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MỞ ĐẦU
1 Lí d chọn đề tài
Dân tộc Cơtu là một trong 54 cộng đ ng các dân tộc Việt Nam, theo điều
tra dân số, tộc người Cơtu cho đến thời đi m năm 2009 có khoảng 61.588
người, cư trú lâu đời ở miền núi tây b c tỉnh Quảng Nam, tây nam tỉnh Th a
Thiên Huế, liền khoảnh với địa bàn phân bố tộc Cơtu bên ào. H thuộc số cư
dân cư trú lâu đời ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên [19, tr. 16].
Trong quá trình hình thành và phát tri n, người Cơtu là một trong
những dân tộc c n bảo lưu được các giá trị nguyên gốc của văn hoá truyền
thống, đó là kiến trúc, nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật di n xướng dân
gian

Đ tạo nên bức tranh sinh động, phong phú, đa dạng, đầy sức sống,

là chủ nhân của một nền văn hóa với bản s c riêng và mang s c thái độc
đáo. Những di sản văn hóa của người Cơtu đ và đang được các nhà khoa
h c, văn hóa trong và ngoài nước quan tâm và nghiên cứu.
Trên l nh vực nghệ thuật tạo hình, người Cơtu có những thành tựu nổi
bật so với các dân tộc khác trong vùng được th hiện qua các công trình
kiến trúc, tác ph m điêu kh c và các đ dùng, vật dụng hằng ngày, đ c biệt
trên trang phục truy n thống được tạo hình, chế tác rất tinh xảo với nhiều
mô t p hoa văn độc đáo phản ánh cuộc sống lao động, sinh hoạt c ng như
t n ngưỡng có giá trị nghệ thuật cao, góp phần làm nên t nh đa dạng trong
văn hóa việt nam.
Trang phục truyền thống và các mô t p hoa văn trang tr ch nh là n t
đ c s c trong di sản văn hoá của đ ng bào Cơtu, với n t đ c trưng về thủ
pháp tạo hình, chất liệu, màu s c, bố cục

t lâu luôn được xem là niềm tự

hào chung của dân tộc Cơtu với những n t đẹp tinh túy, hội tụ nhiều yếu tố
độc đáo của đ ng bào vùng cao. Tuy nhiên những giá trị truyền thống của
dân tộc Cơtu đang có nguy cơ mai một do chịu sự tác động bởi m t trái của
sự giao thoa văn hóa và nền kinh tế thị trường. Việc nghiên cứu, giới thiệu,
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bảo t n và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống Cơtu trong đó có
các mô t p hoa văn trang tr trên trang phục là bức thiết.
à h a s , giảng viên môn m thuật và đang công tác, cư trú tại Quảng
Nam, được tiếp xúc, tìm hi u, nghiên cứu về nghệ thuật trang tr trên trang
phục của người Cơtu, tác giả c ng thấy một phần trách nhiệm của mình
trong việc bảo t n và phát huy bản s c văn hóa dân tộc. Có nhiều giải pháp
đ giải quyết vấn đề trên. Với tôi, cách bảo t n tốt nhất là hướng đến việc
giáo dục con người, đưa những giá trị văn hóa cần bảo t n vào trong các
cấp h c, đ các thế hệ h c sinh, sinh viên hi u và yêu th ch, t đó tự bản
thân các em có

thức phải bảo t n và phát huy những giá trị văn hóa đó.

T những l do chủ quan và khách quan trên, với tình yêu nghệ thuật Cơtu
nói chung và các mô t p hoa văn trang tr nói riêng, tôi ch n: “Hoa văn
trang trí trang phục người Cơtu trong dạy học mĩ thuật tại trường Đại học
Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu của luận văn.
2 Lịch sử nghiên cứu
Văn hóa là nền tảng tinh thần là mục tiêu v a là động lực phát tri n
kinh tế - x hội của một cộng đ ng, một dân tộc. Đây ch nh là đi m cốt lõi
thúc đ y sự phát tri n văn hóa. Qua đó, bảo t n, phát huy những giá trị văn
hóa truyền thống của dân tộc.
Văn hóa dân tộc Cơtu được nhiều nhà khoa h c quan tâm nghiên cứu.
Đ có nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa vật th , phi vật th , trong đó
có nghệ thuật Cơtu, tiêu bi u g m có:
Cuốn sách ảnh “Người Cơtu ở Việt Nam Nxb Thông tấn, Hà Nội, năm
2009 của Trần Tấn Vịnh đ cho chúng ta thấy một bức tranh vô cùng phong
phú về văn hoá Cơtu, t những n t giản dị nhất trong đời sống hằng ngày đến
sự hoành tráng trong các l hội

bằng hình ảnh.

Trong cuốn sách “Tìm hiểu văn hóa Katu Nxb Thuận Hóa, năm 2002 .
Tác giả Tạ Đức Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá Dân gian Huế đ đề cập
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đến những vấn đề và cách l giải những kh a cạnh đời sống văn hóa của dân
tộc atu như; tục xăm hình và ngh a của các hình xăm, các hình tượng được
điêu kh c trên cột l , nhà Gươl, nhà m Của người Cơtu. Nhìn chung, cuốn
sách đ giới thiệu tương đối khái quát về văn hoá Cơtu nói chung và nghệ
thuật trang tr nói riêng, qua đó người đ c có th tiếp cận những giá trị nghệ
thuật đ làm cơ sở khi tìm hi u về văn hoá Cơtu ở Quảng Nam.
Cuốn “Góp phần tìm hi u văn hóa Cơ Tu

Nxb

hoa h c x hội, Hà

Nội, năm 2006 của tác giả ưu Hùng trong đ giới thiệu những n t cơ bản và
đi n hình nhất của văn hóa dân tộc Cơtu như; những giá trị t n ngưỡng và tập
tục lạc hậu đ biến mất và các tập tục c n lưu giữ trong đời sống của người
Cơtu ở Quảng Nam.
Trong cuốn “Nhà Gươl của người Cơtu tác giả Đinh H ng Hải Nxb
Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, năm 2006 là một nghiên mang t nh chuyên khảo
về kiến trúc nhà Gươl và các phong tục, tập quán, l hội trong đời sống của
người Cơtu , t đó tác giả liên hệ, so sánh đ c trưng văn hoá Cơtu với văn hoá
của các dân tộc khác đ giúp người đ c có một cái nhìn khái quát nhất về văn
hoá Cơtu
Tác giả Bh’riu iếc trong cuốn “Văn hóa người Cơtu

Nxb Đà Nẵng,

năm 2009) viết về ch nh bản thân cùng với những n t đ c trưng của dân tộc
Cơtu, đ giới thiệu một cách sinh động và đầy đủ nhất về tộc danh, địa bàn cơ
trú, đời sống kinh tế, các nghề truyền thống, t nh cách con người cùng với những
phong tục, tập quán và các l hội truyền thống của người Cơtu ở Quảng Nam.
Trong cuốn sách “ atu -

ẻ sống đầu ngu n nước

Nxb Thuận Hóa,

năm 2005 của tác giả Nguy n Hữu Thông đ l giải về ngu n gốc tộc người,
phạm vi cư trú và tộc danh của người Cơtu đ ng thời tác giả c ng giới thiệu
một số phong tục, tập quán, l hội đ c trưng của dân tộc này.
Giáo trình “Trang phục các dân tộc Việt Nam
TP. HC

Nxb Đại h c Quốc gia

năm 2013 của tác giả Nguy n Thị iên giới thiệu khái quát về
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những yếu tố độc đáo tiêu bi u trong trang phục truyền thống của mỗi tộc
người, đ ng thời chỉ ra những n t tương đ ng c ng như khác biệt trên trang
phục của mỗi dân tộc dựa trên ngành, nhóm, hay do cư trú trên các địa
phương khác nhau nên chịu sự ảnh hưởng văn hóa của các dân tộc khác ở
những khu vực đó.
Thông qua tìm hi u về trang phục của các dân tộc, giúp chúng ta hi u
hơn về đời sống văn hóa tinh thần c ng như trình độ phát tri n kinh tế - x
hội của dân tộc đó. Và cuốn giáo trình này đ mô tả khá đầy đủ về trang
phục của các dân tộc Việt Nam.
uận văn thạc s khoa h c “Vấn đề phát huy giá trị văn hóa dân tộc
Cơtu ở tỉnh Quảng Nam hiện nay của Nguy n Hoàng Phước Tuyên bảo vệ
năm 2010. Tác giả chú tr ng tìm hi u, nghiên cứu đ làm rõ những giá trị
đ c trưng của văn hóa dân tộc Cơtu ở Quảng Nam, đóng góp một phần nh
vào công cuộc nghiên cứu bảo t n và phát huy giá trị văn hóa truyền thống
Cơtu ở Quảng Nam.
uận án tiến s “Nghề dệt và trang phục cổ truyền của người Cơtu tỉnh
Quảng Nam của tác Trần Tấn Vịnh. Tác giả chú tr ng nghiên cứu về nghề
dệt và trang phục cổ truyền của người Cơtu, làm rõ đ c trưng t ng dân tộc,
ở các địa phương, tìm ra những n t tương đ ng và dị biệt, sự phát tri n,
biến đổi của nghề dệt và trang phục qua các thời kỳ, ở t ng địa phương
khác nhau. T đó tiến tới nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng các giá trị văn
hóa của người Cơtu. Trong luận án, tác giả có dành ra một chương đ bàn
về các h a tiết hoa văn trang tr trên các sản ph m dệt và trang phục.
Nhưng tác giả chỉ chú tr ng đi vào giới thiệu và di n giải

ngh a của các

loại hoa văn chứ chưa đi vào phân t ch sâu về giá trị tạo hình của các mô
t p hoa văn đó.
Tuy nhiên, hầu hết các tác giả đều chú tr ng vào đời sống văn hóa của
người dân Cơtu. Có th khẳng định cho đến nay chưa có công trình nào
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công bố mà trùng với hướng tiếp cận và nội dung đề tài “Hoa văn trang trí
trang phục người Cơ Tu trong dạy học mĩ thuật tại trường Đại học Quảng
Nam”. Đi m mới của đề tài ở chỗ, tác giả đi vào nghiên cứu những mô t p
hoa văn trang tr trong nghệ thuật tạo hình Cơtu. Trong đó, tác giả muốn
khai thác giá trị độc đáo của t ng mô t p hoa văn trên thổ c m và trang
phục, đ tìm ra những giá trị th m mỹ riêng dựa trên nền tảng của m thuật
h c và t đó ứng dụng vào giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành cao đẳng
sư phạm m thuật.
Cùng với thời gian, văn hóa có th mai một ho c phát tri n mạnh mẽ
do quy luật của sự phát tri n.

ô t p hoa văn trang tr Cơtu có lịch sử phát

tri n lâu đời, trong đó có sự giao thoa với những nền văn hóa khác, tạo nên
những vẻ đẹp có sức hấp dẫn kỳ lạ. Tác giả luận văn chỉ mong cố g ng làm
rõ một phần l nh vực liên quan đến hoa văn Cơtu. Đó là những mô t p hoa
văn trang tr ttrên trang phục Cơtu, chứa đựng những vẻ đẹp hoang sơ với
biết bao quan niệm về cuộc sống, tâm linh và v trụ qua nhiều thời đại của
các dân tộc Cơtu, Tác giả làm luận văn này với sự đam mê trước vẻ đẹp
của những mô t p hoa văn hết sức phong phú và giá trị, chỉ mong có th
cảm nhận được nó, đ đ c được nó, t đó hi u sâu hơn những giá trị văn
hóa mà nó mang trên mình, góp phần làm phong phú thêm kho tàng tư liệu
về văn hóa Cơtu, nhằm bảo t n, quảng bá và phát huy bản s c văn hóa của
mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu và ứng dụng nó vào công tác
giảng dạy của mình.
3 Mục đích và nhiệ

vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu
Tìm hi u sâu hơn, làm sáng t thêm lịch sử hình thành và phát tri n,
giá trị nghệ thuật, phong cách sáng tạo của t ng mô t p hoa văn trang tr
trong nghệ thuật tạo hình của người Cơtu.
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Hướng đến khám phá những n t đẹp, sự b
văn trang tr , giải m

n trong t ng mô t p hoa

ngh a của những hoa văn, h a tiết, hình khối, nhịp

điệu của nó trên trang phục truyền thống Cơtu, bổ sung một số tư liệu
khiêm tốn vào kho tàng văn hóa Cơtu, đ ng thời đưa ra một số đề xuất kiến
nghị về bảo t n và phát huy những giá trị nghệ thuật đ c s c của đ ng bào
Cơtu.
T những nghiên cứu về mô t p hoa văn trang tr Cơtu, tác giả sẽ ứng
dụng vào dạy và h c m thuật cho sinh viên chuyên ngành nhằm tìm ra
những biện pháp, phương pháp nâng cao chất lượng dạy h c cho sinh viên
chuyên ngành m thuật trường Đại h c Quảng Nam. T đó, sinh viên được
trang bị những kiến thức m thuật một cách tốt nhất khi ra trường và áp
dụng trong quá trình giảng dạy sau này.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hi u về văn hóa và nghiên cứu nghệ thuật tạo hình của người
Cơtu ở Quảng Nam, đ thấy những n t độc đáo c ng như các giá trị nghệ
thuật của các mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu nói riêng và đời sống
văn hóa nghệ thuật của người Cơtu nói chung.
Đưa ra các biện pháp khai thác giá trị của các mô t p hoa văn trang tr
vào giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng dạy m thuật cho sinh viên ngành
sư phạm m thuật tại trường Đại h c Quảng Nam
Đề tài được tri n khai thực hiện t đầu năm 2016 đến 2017.
4 Đối tƣợng và phạ

vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu về các mô t p hoa văn trang tr trên trang
phục của người Cơtu.
Ứng dụng các mô t p hoa văn trên trang phục Cơtu vào giảng dạy
h c phần trang tr cho sinh viên ngành CĐ SPMT tại trường Đại h c
Quảng Nam
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4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu tập trung vào người Cơtu sinh sống ở các huyện
miền núi tỉnh Quảng Nam là huyện Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang.
Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả chỉ ứng dụng các mô t p hoa văn
trang tr trong giảng dạy h c phần trang tr của sinh viên chuyên ngành sư
phạm m thuật
5 Phƣơng pháp nghiên cứu
Phương pháp tổng hợp phân t ch, so sánh Đ c tài liệu tham khảo đ
có những so sánh, đối chiếu

.

Phương pháp m thuật h c khai thác chất liệu, những đ c trưng tiêu
bi u của mô t p hoa văn trang tr Cơtu
Phương pháp điền d

)

tác giả đ đi thực tế chụp ảnh, ph ng vấn người

dân Cơtu tại các làng nghề dệt truyền thống và làng truyền thống huyện
Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang).
Thực nghiệm sư phạm Vận dụng mô t p hoa văn Cơtu vào giảng dạy
một số bài trong chương trình h c phần trang tr .
6 Những đóng góp của luận văn
uận văn này mong muốn đạt tới là tìm ra những n t mới về mô t p
hoa văn trang tr trên trang phục của người Cơtu.
Bổ sung, đánh giá và góp phần vào kho tàng nghệ thuật người Cơtu
nói chung và nghệ tạo hình Cơtu nói riêng. àm cơ sở trong sáng tác nghệ
thuật tạo hình về người Cơtu.
Chỉ rõ một số vấn đề hạn chế trong công tác giảng dạy h c phần trang
tr ; xem x t thực trạng giảng dạy t đó tạo luận cứ khoa h c cho việc đề
xuất đưa hoa văn trang tr trang phục Cơtu vào giảng dạy.
Đề tài khi hoàn thành có th vận dụng, bổ sung ngu n tư liệu vào việc
giảng dạy m thuật cho sinh viên chuyên ngành m thuật tại trường Đại h c
Quảng Nam.
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7 C u trúc của luận văn
Ngoài phần

ở đầu, ết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn

g m có 3 chương, cụ th như sau:
Chương 1: Cơ sở l luận về hoa văn trang tr trang phục Cơtu và khái
quát về dạy h c môn trang tr tại trường Đại h c Quảng Nam
Chương 2:

ô t p hoa văn trang tr trang phục người Cơtu

Chương 3: Ứng dụng hoa văn trang tr trang phục Cơtu trong dạy h c
trang tr cho sinh viên ngành m thuật tại trường Đại h c Quảng Nam
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Chƣơng 1
CƠ SỞ L LUẬN V HO VĂN TR NG TRÍ TR NG PHỤC
NGƢỜI CƠTU V KH I QU T V DẠY HỌC M N TR NG TRÍ
TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG N M
1 1 Khái niệ : h a văn; h a văn trang trí trang phục Cơtu
1.1.1. Kh i niệm ho v n
Hoa văn là những hình vẽ tượng trưng mang t nh ước lệ về động vật,
hoa lá, đ vật,

thậm ch cả con người được ch n l c, cách điệu đ làm

đẹp hơn với sự đa dạng về hình dáng nhưng không làm mất đi n t đ c trưng
của đối tượng và có giá trị th m m được dùng đ trang tr . Hoa văn tuy
đơn giản nhưng lại bi u hiện tư tưởng, tình cảm, th m mỹ, là cách cảm
nhận, phản ánh lại thế giới của con người.
Trong nghệ thuật tạo hình nói chung và nghệ thuật trang tr nói riêng,
hoa văn luôn đóng vai tr chủ đạo đ tô đi m, phản ánh thế giới với đ c
trưng của nó. Trong nghệ thuật trang tr Cơtu, hoa văn - tự thân nó đ là
một thứ ngôn ngữ hình tượng được người Cơtu sáng tạo, gửi g m theo
những ước mơ giản dị về cuộc sống và c n gìn giữ những k ức về văn hóa
một tộc người. Trên trang phục của người Cơtu, các mô t p hoa văn thật
sống động và h n nhiên đ phần nào bi u hiện được những tâm tư tình
cảm, quan đi m th m m , và cả niềm tin t n ngưỡng

chứ không c n chỉ là

một giá trị vật chất đơn thuần.
1.1.2.

o v n tr ng trí tr ng phục

tu

ô t p hoa văn là sự kết hợp của các hoa văn, chuy n tải nội dung
chủ đề trang tr . Hoa văn trang tr trang phục Cơtu được các nghệ nhân xây
dựng chủ yếu bằng ngôn ngữ hình hình h c nhằm phản ánh về v trụ, trời
đất, vạn vật c ng như phong tục - tập quán, sinh hoạt của cộng đ ng người
Cơtu. Có ba loại hoa văn đó là hoa văn gợn sóng, hoa văn chỉ màu và hoa
văn cườm, những mô t p hoa văn được người Cơtu dệt hoàn toàn thủ công,
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màu s c chủ đạo của hoa văn là màu đ , vàng, và đ c biệt là màu tr ng của
cườm được th hiện trên nền vải chàm ho c đen của trang phục
Hoa văn Cơtu, với sự đa dạng về chất liệu và cách th hiện nên nghệ
thuật tạo hình hoa văn, qua đó đ trở nên phong phú, với nhiều kỹ thuật kỹ
thuật adoc kết hạt chì, arát kết hạt cườm và hình thức th hiện, tạo được
n t cá t nh, cái riêng, cái độc đáo mà người nghệ nhân Cơtu, bằng sự sáng
tạo đ tạo ra trong tác ph m của mình làm cho nó trở thành đ c trưng và
không bị nh a lẫn. Qua đó làm nổi bật được đăc trưng văn hóa, quan đi m,
tư duy th m m của dân tộc, biến trang phục cùng nghệ thuật trang tr hoa
văn trên đó thành một sản ph m nghệ thuật có t nh th m m cao và độc đáo,
đi sâu vào phản ánh nhân sinh quan, thế giới quan của người Cơtu về v
trụ, phong tục, tập quán, sinh hoạt của cộng đ ng dân tộc Cơtu chứ không
c n là trang phục thông thường trong đời sống hằng ngày hay trong các dịp
l hội.
Hoa văn trang tr dân tộc Cơtu là sản ph m v a là vật chất v a là văn
hóa, bi u hiện được trình độ th m m , kỹ thuật th hiện, và quan đi m sống
của người Cơtu. Cách tạo hình hoa văn trang tr trang phục của người Cơtu
luôn th hiện được những đ c đi m văn hóa riêng, một đời sống tâm h n
giàu chất m cảm và phong phú, h a quyện với phong cảnh thiên nhiên,
vượt qua giá trị trang tr thông thường đ nâng lên thành bi u tượng của
văn hoá Cơtu.
ô t p hoa văn của dân tộc Cơtu nhìn chung đều được th hiện khá tỉ
mỉ, ngoài màu tr ng của hoa văn cườm, c n có màu đ , vàng của chỉ màu
nổi bật trên nền vải chàm đen, nâng màu s c t đơn điệu tẻ nhạt lên trang
nh và trở thành sản ph m trang tr đầy nghệ thuật, phản ánh được quá trình
lao động vất vả nhưng kiên trì của người phụ nữ Cơtu.
Về mô t p hoa văn trang tr Cơtu, nhìn chung đều được cách điệu hóa
dưới dạng hình h c, phần lớn là hình tam giác, hình vuông, đường thẳng,
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hình thoi, z ch z c... tuy nhiên, những hình này khi đứng riêng lẽ ho c kết
hợp một cách linh hoạt, l ng gh p, ch ng xếp, móc nối... đều không làm
phá vỡ bố cục chung, sẽ tạo ra những mẫu trang tr với

