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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Claude Monet (1840 - 1926) là một họa sĩ vĩ đại của nước Pháp. Ông 

được xem là cha đẻ của trường phái hội họa ấn tượng, trường phái cho 

phép người nghệ sĩ thể hiện rõ nét nhận thức, cảm xúc của bản thân trước 

các sự vật, hiện tượng thiên nhiên, đặc biệt là phong cảnh. Trường phái ấn 

tượng thể hiện lối vẽ phóng khoáng, bằng những nét vẽ nhanh (có thể nhìn 

thấy được cả những nét quệt, lượn, chấm…), nhấn mạnh đến sự chuyển động 

của ánh sáng trong tranh nhằm ghi lại chính xác tổng quan khung cảnh thông 

qua cái nhìn tươi mới về thế giới.  

Claude Monet còn được coi là “Họa sĩ của những khoảnh khắc phù 

du”, “nhà biểu tượng của màu sắc”. Tranh của ông chú ý tới thiên nhiên, 

coi trọng diễn tả ánh sáng và màu sắc, ghi lại sự tươi mới của ấn tượng ban 

đầu một cách trung thực tuyệt đối. Ông thường vẽ về đống rơm, về nhà thờ, 

về hoa súng, hoa trên cánh đồng, về cầu Waterlo. Những bức tranh về khu 

vườn, hoa súng của ông được công chúng đặc biệt yêu thích. 

Khoa Thiết kế Thời trang với mục tiêu là đào tạo những họa sĩ thiết kế 

trong lĩnh vực thời trang may mặc, vì vậy sinh viên cần có những kiến 

thức, kỹ năng thực hành tốt hệ thống các bài đồ họa thời trang chuyên 

ngành mang tính sáng tạo. Bằng ngôn ngữ tạo hình mang tính biểu tượng, 

tượng trưng, khái quát hoá… Sinh viên khoa TKTT không những học Đồ 

họa thời trang để biết cách vẽ, cách biểu đạt ý tưởng thông qua ngôn ngữ 

tạo hình mà còn biết cách phân tích, đánh giá, cảm nhận thẩm mỹ trong 

nghệ thuật nói chung và thời trang nói riêng… Từ đó ứng dụng vào thiết kế 

những bộ sưu tập thời trang trong may mặc phù hợp với thị hiếu, xu hướng 

đòi hỏi của toàn xã hội. Việc dạy học môn Đồ họa thời trang nhằm hình 

thành và phát triển những kiến thức, kĩ năng cơ bản và nâng cao trình độ 

cho sinh viên theo học khoa TKTT.  
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Trong chương trình Đồ họa thời trang 1 của Khoa Thiết kế thời trang, có 

bài Chấm mảng nét trên trang phục. Sinh viên Khoa Thiết kế Thời trang có 

thể vận dụng sáng tác từ nhiều nguồn cảm hứng khác nhau,từ đó tôi muốn 

nghiên cứu sâu nghệ thuật trong tranh của Claude Monet để áp dụng cho 

sinh viên trong quá trình học tập. Nhưng để phù hợp với yêu cầu của bài 

Chấm mảng nét trên trang phục, thì yêu cầu sinh viên cần nghiên cứu kỹ để 

khai thác tối đa các nét đẹp từ nghệ thuật trong tranh của Claude Monet vào 

sáng tác các bài tập Chấm mảng nét trên trang phục. 

Lựa chọn nghệ thuật trong tranh của Claude Monet trong giảng dạy Đồ 

họa thời trang cho sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang nhằm vừa 

đảm bảo tính thẩm mỹ vừa thể hiện sự sự giao thoa giữa thời trang và hội 

họa là điều mà các họa sĩ thiết kế từ lâu đã rất quan tâm, chú ý và tìm tòi 

thể nghiệm, bởi nghệ thuật trong tranh của Claude Monet mang những giá 

trị độc đáo trong cách sử dụng màu sắc để diễn tả ánh sáng. Với bút pháp 

phóng túng chạy theo cảm xúc tự nhiên Claude Monet như hòa mình vào 

thiên nhiên.  Với cách chấm liên tục các mầu sắc tương phản được đặt cạnh 

nhau tạo cho tác phẩm trở nên lung linh, sống động. Nó như một bản hòa 

tấu đầy ngẫu hứng giữa thiên nhiên, con người và cảnh vật, Do vậy nghệ 

thuật trong tranh của Claude Monet rất gần gũi phù hợp với cách tạo hình 

trong môn đồ họa thời trang đặc biệt là bài chấm mảng nét trên trang phục. 

Bởi thời trang luôn cần tính sáng tạo. Từ những đặc điểm riêng biệt về 

nghệ thuật trong tranh của Claude Monet nói trên, tôi nhận thấy có thể vận 

dụng vào môn Đồ họa thời trang. Đó là lý do tôi chọn đề tài  “Nghệ thuật 

trong tranh của Claude Monet trong dạy học môn Đồ họa thời trang tại 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW”, với mong muốn đưa ra một số 

giải pháp sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành 

TKTT của trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 
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 2. Tình hình nghiên cứu 

 Có nhiều công trình nghiên cứu về tranh của họa sĩ Claude Monet, 

trường phái hội họa ấn tượng, mầu sắc trong tranh Claude Monet nghiên 

cứu về thời trang, tạo mẫu trang phục, Lịch sử thiết kế trang phục, phương 

pháp dạy học mỹ thuật, giáo dục mỹ thuật… ở các góc độ khác nhau.  

- Caroline Tatham & Julian Seaman (2013) Fashion design drawing 

course - Principles, practice, and techniques: the ultimate guide for the 

aspiring fashion artist. Cuốn sách này dựa theo các khóa thiết kế thời trang 

ở các trường cao đẳng và đại học với 24 đề tài, mỗi đề tài trình bày một dự 

án (project) hướng dẫn từng bước để tạo nên các thiết kế đột phá. Bạn 

không cần phải là một thiên tài vẽ tranh hoặc một thợ may chuyên 

nghiệp. Mục đích của cuốn sách này là giúp bạn khám phá sự thần bí của 

thời trang và chỉ ra cách thiết kế dựa trên một quy trình có hệ thống từ 

tìm kiếm thông tin, phát triển ý tưởng cho đến cách sử dụng các kĩ thuật 

minh họa khác nhau [43].  

- Roland Barthes (2007), The Fashion System được xuất bản lần đầu tại 

Pháp, cuốn sách là một nghiên cứu cơ bản và phức tạp lý giải tại sao ngành 

công nghiệp thời trang cao cấp sử dụng hình ảnh và câu chữ để tạo nên một 

thế giới thời trang trừu tượng mà cùng lúc vừa luôn luôn thay đổi [34]. 

- Trần Thủy Bình (2005), Giáo trình lịch sử mỹ thuật trang phục, 

Nxb Giáo dục, Hà Nội, Giáo trình không chỉ cung cấp những nội dung cơ 

bản, cô đọng nhất về lịch sử trang phục, mà cả kiến thức về thời trang và 

mốt.Giáo trình gồm 2 phần: Phần lịch sử thời trang giới thiệu khái quát 

về thói quen, thị hiếu thẩm mỹ, tập quán mặc trong quá khứ của dân tộc 

trên thế giới và Việt Nam. Phần thứ hai bàn về màu sắc, các yếu tố khác 

của mỹ thuật trang phục, bố cục và các thủ pháp xây dựng bố cục, hiệu 

quả mà các bố cục đem lại [2].  
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- Nguyễn Phi Hoanh (2013),  "Mỹ thuật và nghệ sĩ " tác giả cũng đề 

cập từ nguồn gốc của nghệ thuật tạo hình qua các giai đoạn phát triển đến 

nghệ thuật hiện đại. Ở phần nghiên cứu hội họa Pháp thế kỷ XVIII, tác giả 

nói tới cuộc đời và nghệ thuật của những nghệ sỹ, tác phẩm tiêu biểu nhưng 

không đề cập đến khía cạnh trang phục, hay thời trang trong những tác 

phẩm đó. 

- Phạm Viết Vượng (2004), Giáo trình Lý luận dạy học đại học, 

Viện Nghiên cứu sư phạm. Tác giả hệ thống những khái niệm triết học về 

dạy học, những quy luật, những nguyên tắc trong dạy học…[32]. 

- Nguyễn Thu Tuấn (2012), Giáo trình phương pháp dạy học Mĩ 

thuật 1-2, Nxb Đại học sư phạm. Giáo trình được biên tập theo chương 

trình khung về đào tạo theo tín chỉ, nhằm góp phần nâng cao trình độ 

chuyên môn và năng lực nghiệp vụ sư phạm  cho người học, nội dung chú 

trọng cập nhật những thông tin đổi mới về nội dung, về PPDH, về sử dụng 

kết hợp các phương tiệndạy học [21]. 

 Vận dụng nghệ thuật trong tranh của Claude Monet đưa vào giảng 

dạy môn tạo Đồ họa thời trang 1, cụ thể hơn là bài Chấm mảng nét trên 

trang phục. Là một đề tài hoàn toàn mới lạ, đến nay chưa có một công trình 

nghiên cứu cụ thể nào nói về vấn đề nghệ thuật trong tranh của Claude 

Monet vào giảng dạy môn Đồ họa thời trang chuyên ngành thời trang, phù 

hợp với nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành TKTT của trường Đại 

học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Giúp sinh viên có được cái nhìn mới trong cách sử dụng mầu sắc góp 

phần nâng cao chất lượng  giảng dạy môn Đồ họa thời trang. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Nghiên cứu cơ sở lý luận 
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 - Nghiên cứu nghệ thuật trong tranh của Claude Monet 

 - Nghiên cứu nội dung chương trình đào tạo ngành TKTT 

 - Nghiên cứu nội dung môn Đồ họa thời trang 

 - Thực nghiệm ứng dụng nghệ thuật của Claude Monet vào thực 

nghiệm trong bài Chấm mảng nét trên trang phục.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 - Đưa nghệ thuật của Claude Monet vào dạy học môn Đồ họa thời 

trang tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

 4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Thời gian nghiên cứu: Năm học 2017 - 2018 

 - Nghiên cứu một số tác phẩm tiêu biểu của Claude Monet như: (Ấn 

tượng mặt trời mọc, Cây cầu nhật bản, Nhà thờ, Nhà ga, Hoa súng …) 

         - Ứng dụng nghệ thuật Claude Monet vào dạy học môn đồ họa thời 

trang bài Chấm mảng nét trên trang phục. 

 + Tìm hiểu nghệ thuật trong tranh của Claude Monet 

 + Vận dụng vào dạy bài Chấm mảng nét trên trang phục trong môn 

Đồ họa thời trang 1 ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

    - Phương pháp phân tích tổng hợp tư liệu. 

- Phương pháp đối chiếu so sánh 

    - Phương pháp khảo sát ứng dụng bài giảng 

    - Phương pháp thực nghiệm. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Đưa nghệ thuật trong tranh của Claude Monet ứng dụng vào dạy học 

môn Đồ họa thời trang 1 cho sinh viên ngành TKTT. 

Luận văn còn góp phần làm tài liệu tham khảo cho Giảng viên, các 

em sinh viên đang học ngành TKTT và sinh viên theo học Mĩ thuật tại 

trường ĐHSPNghệ Thuật TW. 
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7. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu Kết luận, Tài liệu tham khảo và phụ lục luận văn 

bao gồm hai chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

Chương 2: Ứng dụng Nghệ thuật trong tranh của Claude Monetgiảng 

dạy môn Đồ họa thời trang Khoa Thiết kế Thời trang - Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật TW. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 

1.1.1. Dạy - học 

Có rất nhiều cách diễn đạt về khái niệm dạy và học, song hiểu một 

cách khái quát: 

Dạy - là sự tổ chức và điều khiển tối ưu quá trình người học chiếm 

lĩnh tri thức. 

Học - là quá trình tự giác, tích cực, tự lực chiếm lĩnh tri thức của 

người học dưới sự điều khiển của người dạy. 

“Quá trình dạy học là một quá trình dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều 

khiển của người giáo viên, người học tự giác, tích cực, chủ động tự tổ chức, 

tự điều khiển hoạt động nhận thức - học tập của mình nhằm thực hiện 

những nhiệm vụ dạy học” [22, tr.139]. Trong đó, dạy và học là hai hoạt 

động thống nhất với nhau không thể tách rời trong quá trình dạy học. 

Người dạy đưa ra các yêu cầu, nhiệm vụ nhằm kích thích tư duy của người 

học. Người học tự đưa ra các nhiệm vụ học tập của mình, ý thức được 

nhiệm vụ cần giải quyết, có nhu cầu và biến các nhiệm vụ của người dạy 

thành của mình để giải quyết các nhiệm vụ đó. 

Dựa trên những cơ sở phương pháp và các quan điểm tiếp cận khác 

nhau, các nhà nghiên cứu Giáo dục học đại học đã đưa ra nhiều khái niệm 

về quá trình dạy học ở đại học. 

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

hoạt động phối hợp, thống nhất của người dạy và người học nhằm giúp sinh 

viên chiếm lĩnh nội dung học vấn đại học. 

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

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

tương lai. 
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Dưới ánh sáng của lí luận dạy học hiện đại thì quá trình dạy học ở đại 

học là quá trình tổ chức, điều khiển và tự tổ chức, tự điều khiển của người 

dạy và người học. 

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

hệ thống phức hợp được cấu trúc bởi nhiều thành tố có mối quan hệ tương 

tác với nhau, trong đó dạy và học là hai nhân tố trung tâm, đặc trưng cơ bản 

nhất [38, tr.117]. 

Về bản chất, hoạt động dạy học là quá trình nhận thức độc đáo có tính 

chất nghiên cứu của sinh viên được tiến hành dưới vai trò tổ chức, điều 

khiển của giảng viên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học. 

Bản chất của hoạt động học là sự tiếp thu, xử lý thông tin chủ yếu 

bằng các thao tác trí tuệ dựa vào vốn sinh học và vốn đạt được của cá nhân, 

từ đó có được tri thức, kĩ năng, thái độ mới. 

1.1.2. Thiết kế Đồ họa  

Thiết kế đồ họa là cụm từ để chỉ một chuyên ngành thuộc về mỹ 

thuật. Trong đó danh từ “đồ họa” để chỉ những bản vẽ được hiển thị trên 

một mặt phẳng (đa chất liệu) và động từ “thiết kế” bao hàm ý nghĩa kiến 

thiết, sáng tạo. Từ đó có thể hiểu, “thiết kế đồ họa” là kiến tạo một hình 

ảnh, một tác phẩm lên một bề mặt chất liệu nào đó, mang ý nghĩa nghệ 

thuật nhằm mục đích trang trí, làm đep, phục vụ nhu cầu con người 

(vi.m.wikipedia.org) 

Đồ họa là một lĩnh vực truyền thông trong đó thông điệp được tiếp 

nhận qua con đường thị giác. Thiết kế đồ họa là tạo ra các giải pháp bằng 

hình ảnh cho các vấn đề truyền thông (vi.m.wikipedia.org). 

Trong mỹ thuật công nghiệp, đồ họa là môn xử lý hình ảnh trên ngôn 

ngữ tạo hình là tín hiệu số, qua các thiết bị như máy tính, máy ảnh số, máy 

quay phim số.  
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Theo từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông của nhà xuất bản giáo 

dục: Đồ họa là một ngành vẽ, trong đó người ta dùng kỹ thuật in ấn để thể 

hiện tác phẩm, sản xuất ra hàng loạt bản để có thể phổ biến rộng rãi. 

Đồ họa theo tiếng Hylap là Graphie là viết, vẽ, đây là nghệ thuật 

dùng nét, mảng để diễn tả lại hiện thực khách quan. Nghệ thuật đồ họa ra 

đời khi con người thoát khỏi cảnh mông muội để trở thành con người trí 

khôn và bắt đầu làm đẹp cho cuộc sống. Nghệ thuật đồ họa còn là phương 

tiện thông tin đầu tiên của con người trước khi các hình thức chữ viết xuất 

hiện. Những nét vẽ khắc trong hang động được tìm thấy ở nhiều nước trên 

thế giới đã chứng minh chức năng của nghệ thuật đồ họa thời đó là đường, 

nét, chấm, mảng làm phương tiện diễn đạt là chủ yếu. 

Ở Việt Nam, việc dùng các thuật ngữ đồ họa chỉ là tương đối, bởi 

việc đặt tên các thuật ngữ đồ họa là dựa trên ý nghĩa sử dụng của nó. Ví dụ: 

đồ họa thương nghiệp, đồ họa vẽ tem, đồ họa quảng cáo vv… Và thiết kế 

đồ họa thực sự là gì vẫn đang còn là vấn đề tranh cãi. Một số trường đại 

học vẫn theo quan điểm đào tạo đồ họa là trang trí gần với hội họa, một số 

các trung tâm đào tạo về sử dụng phần mềm đồ họa coi đồ họa là một phần 

của tin học và một số trường lại tiếp nhận quan điểm của phương Tây coi 

đồ họa là một lĩnh vực truyền thông. 

Trong mỹ thuật công nghiệp, (hay nghệ thuật ứng dụng) đồ họa là 

môn xử lý các yếu tố nói trên (mảng, miếng, đường, nét, màu sắc, chữ 

viết…) cho nhiều loại sản phẩm nghệ thuật khác nhau. 

1.1.3. Đồ họa thời trang 

1.1.3.1. Đường nét trong thời trang  

 Đường nét được sử dụng nhiều nhất trong thiết kế trang phục. Nó là 

cơ sở để tạo hình thẩm mỹ cũng như biểu diễn về kỹ thuật của trang phục. 

Đồng thời, đường nét còn tạo ra sự khác biệt của các mẫu thiết kế. Đường 

nét cũng tạo nên các họa tiết trang trí trên trang phục làm cho các mẫu thiết 

kế trở nên phong phú, đa dạng. 
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 Đường nét trong thiết kế trang phục có hai vai trò chính: Thứ nhất, 

đường nét tạo nên bởi công nghệ, kỹ thuật gia công sản phẩm thời trang. 

Người ta gọi đó là những đường kết cấu của sản phẩm may. Nó cũng như 

khi chúng ta xây nhà hay tạo ra một sản phẩm công nghiệp thì trước tiên ta 

phải xây dựng được bộ khung hay giàn kết cấu của công trình, kết cấu này 

phải đảm bảo về mặt kỹ thuật, phù hợp với mục đích cuối cùng của sản 

phẩm, và thiết kế thời trang cũng không ngoại lệ. Những đường kết cấu của 

thời trang phải được nhà thiết kế tính toán cẩn thận, bởi nó chính là phương 

pháp duy nhất để tạo dáng, tạo hình tạo khối cho sản phẩm thời trang từ 

những mảnh chi tiết cắt ra từ vải. Những đường này khi thiết kế sẽ phù 

hớp với công năng sử dụng và phù hợp với cơ thể người. Ví dụ, đường 

kết cấu là đường may ráp thân áo với cổ áo, đường can sườn, đường 

vòng nách (may nối tay áo với thân áo), đường vòng cổ, đường dọc 

quần, đường cạp… 

Vai trò thứ hai, đường nét làm tăng tính thẩm mỹ, vẻ đẹp cho trang 

phục, cho người mặc cũng như làm tăng sự phong phú cho các sản phẩm 

thời trang. Đường nét tạo hình trang trí trên bề mặt trang phục. như tạo họa 

tiết hoa lá, hình mảng, các dòng kẻ các mảng trang trí, các mảng đính kết 

đắp nổi hay khoét thủng trên bộ trang phục. với những giá trị của nó đã góp 

phần làm phong phú thêm cuộc sống và con người với nhiều ý nghĩa. 

Nét trên các trang phục thường được thể hiện bằng các chiết, ly, gấp 

nếp và các nét, mảng vẽ thêm để trang trí. Trên các mẫu thời trang, đường 

nét được thể hiện trên các đường may, đường viền, đường mau diễu… 

Cũng có thể đường, nét là yếu tố tạo hình ở cả trang phục. Nhờ nó mà trang 

phục có được giá trị biểu cảm phong phú. 

Đường thẳng đứng cho cảm giác trang phục dài hơn, người mặc cao 

hơn. Các chi tiết thẳng cho cảm giác cứng. Đường ngang cho cảm giác 

rộng hơn, người mặc chi tiết kẻ ngang trông mập hơn. 



