rõ hoặc quá đều 

ở những cơn sóng trong tác phẩm chẳng hạn sẽ tạo cho chúng bị khô cứng, 

không thuận mắt nhìn. Và đặc biệt nếu quá lạm dụng đường viền nhiều mà 

giảm việc vẽ các tương quan đẹp, đúng của các màu sắc thì sẽ giống tranh 

vẽ có hình xong được tô màu vào đó, rất thiếu đi sự mềm mại, sinh động, 

thiếu ánh sáng được thể hiện, có thể thấy các đường viền trong sóng lưng 

có các nét thay đổi rất nhịp nhàng theo hướng chuyển động, và quan trọng 

chúng không quá đều nhau. Thực sự các sinh viên đang mắc phải tình trạng 

này khá nhiều, các hình đang giống kiểu hình vẽ xong tô màu nhìn không 

ra được độ chuyển của màu sắc hay các nét. 

Cũng như ở các bức có sóng khác, trong tác phẩm “Núi Phú Sĩ nhìn 

từ Kajikazawa” [PL26; 92] ,các nét và đường cũng tạo ra các hiệu hứng 

làm cho tác phẩm sinh động và uyển chuyển hơn bao giờ hết, cũng bởi 

tính chất các đối tượng, khi đây đều là những phong cảnh biển rất dữ dội 
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của các chuyển động, vậy nên Hokusai đã vận dụng các yếu tố đường nét 

rất nhịp nhàng và có tính toán để diễn tả đúng với tinh thần của các 

chuyển động, nhìn tác phẩm rất sinh động diễn tả đúng trọng tâm hoạt 

cảnh của nhân vật và bối cảnh thiên nhiên. 

Ở tác phẩm “Núi Phú Sĩ nhìn từ Kajikazawa” đường nét đã tạo ra hai 

trạng thái khác nhau, đó chính là tĩnh và động. Động ở đây là các vị trí có 

nhiều đường cong, các chấm tròn với mật độ lớn, cụ thể là các ngọn sóng, 

cạnh đó còn là các ngọn cây nhỏ, việc sử dụng các đường con uốn khúc 

nhiều sẽ tạo cảm giác các cơn sóng hoạt động liên tục, dồn dập và các 

đường cong ít uốn khúc lại cho ta thấy sự kết thúc của nó, khiến mặt biển 

dần dần phẳng lặng ở phía xa, và chỉ còn là đường chân trời, các đường 

cong nhẹ dường như chỉ là các đường thẳng đơn thuần. Rõ ràng Hokusai 

vận dụng rất thành công các tổ hợp đường nét ở đây, hầu như không có 

những nét khắc lớn mà thay vào đó khi kết hợp nhiều các đường nét sẽ tạo 

ra một định hướng cho đối tượng. Ở đây khung cảnh đang rất sinh động với 

sự nhịp nhàng và cuộn sóng dồn dập ngoài khơi Kanagawa. 

Đối lập với trạng thái động đó chính là trạng thái tĩnh trong các đường 

thẳng nằm ngang, song song. Các hình ảnh yên bình, nhẹ nhàng của mây 

trời cũng như ngọn núi Phú Sĩ. Sự khác biệt rất rõ khi Hokusai sử dụng các 

đường nét thẳng vào các đối tượng trên, với các đường chân trời thẳng  

nằm ngang song song tạo ra một khoảng mênh mộng rộng lớn, mờ ảo 

không hề ồ ạt mà lại rất yên bình, nằm trên đường chân trời đó chính là một 

hình tam giác vững chãi, điều đó khiến cho bức tranh vững chắc về bố cục. 

Ngọn núi cũng là một biểu tượng không thể thiếu trong tranh của Hokusai. 

Đường cong xiên ngọn núi Phú Sĩ không phải là một cung tròn nó gợi ra 

hình ảnh ngọn núi nhẹ nhàng, hai nét cong xiên lên và xuống một nét ngắn 

một nét dài lại hòa vào mảng nền trời khiến ngọn núi không rõ liền mạch 

hình hài nhưng lại có cảm giác gợi ra cực kỳ vững chắc trong mảng bố cục. 
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Một lần nữa chúng ta thấy tác dụng không hề nhỏ của đường nét, nhất 

là trong đồ họa tranh in, các nét phải thực sự chính xác vì sẽ không thể có 

sửa chữa gì trên bản khắc. Các đường nét chính là một sự định hướng của 

các chuyển động, các trạng thái khác nhau của đối tượng.  

2.2.4. Giá trị màu sắc 

Trong khắc gỗ màu, việc tạo ra một không gian của các đối tượng hay 

thể hiện các chiều sâu là việc đòi hỏi kỹ thuật từ người họa sĩ cũng như 

phải có một tư duy về sự hài hòa của màu sắc không khác gì với hội họa. 

Tuy nhiên khác với hội họa, tranh khắc gỗ lại được thể hiện ở những mảng 

màu trầm sâu lắng và tĩnh tại mà lại có đủ sắc thái, trong tranh khắc gỗ 

“sắc” thường thể hiện ở ba cấp độ đó chính là: Sáng, tối và trung gian rất rõ 

ràng. Màu đậm tối trong tranh thường là màu đen, hay là xanh đen, hoặc 

màu nâu... được quán xuyến toàn bộ hình khối và bố cục trong tranh,các 

tông màu ghi bổ trợ cho sắc độ sáng, thường là màu trắng của giấy, làm 

tăng thêm sự hấp dẫn cho màu trắng trong tranh, kết hợp với kỹ thuật khắc 

nét phong phú, hay nông sâu, mà qua đó người nghệ sỹ biệu hiện được 

trạng thái tâm trạng, cảm xúc của mình qua tác phẩm. Việc sử dụng màu 

không thể tùy tiện hay có những chấm phá ngẫu hứng được vậy nên người 

họa sĩ phải thật kỹ càng trong việc đặt màu, hiểu rõ đối tượng và tương 

quan các đối tượng với nhau thì mới đạt được kết quả như ý muốn cho các 

đối tượng có một mảng màu hợp lý, hòa hợp với màu sắc chung trong 

tranh, vừa tạo ra được các điểm nhấn vừa tạo ra được các chiều sâu không 

gian trong tranh khắc gỗ màu. Có thể thấy Hokusai chính là bậc thầy trong 

sử dụng màu sắc trong khắc gỗ màu, khi ông rất linh hoạt sử dụng hòa sắc 

thay đổi và tạo các độ chuyển nhẹ nhàng cho các đối tượng, cũng như tạo 

ra các tương phản để làm ra các đối tượng cần nhấn mạnh được nổi bật như 

trong tác phẩm “Dưới chân núi” [PL17, tr.8]. Màu sắc đã góp phần tạo ra 

những cảm xúc đặc biết cho người xem.  
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Bộ tranh “36 cảnh quan ngọn núi Phú sĩ”, một trong những ấn tượng 

dễ thấy nhất ở bức tranh “Sóng lừng ở Kannagawa” [PL10, tr.84], ông 

dùng hòa sắc có độ tương phản khá cao, chủ đạo là màu trắng và màu xanh 

đen, sự tương phản ứng với nội dung là khung cảnh những con thuyền đang 

vật lộn sinh tử trong cơn biển động dữ dội, hòa sắc trầm dịu này cũng thể 

hiện một sự chiêm nghiệm trong tâm tưởg rất đặc trưng của phương Đông, 

đối diện với những gian nguy bằng con mắt tĩnh tại nhiều chiều sâu. Đặc 

trưng của tranh khắc gỗ màu cũng như đồ họa nói chung cũng thể hiện rõ ở 

đây, không lòe lẹt, rườm rà trong hòa sắc tất cả đều có một sự tối giản 

không những chỉ hình mà cả màu. Đơn giản vì số lượng màu trong tranh 

không quá nhiều, tương đối ít và nhiều mảng màu lớn chủ đạo như trắng, 

xanh, đen. Các màu được đan cài vào nhau tạo ra các mảng làm nổi bật 

nhau, khiến chiều sâu các đối tượng như cơn sóng, mặt nước biển chân 

thực mặc dù các mảng miếng chỉ mang tính chất tượng trưng, quan trọng 

người xem vẫn hình dung được tính chất và hình thái của đối tượng, đó là 

cách sử dụng màu sắc của Hokusai tạo ra gởi mở trong cảm nhận của khán 

giả. 

Thêm vào đó việc xử lý nền trời rất nhẹ nhàng, “Sóng lừng ở 

Kannagawa” thể hiện rõ sự tinh lọc cơ bản nhất của việc sử dụng màu sắc 

nền trời chỉ có gợi chứ không có tả, việc lợi dụng màu trắng của giấy không 

hề thấy khô cứng, mà các màu nâu vàng được chuyện hòa rất nhẹ nhàng, 

tạo ra một bầu trời vừa trong nhưng ẩn chứa một vẻ bí ẩn nào đó, bởi vì 

không hề thấy màu xanh cơ bản của bầu trời trên biển cả. Đó chính là việc 

sử dụng khéo léo màu lạnh trong hầu hết các tác phẩm phong cảnh của ông. 

Hokusai đã sử dùng sắc lạnh ấn tượng, biến hóa, thậm chí khiến chúng 

ta phải kinh ngạc bởi tính hiện đại của nó. Nhìn sâu vào những vệt nước 

xanh thẫm ta không chỉ cảm thấy sức mạnh những con sóng, mà cả giai 

điệu, một sự nhịp nhàng hay nói cách khác trong bức tranh tĩnh nhưng rất 
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động.Những vệt màu xanh này vừa phản ánh cấu trúc của ngọn sóng, vừa 

biểu đạt hướng chuyển động, tiết tấu song song và đan cài nhau. Hiệu quả 

của chúng rất gần với bút pháp của những nghệ sĩ ấn tượng như Van Gogh 

hay Cezanne, hai bậc thầy này là những người đã chuyển hóa các điểm màu 

liti thành những vệt màu quả quyết mạnh mẽ, để không chỉ đem lại các ấn 

tượng về bề mặt, mà còn hình thành một cấu trúc rõ rệt cho tác phẩm, điều 

mà ta có thể thấy ở Bầu trời đêm của Van Gogh, mấu chốt này chính là 

mầm mống ảnh hưởng sâu sắc tới các trường phái nghệ thuật hiện đại 

phương Tây sau này, từ trừu tượng tới lập thể. 

Trong phong cảnh của Hokusai ta thấy màu lạnh đã được ông sử làm 

chủ đạo, để miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên như núi sông biển cả và cây cối. 

Hokusai dùng màu xanh dương rất phổ biến trong sáng tác tranh phong 

cảnh, chủ yếu là diễn tả nước, trời mây... như các tác phẩm ông sử dụng 

phổ biến nhất trong bộ tranh “36 cảnh quan ngọn núi Phú sĩ” không chỉ lôi 

cuốn người xem bố cục độc đáo, gần với cách biểu hiện không gian của 

Phương Tây, nó còn gây nên sự trầm trồ khen ngợi nhờ màu sắc. Ở điểm 

này, Hokusai cũng đã cộng hưởng được từ Tây phương cách sử dụng 

màu xanh dương, trước đó, chất liệu màu sử dụng trong tranh khắc gỗ 

xuất phát từ thảo mộc. Thế nhưng, kể từ năm 1820 Nhật Bản bắt đầu 

nhập khẩu mầu hóa học của Hà Lan, đậc biệt là màu xanh dương, chất 

liệu này chẳng những bền bỉ với thời gian mà còn rất dễ pha chế, tạo nên 

những sắc thái đa dạng. Màu xanh dương, đã được sử dụng trên hàng 

loạt bức tranh của Hokusai nét độc đáo không chỉ đối với thị hiếu người 

Nhật mà còn gây ra sự thảng thốt cho nhiều nhà phê bình đã ví “Màu 

xanh thăm thẳm này với sắc diện của không gian vũ trụ và của sự thanh 

tịnh vĩnh cửu” [33, tr.35]. Thực sự không chỉ là những nghiên cứu về tạo 

hình, ông còn là một nghệ sĩ tỉ mẩn trong nghiên cứu các màu sắc, để sử 

dụng trong sáng tác. 
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Sắc xanh thể hiện trong tác phẩm “Núi Phú Sĩ trong xanh” [PL20, 

tr.89] là chủ đạo, ở đây tác giả thể hiện với một tâm trạng phẩn khởi bởi 

một vẻ đẹp của ngọn núi Phú Sĩ. Đó ngọn núi trong xanh, bầu trời vô cùng 

trong trẻo, yên ả nói lên lên vẻ đẹp của cảnh sắc nơi đây, vơi một vẻ đẹp 

đến mê hồn bởi một màu xanh mà ông thể hiện trong tác phẩm.  