ngh a khác nhau

với nhiều biến dạng phong phú mang đậm màu s c văn hoá của núi r ng.
Về bố cục hoa văn Cơtu, nhìn chung dạng bố cục phổ biến nhất vẫn
là bố cục thành dải, bên cạnh đó c n có dạng bố cục theo ô c ng thường
được th hiện trên nhiều trang phục truyền thống Cơtu. Ta thấy, qua lối th
hiện bố cục hay mô t p hoa văn trang tr , đ th hiện được tinh hoa, đ c
trưng văn hoá của dân tộc không th trộn lẫn.
1.2. Vài n t về trang phục Cơtu
Trang phục truyền thống của người Cơ tu với s c màu hoa văn rực rỡ
trên nền vải thổ c m th hiện bản s c riêng trong đời sống vật chất, tinh
thần và n chứa nhiều n t hoang d của những cư dân sống trên vùng
Trường Sơn, hình thành nên một bản s c văn hóa riêng - văn hóa Cơ tu. T
những n t riêng biệt và độc đáo đó đ làm cho trang phục của người Cơtu
không giống bất kỳ trang phục truyền thống nào của các dân tộc khác. Theo
tập quán, trang phục cổ truyền của người Cơtu là đàn ông đóng khố đ trần,
phụ nữ Cơtu m c váy và đ trần phần thân khi c n là con gái chưa lấy
ch ng, đến khi lấy ch ng thì mang thêm chiếc yếm (ado) che trước ngực
ho c sử dụng chiếc váy dài, choàng ph a trên ngực chỉ ch a lại đôi vai trần
và thường dùng một chiếc dây buộc quanh ngang bụng ho c ở ngực đ cố
định. Ngày nay, rất t thấy trường hợp người con gái chưa ch ng m c váy ở
trần; có th như thế là bi u hiện sự thay đổi về quan niệm th m mỹ.
Trang phục truy n th ng c a phụ n Cơtu
Phụ nữ Cơtu ngày xưa thường đ trần chỉ buộc một miếng vải như
chiếc yếm che ngực, m c váy ng n đến đầu gối, khoác thêm tấm chăn.
Ngày nay phụ nữ Cơtu thường m c váy với áo chui đầu kho t cổ, thân ng n
tay cộc được dệt t những nguyên vật liệu xuât xứ t cây tr ng, cây củ, quả
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có sẵn trong r ng, g m có; váy (hđooh). Trong đó; váy ng n (âng ly) là váy
hình ống, dài khoảng 78 đến 80 cm khi m c chỉ đến ngang hông và dùng
dây buộc; váy dài (cơ đooch), đây là một tấm thổ c m dài khoảng hơn 5m,
được gấp và khâu lại thành hai lớp, chiều rộng của váy tuỳ thuộc vào chiều
cao người sử dụng, váy c ng được trang tr hoa văn bằng chỉ và cả hoa văn
cườm ở nữa dưới của thân váy. Áo (a dooh) là loại áo cánh ng n, thân áo là
một tấm vải rộng 50cm, dài 100cm, được gập đôi lại, khâu hai bên, kho t
cổ và nẹp viền hình chữ V, áo được trang tr hoa văn ở vai và m t trước của
áo, có loại áo chỉ có hoa văn bằng chỉ màu (zreh), áo có hoa văn hạt cườm
và hoa văn bằng chỉ màu (adooh ar c). Dây th t váy (cơ ting papah), được
dệt bằng vải sợi bông, thường có màu tr ng, được trang tr các hoa văn hình
thoi nối tiếp bằng chỉ màu. Nó không chỉ làm th t ch t y phục mà c n làm
tăng thêm vẽ đẹp cho trang phục. Ngoài ra c n có dây buộc đầu cơ ting
trving làm tôn lên vẽ duyên dáng, quyến r cho thiếu nữ khi nhảy múa (pl
6.1, tr. 103).
Trang phục truy n th ng c a đàn ng Cơtu
Đàn ông người Cơtu đóng khố, ở trần, đầu thường đ tóc ng n bình
thường nhưng đôi khi có vấn khăn.

hố (hgiăll ghull cha lon), khố dùng

hằng ngày thì không được trang tr hoa văn và t màu s c, khố dùng trong l
hội khác với khố dùng hằng ngày, thường dài rộng về k ch thước và được
trang tr hoa văn cườm với các mảng màu s c tương phản trên nền chàm,
có th kết hợp với áo (a dooh), áo của đàn ông c ng giống như áo của phụ
nữ, c ng là loại áo ng n may ki u chui đầu và không có viền cổ.

ùa lạnh

ho c trong các diệp l hội, h khoác thêm tấm choàng (adây chơrguộc) dài
t 6 đến 8m. Tấm choàng c ng được th hiện với nhiều mảng màu đ , vàng
kết hợp với các hoạ tiết hoa văn cườm được trang tr thành t ng dải, t ng
mảng và độ chênh lệch cần thiết giữa các dải hoa văn cườm tr ng với các
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mảng màu s c khác tạo nên được độ sâu và sự nền n mang đậm s c màu
trong trang phục.
Trong truyền thống của người Cơtu, trang phục trẻ em c ng tương tự
như trang phục người lớn. Trong các l hội truyền thống, b trai đóng
những chiếc khố nh g n. B gái diện váy áo, tương tự như của các thiếu
nữ được mẹ tự tay dệt và trang tr bằng các mô t p hoa văn hạt cườm đẹp
m t đ các em tham gia l hội.
C ng như bao dân tộc khác, trang phục l hội của người Cơtu khác
trang phục sử dụng hàng ngày. Người phụ nữ có những chiếc áo, cách
mang váy riêng, người đàn ông khoác thêm tấm áo choàng ch o hình chữ
“X ngay trước phần ngực. Trang phục ki u như vậy làm tăng thêm uy
nghi, hùng d ng, vững ch i của người đàn ông và sự k n đáo, duyên dáng
của người phụ nữ. Bi u hiện sự tôn k nh của con người đối với thế giới tâm
linh và sự trân tr ng giá trị văn hoá l hội truyền thống của dân tộc pl 6.2,
tr. 103).
Ngoài trang phục bằng thổ c m, trước đây người Cơtu c n sử dụng
phổ biến loại y phục bằng v cây, một loại y phục cổ sơ. Trang phục v cây
được người Cơtu làm bằng v của cây hơ mớt, hơ mon, hơjoong, chrơ
dđangơ du ng có k ch thước phù hợp với cơ th , sau đó đập cho dập và
làm m ng, phơi khô r i dùng nguyên một miếng đ chế tác thành váy - áo
khoác vào người, giúp giữ ấm cơ th chống lại giá r t. Đ c biệt, trang phục
v cây c n giúp người Cơtu th ch nghi với một số hoạt động khác trong
cuộc sống như săn b n, phát rẫy , đây c ng là yếu tố định hình nên phong
cách trang phục dân tộc.
Ngày nay, trang phục bằng v cây truyền thống như một di sản mang
dấu ấn cổ xưa mà ta chỉ b t g p trong các dịp l hội truyền thống, làm
phong phú hơn bức tranh văn hóa Cơtu.
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Trang phục, đ trang sức, và đầu tóc chình là những yếu tố kết hợp
thành trang phục truyền thống Cơtu. Trang sức của người Cơtu khá phong
phú và đ c s c, h ưa mang các đ trang sức như; chuổi đeo cổ, v ng đeo
tay, đối với những người có địa vị trong làng thì thường đeo tới 5-6 cái.
huyên tai, với đa dạng về chất liệu; gỗ, xương, hay đ ng xu, v ng cổ
bằng đ ng, s t c ng như các chuỗi hạt cườm, v s , m n o răng, nanh,
vuốt thú

Đối với trang sức trên đầu, ta thấy rõ nhất ở đàn ông Cơtu, h

thường dùng nanh lợn r ng, lông nh m, đuôi chim tr , lông chim

đ làm

trang sức cho mình trong các dịp l hội, c n phụ nữ h dùng v ng tre có kết
nút ho c những v ng dây r ng tr ng (rơnơk và c m một số loại lông chim
đ đội trên đầu. Trang sức đối với nam nữ thông thường là búi tóc, xâu tai:
ột vài vùng trước kia c n có tục xăm mình, xăm m t, hay tục cưa răng
cho nam nữ đến tuổi trưởng.
Thời gian gần đây, quan đi m và trang sức của người Cơtu có những
thay đổi trước sự xâm nhập của nhiều loại hình, loại vật trang sức hiện đại khác
nhau. Đ c biệt sự thay đổi này di n ra mạnh mẽ đối với nam nữ thanh niên.
1.3. Kỹ thuật tạ tác h a văn
Nói đến người Cơtu, không th không nói đến trang phục, trang phục
Cơtu chứa đựng nhiều n t mộc mạc, hoang d th hiện qua các mô t p
hoa văn trang tr trang phục, ch nh những n t riêng biệt, độc đáo đó là
cội r đ hình thành nên một bản s c văn hoá riêng của núi r ng vùng
Trường Sơn.
Trang phục l hội truyền thống Cơtu đều được th hiện bằng các mô
t p hoa văn thành những mảng rất sinh động. Những d y hoa văn xếp đối
xứng, các gạch s c với các màu vàng, đ , tr ng đều nhau về khoảng cách,
nổi bật trên nền vải chàm đen.

hố của đàn ông với các hoạ tiết đường n t

hoa văn t ng mảng mà nổi bật trên cả là hoa văn a yá ở trung tâm càng
làm cho chiếc khố thêm nổi bật và sinh động. Trên váy của phụ nữ có nhiều
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hoa văn cách điệu được s p xếp tập trung thành mảng lớn ph a dưới thân
váy, các hoạ tiết hoa văn thường đứng riêng lẻ được th hiện dưới dạng
hình h c hoá, màu s c đơn giản. Tấm choàng của đàn ông Cơtu, các mô t p
hoa văn cườm được th hiện trên nền chàm đen kết hợp với các hoa văn chỉ
màu ho c các d y màu tr ng, đ , vàng một cách hài hoà càng làm tăng
thêm giá trị th m m khi được khoác lên người. Đây ch nh là những n t
riêng biệt và độc đáo của trang phục l hội truyền thống đ ng bào Cơtu.
Đ tạo ra được những bộ trang phục mang bản s c riêng của dân tộc,
người phụ nữ Cơtu phải trải qua rất nhiều công đoạn, t tr ng bông, đay, đ
tạo ra sợi, tới nhuộm màu

đều được làm rất c n thận. Người Cơtu sử

dụng các cây c có sẵn ở núi r ng tự nhiên đ tạo ra nhiều màu s c khác
nhau dùng nhuộm màu cho sợi bông, “màu đ , được lấy t củ nâu, màu
vàng nghiền t củ ma rớt, màu chàm tấy t cây tà râm

[45], khi nhuộm

phải nhuộm t 2 đến 3 lần đ màu được bền và đều. Hoa văn được tạo ra
trong ch nh quá trình dệt, khung dệt được làm t tre và gỗ kết hợp lại.

hi

dệt, người phụ nữ Cơtu ng i, lấy chân căng khung dệt r i dùng con thoi
lu n qua các sợi...
Trước đây, hoa văn trên thổ c m được người Cơtu sử dụng hạt cườm
làm bằng chì do ch nh h tạo ra đ tạo hình, nhưng t khi có sự giao
thương buôn bán với người

inh, thì cườm chì đ không c n được sử dụng

mà thay vào đó là hạt cườm nhựa.
Hoa văn cườm chì giúp cho các chiến binh Cơtu tránh bị sát
thương trong khi chiến đấu. Hoa văn cườm chì trên trang phục
rất phong phú và phức tạp hơn như hoa văn hình h c , gấp khúc
và một số mô t p đ i h i sự sáng tạo và nghệ thuật cao như hoa
văn hình ngôi sao, hoa văn lá atút, ng n chông, ... Nhưng vì hạt
chì hơi n ng, mỗi chiếc khố phải dùng đến hàng nghìn, hàng vạn
hạt chì, việc tìm đủ nguyên liệu đ dệt là rất khó khăn cho nên
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người thợ dệt Cơtu dùng hạt cườm nhựa ho c cườm đá đ dệt tạo
hoa văn, thay thế hoàn toàn cườm chì. [9, tr.16-17 tìm hi u văn
hoá Cơtu
Đối với hoa văn cườm, người Cơtu phải có sự thống nhất ch t chẽ
giữa kỹ thuật dệt với mục đ ch tạo hình trang tr , Các mô t p, bố cục, màu
s c hoa văn đều được tiến hành cùng một lúc, khi dệt xong một tấm thổ
c m thì đ định hình hoa văn trên đó. Ch nh vì vậy, người Cơtu thường t nh
được số lượng hạt cườm cho các mô t p hoa văn, sau đó cườm được phải
xâu vào trong một thanh tre nh , “người dệt khi lườn sợi, phải x t ng hạt
cườm vào một vị tr thật ch nh xác và làm thật đều tay theo

định tạo hình

đ tạo thành những hoa văn trên nền vải thì hoa văn mới đẹp [44 .

ỗi

môt p hoa văn trang tr đều tượng trưng, phản ánh cho n t văn hóa của dân
tộc Cơtu như; hoa văn hoa Ablơm hoa tình yêu , hoa văn hình hoa r ng
(Hơma tơbang , hoa văn lá Atút hình chiếc chong chóng , hoa văn hình
đàn ông Cơtu múa tung tung mô tả hình ảnh người d ng s , hoa văn thiếu
nữ Cơtu múa a yá (kh c h a hình ảnh người đàn bà múa), trang sức m
n o , hoa văn ng n núi, m i tên... Hoa văn trang tr được người Cơtu giản
lược, cách điệu và nâng lên thành bi u tượng nhưng không k m phần tinh
tế, được th hiện qua những đường n t, hình mảng, h a tiết hoa văn hết sức
tinh tế, các hoa văn có lúc được th hiện riêng lẻ, có lúc được kết hợp tạo
thành d y hoa văn đ c s c bằng cườm tr ng trên nền thổ c m chàm ho c đen
th hiện quan đi m th m m và sự sáng tạo rất cao của người phụ nữ Cơtu.
Trang phục của người Cơtu với lối bố cục hoa văn thành t ng dải,
t ng mảng cùng độ chênh lệch giữa các dải hoa văn cườm với các dải màu
tương phản trên nền chàm đen của trang phục luôn trầm l ng, không rực rỡ
và c ng không chói m t, tạo nên độ sâu và sự nền n . Hoa văn trang tr
trang phục Cơtu đơn giản, phản ánh về v trụ, trời đất, thần linh, vạn vật
c ng như các phong tục, tập quán, sinh hoạt của đ ng bào Cơtu.
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1.4. Các

típ h a văn trang trí trang phục ngƣời Cơtu
ô t p hoa văn trang tr Cơtu đóng vai tr quan tr ng trong văn hoá

Cơtu nói chung và trên trang phục truyền thống nói riêng. Trong sinh hoạt
hằng ngày, hay trong những dịp di n l hội truyền thống, người Cơtu trong
trang phục truyền thống được trang tr bằng những mô t p hoa văn độc đáo
và rực rỡ s c màu giữa núi r ng tây nguyên, làm nên một bức tranh văn
hoá sinh động của dân tộc Cơtu.
Giới thiệu về trang phục truyền thống Cơtu, chị

rất Thị Giang 30

tuổi ở thôn Đhrô ng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam chia sẻ: “Phụ nữ
Cơtu được h c dệt thổ c m t khi c n nh , khi lớn lên đ có th tự dệt và
may trang phục cho mình. Hoa văn trang tr trang phục được ch nh h tạo
mẫu và dệt, tuỳ theo mục đ ch và người sử dụng chứ không theo mẫu cố
định, một tấm vải thổ c m đẹp thì phải có nhiều hoa văn cườm, nếu t hoa
văn cườm thì tấm vải sẽ không được đẹp. Đ c biệt, theo phong tục, người
phụ nữ Cơtu phải dệt được thật nhiều váy, áo, tấm choàng trước khi về nhà
ch ng đ làm của h i môn dâng lên mẹ ch ng, chứng t h là người phụ nữ
đảm đang
Các mô t p hoa văn trang tr trang phục được người Cơtu tạo ra t
ch nh những gì gần gủi, quen thuộc trong cuộc sống của h , mỗi một hoa
văn, ngoài vai tr trang tr c n có những có vai tr khác nhau về

ngh a

của nó nhưng nhìn chung chúng đều phản ánh một vấn đề nhất định trong
cuộc sống như; sự che chở của thần linh, được coi như một tấm bùa hộ mệnh
có tác dụng bảo vệ người kh i cái ác làm hại và được phân chia như sau:
1.4.1.

o v n phản nh v thế giới quan
Người Cơtu, bên cạnh tục thờ đa thần, thờ vật tổ, c n quan niệm có

sự t n tại ba thế giới khác nhau: Thần linh - Người - Ma qu và được th
hiện rõ trên cây cột cái nhà làng (r’mâng) và cột l (sinuar).
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Phần cột chôn dưới đất tượng trưng cho thế giới của ma qu , âm
phù, phần thân cột tượng trưng cho con người và phần trên cùng
tượng trưng cho thế giới thần linh, với hình tượng tr ng tâm là
m t trời được th hiện bằng một v ng tr n xung quanh có tia
nh n ho c hình hoa thị, trung tâm của v trụ [11, tr.44].
Trên áo nữ Cơtu, mô t p hoa văn m t trời xuất hiện khá nhiều, nó
được tượng hình bằng những dấu hoa thị. Đ c biệt trên khiên, một loại v
kh tự vệ và c ng là đ vật mà các chàng trai sử dụng khi tham gia nhảy hội
với điệu tung tung.

ô t p hoa văn m t trời trong trang tr Cơtu có nhiều n t

tương đ ng với hoa văn m t trời trên trống đ ng Đông Sơn pl1.1, tr. 86).
ô t p hoa văn miêu tả về các ngôi sao dạng 4 cánh ho c 8 cánh
(ch’menhich’tur), được bố tr kết hợp với các hoa văn khác đ tạo nên một
cụm hoa văn. Trong hoa văn về ngôi sao, thường có vài loại khác nhau
một loại có hình ngôi sao 4 cánh, ở giữa có lỗ tr n; một loại có 4 hình thoi
xếp kề nhau thành một đường thẳng , chúng tượng trưng cho ngu n sáng,
mang ngh a là thiên thần pl1.2, tr. 86).
1.4.2.

o v n v th c v t
ô t p hoa văn miêu tả vẻ đẹp của hoa lá, c cây, thế giới thực vật,

những s c màu, hình ảnh của thiên nhiên, núi r ng g n vó với cuộc sống là
sở trường của người thợ dệt Cơtu. Hoa văn thực vật là một tất yếu của m
cảm, chen chúc và nở rộ trong nghệ thuật trang tr dân gian Cơtu. Thông
qua công việc, lao động, chức năng của người phụ nữ trong cuộc sống,
chình là ngu n cảm hứng đ người phụ nữ sáng tạo nên một kho tàng về
hoa văn thực vật và bi u tượng thực vật trong trang tr Cơtu.
Do chức năng hái lượm, người phụ nữ có điều kiện làm quen với
thế giới thực vật đ mang lại cho gia đình bữa ăn thường nhật.
C ng t công việc hái lượm này mà phụ nữ là tầng lớp x hội đ
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phát hiện ra cây lúa trong hoang dại, làm nảy sinh nghề nông, tạo
bước ngo t cho lịch sử sản xuất, dấu ấn là tục thờ

ẹ lúa, một t n

ngưỡng liên quan đến chu kỳ sinh trưởng, phát tri n và thu hoạch
của cư dân miền núi. Giới nữ c ng là người phát hiện ra những
cây hoang dại đ làm đ m c: cây chuối, cây sui, gai, lanh, đay
và nhất là cây bông, làm xuất hiện nghề dệt vải, dệt cối, lá lác
Như vậy, hoa văn thực vật có xu hướng t lao động hái lượm và
công việc nội trợ, là sáng tạo nghệ thuật, bi u cảm th m mỹ của
nữ giới, nó ghi lại dấu ấn và là bi u tượng của lao động nữ [23,
tr148-149].
Hoa văn lá cây đùng đình (hla atut) là loại hoa văn đi n hình, tiêu
bi u được tạo nên bởi các tam giác cân xếp so le nhau thành những hình
chong chóng nối tiếp, ho c đứng độc lập. Người Cơtu tin rằng “cây đùng
đình có liên quan đến thần lúa [9, tr.53 . Nếu trong trang tr trang phục,
mô t p lá đùng đình thường đứng đơn lẻ ho c c p đôi thì khi được th hiện
trên nhà gươl, nhà m , cột nêu, hoa văn này được xếp cạnh nhau và nối tiếp
với nhau thành dải (pl 2.1, tr. 87).
Hoa văn hình bông hoa 4 cánh (pơ lơm), trái pơ lơm và một số loại
hoa r ng khác như hơmơ tơ bang là loại hoa văn mà người Cơtu trang tr
khá phổ biến, làm đẹp trên chiếc áo, chiếc váy nhất là trong bộ trang phục
của các thiếu nữ Cơtu. Pơ lơm là loại cây có hoa màu tr ng nở vào mùa
gieo hạt. Trên trang phục phụ nữ Cơtu, hoa văn hoa pơ lơm thường được bố
tr thành dải chạy ngang áo ho c váy với bố cục ch t chẽ, g n gàng, làm
tôn thêm n t đẹp cho bộ trang phục của người Cơtu. Bên cạnh hoa văn Pơ
lơm c n có nhiều hoa văn mô ph ng sự duyên dáng, hết sức thanh thoát của
cây c , hoa dại trong r ng như hình hoa 3 cánh, được x e ra trên một thân
cây mong manh (pl 2.2, tr. 88).
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ô tip hoa văn búp măng r ng được th hiện chủ yếu trên chiếc khố
đàn ông Cơtu,

ăng r ng (abăng crơng) là ngu n lâm thổ sản d i dào

nhất, là thực ph m đ c sản của núi r ng. Vì vậy, hoa văn này luôn được
trang tr trên trang phục. Đ di n tả một búp măng, người ta chỉ cần k o dài
hai cạnh bên của hình tam giác đó và đi m xuyết thêm vài hình chiếc lá tre
nh tạo thêm sự mềm mại, duyên dáng pl 2.3, tr. 89)
Cây ta râm và bông cây ta râm pô ta râm , đây là loại cây có quan
hệ mật thiết đến cuộc sống vật chất, tình thần của người Cơtu, là nguyên
liệu ch nh giúp người Cơtu chế biến đ tạo ra hai màu cơ bản: màu đen và
màu chàm xanh, là màu nền của trang phục Cơtu. Do đó, người Cơtu đ tạo
hình hoa văn ta râm theo lối tả thực chứ không mang t nh cách điệu như
các hoa văn khác (pl 2.4, tr. 89).
1.4.3.

o v n v đ ng v t
Hoa văn côn trùng là một đề tài phong phú, quan tr ng b t ngu n t

thực tế được in sâu trong tâm tr và chiếm một v tr quan tr ng đối với
người phụ nữ Cơtu. Hoa văn này được sử dụng khá phổ biến trên tất cả các
l nh vực của nghệ thuật, đ c biệt là trên các sản ph m t dệt và các vật
dụng trong cuộc sống. Hoa văn hình con nhện nước (a ding dang), hình
răng nhện đất, hình đuôi dế, hình con rết thường được trang tr khá phổ
biến trên trang phục và các sản ph m thổ c m Cơtu.