 11 

Các nét cong, đường cong cho cảm giác mềm, những nét dầy thể 

hiện độ cứng, nét mỏng thể hiện sự nhẹ nhàng. Những đường nét đi lên cho 

cảm giác hưng phấn, những đường nét đi xuống cho cảm giác trầm lắng. 

Đường gẫy khúc cho cảm giác suy tư, đường zic zăc cho cảm nhận ngoằn 

ngoèo. Trên một hình nhất định, chỉ cần thêm các đường nét có dụng ý, giá 

trị biểu cảm của hình sẽ khác đi. Trong thiết kế thời trang, họa sĩ thiết kế 

hay dùng các đường thẳng đứng, đường nằm ngang, đường chéo cho các 

đường kết cấu và đường trang trí. Sự thay đổi mật độ các đường nét, họa 

tiết trang trí cũng gây những cảm xúc khác nhau. Mật độ họa tiết thưa cho 

cảm giác nhẹ nhàng, làm hình có vẻ lớn hơn. Ngược lại, trang trí họa tiết 

dày cho cảm giác nặng, hình có vẻ thu nhỏ lại. 

1.1.3.2. Hình, mảng ở thời trang 

 Sử dụng hình và nét là một trong những đặc trưng của ngành thời 

trang. Trong đồ họa trang phục, hình và nét càng phát huy ưu thế của mình, 

đồng thời tạo nên những tín hiệu đối với người sử dụng sản phẩm. Tín hiệu 

biểu hiện từ các hình cơ bản: hình tròn, vuông, tam giác. Hình tròn được 

nêu lên với sự cảm nhận của sự thuần khiết, hoàn hảo. Hình vuông thể hiện 

sự ổn định, rắn chắc. Hình tam giác là tín hiệu của sự hài hòa, cân đối, 

tượng trưng cho sự phát triển đa chiều, cho trạng thái động. 

Hình được tạo nên bởi nét khép kín và chịu mọi ảnh hưởng của nét, 

định hướng cũng bởi nét. Trong bố cục nét gợi hình và hình cũng đóng vai 

trò của nét. Trong đồ họa ngôn ngữ trang phục, hình và nét được sử dụng 

hợp lý sẽ tạo nên một trang phục thành công. 

Sử dụng hình bẳng thủ pháp mảng nét: Đây là hình thức thể hiện 

hình ảnh khá độc đáo, tạo cho trang phục có giá trị nghệ thuật cao. Thông 

qua hình thức thể hiện này mà người thiết kế có thể truyền đạt được mong 

muốn của mình về ý đồ biểu hiện và nội dung sản phẩm. 
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Ngoài các yếu tố đường nét trong trang phục, việc sử dụng ảnh đã trở 

nên phổ biến vào trang phục. Như vậy, việc sử dụng hình ảnh trên trang 

phục là một trong những yếu tốt thẩm mỹ quyết định cho thành công của 

thiết kế, đòi hỏi nhà thiết kế phải sử dụng hình ảnh thật tinh tế, hợp lý mà 

vẫn tạo hiệu quả cao. 

Ngoài yếu tố màu sắc, chất liệu, hình ảnh, chữ viết in ấn trang trí trên 

trang phục thì một trong những hình thức thể hiện thông qua bút pháp để tả 

chất, tạo mảng sáng tối, họa tiết, hoa văn trên trang phục là những sáng tạo 

góp phần không nhỏ tạo nên một thiết kế trang phục đẹp.  

1.1.3.3. khối trong thời trang 

Hình khối cơ thể người với trang phục 

Con người là một cấu trúc hình khối trong không gian với những 

chuyển động. Hình thể con người được quy ước thành những hình khối rõ 

ràng. Trang phục là những thiết kế đa dạng bao lấy bề ngoài cơ thể với 

những hình thức thể hiện khác nhau, nó phụ thuộc vào cấu trúc hình khối 

của từng cơ thể. Vì thế trang phục dường như là sự phối hợp của hai phạm 

trù kết cấu theo cấu trúc và thẩm mỹ. 

Hình thể con người trong thiết kế thời trang được quy ước chung từ 

đỉnh đầu đến chân cằm bằng 1/8 chiều cao cơ thể người. Hay còn gọi là cao 

8 đầu, tức là lấy chiều cao từ đỉnh đầu đến cằm được tính là 1 đầu và đo 

dọc xuống đến chân. Tỉ lệ trang phục được đo, tính theo toán học chính xác 

kết hợp với những sáng tạo cảm nhận thẩm mỹ trong nghệ thuật tạo hình.  

Những chuyển động của con người liên quan tới việc đi lại và thực 

hiện các chức năng đa dạng của cuộc sống. Song chúng ta quan tâm không 

chỉ đơn giản là những chuyển động như thế mà còn là những chuyển động 

tạo ra cảm giác trang nhã, một mặt phụ thuộc vào trang phục, mặt khác gọi 

mở tính hình tượng của trang phục và sự thống nhất của hướng tạo hình 

tổng thể (con người - trang phục). 
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Trang phục được hình thành tư nhiều yếu tố, trong đó phải nhắc đến 

đầu tiên là phom dáng. Như đã nói ở trên các tác phẩm của họa sĩ thiết kế ở 

hầu hết các lĩnh vực khác thường được xem xét trong trạng thái tĩnh còn 

trang phục thì lại là một hệ thống động, thường xuyên thay đổi tư thế. Vì 

thế mức độ khối ở trang phục giới hạn bởi khối cơ thể người. Khối trang 

phục được xem xét ở tư thế tĩnh và động của cơ thể. Hình khối được tổ 

chức trong trang phục không chỉ là phom bất biến mà là tương tác giữa 

không gian với cơ thể, cả sự xuất hiện trọng tâm của độ căng trong những 

vùng khép kín và trong cả những cấu hình mở. 

Hình khối của các cơ thể người được nghiên cứu khi tìm hiểu các 

quy tắc cấu tạo chúng. Chúng ta đã nói về điều này xét theo cách nhìn hình 

học, hình dáng con người là sự cấu tạo phức tạp. Trong cấu tạo của nó nhìn 

chung và từng phần chúng ta không thể rạch ròi những đường thẳng cũng 

như những đường cong. Mỗi phần của hình dáng con người được vẽ trên 

một mặt phẳng, có những đường viền hình thành từ những đường cong, tất 

cả những bộ phận đều có phạm vi riêng của nó. Khi phân tích hình dáng trang 

phục cũng như sự thể hiện, như là dạng ống tay hình thang, ống tay suông 

thẳng, cũng như là kiểu thân hình thang, các bộ phận khác… Những sự thể 

hiện này giúp trừu tượng hóa từ những chi tiết của cảm nhận thị giác và dùng 

những tương đồng theo hình dạng tương tự với khối hình học thực tế. 

Các dạng hình khối cơ bản của trang phục. 

Khối hình học của kiểu dáng thực tế là kích thước quy định của 

phương pháp so sánh hình học trong việc nghiên cứu. Những họa sĩ thiết kế 

thường sử dụng chúng trong công việc của mình, bởi vì kiến thức phán 

đoán phom dáng của trang phục góp phần làm hoàn chỉnh hơn hình ảnh tỉ 

lệ, nhịp điệu riêng biệt từng phần của bố cục. 

Bằng hình khối, kiểu dáng trang phục có thể thể hiện những hình học 

phức tạp hơn khi được kết hợp trong đường viền của nó cả trong những 
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đường thẳng và cả trong những đường cong. Trong trường hợp này hình 

dáng của trang phục trở nên phức tạp. Tạo kiểu của trang phục phải thể 

hiện bằng ngôn từ kết hợp phức tạp. 

Như ta đã nói ở trên đường, nét, diện, mảng là tập hợp của hình khối. 

Khi diễn tả hình khối trên mặt phẳng thì cơ bản nhất là dùng nét bao quanh 

biểu hiện ranh giới của hình khối đó với xung quanh. Hình hình học là 

những kiểu mẫu trang phục thực tế thì được coi là những bản phác thảo của 

nó. Các nhà họa sĩ thiết kế sử dụng nó không chỉ là đối tượng của sự phân 

tích sáng tạo thời trang của những thế hệ trước mà còn đối với sự tồn tại 

của những biến thể của thời trang hiện hành. Phác thảo trang phục trong 

mặt phẳng trong quá trình tìm kiếm sự trừu tượng của bố cục trang phục có 

thể xác định vấn đề quan hệ tạo hình nhịp điệu và tỉ lệ cấu trúc khối. Điều 

này có thể được coi là cơ sở kết hợp các yếu tố cho sự hình thành kiểu mẫu 

trang phục. 

Cấu trúc hình khối không gian của trang phục được tạo ra không chỉ 

dựng trên kiểu dáng trang phục mà còn do các phần nhìn thấy của cơ thể. 

Logic học xây dựng hình thể trong thiết kế quy định sự phát triển bộ phận 

này hoặc khác của trang phục so với cấu trúc cơ thể. Ví dụ như hoạt động 

của chân sẽ tạo ra một cấu trúc hình khối mới cho phần chân váy. Sự tăng 

thể tích hình khối ống tay áo nên ở phần phía trên nơi tay chuyển động ít, 

còn tăng thể tích hình khối chân váy thì ở phía dưới, ở chỗ chân chuyển 

động nhiều nhất. 

Kiểu mẫu có hình dáng hình học tương tự có thể được sử dụng như 

những nhân tố trong việc tìm kiếm bản phác thảo hình dáng trang phục. 

Chúng ta nói là “những kiểu dáng hình học”, đồng thời cần sử dụng những 

từ ngữ thể hiện chính xác hơn là “hình thể hình học”. Trên thực tế nhà thiết 

kế thời trang coi những hình thể hình học phẳng là những hình khối. 
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Phát triển hình khối trang phục như một quá trình tăng hay giảm của 

chúng và sự thay đổi hình dáng cấu trúc được xác định bởi cả đường vành cấu 

trúc. Trong trường hợp này chúng ta quan tâm đến vị trí khớp của thân hình 

với tứ chi. Tại các vị trí này có những chuyển động chức năng lớn nhất. 

Cấu trúc hình khối - không gian của trang phục được xác định bởi sự 

tương tác giữa không gian với những phần mở của cơ thể. Như đầu, cổ, tay, 

chân. Những bộ phận này của cơ thể không thay đổi, còn trang phục thì 

thay đổi. Trang phục có thể đơn giản, bó, hoặc phổ biến, rộng, có thể có 

những chi tiết phụ thêm như cổ áo, mũ đội đầu mà kiểu dáng của nó sẽ tăng 

thêm sự ảnh hưởng của không gian tới trang phục. Chân, tay và đầu không 

thay đổi độ dài và rộng, vì thế không gian bao quanh hình dáng có thể ảnh 

hưởng tới cự cảm nhận chúng, ví dụ như kiểu dáng áo măng tô quá rộng có 

thể làm cho cẳng chân trông bé hơn, cổ tay áo rộng làm sải cánh tay ngắn lại. 

Sự tương tác của không gian và trang phục không chỉ thể hiện ở hình 

dáng chung mà còn ở các chi tiết kết cấu của nó. Tạo phom dáng và thể 

hiện những chi tiết kết cấu của nó quy định sự tham gia của không gian 

trong cấu trúc hình khối - không gian, là nội dung tổ chức bố cục trang 

phục. Trong đó sẽ chú ý tới quan hệ tương hỗ của hình dáng như một cấu 

trúc với không gian xung quanh. 

Quy luật chính của sự tạo thành khối phom dáng trang phục là tính 

toàn vẹn và có tổ chức. Có thể xem xét dưới ba khía cạnh sau: xem như 

một hệ thống khối cơ bản của con người; xem như một dạng thể hiện ý 

tưởng chung của nhóm sản phẩm và xem như một khối nền tảng tiêu biểu 

cho hệ thống tối đa thể hiện ý tưởng một cách khái quát. 

1.1.3.4. Màu sắc và chất cảm trong Đồ họa thời trang 

 Màu sắc có sức biểu cảm rất lớn trong tạo hình và trong đồ họa ứng 

dụng. Hình vẽ tạo ra hình thù cho các vật, còn màu sắc lại tạo nên sự sống 
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cho chúng. Tạo hóa ban cho chúng ta ánh sáng để có thể cảm nhận vẻ đẹp 

của thế giới vạn vật thông qua màu sắc. 

Màu sắc luôn hiện hữu trong cuộc sống và tác động đến cuộc sống 

của chúng ta. Bản thân màu sắc có tiếng nói riêng, có khả năng biểu hiện ý 

tưởng hay cảm xúc, tác động đến thần kinh và tâm lý con người, có sức 

mạnh làm tầm hồn chúng ta rung động. Chính vì vậy nghệ thuật phối màu 

rất cần thiết, nó là sự phản ánh cảm xúc của tác giả trong hội họa nói 

chung, trong thiết kế đồ họa nói riêng và đặc biệt đối với thiết kế đồ họa 

thời trang. Trong trang phục màu sắc có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì mầu 

sắc tạo ra cho các mẫu thiết trở nên phong phú đa dạng.  

Màu sắc có thể truyền tải lại tinh thần sắc thái tâm lý, có thể tạo ra ấn 

tượng vui vẻ hay buồn chán, tương lai tươi sáng hay nỗi thất vọng. 

Ấn tượng ban đầu từ bộ trang phục mà chúng ta thấy được là thông 

qua màu sắc. Nó mang lại sự rung động tình cảm và đó là yếu tố rất mới 

cho sự cảm nhận. Không phải ngẫu nhiên mà những nhà nghiên cứu nghệ 

thuật, những họa sĩ như Gớt. Leonado do Venci, Evzhen Delakrua, Vacili 

Kandinsk,… đã phải nghiên cứu những vấn đề tâm lý học màu sắc. 

Hiệu quả thẩm mỹ của màu sắc trong thiết kế đồ họa thời trang 

Ngoài cảm nhận và các nguyên lý cấu trúc cơ bản của màu sắc, màu 

sắc còn mang lại những tác động tâm lý rất lớn đối với con người. Bởi nó 

có tác dụng rất lớn đến cảm giác về bản chất, giá trị thẩm mỹ của một tác 

phẩm nghệ thuật 

- Tính hưng phấn và tính trầm lắng của màu: 

Đây là tác động trực tiếp của màu sắc qua cảm giác thị giác truyền 

vào bán cầu não kích thích sự hưng phấn hay ngược lại của các màu có 

những tần số khác nhau. Ví dụ như những màu đỏ, cam, vàng khiến cho 

ngườ ta hưng phấn; màu lam, lục, ghi, đen gây cảm giác trầm lắng. Do vậy, 

hiệu ứng tâm lý màu sắc có vai trò quan trọng trong không gian môi trường 
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sống cũng như trong thiết kế, quảng cáo của mỹ thuật ứng dụng. Từ đó, 

người ta có thể điều tiết được độ hưng phấn hay tính trầm lắng một khi sử 

dụng màu cho hợp lý. 

- Cảm giác về nhiệt độ: 

Màu sắc khác nhau mang lại những cảm giác khác nhau về nhiệt độ. 

Những màu thiên về màu của lửa, mặt trời có cảm giác nóng (như màu đỏ, 

cam, vàng…) được gọi là màu nóng; những màu thiên về màu của nước, 

cây xanh… có cảm giác mát, lạnh (như màu xanh dương, xanh hồ thủy, 

xanh lục…) được gọi là màu lạnh. Màu nóng và màu lạnh chỉ là cảm giác 

của con người, do vậy chỉ mang tính chất tương đối. Nhưng nó có tác động 

trực tiếp gây cảm giác tâm lý vui, buồn, căng thẳng, thư giãn, mát mẻ… 

Yếu tố này rất cần thiết cho các nhà thiết kế Nội thất và Đồ họa, thời trang. 

- Cảm giác về không gian xa, gần; nông, sâu: 

Sắc độ là yếu tố chính gây cảm giác tâm lý không gian của màu. 

Màu sáng cho cảm giác mở rộng, nông; màu tối cho cảm giác thu hẹp, sâu 

hay những màu nóng cho ta cảm giác gần, còn màu lạnh, êm dịu cho ta cảm 

giác sâu, xa. 

- Sự liên tưởng về màu: 

Liên tưởng là bản năng tự nhiên của con người. Con người cảm nhận 

về thế giới khách quan trên cơ sở những kinh nghiệm và ấn tượng. Vì vậy, 

khi ta nhìn thấy một màu thì thường liên hệ đến những sự vật có liên quan 

đến màu đó, và theo dòng liên tưởng ấy, lại nẩy sinh một chuỗi những ý 

niệm mới. Đối với họa sỹ, nhà thiết kế, sự liên tưởng về màu càng nhiều thì 

việc biểu hiện trong sáng tạo ngày càng mới mẻ và phong phú. Có 2 loại 

liên tưởng màu sắc: 

- Liên tưởng cụ thể: 

Loại liên tưởng này thường xuất hiện ở lứa tuổi thiếu nhi và nhi 

đồng. Từ màu sắc chúng thường liên tưởng đến sự vật cụ thể, gần gũi. Ví 
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dụ nhìn thấy màu đỏ liên tưởng đến mặt trời, ngọn lửa, cờ đỏ, quả cà chua 

v.v, nhìn thấy màu trắng liên tưởng đến tuyết, con thỏ trắng v.v. 

- Liên tưởng trừu tượng: 

Khác với liên tưởng cụ thể, liên tưởng trừu tượng đi sâu về tư duy 

của ý nghĩa và quan hệ tâm lý xã hội sâu sắc. Loại liên tưởng này được nẩy 

sinh khi được tiếp xúc với màu sắc, thông qua bộ não, có sự phân tích 

thông qua một tư duy trung giam dẫn đến những ý niệm trừu tượng mang 

những ý nghĩa xã hội, hay một tâm trạng, một mối quan hệ, một niềm tin… 

Ở mỗi con người, mỗi dân tộc có sự liên tưởng khác nhau do chịu sự ảnh 

hưởng của hoàn cảnh văn hóa - xã hội. Ví dụ màu đỏ gây cảm giác nhiệt 

tình, vui sướng, cách mạng, tình yêu, nguy hiểm…màu vàng gây cảm giác 

hy vọng, phát triển, vui vẻ…màu đen gây cảm giác trầm mặc, bi ai, tội ác, 

thất bại… liên tưởng này thường chiếm ở lứa tuổi trưởng thành. 

- Tính tượng trưng của màu sắc: 

Tính tượng trưng của màu sắc là quá trình xây dựng, diễn tả một màu 

nào đó để tạo thành một mối liên hệ mang ý nghĩa phổ cập trong tư duy của 

con người. Người VN và Trung Quốc có quan niệm màu sắc mang ý nghĩa 

tượng trưng rất sâu xa. Họ lấy màu Đen và Trắng làm cơ sở, biểu hiện tư 

duy biện chứng về âm dương. Ví dụ ngũ hành kim màu trắng, mộc màu 

lục, thủy màu đen, hỏa màu đỏ tươi, đất màu vàng nâu. Phương Đông họ 

quan niệm màu đỏ tượng trưng niềm vui, cuộc sống hạnh phúc. Ngược lại 

phương Tây biểu thị tiệc thánh và tế lễ, nguy hiểm, đố kị, bạo ngược… 

Màu vàng: phương Đông tượng trưng sự cao cả, huy hoàng tráng lệ. Âu 

Mỹ lại tượng trưng  cho xấu xa, tuyệt vọng, thấp hèn. Màu trắng ở Trung 

Quốc tượng trưng tang tóc, nhưng ở châu Âu lại biểu hiện vui mừng. 

1.1.4. Chấm mảng nét với trang phục 

Như chúng ta đều biết: “Thời trang là loại hình nghệ thuật không cần 

phiên dịch”, bởi thời trang luôn gắn liền với quan niệm thẩm mỹ, tình hình 

http://vmode.vn/tag/th%E1%BB%9Di-trang/
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kinh tế và văn hóa của một đất nước. Thời trang là một nhu cầu tất yếu và 

cần thiết, nó giúp con người ngày nay dễ dàng định vị và hòa nhập nhanh 

chóng với nền văn minh thế giới. Làm sao để thời trang có thể hài hòa 

với môi trường sống, với công việc và cá nhân của từng người, từng 

quốc gia dân tộc chính là điều mà con người ngày nay quan tâm khi nhắc 

đến thời trang. 