Với tác phẩm “Núi Phú Sĩ đỏ” [PL3, tr.79], Hokusai đã thể hiện được 

khả năng sử dụng màu rất đặc trưng và mạnh mẽ sáng tạo của mình đó là 

một một ngọn núi Phú Sĩ đỏ rực làm cho người xem cảm nhận rằng hình 

như ông muốn nói lên khát vọng về một vấn đề nào đó và đã gửi gắm vào 

tác phẩm. Ông đã sử dụng màu đỏ rất mạnh để thể hiện cho tác phẩm, đó 

cũng chính là tâm điểm của bức tranh, khi mà mọi sự tập trung hay phô ra 

trước các màu sắc khác chính là ngọn núi màu đỏ rực kia, hình tượng đó 

làm cho người xem thấy trong tranh thể hiện được tinh thần của một không 

gian và thời gian vào cuối hè và đầu thu, khi mà những cơn gió nam bắt 

đầu thổi tới, vào lúc bình minh cuối hè khi ánh nắng chiếu vào lớp nham 

thạch của ngọn núi sẽ ánh lên một màu đỏ rực như máu, ở đây Hokusai đã 

sử dụng khá kiệm màu, màu chủ đạo chủ yếu là đỏ rực và xanh thẫm. Ngọn 

núi Phú Sĩ đã được ông kết hợp giữa hai màu nóng và lạnh, tạo độ tương 

phản rất mạnh về màu sắc, biểu hiện một ngọn núi uy nghi nổi bật trên nền 

trời xanh, tuyết trên đỉnh núi chảy lan tỏa xuống dưới tương phản với màu 

đỏ rực của núi, mà trong đó màu đỏ tạo nên cảm giác về mùa hè, màu trắng 

tạo ra một không gian trong trẻo, mát mẻ của không khí trong lành. Bằng 

những nét dao khắc sắc mạnh và những mảng màu rực rỡ, cách sử dụng 

màu đơn giản nhưng đã tạo bố cục đi vào chiều sâu của không gian của 

Hokusai, làm cho bức tranh thêm hấp dẫn người xem và có cái nhìn sâu sắc 

về phong cách dùng màu sắc đặc trưng của ông qua tác phẩm này. Một lần 

nữa cho thấy sự việc sử dụng màu tương phản và các màu cơ bản như đen 

và trắng đã tạo ra những hiệu quả về sự cô đọng, điểm nhấn cho một hình 
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ảnh mà tác giả muốn người xem chú ý đến. Trong tác phẩm này, Hokusai 

sử dụng lớp màu trắng của tuyết từ gần đến lãng đãng ở phía xa vừa tả 

không khí mà lại vừa tạo chiều sâu của không gian thiên nhiên trong tranh, 

Những đám mây ông vẽ cạnh ngọn núi thì để khoảng màu xanh tạo được 

hiệu ứng tương phản với những nét trắng của tuyết, làm nổi rõ hình dáng 

của ngọn núi Phú Sĩ. Phần phía sau xung quanh ngọn núi Hokusai đã để 

một khoảng xanh lớn tạo cảm giác một không gian rộng lớn và sâu, vừa 

giảm được sự tranh chấp với vẻ đẹp của ngọn núi còn một chút tuyết trắng 

đọng lại chảy như những tia sấm chóp lan tỏa, vừa gây cho người xem liên 

tưởng đến nắng mưa, sấm chớp nhưng ngọn núi Phú Sĩ vẫn hùng vĩ hiên 

ngang với thời gian. 

Song ở trong tác phẩm “Du khách vượt sông Oi” [PL13, tr.85], ở đây 

miêu tả cảnh vượt sông của những người dân lao động đang vượt cùng với 

những con sóng lớn, đó là sự muôn trùng nguy hiểm, bức tranh được 

Hokusai thể hiện với nhiều đường cong lớn, nhỏ khác nhau kết hợp với 

những đường thẳng đã tạo nhịp điệu cho tranh, ở đây ta thấy toàn bộ bức 

tranh ông đã sử dụng màu xanh đậm tạo những mảng lớn song lại được kết 

hợp với những mảng vàng nhỏ tạo ra sự tương phản về màu sắc. Cách bố 

cục ở đây ông đã tạo phần trung tâm của bức tranh là những con người 

đang vượt sông với những chiếc nón vàng tròn xoe, thỉnh thoảng ta lại thấy 

nháy chiếc áo màu đỏ thật đắt giá. Màu sắc ở đây ông thể hiện bằng những 

mảng màu phẳng, màu sắc rõ ràng không bị lấn át nhau, thế nhưng bức 

tranh vẫn là sự kết hợp chặt chẽ mang một phong cách riêng đặc trưng của 

Hokusai, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn và mang tính nhịp điệu cao. Với 

việc sử dụng các hòa sắc rất cơ bản, bao gồm những gam nóng và lạnh, tác 

giả đã để lại những ấn tượng trong tác phẩm, tạo ra hiệu quả cao về mặt thị 

giác và tăng giá trị nội dung của chính tác phẩm. 

Trong hội họa, đồ họa thì mỗi một người nghệ sỹ điều cỏ cách nhìn 

nhận thiên nhiên và cảm nhận riêng, để cách thể hiện của từng nghệ sỹ 
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có sự cảm nhận và sáng tạo màu sắc riêng của họ. Nhưng ở đây ta thấy ở 

Hokusai có sự cảm nhận rất riêng và cách sáng tạo màu sắc mang phong 

cách đặc trưng thật tuyệt vời của ông, mang yếu tố biểu hiện mạnh mẽ về 

màu sắc.  

Hokusai rất tinh tế trong từng tác phẩm vẽ trong thể loại khắc gỗ màu, 

trong tranh đồ họa việc điều khiển sáng tối là yếu tố rất khó, khi không sử 

dụng nhiều các màu để chuyển dần sắc độ, ông thể hiện sáng tối bằng cách 

đặt các mảng màu tương phản cạnh nhau, kỹ thuật đặc trưng của thể loại 

khắc gỗ, khắc những nét to nhỏ để tạo độ chuyển của không gian, và mật 

độ của các nét chấm để tạo ra những vùng trung gian của màu sắc. Qua 

cách nhìn và phương pháp tạo hình của ông, Hokusai đã tạo cho bộ tranh 

“36 cảnh quan ngọn núi Phú sĩ”, thể hiện sự kết tinh, tạo ra những gam màu 

nóng và lạnh trong tranh, đó là cả một quá trình sáng tạo nghệ thuật độc đáo 

mang đến giá trị cho từng tác phẩm khắc khổ màu cũng như cho nghệ thuật 

tranh khắc gỗ Nhật Bản nói riêng, nền mỹ thuật phương Đông và thế giới nói 

chung. 

2.2.5. Giá trị không gian 

Không gian trong tác phẩm được họa sĩ điều phối qua mối quan hệ 

mật thiết giữa khối hình, màu sắc, ánh sáng. Sự chuyển động của nét, biến 

đổi của màu, chuyển động của hình thể, đậm nhạt, sáng tối tạo nên chiều 

sâu cho không gian trong tác phẩm. Trong tranh đồ họa khắc gỗ màu thì 

yếu tố không gian được tạo ra bởi sự kết hợp, thay đổi của tổ hợp nét, 

chấm, mảng có thể diễn tả hình dáng, cấu trúc, hình khối, không gian, tạo 

chất, tính chất của đối tượng, sự vận động hay tĩnh tại của đối tượng đó...  

Cụ thể trong các tác phẩm phong cảnh để tạo chiều sâu người vẽ 

thường chọn các cách thể hiện sau: tạo các đường về phía chân trời hoặc 

tạo các lớp cảnh đè lên nhau, hoặc kết hợp cả hai. Tranh phong cảnh Châu 

Âu thì chú ý đến luật phối cảnh và hội họa Trung Hoa vì coi trọng dòng khí 
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trong tranh nên họ hay sử dụng các đường liên hệ theo chiều sâu. Nhưng 

khi xem tranh Nhật Bản, đặc biệt là tranh khắc gỗ, ta sẽ thấy họ thường tạo 

cảm giác tương phản gần xa qua các lớp cảnh. Đó là điều mà tranh khắc gỗ 

màu của Hokusai thể hiện cho các tác phẩm của mình. 

Hầu hết các tranh trong bộ “36 cảnh quan ngọn núi Phú sĩ” đều có một 

không gian, bối cảnh, địa điểm cụ thể, ít nhất về địa điểm mà tác giả muốn 

miêu tả, như ở sóng lừng thì rõ ràng là không gian của biển cả, tuy nhiên đi 

sâu vào một số ngọn sóng chính, biển cả chỉ gói gọn trong một khuôn hình 

nhỏ, giống như trong nhiếp ảnh, Hokusai đã chọn đúng một cảnh hay 

khoảnh khắc đặc biệt nhất để miêu tả ngọn sóng, sao cho các chi tiết như 

con người và ngọn núi Phú Sĩ vẫn đặc biệt nổi bật. Không gian ở đây được 

tạo ra bởi các yếu tố chính là màu sắc, các mảng hình. Sự kết hợp đó đã tạo 

chiều sâu cho tác phẩm. Đầu tiên nói về các mảng hình, ta sẽ có các mảng 

sóng, núi và bầu trời, chính xác hơn các mảng được sắp xếp lớn và bé khác 

nhau để tạo ra không gian. Việc sắp xếp này không những tạo ra một không 

gian nhiều lớp mà nó còn tạo ra một bố cục đẹp. Lớp sóng đầu không quá 

lớn để tạo ra một khoảng trống cho hình con thuyền đang cố gắng chèo lái. 

Tiếp theo mới là cơn sóng dữ với mảng lớn và cao khiến cho không gian 

mở rộng hơn trong khoảnh khắc này. Lớp sóng này tạo cảm giác dày đặc 

hơn cho những con sóng. Và đủ để chứa các đối tượng trong đó, cụ thể là 

con thuyền cùng với những thuyền nhân. Mảng hình nhỏ nhưng quan trọng 

đó chính là ngọn núi, khá nhỏ nhắn để chắc rằng có một không gian rộng 

lớn tiếp đó. 

Màu sắc là yếu tố quyết định rằng độ nông sâu hay bao la của không 

gian tác phẩm. Ở đây Hokusai sử dụng cơ bản chủ yếu các màu như xanh 

thẫm, trắng, để làm cho không gian sâu và bao la. Các cơn sóng trắng xóa 

tương phản cùng màu nước xanh thẫm, tạo ra những lớp không gian  khác 
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nhau. Và cuối cùng lớp nền trời với sắc trắng hòa sắc vàng tạo ra một 

không gian hư ảo, mênh mông không điểm kết thúc cho bức tranh.  

Không gian trong tranh không quá hùng vĩ và quy mô lớn, bởi việc tạo 

ra một không gian hai hay ba chiều trong tranh đồ họa khác với các thể loại 

tranh khác. Tuy không tạo ra nhiều hiệu ứng không gian thật sự đặc biệt, 

nhưng tranh đồ họa của Hokusai vẫn có những đặc trưng riêng của mình 

bởi sự sáng tạo khi khắc các mảng hình, cộng vào đó là các phương pháp 

xa gần ông ứng dụng của hội họa phương Tây vào các tác phẩm, vậy nên 

trong “Sóng Lừng ở Kangawa” chúng ta vẫn thấy một xa gần hợp lý không 

hề ước lượng hay tượng trưng về mặt không gian, không như các thể loại 

tranh đồ họa truyền thống, các đối tượng được sắp xếp thành các lớp và 

chiều sâu được thể hiện do lớp gần và xa, đối tượng trực diện là lớp sóng 

đầu được khắc họa chiếm phần lớn diện tích bức tranh về chiều cao cũng 

như chiều rộng, và so với ngọn núi Phú Sĩ chỉ là một mảng bé tạo ra một 

khoảng cách xa tít, người xem cảm thấy rất logic.  

Trong tác phẩm phong cảnh “Núi Phú Sĩ nhìn từ cầu Vạn Niên ở 

Fukagawa” [PL15, tr.86], không gian ở đây được thể hiện rất rõ và có 

phương pháp, đây chính là bằng chứng rằng Hokusai áp dụng các phương 

pháp của luận xa gần của tranh hội họa Phương Tây vào các sáng tác của 

mình. Cấu tạo các đường hình học, song song và cách bố trí các hình rất khoa 

học khi các điểm tụ được nhìn thấy trong tranh là rất rõ. Vậy nên không gian 

trong tranh không hề mang một tính ước lệ ngược lại nó tạo được một chiều 

sâu không gian nhất định. Có thể thấy các đường hút song song làm rất tốt 

nhiệm vụ của mình, cách đối xứng đăng đối của các công trình kiến trúc cũng 

tạo ra một hiệu ứng không gian có các điểm đầu và cuối.  