ô t p hoa văn này

được tạo hình một cách đơn giản, g m một vài nhánh đối xứng qua trục
trục ch nh giống như m i tên, gần giống với hoa văn xương cá hay cây mây
(pl 3.1, tr. 90).
Người Cơtu có tục thờ vật tổ. Ch nh vì thế, trên trang phục c ng xuất
hiện khá nhiều hoa văn văn về động vật vật hoang d và vật nuôi phong
phú như voi, rùa, cá, r n, trăn, rết (pl 3.2- 3.3, tr. 90-91), đ c biệt có hai
loài chim trở thành chim thiêng của người Cơtu, đó là chim grooe và chim
tring là hình tượng đ c trưng và không th thiếu trong nghệ thuật điêu kh c
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và được th hiện rõ n t trên nóc nhà Gươl. Người Cơtu coi chim tring th
hiện sự g n bó, đoàn kết của làng Cơtu, là sứ giả của Thần úa hướng dẫn
người Cơtu tìm đất mới đ canh tác và lập làng và cầu mong cuộc sống
hạnh phúc, sự g n chung thủy vợ ch ng.
Trên váy phụ nữ Cơtu ta thấy một hoa văn đẹp và được dùng trang
tr tương đối phổ biến là hoa văn hình xương cá (hang ca dhoonglarếch
asiu). Hoa văn này g m những đường xiên đối xứng qua nhau qua một
đường ngang và chẳng khác gì một chiếc xương cá với một ki u tạo hình
đầy kỹ thuật và sáng tạo. C ng dạng với hoa văn xương cá là hoa văn hoa
cây mây (a dương). Hoa văn này là dạng đứt đoạn của hoa văn xương cá.
Trên trang phục Cơtu nếu hoa mây được bố tr thẳng đứng thì hoa văn
xương cá thường được s p xếp nằm ngang (pl 3.4, tr. 91).
Con rùa a coop c ng được người thợ dệt th hiện xuất s c trên
trang phục. Hoa văn con rùa là tập hợp, liên kết giữa các hoa văn hình h c,
cho thấy tư duy th m mỹ khá hoàn chỉnh của người Cơtu (pl 3.5, tr. 92).
1.4.4.

o v n phản nh v con ngư i
Trong nghệ thuật tạo hình nói chung và trong các mô t p hoa văn

trang tr nói riêng, con người là chủ th sáng tạo và c ng là đối tượng được
phản ánh khá phổ biến là đ c t nh chung của nhiều dân tộc, tượng nhà m ,
tượng người th hiện các hoạt động của con người trong cuộc sống..., hay
các hoa văn miêu tả con người dưới dạng trang tr trên các sản ph m thổ
c m như hoa văn th hiện người gi thóc, người múa, hình tượng d ng s ...
của các dân tộc Tây Nguyên với những phong cách tạo hình khác nhau.
Trong nghệ thuật trang tr trên trang phục Cơtu, mô t p hoa văn nổi bật nhất
là ya yá. Hoa văn này xuất hiện phổ biến trên váy, áo phụ nữ và trên khổ áo
của đàn ông pl 4.1, tr. 93). a yá là điệu múa khá phổ biến của người phụ
nữ trong các l hội, th hiện động tác dâng l vật lên cho thần linh và cầu
xin những điều tốt lành trong cuộc sống.
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Bên cạnh hoa văn người phụ nữ múa ya yá, trên trang phục Cơtu c n
có hoa văn người đàn ông nhảy hội (tung tung). Tung tung là điệu múa di n
tả, tái hiện cảnh đi săn thú, là điệu múa m ng chiến th ng th hiện tinh thần
thượng võ của người Cơtu. hi tham gia nhảy hội, ngoài tấm áo choàng và
chiếc khố chữ T, người múa c n có đeo gùi (ta leo) và một số v kh của
chiến binh thời xưa như khiên, mác ho c giáo (pl 4.2, tr. 93).
Ngoài hoa văn người múa tung tung, ya yá, trên trang phục dân tộc
Cơtu c n có một số dạng hoa văn hình người khác phản ánh hoạt động của
cộng đ ng như hình các cô gái m c váy dài, người chăn trâu, phụ nữ đội
ch rượu cần, hình người dang tay

Các mô t p hoa văn này không xuất

hiện nhiều trong trang tr trang phục truyền thống, và không có t nh đi n
hình, t phổ biến, đây chỉ là sự sáng tạo mang t nh ngẫu hứng của người
phụ nữ Cơtu. Tuy nhiên, chúng c ng góp phần làm phong phú thêm những
mô tip hoa văn phản ánh về đời sống con người trên trang phục dân tộc
Cơtu (pl 4.3 - 4.4, tr. 93).
1.4.5.

o v n đồ v t
Trong các mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu, thì mô t p hoa

văn về công cụ c ng được th hiện khá phong phú và đa dạng, các công cụ
đ sản xuất, vật dụng sinh hoạt, phục vụ cho cuộc sống, mưu sinh hằng
ngày c ng được c ng được các phụ nữ Cơtu tạo hình với sự phóng khoáng
nói lên được sự chân thật của mình thành các mô t p hoa văn trang tr kỳ lạ
và đẹp m t, được th hiện khá rõ ràng và đậm n t trên trang phục truyền
thống của dân tộc Cơtu.
Hoa văn trang sức m n o (ma nao hay l’ lát) được tạo hình bằng
những hình thoi nối tiếp nhau trên nền thổ c m, đây là vật dụng có giá trị
được người phụ nữ Cơtu ch n lựa đ th hiện nhờ t nh nổi bật và tiêu bi u
của nó trong cuộc sống, biến nó thành mô t p hoa văn có vị tr quan tr ng
trong nghệ thuật trang tr trang phục Cơtu (pl 5.1- 5.2, tr. 95).
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Hoa văn chày cối là hoa văn về đề tài gi gạo, được th hiện khá phổ
biến bằng nghệ thuật chạm kh c trên cây nêu, cột cái nhà gươl, trên các sản
ph m thổ c m thì ta thấy chúng hiện diện trên trang phục, nhất là váy nữ
với lối tạo hình được tối giản, hoa văn chiếc cối được phụ nứ Cơtu th hiện
bằng hai hình tam giác xếp đối đầu với nhau, hoa văn chiếc chày được tạo
hình bằng hai hình tam giác đối xứng qua hình thoi (hjêê) (pl 5.3 - 5.4, tr. 96).
Hoa văn hàng rào (g’roong là mô tip chủ đạo, chiếm vị tr quan
tr ng và xuất hiện khá phổ biến trên váy phụ nữ Cơtu. Người Cơtu th hiện
hoa văn hàng rào với lối tượng hình khá độc đáo, chúng được tạo ra bằng
nhiều hàng cườm đan ch o nhau hình chữ X. Dải hoa văn hình hàng rào là
tổ hợp hoa văn hình h c bao g m hình tam giác, hình thoi

đan xen đều

nhau giống một cái hàng rào vững ch c. Hoa văn này hơi rườm rà và tỉ mỉ
vì nó được kết hợp nhiều loại hoa văn với nhau (pl 5.5, tr. 97).
Hoa văn ng n chông (chơ râng) của người Cơtu được th hiện bằng
các hình tam giác nh n ch a m i lên trời. Hoa văn này chiếm vị tr đa số
trên chiếc váy của người Cơtu, được phối hợp nhịp nhàng, hài hoà và kết
hợp ch t chẽ với các hoa văn khác tạo nên nhịp điệu uy n chuy n linh hoạt
(pl 5.6, tr. 97).
Các loại v kh cổ của tộc người Cơtu c ng là đề tài được khai thác
và cách điệu thành các mô t p hoa văn trong nghệ thuật trang tr , trong đó
có hiện diện mô t p hoa văn m i tên cha rấh), cây kiếm, ng n lao ch nh là
một trong những công cụ phục vụ đ c lực nhất cho việc săn b n, hái lượm,
khai thác tự nhiên đ phục vụ cuộc sống hay trong đấu tranh chống lại kẻ
thù của đ ng bào. Hoa văn chiếc ná, m i tên, đuôi của m i tên c ng là một
chi tiết khá sống động trên trang phục dân tộc Cơtu pl 5.7, tr. 98).
Hoa văn cây nêu (đơ doong)là hoa văn chiếm vị tr t nhất trong các
mô t p hoa văn trang tr trang phục của người Cơtu, nhưng hoa văn này lại
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là một trong những mô t p hoa văn đ c trưng, tiêu bi u nhất th hiện được
văn hoá của h .
Hoa văn hình cây nêu liên quan đến một thành tố v n hóa đ c
trưng nhất của người Cơtu đó là cây cột l . Cây nêu là một thành
tố có quan hệ mật thiết với cây cột l nhưng lại hoàn toàn tách rời
với cây cột l . Trong khi cây cột l được chôn ch nh giữa sân nhà
gươl thì cây nêu thường là hai cây tre được chôn ở v ng ngoài
câu ng n vào ph a trong tạo thành hình cung g y ngay trên đỉnh
của cột l . Trên ng n cây này thường được trang tr hình chim đại diện cho linh vật tầng trên [11, tr.106 .
Trước đây, mô t p hoa văn hình cây nêu được trang tr thành dải trên
gấu áo nữ với sự giản lược, cô đ ng cao. Hiện nay, ở làng nghề dệt truyền
thống của người Cơtu, mô t p hoa văn cây nêu được th hiện với lối tạo
hình hoàn toàn khác, hoa văn cây nêu được th hiện dựa trên nguyên bản
của cây nêu trong thực tế. Với tr tưởng tượng phong phú của người Cơtu,
hoa văn cây nêu được phóng đại lên, tách hẵn ra thành một mô t p riêng
biệt và trở thành hoa văn chủ đạo trên trên tấm áo của người phụ nữ chứ
không c n nằm trên một dải và hoà chung vào với các mô t p hoa văn khác
(pl 5.8,tr. 98).
Trên hệ thống các mô t p hoa văn trang tr trang phục truyền thống
người Cơtu, chúng ta c n thấy xuất hiện một số mô t p hoa văn độc đáo đ
miêu tả các loại hình kiến trúc của mình được các phụ nữ Cơtu sáng tạo ra
như; nhà làng (gươl), ngôi nhà ở (đ ng moong), nhà rẫy (yong), nhà kho,
chu ng trại

trong các hoa văn trên, hoa văn nhà làng thường được th

hiện trên áo nam, phần trước ngực. Bên cạnh việc kh c h a toàn th ngôi
nhà, người ta c n không b qua việc mô tả một vài chi tiết nh của kiến
trúc dân gian như mô tip chiếc thang lên nhà sàn, cửa sổ, thậm ch là những
chi tiết nh hơn như dây buộc nhà gươl (hơma cating), ô cửa (chrơ char),
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mà đ ng bào g i là “cửa sổ tình yêu , cúi xếp trên bếp lửa (ting trơ loh),
một hình ảnh nói lên sự no ấm trong mỗi ngôi nhà. Hoa văn cái cầu thang
lên ngôi nhà làng (arata) được th hiện bằng hai d y hạt cườm nằm song
song thẳng đứng, các d y hạt cườm ngang ở giữa được xếp kề nhau ôm lấy
các hình con thoi tượng trưng cho các bậc cấp của cầu thang của ngôi nhà
làng.
ho lúa (zơng) đi liền với hoạt động kinh tế nương rẫy của đ ng bào.
Hoa văn kho lúa là một hoa văn hiếm, khá độc đáo, với những đường n t
đơn giản, tạo hình khái quát nhưng không k m phần ấn tượng và giàu
tưởng chứa đựng nhiều yếu tố th m m (pl 5.9 - 5.10, tr. 99).
1.5 Khái quát về dạy học

n trang trí tại trƣờng Đại học Quảng Na

1.5.1. Kh i qu t v nhà trư ng Đại h c uảng N m
1.5.1.1. Cơ cấu tổ chức
Năm 1997, sau sự kiện tỉnh Quảng nam được tái lập.

c dù là một

tỉnh ngh o c n g p rất nhiều khó khăn vì mới chia tách, nhưng Tỉnh u ,
HĐND, UBND tỉnh vẫn tập trung cho phát tri n giáo dục, xem đó là khâu
đột phá đ phát tri n nhanh và bền vững. UBND tỉnh đ ra quyết định số
1686/QĐ-UBND, ngày 3/9/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng
Nam. Trường Trung h c Sư phạm Quảng Nam ch nh thức được thành lập.
Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo k quyết định số 4845/QĐBGD&ĐT-TCCB ngày 14/11/2000 nâng cấp t trường Trung h c Sư phạm
Quảng Nam lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Đến
08/06/2007, Thủ tướng Ch nh phủ đ ban hành Quyết định số 722/QĐ TTg thành lập Trường ĐHQN trên cơ sở nâng cấp t Trường Cao đẳng Sư
phạm Quảng Nam .
K t khi trường ĐHQN được thành lập, nhà trường không ng ng
mở rộng quy mô, hình thức đào tạo theo hướng đa ngành, đa hệ, đa cấp.
Trải qua 20 năm xây dựng và phát tri n, đến nay trường ĐHQN có 08
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ph ng, ban; 12 khoa chuyên môn; 1 trường mầm non thực hành và 04 trung
tâm. Hiện nay, “trường ĐHQN đ được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ph p
tuy n sinh, đào tạo hệ ch nh quy 15 ngành trình độ đại h c, 25 ngành trình
độ cao đẳng, 18 ngành trình độ trung cấp; hệ liên thông v a h c v a làm
V VH có 8 ngành t cao đẳng lên đại h c, 4 ngành t trung cấp lên đại
h c, 3 ngành t trung cấp lên cao đẳng [47]. Đối với hệ ch nh quy, hằng
năm tuy n sinh trên 1000 h c sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng
nhu cầu h c tập, nâng cao trình độ của cán bộ và con em trên địa bàn tỉnh
nhà. Trường đ chủ động liên kết với các trường đại h c đại h c Huế, đại
hoc Vinh, đại h c Đà Nẵng

đ đạo tạo các m ngành mà trường chưa

được ph p đào tạo.
Trong quan hệ quốc tế QHQT , thời gian qua, nhà trường đ tham
gia đào tạo cho lưu h c sinh nước bạn ào; tham gia các dự án b i dưỡng,
trao đổi giảng viên với các tổ chức phi ch nh phủ như VVOB, Pyd, tổ chức
tình nguyện viên quốc tế

, “trường ĐHQN c n đón tiếp, k kết biên bản

ghi nhớ với các cơ sở đào tạo nước ngoài như Đại h c ine 3 Pháp , Đại
h c Ubôn Thái lan , Đại h c Dixie Hoa kỳ

[47], bước đầu đ mang

lại hiệu ứng t ch cực trong việc trao đổi h c thuật giữa trường với các đối
tác nước ngoài, giúp GV và SV có điều kiện c xát với môi trường quốc tế,
đ nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện cho sự phát tri n của
trường trong tương lai, t ng bước hội nhập với các trường Đại h c trong
nước và quốc tế.
V các ngành đào tạo, hiện nay, trường có các ngành như sau:
- Đại h c: Công nghệ thông tin, Giáo dục ti u h c, Giáo dục mầm
non, ế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ nh, Việt Nam h c văn hóadu lịch , Sư phạm Vật l , Sư phạm Sinh, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán.
- Cao đẳng: Ngôn ngữ

nh, Công tác X hội, Việt Nam h c, Tài

ch nh ngân hàng, Công nghệ thông tin, ế toán, Quản trị kinh doanh, Giáo
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dục

ầm non, Giáo dục th chất, Giáo dục Ti u h c, Sư phạm Hóa-Sinh,

Sư phạm

-

ỹ thuật, Sư phạm Nhạc - CT Đội, Sư phạm

thuật

SP T , Sư phạm Toán, Sư phạm Văn.
- Trung cấp: Giáo dục

ầm non, Giáo dục ti u h c [47]

1.5.1.2. Đội ngũ giảng viên
Hiện nay, toàn trường ĐHQN có tất cả 400 cán bộ, giảng viên, công
nhân viên phục vụ; trong đó:
- Giảng viên: 300; trong đó:
+ Thạc s : 180 Năm 2014 là: 149
+ Tiến s : 15 Năm 2014 là: 08
- Cán bộ phục vụ: 100 Ngu n ph ng tổ chức & Thanh tra .
1.5.1.3. Khoa Nghệ thuật
Trường ĐHQN phát tri n t trường Trung h c Sư phạm, nên trước
đây đội ng giảng viên m thuật được luân chuy n t ngu n giáo viên giảng
dạy m thuật ở các trường Trung h c cơ sở của địa phương. Cùng với sự
phát tri n lớn mạnh của trường ĐHQN, t một tổ bộ môn trực thuộc khoa
TH- N, đ dược tách ra thành khoa Nghệ thuật vào tháng 7 năm 2013 theo
quyết định số 228/QĐ-ĐHQN của Hiệu trưởng Trường Đại h c Quảng
Nam.

hoa g m có 2 tổ chuyên môn; tổ

m nhạc và tổ

ỹ thuật. Tổ

thuật có 6 giảng viên, trong đó bốn giảng viên có trình độ thạc s và hai
giảng viên đang h c cao h c. Đội ng giảng viên m thuật luôn yêu nghề,
không ng ng tìm hi u, vận dụng các hình thức dạy h c c ng như đổi mới
phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả giờ lên lớp, có
h c đ nâng cao trình độ chuyên môn.