Có nhà nghiên cứu đã nói: "Một cái nhìn thoáng qua áo quần cũng có 

thể giúp chúng ta khám ra được cái mà các nhà sử học gọi là niên đại 

tương đối" bởi vì bản chất của thời trang là ở chỗ nó luôn gắn liền với quan 

niệm thẩm mỹ, trình độ kinh tế và vǎn hoá của một thời đại nào đó. Trang 

phục là tấm gương phản ánh đời sống xã hội.  

Có lẽ vì vậy mà ngày nay, thời trang chính là một trong những vấn 

đề được mọi người, đặc biệt là giới trẻ lấy làm mối quan tâm hàng đầu khi 

thực hiện bất kì một cuộc giao tiếp nào trong xã hội. Từ môi trường học 

đường đến nơi công sở, từ nơi vui chơi giải trí đến những buổi dạ tiệc sang 

trọng…đâu đâu các bạn cũng muốn mình được nổi bật và đẹp hơn nhờ các 

bộ trang phục thời trang nhất. Chính điều đó đã tạo ra “cơn lốc” trong lĩnh 

vực thời trang hiện nay, khiến cho không ít các bạn trẻ có xu hướng ngày 

càng đổi mới trong việc lựa chọn trang phục cho bản thân trong cuộc sống. 

Do đó ngành công nghiệp thời trang ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu 

làm đẹp cho cả xã hội. Một trong những bài học cơ bản cho đào tạo chuyên 

ngành Thiết kế thời trang đó là môn Đồ họa thời trang.Trong đó yếu tố 

Chấm Mảng nét là kiến thức cơ bản dùng để biểu đạt ngôn ngữ chủ yếu khi 

thiết kế nên một bộ trang phục. 

Trong nghệ thuật đồ họa các yếu tố, chấm, mảng, nét, được xem là 

nền tảng ngôn ngữ biểu đạt chính trong tranh. Trong đồ họa thời trang 

Chấm mảng nét thể hiện trên các bản vẽ thiết kế để tạo ra các mẫu trang 

phục từ kết, chi tiết kỹ thuật cho đến hoa văn họa tiết, độ sáng tối trọng 
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tâm bố cục trên trang phục… cũng đều được sử dụng linh hoạt các bút 

pháp này. 

   Nói đến ngôn ngữ đồ họa người ta thường nghĩ tới kỹ thuật sử lý 

nét và mảng trên mặt phẳng của chất liệu đồ họa. Khi trên một mặt phẳng 

xuất hiện một nét vẽ hay một chấm thì sự liên tưởng về hình đã xuất hiện. 

Sự xuất hiện của nhiều nét hay nhiều chấm làm cho khoảng trống của mặt 

phẳng chuyển thành mảng, những mảng này lại gợi cảm giác về không 

gian. Nét tạo ra hình, những thao tác thể hiện những nét mạnh nhẹ, ngắn 

hay dài, thẳng hay cong sẽ khiến cho nét tạo cảm giác về vật chất chuyển 

động và không gian. Vị trí của nét, hình dạng và hướng đi của nét sẽ tạo ra 

những khoảng trống khác nhau xung quanh chúng để làm nên một bố cục 

có hiệu quả thẩm mỹ nhất định trên mặt phẳng trắng thuần túy người họa sĩ 

chỉ cần sử dụng yếu tố nét đã có thể tạo ra nhiều không gian bao gồm nhiều 

nội dung, ý nghĩa khác nhau. Trong nghệ thuật đồ họa có thể chỉ dùng 

chấm và nét với độ dày, thưa, thô, mảnh khác nhau hợp thành những độ 

sáng tối khác nhau cho hình thể. Khi độ sáng tối ấy đạt đến mức hợp lý 

khác nhau sẽ tạo nên một cảm giác về mầu sắc. Chính vì những khả năng 

biểu đạt không biên giới của chấm mảng nét như trên, có thể nói chấm 

mảng nét chính là ngôn ngữ của đồ họa nói chung và đồ họa thời trang 

nói riêng. 

Trong nghệ thuật đồ họa, Chấm, Mảng, Nét là phương thức biểu hiện 

đặc trưng, cơ bản và tiêu biểu. Chấm, Mảng, Nét là sản phẩm của tư duy 

trừu tượng kết hợp với tư duy hình tượng. Chấm, Mảng, Nét không chỉ biểu 

hiện vật thể hữu hình mà còn biểu hiện hiện ý tưởng vô hình. Trong nghệ 

thuật Đồ họa thì Chấm, Mảng, Nét có quan hệ hữu cơ. Chấm liên tục liền 

nhau theo 1 hướng tạo thành đường, đường liên tục đặt sát nhau tạo thành 

mảng. Đường nét là đường bao ngoài của mảng, nó xác địnhvà giới hạn 

hình mảng, làm cho mảng có tính ngưng tụ. Tạo cho hình càng thêm củng 
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cố và hiển hiện. Chính những đặc trưng của chấm mảng nét mà các họa sĩ 

Thiết kế thời trang đã sáng tác được các mẫu thiết kế đa dạng phong phú 

được biểu hiện ngay trên các bản phác thảo mẫu từ cách vẽ ký họa phiêu 

dáng đến chi tiết, tả chất các chất liệu vải may mặc đến độ bóng, chất da, 

lông, kim loại đá cườm… điều được chấm mảng nét tạo nên. 

Trong nghệ thuật đồ họa thì đen - trắng cũng là mầu, nó không đơn 

giản chỉ biểu hiện sáng tối. Khái niệm Chấm, Mảng, Nét cũng gắn với 

tương quan về mầu sắc, với chất cảm và đậm nhạt. Mảng mầu sắc có tính 

khái quát cao, có khả năng diễn tả không gian, phản ánh hình thể xây dựng 

bố cục và nhịp điệu. Chấm, Mảng, Nét có khả năng diễn tả hình dáng, cấu 

trúc, trạng thái và khối của sự vật trong không gian. Nếu ta phân bổ bố cục 

thành những mảng to nhỏ khác nhau bằng Chấm, Mảng, Nét sẽ tạo thành 

sự uyển chuyển của nhịp điệu hình thể khác nhau. Đường nét định hình cho 

chấm và đường nét định hình cho mảng. Đường nét luôn đi theo mảng, 

đường nét mang tác động truyền cảm đến người xem. Do vậy ngôn ngữ 

chính được sử dụng trong môn Đồ họa thời trang chính là chấm mảng nét. 

Nó là hình thức biểu đạt không thể thiếu để tạo nên mẫu trang phục [PL 2, 

hình 2.5, 2.6, tr.92]. 

1.1.5. Trường phái ấn tượng   

Trường phái ấn tượng là trào lưu đầu tiên trong nghệ thuật hiện đại 

và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nghệ thuật thế kỷ 20. Như là phong 

cách mang tính cách mạng nhất, trường phái ấn tượng đã dần dần thâm 

nhập vào dòng chảy nghệ thuật của Pháp nói riêng và thế giới nói chung.          

Ấn tượng (tiếng Pháp: Impressionnisme; tiếng Anh: Impressionism) là một 

trào lưu nghệ thuật bắt đầu tại Paris (Pháp) vào cuối thế kỉ 19. Các họa sĩ 

ấn tượng không phải là một nhóm nghệ sĩ chính thức, mà là một tập thể các 

họa sĩ tìm kiếm sự công nhận cho các kỹ thuật sáng tạo và cách tiếp cận 

của họ trong việc sử dụng màu sắc trong nghệ thuật. Theo wikipedia. 
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Trường phái ấn tượng đánh dấu một bước tiến quan trọng của hội họa. 

Cái tên "ấn tượng" do các nhà phê bình gọi theo một bức tranh nổi tiếng của 

Claude Monet -  Impression, soleil levant (Ấn tượng mặt trời mọc). 

Đặc điểm của những bức tranh thuộc trường phái ấn tượng được vẽ 

bằng những nét cọ có thể nhìn thấy được, sự pha trộn không hạn chế giữa 

các màu với nhau và nhấn mạnh đến sự thay đổi độ sáng tối trong tranh. 

Điều đáng chú ý trong trường phái này là: Bức tranh được vẽ rất nhanh với 

mục đích ghi lại một cách chính xác tổng quan của khung cảnh.Tiếp theo 

sau là thể hiện một cái nhìn mới, nhanh và không định kiến; khác với 

trường phái hiện thực, tự nhiên. 

Các họa sĩ ấn tượng tìm kiếm cách nắm bắt bầu không khí của một 

thời gian cụ thể trong ngày hay là tác động của những điều kiện thời tiết 

khác nhau đến phong cảnh. Để nhìn thấy được những ảnh hưởng thoáng qua. 

Chính vì vậy mà các họa sĩ phải vẽ một cách nhanh chóng để nghi nhận hình 

ảnh thông qua cảm xúc bằng bút pháp. Kỹ thuật ấn tượng này khiến họ mâu 

thuẫn với những trường phái bảo thủ trước đó - những người coi trọng màu 

sắc mờ ảo và chi tiết chính xác. Tuy nhiên, công chúng dần yêu thích sức sống 

của những kỹ thuật ấn tượng này. Do vậy trường phái ấn tượng đã phát triển 

thành phong trào phổ biến nhất trong lịch sử nghệ thuật. 

1.2. Giá trị nghệ thuật trong tranh của Claude Monet 

     Claude Monet được xem là một trong những người khởi xướng trường 

phái hội họa Ấn tượng, trường phái cho phép người nghệ sĩ thể hiện 

rõ nét nhận thức, cảm xúc của bản thân trước các sự vật, hiện tượng... 

Tranh của ông chú ý đến thiên nhiên, coi trọng diễn tả ánh sáng và màu 

sắc, ghi lại ấn tượng ban đầu một cách trung thực tuyệt đối. 

 Monet được mô tả là "động lực thúc đẩy của Trường phái Ấn tượng". 

Nghệ thuật trong tranh của ông là hiểu những ảnh hưởng của ánh sáng đối 

với màu xung quanh của vật thể, và hiệu ứng của các màu sắc xếp cạnh 
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nhau. Là phương pháp mới cho sự biểu hiện "thật hội họa". Ông dành 

nhiều thời gian trên sông Seine trong một studio nhỏ, để hình thành nên 

những nghiên cứu của mình về những hiệu ứng ánh sáng và sự phản chiếu. 

Ông bắt đầu suy nghĩ về màu và hình chứ không phải là cảnh và vật. Ông 

sử dụng màu sắc tươi sáng, những nét lướt, chấm nhẹ và những nét cong. 

Sau khi từ chối những lời dạy hàn lâm của Gleyre, ông tự giải phóng mình 

khỏi lý thuyết, và nói rằng "Tôi thích vẽ như một con chim đang hót. 

Năm 1877, một loạt các bức tranh tại Bến tàu St-Lazare, Monet đã 

để tâm đến khói và hơi nước và cách chúng ảnh hưởng đến màu sắc và khả 

năng hiển thị, đôi khi thì mờ đục nhưng đôi khi lờ mờ. Ông đã tiếp tục sử 

dụng những quan sát này trong bức tranh về những ảnh hưởng của sương 

mù và mưa trên cảnh quan.Tìm hiểu ảnh hưởng của không gian khiến ông 

đã vẽ một loạt các bức tranh, trong đó Monet đã vẽ lại cùng một đối tượng 

trong các ánh sáng khác nhau vào những giờ khác nhau trong ngày, và 

thông qua sự thay đổi của thời tiết và mùa. Những loạt tranh kiểu như vậy 

được bắt đầu vẽ từ những năm 1880 và tiếp tục cho đến khi cuộc đời ông 

khép lại năm 1926. 

Bộ tranh đầu tiên của ông được trưng bày, như tập Đống cỏ khô, 

"Haystacks", được vẽ từ các điểm nhìn khác nhau và vào các thời điểm 

khác nhau trong ngày. Mười lăm bức tranh được trưng bày tại Galerye 

Durand-Ruel năm 1891. Năm 1892, ông đã tạo ra bộ tranh có lẽ là nổi tiếng 

nhất của ông, hai mươi sáu góc nhìn của Nhà thờ Chính tòa Rouen. Trong 

những bức tranh này, Monet đã phá vỡ các truyền thống vẽ tranh, bằng 

cách chia nhỏ đối tượng để chỉ có một phần mặt tiền được nhìn thấy trên 

tấm canvas. Các bức tranh không tập trung vào tòa nhà Trung cổ, mà là sự 

xoay vần của sáng và tối trên bề mặt của nó, kiến trúc tòa nhà tưởng là khối 

thuần nhất mà hóa ra không thuần nhất. 

Để hiểu rõ hơn về nghệ thuật trong tranh của Claude Monet chúng ta 

đi tìm hiểu về bố cục, đường nét, mầu sắc trong tranh của ông. 
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1.2.1. Bố cục  

Tranh của Claude Monet bố cục tự do phóng khoáng đôi khi có những 

nhà nghiên cứu còn nói tranh của ông là “không có bố cục” tôn trọng cảm 

xúc tự nhiên, không bị gò bó lệ thuộc theo kiểu hàn lâm, cứng nhắc. Ông 

thích sử dụng lối bố cục tức thời không theo quy luật, vẽ nhanh theo quan 

sát trong ánh sáng tự nhiên, khác với cách vẽ trong phòng từ các bản phác 

thảo trước đây. Các nhà phê bình nghệ thuật vì thế cho rằng kết quả của 

cách vẽ nhanh và tức thời là các bức vẽ chưa hoàn tất, có tính cẩu thả hơn 

là một họa phẩm thật sự. 

1.2.2. Đường nét 

Đường nét trong tranh của Claude Monet, thể hiện rõ cảm xúc của con 

người với thế giới xung quanh. Nó như bản hòa tấu đầy ngẫu hứng những 

giai điệu tự do bay bổng trong từng nét vẽ. 

Về mặt bút pháp, có thể thấy hội họa Ấn tượng của Claude Monet đã 

dần dần phá vỡ cách tạo hình hoàn chỉnh trọn vẹn trước kia. Những nét cọ 

tách bạch, dứt khoát và những vệt màu ngày càng rút ngắn, thay thế cho các 

mặt sơn di nhẵn hay cách vờn khối quen thuộc. Dần dà trong tranh, nét màu 

chuyển hẳn thành những vệt ngắn hay lốm đốm, lấm tấm nhỏ. Claude Monet 

muốn đoạt tuyệt với những nguyên tắc hàn lâm, cổ điển, với những quy tắc, 

quy phạm là tiền đề cho nghệ thuật trừu tượng của các thập niên về sau. 

1.2.3. Mầu sắc  

Tranh của ông có nhiều vệt màu với nhiều sắc độ đặt cạnh nhau, màu 

nọ sẽ tác động ảnh hưởng đến màu kia và sự pha trộn giữa chúng không 

thực hiện trên palette mà được thực hiện trong mắt người xem. Trên tranh 

không còn các mảng màu như trước nữa. Mảng nước, bờ sông, cây, thuyền 

được tạo bởi hàng trăm hàng ngàn các chấm, vệt màu, nét bút ngắn, gợi cho 

người xem ấn tượng về thị giác và cảm xúc tràn đầy về ánh sáng, màu sắc 

tuyệt đẹp ở những nơi có nước có gió, có ánh nắng, có cây cỏ… 
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1.2.4. Mầu sắc và bút pháp trong tranh của Claude Monet 

Tranh của ông được vẽ trực tiếp ngoài trời, nghiên cứu ánh sáng tự 

nhiên. Điểm độc đáo về Kỹ thuật thể hiện chấm mảng nét trong tranh của 

Claude Monet là cách vẽ Ấn Tượng sử dụng Chấm, nét để tạo nên mảng 

kết hợp đi sâu nghiên cứu cái nhấp nhoáng của ánh sáng, không khí thiên 

nhiên theo quy luật tương phản màu sắc của nhà khoa học người Pháp là 

Michel Eugène Chevreul (1786-1889) [PL 2, tr.90] 

Hạn chế sử dụng màu đen hoặc nâu để tô phần bóng của đối tượng, 

thay vào đó họ sử dụng màu tương phản của chính nó làm tranh có bảng 

màu phong phú và sinh động hơn. Đôi khi ông mạnh dạn sử dụng màu 

xanh da trời lên phần bóng đổ của đối tượng để thể hiện màu của bầu trời 

phản ánh lên bề mặt tối, tạo cảm giác tươi mát mà hội họa trước đây chưa 

từng có. (Đặc biệt là mảng bóng đổ của cây lá trên mặt nước) 

    Một điểm nổi bật trong kỹ thuật vẽ tranh của Claude Monet là ông không 

pha trộn màu sắc trên palette mà đặt chúng đặt cạnh nhau để chúng tự pha 

trong nhãn cầu người xem khi nhìn ngắm tranh ở một khoảng cách, điều 

này tạo nên độ rung màu làm tranh sống động hơn. Đây cũng là nguyên lý 

điểm màu được áp dụng trên các màn hình điện tử đời sau. 

Ông không áp dụng phương pháp vẽ cổ điển vốn coi trọng hiệu ứng 

tông sáng - tối, tranh của ông thường có màu tươi sáng với ánh sáng tràn 

ngập khắp trong tranh. Ông sử dụng khéo léo kỹ thuật, chấm liên tục để tạo 

thành mảng, mảng được kết hợp đan xen gữa các nét ngắn dài thay đổi, 

cách phối màu theo nguyên lý màu sắc để tạo ra ánh sáng thiên nhiên cho 

bức tranh.  

Claude Monet nói “Hội họa cổ điển là biểu hiện nghệ thuật của 

người xưa, chứ không phải là nghệ thuật của người đang cầm cọ bị giam 

hãm trong những giáo điều cứng nhắc, trong trạng thái trầm tư thiếu sinh 
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khí”. Ông biểu hiện nghệ thuật tự do, thả nghệ thuật trở về với vũ điệu thiên 

nhiên phóng khoáng của thế giới hiện tại, sinh động. 

 Claude Monet được mệnh danh là “người cha của hội họa ấn 

tượng”, là họa sĩ tiêu biểu và nổi tiếng số một của trường phái này với số 

lượng tác phẩm đồ sộ và quan điểm nghệ thuật nhất quán suốt cuộc đời. 

Ông còn được coi là ” Họa sĩ của những khoảnh khắc phù du”, “biểu tượng 

của màu sắc” [PL 2, tr.90] 

1.3. Tổng quan về trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương 

1.3.1. Lịch sử hình thành trường 

Trường ra đời từ năm 1970 với tên gọi Trường Sư phạm Thể dục - 

Nhạc - Họa Trung ương với 3 chuyên môn đào tạo là sư phạm thể dục, sư 

phạm âm nhạc và sư phạm hội họa. Đây cái nôi đào tạo rất nhiều thế hệ 

giáo viên thể dục, nhạc, họa có trình độ trung cấp và các trình độ thấp hơn 

để bổ sung nguồn giáo viên có chuyên môn cho ngành giáo dục đang còn 

nhiều khó khăn. Từ năm 1980 đến năm 1985, trường đổi tên thành trường 

Cao đẳng Sư phạm Thể dục Nhạc - Họa. Tháng 11 năm 1985, Hội đồng Bộ 

trưởng (nay là Chính Phủ) ký quyết định thành lập trường Cao đẳng Sư 

phạm Nhạc - Họa trung ương (tại địa điểm Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội) và trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương số 1 (tại địa 

điểm xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà 

Nội) trên cơ sở Trường Cao Đẳng Sư phạm Thể dục - Nhạc - Họa Trung 

ương. Đây là dấu mốc đánh dấu sự phát triển bền vững về chuyên môn và 

cơ sở vật chất của nhà trường. Cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất được xây 

dựng theo các tiêu chuẩn thiết kế của các trường đại học đã được ban hành 

và theo yêu cầu của một trường cao đẳng sư phạm chuyên ngành Âm nhạc 

và Hội họa. Các thế hệ sinh viên ra trường luôn được đánh giá cao về 

chuyên môn và khả năng sư phạm. Trường trở thành một địa chỉ uy tín bậc 

nhất trong cả nước về chất lượng đào tạo sư phạm nghệ thuật.  
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Ngày 26/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập 

trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trên cơ sở nâng cấp 

trường  Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương với mục tiêu đưa nghệ 

thuật vào giảng dạy ở các bậc học phổ thông và đáp ứng nhu cầu hoạt động 

văn hóa nghệ thuật của xã hội. Để đáp ứng nhu cầu xã hội, trường ngày 

càng lớn mạnh, mở rộng thêm nhiều chuyên ngành mới. Cho đến ngày nay, 

trường có tổng cộng 13 khoa và một bộ môn, đó là: Khoa Sư phạm Mỹ 

thuật, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Khoa Nhạc cụ, Khoa Mỹ thuật Cơ sở, 

Khoa Văn hóa Nghệ thuật, Khoa Tại chức và Đào tạo liên kết, Khoa Sau 

Đại học, Khoa Thanh Nhạc, Khoa Thiết kế Đồ họa, Khoa Thiết kế Thời 

trang, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Tâm lý giáo dục và Giáo dục thể chất, 

Bộ môn Piano, Khoa Công nghệ May. Mỗi khoa đào tạo những chuyên 

ngành chuyên sâu với tổng số lên tới gần một ngàn sinh viên mỗi khóa. 