Chiếc cầu gỗ bắc ngang cong cong ở giữ là một điểm nhấn làm cho 

không gian phong phú hơn, khi đa số các đường hình đều là các đường 

thẳng là chính, nó như phá vỡ các đường hình khô cứng hình học kia bởi 
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một đường cong nhẹ nhàng đã tạo ra liên kết nhịp nhàng trong khung cảnh 

này. Cũng do vậy mà không gian được nâng cao lên, người xem có một 

điểm nhìn khác song song với điểm nhìn xa của mặt nước tạo thành. Bờ 

bên kia là một đường chân trời nhân tạo, bởi đó cũng chính là điểm ngăn 

cách, phân biệt với bầu trời. Việc bố trí đường chân trời ở một phần ba so 

với cả bức tranh khiến cho không gian bầu trời rộng lớn hơn và xa hơn. 

Xem tổng thể bức tranh ta cảm nhận được sự yên bình bởi các đường thẳng 

và có một chút nhịp điệu trong đó của các đường cong. Chính các đường 

nét đó cũng đã tạo ra một không gian và các trạng thái của không gian đó. 

Bằng các đường nét và màu sắc ông đã thể hiện được một khoảng 

không gian lớn, với các chi tiết chuyển động trong đó, khiến không gian trở 

nên sinh động và có nhịp điệu. Chính tác phẩm “Núi Phú Sĩ nhìn từ Ejiri ở 

tỉnh Suruga” [PL14, tr.86] đã tạo ra một không gian như vậy, xem tranh 

chúng ta thấy một không gian bao la đầy gió, cùng với các chi tiết thú vị 

như nón lá, giấy tập bay phấp phới.  

Trong tác phẩm là một cơn gió đột ngột bất ngờ khiến những người đi 

đường trên một con đường mòn xuyên qua vùng đất đầm lầy, cơn gió đã 

thổi bay cái mũ của một người đàn ông cố gắng vô ích để bắt lấy nó. Nhiều 

hình vuông giấy cũng xoáy ra khỏi ba lô của người phụ nữ. Chúng bay lên 

không trung và phân tán khắp nơi. Tấm vải quấn gió của người phụ nữ che 

phủ khuôn mặt của cô ấy, và cái cây cao to, những cành dài ở tiền cảnh lá 

của nó cũng bị cuốn với gió như những đốm đen rơi li ti. Các du khách 

khác phải đối mặt với gió, họ cúi xuống thấp để tránh nó và bám vào mũ 

của họ để khỏi bị bay mất. Tất cả khoảnh khắc như được chụp lại rất tự 

nhiên gói gọn trong một bức tranh rất sinh động.  

Yếu tố không gian có sự ảnh hưởng rất lớn từ các đường nét, không 

gian đó có thể là hẹp hay rộng lớn, và còn là không gian động hay là 

tĩnh, việc đó góp phần thể hiện đúng trọng tâm nội dung và khung cảnh 

của sự việc mà tác giả muốn đặc tả. 
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Không gian trong tranh khắc gỗ còn gắn liền bởi yếu tố màu sắc, từ 

lâu các phương pháp dùng sáng tối tôn nhau để phân biệt xa gần thường lấy 

chủ thể vật gần là trung tâm; khi vật gần sáng thì vật xa tối, khi vật gần tối 

thì thì vật xa sáng [19, tr.161]. Điều này thể hiện rõ trong các tác phẩm như 

“Núi Phú Sĩ đỏ” [PL3, tr.79] và “Dưới chân núi” [PL17, tr.87]. Đây là hai 

tác phẩm thể hiện rõ một không gian rộng lớn. 

Trong “Núi Phú Sĩ đỏ” không gian rất rõ ràng đó là sự kết hợp của hai 

mảng hình núi phía trước và mảng hình nền trời phía sau. Và việc tạo ra xa 

gần chính là làm cho hai mảng có sự phân tách của màu sắc, khi mảng gần 

là ngọn núi có màu tối trầm, còn mảng nền phía sau lại sáng. Nếu phân tích 

kỹ, thì trong mảng núi vẫn có mảng sáng và nền trời vẫn có mảng tối, điều 

này làm cho các đối tượng có thêm chiều sâu hơn. Có thể chia tất cả bức 

tranh có bốn lớp tối sáng đàn xen nhau, thế nên nhìn vào tác phầm ta nhận 

thấy không gian tiền cảnh có độ dày của cây cối chấp li ti và sự cao vút của 

bầu trời. 

Với tác phẩm “ Dưới chân núi” [PL17, tr.87] cũng vậy, các lớp màu 

tương phản hỗ trợ nhau rất rõ, việc sử dụng các màu sáng và tối để tôn 

nhau phân biệt xa gần là rất cơ bản để vận dụng vào một tác phẩm không 

chỉ là đồ họa khắc gỗ, mà cả hội họa nói chung. Điểm cơ bản trong tác 

phẩm này chính là ngọn núi cũng chính là đối tượng chính có một mảng 

đen lớn khi không gian âm u mờ mịt. tuy nhiên nó lại được nằm trên một 

nên trời trắng xanh, thế nên sự tương phản đã tạo ra một chiều sâu không 

gian khá ấn tượng. 

Tiểu kết 

Các yếu tố tạo hình biểu hiện rõ ràng những nội dung và cả tư tưởng 

mà người xem cảm nhận được thông qua ánh mắt, tất cả các yếu tố hình, 

nét, màu sắc và không gian đều được thể hiện một cách khúc triết nhất 

trong các tác phẩm của Hokusai. Việc đó thể hiện tư duy tiến bộ trong sáng 



 

 
47 

tác của ông. Cũng vì vậy mà bắt đầu từ các tác phẩm đầu tiên khi mà mọi 

người nhận ra sự khác biết, đã có những nghi ngờ về trình độ cũng như 

phản bác, tuy nhiên cái đẹp ở những khắc gỗ màu của Hokusai đã được 

khẳng định và hoàn toàn có một chỗ đứng trong nền nghệ thuật hội họa 

Nhật Bản cũng như trên thể giới.  

Việc sử dụng nhịp nhàng các yếu tố tạo hình trong tranh đồ họa màu 

của Hokusai là một quá trình dài của sự nghiên cứu và tiếp thu các thành 

quả cúa tiến bộ nhân loại. Cụ thể là việc tìm đến với các nền họa họa tiến 

bộ như ở Đức, ông đã tìm thấy những giá trị cần thiết nhất để đưa vào trong 

các tác phẩm của mình. Để từ đó các giá trị về hình thể, đường nét, màu sắc 

và không gian trở nên có giá trị hơn bao giờ hết. 

Trong hầu hết các tác phẩm của Hokusai từ phong cảnh hay con người 

tất cả đều biểu hiện những giá trị nghệ thuật đồ họa một cách khá dễ hiểu 

và chạm được tới người xem những giá trị nội dung cũng như tư tưởng. 

Việc sử dụng hay học hỏi các ngôn ngữ tạo hình đó trong các tác phẩm cho 

việc ứng dụng vào học tập và sáng tác là vô cùng cần thiết, bởi đó là những 

kiến thức cơ bản nhất để thực hành tạo ra các tác phẩm đúng như ý muốn 

và sự biểu đạt tình cảm của người sáng tác muốn gửi gắm và tác phẩm của 

chính mình. Hơn hết các giá trị nghệ thuật đồ họa trong tranh khắc gỗ màu 

Hokusai luôn là một nền tảng, nguồn cảm hứng cho những thế hệ sau ông, 

dù là các bậc thầy hội họa trong quá khứ hay chính là giới trẻ hiện tại. 
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Chương 3 

VẬN DỤNG TRANH KHẮC GỖ VÀO DẠY HỌC MÔN SÁNG TÁC 

THIẾT KẾ 3 - KHOA THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 

PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG  

3.1. Môn học sáng tác thiết kế 3, khoa thiết kế đồ họa trường Đại học 

sư phạm nghệ thuật Trung ương 

 Sáng tác thiết kế 3 là học phần trang bị cho sinh viên những kiến 

thức về nghệ thuật tranh in - khắc của thế giới và Việt Nam. Cung cấp cho 

sinh viên các quy trình, kỹ thuật in - khắc để sinh viên có thể sáng tác được 

các bài tập tranh in khắc đồ họa với các chất liệu cụ thể.   

 Với hệ thống bài tập được xây dựng theo hình thức kế thừa nhau từ 

cách xây dựng bố cục cho đến cách sử dụng kỹ thuật, ngôn ngữ của nghệ 

thuật đồ họa giúp sinh viên biết cách vận dụng để sáng tác thành công một 

tác phẩm tranh in - khắc đồ họa có chất lượng và ứng dụng được vào trong 

các sản phẩm thiết kế sau này 

“Sáng tác thiết kế 3” là một môn học trong chương trình đào tạo, giúp 

cho sinh viên khả năng tư duy, các kiến thức nền tảng để từ đó sinh viên đủ 

khả năng thực hiện các bài sáng tác đồ họa. Qua môn học này, sinh viên sẽ 

nắm được những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ của nghệ thuật tranh in 

khắc, thấy được giá trị thẩm mỹ của tranh in khắc được thể hiện trên các 

chất liệu, phân biệt được các thể loại tranh in khắc, bước đầu có định 

hướng vào thiết kế ứng dụng… Khi đã có những kiến thức căn bản đó, sinh 

viên sẽ được kết hợp với thực hành để có các kỹ năng cơ bản như: thực 

hiện được các kiến thức, quy trình sáng tác, kỹ thuật khắc - in vào các bài 

tập thực hành, rèn luyện, nâng cao kỹ năng đã học từ các tín chỉ 1 - 2. Hình 

thành thị hiếu thẩm mỹ tốt, có kỹ năng đánh giá được sự biểu hiện ngôn 

ngữ đặc trưng của nghệ thuật Đồ họa, từ đó tạo cho sinh viên một ý thức 

học tập tích cực, yêu thích môn học. Sinh viên sẽ tích cực xây dựng bài, 
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chủ động trong học tập, đồng thời nắm vững kiến thức để vận dụng vào bài 

tập đạt kết quả cao. 

Ngoài ra, thông qua môn học sinh viên còn được rèn luyện, nâng cao 

được kỹ năng xây dựng bố cục, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật đồ 

họa, các phương tiện học tập để tiếp tục thực hiện các bài tập với yêu cầu 

cao hơn, kích thích khả năng tìm tòi, sáng tạo tác phẩm. 

Đây là học phần quan trọng bởi ngoài các kỹ năng, kỹ thuật được vận 

dụng trong tranh in đồ họa, thì sinh viên cần có một nên tảng về lịch sử, tư 

duy thẩm mỹ tốt để từ đó tạo cho sinh viên một cái nhìn bao quát nhất về 

loại hình tranh đồ họa của thế giới cũng như của Việt Nam. Từ đó tạo cho 

sinh viên nâng cao hơn về trình độ chuyên môn, tự tin thực hiện các tác 

phẩm, các loại hình tranh in khác nhau trong quá trình học tập và cả công 

việc sau này. Việc rèn luyện những kỹ năng cơ bản này sẽ là nền tảng để 

các sinh viên phát huy được tính sáng tạo của mình trong tư duy thực hành 

nghệ thuật và ứng dụng trong công việc. 

Dự kiến một số phương pháp dạy học sử dụng cụ thể trong các 

chương và các nội dung đưa vào giảng dạy cho sinh viên: Phương pháp 

trực quan – quan sát, Phương pháp đàm thoại – gợi mở, Phương pháp thảo 

luận nhóm, phương pháp luyện tập thực hành, phương pháp thuyết trình và 

phương pháp liên hệ thực tế. 

 Về chi tiết chương trình học gồm có 4 chương: 

 Chương 1: Tìm hiểu về tranh phong cảnh, giảng viên giới thiệu các 

dòng tranh phong cảnh của các hoạ sĩ của Châu Âu và Châu Á, qua các 

hoạt động quan sát nhận xét và những lời gợi ý của giảng viên. Với hoạt 

động quan sát nhật xét sinh viên sử  dụng thị giác quan sát qua các thông 

tin giảng viên đưa có thể xử lý thông tin đó bằng cách thảo luận nhóm nhờ 

sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại máy chiếu. Các phương pháp được 

giảng viên sử dụng linh hoạt sẽ làm cho sinh viên tự khám phá và nắm bắt 
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kiến thức mà yêu cầu bài học cần đạt tới, đồng thời làm cho sinh viên năng 

động hơn và cũng là động lực để sinh viên sáng tạo qua các giờ thực hành. 