thức tự

hoa hiện nay có 4 lớp chuyên

ngành: 2 lớp cao đẳng sư phạm âm nhạc và 2 lớp cao đẳng sư phạm m
thuật. Sinh viên ngành SP T ra trường được phân công giảng dạy trong và
ngoài tỉnh, nhiều sinh viên đạt được danh hiệu cao trong các cuộc thi giáo
viên gi i cấp tỉnh, thành phố.
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1.5.1.4. Vài n t v sinh viên khoa Nghệ thuật
Trường ĐHQN đào tạo sinh viên ngành cao đẳng sư phạm m thuật
t năm 2004. Hiện nay trường có 2 lớp với hơn 40 sinh viên đang theo h c.
Các sinh viên ngành m thuật được tuy n sinh đầu vào g m các môn năng
khiếu hình hoạ, trang tr và x t tuy n môn văn của khối C. Tuy nhiên, chất
lượng tuy n sinh c n thấp do tình hình khó khăn chung của công tác tuy n
sinh. Do đó có nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy, đ i h i sự nổ lực rất
lớn t ph a giảng viên và thức h c tập của sinh viên.
Sinh viên ngành SP T hầu hết có độ tuổi t 18 đến 23, trong đó
sinh viên người dân tộc thi u số chiếm gần 30

ngu n: Ph ng công tác

sinh viên . Hầu hết các em xuất thân t các vùng nông thôn, vùng núi của
tỉnh Quảng Nam nên các em đều rất cần cù, chịu khó và ham h c h i
nhưng lại t năng động và ngại giao tiếp, khả năng tự

thức, đánh giá về

bản thân mình của các em c n hạn chế, nên c n khó khăn trong việc hoà
nhập với môi trường h c tập mới.
Về khả năng nhận thức về

thuật, đa phần, các em đ có một số

trải nghiệm nhất định. Trong đời sống hiện đại, sinh viên được tiếp xúc với
môi trường m thuật theo nhiều lu ng thông tin phong phú và đa dạng, nên
nhìn chung, khả năng cảm thụ của sinh viên tương đối tốt nhưng chưa có sự
nhất quán. Qua khảo sát thực tế về việc h c các phân môn m thuật, chúng
tôi nhận thấy tư duy thẫm m , khả năng cảm nhận cái đẹp, k năng tạo
hình

trong h c tập các phân môn m thuật là tương đối tốt, nhưng khả

năng tư duy, sáng tạo c n hạn chế, đa số các em th hiện bài thường hay bị
lệ thuộc vào những bài h c hay tác ph m mà các em tham khảo chứ chưa
thật sự phát huy được năng lực cùng sự sáng tạo bản thân. Thực ti n cho
thấy, chất lượng đào tạo sinh viên ngành Cao đẳng SP T phụ thuộc khá
nhiều vào mức độ cảm thụ, k năng, khả năng sáng tạo,

thức h c tập của
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sinh viên và môi trường h c tập, cách thức tổ chức, phương pháp giảng dạy
của giảng viên.
1.5.2. hư ng trình đào tạo nghành

o đ ng ư phạm M thu t

Trường ĐHQN đ mở chuyên ngành đào tạo giáo viên bậc Cao đẳng
SP T t năm 2004, dựa trên khung chương trình của dự án đào tạo giáo
viên trung h c cơ sở của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành theo quyết định
số 5803/QĐ - BGD&ĐT - TCCB ngày 24-10-200. Đến năm 2010 trường
Đại h c Quảng Nam đ chuy n đổi phương thức đào tạo t niên chế sang
dạy h c t n chỉ theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD &ĐT của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, chương trình đào tạo ngành cao đẳng SP T được tập th
giảng viên tổ m thuật biên soạn lại g m 113 TC h c phần b t buộc và 4 TC
h c phần tự ch n. Trong đó 28 TC kiến thức giáo dục đại cương, 85 TC kiến
thức cơ sở ngành và kiến thức ngành. Trong tổng số 85 TC kiến thức cơ sở
ngành và kiến thức ngành, thì hai h c phần trang tr và bố cục chiếm 20 TC
[8, tr. 55].
Trong tổng số 85 TC kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, thì
các h c phần trang tr chiếm 12 TC.
Đề cương các h c phần trang tr do ch nh giảng viên trực tiếp giảng dạy
biên soạn dựa trên số TC và mô tả của chương trình đ xây dựng đề cương
chi tiết h c phần và phải bảo vệ trước tổ chuyên môn, chỉnh sửa theo góp
của tổ, ph ng Đào tạo, ph ng Nghiên cứu khoa h c, trình nhà trường phê
duyệt và đưa vào giảng dạy (pl 16, tr. 136).
1.5.3. hư ng trình đào c c h c ph n tr ng trí
- H c phần trang trí cơ bản g m 2 t n chỉ 7 T - 23TH được phân
bổ vào kỳ II (pl 12.1, tr. 111).
- H c phần Nghiên cứu v n cổ dân tộc và ứng dụng g m 2 t n chỉ 7
LT - 23TH được phân bổ vào kỳ III (pl 12.2, tr. 115).
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- H c phần trang trí ứng dụng 1 g m 3 t n chỉ 9 T - 36TH được
phân bổ vào kỳ III (pl 12.3, tr. 119).
- H c phần trang trí ứng dụng 2 g m 3 t n chỉ 9 T - 36TH được
phân bổ vào kỳ IV.
- H c phần trang trí ứng dụng 3 g m 2 t n chỉ 7 T - 23TH được
phân bổ vào kỳ V.
Qua thực tế giảng dạy. H c viên nhận thấy phân bố chương trình và
thời lượng dành cho phân môn này chưa phù hợp, cụ th :
Nội dung chương trình
Nội dung chương trình c n dàn trải và được xây dựng t lâu, chưa
cập nhật được t nh mới, nội dung chưa phản ánh được những chủ đề liên
quan đến văn hoá c ng như thực tế địa phương, đôi chổ chưa thật sự hợp
l , một số bài trong chương trình hiện nay không c n phù hợp với ngành
CĐ SP T. Cụ th ; trước khi h c trang tr cơ bản thì sinh viên phải được
h c về vốn cổ và hoạ tiết trang tr . Nhưng ở đây, phần kiến thức về vốn cổ
và cách điệu hoa lá lại được tách riêng thành một h c phần riêng biệt, được
bố tr h c sau h c phần trang tr cơ bản. Phần kiến thức về cách điệu động
vật lại được bố tr trong h c phần trang tr ứng dụng như vậy là không hợp
l .
Thời lư ng chương trình
Nội dung và chương trình h c phần trang tr c n dàn trải, các bài
thực hành ứng dụng chưa phong phú, không phát huy được vai tr trong
việc phản ánh văn hoá địa phương Chưa khai thác và đưa nghệ thuật tạo
hình Cơtu vào giảng dạy cho sinh viên, trong đó có số lượng không nh là
người dân tộc Cơtu . Về thời lượng chương trình, t khi chuy n đổi sang
h c theo t n chỉ, chương trình các h c phần chuyên ngành bị c t giảm
nhiều, Điều kiện và

thức tự h c của sinh viên c n hạn chế. Bên cạnh đó,

một số h c phần th hiện sự bất cập giữa thời l thuyết với thực hành, đ i
h i sinh viên phải phát huy cao tinh thần tự h c, tự nghiên cứu, song song
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với việc tự nghiên cứu phải có điều kiện cơ sở vật chất tương ứng. Nhưng
hiện nay việc dạy và h c các h c phần trang tr vẫn theo lối truyền thống.
Bên cạnh đó, việc phân bổ lượng kiến thức giữa l thuyết và thực hành c n
bất cập, cá biệt là trong h c phần trang tr cơ bản, 2TC “30 tiết nhưng
được phân bổ lượng kiến thức quá nhiều như vậy không đảm bảo cho việc
dạy và h c. (pl 12.1-12.2-12.3, tr. 111-122)
Với thời lượng và cách phân bố nêu trên cho thấy: Việc phân bố và
thời lượng, nội dung chương trình là chưa phù hợp, bởi trang tr là h c
phần chuyên ngành rất quan tr ng trong việc h c tập và giảng dạy sau này
của sinh viên. Theo khảo sát, các phân môn trang tr được phân phối thời
lượng ở các kỳ h c như sau:

NH C

TT
1

Trang tr

cơ

bản
2

I

N

I

II

III

II

N
IV

III

V

2
tiết/tuần

Nghiên

cứu

vốn cổ dân
tộc

N

và

2
tiết/tuần

ứng

dụng
3

4

5

Trang tr ứng

3

dụng 1

tiết/tuần

Trang tr ứng

3

dụng 2

tiết/tuần

Trang tr ứng

2tiết/tuần

dụng 3
Bảng 1 1: Phân ph i thời lư ng cho các học ph n Trang trí
Ngu n: Ph ng Đào tạo trường Đại h c Quảng Nam

VI
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1.6. Thực trạng giảng dạy học ph n trang trí ch sinh viên Ca đẳng
SPMT ở Trƣờng ĐHQN
Mục tiêu hàng đầu của nhà trường trong xu thế hội nhập hiện nay là
đào tạo phát tri n toàn diện năng lực và ph m chất người h c. Vì vậy đ i
h i giảng viên và sinh viên phải điều chỉnh, cập nhật nội dung chương
trình, đổi mới phương pháp dạy và h c cho phù hợp với yêu cầu đ t ra.
Dạy h c hướng vào người h c, lấy người h c làm trung tâm là luận đi m
then chốt của l luận dạy h c hiện đại, là bản chất của đổi mới phương
pháp dạy h c. Theo đó, người h c phải là chủ th của việc h c. Người h c
được cung cấp một cách dạy và h c sáng tạo, chủ động l nh hội tri thức
chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Qua đó r n luyện sự tự tin, phát huy
t nh độc lập, tư duy sáng tạo t ch cực.
Trong thực tế giảng dạy, chất lượng đào tạo các h c phần trang tr
vẫn chưa thật sự đạt kết quả tốt, cụ th :
- Về ưu đi m
Trong những năm h c v a qua, công tác giảng dạy các h c phần
trang tr cho sinh viên ngành CĐ SP T đ thực hiện đúng và khá đầy đủ
theo khung chương trình đào tạo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đề ra.
Nhìn chung tập th giảng viên tổ m thuật rất tâm huyết trong việc
giảng dạy, luôn trau d i chuyên môn, h c h i những kiến thức, kinh
nghiệm t thầy cô, đ ng nghiệp.
- Về nhược đi m
V chương trình:
Đây là hệ quả của việc vận dụng khung chương trình, giáo trình c n
mang t nh máy móc, rập khuôn, thiếu cân đối về thời lượng, chưa có sự
linh hoạt, mở rộng trong nội dung dạy h c.
V phía giảng viên:
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- Giảng viên soạn giáo án c n sơ sài, mang t nh đối phó, chưa có t nh
sáng tạo và chưa cập nhật những nội dung kiến thức mới, nhất là những chủ đề
về văn hoá và đời sống người dân Quảng Nam.
- Cách thức tổ chức; giảng viên chủ yếu là hướng dẫn, giao bài, sinh
viên làm bài theo các bước được yêu cầu, chưa phát huy được t nh t ch cực
của sinh viên.
- Về phương pháp: giảng viên t sử dụng các hình thức, phương
pháp, kỹ năng dạy h c t ch cực, làm mất đi sự hứng thú h c tập trong sinh
viên.

hi dạy các phân môn trang tr , giảng viên chưa có những phương

pháp dạy h c phù hợp với đối tượng h c. Đây là các phân môn thiên về
thực hành, nhưng sinh viên chưa thật sự được tiếp cận với môn h c một
cách d dàng và hứng thú.
- Về đánh giá; giảng viên c n mang t nh áp đ t trong quá trình hướng
dẫn, đánh giá, chưa chú

đến năng lực cá nhân..., vô tình tạo áp lực, triệt

tiêu sự sáng tạo, mất đi sự hưng phấn trong h c tập, ảnh hưởng trực tiếp đến
chất lượng đào.
- Về hoạt động h c tập; sinh viên hiện nay, hầu hết h c tập các h c
phần trang tr một cách khá thụ động. Chủ yếu vẫn là tham khảo các bài h c
của khoá trước ho c t các ngu n khác, r i thay đổi, sao ch p thành bài của
mình, điều đó cho thấy, sinh viên chưa có sự đầu tư đúng ngh a, nội dung
chưa có t nh thực tế, chưa th hiện được cái mới, sự sáng tạo trong bài h c.
Việc tự h c của sinh viên hầu như chưa thành nề nếp và thói quen, đa số sinh
viên không biết cách tự h c, chưa có thức, t ch cực trong trao đổi thông tin,
bài h c với giảng viên và tiếp cận với cách h c năng động, sáng tạo, t ch
cực, bài h c c n mang t nh đối phó.
T thực trạng này dẫn đến kết quả là các kiến thức, kỹ năng của sinh
viên SP T không được phát huy tốt nhất. Có th nói, trong giảng dạy, giảng
viên t chú tr ng tới khả năng của sinh viên, chưa phân hóa được đối tượng
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người h c. Việc ki m tra và đôn đốc sinh viên chưa kịp thời do đó việc sinh
viên tự h c c n khá hạn chế.
Ti u

t

Trong chương mở đầu của luận văn, h c viên đ giới thiệu cơ sở l
luận và thực ti n của đề tài nghiên cứu. Thông qua đó, chúng ta sẽ có được
cái nhìn đầy đủ về mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu, t quy trình
sản xuất, như khai thác nguyên liệu, chế biến nguyên liệu, kỹ thuật chế tác
tạo ra sản ph m c ng như vai tr và vị tr của hoa văn trang tr trang phục
trong cuộc sống của đ ng bào Cơtu.
C ng trong chương này, h c viên c ng giới thiệu khái quát về
trường Đại h c Quảng Nam, t khi là Trường Trung h c Sư phạm Quảng
Nam được thành lập năm 1997 cho đến nay là Trường ĐHQN, t một
trường chỉ đào tạo chuyên về sư phạm, đến nay đ phát tri n thành một
trường đa ngành, đa hệ, tạo tiền đề cho trường ĐHQN không ng ng lớn
mạnh cả về quy mô và chất lượng đào tạo.
Chương 1 c ng đ nêu lên thực trạng việc giảng dạy và h c các h c
phần trang tr cho sinh viên ngành SP T tại Trường ĐHQN, h c viên nhận
thấy một số t n tại, hạn chế sau: Phân bố chương trình, thời lượng, chưa
thực sự phù hợp, nội dung chương trình chưa có sự thống nhất, khung
chương trình và giáo trình giảng dạy là của dự án đào tạo giáo viên trung
h c cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành c n nhiều bất cập, chưa
thật sự phù hợp cho việc đào tạo giáo viên m thuật bậc cao đẳng. Sinh viên
là người Quảng Nam, trong đó người dân tộc thi u số chiếm gần 30

sinh

viên toàn khoa, nhưng vốn hi u biết của các em về văn hóa dân gian địa
phương, đ c biệt là nghệ thuật tạo hình c n quá t i.
Đây c ng là cơ sở đ h c viên nghiên cứu, l ng gh p vốn qu về mô
t p hoa văn trang tr trên trang phục Cơtu vào giảng dạy h c phần trang tr ,
với mục đ ch làm phong phú hơn nội dung, tạo được sự th ch thú, hưng
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phấn cho sinh viên, t ng bước nâng cao chất lượng dạy và h c cho sinh
viên ngành CĐ SP T.
Chƣơng 2
M

TÍP HO VĂN TR NG TRÍ TR NG PHỤC NGƢỜI CƠTU
Trong sự phát tri n chung của x hội, cuộc sống ngày càng được

nâng cao về m i m t, con người luôn biết cách làm cho cuộc sống của
mình có

ngh a hơn bằng cách tạo ra và không ng ng phát tri n, nâng cao

các giá trị về nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ cái đẹp trong
đời sống tinh thần. Cái đẹp ở đây ch nh là nghệ thuật, trong đó có nghệ
thuật tạo hình, nghệ thuật trang tr . Trang tr là một hình thức th m mỹ xuất
hiện t buổi bình minh của lịch sử nhân loại khi con người có tr khôn.
Người ta không chỉ làm đẹp cho bản thân mà con biết trau chuốt làm đẹp
cho m i vật dụng, sản ph m g n bó với đời sống, sinh hoạt của mình. Vô
số đ trang sức, công cụ lao động sơ khai của người nguyên thủy, t chiếc
v ng cổ, chuôi dao

đều được chạm kh c hoa văn. T các hình trang tr

tối giản ban đầu đến những h a tiết cầu kỳ ra đời đ đưa con người lên một
vị tr cao hơn trong t ng giai đoạn phát tri n của con người. Đây ch nh là
thước đo ch nh xác nhất về trình độ phát tri n văn minh của nhân loại
Nghệ thuật tạo hình nói chung và nghệ thuật trang tr nói riêng, đều
có chung một chức năng là làm đẹp và bi u cảm bằng những khuôn mẫu
nhất định bằng kết hợp ngôn ngữ tạo hình một cách ch n l c có mục đ ch
rõ ràng. Những khuôn mẫu đó được cộng đ ng ưa th ch, được bảo t n, kế
truyền qua nhiều thế hệ và được l p đi l p lại nhiều lần sẽ trở thành một
truyền thống. Nghệ thuật tạo hình của người Cơtu thường được th hiện
trên các đối tượng vật chất, các không gian văn hóa sau đây: Trang tr trên
đ đan lát với chất liệu tre, gỗ như gùi, b ; công trình kiến trúc như nhà ở,
nhà làng, nhà kho, nhà m ; đ gia dụng như ống tên, n , t u; và phổ biến
nhất, tập trung nhất vẫn là trang tr trang phục. Bởi vì, trang phục g n bó
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mật thiết với con người, trong vận động muôn màu, muôn vẻ của nó trong
cuộc sống hằng ngày, là sự th hiện của người Cơtu trước vẽ đẹp hùng v
của thiên nhiên đại ngàn
2.1. ố cục h a văn
Theo nhà dân tộc h c T Chỉ, bố cục là sự phối hợp của các yếu tố
tạo hình như hình, mảng, màu

và khoảng cách s p xếp giữa các hình.

Ch nh những khoảng cách đó đ tạo nhịp điệu của mô t p hoa văn. Trong
nghệ thuật trang tr hoa văn trang phục Cơtu, chúng ta thấy dạng bố cục đối
xứng, đăng đối được triệt đ khai thác, chúng xuất hiện một cách đầy đủ,
đều kh p

Trên m i sản ph m dệt, cách bố tr các dải màu, mô t phoa văn

chỉ màu, hoa văn cườm luôn được người phụ nữ Cơtu x p xếp, th hiện
theo nguyên t c đối xứng, có th khẳng định đây là nguyên t c bố cục chủ
đạo trong nghệ thuật trang tr trang phục của người Cơtu.
ết cấu đối xứng là cơ sở, nền tảng của trang tr . Đối xứng c ng
là kết cấu cơ bản của tuyệt đại đa số sinh vật ở hai bên cành cây,
người có hai tay hai chân, hai m t, hai tai đối xứng; động vật có 2
ho c 4 chân; côn trùng có 6,8 hay 10 chân; thậm ch nhiều hơn
như cuốn chiếu và rết. C ng có những bộ phận chỉ là độc nhất
nhưng lại ở ch nh giữa trục d c cơ th và do đ vẫn mang t nh đối
xứng; s ng tê giác, v i voi, mào gà, u b hay đuôi của nhiều loài
vật

Như vậy, trang tr đối xứng ch nh là mô ph ng cuộc sống

một cách đi n hình, có ch n l c [25,tr 48
Trong nguyên t c tạo hình trang tr trang phục, ta thấy các mô t p hoa
văn được s p xếp theo lối bố cục thành dải hay bố cục băng dài, lối bố cục
theo dải xuất hiện đều kh p trên các l nh vực nghệ thuật tạo hình Cơtu, đ c
biệt bố cục theo dải ngang là bố cục chiếm t lệ tuyệt đối trong truyền
thống trang tr của dân tộc Cơtu.

hi phân t ch về bố cục hoa văn, tác giả

Ngô Đức Thịnh dùng thuật ngữ bố cục theo băng dài, c n tác giả Chu Thái
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Sơn thì dùng thuật ngữ “bố cục thành dải [21, tr.90 đ nói về n t đ c
trưng trong nghệ thuật trang tr truyền thống của các dân tộc ở Trường Sơn
- Tây Nguyên, trong đó có dân tộc Cơtu. Theo các tác giả, n t đ c trưng đó
được hình thành t lâu đời, được th hiện khá rõ n t qua trang tr ở các
trống đ ng Đông Sơn; m t trống với những dải hoa văn thành v ng tr n
đ ng tâm to, nh khác nhau và tang trống với những v ng tr n trang tr
chạy quanh ở các tầng cao thấp khác nhau [21, tr.90 . Trong lối bố cục đó,
bố cục băng ngang chiếm t lệ tuyệt đối so với bố cục d c, tuy nhiên nó
phân biệt khá rõ với bố cục trang tr mảng, băng d c của các dân tộc khác,
Phong cách bố cục trang tr băng ngang và băng d c hiện nay vẫn được con
người hiện đại vận dụng trang tr trên quần áo và đ vật.
ô t p hoa văn được s p xếp theo bố cục thành dải là sự lựa ch n
th m mỹ của người Cơtu c ng như nhiều dân tốc anh em khác, đ có th
đan đầy hoa văn trên bề m t trang tr tạo được sự chuy n động về hình,
nhịp điệu, đ i h i các mô t p hoa văn phải là những bi u tượng đ c trưng
với sự độc đáo về màu s c, tạo được sự sinh động, độc đáo về bố cục
nhưng lại không gây cảm giác đều đều và đơn điệu. Giải quyết vấn đề này,
người Cơtu kh o l o tạo ra độ chênh giữa các mảng trang tr theo cách xen
vào giữa các dải có hoa văn bằng một số dải màu đ

không chứa hoa văn

cạnh các dải chứa hoa văn, xen giữa dải dày và dải m ng, dải ngang và dải
d c hay nói cách khác là tạo nên sự đa dạng về độ lớn, chiều hướng s p
xếp... Trên trang phục của người Cơtu, bố cục thành dải có m t kh p nơi
trên m t bằng trang tr nhưng lại không cho ta cảm giác đều đều và đơn
điệu, có những phần được bố tr hoa văn dày, có chổ chỉ đi m xuyết, như
trên váy và áo của phụ nữ, hoa văn tập trung nhiều hơn phần nữa dưới của
chiếc váy, thân áo phụ nữ, ch nh điều này tạo nên sự độc đáo của bố cục
trang tr , th hiện một tư duy th m m cao của người phụ nữ Cơtu (pl 7.1,
tr. 104).
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Ngoài lối bố cục thành dải đ c trưng trong nghệ thuật trang tr hoa
văn Cơtu, ta c n thấy xuất hiện một dạng bố cục khác là bố thành ô. ối bố
cục này thường xuất hiện ở áo nữ và chân khố của nam giới với các mô t p
hoa văn ya ýa, lá hla atút, lá a lu m theo nhiều cách s p xếp khác nhau, có
lúc đứng riêng rẽ, có khi được s p xếp đối xứng với nhau ho c là sự kết
hợp của một hệ thống các mô t p hoa văn khác nhau thành một cụm, một
mảng, một tổ hợp hoa văn và chuy n tải trong đó những

ngh a khác nhau.