Nhà trường cũng xây dựng 9 phòng ban chức năng, 3 Trung tâm, 1 Viện 

nghiên cứu và hai ban biên tập nhằm phối hợp phục vụ công việc hoạt động 

dạy học, nghiên cứu, học tập của sinh viên và giảng viên. Đội ngũ cán bộ 

giảng viên trong trường đều là những người có chuyên môn tốt và có nhiệt 

huyết nghề nghiệp, luôn có tinh thần học tập nâng cao khả năng chuyên 

môn, học hỏi cái mới.  

Trong bối cảnh xã hội và giáo dục hiện nay còn có nhiều thay đổi và 

bất cập chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới các hoạt động của trường. Dù vậy, 

với một bề dày lịch sử phát triển và chất lượng đào tạo đã được khẳng định 

trong nhiều năm qua cộng với tinh thần đoàn kết cũng như các chiến lược 

năng động sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

trong đội ngũ cán bộ giảng viên sẽ là nền tảng vững chắc để trường ĐHSP 

Nghệ Thuật TW tiến xa hơn trong tương lai. 

1.3.2. Chương trình đào tạo của ngành thiết kế thời trang 

Khi xã hội hiện đại phát triển, nhu cầu ăn mặc đẹp và xu hướng đã trở 

nên quen thuộc trong cuộc sống, ngành Thiết kế Thời trang hiển nhiên 
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được coi là một biểu tượng thời thượng. Tuy rằng trang phục đã xuất hiện 

từ rất lâu, nhưng lịch sử thiết kế thời trang chỉ chính thức có mặt gần đây, 

và có một tầm ảnh hưởng to lớn đến nhiều mặt của xã hội. 

Với thời đại bùng nổ các phương tiện khoa học kĩ thuật, truyền thông, 

cái đẹp được tôn vinh và quan tâm hơn bao giờ hết. Ngành thiết kế thời 

trang ngày càng phát triển. Nó trở thành một ngành công nghiệp mỗi ngày 

một lớn mạnh, sản xuất nhiều mẫu mã phong phú đa dạng. Các hãng thời 

trang danh tiếng thế giới như  Hermès, Chanel, Guci, Louis Vuitton, Ralph 

lauren, D&G, Dior, Armani ... ngày càng thể hiện tầm ảnh hưởng của mình. 

Những sản phẩm nổi tiếng đó là mơ ước hầu hết của tất cả mọi người.Yếu 

tố quan trọng trong ngành thiết kế thời trang hiện đại là đòi hỏi sự mới lạ, 

đẹp về thẩm mỹ, độc đáo về phong cách, vừa có tính kế thừa, vừa phát huy 

các yếu tố mới. 

Thiết kế thời trang là ngành gắn liền với nền công nghiệp làm đẹp gồm 

ba lĩnh vực chính: trang phục, phụ kiện, trang sức. Các sản phẩm thời trang ra 

đời luôn đi theo xu hướng thẩm mỹ của xã hội giúp làm đẹp cho con người, cho 

cuộc sống với cả hai hướng: Trình diễn nghệ thuật (trang phục biểu diễn) và 

hướng ứng dụng thực tế (trang phục thường ngày). Người làm thiết kế thời trang 

cần phải sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu và đón đầu các xu hướng Mốt (mode). 

 Nắm bắt được nhu cầu và xu hướng tuyển dụng khá lớn của ngành 

nên năm 2007, sau một thời gian chuẩn bị trường Đại học Sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương đã mở thêm chuyên ngành Thiết kế thời trang. Chương 

trình đào tạo niên chế 4 năm với 220 ĐVHT. Từ năm 2016 trường chuyển 

đổi hình thức đào tạo từ  niên chế sang đào tạo tín chỉ với 134 TC/ 4 năm.  

 Đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt huyết và sáng tạo đã đưa ngành ngày 

một phát triển và vững mạnh không ngừng cả về số lượng lẫn chất lượng 

đào tạo. Đến nay sau 11 năm đào tạo, khóa đầu tiên ra trường đã đạt con số 

90% sinh viên có việc làm ổn định tại các công ty, cơ quan hoạt động về 
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lĩnh vực thời trang. Song song với đó, các sinh viên đang theo học cũng đã 

đạt được những thành tích nhất định: như tham gia các cuộc thi Thiết kế 

thời trang trên toàn quốc và đạt được những danh hiệu cao đánh dấu tên 

tuổi của mình cũng như Khoa và Nhà trường về lĩnh vực Thời trang. 

1.3.3. Nội dung chương trình Đồ họa thời trang  

 Thời trang là một ngành học mang tính nghệ thuật ứng dụng, việc 

đào tạo cho sinh viên biết cảm nhận cái hay, cái đẹp, cái tiêu biểu của cuộc 

sống từ đó hình thành nên những cảm xúc thẩm mỹ là chất xúc tác cho việc 

định hình những thiết kế độc đáo là hết sức cần thiết. Ngoài ra, trong đào 

tạo cần dạy cho sinh viên biết thẩm định đánh giá các thiết kế: thế nào là 

đẹp - xấu và tại sao lại như vậy; thiết kế đưa ra có ưu điểm gì và nhược 

điểm gì? Phân tích các ưu, nhược điểm đó để rút ra kinh nghiệm cho các 

thiết kế đồng thời nâng cao trình độ lý luận thể hiện trong các bài viết lý 

luận chuyên ngành. 

 Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, sinh viên ngành Thiết 

kế thời trang không chỉ cần được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ các kiến thức 

thẩm mỹ cơ bản, nắm vững các kiến thức về công nghệ, về kỹ thuật và chất 

liệu may mặc mà còn cần được đào tạo về phương pháp sáng tác. Đó là khả 

năng nghiên cứu, tư duy, xây dựng các ý tưởng.  

Môn Đồ họa thời trang là một môn học chuyên ngành thời trang mang 

tính thực hành ứng dụng. Từ những ý tưởng cụ thể, sinh viên  được học 

cách nghiên cứu, phân tích các khả năng sáng tạo, hình thành tư duy thẩm 

mỹ cho tác phẩm. Môn học có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp sinh viên 

hiểu biết về các kỹ năng thể hiện các bản vẽ phác thảo mang tính chất riêng  

và đặc thù nghề nghiệp để vận dụng vào thực tiễn là các mẫu trang phục. 

Hiện tại môn Đồ họa thời trang được xây dựng với 3 học phần 1,2,3 

mỗi học phần 3 bài, 3TC/1học phần.Tổng cộng 9 TC cho cả chương trình 
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đào tạo chuyên ngành TKTT. Các học phần và các bài dạy được sắp xếp 

như sau: 

Học phần 1 (ĐHTT1):  Gồm 3 bài 

Bài 1: Chép và sáng tác thổ cẩm 

Bài 2: Chép mẫu theo catalogue bằng màu nước. 

Bài 3: Chấm, mảng, nét trên trang phục. 

Học phần 2 (ĐHTT2):  Gồm 3 bài 

 Bài 1: Ứng dụng họa tiết vào trang phục 

Bài 2: Thiết kế poster quảng cáo 

Bài 3: Chất liệu tổng hợp 

Học phần 3 (ĐHTT3):  Gồm 3 bài 

 Bài 1: Thiết kế logo 

Bài 2: Thiết kế Tờ rơi, tờ gấp 

       Bài 3: Thiết kế Bao bì sản phẩm 

1.3.4. Thực trạng việc dạy học Đồ họa thời trang trong Khoa Thiết kế 

thời trang 

Ở Việt Nam, nghề thiết kế thời trang đang được coi là một nghề 

“hot” đối với nhiều bạn trẻ hiện nay. Từ góc nhìn của công chúng, đây là 

một nghề thời thượng, có thu nhập cao, phát huy tối đa sức sáng tạo cá 

nhân, có nhiều cơ hội để phát triển và đặc biệt tràn ngập ánh hào quang. 

Tuy nhiên, với những người làm nghề thì đây là một công việc vất vả và 

cực nhọc. Phía sau tên tuổi và tiền bạc - nghề thiết kế thời trang đòi hỏi vốn 

văn hóa sâu rộng, óc sáng tạo và thẩm mỹ cao, sự đam mê, khả năng làm 

việc liên tục, biết hi sinh cá nhân, cần cù, bền bỉ… 

  Nói đến thời trang phần đa ai cũng cảm thấy yêu thích, bởi vì nó đem 

lại cái đẹp cho con người, từ cách ăn mặc, đi đứng tạo dáng, cho đến cách 

thể hiện cá tính cho từng loại hình, chính vì vậy thời trang là một ngành 

luôn phát triển không ngừng theo nhu cầu của xã hội. Hơn thế nữa ngành 
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thiết kế thời trang hiện là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng 

khá lớn. Thực tế cho thấy hiện nay nhiều đơn vị, xí nghiệp ngành Dệt may 

đang thiếu lực lượng cán bộ kỹ thuật, đội ngũ thiết kế được đào tạo đúng 

chuyên ngành. Nắm bắt nhu cầu chung của xã hội, một số trường đại học, 

cao đẳng, trung học dạy nghề sau một thời gian dài chuẩn bị đã mở thêm 

chuyên ngành Thiết kế thời trang, như các trường: Đại học Mỹ Thuật Công 

nghiệp, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện thời 

trang LonDon.. Mỗi khoá học là sự kết hợp những bài tập mang tính thực 

tiễn và các môn học định hướng quản lý nhằm cung cấp cho các SV kiến 

thức, thực tiễn phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của ngành thời trang. 

Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo thời trang mở ra khắp nơi theo nhu cầu 

của người học chứ không theo sự phát triển thực sự của ngành nên chỉ đầu 

tư khá tốt về máy móc ngành may mặc, không có chương trình, giáo trình, 

giảng viên chuyên ngành phù hợp. Xét về mặt chuyên môn, việc trang bị 

cho các thế hệ sinh viên tương lai có chuyên môn vững vàng, có khả năng 

sáng tạo, ý tưởng độc đáo và năng động với môi trường làm việc là mục 

tiêu đào tạo của các trường có ngành Thiết kế thời trang trong xu thế hội 

nhập hiện nay. 

 Xác định được mục tiêu đào tạo Khoa Thiết kế thời trang Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW với đội ngũ giảng viên trẻ, tâm huyết với nghề luôn 

tìm tồi sáng tạo các phương pháp giảng dạy mới tiếp cận với xu hướng phát 

triển của xã hội. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay công nghệ 4.0, thế giới 

phẳng đòi hỏi mỗi GV đều phải trau dồi tư duy sáng tạo để giảng dạy tốt 

những kiến thức chuyên ngành một cách có hệ thống là điều hết sức quan 

trọng. Điều này đòi hỏi người thày phải rất giỏi về chuyên môn để có thể 

nêu cho sinh viên những khái niệm cơ bản nhất, giúp họ hiểu bản chất vấn 

đề. Nó cũng đòi hỏi sinh viên có đủ trình độ để tiếp thu kiến thức, có đủ 

giáo trình tài liệu tham khảo, có điều kiện vật chất phục vụ cho việc học. 
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Chúng ta đều biết trong thời trang có sự hoà nhập giữa các yếu tố truyền 

thống và hiện đại, thể hiện trình độ văn hóa của các quốc gia, các châu lục 

khác nhau. Qua các sản phẩm thời trang, người ta cảm nhận được ý tưởng 

của nhà thiết kế, đọc được mong muốn của người tiêu dùng, trình độ thẩm 

mỹ, khoa học kỹ thuật, mức sống, lối sống… 

 Trong thời đại công nghệ thông tin, trước một lượng thông tin tràn 

ngập, người giảng viên phải có trình độ chuyên môn vững, biết chọn lọc và 

sử dụng thông tin có hiệu quả; có trình độ ngoại ngữ; làm chủ trang thiết bị 

công nghệ hiện đại. Người giảng viên phải biết truyền tải những kiến thức 

cơ bản nhất, lược bỏ những nội dung không còn phù hợp, bổ sung những 

kiến thức và công nghệ mới làm cho bài học phong phú. Đặc biệt đối với 

những giảng viên của chuyên ngành Thiết kế thời trang, giảng dạy bằng 

phương pháp nêu vấn đề, gợi mở cách tư duy cho sinh viên tự học, tự trang 

bị kiến thức, kích thích trí tò mò sáng tạo là một đòi hỏi mang tính thiết 

yếu. Vấn đề là ở chỗ người giảng viên luôn phải tự học, nghiên cứu, sáng 

tác và thường xuyên cập nhật thông tin thì mới không bị lạc hậu và mới đáp 

ứng những đòi hỏi hiện nay. 

 SV ngành TKTT - ĐHSP Nghệ thuật TW học về sáng tạo cái đẹp 

trong lĩnh vực ứng dụng. Do vậy các em không chỉ tạo ra những sản phẩm 

thời trang có thẩm mỹ cao. Mà còn ứng dụng để mặc trực tiếp trên cơ thể 

con người trong thực tế đời sống và mọi hoạt động sinh hoạt của toàn xã 

hội. Do vậy các em luôn trau dồi những kiến thức nghề nghiệp cơ bản trong 

nhà trường và còn chủ động tìm kiếm các nguồn tư liệu thông qua nhiều 

kênh thông tin để đáp ứng được xu hướng thời trang quốc tế. Tuy nhiên 

việc tìm kiếm các kỹ năng thể hiện bài tập chuyên ngành còn chưa cao. Do 

vậy đòi hỏi các SV phải nỗ lực trong các giờ học chuyên môn để có những 

kiến thức cơ  bản do các thầy cô truyền dạy là hết sức cần thiết. 
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1.4. Cơ sở thực tiễn ứng dụng những giá trị Nghệ thuật trong tranh 

của Claude Monet vào dạy môn Đồ họa thời trang 

Sinh viên là thế trẻ với lực lượng hùng hậu, có tri thức và những hiểu 

biết xã hội. Hàng năm, cả nước có tới mấy trăm ngàn thí sinh tham gia 

tuyển sinh vào các trường đại học với nhiều chuyên ngành khác nhau, 

trong đó có TKTT. 

 TKTT là một ngành nghệ thuật với nhiều đặc thù mang tính ứng 

dụng thực tế. Bởi vậy sinh viên TKTT nói chung và SV TKTT trường 

ĐHSP Nghệ Thuật TW nói riêng, thường là những em có niềm đam mê với 

nghề, có cá tính và có khả năng sáng tạo. Các em vào trường với niềm 

mong ước trở thành nhà TKTT thực thụ. Đa phần SV thời trang là những 

em thích làm đẹp, và mong muốn được làm đẹp cho người khác thông qua 

trang phục. Khác với những thế hệ trước, sinh viên ngày nay khá năng 

động, thực tế, có khả năng tốt về truy cập internet, tìm kiếm tài liệu và xu 

hướng thời trang. Các em vừa học lý thuyết, vừa kết hợp thực hành tại lớp 

và tham gia những hoạt động thời trang bên ngoài thông qua việc làm 

thêm. Từ đó hình thành nên những kĩ năng tốt  như tự lập, suy nghĩ có mục 

đích và thêm nhiều kinh nghiệm nghề cũng như trong cuộc sống. 

Để đạt được kết quả trong học tập cũng như sự thành công nghề nghiệp 

trong tương lai, SV học TKTT cần phải có: những kỹ năng biểu đạt được ý 

tưởng thiết kế trang phục, thông qua ngôn ngữ Đồ họa thời trang. Đặc biệt 

là kỹ năng thể hiện chấm, mảng, nét. Tất cả các bài tập chuyên ngành đều 

sử dụng một trong những hình thức biểu đạt này. Do vậy đưa nghệ thuật vẽ 

tranh theo trường phái Ấn tượng của họa sĩ Claude Monet vào giảng dạy 

môn Đồ họa thời trang giúp sinh viên hiểu được giá trị nghệ thuật trong 

tranh của ông mà còn học được nghệ thuật sử dụngchất liệu, bút pháp, mầu 

sắc kỹ năng biểu đạt… ứng dụng lên sáng tác trang phục.  

Kết hợp những tố chất về thẩm mĩ; sự am hiểu về chất liệu vải; thành 
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thục kĩ năng may và khâu vá; có khả năng sáng tạo và thực hiện ý tưởng 

thông qua các phác thảo tạo mẫu; luôn nắm bắt được xu hướng thời trang 

thế giới; khả năng quảng bá các mẫu thiết kế và biết cách thương lượng với 

khách hàng.Ngoài ra còn khá nhiều kĩ năng mềm mà trong quá trình học 

tập và rèn luyện SV cần phải học hỏi. Muốn có được những kết quả đó, 

ngoài niềm đam mê và năng khiếu thiên bẩm, các em cũng cần rèn luyện 

các kỹ năng nghề nghiệp, có lòng yêu nghề, thích sáng tạo, biết vận dụng 

kiến thức lý thuyết kết hợp với thực hành, yêu thích cái đẹp truyền thống 

cũng như hiện đại sẽ là động lực để các em tiến lên phía trước. 

Nhìn chung, sinh viên TKTT trường ĐHSP Nghệ Thuật TW có tiềm 

năng về nghề, song rất cần sự cố gắng và nỗ lực hơn nữa của bản thân để 

có thể đạt kết quả cao hơn trong học tập. 

 Tiểu kết  

Nghệ thuật trong tranh của Claude Monet là hiểu những ảnh hưởng 

của ánh sáng đối với màu xung quanh của vật thể, và hiệu ứng của các màu 

sắc xếp cạnh nhau. Là phương pháp mới cho sự biểu hiện "thật hội họa". 

Ông dành nhiều thời gian nghiên cứu về những hiệu ứng ánh sáng và sự 

phản chiếu. Ông sử dụng màu sắc tươi sáng, những nét lướt, chấm nhẹ và 

những nét cong. "Tôi thích vẽ như một con chim đang hót”. 

 Trong những năm qua, Khoa Thiết kế thời trang không ngừng đổi 

mới từ chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm phát huy 

cao độ tính tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên chuyên ngành thời 

trang, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật Trung ương. 

 Sinh viên ngành TKTT - ĐHSP Nghệ thuật TW học về sáng tạo cái 

đẹp trong lĩnh vực ứng dụng. Do vậy các em không chỉ tạo ra những sản 

phẩm thời trang có thẩm mỹ cao. Mà còn ứng dụng để mặc trực tiếp trên cơ 

thể con người trong thực tế đời sống và mọi hoạt động sinh hoạt của toàn 
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xã hội. Do vậy đòi hỏi các SV phải nỗ lực trong các giờ học chuyên môn để 

có những kiến thức cơ  bản do các thầy cô truyền dạy là hết sức cần thiết. 