Qua sự quan sát, so sánh để biết các đặc điểm của từng nền hội họa khác 

nhau trên thế giới. Khi hoàn thành chương 1, sinh viên sẽ hiểu biết một 

cách rõ ràng về tranh đồ họa, ngôn ngữ của tranh đồ hoạ. Các yếu tố: nét, 

mảng - màu sắc trong bố cục một trong cảnh được chú trọng cùng với khái 

niệm “đơn tuyến bình đồ” trong một bố cục. Từ các nghiên cứu và tìm hiểu 

đó sinh viên sẽ thực hành để sáng tác dựa vào các nền tảng đã học được về 

lý thuyết và kỹ thuật. Phác thảo bố cục là việc làm đầu tiên, sau đó làm 

phác thảo nét và phác thảo màu để đưa ra một tác phẩm hoàn thiện nhất. 

Đây là học phần giúp cho sinh viên tiếp cận và hiểu về tranh đồ họa ở mức 

cơ bản nhất, đề từ đó có kiến thức hơn cho học phần tiếp theo. 

 Chương 2: Nghệ thuật tranh khắc - Tranh Khắc gỗ đen trắng. Trong 

đồ họa, tranh khắc gỗ là một trong những thể loại thông dụng nhất, với 

nhiều giá trị khác nhau, trong đó yếu tố kỹ thuật và in ấn cũng là một đặc 

trưng nổi bật. Ở chương này dùng các phương pháp quan sát nhận xét mẫu, 

có trực quan bản khắc và bản in thành phẩm thành tranh (chủ yếu là tranh 

in nét) tạo mảng qua nét đậm và nhạt. Sinh viên tìm hiểu các dụng cụ khắc 

và tác dụng của từng dụng cụ qua trực quan cụ thể và phần thị phạm trực 

tiếp của giảng viên đặc biệt có phương pháp thực tế và luyện tập thực hành. 

Sinh viên ngành mỹ thuật cần nắm rõ những đặc trưng cơ bản này. Trong 

học phần này sinh viên sẽ được tiếp cận nghệ thuật tranh khắc nói chung và 

dòng tranh khắc gỗ đen trắng nói riêng, khắc gỗ đen trắng là tranh đồ họa 

cơ bản nhất mà sinh viên cần nắm vững. Sinh viên tìm hiểu về nghệ thuật 

tranh khắc trên thế giới và Việt Nam qua sự so sánh nét, mảng trong tranh 

vì mỗi quốc gia có nền văn hoá và đặc biệt sự khác biệt rất lớn về tư tưởng 

nghệ thuật, vì phải phụ thuộc vào ý niệm trong cuộc sống. Thực tế cũng 

cho thấy nghệ thuật tranh khắc của Việt Nam cũng có nhiều thành công về 
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mặt phong cách và cách thể hiện, tuy nhiên ở Việt Nam các trường chưa 

được đầu tư nhiều về máy móc và kỹ năng chuyên sâu vì vậy những bức 

tranh khắc gỗ được sáng tác dựa trên sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo làm 

thủ công của các hoạ sĩ, nghệ sĩ. Nó có tính đặc trưng, sự khác biệt và có 

thể phân tách với các dòng tranh khắc của các nước khác. Vì thế, trong hệ 

thống bài học nghiên cứu về nghệ thuật tranh khắc, sinh viên sẽ được tìm 

hiểu một số loại hình tranh khắc tiêu biểu khác như: tranh khắc gỗ (khắc 

nổi), tranh khắc kim loại (khắc lõm), tranh in đá (khắc phẳng), tranh khắc 

gỗ đen trắng... 

 Phần thực hành sinh viên sẽ được trải nghiệm thực tế bằng cách đi 

quan sát và ký hoạ, chắt lọc lấy tư liệu ngoài cuộc sống, để tạo hình mảng 

trên tấm khắc. Giảng viên sẽ thị phạm cho các em cách sử dụng các dụng 

cụ, cách đưa tay như thế nào cho đúng để nét khắc được đẹp hơn. Sau khi 

tìm hiểu trên lớp sinh viên sẽ đi thực tế và sẽ tập trung làm sáng tác một 

một bức tranh khắc gỗ đen trắng. Quy trình sáng tác vẫn tuân thủ các bước 

cơ bản từ làm phác thảo sang đến làm bản khắc. Thể loại hiện đại hơn trong 

đồ họa sẽ được sinh viên tiếp cận và thực hành tiếp theo đó là tranh khắc 

thạch cao màu, từ đó có thể đem ra các so sánh với loại hình khắc gỗ truyền 

thống, biết được các ưu điểm cũng như nhược điểm. 

 Chương 3: Tranh khắc thạch cao màu, so với các tranh khắc trên gỗ, 

đá, đồng… đã có lịch sử từ lâu đời thì tranh khắc thạch cao được cho là một 

thể loại tranh khắc còn mới mẻ đối với sinh viên Việt Nam, nó góp phần làm 

phong phú thêm cho nghệ thuật tạo hình Việt Nam. Tranh khắc thạch cao 

gắn liền với tên tuổi của hoạ sỹ Đường Ngọc Cảnh, người hoạ sĩ ham học 

hỏi đã dày công nghiên cứu và đưa tranh đồ họa trên chất liệu thạch cao bên 

cạnh những chất liệu truyền thống, quen thuộc. Với chất liệu độc đáo mới lạ 

này, người hoạ sỹ bằng sự đam mê, sáng tạo và với kinh nghiệm kỹ thuật tạo 

hình ông đã tạo cho mình một phong cách khác biệt. Đường Ngọc Cảnh đã 
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gây được ấn tượng thẩm mỹ tốt trong giới mĩ thuật cũng như trong đời sống 

văn hoá của đông đảo công chúng. Với thể loại tranh khắc thạch cao, sinh 

viên cần tìm hiểu nguồn gốc của tranh qua phần giới thiệu về hoạ sỹ Đường 

Ngọc Cảnh và có sự so sánh với tranh khắc thạch cao của Nhật Bản qua 

phương pháp đàm thoại gợi mở, hoặc sinh viên có thể thảo luận nhóm cùng 

tìm hiểu đóng góp ý kiến. Giảng viên cho các bạn quan sát cụ thể chất liệu, 

công cụ, mực in và giấy in, ưu nhược điểm của chất liệu thạch cao để sinh 

viên được tiếp xúc làm quen và thực hành trên chất liệu đó đồng thời sinh 

viên so sánh được hiệu quả của tranh khắc gỗ và tranh khắc thạch cao. 

Chương 4: Tranh khắc gỗ màu, đây là học phần quan trọng để sinh viên 

vận dụng các kỹ thuật của các thể loại tranh khắc trên, học phần này chủ 

yếu tìm hiểu về dòng tranh khắc gỗ Việt Nam các giai đoạn 1931 - 1945, 

1946 - 1975, và giai đoạn 1976 đến nay. Đó là các cột mốc gắn liền với sự 

phát triển hội họa cũng như đồ họa nước ta. Bên cạnh đó là những chuyển 

biến trong lịch sử của tình hình đất nước. Chương 4 là chương vận dụng 

linh hoạt từ kiến thức cơ bản đến kỹ năng thực hành của chương 1, 2, 3 nên 

sinh viên sẽ không còn bỡ ngỡ mà làm theo quy trình cộng với sự sáng tạo 

của mỗi cá nhân riêng biệt, sẽ tạo nên được các tác phẩm tuyệt vời. Chương 

này chủ yếu là sự vận dụng các phương pháp luyện tập thực hành và thực 

tế, làm sinh viên không bị gò bó trong khuân mẫu mà nghệ thuật phải là sự 

phát huy hết khả năng sáng tạo của con người. Tuy nhiên, trong phần học 

này, mảng đề tài tranh nước ngoài vẫn chưa được tập trung khai thác, đặc 

biệt là tranh khắc gỗ màu trong cả tư duy, sáng tác và kỹ thuật thể hiện. 

Đây là gợi ý quan trọng khi tác giả mạnh dạn đưa ý tưởng đưa thể loại 

tranh khắc gỗ của họa sỹ Hokusai của Nhật Bản vào nghiên cứu thể 

nghiệm. Quá trình nghiên cứu, thể nghiệm, đề tài đi sâu vào việc: hướng 

dẫn sinh viên học hỏi cách thức thể hiện, đọc và diễn giải các quy trình tạo 

hình và học tập cách thể hiện các yếu tố tạo hình trong tác phẩm của 

Hokusai.  
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3.2. Khai thác, vận dụng nghệ thuật tranh khắc gỗ của HoKusai trong 

dạy học môn sáng tác thiết kế 3 

Hiện nay qua các bài tập và  bài sáng tác số đông sinh viên chưa nắm 

bắt được các kỹ thuật trong tạo hình và việc sử dụng các yếu tố như: hình 

thể, đường nét, màu sắc, không gian bố cục… vẫn gặp nhiều hạn chế, hay 

có hiểu và nghiên cứu nhưng vẫn chưa thể hiện được một cách hợp lý là 

đúng như mong muốn của mình. Các bài tập, tác phẩm vì thế chưa có nhiều 

đặc trưng nổi bật, vẫn theo các lối vẽ cũ, như việc sắp xếp bố cục chưa chủ 

động, các bài đồ họa bố cục vẫn tuân theo các bố cục cũ như ba dính một 

rời hay các bộ cục tương tự. Việc sáng tác chưa chủ động mà còn phụ thuộc 

nhiều các tư liệu ảnh có sẵn, khiến tư duy về hình và sắp xếp bố cục trong 

tranh không có tính sáng tạo hay đặc biệt là xây dựng những hàm ý , các 

giá trị tư tưởng trong đó. Vậy nên việc nghiên cứu và tìm hiểu các kỹ thuật, 

phân tích giá trị các yếu tố biểu hiện, tìm ra đặc trưng phong cách tranh của 

những bậc thầy về tranh khắc gỗ là rất cần thiết. Bởi việc vận dung các yếu 

tố trên là hết sức cơ bản và sinh viên hoàn toàn có thể tiếp thu và vận dụng 

vào các bài tập của bản thân. 

Bên cạnh đó, trong thực hành sáng tác, sinh viên còn bị hạn chế rất 

nhiều trong tư duy cũng như cách thức để thể hiện một tác phẩm đồ họa 

đặc biệt là khắc gỗ màu, một phần do sinh viên chưa thực sự hứng thú 

trong học tập và bên cạnh đó trong chương trình học cần bổ sung nhiều 

nguồn kiến thức để thu hút cũng như làm cho nội dung môn học hấp dẫn và 

thú vị hơn.  

Qua nghiên cứu này tôi muốn áp dụng các yếu tố tạo hình trên vào 

cụ thể một số chương như chương 1 ở mục 1.1 Khái lược về tranh Phong 

cảnh sẽ bổ sung các tác phẩm của đồ họa khắc gỗ màu phong cảnh của 

Hokusai để giới thiệu và đưa ra các đặc điểm trong phong cảnh tranh đồ họ 

khắc gỗ màu. Tiếp đó vào mục 1.2. Nét, Mảng - Màu sắc trong tranh Bố 
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cục Phong cảnh cần đưa ra các tác phẩm tiêu biểu của dòng tranh đồ họa để 

phân tích các yếu tố tạo hình trên, để sinh viên có nhiều thông tin và cảm nhận 

rõ hơn các hiệu quả mà các yếu tố đó mang lại, Qua các phân tích về tranh 

phong cảnh của Hokusai thì sinh viên hoàn toàn vận dụng được các yếu tố 

hình, nét, màu để đưa vào ứng dụng thực tế cho mình trong nội dung lý thuyết 

này, giúp ích rất nhiều đến việc thực hành sáng tác bài của môn học. 

 Ở chương 4, nội dung chính chia làm hai phần đó là tìm hiểu tranh 

khắc gỗ Việt Nam và thực hành sáng tác tranh khắc gỗ màu. Theo tôi, việc 

tìm hiểu về dòng tranh khắc gỗ Nhật Bản mang nhiều ý nghĩa bởi vì hầu 

như dòng tranh khắc gỗ màu hiện đại của các họa sĩ Việt đã ít nhiều chịu sự 

ảnh hưởng bởi các dòng tranh khắc gỗ Nhật Bản. Việc đưa các tác phẩm 

khắc gỗ màu Nhật Bản để tìm hiểu sẽ tiếp thu, học hỏi và phát huy một 

cách kỹ càng và sâu sắc hơn, tạo ra những giá trị riêng của khắc gỗ màu 

Việt Nam. Hầu hết các tác phẩm nổi bật của Hokusai sẽ hỗ trợ cho sinh 

viên tháo gỡ những khó khăn mà các em đang gặp phải trong quá trình học 

tập và sáng tác. Điều quan trọng hơn là có thể đáp ứng nhu cầu học hỏi của 

sinh viên về thông tin đối với thể loại tranh đồ họa của một nước có nền 

văn hóa phát triển và tạo nhiều dấu ấn ở khu vực và trên thế giới. 