Trên chiếc khố, các dải hoa văn chạy d c thường được c t khúc thành nhiều
đoạn, tạo thành các ô chữ nhật ho c ô vuông. Các ô đó được tạo hình bởi các
sợi màu ho c sợi len có màu s c rực rỡ, nhưng vẫn đảm bảo độ thông thoáng,
vui m t cho bố cục, thông qua cách s p xếp cấu trúc giữa các hoa văn có sự
liên kết ch t chẽ giữa các ô trên tổng th trang tr (pl 7.2, tr. 104).
Bên cạnh bố cục thành ô, bố cục l p đi l p lại c ng là n t đ c trưng
trong trang tr hoa văn Cơtu.
Sự l p đi l p lại là phương án chủ yếu mà nghệ thuật trang tr
thường xuyên sử dụng. Bài h c này do con người h c được khi
quan sát các loại dây leo; dây có th dài bao nhiêu c ng được
nhưng bao giờ c ng chỉ k m theo vài chi tiết phụ trợ như lá, tay
cuốn, ch i nách, nụ và hoa mà lại với khoảng cách khá đều đ n
[13, tr 49].
Hoa văn trên trang phục Cơtu, dù th hiện dưới hình thức bố cục dải
băng d c hay băng ngang, mô t p hoa văn luôn nhất quán và được l p đi l p
lại trong t ng chi tiết nh nhất. Do sự hạn chế của kỹ thuật mà h không
th tạo các mô t p hoa văn với các dạng hình h c mà mình th ch vào vị tr
bất kỳ trên m t thổ c m mà chỉ có th l p đi l p lại mô t p đó trong khuôn
khổ t ng dải trải dài theo chiều d c ho c chiều ngang.
Với sự đa dạng về bố cục th hiện, hoa văn trang tr Cơtu trở nên độc
đáo,vui m t, th hiện được văn hoá tộc người trên trang phục, tránh được
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sự đơn điệu, nhàm chán. Trong đó, bố cục hoa văn thành dải, là một đ c
trưng trong nghệ thuật trang tr Cơtu.
2.2 Màu sắc và ch t liệu th hiện h a văn
2.2.1. Màu s c
Nói đến văn hóa đ c trưng của mỗi dân tộc, mỗi vùng, miền, ta
không th không nh c đến trang phục, ngoài chức năng sử dụng, nó c n là
một nghệ thuật, mà màu s c, hoa văn là một phần không th thiếu. T xa
xưa, màu s c trang phục truyền thống của mỗi dân tộc, được lấy t tự
nhiên, gần g i với cuộc sống, bi u hiện một xu hướng th m mỹ riêng.
Người Cơtu c ng n m cho riêng mình những b quyết trong việc pha chế,
chiết xuất s c màu t thiên nhiên, việc phối màu và tạo hoa văn là yếu tố
quan trong nhất làm nên n t độc đáo của thổ c m dân tộc. trong trang phục
cả nam lẫn nữ Cơtu ta thấy nổi bật lên đó là sự giản dị, mộc mạc, không
cầu kỳ nhưng không k m phần sang tr ng. Đó là nhờ sự kết hợp giữa màu
s c một hài h a với sự hợp l về đường n t, hình mảng, tinh tế của các mô
t p hoa văn cực làm tôn lên n t kh e mạnh nhưng không k m phần duyên
dáng, quyến r của cơ th .
Người Cơ Tu dùng bảng màu g m đen, xanh chàm, vàng, đ , tr ng.
Các màu được bố tr trên thổ c m luôn có sự phân bố một cách hài hoà, hỗ
trợ lẫn nhau tuỳ theo

đ trang tr . Chúng ta có th d dàng nhận ra điều

này trên bất kì sản ph m thổ c m nào, trên nền thổ c m màu chàm ho c
màu đen truyền thống, người phụ nữ Cơtu, bằng tư duy th m m của mình,
các mô t p hoa văn cườm nhựa li ti màu tr ng đục b t sáng tạo nên độ lung
linh, lấp lánh cho trang phục được đan xen với những dải hoa văn màu
ho c các dải màu như vàng, đ hết sức linh hoạt và tinh tế.
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Hoa văn chỉ màu, được người phụ nữ Cơtu bố tr theo những quy
luật nhất định về màu s c c ng như độ lớn, theo đó màu được sử dụng đ
tạo hình hoa văn luôn là những màu cơ bản đ tạo sự nổi bật cho hoa văn.
ột tấm thổ c m có hoa văn chỉ màu thì được bố cục thành dải
màu theo trật tự giống như tập hợp màu, trong đó màu ở giữa là
màu ch nh, đậm n t hơn, các màu phụ bố tr đối xứng qua màu
ch nh. Đó có th là một màu to bản 3-5cm g i là xriêng, một
đường màu hẹp bản hơn g i là xroot, đường xen màu ng t quảng
g i là bhnêk và đường to bản g m nhiều màu cộng lại g i là
kapang. Việc phối hợp màu s c đóng vai tr quan tr ng. Thông
thường, màu tr ng được đ ng bào xếp ở vị tr trung tâm, sau đó
về ph a hai bên là các dải hoa văn kapang r i hoa văn bhnêk được
xen kẻ viền một màu xroot, xa hơn nữa là các xriêng và cuối
cùng là một xroot khác viền ngoài [1, tr.58 .
Chỉ màu chẳng những có chức năng làm đường viền mà c n vai tr
đóng khung, bố cục, phân cách các dải hoa văn hạt cườm, một loại hình
hoa văn tiêu bi u của người Cơtu.
Nếu dệt hoa văn gợn sóng thì người ta chỉ chạy những sợi chỉ màu
tr ng nổi trên nền vải đen. Ở m p vải ho c bên trong mảnh vải người ta bố
tr vài đường n t sơ sài, chủ yếu là màu đ đ cho các hoa văn gợn sóng
xuất hiện rõ n t.
àu nền chủ đạo của trang phục Cơtu luôn luôn là đen ho c màu
chàm, đây là những màu trung gian, có vai tr điều tiết sự tương quan, hài
h a màu s c trên trang phục. Đây c ng là gam màu đ c trưng của cả vùng
văn hóa Trường Sơn - Tây Nguyên, nơi con người luôn phải hoà mình với
môi trường sống, môi trường lao động trong điều kiện kh hậu kh c nghiệt
của vùng r ng núi. Ngoài những bộ trang phục l hội được chăm chút kỹ
lưỡng, thì trang phục hằng ngày được sử dụng trong m i trường hợp, do đó,
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yêu cầu về bền, ch c, màu tối

được chú

hơn. Theo khảo sát thì người

Cơtu cho rằng màu đen là màu của đất, t đất, với sự “quan tâm của thần
linh sẽ cho bà con có đủ cái ăn r i cái m c đ che thân.

àu đen trên trang

phục vung là cách lựa ch n tốt nhất đ h a vào với thiên nhiên, với r ng,
với đất đ không t trường hợp sẽ được r ng và đất che chở, h a vào thiên
nhiên, nương tựa vào thiên nhiên đ t n tại [21, tr.67].
B t đầu t nhu cầu sử dụng của con người trên t ng loại trang phục,
người phụ nữ Cơtu sẽ có những

tưởng trong việc ch n lựa, s p xếp hoa

văn c ng như cách phối hợp về màu s c. Nếu chỉ sử dụng đơn thuần là màu
đen hay màu chàm thì chiếc váy, áo của phụ nữ các dân tộc sẽ đơn điệu,
không th tạo nên vẻ đẹp cho người sử dụng. Đ kh c phục nhược đi m đó,
người phụ nữ Cơtu bằng sự kh o l o, tư duy th m m kết hợp, l ng gh p
đường n t với màu s c, tạo nên những mô t p hoa văn độc đáo, biến trang
phục t đơn điệu, thô ráp thành tác ph m hài h a, chứa đựng nhiều giá trị
th m mỹ c ng như tình cảm được gửi g m trong đó.
àu đ (pr hoom bhroong) là màu không thiếu trên trang phục của
người Cơtu bên cạnh màu đen, màu chàm , đây là màu chủ đạo, tạo thành
c p đối xứng với màu đen trong tư duy lưỡng t nh của người Cơtu. Theo
quan niệm của người Cơtu, màu đ là màu của m t trời, màu của lửa, hai
thử thiên liêng không th thiếu trong cuộc sống con người.

àu đ được

đ t trên nền chàm đen, thường g m nhiều dải đ , không ch a hoa văn.
Ch nh nền đen không làm tăng thêm độ nóng của màu đ mà trái lại, “hút
bớt cái rực rỡ của màu đ , không gây chói m t, tạo nên sự sâu l ng, đậm đà
cho bộ trang phục. Đ màu đ không chìm đi trong nền đen, bên cạnh dải
màu đ , người Cơtu thường đ t những dải m ng màu vàng.
Trong nghệ thuật trang tr nói chung và trong trang tr trang phục nói
riêng, người Cơtu thường đóng khung hoa văn của h trong t ng dải màu.
ỗi dải dành cho một ho c một vài mẫu trang tr . Quy cách trang tr là có
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sự phối hợp giữa các loại hoa văn trên cùng một sản ph m thổ c m đ tôn
vẻ đẹp của hoa văn và màu s c.

ỗi hoa văn hay một tổ hợp hoa văn

thường được bố tr giữa những mảng màu đ bổ trợ cho những hoa văn
khác và tôn nó lến trên nền thổ c m. Đây ch nh là n t đ c trưng trong cách
phối hợp màu s c trên sản ph m thổ c m nói chung của người Cơtu.
2.2.2. hất liệu thể hiện ho v n
Sự phong phú của chất liệu th hiện hoa văn là đ c đi m nổi bậc nhất
trong nghệ thuật trang tr trang phục Cơtu. T các chất liệu khác nhau như
chỉ màu, hạt cườm chì, hạt cườm nhựa, len

người ta sáng tạo ra các loại

hình hoa văn gợn sóng chỉ suất hiện trên trang phục thường ngày, hoa văn
chỉ màu và hoa văn hạt cườm. Hoa văn gợn sóng tuy đơn giản, không nổi
bật như hoa văn hạt cườm ho c hoa văn chỉ màu nhưng được bà con rất ưa
th ch vì nó rất tự nhiên, thô mộc, cổ xưa, màu s c nhẹ nhàng trang nh , có
nhịp điệu và bố cục sinh động. Tùy theo

đ trang tr của người dệt, hoa

văn gợn sóng được bố tr thành t ng mảng, t ng vệt, g i là kluội ho c dàn
trải, chạy đều trên toàn bộ tấm vải dệt, g i là chrơ char. Trên tấm vải có
trang tr hoa văn gợn sóng, đ ng bào thường sử dụng các màu s c cùng
tông màu và tránh đưa vào những hoa văn, màu s c tương phản, màu m
vào vì nó làm ảnh hưởng đến đường n t thanh tao, nhẹ nhàng của loại hoa
văn này. Người ta chỉ đi m xuyết vào đó những đường viền màu xung
quanh ho c vài vệt chỉ màu đơn giản giữa tấm vải nhằm tạo đường n t, bố
cục, làm tăng t nh th m mỹ của sản ph m dệt (pl 8.1, tr. 105). Nếu hoa văn
gợn sóng được dệt bằng sợi màu nhạt thì hoa văn chỉ màu được dệt bằng
sợi có s c độ đậm, các mô t p hoa văn được sử dụng trang tr c ng sinh
động, đa dạng hon (pl 8.2, tr. 105). So với hoa văn gợn sóng và hoa văn chỉ
màu thì hoa văn hạt cườm nhựa xuất hiện muộn hơn, hoa văn cườm nhựa là
sự kế th a của hoa văn cườm chì do t nh tiện lợi và làm cho bộ trang phục
nhẹ nhàng khi sử dụng nhất là khi có quan hệ trao đổi hàng hóa, mua bán
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với các dân tộc khác trong vùng, đ c biệt là khi có sự giao thương buôn bán
với người inh ở đ ng bằng.
Tuy có xuất phát đi m, đ c t nh kỹ thuật và hiệu quả th m mỹ khác
nhau, nhưng chung quy, trên trang phục và các sản ph m thổ c m của các
đ ng bào Cơtu thường t n tại đ ng thời hai ho c ba loại hoa văn nói trên.
Hiếm thấy một bộ trang phục nào của người Cơtu chỉ sử dụng một loại hoa
văn duy nhất mà thường có sự kết hợp nhịp hàng, hài h a giữa các loại hình
hoa văn. Hoa văn chỉ màu thường giữ chức năng, vai tr quan tr ng hơn
trong khâu trang tr , bởi với lợi thế của s c màu, nhất là những màu nóng,
màu tương phản, bản thân chúng chẳng những tạo ra đường n t trang tr
khá rõ ràng trên nền thổ c m mà c n có nhiệm vụ chạy đường viền cho bố
cục, đóng khung, kết ô, chia mảng cho các d i hoa văn khác nhau, tạo mạch
nối liên kết giữa các hoa văn, d i hoa văn trên tổng th trang tr . Nếu không
có hoa văn chỉ màu chi phối, điều tiết thì các hoa văn gợn sóng, hoa văn hạt
cườm có đẹp đến mấy c ng trở nên rời rạc, thiếu g n kết, không gây được
hiệu quả, giá trị th m mỹ. Cả ba loại hoa văn này đều có mối quan hệ g n
kết ch t chẻ với nhau, hoa văn này hỗ trợ cho hoa văn kia, tạo ra nhịp điệu,
sự hoàn chỉnh của bố cục và hiệu quả của một tổ hợp hoa văn trên m t
phẳng trang tr .
Ch nh sự phối hợp của ba loại hoa văn nói trên làm cho bộ trang
phục của dân tộc Cơtu đẹp và ấn tượng hơn so với trang phục các dân tộc
trong vùng. Trong khi ở các tộc người khác, trang phục của h chủ yếu sử
dụng hoa văn chỉ màu, hiếm thấy hoa văn gợn sóng hay hoa văn hạt cườm,
thì trên các sản ph m thổ c m Cơtu, nhất là một số làng c n bảo lưu nghề
dệt truyền thông, đ ng bào vẫn c n sử dụng cả ba loại hoa văn nói trên.
Tuy nhiên, theo thị hiếu của người Cơtu, mỗi loại hoa văn có một ngôn ngữ
riêng, được đánh giá về m t giá trị vật chất c ng như giá trị th m mỹ tương
đương nhau. Tùy theo tuổi tác, vị tr x hội, thị hiếu, giới t nh... mà người
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Cơtu ch n những bộ trang phục có trang tr hoa văn tương ứng. Đối với
phụ nữ, váy, áo đẹp phải có sự phối hợp của nhiều loại hoa văn và màu s c
s c sỡ. Qua các mô t p hoa văn trên trang phục c ng th hiện rõ được tài
nghệ, t nh cách và thị hiếu th m m của người m c. Nếu hoa văn gợn sóng
làm cho người m c thêm duyên dáng, nhẹ nhành, k n đáo thì hoa văn chỉ
màu hay hoa văn hạt cườm sẽ tạo cho h một vẽ đẹp sang tr ng, quyến r
và nổi bật. Với hoa văn chỉ màu chủ yếu là màu nóng và hoa văn hạt
cườm, những chiếc khố, tấm choàng của đàn ông Cơtu sẽ tôn thêm n t
mạnh mẽ, nam t nh. Sự phong phú trong chất liệu và loại hình là đ c đi m
nổi bật nhất trong việc trang tr hoa văn của dân tộc Cơtu. Ch nh nhờ vào
sự phong phú về chất liệu, loại hình th hiện mà người Cơtu đang sở hữu
một kho tàng nghệ thuật đ sộ về hoa văn trang tr trên trang phục với hệ
thống mô t p hoa văn hết sức đa dạng, muôn hình vạn trạng mà không phải
dân tộc nào c ng có được. Có th nói, bản s c văn hoá độc đáo, đ c trưng
của tộc người Cơtu được th hiện thông qua hệ thống mô t p hoa văn trang
tr trang phục.
2.3. Thủ pháp tạ h nh h a văn trang phục Cơtu
Bản chất của nghệ thuật tạo hình là đ làm đẹp, được bi u cảm bằng
ngôn ngữ của nó như màu s c, hình khối, đường n t... và được ch n l c,
th hiện có mục đ ch rõ ràng. Những khuôn mẫu được nhiều người trong
cộng đ ng ưa th ch, được bảo t n và lưu truyền qua nhiều thế hệ sẽ trở
thành một truyền thống.
Hoa văn trang tr trang phục của dân tộc Cơtu chẳng những phong
phú về loại hình, mô tip mà c n chuy n tải những

tưởng, tình cảm, tư duy

của con người, th hiện năng lực sáng tạo nghệ thuật của dân tộc. Nó mang
dấu ấn, đ c trưng, phong cách riêng và hoàn toàn khác lạ so với các dân tộc
anh em khác trong vùng.
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2.3.1. Hình h c hó ho v n
ô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu chủ yếu được xây dựng
bằng hình k hà, các mô t p hoa văn này được tạo hình bàng ngôn ngữ chủ
đạo là chấm và n t, t những hạt cườm màu tr ng bố tr liên tục trên nền
thổ c m cho ta thấy đây là sự chuy n động của các chấm tr n màu tr ng
chuy n động tạo nên các hình hình h c hay các n t với nhiều k ch cỡ to
nh và chiều hướng khác nhau, tạo nên sự đa dạng, phong phú, độc đáo và
giàu t nh th m m , đây là lối tạo hình đ có t thuở sơ khai được người
Cơtu gìn giữ và sử dụng một cách thuần thục. Chúng bao g m các dải trang
tr bằng những hoa văn có dạng hình hình h c tạo thành các mô t p hoa văn
có nội dung phản ánh những gì thường xuyên l p đi l p lại trong đời sống
con người như; hoa, lá, cây cối, muông thú và người. N t đ c s c của
những mô t p hoa văn trang tr này là chúng được giản lược, cách điệu cao
bằng một ngôn ngữ hình tượng cô đ ng, súc t ch và giàu bi u cảm bằng sự
sáng tạo và tư duy th m m cao của người phụ nữ Cơtu. Nếu x t riêng về
hình tượng nghệ thuật thì những mô tip trang tr này không hề thua k m
những hình chim, thú được chạm kh c trên đ đ ng Đông Sơn của người
việt cổ.
Hoa văn hình h c chiếm vị tr áp đảo trong hệ thống mô tip hoa văn
trang tr của dân tộc Cơtu, trở thành n t đ c trưng tiêu bi u của phong cách
nghệ thuật tạo hình. Trên trang phục hay trên các đ vật được trang tr
khác, ta d dàng nhìn thấy đ c trưng của nghệ thuật trang tr Cơtu qua
những hình tr n, hình thoi, hình vuông, hình bình hành, hình thang cân,
hình đa giác, những đường thẳng song song được kết hợp một cách phong
phú, đa dạng, hài hoà và cô đ ng tạo nên giá trị độc đáo cho hoa văn. Khi
nghiên cứu về hiện tượng này, tác giả Ngô Đức Thịnh đ khẳng định một
phong cách chung trong nghệ thuật trang tr của các dân tộc Trường Sơn -
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Tây Nguyên, bao g m dân tộc Cơtu, đó là phong cách hình h c hóa hoa
văn [1, tr.31 .
Trong các dạng hình hình h c được người Cơtu sử dụng đ xây dựng
các mô t p hoa văn trang tr , có th thấy, “hoa văn hình tam giác là hoa văn
linh hoạt nhất , áp đảo nhất, là đi m nhấn, mạch nối cô đ ng nhất, tô đi m
cho bức tranh văn hóa tộc người thêm màu s c, đường n t, hình h a đầy
thú vị, giàu t nh nhân văn chỉ là một hình tam giác nhưng, khi thì nó là
một ng n núi, khi lại là m i tên

tuỳ vào biên độ to nh , dài ng n mà quy

định, ho c nó có th kết hợp với các dạng hình hình khác đ tạo ra hoa văn
có chủ đề khác) như hoa văn ngôi sao là bốn hình tam giác cân tượng trưng
cho các đỉnh của ngôi sao kết hợp với nhau tạo nên một hình tứ giác ở giữa,
hoa văn lá a tut lại được tạo hình t bốn hình tam giác vuông... Chỉ riêng
bộ sưu tập hoa văn hình tam giác, hình đa giác đ nói lên tư duy tạo hình,
cảm quan th m mỹ của dân tộc Cơtu đ có truyền thống lâu đời (pl 9, tr.
108).
Hoa văn hình tam giác là hoa văn cổ, được sáng tạo với nhiều ki u
dạng khác nhau. Theo các nhà nghiên cứu, hoa văn hình tam giác là một
trong những dạng hoa văn cơ bản nhất trong ngôn ngữ hình h c của các
dân tộc.
Hoa văn hình thoi, c n g i là hình trám vì dáng của nó giống hạt quả
trám, c n được một số người g i là hoa văn đan m t cáo. Ngoài hình thoi,
trên trang phục Cơtu c n có nhiều loại hoa văn hình đa giác như hình
vuông, hình tr n, đường gấp khúc

(pl 10, tr. 109). Như hoa văn kho lúa,

được kết hợp t các hoa văn có dạng hình hình h c khác nhau; thân kho lúa
được th hiện bằng hình vuông, hình thoi là bi u thị 4 miếng ván g n trên 4
cây cột nhằm chống các con vật phá hoại đột nhập và 2 chiếc cầu thang lên
xuống đ t ở hai bên đầu h i của kho lúa được tạo hình bằng 2 hình tam
giác đối đỉnh với nhau (pl 5.12 tr.100). Hay hoa văn cá trê, với thân được
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liên kết t các hình thoi và các hình tam giác hai bên tạo nên phong cách
hình h c khá nhất quán.
liên ết gi

2.3.2.