Để đạt được kết quả trong học tập cũng như sự thành công nghề nghiệp 

trong tương lai, SV học TKTT cần phải có: những kỹ năng biểu đạt được ý 

tưởng thiết kế trang phục, thông qua ngôn ngữ Đồ họa thời trang. Đặc biệt 

là kỹ năng thể hiện chấm, mảng, nét. Tất cả các bài tập chuyên ngành đều 

sử dụng một trong những hình thức biểu đạt này. Do vậy đưa nghệ thuật vẽ 

tranh theo trường phái Ấn tượng của họa sĩ Claude Monet vào giảng dạy 

môn Đồ họa thời trang giúp sinh viên hiểu được giá trị nghệ thuật trong 

tranh của ông mà còn học được nghệ thuật sử dụngchất liệu, bút pháp, mầu 

sắc kỹ năng biểu đạt… ứng dụng lên sáng tác trang phục.  
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Chương 2 

ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT TRONG TRANH CỦA 

 CLAUD MONET GIẢNG DẠY MÔN ĐỒ HỌA THỜI TRANG KHOA 

THIẾT KẾ THỜI TRANG TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW 

2.1. Định hướng phương pháp dạy học Đồ họa thời trang trong Khoa 

Thiết kế thời trang 

Môn Đồ họa thời trang được đưa vào chương trình đào tạo chuyên 

ngành Thiết kế thời trang tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW nói riêng và các 

trường có chuyên ngành TKTT nói chung. Đây là môn học cung cấp cho 

sinh viên  các kỹ năng biểu đạt ngôn ngữ tạo hình thời trang như: tả hình 

dáng, mầu sắc, hình khối, chất liệu… Chính vì vậy cần có nội dung, 

phương pháp và cách thức tổ chức dạy học  mang tính đặc thù để phù hợp 

với mục tiêu đào tạo.  

 Khoa TKTT với mục tiêu đào tạo những hoạ sĩ thiết kế, ngoài những 

kiến thức, kĩ năng cơ bản về vẽ thiết kế thì người hoạ sĩ thiết kế thời trang 

cần được trang bị những kiến thức, kĩ năng về tả thực, tả chất mang tính 

đặc thù của chuyên ngành về thiết kế trang phục, phục sức cũng như các 

nhu cầu về mặc cho mọi đối tượng, mọi yêu cầu cụ thể từng lúc, từng nơi. 

Do đặc thù chuyên môn của chuyên ngành, các bài học cũng có những yêu 

cầu khác nhau về tạo hình, về chất liệu thể hiện, kĩ thuật, về hình thức trình 

bày của mỗi bài học. Vì thế, nội dung chương trình, phương pháp, dạy-học, 

cách tổ chức dạy-học và cách đánh giá kết quả học tập môn Đồ họa thời 

trang của SV chuyên ngành TKTT cũng mang tính đặc thù riêng biệt, 

không thể giống như một số môn học khác như môn Sáng tác mẫu vải hay 

môn Sáng tác phụ trang hay môn Trang trí chuyên ngành… trong thời trang 

việc vẽ thiết kế vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính ứng dụng. hình 

thức biểu đạt phải phù hợp trên trang phục và trên nhân thể của con người 

mang lại tính thẩm mỹ, có phong cách và phù hợp với văn hóa xã hội.  
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Sản phẩm mẫu thời trang là những thứ kết tinh từ ý tưởng, cảm xúc, 

và sau đó là một quá trình làm việc miệt mài với những phương pháp, bút 

pháp, kĩ năng mang tính cá nhân. Làm một bài Đồ họa thời trang cũng vậy. 

Cần tư duy kết hợp tạo hình, bố cục thể hiện lên bộ trang phục sao cho phù 

hợp mang tính thẩm mỹ cao nhưng vẫn đáp ứng giá trị sử dụng trong đời 

sống phát triển của xã hội. 

 TKTT là một ngành nghệ thuật với nhiều đặc thù mang tính ứng 

dụng thực tế. Bởi vậy sinh viên TKTT nói chung và SV TKTT trường 

ĐHSP Nghệ Thuật TW nói riêng, thường là những em có niềm đam mê với 

nghề, có cá tính và có khả năng sáng tạo.  

Để đạt được kết quả trong học tập cũng như sự thành công nghề 

nghiệp trong tương lai, SV học TKTT cần phải có: những tố chất về thẩm 

mĩ; sự am hiểu về chất liệu vải; thành thục kĩ năng may và khâu vá; có khả 

năng sáng tạo và thực hiện ý tưởng thông qua các phác thảo tạo mẫu; luôn 

nắm bắt được xu hướng thời trang thế giới; Muốn có được những kết quả 

đó, ngoài niềm đam mê và năng khiếu thiên bẩm, SV thực sự học tập và 

rèn luyện trong 4 năm ngồi trên ghế nhà trường. Trên thực tế, rất ít SV ra 

trường có thể đạt hết những tiêu chí trên, mà còn phải học hỏi rất nhiều 

năm thực tế sau nữa. 

Nhìn chung, sinh viên TKTT trường ĐHSP Nghệ Thuật TW có tiềm 

năng về nghề, song rất cần sự cố gắng và nỗ lực hơn nữa của bản thân để 

có thể đạt kết quả cao hơn trong học tập. 

2.2. Vận dụng Nghệ thuật trong tranh của Claude Monet vào bài Chấm 

mảng nét trong môn Đồ họa thời trang 

 Như ta đã biết nghệ thuật trong trong của Claude Mone là sử dụng ngôn 

ngữ chấm, nét kết hợp với mầu sắc để tạo nên mảng. Hình thức thể hiện 

cảm xúc của con người với thế giới thực tại hiện hữu xung quanh. Nghệ 

thuật trong tranh của ông là hiểu những ảnh hưởng của ánh sáng đối với 
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màu của vật thể, và hiệu ứng của các màu sắc xếp cạnh nhau. Trường phái 

Ấn tượng là tạo ra hiệu ứng cảm xúc cho người xem thông qua ngôn ngữ 

biểu đạt của bút pháp phóng túng, không bị gò bó bởi phong cách hàn lâm 

của thời kỳ Phục hưng trước đây. Chính vì vậy mà vận dụng Nghệ thuật 

trong tranh của Claude Monet vào dạy môn Đồ họa thời trang đặc biệt 

trong bài Chấm mảng nét trên trang phục, giúp sinh hiên có cái nhìn mở 

rộng trong lĩnh vực hội họa để từ đó vận dụng vẽ thiết kế sáng tạo trong 

thời trang. 

 Bài Chấm mảng nét trên trang phục là bài 3 trong môn Đồ họa thời trang 

1 (cũng là bài học phần) ngành Thiết kế thời trang trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Bài học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chấm mảng nét, các khái 

niệm ghi chép, cách điệu, ý nghĩa của chấm, mảng, nét, phương pháp thể hiện 

Chấm-Mảng-Nét trên trang phục. 

Nội dung chi tiết bài học.  

 Môn Đồ họa Thời trang 1, ngành TKTT là học phần bắt buộc được 

tính 02 tín chỉ, 

Bài 3: Chấm - Mảng - Nét trên trang phục 

 Trong đó: Lý thuyết : 02 giờ tín chỉ 

 Thực hành: 06 giờ TC (nhân đôi) 

 Tự học: 01 giờ tín chỉ 

 Tổng cộng 15 giờ TC 

* Nội dung trong bài 3: 

3.1. Các khái niệm  

3.1.1. Khái niệm Chấm-Mảng-Nét  

3.1.2. Khái niệm ghi chép  

3.1.3. Khái niệm cách điệu 

3.2. Ý nghĩa 

3.2.1. Ý nghĩa của đường nét 
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3.2.2. Ý nghĩa của mảng 

3.3. Phương pháp thể hiện Chấm-Mảng-Nét trên trang phục 

3.3.1. Chọn đối tượng sáng tác 

3.3.2. Lược giản đối tượng ghi chép 

3.3.3. Thể hiện mẫu bằng màu hoặc đen trắng 

3.3.4. Phác thảo 

3.3.5. Hoàn thiện 

6 . Tài liệu học tập 

6.1. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ môn Thiết kế thời trang, Bài giảng môn Đồ họa thời trang 1 

2. Phạm Viết Song (1999), Tự học vẽ, Nxb Giáo dục. 

3. Nguyễn Quân (2006), Ngôn ngữ của hình và màu sắc, Nxb Văn hóa 

Thông tin. 

Tóm tắt nội dung môn học 

Thiết kế đồ họa thuộc lĩnh vực nghệ thuật ứng dụng, là sự kết hợp 

giữa ý tưởng sáng tạo và kỹ thuật. Đồ họa có mặt hầu khắp trong cuộc sống 

từ những ấn phẩm đơn giản như nhãn mác, quần áo, đến những sản phẩm 

truyền thông mang tính công nghệ cao như hình ảnh của game hay hiệu 

ứng truyền hình… 

Thiết kế đồ họa Thời trang sáng tạo dựa trên sự kết hợp giữa ý tưởng 

kết hợp với kỹ thuật đồ họa cơ bản để tạo ra những tác phẩm thời trang 

phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Nội dung môn học giúp sinh viên 

có được kiến thức về đồ họa một cách cơ bản nhất làm tiền đề cho khối 

kiến thức kế tiếp của Đồ họa Thời trang 2,3 như làm quen với ghi chép hoa 

văn thổ cẩm, chép mẫu theo catalogue thực tế làm tư liệu, phát huy tính 

sáng tạo và cách nhìn về mảng, hình, màu sắc, ngôn ngữ xúc tích của đồ 

họa cơ bản như chấm-mảng-nét vận dụng khéo léo trên trang phục làm tư 

liệu cho các bài tập chuyên ngành. 
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Nội dung đề cương [PL 1, tr.72 ] 

Trong chương trình đào tạo, đề cương chi tiết đóng một vai trò hết sức 

quan trọng. Đề cương là xương sống, là kim chỉ nam cho hoạt động dạy và 

học, nhằm vạch ra những hướng đi phù hợp để các GV triển khai kiến thức 

đi đúng mục tiêu đào tạo, phù hợp với chương trình chung của chuyên 

ngành. Bởi vậy khi giảng dạy, GV phải bám sát vào chương trình khung đã 

được phê duyệt, để có thể đạt kết quả tốt nhất. 

Bài giảng Đồ họa thời trang 1 là những những kiến thức cơ bản trong 

đồ họa ứng dụng chuyên ngành Thiết kế thời trang các thầy cô giáo cung 

cấp cho sinh viên rất chi tiết các kiến thức cơ bản về đồ họa. Từ kỹ thuật cơ 

bản về chép thổ cẩm tạo bề mặt chất liệu như vải thật đến cách sắp xếp bố 

cục, đậm nhạt, màu sắc, Phương pháp chép cataloge bằng mầu nước, cách 

phóng hình dựng hình và diễn họa tả chất liệu bằng mầu nước đến phương 

pháp sử dụng chấm mảng nét trên trang phục để tạo nên các hiệu ứng khác 

nhau về mặt thị giác… 

Đây là một vốn nền kiến thức vững chắc giúp cho sinh viên nắm được 

những nguyên tắc đồ họa cơ bản để có thể phát triển tốt chuyên ngành sâu.  

Với đặc thù của ngành TKTT vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang 

tính ứng dụng, áp dụng trên nhân thể con người nên những bài đồ họa thời 

trang cũng có những nét riêng biệt. Ứng dụng Chấm mảng nét trên các 

trang phục là một kỹ năng cơ bản trong sáng tác chuyên ngành Thiêt kế 

thời trang, bởi nó mang lại hiệu quả thẩm mĩ và ứng dụng tốt, phù hợp với 

đào tạo chuyên ngành. 

Trên thực tế dạy học môn Đồ họa thời trang 1, ngành TKTT tôi nhận 

thấy các em sinh viên sử dụng khá phong phú các dạng họa tiết hoa văn. 

Từ thực vật như hoa lá, cỏ cây, đến động vật và có cả những hoạt động của 

con người. Tuy nhiên một trong những phương pháp không sử dụng họa 

tiết một cách cụ thể mà sử dụng chấm, mảng, nét tạo hiệu ứng ánh sáng và 
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họa tiết cũng là một phương pháp hữu hiệu, hiện đại mang lại nhiều giá trị 

thẩm mỹ trong sáng tạo nghệ thuật. Chính vì vậy sinh viên còn lúng túng 

dẫn đến kết quả học tập chưa cao. Về cơ bản trong quá trình học tập môn 

Đồ họa thời trang 1 có những ưu điểm và hạn chế sau: 

  Ưu điểm: 

- ĐHSP nghệ thuật TW là một trường chuyên về đào tạo nghệ thuật, 

có bề dầy lịch sử và có chất lượng tốt đã trở thành thương hiệu. Chính vì 

vậy, môi trường học tập của sinh viên sẽ rất thuận lợi và chuyên nghiệp. 

- Đội ngũ các giảng viên là những người có trình độ chuyên môn cao, 

nhiều kinh nghiệm dạy dỗ, nhiệt tình và rất gần gũi với sinh viên. Sinh viên 

là những con người có sức trẻ đầy nhiệt huyết, yêu nghệ thuật, có khả năng 

sử dụng thành thạo công nghệ, truy cập internet nên có thể tìm hiểu thông 

tin, tài liệu nhanh chóng, tiện lợi. 

- Sinh viên được nghiên cứu về đồ họa cơ bản và đồ họa thời trang 

biết tìm kiếm nhiều nguồn tư liệu thông qua các chuyến đi thực tế chuyên 

môn và truy cập internet. 

  Hạn chế: 

- Sinh viên Thiết kế Thời trang luôn nghĩ những môn học chuyên 

ngành như Tạo mẫu trang phục hay Công nghệ may là chính, vì vậy môn 

Đồ họa thời trang ít được coi trọng nhiều. Do đó chưa đầu tư công sức vào 

môn học, làm bài tập một cách đối phó. Một số bộ phận học sinh chưa tích 

cực tìm hiểu, thực hành và tham khảo tài liệu. Lúng túng trong việc đưa 

các phương án thiết kế lên trang phục một cách phù hợp, dẫn đến ứng dụng 

nghệ thuật vào các bài học tạo mẫu đạt hiệu quả thẩm mĩ chưa cao.  

- Một số thầy cô giáo rất ít sử dụng công nghệ, giáo án điện tử, hình 

ảnh trực quan phong phú, bởi vậy chưa tạo sự sôi nổi, hứng thú cao trong 

giờ học. 

- Cơ sở vật chất của nhà trường nhiều khi chưa đáp ứng được nhu cầu 
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dạy học của giảng viên và sinh viên. Đó cũng là một phần cản trở hiệu quả 

học tập của các em. 

Vì vậy, đưa Nghệ thuật trong tranh của họa sĩ Claude Monet đặc biệt 

là bút pháp chấm, nét tạo nên mảng với những cặp mầu bổ túc tạo nên sự 

chuyển động của ánh sáng trong tranh để ứng dụng vào bài Chấm mảng nét 

trên trang phục sẽ giúp các em sinh viên hình thành kỹ năng vẽ mẫu thiết 

kế chuyên nghiệp vừa giúp các em hiểu sâu hơn về vẻ đẹp tạo hình trong 

tranh của họa sĩ Claude Monet, từ đó nảy ra những ý tưởng mới ứng dụng 

trên các sản phẩm thời trang.  

2.2.1. Tổ hợp Chấm mảng nét trong tranh của Claude Monet trong thiết 

kế bài Chấm mảng nét trên trang phục. 

Chấm mảng nét trong tranh của của Claude Monet là tổ hợp hài hòa. 

Nó biểu đạt cảm xúc của tác giả. Thông qua tác phẩm ta thấy tác giả như 

hòa mình vào cùng với thiên nhiên sống và thở cùng thiên nhiên. 

Tranh của Claude Monet bố cục tự do phóng khoáng, tôn trọng cảm 

xúc tự nhiên. Đường nét trong tranh của Claude Monet, thể hiện rõ cảm 

xúc của con người với thế giới xung quanh. Bút pháp của Claude Monet là 

phá vỡ cách tạo hình hoàn chỉnh trọn vẹn trước kia. Những nét cọ tách 

bạch, dứt khoát và những vệt màu rút ngắn, chuyển hẳn thành những vệt 

ngắn hay chấm lốm đốm, lấm tấm nhỏ. Mầu sắc trong tranh của ông nhiều 

sắc độ đặt cạnh nhau, sự pha trộn giữa chúng không thực hiện trên palette 

mà được thực hiện trong mắt người xem. gợi cho người xem ấn tượng về 

thị giác và cảm xúc tràn đầy về ánh sáng. Kỹ thuật thể hiện chấm mảng nét 

trong tranh của Claude Monetlà cách vẽ ấn tượng  sử dụng chấm, mảng, nét 

kết hợp đi sâu nghiên cứu cái nhấp nhoáng của ánh sáng, không khí thiên 

nhiên theo quy luật tương phản màu sắc. 

Từ phong cách thể hiện bút phóng túng sự kết hợp chấm, mảng, nét 

trong tranh của Claude Monet khi vận dụng sang dạy bài chấm mảng nét 
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trên trang phục môn Đồ họa thời trang 1. Giảng viên phải biết phân tích các 

giá trị nghệ thuật trong tranh của Claude Monet từ đó đưa ra các khái niệm 

cơ bản về chấm, mảng, nét giúp sinh viên hiểu và sử dụng hiệu quả các 

khái niệm sử dụng chấm mảng nét đơn lẻ hay kết hợp thành tổ hợp để vận 

dụng vào từng bài tập cụ thể. 

           Trong nghệ thuật đồ họa, chấm mảng nét là phương thức biểu hiện 

đặc trưng, cơ bản và tiêu biểu. chấm mảng nét là sản phẩm của tư duy trừu 

tượng kết hợp với tư duy hình tượng. chấm mảng nét không chỉ biểu hiện 

vật thể hữu hình mà còn biểu hiện ý tưởng vô hình. Trong nghệ thuật Đồ 

họa thì chấm mảng nét có quan hệ hữu cơ. Chấm liên tục liền nhau theo 1 

hướng tạo thành đường, đường liên tục đặt sát nhau tạo thành mảng. Đường 

nét là đường bao ngoài của mảng, nó xác định và giới hạn hình mảng, làm 

cho mảng có tính ngưng tụ. Tạo cho hình càng thêm cố định và hiện rõ, 

     Trong nghệ thuật đồ họa thì đen - trắng cũng là mầu, nó không đơn giản 

chỉ biểu hiện sáng tối. Khái niệm chấm mảng nét cũng gắn với tương quan 

về mầu sắc, với chất cảm và đậm nhạt. Mảng mầu sắc có tính khái quát 

cao, có khả năng diễn tả không gian, phản ánh hình thể xây dựng bố cục và 

nhịp điệu. chấm mảng nét có khả năng diễn tả hình dáng, cấu trúc, trạng 

thái và khối của sự vật trong không gian. Nếu ta phân bổ bố cục thành 

những mảng to nhỏ khác nhau bằng chấm mảng nét sẽ tạo thành sự uyển 

chuyển của nhịp điệu hình thể khác nhau. Đường nét định hình cho chấm 

và đường nét định hình cho mảng. Đường nét luôn đi theo mảng, đường nét 

mang tác động truyền cảm đến người xem.   

2.2.2. Sản phẩm ứng dụng Chấm mảng nét trong tranh của Claude 

Monet tạo mẫu trang phục của sinh viên chuyên ngành Thiết kế Thời 

trang 

Trong đào tạo chuyên ngành TKTT việc sử dụng chấm mảng nét để 

thể hiện những mẫu trang phục là những kỹ năng cơ bản mà sinh viên được 
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học trong môn Đồ hoạ thời trang. Tuy nhiên ngoài những kỹ năng  cơ bản 

sinh viên còn tham khảo và sử dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau để phục 

vụ cho quá trình sáng tác bài tập. Việc dạy cho sinh viên hiểu về nghệ thuật 

trong tranh của Claude Monet và cách vận dụng bút pháp, bố cục, mầu 

sắc…đặc biệt cách sử dụng chấm mảng nét trong tranh của Claude Monet 

vào vẽ phác thảo và thể hiện mẫu trang phục giúp sinh viên hứng thú trong 

sáng tác. Sinh viên không chỉ biết kế thừa mà còn rất sáng tạo khi sử dụng 

chấm mảng nết để vẽ phác thảo những mẫu trang phục [PL 2, Hình 2.14, 

2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, tr.96-99]. 

2.3. Ứng dụng Nghệ thuật trong tranh của Claude Monet vào bài 

Chấm, Mảng, Nét trong môn Đồ họa thời trang. 