 Ngoài ra một số tác phẩm đặc trưng về đường nét và mảng màu cũng 

có thể áp dụng vào chương 2 và 3 để đưa vào các bài sáng tác cụ thể trong 

tranh khắc gỗ đen trắng sẽ vận dụng rất nhiều các yếu tố về nét và trong 

tranh khắc thạch cao yếu tố mảng màu sẽ rất quan trọng. 

 Bảng tóm tắt nội dung vận dụng, mục tiêu và các phương pháp dạy 

học sử dụng khi đưa tranh Hokusai vào giảng dạy môn sáng tác thiết kế 3. 

 

 

 

 

Nội dung Mục tiêu Phương pháp Hiệu quả 
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3.2.1. Vận dụng hình thể 

Trong chương trình học, không chỉ riêng đồ họa, các bộ môn khác như 

hội họa, điêu khắc… thì việc tìm hình để thể hiện đối tượng là một trong 

những bước cơ bản. Trong bất kỳ học phần sáng tác nào, từ tranh khắc gỗ 

màu, khắc gỗ đen trắng hay tranh khắc thạch cao... việc đầu tiên của sinh 

viên phải làm là tìm vẽ phác thảo, rồi tổ chức một bố cục hợp lý và sáng tạo 

nhất với nội dung mà sinh viên muốn truyền đạt. Vậy nên việc nghiên cứu 

hình thể trong tranh đồ họa là quan trọng. Có nhiều giải pháp về hình thể 

trong tranh khắc gỗ có thể phù hợp với thực tiễn sáng tác của sinh viên khi 

học sáng tác các tác phẩm đồ họa. 

Trong các tiết học lý thuyết, cụ thể chương 1 và chương 4 có thể vận 

dụng cách xây dựng hình thể. Ở chương 1 việc sử dụng các tác phẩm của 

Hokusai để phân tích và nêu lên các đặc điểm của tranh đồ họa phong cảnh 

là rất sát với chương trình học, bên cạnh đó là các giá trị biểu đạt của yếu tố 

tạo hình cũng rất cơ bản để cho sinh viên nắm bắt và có thể vận dụng vào 

quá trình thực hành. Chương 4 trong chương trình hiện nay chỉ có tìm hiểu 

tranh khắc gỗ Việt Nam qua các giai đoạn, nên bổ sung việc tìm hiểu tranh 

khắc gỗ của một số nước hay một số tác giả có ảnh hưởng lớn đến tranh đồ 

họa, và tốt nhất là tranh khắc gỗ màu. Qua quan sát và nghiên cứu thực tế 

học tập, sáng tác của sinh viên, đề tài đã thử nghiệm việc đưa tranh đồ họa 

khắc gỗ của Hokusai vào chương trình và định hướng cho sinh viên nghiên 

cứu các yếu tố hình thể, mảng khối. Từ đó vận dụng vào thực tế sáng tác. 

Việc làm này đã thu hút được sinh viên và kết quả sáng tác của sinh viên 

được nâng cao. Sau khi nghiên cứu và học xong phần học này, sinh viên 

còn phát hiện vấn đề quan trọng là một số tác phẩm nghệ thuật khắc gỗ của 

các họa sĩ Việt Nam cũng có ảnh hưởng bởi cách tạo hình thể của tranh 

khắc màu Nhật Bản. Tiêu biểu như họa sĩ Trần Văn Cẩn với tác phẩm “Gội 
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đầu” của hay một số tác phẩm của họa sĩ như Nguyễn Tường Lân... ở mặt 

hình thức các tạo hình khá gần gũi với các tạo hình của đồ họa Nhật Bản. 

Hình thể trong khắc gỗ màu hay đen trắng cơ bản vẫn chính là các 

mảng, trong “Từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông”, “mảng” được định 

nghĩa là một lượng màu nào đó chiếm diện tích nhất định trên mặt tranh, 

tạo thành một mảng riêng, phân biệt rõ rệt với các mảng màu xung quanh 

nó… . Sự phân biệt này có thể do độ đậm nhạt, nóng lạnh của màu sắc hoặc 

về hình thể trong tranh. Khi nói đến mảng màu, người ta thường chỉ các 

mảng màu lớn. Tuy nhiên, trong các mảng màu lớn, có chứa đựng các 

mảng màu nhỏ hơn. Trong tranh đen trắng thì đó là những mảng màu 

mang các sắc độ khác nhau của đen và trắng. Các nét, hình và điểm, khi 

được tổ chức, sắp xếp một cách có ý thức, sẽ tạo nên một hình hoặc một 

khối. Như vậy, trong một mảng có thể có một hoặc nhiều hình, tập hợp 

của các nét, điểm và ngược lại. Hình hoặc khối có thể là tập hợp của một 

hoặc nhiều mảng [14, tr.129]. Hình thể là yếu tố, là hình thức ảnh hưởng 

trực tiếp tới tác phẩm, nó có ý nghĩa nhiều hơn đối với tranh đồ họa khắc 

gỗ màu. 

Việc phát triển hình thể trong tranh Hokusai từ hình ảnh con người 

đến động vật và thiên nhiên (biểu hiện nhiều nhất là núi và sóng biển) đã 

đạt đến độ hoàn mỹ và mang đến cho thị giác hiệu ứng nhiều cảm xúc. Khi 

phân tích tác phẩm, sinh viên có thể chủ động tư duy về các khái niệm hình 

tượng và sẽ vận dụng được cách khái quát, cách điệu chắt lọc, cô đọng 

nhưng cũng tất khúc chiết qua cách thể hiện trong tranh khắc gỗ theo cách 

mà Hokusai đã làm. Tuy nhiên để kích thích sự sáng tạo đó, việc phân tích 

để hiểu rõ một hình thể được Hokisai sáng tạo ra như thế nào, có các giá trị 

ra sao là rất quan trọng, tùy vào nội dung tác phẩm, sinh viên sẽ tạo ra hình 

thể phù hợp. Khi xem “ Sóng lừng ở Kanagawa” điều đưa vào vận dụng 

cho môn học chính là khái quát hình tượng sóng sao cho nổi bật được tính 
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chất của đối tượng và phải có một hình thể có tính thẩm mỹ cao. Đó chính 

là cái hay trong sáng tạo hình thể, và cách họa sĩ nhìn nhận chúng đặt hình 

thể đó trong bối cảnh như thế nào. 

 Qua phân tích các bài vẽ của sinh viên, nhận thấy có nhiều đặc điểm 

chung đó chính là phác thảo ra các hình thể, đặc biệt là con người khá 

chung chung, chưa có một nét khác biệt nào thực sự nổi bật được đặc điểm 

riêng, cá tính nhân vật. Việc xây dựng hình thể các đối tượng như con 

người, thiên nhiên chưa có các dụng ý nhất định. Các tác phẩm vẫn còn sơ 

cứng về mặt tạo hình. Diễn tả các hành động còn cứng nhắc, thiếu linh 

động. Đây là thực tế đang tồn tại ở nhiều sinh viên. Việc phân tích và tận 

dụng các giá trị hình thể trong tranh khắc gỗ Hokusai sẽ giúp sinh viên hiểu 

rõ hơn giá trị của các hình thể, từ đó tạo ra các hình tượng để làm nổi bật 

tác phẩm từ hình thức đến nội dung, các hàm ý của cá nhân sinh viên. Hình 

tượng con người trong tranh Hokusa hình thể rất rõ ràng, từ cơ thể cho đến 

trang phục và quan trọng hơn là diễn tả được rõ các hành động. Điển hình 

như tác phẩm “Núi Phú Sĩ nhìn từ Ejiri ở tỉnh Suruga”. Cần phân tích và 

hướng dẫn để sinh viên tự rút ra những nhận thức, hoàn thiện tư duy tạo 

hình cho chính mình. Đó là cách nghiên cứu nhân vật, nghiên cứu về công 

việc và hình ảnh đặc trưng nhất của các hoạt động gắn với công việc đó.  

Ngoài ra việc xây dựng hình thể trong tranh cần nhiều cân nhắc để xây 

dựng đối tượng nào là chính và phụ, bên cạnh đó các hình thể đó phải gợi 

ra được đặc điểm và tính chất của đối tượng. Đó là cách Hokusai thể hiện 

có sự tinh gọn, nhưng vẫn mang lại những hiệu quả tốt nhất thể hiện rõ các 

hành động và tính chất của đối tượng trong tác phẩm. 

Trong chương 1 về tranh bố cục phong cảnh. Việc đưa ra các tác 

phẩm phong cảnh của Hokusai để bàn luận và học tập đã khiến cho việc 

học tập của sinh viên thú vị hơn, hào hứng hơn. Các tác phẩm nổi bật về 

xây dựng hình thể có thể đưa vào vận dụng phân tích sẽ bao gồm: “Du 
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khách vượt sông Oi”, “Sóng lừng ở Kangawa”… đây là những tác phẩm 

nổi bật về việc tạo ra một đối tượng có đầy đủ các yếu tố như sự tối giản về 

đường nét, tính đặc trưng của các đối tượng, không gian và quan trọng đã 

đạt hiệu quả thẩm mỹ cao.  

 Việc phát triển tư duy về hình tượng sau khi nghiên cứu một số tác 

phẩm như “Sóng lừng ở Kangawa” hay việc phân bố nhiều nhân vật trong 

một bức tranh như “ Du khách vượt sông Oi” là việc làm cần thiết. Tuy 

nhiên, có nhiều sinh viên vẫn tỏ ra gò bó và dè chừng vì việc cảm nhận và 

mạnh dạn thể hiện không phải là điều dễ dàng. Đây là hai tác phẩm đặc 

trưng cho việc miêu tả đối tượng với một cảnh là số ít các nhân vật và một 

cảnh là số lượng lớn các nhân vật. Trong sáng tác hiện nay, nhiều sinh viên 

còn khó khăn, lúng túng khi thực hiện một bố cục với nhiều nhân vật, cụ 

thể là đối tượng người do chưa có cái nhìn thoải mái hơn khi xây dựng bố 

cục, và ảnh hưởng quá nhiều bởi các bố cục lâu nay vẫn sử dụng, ít người 

và cấu trúc đã cũ. 

Khi phân tích và tìm hiểu sâu các hình thể mà Hokusai sáng tạo ra, 

sinh viên mới nhận thức được tầm quan trọng của việc ban đầu xây dựng 

một hình thể, tránh sự bị động trong sao chép các hình ảnh có sẵn như sử 

dụng tài liệu ảnh, có như vậy các tác phẩm mới mang đúng nghĩa là sáng 

tác. Trong nội dung chương 1, có một phần quan trọng đó là tìm hiểu về 

nét, mảng và màu trong tranh phong cảnh, rõ ràng các tác phẩm về phong 

cảnh của Hokusai là những ví dụ điển hình nhất để sinh viên có thể áp dụng 

vào bài sáng tác của mình. 

Nội dung chương 4 là sát nhất với các tác phẩm tranh khắc gỗ màu, 

như đã nói, việc tìm hiểu các giai đoạn tranh khắc gỗ màu của Việt Nam 

trong chương này là là một phần quan trọng tuy nhiên cần bổ sung thêm 

tranh khắc gỗ màu của các nước khác, với đề xuất của tôi là tranh khắc 

gỗ màu của Hokusai. Bởi tính chất bề dày lịch sử của tranh khắc gỗ Nhật 
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Bản, cũng như đây là dòng tranh ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến các họa sĩ 

Việt Nam.  

Phải thừa nhận rằng, nếu chỉ tìm hiểu kỹ về nghệ thuật tranh khắc gỗ 

Việt Nam, sinh viên sẽ có rất ít cái nhìn khách quan để vận dụng vào sáng 

tác, nếu bổ sung thêm tìm hiểu tranh khắc gỗ Nhật Bản cụ thể là tranh 

Hokusai thì sinh viên có nhiều lựa chọn hơn trong việc tạo ra một hình thể. 

Tránh được sự phụ thuộc khi bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các hình tượng 

của khắc gỗ Việt Nam mà có thể làm mới hơn về cách tìm tòi, thể hiện. 