c c m típ ho v n

Sự phối hợp, liên kết giữa các mô tip hoa văn là đ c trưng phong
cách, trở thành một nguyên t c trong trang tr của người nghệ s tạo hình.
Hoa văn nói chung và hoa văn hạt cườm trên trang phục Cơtu nói riêng,
luôn th hiện được cấu trúc, sự lên kết ch t chẽ, cân đối và hài hoà đ v a
đạt hiệu quả tạo hình v a bi u đạt

ngh a bi u trưng của t ng hoa văn hay

cụm hoa văn. Bản thân mỗi một hoa văn chỉ miêu tả một

ngh a nhất định,

c n khi chúng kết hợp sẽ tạo nên một tổ hợp hoa văn chuy n tải nội dung
cô đ ng và tạo ra giá trị nghệ thuật cao hơn. Ta sẽ thấy điều đó rõ ràng nhất
qua phức hệ hoa văn trên trang phục dân tộc Cơtu. Những mô t p trang tr
phức tạp nhất c ng chỉ là kết quả của sự phối hợp tài tình nhiều chi tiết
hình h c đơn giản. Chẳng hạn như hoa văn ng n chông (cha rang/ rap/
aru h) là những hình tam giác xếp liền kề nhau và sự so le giữa các lớp với
biên độ hẹp. Nhưng c ng t những hình tam giác đó, được xếp liên tiếp
nhau và các lớp thẳng hàng thì tượng trưng cho m i tên. Và t hai d y hình
tam giác đối đỉnh vào nhau và được ngăn cách bởi hoa văn chiếc khố đang
phơi (cha loun) giống như hình zigzag sẽ tạo thành hoa văn hàng rào
(groong). Giữa các tổ hợp hoa văn đó tạo ra t ng c p hoa văn m n o có
hình thoi.
Những hình tam giác khi được s p xếp, bố cục lại theo quy luật tạo
hình thì sẽ tạo ra bao thứ đ vật thân quen hằng ngày. Hoa văn ô cửa được
kết hợp t hai hàng tam giác đói đầu nhau tạo nên hình thoi, ở giữa hình
thoi lại có hình hoa thị, hoa văn cái chày (hjêê topal), cái cối (chapan) c ng
được hợp thành t 2 hình tam giác đối đỉnh, hoa văn cái thớt (chơr chooch)
được tạo ra t 3 c p tam giác đối đỉnh nhau. Hoa văn lá atut (hla atut) có
n t tạo hình đẹp giống như cái chong chóng mà người Cơtu rất th ch trang
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tr trên trang phục, cột l , nhà làng, nhà m

được kiến tạo t 4 hình tam

giác vuông đối đỉnh nhau. Hay bằng cách hợp đáy bốn hình tam giác đơn
giản, người ta sẽ tạo ra những vì sao tinh tú trên trời (x’menh ch’menh
ch’tur). Những h a tiết khác như cái chân đ xa quay sợi (arngân xe), đuôi
chim n, c ng t hình tam giác.
Trong trang phục Cơtu, hoa văn hình m t cáo, hình thoi luôn kết hợp
với nhiều hoa văn khác tạo ra nhiều hình khối, đường n t linh hoạt.

hi

đứng riêng lẽ thì hoa văn này tượng trưng cho đ trang sức m n o nhưng
khi s p xếp 4 hình thoi đối nhau thì bi u thị hoa văn trái pơ lơm ho c hoa
pơ lơm.
Hoa văn xương cá ho c cây mây adương được tạo thành t một
đường thẳng dài làm trục đối xứng, hai bên được tạo hình bởi những đoạn
thẳng gạch ch o đều nhau và song song. Hoa văn đường gấp khúc là loại
hoa văn khá đơn giản nó được kết hợp lại bằng những đoạn thẳng ng n và
độ gấp khúc c ng bằng nhau, khi được kết hợp với một ho c hai đường
thẳng song song sẽ tạo ra băng hoa văn hình tam giác. Ho c hai đường gấp
khúc c t nhau ở ch nh giữa các đoạn thẳng và nó cùng mật độ gập như
nhau thì tạo nên một băng hoa văn hình thoi, hình bình hành hình vuông
Tuy các tộc người đều có hoa văn hình h c nhưng với sự sáng tạo của
người Cơtu, loại hoa văn này có vị tr hàng đầu về số lượng các mô t p,
được trang tr trên nhiều đối tượng, không gian, m t phẳng. Hoa văn hình
h c là hoa văn độc đáo nhất, có giá trị về m t tạo hình, có sức bi u cảm cao
mà không một loại hoa văn nào có th thay thế.
Bằng sự kh o tay, óc sáng tạo và phương pháp tạo hình hoa văn bằng
cách kết hợp các hình h c nói trên, chẳng những giúp người Cơtu sáng tạo
ra nhiều hoa văn đẹp m t, sinh động, làm giàu thêm ngôn ngữ bi u tượng
nhưng không gây nhàm chán tạo cho người xem sự th ch thú. T những
hình tượng đơn giản, với sự sáng tạo của người Cơtu đ tạo ra các hoa văn

49
phức hợp, hình thành các c p bi u tượng, đa bi u tượng và chuy n tải
những nội dung

ngh a rộng lớn. Đây ch nh là giá trị th m mỹ của hoa văn

hình h c (pl 11 - 110).
2.3.3. ính ước lệ c

ho v n

Những đ c trưng của hệ thống mô t p hoa văn trang tr trang phục
của người Cơtu ch nh là sự chuy n tải hiện thực cuộc sống và hàm chứa tư
duy sáng tạo cấu trúc văn hoá nghệ thuật và quan đi m th m m của đ ng
bào. Tư duy th m m của h là cái đẹp hài hoà, cân đối, khoẻ mạnh, là sự
giản lược, cách điệu và ước lệ cao trở thành n t đ c trưng, đó là sự kế th a
và nối tiếp văn hoá nghệ thuật truyền thống của người Việt cổ. Trên trang
phục, m c dù được cách điệu hoá, các đường n t hoa văn vẫn giữ được n t
đ c trưng, sinh động, mô ph ng đầy đủ đời sống hiện thực một cách chân
chất nhất và đi vào l ng người chứ không xa lạ, khó hi u.
qua hệ thống mô t p hoa văn trang tr trang phục của dân tộc Cơtu ta
thấy một đ c trưng nổi bật hơn cả đó là các đối tượng được ch n làm chủ
đề trang tr luôn được cách điệu nhưng không mất đi n t đ c trưng và được
nâng lên thành bi u tượng th hiện óc sáng tạo và tư duy th m m của
người Cơtu. Hoa văn người đàn bà múa ya ýa và người đàn ông nhảy
(tung tung là hoa văn tiêu bi u nhất về nghệ thuật ước lệ. Với động tác
đi n hình, cơ bản và nổi bật của điệu múa ya ýa và điệu nhảy tung tung, khi
được ch n làm chủ đề trang tr , bằng thủ pháp nghệ thuật ước lệ, người
nghệ nhân đ cách điệu, xây dựng bằng ngôn ngữ hình h c đ làm cho hình
th của nó trở nên tối giản, sơ lược nhất nhưng vẫn giữ được n t đ c trưng
và không hề khô khan.
2.4

nghĩa của h a văn trang trí Cơtu
Trong kho tàng nghệ thuật trang tr dân tộc Cơtu, hệ thống mô t p

hoa văn trang tr trang phục rất phong phú và đa dạng. Trên các sản ph m
trang phục truyền thống Cơtu được trang tr , bao giờ h c ng sử dụng một

50
hệ thống các mô t p hoa văn thống nhất về m t

ngh a, mang n t đ c trưng

và khá hoàn chỉnh về tạo hình, t bố cục, hoa văn, màu s c, các d i màu,
vật trang tr

đ tự phô bày hệ thống các mô t p hoa văn trang tr với ngôn

ngữ cô đ ng, phong phú phản ánh m i m t của cuộc sống như; thế giới,
con người và th hiện ước mơ bình dị trong tình yêu, trong sinh hoạt đời
thường của dân tộc Cơtu. Đây ch nh là một trong các yếu tố chủ đạo góp
phần tạo nên n t đi n hình, độc đáo, đ c s c trong kho tàng nghệ thuật tạo
hình của dân tộc Cơtu. Ban đầu, người Cơtu chỉ biết tạo ra một số mô t p
hoa văn đơn giản.

hi t ch luỹ được nhiều kinh nghiệm, tư duy th m mỹ

được nâng lên, người ta sáng tạo ra được nhiều văn hoa phức tạp có sự cách
điệu cao, kết hợp, liên kết các hoa văn, d i màu với một trật tự, bố cục hoàn
chỉnh hơn, có

đ rõ ràng. Nhờ sự liên kết đó nên sự phong phú của hoa

văn trang tr trang phục, t những bi u tượng đơn lẽ, rành mạch ban đầu đ
thành những mô t p hoa văn, cụm hoa văn trang tr có cấu tạo bố cục phức
tạp, độc đáo hơn, t một hoa văn duy nhất ban đầu đ hướng đến sự hình
thành các c p hoa văn ho c sự kết hợp của nhiều các mô t p hoa văn khác
nhau tạo thành d i hoa văn chuy n tải nhiều

ngh a hơn. Với cách sáng tạo

đó đ cho ra đời những sản ph m trang tr sinh động chứa đựng cả một hệ
thống tư duy th m mỹ cao, có sự đan xen, hoà quyện giữa sự ch nh xác và
tr u tượng th hiện được trình độ nhận thức và mỹ cảm của người Cơtu.
Với hệ thống mô t p hoa văn trang phục, ta có th đi m qua

ngh a của

một số mô t p hoa văn sau đây:
2.4.1.

ngh

ho v n v v trụ

Quan niệm về thế giới của người Cơtu bao g m Trời, Đất và con
người. Trời, Đất đ tạo ra tổ tiên h , vì thế cho nên những hoạ tiết hoa văn
trang tr tượng trưng cho những vì tinh tú luôn xuất hiện trên trang phục.
Hệ thống mô t p hoa văn quan tr ng xuất hiện nhiều trong trang tr trên
trang phục Cơtu là loại hoa văn thế giới quan miêu tả sinh động về v trụ
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linh thiêng, thế giới bao la, thần b với

t trời,

t Trăng và những ngôi

sao, bên cạnh đó là phản ánh các hiện tượng tự nhiên bao g m sông, núi,
gió, mưa, động vật, thực vật

được tái hiện trên trang phục rất sinh động

và tinh tế, th hiện sự khát khao hoà vào đất trời và thế giới siêu nhiên.
Điều này c ng th hiện rõ trong cuộc sống tâm linh qua các l nghi, tập tục
của người Cơtu như tục đâm trâu, tục cúng các vị thần lúa, thần r ng, thần
đất, thần núi, thần sông, l cầu mưa,
2.4.2.

ngh

ho v n con ngư i

Con người không chỉ sản sinh ra nghệ thuật mà c n là đối tượng của
nghệ thuật. Trong kho tàng nghệ thuật tạo hình dân gian Cơtu, con người
luôn là đề tài xuyên suốt và là hình tượng chủ đạo, chiếm số lượng nhiều
nhất về tác ph m. Trong nghệ thuật trang tr trên trang phục Cơtu, hoa văn
hình tượng con người xuất hiện không nhiều, chủ yếu là kh c hoạ hình
tượng con người trong trạng thái thăng hoa với các hoạt động l hội truyền
thống cộng đ ng hình ảnh con người nhảy múa, vui hội.
Trong hệ bi u tượng về con người trên trang phục Cơtu, có 2 ki u thức
khác nhau: người phụ nữ múa (ya ýa) và người đàn ông nhảy hội (tung tung).
a ýa là điệu múa thiêng, điệu múa cầu mùa, g n với l nghi
nông nghiệp. Động tác cơ bản của v điệu này là đôi tay của
người phụ nữ xo lên trời như cầu xin và đón nhận sinh kh và
hạt lúa của thần linh. Trong l tỉa lúa, điệu ya ýa là hành động th
hiện sự cầu xin thần linh đ cho một vụ mùa tươi tốt. hi múa ya
ýa trong l m ng lúa mới, trên tay h đ các hạt lúa như một nghi
thức dân cúng lên các vịu thần linh, đ t biệt là mẹ lúa [42, tr.34].
Đ c biệt, trên chiếc khố của đàn ông Cơtu thường trang tr nhiều hoa
văn ya ýa ở đuôi khố với bố cục ch t chẽ, gây ấn tượng đập ngay vào m t
người xem. Đây là cách người Cơtu đưa hình ảnh người phụ nữ thân yêu,
chịu thương chịu khó, một bi u tượng văn hoá lâu đời trở thành niềm tự
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hào, một bi u tượng của dân tộc. Trước đây có nhiều nhà nghiên cứu nước
ngoài khi tiếp xúc với đ ng bào Cơtu và tìm hi u về mô t p a ýa người
đàn bà múa , h đưa ra những nhận định khác nhau về ngh a của nó.
Về mô t p “padil yaya , e Pichon một s quan người Pháp t ng
tiếp ở vùng Cơtu cho rằng đó là th hiện đúng như tên g i của nó
người đàn bà múa .
H c giả Pháp . Bezacier thì nghi ngờ quan đi m đó, đoán rằng
đó là một bi u tượng của linh h n.
H c giả

ỹ

ole cho rằng, mô t p này là một bi u hiện vật chất

của linh h n con người [9, tr. 32 .
Bên cạnh hình tượng người phụ nữ múa, hình tượng người đàn ông
nhảy hội (tung tung) c ng xuất hiện trong hoa văn trên trang phục Cơtu, đó là
bi u tượng th hiện cho “người đàn ông vạm vỡ có sức mạnh, d ng cảm trong
chiến đấu chống lại kẻ thù, c ng như với thú r ng và thiên nhiên, là danh dự
của trai làng, là chổ dựa vững ch c của người phụ nữ Cơtu [15, tr. 56].
2.4.3.

ngh

ho v n tượng trưng cho s phồn th c

Hoa văn về các đ dùng như chày, cối khá phổ biến trên trang phục
Cơtu, nhất là trên váy nữ. Gi gạo là một hoạt động lao động của cư dân
nông nghiệp, th hiện cuộc sống ấm no, dư dật, niềm vui được mùa. Chày,
cối là dụng cụ gần g i với ng i phụ nữ. Ta c ng b t g p bi u tượng này
trên trống đ ng Đông Sơn, trong nghệ thuật trang tr các dân tộc Tây
Nguyên. Theo quy luật tự nhiên, v trụ, sinh vật t n tại và phát tri n nhờ sự
kết hợp giữa các c p âm - dương, nước - lửa, trống - mái,

Theo đó một

số nhà nghiên cứu cho rằng chày cối ch nh là hình ảnh của nguyên l âm
dương: chày + , cối - , bi u trưng của sinh t n [36, tr. 63]. Hình tượng
người phụ nữ gi gạo là chủ đề khá phổ biến trong nghệ thuật tạo hình
Cơtu. Đ c biệt, hoa văn cái cối được th hiện khá dày đ c trên trang phục,
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các mô tiếp điêu kh c về đề tài phụ nữ gi gạo mà tượng trưng là cái cối
c ng được trang tr trên cây cột l , cột cái nhà gươl với đi m nhấn mô tả bộ
ngực căng ph ng đầy sức sống với cái eo thon nh đầy nữ t nh nhưng
không k m phần mạnh mẽ, đ c trưng của các thiếu nữ miền sơn cước.
Cùng với hoa văn ya ýa, hoa văn cái cối là bi u tượng tượng trưng cho
người phụ nữ, người mẹ, là bi u tượng của sự ph n thực liên quan đến giới
t nh, nữ giới, th hiện cho sự sinh sôi nảy nở, thiên chức của người phụ nữ
(pl 4.1 tr 93).
2.4.4.

ngh

ho v n th c v t

Cây là một trong những bi u tượng phổ biến và phong phú nhất của
văn hoá loài người. Trên trang phục c ng như các công trình kiến trúc
Cơtu, hoa văn về hoa lá, thực vật chiếm vị tr đáng k , như là hla atut, hoa
p pơlơm, cây tarâm

Các bi u tượng hoa lá được trang tr trên trang

phục nhìn chung có vai tr quan tr ng trong cuộc sống, chứa đựng ước
mong cuộc sống tốt tươi hoa lá, vạn vật sinh sôi nảy nở theo

nguyện của

cư dân hái lượm.
2.4.5.

ngh

ho v n v s

ảo h che ch

Hàng rào, ng n chông, chiếc ná, m i tên, bẫy, cái khiên, cây kiếm,
ng n lao, m i giáo, m i mác

là những đ vật do người Cơtu tạo ra đ

chống kẻ thù, phục vụ sản xuất, bảo vệ cuộc sống, chống thú r ng

mang

lại sự bình an cho con người. Nó chẳng những là mô t p hoa văn quen
thuộc làm đẹp cho bộ trang phục mà c n được hàm

là vật bảo hộ, luôn

xuất hiện bên cạnh con người, che ch n dân làng tránh kh i thiên tai dịch
hoạ. Hình tượng m i tên, cánh ná

, th hiện sự khát khao chiến th ng, khả

năng thiện xạ của người Cơtu trong cuộc sống.
2.4.6.

ngh

ho v n v tình êu đ i lứ

Hoa văn ô cửa (chrơ char), mà đ ng bào g i là “ cửa sổ tình yêu
v a miêu tả n t đẹp kiến trúc, nhưng c ng đ ng thời n chứa những thông
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điệp nhất định về tình yêu đôi lứa.

hi ta nhìn thấy những trang phục của

người con gái Cơtu áo, váy, xà lùng , thậm ch trên khố của người con trai
có hoa văn cửa sổ tình yêu thì ch c ch n một điều rằng người con gái, con
trai ấy chưa có ch ng, có vợ. Do đó khi m c những trang phục có những
hoa văn này thì người con gái, con trai ấy có th tìm hi u và đến với nhau
thành vợ thành ch ng.
2.4.7.

ngh

ho v n v s giàu s ng no ấm

Trên trang phục truyền thống người Cơtu, bi u tượng kho lúa, chày
gi gạo, chiếc khố, nhà cửa

, th hiện sự ấm no, đầy đủ, hạnh phúc, an

khang của con người., hoa văn miêu tả hoa văn miêu tả về các đ vật như
trên chiếm vị tr nổi trội so với các hoa văn khác. Cùng với hạt cườm ng
s c, m n o là thứ trang sức trên cổ được ưa dùng nhất của nam nữ Cơtu.
Nó tượng trưng cho vật trang sức có giá trị lớn nhất và c ng là s nh l
không th thiếu trong cưới h i của đ ng bào Cơtu. Vì vậy, trên trang phục
Cơtu hoa văn m n o được th hiện một cách sáng tạo, đan xen, hoà quyện
với mô t p hoa văn khác như hoa văn chày cối, tạo thành các hình thoi giao
nhau ở bốn đi m, làm nên n t đ c trưng và có giá trị th m mỹ cao.
2.4.8.

ết hợp c c m típ ho v n
Ngoài bi u tượng đơn lẽ, hoa văn trang phục c n n chứa các c p

bi u tượng ho c các bi u tượng k p, hàm chứa nhiều

ngh a sâu s c.

ỗi

chiếc khố của đàn ông Cơtu là một bức tranh, câu chuyện tái hiện nếp sống,
sinh hoạt cộng đ ng, thông qua chiếc khố với những hoa văn như ya ýa,
chrâng, pơ plơm được bố cục khá ch c chẽ và linh hoạt. Trong đó, hoa
văn ya ýa tượng trưng cho sự vui m ng của dân làng, hàng chông s c nh n
(chơ râng) tượng trưng cho v kh , hoa (pơ plơm) tượng trưng cho các con
thú săn b n được

, tái hiện lại cuộc sống săn b t, hái lượm ngày xưa của

đ ng bào Cơtu. Hoa văn ya ýa c ng là một hoa văn mang nhiều

ngh a,

bi u trưng khác nhau. Nó v a là hình ảnh của thần lúa, mẹ lúa tượng trưng
cho sự may m n, an lành, vụ mùa bội thu, hình ảnh tái hiện thân th của
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người phụ nữ, bi u tượng của ph n thực, sự sinh sôi nảy nở mà c n mang
bi u tượng của cây, mang lại ngu n sống cho cộng đ ng. Ho c như hoa
văn cối gi gạo, v a bi u thị cho sự ph n thực, sinh nở v a bi u đạt

ngh a

khác đầy t nh nhân văn, đó là sự cầu mong ấm no, hạnh phúc cho con
người. Hoa văn m n o, ngoài bi u tượng cho sự giàu có, thoả m n về nhu
cầu vật chất c n bi u tượng cho quyền lực, sức mạnh của con người.
Ti u

t

Trang phục g n liền với

thức làm đẹp của con người, đó là một m t

phẳng tạo hình thường chứa đựng tập trung nhất và phong phú nhất các
ki u hoa văn trang tr . Đối với người Cơtu, hoa văn trang tr trang phục là
một bộ phận chủ yếu của đời sống nghệ thuật th hiện rõ n t tâm l , th m
mỹ, thế giới quan, nhân sinh quan của tộc người.
Cùng với hoa văn được sử dụng trong điêu kh c, kiến trúc, đ thủ
công, những hoạ tiết hoa văn trên trang phục tạo nên bức tranh đa s c phản
ánh sinh động đời sống thiên nhiên, x hội, con người và sinh hoạt cộng
đ ng. T hoa văn được th hiện bằng chỉ nhuộm màu đến hoa văn kết bằng
hạt cườm đánh dấu một bước phát tri n mới về nghệ thuật tạo hình, trang
tr trên trang phục của người Cơtu.
Trong hệ thống mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu, nổi bật lên
nhất vẫn là hệ thống hoa văn cườm tr ng đan xen với những màu cơ bản
trên nền thổ c m đen và chàm, thủ pháp tạo hình độc đáo, ngôn ngữ ch nh
là chấm và n t và hệ thống hình hình h c tạo nên vô số mô t p hoa văn
được s p xếp theo những dạng bố cục khác nhau dàn trải trên trang phục.
Các mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu được th hiện theo

đ

trang tr và chức năng trong đời sống cộng đ ng, nên các mô t p hoa văn có
khi đứng riêng lẽ, có khi lại liên kết với nhau tạo nên một cum hoa văn
chuy n tải những thông điệp khác nhau, trong vô vàn mô t p hoa văn, ta d
dàng nhận ra mô t p độc đáo, đó là hoa văn ya ýa, một hoạ tiết nghệ thuật
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được ưa th ch với vô số biến th khác nhau và các hoạ tiết khác nhau như
atút, m n o, chày cối