Nghệ thuật trong tranh của Claude Monet theo trường phái hội họa 

ấn tượng, với lối vẽ phóng khoáng, bằng những nét vẽ nhanh của các chấm 

mầu to nhỏ đặt cạnh nhau, tạo ra mầu trực tiếp trên tranh không pha mầu 

trên palét sự kết hợp của chấm và nét tạo nên những mảng sáng tối và chủ 

yếu nhấn mạnh đến sự chuyển động của ánh sáng trong tranh nhằm ghi lại 

chính xác tổng quan khung cảnh thông qua cái nhìn tươi mới về thế giới 

Chính lối vẽ nhanh bằng bút pháp phóng khoáng biểu đạt cảm xúc 

tạo ra sự chuyển động của ánh sáng làm cho tranh của Claude Monet có 

hiệu ứng lấp lánh, lung linh với những sắc mầu tươi sáng trong trẻo.Nghệ 

thuật thể hiện trong tranh của Claude Monet rất phù hợp cho phương pháp 

vẽ đồ họa thời trang.  

2.3.1. Chấm mảng nét trên trang phục 

2.3.1.1. Nét ứng dụng trong đồ họa thời trang  

Trong môn Đồ họa thời trang Đường nét được sử dụng nhiều nhất 

trong thiết kế trang phục. Nó là cơ sở để tạo hình thẩm mỹ cũng như biểu 

diễn về kỹ thuật của trang phục. Đồng thời, đường nét còn tạo ra sự khác 

biệt của các mẫu thiết kế. Nét còn để tạo hình các họa tiết các mảng và các 
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chi tiết hoa văn trên bề mặt trang phục. tạo cho mẫu trang phục trở nên đa 

dạng, phong phú về kiểu dáng cũng như hình thức trang trí  

Vd: Như đường nét dùng để vẽ kết cấu của sản phẩm may là đường 

may ráp thân áo với cổ áo, đường can sườn, đường vòng nách (may nối tay 

áo với thân áo), đường vòng cổ, đường dọc quần, đường cạp…đường nét 

còn làm tăng tính thẩm mỹ, vẻ đẹp cho trang phục, cho người mặc cũng 

như làm tăng sự phong phú cho các sản phẩm thời trang.  

Nét trên các trang phục thường được thể hiện bằng các chiết, ly, gấp 

nếp và các nét, mảng vẽ thêm để trang trí. Trên các mẫu thời trang, đường 

nét được thể hiện trên các đường may, đường viền, đường may diễu… 

Cũng có thể đường, nét là yếu tố tạo hình ở cả trang phục. Nhờ nó mà trang 

phục có được giá trị biểu cảm phong phú. 

Vd: Nét tạo họa tiết trang trí. Trên cùng một mẫu thiết kế sử dụng 

nét để vẽ mẫu hoa văn khác nhau, tọa nên trong tâm bố cục trang trí khác 

nhau, mẫu cũng trở nên khác nhau. Đó chính là sự phong phú khi sử dụng 

nét cho trang trí trên trang phục. 

Mỗi hướng đi của nét tạo ra hiệu ứng thị giác và thẩm mỹ khác nhau 

Vd: Đường thẳng đứng cho cảm giác trang phục dài hơn, người mặc cao 

hơn. Các chi tiết thẳng cho cảm giác cứng. Đường ngang cho cảm giác 

rộng hơn, người mặc chi tiết kẻ ngang trông mập hơn. 

Các nét cong, đường cong cho cảm giác mềm, những nét dầy thể 

hiện độ cứng, nét mỏng thể hiện sự nhẹ nhàng. Những đường nét đi lên cho 

cảm giác hưng phấn, những đường nét đi xuống cho cảm giác trầm lắng. 

đường zic zăc cho cảm nhận ngoằn ngoèo. Trong thiết kế thời trang, họa sĩ 

thiết kế hay dùng các đường thẳng đứng, đường nằm ngang, đường chéo để 

thể hiện các họa tiết trang trí tạo nên hiệu ứng thị giác cho bộ trang phục. 

Sự thay đổi mật độ các đường nét, họa tiết trang trí cũng gây những cảm 

xúc khác nhau.  



 46 

2.3.1.2.Mảng trong đồ họa thời trang. 

Trong môn Đồ họa thời trang việc sử dụng mảng để biểu đạt nội 

dung cho bộ trang phục là rất quan trọng. Không giống như mảng trong 

tranh là chiếm lĩnh một tiết diện bề mặt nào đó. Mảng trong thiết kế trang 

phục là sự chiếm lĩnh tiết diện trên bộ trang phục đôi khi là mảng bẹt (hình 

bóng cắt) đôi khi là mảng 3D (khối) vì con người là sự hiện hữu khối 

chuyển động trong không gian thực. Tuy nhiên khi ứng dụng nghệ thuật 

traong tranh của Monet vào giảng dạy đồ họa thời trang thì sinh viên có 

cách nhìn phóng khoáng hơn không còn bị gò bó bởi các nguyên tác cơ 

bản. Mảng đôi khi được tạo nên bởi mật độ dày đặc của chấm và nét chứ 

không nhất thiết phải là mảng bẹt hay là mảng hình mới được coi là mảng. 

nghệ thuật trong tranh của Monet nổi bật chính là lối biểu hiện này. Do vậy 

mảng trong đồ họa thời trang là sự biểu hiện rất phong phú và có khả năng 

biến đổi trực tiếp cho người mặc khi chuyển động, mảng có thể biến đổi 

mầu sắc, hình dáng và đôi khi tạo hiệu ứng ánh sáng cho kết cấu.  

2.3.1.3.Chấm trong đồ họa thời trang.  

 Như ta đã nói ở trên đường, nét, mảng là tập hợp của hình khối. Khi 

diễn tả hình khối trên mặt phẳng thì cơ bản nhất là dùng nét bao quanh biểu 

hiện ranh giới của hình khối hoặc mảng đó với xung quanh. Hình là những 

kiểu mẫu trang phục thực tế thì được coi là những bản phác thảo. Các nhà 

họa sĩ thiết kế sử dụng nó không chỉ là đối tượng của sự phân tích sáng tạo 

mà còn đối với sự tồn tại của những biến thể của thời trang hiện hành. Phác 

thảo trang phục trong mặt phẳng trong quá trình tìm kiếm sự trừu tượng 

của bố cục trang phục có thể xác định vấn đề quan hệ tạo hình nhịp điệu và 

tỉ lệ cấu trúc khối. Do vậy khi sử dụng chấm để biểu đạt ánh sáng, khối 

chuyển động trong không gian hay các họa tiết trang trí trên bề mặt trang 

phục sẽ mang lại một hiệu quả ấn tượng trong cách thể hiện của mỗi nhà 

thiết kế. Vd: Các chấm bằng nhau cho hiệu ứng họa tiết chấm bi trên bề 
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mặt. Các chấm thay đổi mật độ khít hay thưa cho ta cảm giác về ánh sáng 

và sự chuyển động, các chấm thay đổi kích kỡ và mật độ cho ta sự hỗn 

loạn… Chính vì vậy khi sử dụng chấm trong đồ họa thời trang là sự biểu 

hiện  sáng tạo của mỗi SV trong từng phác thảo để biểu đạt nội dung, ý đồ 

sáng tạo, thẩm mỹ riêng của cá nhân người thiết kế. 

2.3.2. Hướng dẫn sinh viên ứng dụng Nghệ thuật trong tranh của 

Claude Monet vào thiết kế chấm mảng nét trên trang phục 

Trong đào tạo chuyên ngành TKTT việc sử dụng chấm mảng nét để 

thể hiện những mẫu trang phục là những kỹ năng cơ bản mà sinh viên được 

học trong môn Đồ hoạ thời trang. Tuy nhiên các nguyên tắc sử dụng chấm 

mảng nét trong đồ họa thời trang bị gò cứng theo lối vẽ kỹ thuật, mà thiết 

kế thời trang lại luôn đòi hỏi sự thay đổi sáng tạo trong mẫu thiết kế để bắt 

kịp xu thế và biến đổi không ngừng theo nhu cầu phát triển phong phú đa 

dạng của xã hội. Do vậy khi đưa nghệ thuật trong tranh của Claude Monet 

vào giảng dạy môn Đồ họa thời trang và đặc biệt là bài Chấm mảng nét 

trên trang phục nó như một luồng gió mới trong cách thể hiện bút pháp và 

mầu sắc sáng tạo cho các mẫu thiết kế. 

Vì nghệ thuật trong tranh của Claude Monet theo trường phái hội họa 

ấn tượng, với lối vẽ phóng khoáng, bằng những nét vẽ nhanh của các chấm 

mầu to nhỏ đặt cạnh nhau, tạo ra mầu trực tiếp trên tranh không pha mầu 

trên palét. Chính lối vẽ nhanh bằng bút pháp phóng khoáng biểu đạt cảm 

xúc tạo ra sự chuyển động của ánh sáng làm cho tranh của Claude Monet 

có hiệu ứng lấp lánh, lung linh với những sắc mầu tươi sáng trong trẻo. Sự 

kết hợp của chấm và nét tạo nên những mảng sáng tối và sự chuyển động 

của ánh sáng. Do vậy hướng dẫn sinh viên TKTT đưa Nghệ thuật thể hiện 

trong tranh của Claude Monet vào phương pháp vẽ đồ họa thời trang là rất 

phù hợp. 
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 Ứng dụng nghệ thuật trong tranh của Monet vào giảng dạy đồ họa 

thời trang giúp sinh viên có cách nhìn phóng khoáng hơn không còn bị gò 

bó bởi các nguyên tác cơ bản. Mảng đôi khi được tạo nên bởi mật độ dày 

đặc của chấm và nét chứ không nhất thiết phải là mảng bẹt hay là mảng 

hình mới được coi là mảng. Nghệ thuật trong tranh của Monet nổi bật chính 

là lối biểu hiện này. Do vậy nó rất phù hợp trong thiết kế mẫu hoa văn 

trang trí trên trang phục bởi mảng trong đồ họa thời trang là sự biểu hiện rất 

phong phú và có khả năng biến đổi trực tiếp cho người mặc khi chuyển 

động, mảng có thể biến đổi mầu sắc, hình dáng và đôi khi tạo hiệu ứng ánh 

sáng cho kết cấu.  

Bút pháp và màu sắc trong tranh của Claude Monet tạo nên sự chuyển 

động của ánh sáng. Nghiên cứu vận dụng bút pháp và mầu sắc trong tranh 

của Claude Monet vào vẽ thiết kế mẫu trang phục làm cho mẫu trở nên 

phong phú đa dạng hơn.  

Nếu quan sát kĩ, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, mầu sắc trong tranh của 

Claude Monet thường là sử dụng mầu nguyên chất hoặc tương phản được 

đặt liên tục cạnh nhau bằng các vệt chấm, quyệt liên tục, độ mau thưa và 

tiết diện của các chấm mầu tạo nên mảng với bút pháp thoáng đạt, ngẫu 

hứng vẽ theo cảm xúc. Tác giả như hòa mình vào thiên nhiên để sống, thở 

và bay bổng. Với cách tạo hình ngẫu hứng theo cảm xúc mầu sắc tươi sáng 

lung linh và chuyển động theo ánh sáng là điểm nổi bật của Claude Monet 

[PL2, hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 

tr.90-96].  

Cũng giống như các bài Đồ họa thời trang khác, bài tập Chấm mảng 

nét trên trang phục cũng yêu cầu tiến hành theo các bước sau: 

 B1: Tìm ý tưởng 

Dựa vào tính ứng dụng của trang phục mà tìm tài liệu cho phù hợp. 

Đối với sinh viên thiết kế thời trang yêu cầu các em tìm ý tưởng, họa tiết 
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trang trí cụ thể cho từng lứa tuổi tự chọn, từng phong cách khác nhau và 

gợi ý những gam màu xu hướng từng năm. Để lự chọn bút pháp và mầu sắc 

thể hiện. 

 B2: Xây dựng Phác thảo bằng nét, tìm mảng và đậm nhạt 

Tìm mảng có chính phụ, to nhỏ, kết hợp đan xen mảng chi tiết và 

mảng trống. Đậm nhạt có hệ thống liên kết với nhau, nên đủ độ đậm, trung 

gian và sáng. 

 B3: Phác thảo màu. 

SV nên thể hiện nhiều phương án với các gam màu khác nhau, bút 

pháp, sắc thái khác nhau dựa trên cơ sở phác thảo đậm nhạt để có lựa chọn 

tối ưu nhất cho cách thể hiện. 

 B4: Hoàn thiện  

 Như vậy Chấm mảng nét trên trang phục sử dụng nghệ thuật trong 

tranh của Claude Monet rất phù hợp cho chuyên ngành TKTT. Từ ý tưởng 

có thể là hình, kiến trúc, họa tiết hay hoa văn, thông qua mầu sắc và bút 

pháp thể hiện theo nghệ thuật trong tranh của Claude Monet qua sự sáng 

tạo của các em SV thể hiện được những mẫu thiết kế đa dạng, sang trọng, 

độc đáo cho các bộ sưu tập thời trang mang tính ứng dụng. 
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Hình 1: Bài tập Ứng dụng nghệ thuật trong tranh của Monet vào thiết kế 

trang phục của sinh viên Nguyễn Thị Thủy K8A- TKTT 

 

Hình 2: Bài tập Ứng dụng nghệ thuật trong tranh của Monet vào thiết kế 

trang phục của sinh Nguyễn Lan Anh K8C- TKTT 

2.4. Thực nghiệm  

 Địa điểm thực nghiệm: Khoa Thiết kế thời trang, Trường ĐHSP 

Nghệ Thuật TW 
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2.4.1. Mục đích thực nghiệm 

Trên cơ sở những nội dung đã nghiên cứu, phân tích và đưa ứng 

dụng chấm, mảng, nét trong tranh của của Claude Monet trong dạy học 

môn Đồ họa thời trang 1, ngành TKTT, chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư 

phạm nhằm mục đích: 

- Đánh giá hiệu quả nghệ thuật trong tranh của của Claude Monet 

trên bài Chấm, mảng, nét trên trang phục về tính thẩm mĩ, tính sáng tạo. 

- Đánh giá kiến thức về đồ họa cơ bản, khả năng vận dụng, và tinh 

thần sáng tạo của SV.  

- SV hình thành ý thức yêu mến, kế thừa và phát huy nghệ thuật sử dụng 

bút pháp và mầu sắc của Claude Monets  trên thiết kế trang phục thời trang . 

2.4.2. Phương pháp thực nghiệm 

 - Thực hành dạy trên lớp thực nghiệm, lớp đối chứng.  

 - Phân tích, so sánh điểm số học tập của SV ở lớp thực nghiệm và 

lớp đối chứng. 

 - Điều tra nhận thức của SV sau giờ học thực nghiệm. 

2.4.3. Nội dung, kế hoạch tổ chức thực nghiệm. 

2.4.3.1. Nội dung, đối tượng thực nghiệm. 

Trong khuôn khổ của đề tài, tôi tiến hành thực nghiệm trên 2 nhóm sinh 

viên K8, năm thứ 2 ngành TKTT, trường ĐHSP Nghệ thuật TW.  

Số lượng sinh viên:  

+ Nhóm thực nghiệm: 15 SV 

     + Nhóm đối chứng: 15 SV  

 Giảng viên dạy: ThS. Nguyễn Việt Dũng - Bộ môn Sáng tác Thiết 

kế, Khoa Thiết kế thời trang. 

 Thời gian dạy: 3tuần /1 bài), tổng số giờ: 15 giờ tín chỉ 

 Bài học phần môn Đồ họa thời trang Chấm, Mảng, Nét trên          

trang phục. 
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Một nhóm sẽ tiến hành ứng dụng Nghệ thuật trong tranh Của Claude 

Monet vào thiết kế trang phục Nhóm còn lại sẽ học theo bình thường, 

không yêu cầu sử dụng Nghệ thuật trong tranh Của Claude vào thiết kế 

2.4.3.2. Kế hoạch tổ chức thực nghiệm. 

    Tiến hành các nội dung lên lớp, lí thuyết giống như một bài Đồ họa 

Chấm mảng nét thông thường đối với nhóm đối chứng. 

 Nhóm thực nghiệm thực hiện lên lớp đầy đủ các bước, nhưng đưa 

Nghệ thuật trong tranh Của Claude Monet vào nội dung bài học: 

 - Nhắc lại các kiến thức Đồ họa cơ bản: Về khái niệm Đồ họa thời 

trang Nêu được các nguyên tắc thể hiện bút pháp Chấm mảng nét đồ họa cơ 

bản và các bước thực hành bài tập. 

 - Giới thiệu về nghệ thuật trong tranh của Claude Monet thể hiện 

trong  đồ họa thời trang 

 - Đặc điểm của chấm mảng nét trong bài đồ họa thời trang yêu cầu 

bài tập của từng dạng cụ thể. 

 - Cách sử dụng, mầu sắc, bút pháp của Claude Monet vào thiết kế 

mảng, họa tiết trên trang phục. 

 - Nêu một số ứng dụng của các mẫu thiết kế sử dụng mầu sắc và họa 

tiết trong tranh của Claude Monet ngoài nước. 

 - Theo sát, hướng dẫn, nhận xét và khuyến khích sự sáng tạo trong 

quá trình làm bài. 

 - Thu kết quả và tổ chức đánh giá sản phẩm. 

 Trong dạy học thực nghiệm, GV tổ chức các hoạt động dạy học thể 

hiện rõ vai trò tích cực, chủ động của SV dưới sự hướng dẫn của GV nhằm 

đạt mục tiêu bài học. GV sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy như máy 

chiếu, bài mẫu để đạt kết quả tốt nhất. 

Tại nhóm thực nghiệm, đối chứng đều lấy ý kiến đánh giá sau khi kết 

thúc từng bài. 
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2.4.4.  Tổ chức dạy học thực nghiệm 

Nhằm triển khai nội dung nghiên cứu của đề tài, tôi đã đồng hành 

cùng với giảng viên Nguyễn Việt Dũng thực hiện dạy thực nghiệm theo đề 

cương chi tiết môn Môn Đồ họa thời trang 1 - hệ Đại học chuyên ngành 

TKTT, trường ĐHSP Nghệ Thuật TW.  

2.4.5.  Kết quả thực nghiệm 

2.4.5.1. Về kết quả điểm số 

Bài 3: Chấm, mảng, nét trên trang phục (Môn đồ họa thời trang 1) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

điểm 9,10 điểm 7,8 điểm 5,6

lớp thực nghiệm

lớp đối chứng

 

STT Lớp Số SV Điểm 9,10 Điểm 7,8 Điểm 5,6 

SL % SL % SL % 

1 Thực nghiệm 15 5 75 8 85 2 25 

2 Đối chứng 15 2 25 5 30 8 85 

 Phân tích đánh giá 

Tài liệu giảng dạy ứng dụng nghệ thuật trong tranh của Claude 

Monet vào bài chấm mảng nét trên trang phục đã đáp ứng được yêu cầu của 

bài học. Các bước hướng dẫn phân tích mạch lạc, dễ hiểu phù hợp với trình 
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độ nhận thức của sinh viên. Phần minh họa bằng hình ảnh khá chi tiết. Giúp 

sinh viên hiểu và cảm thụ được màu sắc, bút pháp là điểm nổi bật trong 

tranh của Claude Monet. Từ đó sinh viên vận dụng linh hoạt sáng tạo và có 

cái nhìn phong phú đa dạng trong vẽ thiết kế mẫu trang phục. 

2.4.5.2. Về hiệu quả, chất lượng học tập 

Phân tích đánh giá định tính 

  Quá trình dạy, học thực nghiệm đều được nghiên cứu, phân tích   

đánh giá định tính. Chúng tôi nhận thấy thái độ hứng thú của sinh viên các 

lớp tham gia học thực nghiệm tăng lên nhiều. 