Có một thực tế đang diễn ra trong các bài sáng tác thiết kế, đó là thiếu 

đi sự phong phú về sáng tạo hình thể, nhất là con người, sinh viên chủ yếu 

tập trung vào các đối tượng như người dân tộc hay các đề tài lặp đi lặp lại 

như đánh cá, còn các sinh hoạt hằng ngày hay các hình tượng khác trong xã 

hội rất ít được chọn để làm đề tài, cứ như vậy sẽ tạo ra một thói quen và 

mất đi tính hiện đại trong tìm tòi và sáng tạo ra một hình thể. Quan trọng 

hơn nữa, trong các sáng tác của Hokusai, các nhân vật được khắc họa có 

các đời sống và tiếng nói riêng, nhằm tạo ra nội dung trong đó, rất sâu sắc 

và ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc của khán giả. Điều mà sáng tác của sinh 

viên đang rất thiếu, nhìn chung sinh viên vẫn đang thực hiện việc sao chép 

hình ảnh là chính, chưa thực sự gọi là sáng tác ra một tác phẩm có nội dung 

và tiếng nói của nó. 

Trong “Sóng Lừng ở Kangawa” đối tượng là con sóng chính là một 

hình thể không thể tả thực được bằng đồ họa khắc gỗ, và các yếu tố để tạo 

ra một con sóng để ai cũng hình dung được nó dữ dội và sống động, đó là 

một sự sáng tạo rất kỹ càng về tạo hình, cần phải có tư duy về đối tượng rất 

rõ ràng thì mới thể hiện thành công. Sinh viên thực sự phải hiểu và nắm bắt 

được điều đó, để khi tạo ra một hình thể, không nhất thiết phải cố gắng tả 

giống và bị cuốn theo việc miêu tả kỹ càng đó, mà quên rằng cần phải có 

các cách điệu khúc triết nhất về hình thể của đối tượng, nhưng vẫn không 
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làm mất đi tính chất và tính thẩm mỹ của đối tượng, dù là con người hay 

phong cảnh. 

Vậy rất cần để lồng ghép các tác phẩm của Hokusai vào chương này, 

đó không chỉ là học hỏi cách sáng tạo ra hình thể mà còn là việc thổi hồn 

vào những hình thể đó để tạo ra các hình tượng trong đời sống chứ không 

đơn thuần và sao chép hình ảnh đã có sẵn. 

3.2.2. Vận dụng đường nét 

Trong “Nguyên lý hội họa đen trắng” thì: “Đường nét là thủ pháp biểu 

hiện của hội họa do con người sáng tạo ra. Thị giác của con người đã kết 

hợp lại cảm quan hình thức của đường nét với tính năng của sự vật, từ đó 

dẫn tới muôn vàn liên tưởng”. Cho nên, có thể nói :“ đường nét là biểu hiện 

sự thống nhất giữa cảm tính thị giác và lý tính phân tích” [9, tr.57]. Vậy 

đây là yếu tố tạo ra các sự liên tưởng và định hướng cho các liên tưởng đó, 

như các phân tích về các tác phầm đầy tính chuyển động trong “ Sóng lừng ở 

Kangawa” [PL10, tr.84 ], đây là một khái niệm rất cơ bản về vận dụng tính 

chất các đường nét trong hội họa mà sinh viên cần nằm vững ngay từ đầu. 

Cũng như hình thể, đường nét hoàn toàn được đưa vào vận dụng trong 

chương 1 và tìm hiểu về việc sử dụng đường nét của Hokusai trong chương 

này là điều cần thiết. Tuy nhiên, đường nét là yếu tố được sử dụng triệt để 

để thể hiện trong tác phẩm. Điều này có thể sử dụng vào trong các chương 

có học phần về tranh khắc đen trắng và tranh khắc thạch cao, đặc biệt là 

chương 2 và chương 3. Đường nét là yếu tố rất quan trọng trong tạo hình 

đồ họa bởi khi tạo các đường nét khác nhau cũng đã tạo ra được các hiệu 

ứng khác nhau. 

Mỗi đường, nét khác nhau thì khả năng gợi hình ảnh cũng như tính 

chất của đối tượng cũng khác nhau. Cụ thể như: các đường ngang lại cho 

ánh mắt sẽ trượt trên chiều dài của chúng mà không bị vướng víu gì, tạo 

nên một cảm giác yên tĩnh, thư giãn, yên bình, thanh thản, ngơi nghỉ... 
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Tuy nhiên, nó sẽ dễ dàng tạo ra cảm giác nhàm chán nếu không có một 

đường dọc nào làm đứt đoạn một đường ngang dài. Đó còn gọi là đường 

định hướng nằm ngang, vì khi sử dụng trong tranh, thì các đường này 

định hướng cho các đối tượng một trạng thái cụ thể, và có sự biểu hiện rất 

rõ ràng. 

Các đường định hướng dọc (tòa kiến trúc, cây cối,...) rất kích thích thị 

giác, rất tự nhiên tạo ra cảm giác về quyền lực, sức mạnh, cao thượng thậm 

chí kiêu kỳ. 

Các đường chéo (ở giữa đường dọc và ngang) là các đường năng động 

tuyệt vời có tác dụng gây cảm giác chuyển động, linh hoạt. Dựa vào thói 

quen đọc của phương Tây từ trái qua phải, người ta phân biệt ra đường 

chéo đi xuống và đường chéo đi lên (hoặc tiến lên) mà các giá trị biểu đạt 

cùa chúng rất khác nhau. 

Đường chéo đi xuống (bắt đầu từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên 

phải của tranh) là đường năng động nhất bởi vì ánh mắt trượt dễ dàng từ 

trái qua phải theo chiều dài của độ nghiêng tự nhiên. Nó nhấn mạnh ý 

tưởng về sự chuyển động hay năng động của chủ đề - đặc biệt khi được thể 

hiện bằng cách tự di chuyển từ trái qua phải. Nhưng cũng như vậy, trong 

một vài trường hợp, nó cũng có thể khẳng định thêm ý tưởng về sự đổ ngã 

(thất bại) hoặc chuyển động đi xuống. 

Việc lựa chọn đường chéo đi xuống như là “khung xương” cho một 

bố cục. Tuy vậy cũng có một hạn chế là khi trượt một cách tự nhiên và 

dễ dàng trên độ dốc của đường chéo, ánh mắt sẽ có xu hướng tiếp tục 

con đường cùa nó vượt ra ngoài cả khung hình ảnh. Như vậy, ta cũng 

thường xuyên phải chú ý để chặn ánh mắt dừng lại bằng một yếu tố dọc 

nào đó hoặc xiên nghiêng được đặt một cách cân nhắc về bên dưới của 

đường chéo. 

Đường chéo đi lên (bắt đầu từ góc dưới bên trái lên góc trên bên phải 
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của tranh) có hiệu lực hơn vì ánh mắt phải khó nhọc tương đối để leo lên 

độ dốc của đường chéo. Một bố cục dựa trên đường chéo này sẽ dễ dàng 

gợi nên ý tưởng về sự tiến lên phía trước, sự đi lên, sự cố gắng năng động 

Những đường xiên thì khác với các đường chéo ở chỗ tạo ra sự không 

yên ổn, không cân bằng hay tạo ra sự khuấy động  

Các đường cong, khúc khuỷu (hay ngoằn nghèo) thì đặc biệt dễ chịu 

cho ánh mắt khi nó không quá đều đặn. Nó tạo ra một sự cảm nhận về độ 

hài hòa, mềm dịu, thoải mái...  

Các đường dứt quãng bởi vì chúng được định hướng không đều dặn 

(những con sóng của mặt biển động) sẽ tấn công ánh mắt và tạo ra cảm giác 

về sự bất ổn, lộn xộn và hỗn loạn. 

Các đường vòng hoặc có xu hướng ngả về các vòng tròn liên quan tới 

các đường cong và các đường khúc khuỷu có vè dịu dàng mềm mại. Nhưng 

chúng cũng có thể gợi lên một sự hòa hợp, gợi ra một ý tường của sự bao 

bọc, bảo vệ, tình cảm trìu mến. 

Tất cả các đường nét trên đều có những định hướng về một chuyển 

động làm cho các đối tượng trong tranh sinh động và đúng với trạng thái 

của nó. Hiệu quả của nó còn tùy vào cách người họa sĩ sử dụng để diễn tả 

đối tượng nào và trong hoàn cảnh nào. Khi xem tranh của Hokusai ta hoàn 

toàn cảm nhận ngôn ngữ đường nét rất rõ ràng, khi mà các đường định 

hướng được ông sử dụng linh hoạt và gợi nên nhiều trạng thái, cảm xúc 

khác nhau. 

Cũng bởi sự đa dạng và hiệu ứng thị giác của mỗi loại đường nét mà 

việc nghiên cứu, tận dụng nó một cách có chủ ý sẽ tạo ra các hiệu quả khác 

nhau trong sáng tác. Trong các đường nét mà Hokusai sử dụng, nổi bật nhất 

vẫn là các nét cong, chúng ta đã bắt gặp rất nhiều, từ các cơn sóng tạo ra 

một chiều hướng chuyển động trong tranh, hay những cơn gió…  
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Các đường song song trong “Núi Phú Sĩ nhìn từ cầu Vạn Niên ở 

Fukagawa” tạo ra sự yên bình nhẹ nhàng của vùng sông nước này. Khai 

thác các đường nét này cũng cho ta những hiệu quả về không gian, khi 

muốn thể hiện sự rộng lớn và không gian yên bình. 

Thực tế cũng cho thấy sinh viên đồ họa vẫn chưa thực sự nắm vững và 

vận dụng triệt để các đường định hướng, các nét lớn bé trong khắc gỗ. Đơn 

gian như kích cỡ của nét cùng một màu sắc cơ bản cũng đã tạo ra những 

hiệu ứng thị giác và biểu cảm cao tuy nhìn nhìn các bài của sinh viên việc 

các nét đều như nhau đôi khi còn khắc khá ẩu không có chủ đích về độ to 

nhỏ của đường nét, kiểm soát và vận dụng các tính chất của nét sẽ tạo ra 

hiệu quả lớn cho các đối tượng. Như trong tác phẩm “Núi Phú Sĩ đỏ” rõ 

ràng các nét khắc tạo hình mây có sức hấp dẫn lớn hơn so với các tác phẩm 

mà Hokusai miêu tả đám mây khác. Cũng bởi giá trị đó mà đây là một 

trong những tác phẩm nổi tiếng đáng được chú ý của ông. Và trong đồ họa 

khắc gỗ đường nét chính là yếu tố quan trọng và nó sẽ rất đa dạng nếu họa 

sĩ biết vận dụng hết các kỹ thuật và tận dụng các hiệu ứng mà nó mang lại. 

Cụ thể trong chương 1, mục 1.2 khi giới thiệu các yếu tố nét, mảng 

với bố cục, việc đưa ra các khái niệm về tính chất của các đường nét là rất 

cần thiết trong một bài sáng tác đồ họa. Đó hoàn toàn là những điều rất cơ 

bản của đường nét mà sinh viên cần năm rõ. Việc đưa vào phân tích các tác 

phẩm của Hokusai sẽ làm sáng tỏ và dễ tiếp thu hơn những giá trị cơ bản 

của đường nét. 

Có hai đường nét cơ bản mà sinh viên cần học hỏi qua các tác phẩm 

của Hokusai, đó chính là sử dụng các đường tạo cảm giác chuyển động và 

sử dụng các đường tạo cảm giá đứng yên, hay nói cách khác là tạo ra một 

tác phẩm động và tác phẩm tĩnh. Có hai tác phẩm đặc trưng cho hai trạng 

thái này đó chính là bức “Núi Phú Sĩ nhìn từ cầu Vạn Niên ở Fukagawa” 

[PL15, tr.86] và “Sóng lừng ở Kannagawa”. Như đã phân tích, thì đây 
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chính là hai tác phẩm đặc trưng cho việc sử dụng đường nét một cách rất 

linh hoạt nhằm diễn tả được trạng thái của từng đối tượng. Trong chương 

này việc khai thác các giá trị đường nét ở hai tác phẩm sẽ giúp sinh viên hiểu 

rõ được cách thức vận dụng để thể hiện các trạng thái cũng như sắp xếp các 

đường nét làm sao cho việc thể hiện đối tượng được mạch lạc và không bị 

chèn đè lên nhau mà phải có sự tách bạch rõ ràng các mảng miếng. 

Như đã nói, đường nét là yếu tố quan trọng trong đồ họa, cho nên còn 

có thể sử dụng các tính chất của đường nét của tranh Hokusai vào vận dụng 

ở chương 2 của học phần môn học sáng tác thiết kế 3. 