Chúng chẵng những có giá trị nghệ thuật cao mà

c góp phần tạo ra hệ bi u tượng phong phú, giàu

ngh nhân văn, giúp

cho đ ng bào cảm nhận sâu s c hơn về thế giới tự nhiên và đời sống x hội.
Được người Cơtu sáng tạo, thâu nhận và truyền tải, t ch luỹ qua bao thế hệ,
tạo nên một đ c trưng độc đáo, riêng biệt không lẫn vào đâu trong bức
tranh văn hoá các dân tộc Việt Nam.
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Chƣơng 3
ỨNG DỤNG HO VĂN TR NG TRÍ TR NG PHỤC CƠTU TRONG
DẠY HỌC TR NG TRÍ CHO SINH VIÊN NG NH MĨ THUẬT TẠI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG N M
3 1 Điều chỉnh, sắp

p nội dung các học ph n trang trí

Như đ trình bày ở chương 1, Chương trình giảng dạy các h c phần
trang tr và bố cục cho sinh viên hệ Cao đẳng SP T ở Trường ĐHQN
được thực hiện theo khung chương trình do tổ m thuật biên soạn dựa trên
khung chương trình dự án đào tạo giáo viên trung h c cơ sở của Bộ Giáo
Dục và Đào Tạo ban hành. Tuy nhiên, qua thực tế giảng dạy, tôi thấy, việc
phân bổ thời lượng và nội dung chương trình cho các h c phần trang tr
chưa thật sự phù hợp, do đó cần phải s p xếp, xây dựng lại nội dung
chương trình cho logic, khoa h c phù hợp với thực tế giảng dạy hiện nay.
3.1.1. V n i dung chư ng trình
-

ột là, h c viên xin đề xuất xây dựng lại các h c phần trang tr , cụ

th :
+ H c phần Nghiên cứu vốn cổ và cách điệu hoạ tiết trang tr (2TC).
+ H c phần Trang tr cơ bản và ứng dụng 3TC .
Vì phần ch p vốn cổ và cách điệu hoa lá, động vật phải được giảng
dạy trước đ sinh viên ứng dụng vào trang tr các hình cơ bản. Phần ứng
dụng, chỉ có một bài thực hành trang tr vải hoa, đây là bước chuy n tiếp t
trang tr cơ bản qua trang tr ứng dụng nên không nhất thiết phải tách riêng.
- Hai là, phải s p xếp lại các chương đ tạo sự lôgic trong xây dựng
nội dung chương trình, cụ th :
+ H c phần Nghiên cứu vốn cổ và cách điệu hoạ tiết trang tr .
Chương I. Ch p vốn cổ dân tộc
Chương II. Đơn giản và cách điệu hoa lá
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Chương II. Đơn giản và cách điệu động vật Chuy n t h c phần
trang tr ứng dụng 2
+ H c phần Trang tr cơ bản và ứng dụng.
Chương I. iến thức chung về nghệ thuật trang tr
Chương II. N t, mảng, màu s c
Chương III. Trang tr các hình cơ bản
Chương IV. Trang tr vải hoa.
- Ba là, điều chỉnh lại thời lượng l thuyết và thực hành;
+ Đối với h c phần nghiên cứu vốn cổ và cách điệu hoạ tiết trang tr .
H c viên thấy thời lượng dành cho l thuyết tương đối hợp l nên không có
điều chỉnh.
+ Đối với nội dung kiến thức l thuyết h c phần Trang tr cơ bản và
ứng dụng. H c viên thấy, cần tăng cường thời lượng t 7 tiết lên 10 tiết.
Trong thực tế giảng dạy, giảng viên phải cho sinh viên tự tìm hi u trước nội
dung của bài h c và báo cáo lại trên lớp, với cách dạy này, đ i h i sinh
viên phải chủ động, t ch cực trong việc tự h c tự nghiên cứu. Vì vậy, trong
giảng dạy, đ i h i giảng viên cần điều chỉnh nội dung bài h c một cách hệ
thống, chú tr ng đến những mảng kiến thức tr ng tâm, mang t nh thực tế.
Bên cạnh đó cần giảm bớt một số nội dung kiến thức không phù hợp, quá
n ng với trình độ nhận thức và khả năng tiếp thu của sinh viên nhưng vẫn
đảm bảo được những yêu cầu của chương trình.
+ Thời lượng dành cho phần thực hành của h c phần nghiên cứu vốn
cổ và cách điệu hoạ tiết trang tr h c viên không có thay đổi gì nhưng đối
với h c phần trang tr Trang tr cơ bản và ứng dụng, cần phải tăng thời
lượng lên đ tương ứng với lượng bài tập ứng dụng. Trong tất cả các bài
tập ứng dụng, t khi tìm hi u

tưởng đến khi hoàn thành bài tập phải trải

qua nhiều bước, đ i h i thời gian tương đối đ sinh viên có th hoàn thành
bài. Theo như thời lượng thực hành trong chương trình hiện nay, sinh viên
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chỉ có th sao ch p, vay mượn đ hoàn thành bài, bài h c mang n ng t nh
đối phó, chưa thật sự đầu tư cho bài h c, làm hạn chế, có khi làm triệt tiêu
sự sáng tạo của sinh viên.
3.1.2. V th i lượng chư ng trình
Với thời lượng kiến thức nêu trên h c viên xin đề xuất điều chỉnh
thời lượng chương trình như sau:
+ H c phần nghiên cứu vốn cổ và cách điệu hoạ tiết trang tr , h c
viên xin giữ nguyên số TC.

ỗi tuần h c 4 tiết/2 buổi

+ H c phần trang tr cơ bản và ứng dụng, h c viên xin tăng thời
lượng chương trình t 2 TC lên 3 TC. (45 tiết ; 10 tiết l thuyết và 35 tiết
thực hành.

ỗi tuần h c 6 tiết/2 buổi

ảng 3.1 Đ

uất đ i mới th i lượng h c ph n Nghiên cứu vốn c và

c ch điệu hoạ tiết tr ng trí
N

NH C

TT

I

I
1

Nghiên cứu vốn

N
II

I

II
II

N

III

I

II

4t/tuần

cổ và cách điệu
hoạ tiết trang tr
ảng 3.2 Đ

uất đ i mới th i lượng h c ph n r ng trí c

ản và ứng

dụng
TT

N

NH C
I

1

Trang tr cơ bản và
ứng dụng

I

N

II

N

III

II

I

II

I

II

6t/tuần
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3.2 Mục đích của việc ứng dụng

típ h a văn trang trí Cơtu giảng

dạy ch sinh viên ngành CĐ SPMT
3.2.1.

c n thiết c

việc đư m típ ho v n tr ng trí

tu giảng dạ

ô t p hoa văn trang tr Cơtu có sự ảnh hưởng và tác động rất lớn
đến đời sống tâm tư tình cảm, góp phần nâng cao nhận thức, tình cảm th m
mỹ

của đ ng bào Cơtu nói riêng và người dân Quảng Nam nói chung.

Trước xu thế hội nhập toàn cầu, người Cơtu có cơ hội, điều kiện giao lưu,
tiếp nhận với các nền văn hoá khác trên thế giới một cách mạnh mẽ, điều
này dẫn đến nghệ thuật trang tr Cơtu, đ c biệt là các hoa văn trên trang
phục truyền thống đang có nguy cơ dần bị mai một bởi một bộ phận người
dân mà đ c biệt là thanh, thiếu niên đ ăn m c và trang đi m theo ki u thời
trang hiện đại. Nhiều tiện nghi sinh hoạt cùng với lối sống góp nh t t
nhiều nơi đ xâm nhập mạnh mẽ vào đời sống của người dân, có nguy cơ
lấn át những giá trị văn hóa qu báu của dân tộc Cơtu.
à người trực tiếp công tác giảng dạy m thuật tại trường ĐHQN, nơi
có rất đông con em người đ ng bào thi u số trong đó có người Cơtu đang
h c tập tôi nhận thức rõ vị tr , tầm quan tr ng của nghệ thuật trang tr Cơtu
trong giáo dục ở trường ĐHQN.
T thực tế giảng dạy m thuật trong trường nói chung và đối với các
h c phần trang tr nói riêng, gần như không thấy dạy về nghệ thuật trang tr
Cơtu đ c biệt là các mô t p hoa văn trên trang phục.
Với mục đ ch giúp giảng viên và sinh viên nâng cao vốn hi u biết về
nghệ thuật trang tr trên trang phục của người Cơtu, duy trì các mô t p hoa
văn, tạo nên một sức sống mới nhằm bảo t n, phát huy những giá trị văn
hóa truyền thống, giữ gìn bản s c văn hoá của đ ng bào cơtu.
T những phân t ch trên thì việc đưa hoa văn trang tr Cơtu vào
giảng dạy cho sinh viên CĐ SP T trường ĐHQN là hết sức cần thiết, phù
hợp với thực ti n ở địa phương.
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3.2.2. Mục tiêu phư ng hướng c
tu vào chư ng trình đào tạo ngành

việc đư m típ ho v n tr ng trí
o đ ng PMT

Đ đưa mô t p hoa văn trang tr Cơtu vào chương trình giảng dạy các
h c phần trang tr cho sinh viên Cao đẳng SP T cần phải xây dựng
chương trình, kế hoạch xuất phát t điều kiện thực tế của nhà trường, đảm
bảo các mục tiêu chung và nội dung của chương trình. Giúp cho sinh viên
hi u biết thêm về nghệ thuật trang tr truy n thống Cơtu, qua đó góp phần
nh trong việc giữ gìn, phát huy bản s c văn hóa dân gian ở Quảng Nam.
Đưa mô t p hoa văn trang tr Cơtu vào giảng dạy cần phải nghiên cứu
kỹ về nội dung, phải có kế hoạch cụ th cho môn h c.
Quan tr ng nhất là sự thống nhất trong đội ng giảng viên trong tổ
chuyên môn và

kiến chỉ đạo của các cấp l nh đạo, đ đưa hoa văn trang

tr Cơtu vào chương trình đào tạo của nhà trường có th tri n khai và thực
hiện đạt kết quả
3.3 Ứng dụng

típ h a văn trang trí Cơtu tr ng dạy học Trang trí

Việc ứng dụng mô t p hoa văn trang tr vào chương trình giảng dạy
h c phần Trang tr cho sinh viên ngành Cao đẳng SP T tại trường ĐHQN
phải đáp ứng được mục tiêu đào tạo của môn h c, hướng tới đối tượng sinh
viên là đối tượng tiếp nhận trực tiếp .
Do đó, chúng ta cần cân nh c, lựa ch n những nội dung đ c trưng
nhất, phản ánh được cơ bản về con người, đời sống sinh hoạt văn hóa tinh
thần thông qua hệ thống hoa văn trang tr trang phục Cơtu, và phải phù hợp
với chương trình h c, tạo được sự hứng thú và v a sức với khả năng tiếp
thu của sinh viên. Thông qua đó giúp sinh viên, nhất là sinh viên là người
dân tộc Cơtu hi u hơn về văn hoá dân tộc, góp phần nh vào việc giữ gìn
và phát huy bản s c văn hóa của dân tộc Cơtu.
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c ếu tố tạo hình c

3.3.1.

ho v n tr ng trí trên tr ng phục

tu

được ứng dụng trong giảng dạ
- B cục
Trong h c tập trang tr - bố cục, bố cục là phương pháp làm việc có
chủ đ ch, nhằm sáng tạo ra hình tượng nghệ thuật và s p xếp chúng tạo nên
sự cân đối, thăng bằng, độc đáo. Cụ th ta có th h c tập và đưa những n t
độc đáo về lối th hiện bố cục trên trang phục cổ truyền của người Cơtu
vào giảng dạy.
Trong nghệ thuật trang tr hoa văn trên trang phục cổ truyền của
người Cơtu, ta thấy có nhiều dạng bố cục rất độc đáo được sáng tạo và lưu
giữ qua nhiều thế hệ. Đó ch nh là nguyên t c đối xứng, thăng bằng được
nh c lại trên diện rộng. Đây là lối bố cục mà ta thường g p trong trang tr
đường diềm. Ngoài ra, dạng bố cục c ng mang n t đ c trưng đó là bố cục
thành ô, với lối bố cục này, các hoa văn được s p xếp theo những ô hình
vuông ho c hình chữ nhật có th một hoa văn ho c nhiều hoa văn kết hợp
với nhau .
Có th thấy, cách xây dựng bố cục trên trang phục truyền thống Cơtu
vô cùng đa dạng, các nghệ nhân có th xây dựng bố cục theo dạng đơn lẽ,
hay kết hợp nhiều dạng bố cục với nhau tạo nên sự phong phú, đa dạng và
có giá trị về m t nghệ thuật. Đây ch nh là đi m mà chúng ta có th h c tập
và vận dụng trong giảng dạy trang tr cơ bản c ng như trang tr ứng dụng.
- M típ hoa văn
Nói đến mô t p hoa văn trang tr trên trang phục cổ truyền của người
Cơtu, là ta đang nói đến một kho tàng các mô t p trang tr , các mô t p trang
tr này được người Cơtu lấy cảm hứng, sáng tạo, giản lược, cách điệu một
cách tài tình tạo nên các mô t p trang tr mang n t đ c trưng nhất nhưng
không mất đi t nh chân thực của đối tượng, phản ánh lại một cách ch nh
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xác, sinh động, chân thật nhất cuộc sống, văn hoá,t n ngưỡng

và môi

trường thiên nhiên nơi h sinh sống, t các mô t p phản ánh về thế giới
quan với cách tạo hình phong phú, tư duy sáng tạo, năng lực th m mỹ,
phong cách riêng so với các dân tộc anh em khác trên địa bàn cư trú.
- Tạo hình
Qua tìm hi u về phong cách tạo hình hoa văn trang tr trang phục
Cơtu, ta thấy nổi bật lên và chiếm vị đa số là cách thức xây dựng các mô t p
hoa văn trang tr bằng ngôn ngữ hình h c cô đ ng được nâng lên thành bi u
tượng và giàu cảm xúc. Bằng kinh nghiệm sống, sự h c h i t thiên nhiên,
người Cơtu chỉ với những dạng hình hình h c hình tam giác, hình vuông,
hình thoi

, với cảm xúc, tư duy th m mỹ, trình độ sáng tạo đ tái hiện lại

thế giới quan qua các mô t p trang tr bằng ngôn ngữ tạo hình của h một
cách d hi u và chân thực nhất.
Trong nghệ thuật trang tr trên trang phục Cơtu, ta thấy các mô t p
trang tr có th được s p xếp riêng lẽ ho c kết hợp nhiều mô t p đ tạo sự
liên kết với nhau hoa văn hay cụm hoa văn đ bi u đạt

ngh a của hoa

văn, bởi một mô t p hoa văn khi được s p xếp khác nhau sẽ mang những
ngh a khác nhau, đây c ng là nguyên t c trang tr của người Cơtu.
Đây c ng là cơ sở đ chúng ta h c tập vận dụng đưa vào giảng dạy
h c phần trang tr cho sinh viên ngành SP T.
3.3.2.

ng dụng ho v n

tu trong trong c c ài h c

Đ việc ứng dụng các mô t p hoa văn trang tr trên trang phục của
người Cơtu trong dạy trang tr đạt kết quả, đ i h i giảng viên phải có sự
hi u biết sâu s c về mô t p hoa văn Cơtu, không nên sao ch p một cách
máy móc, phải biết ch t l c n t đ c trưng, tinh tu nhất và phù hợp với nội
dung chương trình, và vận dụng những kiến thức đó vào việc giảng dạy. tạo
điều kiện cho sinh viên n m được những n t tinh hoa, t nh sáng tạo trong
cách s p xếp bố cục, phong cách tạo hình trên mô t p hoa văn truyền thống,
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vận dụng vào bài h c cụ th , áp dụng vào cuộc sống thực tế và hơn hết là
trong giảng dạy sau này.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài có hạn, nên tôi xây dựng hệ thống bài
h c thực nghiệm trong h c phần trang tr , cụ th :
Bài 1: Vận dụng hoa văn trang trí trang phục Cơtu vào trang trí
đường di m
Thời gian thực hiện 8 tiết trên lớp. th hiện thêm ngoài giờ lên lớp
Kích thước: 15x35cm
Chất liệu: Bột màu
Bài 2: Vận dụng hoa văn trang trí trang phục Cơtu vào trang trí vải
hoa
Thời gian thực hiện 8 tiết trên lớp. th hiện thêm ngoài giờ lên lớp
Kích thước: 35x40cm
3.4 Một số iện pháp nhằ

nâng ca ch t lƣợng vận dụng h a văn

Cơtu tr ng dạy trang trí
Đ vận dụng mô t p hoa văn trên trang phục Cơtu vào giảng dạy
các h c phần trang tr và bố cục đạt kết quả cao, giảng viên cần phải có
sự hi u biết sâu s c nhất về vẽ đẹp của mô t p hoa văn Cơtu, qua các
biện pháp như:
3.4.1. Nâng c o trình đ

hả n ng đ i ng giảng viên

Mục đích c a biện pháp
Đ vận dụng mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu vào giảng dạy
các h c phần trang tr trong chương trình đào tạo nghành CĐSP

T đạt

được kết quả tốt, đ i h i giảng viên cần phải có sự hi u biết về ngôn ngữ
tạo hình, chất liệu, màu s c,

ngh a của các mô t p hoa văn một cách tường

tận.
Nội dung, cách thức th c hiện
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chung và

ột là, mở các buổi sinh hoạt chuyên môn về tạo hình Cơtu nói
ô t p hoa văn trên trang phục Cơtu nói riêng trong các buổi sinh

hoạt chuyên môn hằng tháng của tổ m thuật, giúp giảng viên có th n m
b t và vận dụng một cách tốt nhất trong giảng dạy.
- Hai là, tổ chức các buổi tham quan, thực tế sáng tác về đ ng bào
Cơtu cho giảng viên trong các dịp h .
- Ba là, khuyến kh ch giảng viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa
h c, viết sáng kiến kinh nghiệm về tạo hình nói chung và hoa văn trang tr
Cơtu nói riêng và việc vận dụng trong dạy h c m thuật. Nhờ có việc
NC H và viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm mà những kinh nghiệm
hay đ được phổ biến áp dụng, chất lượng giảng dạy trong trường ngày một
tốt hơn.
- Bốn là, nâng cao hoạt động ki m tra chuyên môn đ thúc đ y
phong trào dạy h c, công tác ki m tra phải được tiến hành thường xuyên và
có kế hoạch, căn cứ vào nhiệm vụ và yêu cầu cụ th của t ng năm h c.
- Năm là, đưa nội dung vận dụng mô t p hoa văn trang tr trên trang
phục Cơtu vào nội dung thao giảng, t đó tổ chức góp , rút kinh nghiệm,
nâng cao chất lượng giảng dạy.
Đi u kiện th c hiện
Đ việc nâng cao trình độ, khả năng đội ng giảng viên đạt được kết

quả như mong đợi, cần có sự đ ng l ng của l nh đạo trường, khoa, tổ
chuyên môn và nhất là

thức tự h c tự nghiên cứu của đội ng giảng viên.