 Các lớp học thực nghiệm được chuẩn bị giáo cụ trực quan phù hợp 

với nội dung tài liệu môn học. Tác động của giáo cụ trực quan trực tiếp tới 

đối tượng người học. Hiệu quả về mặt nhận thức của sinh viên được thể 

hiện qua quá trình chủ động học, cùng trao đổi, giải quyết vấn đề mà giảng 

viên đặt ra trong khi dạy thực nghiệm. Kết quả hoc tập lớp thực nghiệm 

không chỉ cao hơn lớp đối chứng về mặt điểm số mà phương pháp nghiên 

cứu sáng tác cũng có những thay đổi, phù hợp với định hướng sáng tác 

trong thiết kế tạo mẫu trang phục hiện đại. 

Tổng hợp phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá của sinh viên và giảng 

viên về hiệu quả của tài liệu khi đưa nghệ thuật trong tranh của Claude 

Monet vào giảng dạy môn Đồ họa thời trang bài Chấm mảng nét trên trang 

phục. Nhóm đánh giá ở mức rất hiệu quả và hiệu quả chiếm tỷ lệ lớn. 

Nhóm ý kiến đánh bình thường chiếm tỷ lệ nhỏ. Không có ý kiến đánh giá 

không hiệu quả. 
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Chú thích nội dung phiếu khảo sát hiệu quả giờ giảng thực nghiệm và giờ 

giảng đối chứng của sinh viên bài Chấm mảng nét trên trang phục 

STT Nội dung câu hỏi Rất hiệu 

quả 

Hi ệu 

quả 

Bình 

thường 

Chưa 

hiệu quả 

Câu 

1 

Anh (chị) thấy đưa nghệ thuật 

trong tranh của Claude Monet 

vào bài chấm mảng nét trên 

trang phục có hiệu quả cho vẽ 

sáng tác mẫu thiết kế TP không 

X    

Câu 

2 

Nếu dạy bài chấm mảng nét trên 

trang phục theo phương pháp đồ 

họa cơ bản có hiệu quả không 

  X  

Câu 

3 

Vận dụng mầu sắc trong tranh 

của Claude Monet vào bài chấm 

mảng nét trên trang phuc có hiệu 

quả không 

X    

Câu 

4 

Sử dụng bút pháp trong tranh 

của Claude Monet vào làm bài 

tập Chấm mảng nét trên trang 

phục có tốt không 

X    

Câu

5 

Theo anh (chị) trực quan mà GV 

đưa ra có giúp anh chị hiểu thêm 

về phương pháp tả chất bằng 

mầu sắc, bút pháp của Claude 

Monet giúp anh chị biết cách vận 

dụng linh hoạt vào bài không 

X    

Câu 

6 

Giảng viên phân tích về nghệ thuật 

trong tranh của Claude Monet có 

làm cho anh chị thực hiện bài vẽ 

của mình tốt hơn không 

 X   

Câu 

7 

Giảng viên hướng dẫn các bước 

trong quá trình giảng dạy ứng 

dụng nghệ thuật của Claude 

Monet vào bài có hiệu quả 

không 

X    
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Chú thích nội dung phiếu khảo sát hiệu quả giờ giảng thực nghiệm và giờ 

giảng đối chứng của giảng viên bài Chấm mảng nét trên trang phục 

STT Nội dung câu hỏi Rất hiệu quả Hiệu 

quả 

Bình 

thường 

Chưa hiệu 

quả 

1 Việc đưa nghệ thuật trong 

tranh của Claude Monet vào 

giảng dạy bài chấm mảng nét 

trên trang phục theo thầy cô có 

hiệu quả không 

X    

2 Nếu dạy bài chấm mảng nét 

trên trang phục theo phương 

pháp đồ họa cơ bản có hiệu 

quả không ở bài chấm mảng 

nét trên trang phục 

  X  

3 Theo thầy cô vận dụng mầu 

sắc trong tranh của Claude 

Monet vào bài chấm mảng nét 

trên trang phuc có hiệu quả 

không 

X    

4 Theo thầy cô sử dụng bút pháp 

trong tranh của Claude Monet 

vào làm bài tập Chấm mảng 

nét trên trang phục có tốt 

không 

X    

5 Theo Thầy cô việc cấu trúc lại 

bài Chấm mảng nét trên trang 

theo mầu sắc, bút pháp của 

Claude Monet giảng dạy cho 

SV có hiệu quả không 

X    

6 Thầy cô phân tích về nghệ 

thuật trong tranh của Claude 

Monet có làm cho SV thực 

hiện bài vẽ Thiết kế mẫu trang 

phục tốt hơn không 

 X   

7 Nội dung bài dạy hướng dẫn 

các bước Ưng dụng nghệ thuật 

của Claude Monet vào bài có 

hiệu quả không 

X    
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Tổng hợp ý kiến đóng góp 

Ngày 3/11/2017. Nhóm nghiên cứu đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến 

đóng góp của giảng viên khoa Thiết kế thời trang trong nhà trường. Số 

lượng giảng viên tham dự là 15 người. Hội thảo đã nghe tham luận của 

giảng viên dạy môn Đồ họa thời trang, cùng các các GV tham gia dạy giờ 

thực nghiệm và giờ dạy đối chứng. Ngoài ý kiến của bộ môn Sáng tác thiết 

kế nhóm nghiên cứu còn nhận được nhiều ý kiến của các giảng viên trong 

bộ môn Cơ sở ngành, Công nghệ may khi tham gia dự giờ tiết dạy thực 

nghiệm và tiết dạy đối chứng. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá cao nội 

dung tài liệu đưa nghệ thuật trong tranh của Claude Monet vào giảng dạy 

bài chấm mảng nét trên trang phục.  Các mẫu thiết kế đều rất phong phú, đa 

dạng về mầu sắc và bút pháp cách thể hiện phóng khoáng hiện đại phù hợp 

xu hướng. 

Qua giờ dạy thực thực nghiệm trên lớp và dựa vào kết quả của bài 

sau tiết dạy thực nghiệm, cùng phiếu khảo sát lấy ý kiến của giảng viên và 

sinh viên, cũng như sự góp ý đánh giá, thảo luận tại hội thảo các tổ chuyên 

môn trong khoa. Tôi và ThS. Nguyễn Việt Dũng giảng viên cùng trực tiếp 

hướng dẫn thực hành đã có cuộc hội ý dựa trên kết quả tổng hợp ý kiến. 

Chúng tôi cùng nhận thấy phần lớn SV đều đánh giá những phác thảo được 

vẽ theo hiểu biết và cảm nhận của nghệ thuật trong tranh của họa sĩ  Claude 

Monet (Lớp thực nghiệm) có sự phong phú đa dạng về cách biểu đạt mầu 

sắc cũng như ánh sáng, các mảng mầu được tạo ra bởi sự kết hợp những nét 

mầu tương phản tạo nên vẻ lung linh cho bộ trang phục. Với bút pháp 

phong phú tự do ngẫu hứng tạo nên những bố cục mảng mới lạ làm cho 

mẫu thiết kế trở nên phong phú đa dạng và tạo nên một phong cách hiện 

đại. Các SV tham gia nhóm thực nghiệm đều có sự hứng thú và sôi nổi 

trong giờ học. Các bài Đồ họa thời trang ứng dụng nghệ thuật trong tranh 

của Claude Monet có tạo hình trang trí đẹp, hợp xu hướng. Tốt hơn rất 
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nhiều cách vẽ cơ bản (Lớp đối chứng) các bạn bị lệ thuộc gò bó các nguyên 

tắc sử dụng chấm mảng nét trong đồ họa một cách khô cứng. Cách bố cục 

trang phục mảng chính phụ rõ ràng, màu sắc đậm nhạt khá tốt, tuy nhiên 

chưa phong phú về mầu sắc và bút pháp bị khô cứng làm cho mẫu thiết kế 

chưa được phong phú 

Ở tiết học thực nghiệm số điểm khá giỏi chiếm tỉ lệ lớn hơn và số 

điểm trung bình cũng hạn chế hơn so với tiết học đối chứng. Trên cơ sở 

tổng hợp số phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của SV, tỉ lệ các phiếu đánh 

giá tiết học thực nghiệm đều đạt hiệu quả bài cao hơn 

Các em SV ở nhóm thực nghiệm có khả năng vận dụng nghệ thuật 

trong tranh của Claude Monet vào các bài tập Chấm, mảng, nét trên trang 

phục. Từ bút pháp, cách thể hiện SV sáng tạo thành rất nhiều hình thức thể 

hiện chấm, mảng, nét to, nhỏ, chuyển động khác nhau ứng với từng mẫu 

thiết kế trang phục thời trang cụ thể. 

 Thông qua phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của SV nhận thấy: 

SV rất hứng thú và yêu thích nghệ thuật trong tranh của Claude 

Monet. Hiểu hơn trường phái nghệ thuật Ấn tượng với bút pháp phóng 

túng, ngẫu hứng bay bổng, tạo ra sự chuyển động của ánh sáng và mầu sắc. 

Nhiều em manh nha nghiên cứu sâu hơn nghệ thuật trong tranh của Claude 

Monet ứng dụng vào bài Tạo mẫu trang phục. 

2.4.6. Đánh giá thực nghiệm 

 Qua quá trình thực nghiệm ứng dụng nghệ thuật trong tranh của 

Claude Monet trong dạy học môn Đồ họa thời trang 1 tôi nhận thấy có 

những ưu điểm và hạn chế sau: 

+ Ưu điểm:  

- Là một đề tài có tính ứng dụng cao trong chuyên ngành TKTT. 

- SV rất hứng thú với mảng đề tài 

- SV sáng tạo hơn trong việc sử dụng bút pháp nghệ thuật trong tranh 

của Claude Monet vào các bài tập cụ thể theo khả năng và thẩm mỹ riêng. 
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- Đề tài thể hiện chấm, mảng, nét trên nhiều dạng trang phục phong phú 

- Kết quả bài tập của SV đạt chất lượng tốt 

- SV hiểu thêm về trường phái nghệ thuật Ấn tượng đặc biệt là tranh 

của Claude Monet. 

 + Hạn chế: 

 Ứng dụng của đề tài rất tốt song có hạn chế là sinh viên còn đang lệ 

vào cách tả chất trong tranh của Claude Monet. Nhưng sau nhận xét góp ý 

của GV sinh viên dần hiểu ra và có hướng sáng tạo hơn.  

Qua đánh giá ưu điểm và hạn chế, chúng ta thấy được kết quả mà 

thực nghiệm mang lại thực sự rất hiệu quả. SV nắm bắt phương pháp sử 

dụng chấm, mảng, nét khá nhanh và vận dụng vào bài Chấm mảng nét trên 

trang phục cơ bản thành thục. Mặc dù còn chút hạn chế. Song với ưu điểm 

độc đáo, mang tính sáng tạo và vận dụng rất đa dạng, phong phú, nghệ 

thuật trong tranh của Claude Monet có thể ứng dụng trên bài Chấm, mảng, 

nét trên trang phục với nhiều cách kết hợp khác nhau tạo nên sự đa dạng về 

hình cũng như bố cục cho các mẫu trang phục. Hơn nữa, kết hợp với sự 

sáng tạo mang yếu tố cá nhân, nhiều phương án tạo chất trên bề mặt, nhiều 

sắc thái thể hiện. Ngoài góp phần nâng cao chất lượng kiến thức đồ họa cơ 

bản, đề tài còn giáo dục them cho SV về giá trị của nghệ thuật ấn tượng 

trong trào lưu sáng tạo nghệ thuật. 

Với sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang như hiện nay có 

thể thấy rằng đây là một hướng đi đúng phù hợp với chuyên ngành TKTT. 

Các bài đồ họa cơ bản sẽ là nền tảng để SV thiết kế trang phục trong môn 

học Tạo mẫu trang phục, theo đặc điểm nhân thể con người. Từ đó tạo ra  

mẫu trang phục đẹp, hiện đại, bắt nhịp với xu hướng thời trang thế giới. 

Như vậy, dù chỉ dừng lại ở cách thể hiện bút pháp và mầu sắc, song 

đây là bước đầu để củng cố những kiến thức nền móng vững chắc về Đồ 

họa thời trang cho SV ngành TKTT. Thấy được vẻ đẹp trong tranh của 

Claude Monet về bố cục, mầu sắc, đường nét, bút pháp, cách thể hiện.Từ 
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đó mở ra những ý tưởng mới về ứng dụng chấm, mảng, nét trên các trang 

phục được các em thiết kế sau này. 

 

Hình 3: Mẫu phác thảo của SV Nguyễn Thị Thủy K8A- TKTT 

Tiết dạy đối chứng (1), Tiết dạy thực nghiệm (2)  

 

Hình 4: Mẫu phác thảo của SV Nguyễn Thị Thủy K8A- TKTT 

Tiết dạy đối chứng (1), Tiết dạy thực nghiệm (2)  
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Hình 5: Mẫu phác thảo của SV Nguyễn Thị Thủy K8A- TKTT 

Tiết dạy đối chứng (1), Tiết dạy thực nghiệm (2)  

 

  

Hình 6: Mẫu phác thảo của SV Nguyễn Lan Anh K8B- TKTT 

Tiết dạy đối chứng (1), Tiết dạy thực nghiệm (2)  
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Hình 7: Mẫu phác thảo của SV Nguyễn Lan Anh K8B- TKTT 

Tiết dạy đối chứng (1), Tiết dạy thực nghiệm (2)  

 

 

Hình 8: Mẫu phác thảo của SV Nguyễn Lan Anh K8B- TKTT 

Tiết dạy đối chứng (1), Tiết dạy thực nghiệm (2)  
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 Tiểu kết  

  Qua chương 2, chúng ta nói rõ hơn về ứng dụng nghệ thuật trong tranh 

của Claude Monet trong giảng dạy môn Đồ họa thời trang, Định hướng 

phương pháp dạy học môn Đồ họa thời trang trong Khoa Thiết kế thời trang. 

Cách vận dụng nghệ thuật trong tranh của Claude Monet vào bài Chấm, mảng 

nét trong môn Đồ họa thời trang, sử dụng được tổ hợp chấm, mảng, nét trong 

tranh của Claude Monet trong thiết kế bài Chấm mảng nét trên trang phục. 

Sản phẩm ứng dụng Chấm mảng nét trong tranh của Claude trong bài tập 

chuyên ngành của sinh viên thiết kế thời trang. 

 Ứng dụng Nghệ thuật trong tranh của Claude Monet để thể hiện bút 

pháp Chấm mảng nét trong môn Đồ họa thời trang. Hướng dẫn sinh viên ứng 

dụng Nghệ thuật trong tranh của Claude Monet vào thiết kế chấm, mảng, 

nét trên trang phục. 

 Từ những nghiên cứu trên, tiến hành ứng dụng vào thực tế giảng dạy 

qua phần thực nghiệm sư phạm. Luận văn đã phân tích, đánh giá kết quả 

bài tập và phiếu ý kiến của SV sau bài học. Kết quả thu được đạt chất 

lượng tốt, cho thấy  tính thực thi của đề tài là rất cao. Từ đó nhận thấy rằng, 

ứng dụng Nghệ thuật trong tranh của Claude Monet vào thiết kế bàiChấm, 

mảng, nét trên trang phục. Rất phù hợp với đề cương chi tiết môn Đồ họa 

thời trang 1 và tính đặc thù của chuyên ngành TKTT 
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KẾT LUẬN 

Claude Monet là một họa sĩ vĩ đại của nước Pháp. Ông được xem là 

cha đẻ của trường phái hội họa ấn tượng, trường phái cho phép người nghệ 

sĩ thể hiện rõ nét nhận thức, cảm xúc của bản thân trước các sự vật, hiện 

tượng thiên nhiên, thể hiện lối vẽ phóng khoáng, bằng những nét vẽ nhanh 

nhấn mạnh đến sự chuyển động của ánh sáng nhằm ghi lại chính xác tổng 

quan khung cảnh thông qua cái nhìn tươi mới về thế giới.  

  Khoa Thiết kế Thời trang với mục tiêu là đào tạo những họa sĩ thiết 

kế trong lĩnh vực thời trang may mặc, vì vậy sinh viên cần có những kiến 

thức, kỹ năng thực hành tốt hệ thống các bài đồ họa thời trang chuyên 

ngành mang tính sáng tạo. Bằng ngôn ngữ tạo hình mang tính biểu tượng, 

tượng trưng, khái quát hoá… Sinh viên khoa TKTT không những học Đồ 

họa thời trang để biết cách vẽ, cách biểu đạt ý tưởng thông qua ngôn ngữ 

tạo hình mà còn biết cách phân tích, đánh giá, cảm nhận thẩm mỹ trong 

nghệ thuật nói chung và thời trang nói riêng… Từ đó ứng dụng vào thiết kế 

những bộ sưu tập thời trang trong may mặc phù hợp với thị hiếu, xu hướng 

đòi hỏi của toàn xã hội. Việc dạy học môn Đồ họa thời trang nhằm hình 

thành và phát triển những kiến thức, kĩ năng cơ bản và nâng cao trình độ 

cho sinh viên theo học khoa TKTT. Nghiên cứu nghệ thuật trong tranh của 

Claude Monet giúp cho SV hiểu và áp dụng sáng tạo trong quá trình học tập 

môn Đồ họa thời trang đặc biệt là bài Chấm, Mảng, Nét trên trang phục.  

  Lựa chọn nghệ thuật trong tranh của Claude Monettrong giảng dạy 

Đồ họa thời trang cho sinh viên chuyên ngànhThiết kế thời trang nhằm vừa 

đảm bảo tính thẩm mỹ vừa thể hiện sự sự giao thoa giữa thời trang và hội 

họa là điều mà các họa sĩ thiết kế từ lâu đã rất quan tâm, chú ý và tìm tòi 

thể nghiệm bởi nghệ thuật trong tranh của Claude Monet mang những  giá 

trị tạo hình độc đáo ấn tượng, sinh động, gần gũi rất phù hợp với cách tạo 

hình bằng cách sử dụng chấm mảng nét trên trang phục. Đó là lý do đề tài  
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nghiên cứu Nghệ thuật trong tranh của Claude Monet vận dụng giảng dạy 

môn Đồ họa thời trang - Khoa Thiết kế Thời trang - Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ thuật TW”, với mong muốn đưa ra một số giải pháp sáng tạo 

góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành TKTT của trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Thực tế qua thực nghiệm sư phạm đã cho thấy rằng, ứng dụng Nghệ 

thuật trong tranh của Claude Monet vận dụng giảng dạy môn Đồ họa thời 

trang 1đạt hiệu quả rất tốt. Sinh viên dễ nắm bắt những kiến thức về đồ họa 

cơ bản, sử dụng chấm, mảng, nét vận dụng vào thực tế trên các sản phẩm 

thời trang đã mang lại hiệu quả thẩm mĩ cao hơn. 

Kết quả của nghiên cứu này cũng góp phần khẳng định việc ứng 

dụng  Nghệ thuật trong tranh của Claude Monet vận dụng giảng dạy môn 

Đồ họa thời trang 1 là hướng đi đúng đắn, giúp SV mở rộng kiến thức, phát 

huy tính sáng tạo. Từ đó SV có thể thiết kế các mẫu thời trang phong phú 

đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. 

Trong thời đại hội nhập hiện nay, sự bùng nổ công nghệ đặc biệt là 

công nghệ 4.0. Thời trang cũng không nằm ngoài vòng phát triển ấy. Đó 

cũng là những trăn trở của các nhà thiết kế trong nước làm sao thời trang 

trong nước sánh kịp với toàn thế giới. Chính vì vậy ứng dụng Nghệ thuật 

trong tranh của Claude Monet vận dụng giảng dạy môn Đồ họa thời 

trang 1 nhằm giáo dục cho sinh viên những kiến thức cơ bản, để ứng 

dụng linh hoạt vào chuyên ngành thời trang là điều hết sức quan trọng. 

Điều đó sẽ là hành trang cho các em vững bước trên con đường sự 

nghiệp trong tương lai. 
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- Điện thoại: 0988880844, email: quyen2602@gmail.com 

2. Thông tin chung về môn học 

- Tên môn học Đồ họa Thời trang 1 

- Mã môn học: FAD 2012    Số tín chỉ: 02 

- Loại môn học: Tự chọn 

- Môn học tiên quyết: Không 

- Môn học kế tiếp: Đồ họa thời trang 2 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

 + Nghe giảng lý thuyết: 08 

 + Thực hành (thảo luận...): 20 

 + Tự học (tự NC): 02 

3. Mục tiêu môn học 

3.1. Mục tiêu chung 

 Kiến thức 

- Nhớ được các khái niệm chép và sáng tác thổ cẩm, các yêu cầu kĩ 

thuật và phương pháp vẽ chất liệu màu nước.  