Trong chương 2, khi tìm hiểu về nghệ thuật tranh khắc, sinh viên sẽ 

được tiếp cận các tác phẩm nổi bật của các loại hình tranh khắc ở các nước 

khác nhau. Hokusai sẽ là một trong những lựa chọn đó để sinh viên có thể 

tiếp cận và tìm hiểu các kỹ thuật cũng như cảm thụ được các giá trị mà 

những yếu tố biểu hiện trong các tác phẩm mang lại. Nội dung trong 

chương này chủ yếu là tìm hiểu loại hình tranh khắc gỗ đen trắng. Đặc thù 

về màu sắc của khắc gỗ này nên việc vận dụng các đường nét mới thực sự 

tạo ra nhiều hiệu ứng giúp cho tác phẩm có nhiều chuyển đổi trong sắc độ, 

tức là đường nét sẽ tạo đậm nhạt và cả độ trung gian trong tác phẩm đó, 

chứ không chỉ tạo ra tinh thần động hay tĩnh của đối tượng nữa. 

Cụ thể ở tác phẩm “Núi Phú Sĩ nhìn từ Kajikazawa” [PL27, tr.92]  

việc sử dụng các nét chấm li ti có mật độ là một phần để tạo ra độ trung 

gian của màu cho phần sóng biển, tạo ra khối cũng như chiều sâu cho 

những cơn sóng đó. Điều mà trong khắc gỗ đen trắng rất thường xuyên áp 

dụng, tuy mật độ và kích thước của các chấm mà tạo ra được những độ 

chuyển sắc khác nhau, có tính đậm nhạt trong đó, các đường nét chấm do 

các chấm điểm nối tiếp nhau tạo thành, tương đương với đường nét liền 

giảm nhẹ cho màu đen, cho nên, nó có phân tán, ám thị. Ngoài ra kích 

thước của các chấm cũng tạo ra được độ đậm nhạt, khi hai chấm dính liền 
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nhau sẽ tăng thêm độ tối, vì thế khi sử dụng nét chấm sinh viên cần biết 

kiểm soát về khoảng cách và mật độ, trong “Núi Phú Sĩ nhìn từ 

Kajikazawa” hay cả “Sóng lừng” Hokusai đã sử dụng rất tinh tế các chấm, 

một cách nhuần nhuyễn tạo ra các hiệu ứng của một cơn sóng có bọt biển, 

thủ pháp rất đơn giản không tả thực nhưng lại gợi được nhiều. 

Đó là các nét cơ bản được sử dụng trong đồ họa, mà chính trong các 

tác phẩm nổi tiếng của Hokusai đã vận dụng rất thành công. Sinh viên sẽ 

cần và thực sự có các nghiên cứu để nghiêm túc hơn trong một bài sáng tác, 

tránh sử dụng các đường nét tự phát không tính toán, dẫn đến việc các đối 

tượng không mang tính chất đặc trưng của nó về trạng thái và chất cảm. 

3.2.3. Vận dụng màu sắc 

Trong “Từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông” màu sắc là các màu 

khác nhau trong thiên nhiên hay màu bản thân của từng vật thể. Màu sắc 

nhờ ánh sáng rọi vào nên chúng có nhiều sắc độ phong phú mà người họa 

sĩ phải quan sát và khám phá. Màu sắc phối hợp với nhau trên tranh tạo 

thành hòa sắc. Thuật ngữ màu sắc chỉ được mang ý nghĩa tương đối [10, 

tr.104]. Từ khái niệm này sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về thị giác của người với 

các màu sắc cũng như việc hòa sắc trong một tác phẩm. Với tranh khắc gỗ 

màu, việc sử dụng màu sắc là điều phải tính toán bởi sự đặc thù của nó, khi 

thay đổi các mảng màu tác phẩm sẽ có những hiệu quả khác nhau. Bởi tính 

chất khắc gỗ màu có thể thay đổi các mảng màu của các đối tượng trên mỗi 

bản in. 

Việc vận dụng yếu tố màu sắc trong tranh khắc gỗ màu của Hokusai 

sẽ phù hợp áp dụng vào chương 1 và quan trọng nhất là chương 4. Với 

chương 1, khi đã trình bày các yếu tố về “Nét, Mảng - Màu sắc trong tranh 

Bố cục Phong cảnh”, sử dụng yếu tố màu sắc linh hoạt và hợp lý sẽ đạt 

được kết quả thành công cho tác phẩm. Ở đây Hokusai đã rất thành công 

trong sử dụng màu sắc ở các phong cảnh của mình, cụ thể theo như các 
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phân tích, sắc độ đã tạo ra nhiều hiệu quả như làm nổi bật đối tượng chính, 

tạo ra chiều sâu, chiều rộng cho không gian và cả tính nhịp điệu trong đó 

nữa, nếu vận dụng linh hoạt những thành tố đó thì sinh viên hoàn toàn làm 

chủ được ý đồ mà mình muốn truyền tải trong một tác phẩm sáng tác, sẽ có 

nhiều hướng phát triển cho bài sáng tác của mình hơn. Trong nội dung 

phần này, nếu đưa ra nhiều các kỹ thuật vận dụng màu sắc cũng như hiệu 

quả của các kỹ thuật đó thì sinh viên sẽ có nhiều lựa chọn và hiểu thêm các 

kỹ thuật đó. Vậy nên khi đưa ra các ví dụ về màu sắc, ngoài các tác phẩm 

khắc gỗ màu Việt nam, giảng viên hoàn toàn có thể sử dụng các tác phẩm 

của Hokusai để áp dụng vào bài giảng. 

Đối với chương 4, việc tìm hiểu loại hình tranh khắc gỗ màu của Nhật 

Bản với các tác phẩm của Hokusai khi đưa ra các phân tích về các tác 

phẩm, sinh viên sẽ nắm được rõ hơn cách để sử dụng màu sắc theo nhiều 

hướng khác nhau để đưa vào vận dụng trực tiếp trong bài sáng tác. Cụ thể 

là việc thực hiện màu sắc tạo cảm giác xa gần giữa các đối tượng như trong 

tác phẩm “Núi Phú Sĩ đỏ”, hay là cách tận dụng những màu trắng của giấy 

trong bức “ Sóng lừng ở Kanagawa”, hay là cách tạo điểm nhấn các nhịp 

điệu của nhân vật trong bức “Du khách vượt sông Oi”. Tất cả đếu cần được 

tiếp thu và học hỏi. Những kỹ thuật cũng như sử dụng màu sắc này rất cơ 

bản nhưng rõ ràng lại có các hiệu quá rất lớn, tuy nhiên nó còn phụ thuộc 

nhiều các yếu tố khác nữa như đường nét để góp phần tạo ra một tác phẩm 

hoàn thiệt với màu sắc phù hợp với nội dung bức tranh. 

Ở tranh khắc gỗ người ta thấy màu sắc đơn giản, màu đậm trong tranh 

thường là màu đen, hay là xanh đen, hoặc màu nâu... quán xuyến toàn bộ 

hình khối và bố cục trong tranh. Thêm vào đó là các tông màu ghi được bổ 

trợ cho sắc độ sáng, thường là màu trắng của giấy, làm tăng thêm sự hấp 

dẫn cho màu trắng trong tranh, kết hợp với kỹ thuật khắc nét phong phú, 

hay nông sâu, mà qua đó người nghệ sỹ biệu hiện được trang thái tâm 
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trạng, cảm xúc của mình trong tác phẩm, thể hiện được tính chất của không 

gian và thời gian. Cách điểm màu tạo ra sự tương phản, sự khác biệt so với 

các đối tượng khác cũng là yếu tố quan trọng tạo các điểm màu quý trong 

tranh, như tác phẩm “Du khách vượt sống Oi” - các điểm đỏ đã tạo ra sự 

sinh động hơn khiến tác phẩm có tính nhịp điệu của màu sắc. Các bài tập 

của sinh viên trong khoa, đa phần màu sắc vẫn sử dụng chung chung, khiến 

không có nhiều các mảng chính phụ hay những điểm màu tương phản để 

làm nổi bật đối tượng lẫn nội dung tác phẩm mà tác giả muốn truyền đạt.  

Một yếu tố mà tranh đồ họa khắc gỗ nói chung rất quan trọng, nhất là 

tranh phong cảnh đó là cách xử lý màu nền, nền ở đây là nền trời và nền 

mặt đất. Trong tranh không nhất thiết sử dụng các màu đúng như với thực 

tế. Điều quan trọng là các mảng màu có sự tương phản vừa tạo ra các ranh 

giới của mảng vừa tạo được chiều sâu, chiều rộng của không gian. Trong 

bức “ Sóng lừng ở Kanagawa” với màu xanh được đàn cài vào nhau có tính 

toán, các mảng màu xanh này vừa phản ánh cấu trúc, vừa biểu đạt hướng 

chuyển động của ngọn sóng. 

Tranh khắc gỗ màu nói chung và khắc gỗ màu của Hokusai nói riêng 

rất coi trọng tính chất của màu sắc nóng và lạnh. Các màu sử dụng trong đồ 

họa khắc gỗ màu thường không sử dụng quá nhiều, để đạt được các hiệu 

quả cao trong màu sắc, việc sử dụng màu nóng lạnh cần phân bố hợp lý để 

hợp với nội dung cũng như hình thức thẩm mỹ.  

Điểm chú ý khi sử dụng màu sắc trong tranh Hokusai  là tận dụng màu 

trắng của giấy, ở “Sóng lừng ở Kanagawa” thể hiện rõ sự tinh lọc cơ bản 

nhất của việc sử dụng màu sắc, việc lợi dụng màu trắng của giấy không hề 

thấy khô cứng, các ngọn sóng có các mảng màu trắng thực sự nổi bật vào 

tạo ra các cảm giác mát mẻ và gợi ra được khối, khi kết hợp các màu cạnh 

nó cụ thể là màu xanh đậm, lại khiến các đối hỗ trợ làm tượng nổi bật nhau, 

từ bọt sóng cho đến bầu trời. 
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3.2.4. Vận dụng không gian 

Không gian theo “Từ điển thuật ngữ mĩ thuật phổ thông” là  khoảng 

cách giữa các vật thể trong tranh theo chiều ngang, dọc và sâu. Trên mặt 

phẳng của tranh, người xem dễ dàng thấy khoảng cách giữa các vật thể 

theo chiều ngang và dọc, còn để nhận biết được vị trí trước sau của các 

vật thể, người xem chỉ có thể thấy rõ ở tranh vận dụng luật xa gần hoặc 

độ đậm nhạt rõ ràng [10, tr.96]. Trong tranh đồ họa khắc gỗ, việc xác 

định không gian không quá khó khăn và hoàn toàn có thể nắm bắt được, 

trong các bản in, các mảng màu khác nhau sẽ tạo ra các lớp trước sau của 

không gian. Như vậy, việc hình thành không gian trong tranh phụ thuộc 

nhiều vào sắp xếp các mảng và sử dụng màu sắc, ngoài ra còn cả cánh 

vận dụng các nét nữa. 

Trong sáng tác hiện nay sinh viên còn thiếu các kỹ năng về thể hiện 

không gian, như việc xác định các đường chân trời, tạo  ra một không 

gian thể hiện được tính chất của hiện thực, như bầu trời, mặt đất, và 

khoảng trống giữa các đối tượng hay tạo ra một không gian mang tính 

chất tương đối ước lệ. Nếu không nắm vững các tính chất không gian của 

bức tranh thì các nhân vật, đối tượng trong tranh sẽ mất cân bằng, thậm 

chí có khi tạo ra cảm giác lở lửng, không ăn khớp với bối cảnh không 

gian trong đó. Vậy nên yếu tố cơ bản như đường chân trời hay cụ thể là 

sử dụng nét rất quan trọng để xác định các gới hạn của không gian.  

Các tác phẩm của sinh viên chủ yếu vẫn tập trung các các nhân vật, 

đối tượng chính, còn khung cảnh, không gian lại thể hiện rất chung 

chung, chưa có một ý đó nào trong việc sử dụng các mảng và màu sắc để 

tạo thành các lớp trước sau để có chiều sâu không gian được thể hiện rõ 

ràng, thậm chí nhiều bài không hề có không gian cụ thể, chỉ có một 

đường chân trời để xác định được mặt đất mà thôi, điều đó khiến các bài 
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sáng tác trở nên thiếu sinh động và hấp dẫn, quan trọng hơn chính là 

chưa mô tả thật sát sao không gian với các đối tượng chính trong tranh. 