- Nhớ được khái niệm chấm-mảng-nét 

- Làm quen với ghi chép thực tế làm tư liệu, phát huy tính sáng tạo và 

cách nhìn về mảng, hình, màu sắc. 

 Kĩ năng 

- Vận dụng với ngôn ngữ xúc tích, cô đọng bằng phương pháp diễn tả 

lược giản của đồ họa.  

- Nắm được phương pháp thực hành đồ họa cơ bản, các phương pháp 

kí họa, thâm diễn sâu. 

- Phát huy tính sáng tạo và cách nhìn về mảng, hình vận dụng cho các 

bài tập chuyên ngành. 

 Thái độ 

- Nâng cao nhận thức thẩm mỹ, khả năng cảm thụ cái đẹp. 
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- Hình thành thái độ 

- Có khả năng sáng tạo và tư duy độc lập trong lĩnh vực thiết kế Ðồ 

họa. 

- Có khả năng giao tiếp tốt, dễ dàng làm việc tại doanh nghiệp trong 

và ngoài nước. 

3.2. Mục tiêu chi tiết môn học 

3.2.1. Mục tiêu chi tiết  

               Mục 

tiêu 

Nội dung 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

Chương 1: 

Chép và sáng 

tác thổ cẩm  

I.A.1. Nhớ được 

các  khái niệm chép 

và sáng tác thổ 

cẩm. 

I.B.2. Hiểu được 

các khái niệm, 

chép và sáng tác 

thổ cẩm 

I. C.1. Áp 

dụng các khái 

niệm chép và 

sáng tác thổ 

cẩm. 

Chương 2: 

Chép mẫu theo 

catalogue bằng 

màu nước. 

II.A.1. Nhớ được 

yêu cầu kĩ thuật của 

chất liệu màu nước. 

II.A.2. Nhớ được 

phương pháp vẽ 

màu nước. 

II.B.1.2.3.Hiểu 

được khái niệm, 

khả năng biểu 

hiện, ứng dụng 

của chất liệu màu 

trong hội  họa. 

Áp dụng các 

phương pháp vẽ 

màu nước vào 

mẫu vẽ mẫu thời 

trang. 

III. C.1. Vận 

dụng phương 

pháp vẽ màu 

nước vào bài 

tập 

Chương 3: III.A.1. Nhớ được III.B.1,2, Hiểu II. C.1. Vận 
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Chấm - mảng - 

nét trên trang 

phục 

các khái niệm chấm 

- mảng - nét 

 

được  khái niệm 

chấm-mảng-nét 

dụng chấm-

mảng-nét vào 

thiết kế trang 

phục. 

 

- Bậc 1: Nhớ, biết (A) 

- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B) 

- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C) 

- Số La mã: Chương 

- Số Ả rập: thứ tự mục tiêu. 

3.2.2.  Bảng tổng hợp mục tiêu chi tiết 

Mục tiêu 

Nội dung 

Bậc 1 Bậc 2 

 

Bậc 3 

 

Tổng 

Chương 1: Chép và sáng tác 

thổ cẩm  

1 1 1 3 

Chương 2: Chép mẫu theo 

catalogue bằng màu nước. 

2 3 1 6 

Chương 3: Chấm - mảng - 

nét trên trang phục. 

2 2 1 5 

Tổng 5 6 3 14 

 

4. Tóm tắt nội dung môn học 

Truyền thông, quảng cáo dần trở thành một phần không thể thiếu 

trong xã hội hiện đại. Thiết kế đồ họa thuộc lĩnh vực nghệ thuật ứng dụng, 

là sự kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo và kỹ thuật. Đồ họa có mặt trong cuộc 

sống từ những ấn phẩm đơn giản như nhãn mác, đến những sản p hẩm 
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truyền thông mang tính công nghệ cao như hình ảnh của game hay hiệu 

ứng truyền hình… 

Thiết kế đồ họa Thời trang sáng tạo dựa trên sự kết hợp giữa ý tưởng 

kết hợp với kỹ thuật đồ họa cơ bản để tạo ra những tác phẩm thời trang 

phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Nội dung môn học giúp sinh viên 

có được kiến thức về đồ họa một cách cơ bản nhất làm tiền đề cho khối 

kiến thức kế tiếp của Đồ họa Thời trang 2,3 như làm quen với ghi chép hoa 

văn thổ cẩm, chép mẫu theo catalogue  thực tế làm tư liệu, phát huy tính 

sáng tạo và cách nhìn về mảng, hình, màu sắc, ngôn ngữ xúc tích của đồ 

họa cơ bản như chấm-mảng-nét vận dụng khéo léo trên trang phục làm tư 

liệu cho các bài tập chuyên ngành. 

5. Nội dung chi tiết môn học 

Chương 1: Chép và sáng tác hoa văn thổ cẩm 

1.1. Khái quát hoa văn thổ cẩm một số dân tộc ở Việt Nam. 

1.1.1. Khái quát hoa văn thổ cẩm một số dân tộc ở Việt Nam 

1.1.2. Giá trị của hoa văn thổ cẩm 

1.1.1.1 Giá trị vật chất 

1.1.1.2 Giá trị tinh thần 

1.1.2. Kỹ thuật tạo hoa văn thổ cẩm một số dân tộc ở Việt Nam 

1.1.3. Khái niệm thổ cẩm  

1.2. Phương pháp ghi chép hoa văn thổ cẩm 

1.3.1. Nghiên cứu đối tượng ghi chép  

1.3.2. Ghi chép thâm diễn bằng nét  

1.3.3. Thể hiện bằng chất liệu màu bột  

1.3.4. Phác thảo 

1.3.5. Hoàn thiện  

1.3. Phương pháp sáng tác hoa văn thổ cẩm 

1.3.1. Lược giản họa tiết thổ cẩm 
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1.3.2. Đưa họa tiết thổ cẩm  đã lược giản về hình khối cơ bản 

1.3.3. Hòa sắc bằng chất liệu màu bột 

1.3.4. Phác thảo 

1.3.5. Hoàn thiện 

Chương 2: Chép mẫu theo catalogue bằng màu nước. 

2.1. Khái quát một số chất liệu trong hội họa 

2.1.1. Chất liệu màu bột 

2.1.2. Chất liệu màu sơn dầu 

2.1.2. Chất liệu phấn màu 

2.1.4. Chất liệu màu nước 

2.2. Khái niệm, khả năng biểu hiện và ứng dụng của chất liệu màu 

nước 

2.2.1. Khái niệm màu nước 

2.2.2. Khả năng biểu hiện của chất liệu màu nước 

2.2.3. Ứng dụng của chất liệu màu nước 

2.3. Phương pháp chép Catalogue bằng màu nước 

2.3.1. Lựa chọn đối tượng 

2.3.2. Ghi chép đối tượng 

2.3.2. Tiến hành vẽ màu nước  

2.3.4. Phác thảo 

2.3.5. Hoàn thiện. 

Chương 3: Chấm - Mảng - Nét trên trang phục 

3.1. Các khái niệm  

3.1.1. Khái niệm Chấm-Mảng-Nét  

3.1.2. Khái niệm ghi chép  

3.1.3. Khái niệm cách điệu 

3.2. Ý nghĩa 

3.2.1. Ý nghĩa của đường nét 
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3.2.2. Ý nghĩa của mảng 

3.3. Phương pháp thể hiện Chấm-Mảng-Nét trên trang phục 

3.3.1. Chọn đối tượng 

3.3.2. Lược giản đối tượng ghi chép 

3.3.3. Thể hiện mẫu bằng màu đen trắng 

3.3.4. Phác thảo 

3.3.5. Hoàn thiện 

6 . Tài liệu học tập 

6.1. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ môn Thiết kế thời trang, Bài giảng môn Đồ họa thời trang 1 

2. Phạm Viết Song (1999), Tự học vẽ, Nxb Giáo dục. 

3. Nguyễn Quân (2006), Ngôn ngữ của hình và màu sắc, Nxb Văn hóa 

Thông tin 

7.  Hình thức tổ chức dạy học 

7.1. Lịch trình chung 

Tuần Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học  

Tổng 

(Giờ TC) Lý thuyết 

Thực 

hành 

Tự học/tự 

nghiên 

cứu 

1 
Chương 1 

(Nội dung 1) 

2  1 3 

2  3  3 

3  3  3 

4 
Chương 2 

(Nội dung 2) 

3   3 

5  3  3 

6  3  3 

7 Chương 3 

(Nội dung 3) 

3   3 

8  3  3 
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9  3  3 

10  2 1 3 

 Tổng 8 20 2 30 

 

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung 

Tuần 1-Chương 1: Chép và sáng tác Thổ cẩm 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Lí thuyết 

 

2 1.1. Khái quát hoa văn 

thổ cẩm một số dân tộc 

ở Việt Nam. 

1.1.1. Khái quát hoa văn 

thổ cẩm một số dân tộc ở 

Việt Nam 

1.1.2. Giá trị của hoa văn 

thổ cẩm 

1.1.1.1 Giá trị vật chất 

1.1.1.2 Giá trị tinh thần 

1.1.2. Kỹ thuật tạo hoa 

văn thổ cẩm một số dân 

tộc ở Việt Nam 

1.1.3. Khái niệm thổ cẩm  

1.2. Phương pháp ghi 

chép hoa văn thổ cẩm 

1.3.1. Nghiên cứu đối 

SV đọc 

TL tr… 
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tượng ghi chép  

1.3.2. Ghi chép thâm diễn 

bằng nét  

1.3.3. Thể hiện bằng chất 

liệu màu bột  

1.3.4. Phác thảo 

1.3.5. Hoàn thiện  

1.3. Phương pháp sáng 

tác hoa văn thổ cẩm 

1.4.1. Lược giản họa tiết 

thổ cẩm 

1.4.2. Đưa họa tiết thổ 

cẩm  đã lược giản về hình 

khối cơ bản 

1.4.3. Hòa sắc bằng chất 

liệu màu bột 

1.4.4. Phác thảo 

1.4.5. Hoàn thiện 

KT - ĐG  Bài tập tuần  

(Bài kiểm tra số 1) 

  

Tự học 1 Phác thảo mẫu thổ cẩm  

bằng màu bột. 

 Giảng 

viên 

hướng 

dẫn 

 

Tuần2 - Chương 1: Chép và Sáng tác Thổ cẩm 

Hình thức tổ Số giờ Nội dung chính Yêu cầu Ghi chú 
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chức dạy học TC sinh 

viên 

chuẩn bị 

 

Thực hành 3 

 

Phác thảo mẫu thổ cẩm 

bằng màu bột. 

-Dụng 

cụ: Bút 

lông tròn 

các cỡ, 

bút sắt, 

mực nho, 

giấy vẽ. 

 

Tuần 3 - Chương 1: Chép và Sáng tác Thổ cẩm 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Thực hành 3 Sáng tạo hoa văn dựa trên 

hoa văn đã chép.  

-Dụng 

cụ: Màu 

bột, bút 

lông 

giấy, 

thước 

kẻ… 

 

 

Tuần 4 - Chương 2: Chép mẫu theo Catalogue bằng màu nước 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 
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Lí thuyết 

 

3 2.1. Khái quát một số 

chất liệu trong hội họa. 

2.1.1. Chất liệu màu bột 

2.1.2. Chất liệu màu sơn 

dầu 

2.1.2. Chất liệu phấn màu 

2.2. Khái niệm, khả 

năng biểu hiện và ứng 

dụng của chất liệu màu 

nước. 

2.2.1. Khái niệm màu 

nước. 

2.2.2. Khả năng biểu hiện 

của chất liệu màu nước. 

2.2.3. Ứng dụng của chất 

liệu màu nước 

2.3. Phương pháp chép 

Catalogue bằng màu 

nước. 

2.3.1. Lựa chọn đối tượng 

2.3.2. Ghi chép đối tượng 

2.3.2. Tiến hành vẽ màu 

nước  

2.3.4. Phác thảo 

2.3.5. Hoàn thiện. 

SV đọc 

TL tr… 

 

 

KT - ĐG  Bài kiểm tra giữa kỳ 

(Bài kiểm ta số 2) 
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Tuần 5 - Chương 2: Chép mẫu theo Catalogue bằng màu nước 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Thực hành 3 Chép mẫu theo catalogue 

bằng chì 

-Dụng 

cụ: Màu 

bột, bút 

lông 

giấy, 

thước 

kẻ… 

 

Tuần 6 - Chương 2: Chép mẫu theo Catalogue bằng màu nước 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Thực hành 3 Chép mẫu theo catalogue 

bằng màu nước. 

  

 

Tuần 7 - Chương 3: Chấm-Mảng-Nét trên trang phục 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Lí thuyết 

 

3 3.1. Khái niệm  

3.1.1. Khái niệm Chấm-

Vở, bút 

ghi chép 
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Mảng-Nét  

3.1.2. Khái niệm ghi chép  

3.1.3. Khái niệm cách 

điệu 

3.2. Ý nghĩa 

3.2.1. Ý nghĩa của đường 

nét 

3.2.2. Ý nghĩa của mảng 

3.3. Phương pháp thể 

hiện Chấm-Mảng-Nét 

trên trang phục 

3.3.1. Chọn đối tượng 

3.3.2. Lược giản đối 

tượng ghi chép 

3.3.3. Thể hiện mẫu bằng 

màu đen trắng 

3.3.4. Phác thảo 

3.3.5. Hoàn thiện 

KT – ĐG  Bài thi kết thúc học 

phần  

 

  

 

Tuần 8: Chương 3 - Chấm-Mảng-Nét trên trang phục 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 
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Thực hành 3 - Phác thảo mẫu chép 

bằng chì 

- Chuyển mẫu đã ghi chép 

sang Chấm-mảng - nét. 

-Bút chì, 

bút sắt, 

bút lông, 

mực nho 

tẩy,  giấy 

vẽ. 

 

 

Tuần 9: Chương 3 - Chấm-Mảng-Nét trên trang phục 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Thực hành 3 - Chuyển mẫu đã ghi chép 

sang Chấm-mảng - nét. 

Bút lông 

tròn các 

cỡ, bút 

sắt, mực 

nho, giấy 

vẽ. 

 

 

Tuần 10: Chương 3 - Chấm-Mảng-Nét trên trang phục 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu 

sinh 

viên 

chuẩn bị 

Ghi chú 

 

Thực 

hành+Tự học  

2+1 - Chuyển mẫu đã ghi chép 

sang Chấm-mảng - nét. 

Bút lông 

tròn các 

cỡ, bút 
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sắt, mực 

nho, giấy 

vẽ. 

 

8. Chính sách đối với môn học 

- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ tín chỉ của học phần); 

- Tuân thủ nội quy của lớp học; 

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn 

học; 

- Nộp bài tập lớn đúng hạn, nếu không có bài tập lớn, không có điểm hết 

môn. 

 

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn 

học. 

+ Mục đích và trọng số kiểm tra 

Hình thức Mục đích, hình thức KT - ĐG Trọng số 

Đánh giá thường xuyên Tính chuyên cần và ý thức học tập 

của sv, điểm danh hàng ngày. 

10% 

Bài kiểm tra số 1 

Khả năng chép và sáng tác hoa văn 

thổ cẩm 

HT:Thực hành 
40% 

Bài kiểm tra số 2 

 

Khả năng chép catalogue bằng màu 

nước 

HT:Thực hành 

Bài thi cuối kỳ 

Khả năng thể hiện bài chấm-mảng-

nét 

HT:Thực hành 

50% 
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 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ĐG:  

*Tiêu chí chung: 

1)  Bài tập thiết kế có bố cục hợp lý, đáp ứng đúng nội dung, yêu cầu. 

2)  Họa tiết khai thác gây ấn tượng, sáng tạo.  

3)  Cách thể hiện có cá tính, đúng chủ đề. 

4)  Biết làm chủ được hình, mảng, nét, chất liệu màu thể hiện. 

5)  Kỹ năng thể hiện tốt, trình bày bài đẹp. 

6) Kỹ năng thể hiện tốt, trình bày bài đẹp. 

*Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt các tiêu chí: 

Điểm Tiêu chí 

9 - 10 - Đạt cả 6 tiêu chí 

7 - 8,9 - Đạt 4 tiêu chí đầu. 

- Tiêu chí 5: Chưa đạt. 

- Tiêu chí 6: Kỹ năng, trình bày bài còn lúng 

túng. 

5 - 6,9 - Đạt tiêu chí 1,2,3 

- Tiêu chí 4: Hòa sắc chưa phù hợp với nội 

dung. 

- Tiêu chí 5, 6: chưa đạt 

Dưới 5 - Không đạt từ ba tiêu chí. 

 

- Tích cực tham gia thảo luận, đi học chuyên cần: 10%  

- Bài kiểm tra số 1+2: 40% số điểm  

- Thi kết thúc học phần: 50% số điểm  
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Trưởng bộ môn 

 

 

 

  GV viết đề cương  

 

ThS. Phạm Thị Mai Hoa 

 

GVsửa đề cương  

 

ThS. Nguyễn Việt Dũng 

 

 

Ban Giám hiệu Phòng Đào tạo 

 

 

 

Trưởng Khoa 

 

 

ThS. Hoàng Thị Oanh 

 



 90 

Phụ lục 2 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

[Nguồn: sưu tầm] 

 

 

Hình 2.1: Ấn tượng mặt trời mọc 

 

Hình 2.2: Cây cầu Nhật Bản 
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Hình 2.3: Nhà Ga 

 

Hình 2.4: Thiếu nữ trong vườn 
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Hình 2.5: Nhà Thờ  

  

Hình 2.6: Tranh vẽ hoa súng của họa sĩ Claude Monet  
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Hình 2.7: Tranh Đống rơm của họa sĩ Claude Monet  

 

 

 

Hình 2.8: Hoa trong vườn của họa sĩ Claude Monet  
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Hình 2.9: Tranh Hoa trong hồ của họa sĩ Claude Monet  

 

 

 

Hình 2.10: Bức Hoa sen nước của họa sĩ Claude Monet  
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Hình 2.11: Bức Cây trong vườn nhà của họa sĩ Claude Monet  

 

 

 

Hình 2.12: Bức Thêu trong vườn của họa sĩ Claude Monet  
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Hình 2.13: Tranh Nắng trong vườn của họa sĩ Claude Monet  

 

 

 

Hình 2.14: Phác thảo mẫu trang phục sử dụng mầu sắc  
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Hình 2.15:  Mẫu thiết kế lấy cảm hứng trong tranh họa sĩ Claude Monet 

 

 

Hình 2.16:  Mẫu thiết kế lấy cảm hứng mầu sắc trong tranh Claude Monet 
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Hình 2.17: Mẫu thiết kế lấy cảm hứng ánh sáng và mầu sắc trong tranh 

Monet 

 

 

Hình 2.18: Mẫu thiết lấy cảm hứng ánh sáng và mầu sắc  

trong tranh Monet 
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Hình 2.19: Mẫu phác thảo của SV Nguyễn Thị Thủy K8A- TKTT 

Tiết dạy đối chứng (1), Tiết dạy thực nghiệm (2)  

  

Hình 2.20: Mẫu phác thảo của SV Nguyễn Thị Thủy K8A- TKTT 

Tiết dạy đối chứng (1), Tiết dạy thực nghiệm (2)  
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Hình 2.21: Mẫu phác thảo của SV Nguyễn Thị Thủy K8A- TKTT 

Tiết dạy đối chứng (1), Tiết dạy thực nghiệm (2)  

 

  

Hình 2.22: Mẫu phác thảo của SV Nguyễn Lan Anh K8B- TKTT 

Tiết dạy đối chứng (1), Tiết dạy thực nghiệm (2)  
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Hình 2.23: Mẫu phác thảo của SV Nguyễn Lan Anh K8B- TKTT 

Tiết dạy đối chứng (1), Tiết dạy thực nghiệm (2)  

 

Hình 2.24: Mẫu phác thảo của SV Nguyễn Lan Anh K8B- TKTT 

Tiết dạy đối chứng (1), Tiết dạy thực nghiệm (2)  