Bên cạnh đó sinh viên cần nắm vững luận xa gần với lối bố cục đơn 

tuyến bình đồ, với phương pháp tô màu phẳng vào trong các nét viền 

đậm đã được vẽ trước, hoặc vẽ các mảng màu phẳng trước rồi dùng nét 

đậm viền các hình thể trong tranh lại, đây là cách được sử dụng ngay từ 

những bức tranh cổ của Trung Quốc hay ngay cả tranh giân gian Việt 

Nam cũng là điển hình. Nhằm tạo cho mảng hình những ranh giới rõ 

ràng, tách biệt nhau. Đồng thời các nét cũng tạo ra các hiệu ứng khác 

nhau về trạng thái của nó làm cho đói tượng sinh động và tính thẩm mỹ 

cao hơn. Đó là các yếu tố cơ bản để tạo ra các hiệu ứng trong trình bày 

không gian một cách hợp lý. Điều đầu tiên chúng ta học hỏi không gian 

trong tranh Hokusai đó là sự phong phú trong cách tạo không gian. Ông 

dường như tìm kiếm nhiều cảnh, nhiều góc nhìn để bao quát được không 

gian, thu hết các đặc trưng trong không gian đó để người xem nhận ra được 

sự quen thuộc. Mặc dù chọn nhiều góc cảnh từ nhiều vùng khác nhau 

nhưng không gian bao quát vẫn phải có sự hiện diện của núi Phú Sĩ, đây là 

đối tượng chính xuất hiện nhiều lần nhưng lại không hề nhàm chán, đó 

cũng là một cách linh động khi thể hiện một đối tượng trong nhiều bối cảnh 

không gian khác nhau, việc này tạo cho chúng ta một tư duy sáng tạo hơn 

khi vẫn vẽ về một đối tượng trong nhiều bức tranh khác nhau mà không hề 

tạo ra cảm giác lặp đi lặp lại. Đặc biệt hơn ở trong mỗi không gian khác 

nhau với các đối tượng trong đó lồng ghép các nội dung vào là điều mà 

Hokusa đã làm để các tác phẩm hoàn toàn có những tiếng nói riêng mặc dù 

nội dung chính vẫn hướng tới hình ảnh ngọn núi Phú Sĩ, đấy là điều mà ông 

đã làm ở bộ tranh 36 cảnh núi Phú Sĩ của mình. 

Các yếu tố như phương hướng của đường nét cũng được áp dụng vào 

để biểu hiện chiều sâu không gian, gọi là thấu thị tuyến tính. Tiêu biểu như 



 

 
71 

tác phẩm “Núi Phú Sĩ nhìn từ cầu Vạn Niên ở Fukagawa” [PL15; 86]. 

Hokusai đã sử dụng rất nhiều các đường hình học vừa tạo chiều sâu không 

gian vừa tạo sự cân bằng thị giác, đồng thời tạo cảm giác cho một vùng 

không gian rộng lớn. 

Việc sử dụng màu sắc cũng là một hình thức để mô tả không gian, bởi 

các phương pháp dùng sáng tối tôn nhau để phân biệt xa gần. Như trong tác 

phẩm núi Phú Sĩ đỏ, chủ thể làm trung tâm là ngọn núi là lớp gần với người 

nhìn nhất có màu sắc tương phản với nền trời là lớp phía sau tạo ra cảm 

giác xa rất rõ ràng, các mảng hình đã tạo ra các lớp không gian khác nhau 

điều này khá cơ bản trong vẽ tranh dù bất cứ ở loại hình sáng tác nào, tuy 

nhiên khi thực hành sinh viên nhiều khi quên mất các kỹ năng cơ bản này 

về màu, mà chỉ chăm chút đi sâu vào các chi tiết của đối tượng chính mà xa 

rời mất tổng thể màu sắc của đối tượng đó với không gian nó được đặt vào. 

Việc tạo không gian tập trung phần nhiều vào thể loại phong cảnh, các 

phong cảnh của Hokusai theo tôi có thể áp dụng vào các phần lý thuyết của 

chương 1 vào phần Nét, Mảng - Màu sắc trong tranh Bố cục Phong 

cảnh.Và vận dụng được chương 4 trong phầm tìm hiểu về tranh khắc gỗ 

nước ngoài, qua các họa sĩ tiêu biểu. Để sinh viên năm rõ các tính chất của 

các yếu tố cấu thành không gian. 

 Tiểu kết 

 Quá trình tích lũy kiến thức cũng như thực hành trên giảng đường 

với bộ môn có tính đặc thù về sáng tạo tạo hình như thiết kế đồ họa là vô 

cùng cần thiết. Để có thể trở thành một nghệ sĩ hay một nhà thiết kế trong 

lĩnh vực ứng dụng đồ họa, đòi hỏi sinh viên rất nhiều kiến thức và cả kỹ 

năng thao tác kỹ thuật tạo hình. Việc nắm bắt các giá trị nghệ thuật trong 

nhiều loại hình mỹ thuật là điều vô cùng cần thiết góp phần làm giàu vốn 

hiểu biết trong lĩnh vực của mình, bên cạnh đó nó còn nâng cao thị hiệu 

thẩm mỹ của bản thân, bắt kịp với những xu hướng hiện đại, nhưng vẫn 
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không quên đi các giá trị truyền thống. Chính bởi có một nền tảng giá trị 

truyền thống nên tranh khắc dân gian Nhật Bản mang được đánh giá cao. 

Hokusai - một họa sỹ đã thành công trong các sáng tác đồ họa của mình 

một phần vì ông có nhiều tìm tòi, sáng tạo mới dựa trên các giá trị của dân 

tộc. Các tranh khắc gỗ màu của Hokusai là điển hình cho việc tìm tòi và 

nghiên cứu học hỏi những kiến thức quý giá của nghệ thuật hội họa trong 

lẫn ngoài nước. 

 Các yếu tố tạo hình tranh tranh đồ họa của Hokusai không hề khó 

hiểu. Nó phục vụ cho mọi khán giả có thể đọc hiểu được. Đó cũng là những 

kiến thức cơ bản mà họa sĩ đã hình thành cho lớp nghệ sĩ sau này, đặc biệt 

là các thế hệ hiện nay, khi mà thế giới không ngừng phát triển trong xu thế 

bảo tồn những giá trị truyền thống - yếu tố bền vững để phát huy tính sáng 

tạo của mỗi cá nhân. Đó thực sự là những bài học cần thiết, nhất là đối với 

các sinh viên thiết kế để áp dụng vào bộ môn sáng tác thiết kế ba, khoa 

thiết kế đồ họa ở trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 
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KẾT LUẬN 

Katsushika Hokusai là một họa sỹ nổi tiếng của Nhật Bản vào cuối thế 

kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Với những tác phẩm kinh điển của mình, Hokusai 

như thổi một luồng gió mới vào hội họa Nhật Bản, không những thế ông 

còn được xem là một trong những họa sỹ tác động đến nền hội họa của 

phương Tây giai đoạn này.  

Cuộc đời của Hokusai gắn liền với nghệ thuật tranh khắc gỗ. Ông làm 

việc không biết mệt mỏi để cống hiến cho nền hội họa nước nhà. Không 

buộc mình vào khuôn khổ, Hokusai luôn biết cách làm mới, tìm tòi để 

mang lại những tác phẩm độc đáo, có giá trị. Nhưng nhìn chung tranh của 

ông luôn toát lên một nội lực phi thường đằng sau những nét vẽ mềm mại 

uyển chuyển. Đó chính là tinh thần bất khuất, luôn sẵn sàng đối mặt với 

những khó khăn phía trước và đây cũng chính là đức tính quý báu của 

người dân Nhật Bản - một đất nước khắc nghiệt mà con người luôn phải 

chống chọi với thiên tai. Không chỉ nêu cao tinh thần dân tộc, tranh của 

ông còn thể hiện niềm tự hào của một đất nước có cảnh đẹp thiên nhiên 

hùng vĩ. Đặc biệt là hình ảnh núi Phú Sĩ - một đề tài quen thuộc trong 

văn chương và hội họa Nhật Bản. Tuy nhiên với bút pháp điêu luyện của 

Hokusai, núi Phú Sĩ hiện lên với muôn hình vạn trạng. Có khi ngọn núi 

lặng lẽ, thanh cao sau những cánh đồng lúa xanh, khi lại hùng vĩ, sừng 

sững trên nền trời mờ tím và cũng có khi lại bé nhỏ, bất khuất đằng sau 

những con sóng dữ ngoài biển khơi... Dù ở tác phẩm nào thì bút pháp 

của Hokusai vẫn rất chính xác, điêu luyện và ẩn đằng sau đó là cả một 

quá trình chiêm nghiệm thực tế cũng như khả năng cảm nhận đạt đến sự 

tinh tế, sâu sắc.  

Có thể thấy quá trình hình thành và biến đổi ngôn ngữ nghệ thuật tạo 

hình luôn song hành cùng lịch sử phát triển và các cuộc cách tân về nhiều 
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mặt ở cả phương diện hình thức lẫn quan điểm nội dung tư tưởng trong 

nghệ thuật tạo hình. Ngôn ngữ tạo hình thực chất là quá trình trừu tượng 

hóa, giản lược hóa các ký hiệu từ sơ khai và mỗi thời kỳ lịch sử có những 

quy ước riêng về nội dung những tín hiệu ngôn ngữ đó. Trong đồ họa, các 

yếu tố cơ bản của ngôn ngữ nghệ thuật chủ yếu là: Đường nét, màu sắc, 

hình thể, và không gian. Mỗi yếu tố mang những đặc tính riêng, và có mỗi 

quan hệ chặt chẽ với nhau trong một tổng thể của tác phẩm. 

Trong các tác phẩm khắc gỗ của Hokusai, các yếu tố tạo hình trong đồ 

họa đã tạo ra sự gắn kết để hình thành lên một tiếng nói của chính tác giả 

thông qua hình ảnh. Chúng tạo ra sự nhịp nhàng, hài hòa, cô đọng nhất… Ở 

tranh khắc gỗ màu Hokusai đã làm nên một phong cách tạo hình mà hầu 

như người họa sĩ nào cũng muốn đạt đến. Đó chính là việc sử dụng vốn 

hiểu biết cộng với sáng tạo của bản thân để xây dựng hình ảnh tác động đến 

người xem. Hình tượng nghệ thuật chính là phương tiện để truyền tải 

những cảm xúc và tư tưởng một cách trực tiếp mạnh mẽ nhất đến với khán 

giả, núi Phú Sĩ là một tác phẩm thành công trong việc biểu đạt hình tượng 

nghệ thuật như vậy. 

Việc định hướng cho sinh viên tiếp cận và hiểu biết các giá trị nghệ 

thuật của các tác phẩm có giá trị trong nước cũng như nước ngoài là một 

việc làm cần thiết trong quá trình đào tạo tại các trường nghệ thuật hiện 

nay. Với đặc thù của khoa Đồ họa, với đặc thù môn Sáng tác 3, khi đưa các 

yếu tố tạo hình độc đáo của các tác phẩm đồ họa của Nhật Bản vào giảng 

dạy đã được sinh viên đón nhận và đóng góp sự thành công lớn trong quá 

trình sáng tạo tác phẩm của các em. Tất cả các yếu tố tạo hình đặc trưng 

trong sáng tác đồ họa đều được sinh viên cảm nhận từ các tác phẩm đồ họa 

kinh điển này. Đặc biệt, với tác giả HoKusai, những bức tranh khắc gỗ của 

ông đã tác động mạnh đến tư duy tạo hình của sinh viên khi được tiếp cận, 

được phân tích thông qua các yếu tố tạo hình cũng như phương thức biểu 
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hiện mang đậm dấu ấn cá nhân. Học sáng tạo với nền tảng giá trị của các 

tác phẩm kinh điển là một hướng đi đúng đắn. Thay cho việc sinh viên tự 

mày mò, sao chép, khi chương trình và giảng viên chủ động thì sinh viên sẽ 

có định hướng học cái gì? Học như thế nào? Học làm sao để tận dụng thành 

công của người đi trước nhưng vẫn phát triển và tạo dấu ấn cá nhân khi 

sáng tạo.  

HoKusai và tranh khắc gỗ của Hokusai vận dụng vào dạy học phần 

Sáng tác 3 là một trong những ý tưởng tốt để nâng cao chất lượng giảng 

dạy, học tập của sinh viên khoa Đồ họa nói chung và sinh viên trường 

Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW nói riêng. Những thành công về nâng 

cao nhận thức môn học, những sự thay đổi tư duy tạo hình cũng như các 

kỹ năng thao tác tạo hình căn bản qua học tập nghiên cứu các tác phẩm 

của Hokusai đã giúp cho sinh viên có những bài học đạt chất lượng cao. 

Một mặt đáp ứng yêu cầu của học phần, mặt khác tạo tâm thế tự tin và 

tạo cảm hứng cho sinh viên học tập tốt các môn học khác trong chương 

trình đào tạo. 
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