Đảm bảo về điều kiện vật chất, tạo điều kiện cho giảng viên, sinh
viên tham gia thực tế nghiên cứu khoa h c, đ t ng bước nâng cao trình độ
chuyên môn.
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3.4.2. Kết hợp v n dụng m típ ho v n tr ng trí tr ng phục trong giảng
dạ c c h c ph n h c trong chư ng trình.
Ngoài việc vận dụng mô t p hoa văn trang tr trang phục trong h c
phần trang tr c n có th thực hiện thông qua một số h c phần khác với
mục đ ch tạo nên những n t mới về nội dung, hình thức h c tập cho sinh
viên như:
- Đưa hoa văn Cơtu vào nội dung chương trình h c tập nghiên cứu
vốn cổ cho sinh viên CĐ T, tạo được sự đa dạng, phong phú về nội dung
h c tập, đem lại sự hứng thú cho sinh viên.
- Vận dụng mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu trong h c phần

bố cục. Sinh viên khi xây dựng đề tài về đ ng bào Cơtu, thì có th phản ánh
đượ đ c trưng văn hoá Cơtu một cách đầy đủ, ch nh xác và d nhận biết
nhất qua các mô t p hoa văn.
Vận dụng mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu trong hai h c
phần trên nhất định phải có sự đ ng l ng của tập th giảng viên trong tổ
chuyên môn, phải xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, cụ th và phù hợp
với đối tượng h c, điều kiện h c tập, bên cạnh đó đ i h i giảng viên phải
nghiêm túc trong nghiên cứu những kiến thức mới, áp dụng hình thức và
phương pháp dạy h c phù hợp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên phát huy
tối đa sự chủ động trong h c tập.
Thường xuyên tổ chức tham quan thực tế tìm hi u, nghiên cứu h c
tập về nghệ thuật tạo hình nói chung và hoa văn trang tr Cơtu nói riêng.
Tuỳ vào yêu cầu của t ng đợt thực tế mà giảng viên có th yêu cầu sinh
viên viết bài thu hoạch ho c tổ chức các buổi tri n l m k hoạ , có xếp
loại đánh giá. Qua đó giúp sinh viên có hi u biết sâu nhất về nghệ thuật tạo
hình Cơtu, làm tiền đề cho việc vận dụng vào giải quyết các bài tập ứng
dụng trong chương trình h c c ng như quá trình sáng tạo nghệ thuật hay
giảng dạy sau này.
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3.4.3. Đư m típ ho v n tr ng trí tr ng phục

tu vào hoạt đ ng ngoại

hó .
Thành lập câu lạc bộ nghiên cứu v văn hoá bản đ a
Việc đưa hoa văn trang tr trang phục Cơtu là một phần của văn hoá
địa phương vào chương trình hoạt động ngoại khóa là rất cần thiết, nhằm
bảo t n, phát huy, quảng bá và giới thiệu với b bạn bên ngoài. Sinh hoạt
ngoại khóa không chỉ giúp cho các em củng cố những kiến thức, kỹ năng
đ được h c, mà c n là một môi trường tốt cho các em phát huy khả năng
sáng tạo cá nhân, r n luyện, nâng cao tinh thần tập th và tạo được bầu
không kh vui tươi, yêu đời, góp phần nâng cao chất lượng h c tập.
- Mục đích thành lập câu lạc bộ
Quy tụ những sinh viên yêu th ch văn hoá địa phương và mô t p hoa
văn trang tr trang phục Cơtu nói riêng nhằm duy trì phát tri n và bảo t n
văn hóa dân gian Quảng Nam.
- Nội dung sinh hoạt câu lạc bộ
-

ột là, tìm hi u, nghiên cứu về văn hoá dân gian Quảng Nam,

trong đó có mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu...
- Hai là, tổ chức các hội thảo chuyên đề về nghệ thuật tạo hình Cơtu
cho sinh viên ngành CĐ SP T.
- Ba là, l ng gh p hoa văn trang tr trang phục Cơtu vào các buổi
ngoại khoá “hội thi v tranh do khoa chuyên môn tổ chức.
3.5. Tổ chức thực nghiệ

sƣ phạ

3.5.1. Mục đích th c nghiệm
Xuất phát t mục đ ch nghiên cứu của đề tài, chúng tôi tiến hành
thực nghiệm đ ki m tra t nh đúng đ n các giả thuyết khoa h c mà đề tài
đề xuất.
Vận dụng mô t p hoa văn trang tr trên trang phục Cơtu trong
giảng dạy h c phần trang tr cơ bản nhằm phát huy năng lực sáng tạo,
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khả năng phản ánh hiện thực, r n các k năng th hiện

cho sinh viên

chuyên nghành CĐ SP T, quá trình thực nghiệm được tiến hành tại
trường ĐHQN.
Chúng tôi hi v ng đề tài được đón nhận và góp phần nâng cao chất
lượng giảng dạy h c phần trang tr cơ bản cho sinh viên ở trường
ĐHQN, bên cạnh đó góp phần nh vào việc bảo t n, giới thiệu và phát
huy giá trị văn hoá nghệ thuật nói chung và nghệ thuật trang tr trên
trang phục Cơtu nói riêng.
3.5.2.

s

th i gi n và đối tượng th c nghiệm

- Cơ sở th c nghiệm: Cơ sở mà chúng tôi lựa ch n thực nghiệm là
lớp CT14SMT01 h c tại Trường ĐHQN
- Thời gian th c nghiệm: H c kì II năm h c 2016 - 2017
- đ i tư ng th c nghiệm sư phạm
+ SV lớp CT14S T01 g m 25 sinh viên được chia làm hai nhóm;
nhóm 1 g m 13 sinh viên, nhóm 2 g m 12 sinh viên
+ Nhóm thực nghiệm, nhóm 1: Dạy h c theo Giáo án thực nghiệm.
+ Nhóm đối chứng, nhóm 2: Dạy h c giáo án c .
+ Giảng viên thực nghiệm: Phan Thanh Đạm, ê Thị C m Vân
3.5.3.

riển h i th c nghiệm
Nội dung th c nghiệm: H c viên tiến hành thực nghiệm hai bài

dạy đ mô tả trong luận văn.
Bài 1: Trang tr đường diềm Vận dụng m típ hoa văn trang trí
trang phục Cơtu trong trang trí đường di m
Bài 2: Trang tr vải hoa Vận dụng m típ hoa văn trang trí trang
phục Cơtu trong trang trí vải hoa
Phương pháp th c nghiệm:
- Dạy h c theo giáo án thực nghiệm.
- Theo dõi quan sát, đánh giá theo chu n xác định.
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- Phân t ch xử l kết quả thu được và trao đổi với tổ chuyên môn.
M tả các giai đoạn tiến hành th c nghiệm:
Bước 1:

ựa ch n nhóm 1 của lớp CT14SMT01 tiến hành thực

nghiệm và đánh kết quả thực nghiệm.
Bước 2: Ở nhóm thực nghiệm, h c viên trình bày biện pháp vận
dụng mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu. H c viên cùng tổ chuyên
môn trao đổi về cách thực hiện nội dung và soạn giáo án cho phù hợp.
Bước 3: Tiến hành dạy theo giáo án thực nghiệm với đối tượng
thực nghiệm hai nhóm của lớp CT14S T01 theo thời gian được bố tr
như sau:
Bài 1: Ngày 20/04/2017
Bài 2: Ngày 27/05/2017
Bước 4:

i m tra kết quả thực nghiệm. H c viên vận dụng mô t p

hoa văn trang tr trang phục Cơtu vào hai bài tập ứng dụng đ ch n.
Bước 5: Thống kê, đánh giá kết quả thực nghiệm.
Tiến hành dạy th c nghiệm:
Trước khi tiến hành thực nghiệm, h c viên tiến hành điều tra kết
quả h c tập của cả hai nhóm làm cơ sở khoa h c đ đánh giá kết quả thực
nghiệm một cách ch nh xác.
Bảng 3 3. Bảng đi u tra trước khi th c nghiệm
X p hạng
KQ học tập
hai nhó

SL
(SV)

ết quả h c tập
há
Trung bình

Gi i

ếu

SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL
(SV) (%) (SV) (%) (SV)

Tỉ lệ
(%)

SL
(SV)

Tỉ
lệ
(%)

3

30,8

1

7,7

Nhóm
thực
nghiệm

13

23,0

5

38,5

4
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Nhóm đối
chứng

12

2

16,7

5

41,7

4

33,3

1

8,3

Đối với nhóm thực nghiệm, bài h c ch p vốn cổ dân tộc, sau khi
h c xong phần l thuyết trên lớp, giảng viên tổ chức đưa sinh viên đi tìm
hi u, ch p lại các mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu tại thôn

rai

và làng dệt truyền thống Thôn Đhờ Rô ng x Tà u, huyện Đông Giang Quảng Nam.
- Tiết thực nghiệm thứ nhất:
Bài 1: Trang trí đường di m
Giảng viên: ê Thị C m Vân, dạy nhóm đối chứng ngày 18/04/2017.
Giảng dạy theo giáo án c . Sinh viên sử dụng hoạ tiết trang tr tự do đ
trang tr đường diềm.
Giảng viên: Phan Thanh Đạm, dạy nhóm thực nghiệm ngày
20/04/2017. Giảng dạy theo giáo án thực nghiệm. Sinh viên vận dụng hoa
văn Cơtu đ trang tr đường diềm. (Có giáo án k m theo xin xem chi tiết ở
phần phụ lục số 15.1, tr.127)
Với nhóm thực nghiệm, trong quá trình đi thực tế ch p hoa văn
Cơtu, giảng viên đ định hướng cho sinh viên tìm hi u thêm cuộc sống
của đ ng bào Cơtu đ sau này vận dụng vào thực hiện các bài tập ứng
dụng trang tr sau này.
êu cầu sinh viên tự tìm hi u thêm về hoa văn người Cơtu trước
khi b t đầu dạy bài thực nghiệm.
- Nội dung giờ dạy đư c th c hiện như sau:
Hoạt động 1: i m tra kiến thức c
Hoạt động 2: Giới thiệu bài dạy
Giảng viên nêu mục đ ch yêu cầu của bài h c
Hoạt động 3: Phương pháp tiến hành
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1. Vai tr đường diềm trong đời sống
2. nguyên t c trang tr
3. Các bước tiến hành trang tr
+ Bước 1: Tìm chủ đề trang tr
+ Bước 2: Phác thảo
- Xây dựng bố cục hình mảnh
- Xây dựng hoạ tiết
- Tìm đậm nhạt
- Tìm màu
+ Bước 3: phóng to, tìm hình kỹ
+ Bước 4: th hiện
Hoạt động 4: Giao bài tập ứng dụng cho sinh viên
+ Bài tập ứng dụng: Sử dụng hoa văn Cơtu vào trang tr đường diềm
có k ch thước 15x35cm, màu s c tự do.
Sinh viên làm bài theo đúng các bước đ h c.
Giảng viên quan sát, hướng dẫn và gợi cho sinh viên trong quá trình tìm
phác thảo.
+

ết thúc tiết h c: Giảng viên d n d , nh c nhở về tiến độ làm bài,

nêu yêu cầu cho sinh viên chu n bị cho tiết h c kế tiếp.
+ Trong tiết h c, giảng viên đ sử dụng phương pháp quan sát, trực
quan, gợi mở Trình chiếu slide, vẽ thị phạm trên bảng, cho sinh viên xem
bài mẫu , so sánh, phân t ch các bài mẫu minh h a , thực hành luyện tập.
- Kết quả th c nghiệm
Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm
Trong khi thực nghiệm, chúng tôi đánh giá kết quả khảo sát bằng 2
phương pháp:
a. Sử dụng kết quả bài tập ứng dụng của h c phần đ so sánh giữa
hai lớp thực nghiệm và đối chứng.
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b. Thăm d

kiến của sinh viên hai nhóm đ rút ra kết luận.

Bảng 3 4. Bảng tỉ lệ đi m ki m tra bài tập ứng dụng trang tr đường diềm
Nhóm
thực
nghiệm

SL
(SV)

ết quả ki m tra
há
Trung bình

Gi i

ếu

SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL
(SV) (%) (SV) (%) (SV)

Tỉ lệ
(%)

SL
(SV)

Tỉ
lệ
(%)

13

5

38,5

6

46,1

2

15,4

0

0

12

3

25

5

41,7

4

33,3

0

0

Nhóm
thực
nghiệm
Nhóm đối
chứng

Ngu n: Tác giả tổng hợp ngày 2/05/2017)
Về kết quả bài tập ứng dụng của nhóm thực nghiệm và nhóm đối
chứng Đ khảo sát trong quá trình thực tế ta thấy tỉ lệ về đi m số đ thay
đổi một cách đáng k của hai nhóm.
Đối với nhóm thực nghiệm, những tiêu ch đánh giá thông qua tiết
dạy đều cho kết quả tốt. Cụ th , tạo được sự hứng thú, phát huy được khả
năng sáng tạo, đa số sinh viên đều n m được vẽ đẹp đi n hình của hoa văn
Cơtu và vận dụng đạt kết quả vào bài tập ứng dụng. Đ c biệt, đáng m ng là
một số sinh viên không vận dụng một cách máy móc, sao ch p thụ động mà
đ th hiện được sự sáng tạo riêng khi biết kết hợp các mô t p khác nhau đ
tạo nên một cụm hoạ tiết đẹp, hay vận dụng kết hợp hoa văn Cơtu với các
các hoạ tiết tự tạo đ trở thành một hoạ tiết mới nhưng vẫn th hiện được
n t đ c trưng của hoa văn Cơtu, đ c biệt là các sinh viên người Cơtu (pl
12.1-12.2, tr. 111-112).
Bên cạnh những m t t ch cực thì vẫn c n đó một số bài ứng dụng có
kết quả c n hạn chế, có th là do sinh viên chưa có sự đầu tư trong việc tìm
hi u về mô t p hoa văn ho c c n lúng túng về kỹ năng trang tr

Đây c ng
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là vấn đề chúng ta c ng cần chú

đ giúp sinh viên ngày càng hoàn thiện

hơn nữa kỹ năng quan sát, nhận biết và vận dụng văn hoá bản địa vào
trong các bài tập trang tr ứng dụng.
Bảng 3 5 Nhận đ nh c a Sinh viên v tính ứng dụng c a đ tài

Số ý i n tán thành

Nhóm thực
nghiệm
Số ý
Tỉ
i n
lệ,
tán
%
thành

Bài giảng d hi u, nội dung bài h c ứng
11
dụng phù hợp
Phương pháp giảng dạy gây d hi u, tạo
10
được hứng thú trong h c tập
Phát huy năng lực sáng tạo và kỹ năng
12
của người h c
Tự tin khi làm các bài tập ứng dụng
12

Nhóm đối
chứng
Số ý
Tỉ
i n
lệ,
tán
%
thành

84,6

9

75

77

9

75

92,3

8

66,7

92,3 10

83,3

Ngu n: Tác giả tổng hợp ngày 22/04/2017
Dựa vào kết quả phân t ch và so sánh ở bảng trên có th thấy: Kết
quả

kiến thăm d sinh viên ở nhóm thực nghiệm được tăng lên theo

hướng t ch cực so với nhóm đối chứng
- Tiết thực nghiệm thứ hai:

Bài 2: Vận dụng hoa văn Cơtu vào trang trí m u vải hoa
Giảng viên: ê Thị C m Vân, dạy nhóm đối chứng ngày 24/05/2017
Giảng viên: Phan Thanh Đạm, dạy nhóm thực nghiệm ngày 27/05/2017
(Có giáo án k m theo xin xem chi tiết ở phần phụ lục số15.2, tr. 130)
- Nội dung giờ dạy đư c th c hiện như sau:
Hoạt động 1: i m tra kiến thức c
Hoạt động 2: Giới thiệu bài dạy
Giảng viên nêu mục đ ch yêu cầu của trang tr vải hoa
Hoạt động 3: Phương pháp tiến hành

74
1. Vai tr vải hoa trong đời sống
2. Hình cơ bản trong trang tr vải hoa
3. Những nguyên t c trang tr
- Những nguyên t c cơ bản
+ Nguyên t c nh c lại
+ Nguyên t c xen kẻ
+ Nguyên t c đảo lộn
+ Nguyên t c phá thế
- Nguyên t c s p đ t mẫu
5. Các bước tiến hành trang tr
+ Bước 1: Tìm chủ đề trang tr
+ Bước 2: Phác thảo
- Xây dựng bố cục hình mảnh
- Xây dựng hoạ tiết
- Tìm đậm nhạt
- Tìm màu
+ Bước 3: phóng to, tìm hình kỹ
+ Bước 4: th hiện
Hoạt động 4: Giao bài tập ứng dụng cho sinh viên
+ Bài tập ứng dụng: Vận dụng hoa văn Cơtu vào trang tr mẫu vải
hoa có k ch thước: 35x40cm
Giảng viên quan sát và gợi cho sinh viên trong quá trình tìm phác thảo.
+

ết thúc tiết h c: Giảng viên d n d , nh c nhở về tiến độ làm bài,

nêu yêu cầu cho sinh viên chu n bị cho tiết h c kế tiếp.
+ Trong tiết h c, giảng viên đ vận dụng minh hoạ các mô t p hoa
văn Cơtu một cách linh hoạt (Trình chiếu các hoa văn tiêu bi u của người
Cơtu trên slide, vẽ thị phạm trên bảng, cho sinh viên tập xây dựng các ki u
bố cục trong trang tr vải hoa trên các mô hình, l ng gh p các mô t p hoa

75
văn theo chủ đề, theo
văn

ngh a, hay có sự phá cách về tạo tạo hình hoa

, so sánh, phân t ch các bài mẫu minh h a , nhằm phát huy được

t nh t ch cực của sinh viên giới thiệu những hoa văn mới được sưu tầm,
hay sự sáng tạo trong cách tạo hình hoa văn của cá nhân

, sinh viên chủ

động trong việc tiếp thu và vận dụng kiến thức mới trong bài tập thực hành
luyện tập.
- Kết quả th c nghiệm
ết thúc tiết h c, chúng tôi nhận thấy việc tìm hi u về hoa văn trang
tr trên trang phục Cơtu, t đó vận dụng vào bài tập ứng dụng đ tạo được
sự hứng khởi, năng động, t ch cực trong việc th hiện bài tập ứng dụng,
sinh viên đ phản ánh được một cách chân thực nhất về văn hoá Cơtu thông
qua các mô t p hoa văn, hạn chế được tình trạng sao ch p, vay mượn

dẫn

đến hạn chế khả năng sáng tạo và sự hứng thú trong h c tập của sinh viên
(pl 13.1-13.2, tr. 113-114). Qua đó, các em được trang bị tốt về m t kiến
thức, có nhiều kinh nghiệm c ng như kỹ năng nhận diện, phản ánh các vấn
đề x hội, là tiền đề tốt cho h c tập c ng như trong giảng dạy sau này. ết
quả h c tập được th hiện như sau:
Bảng 3 6. Bảng tỉ lệ đi m ki m tra bài tập ứng dụng trang tr vải hoa
Nhóm
thực
nghiệm

SL
(SV)

Tỉ
lệ
(%)

ết quả ki m tra
há
Trung bình
Tỉ
Tỉ
SL
SL
lệ
lệ
(SV)
(SV)
(%)
(%)

13

5

38,5

5

38,5

3

12

3

25

4

33,3

5

SL
(SV)

Gi i

ếu
SL
(SV)

Tỉ
lệ
(%)

23

0

0

41,7

0

0

Nhóm
thực
nghiệm
Nhóm
đối
chứng

Ngu n: Tác giả tổng hợp ngày 7/06/2017
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ết thúc hai tiết dạy thực nghiệm, chúng tôi tiến hành khảo sát đánh giá
về thái độ h c tập của sinh viên và ph ng vấn một số giảng viên của tổ m
thuật tham gia dự giờ thực nghiệm.
Kết quả khảo sát:
Bảng 3 7 Đánh giá v thái độ học tập c a sinh viên

Số ý i n tán thành

Mức độ rất thích: Chăm chú nghe giảng và rất hứng thú với những
vấn đề mới được h c
Mức độ thích: Chăm chú nghe giảng và hứng thú l m với những
vấn đề mới được h c
Mức độ bình thường: Nghe giảng nhưng không hứng thú với
những vấn đề mới được h c.
Mức độ kh ng thích: hông chăm chú nghe giảng và không
hứng thú với những vấn đề mới được h c.

Nhóm thực
nghiệm
Số ý
Tỉ
i n
lệ,
tán
%
thành
4

30,8

7

53,8

2

15,4

0

0

Ngu n: Tác giả tổng hợp ngày 24/04/2017)
Với kết quả khảo sát trên cho thấy; h c viên th ch h c hơn khi
giảng viên vận dụng những kiến thức mới vào giảng dạy, tạo điều kiện cho
sinh viên phát huy được sự năng động, th ch thú và sự sáng tạo trong h c
tập.
Kết quả phỏng vấn:
Giảng viên Võ Như Diệu đ nhận x t: “Thông qua việc vận dụng hoa
văn trang tr trên trang phục Cơtu vào hai bài trang, đ tạo cho sinh viên sự
hứng thú, lớp h c sinh động và t ch cực trong h c tập, sinh viên yêu th ch
môn h c hơn, đem đến kết quả h c tập tốt hơn khá hơn .
Giảng viên Trần Văn Tâm cho biết: “Với việc vận dụng nội dung mới
về văn hoá địa phương trong dạy h c, đ tạo cho sinh viên sự động trong h c
tập, th hiện được sự sáng tạo và dấu ấn cá nhân qua kết quả bài h c, tình

77
trạng sao ch p, đối phó trong bài h c đ được kh c phục đáng k

.

Kết luận v th c nghiệm sư phạm:
- Qua quá trình thực nghiệm vận dụng mô t p hoa văn trang tr
trang phục Cơtu trong giảng dạy h c phần trang tr . Chúng tôi nhận thấy
một số ưu đi m:
+ Thông qua những biện pháp cụ th , rõ ràng giúp giảng viên có
được sự định hướng, phát huy được sự t nh t ch cực của sinh viên trong
quá trình tự h c, tự nghiên cứu của sinh viên.
+ Sinh viên có khả năng tiếp thu, sáng tạo và phản ánh ch nh xác
hiện thực.
+ Thông qua quá trình tìm hi u về mô t p hoa văn Cơtu, sinh viên
sẽ hi u hơn về những n t đẹp của văn hoá địa phương, t đó góp phần
vào bảo t n và quảng bá văn hoá Cơtu nói chung và hoa văn trang tr
trên trang phục Cơtu nói riêng. Đó c ng là l do khiến cho sinh viên
th ch thú h c tập về hoa văn Cơtu.
- Bên cạnh những ưu đi m, chúng tôi thấy vẫn c n một số hạn chế
cần chú

kh c phục khi đưa những nội dung mới vào giảng dạy đ đạt

được kết quả tốt.
+ Năng lực của sinh viên không đ ng đều.
+

thức h c tập và khả năng tự h c của một số sinh viên chưa tốt,

bài h c c n mang t nh đối phó dẫn đến chất lượng bài h c chưa cao.
+ Điều kiện đ sinh viên tiếp cận và tìm hi u về hoa văn c ng như
văn hoá Cơtu c n hạn chế, đây c ng là vấn đề cần quan tâm khi vận dụng
những nội dung mới về văn hoá địa phương vào giảng dạy.
T kết quả thực nghiệm đ chứng minh luận văn có t nh khả thi và
có th đưa vào giảng dạy trong thực tế.
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Ti u

t

Qua phân t ch, bên cạnh sự hớp l , vẫn c n đó một số bất cập về nội
dung và thời lượng chương trình. Vì thế, căn cứ vào t ng h c phần cụ th ,
chúng tôi đ đề xuất một số điều chỉnh về thời lượng ở t ng chương, t ng bài
h c và nội dung chương trình bám sát nhu cầu của đối tượng h c giảm tải
những nội dung không thiết thực, l ng gh p thêm một số nội dung có t nh
thực tế đ phù hợp với thực ti n c ng như khả năng tiếp thu của sinh viên.
Việc ứng dụng mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu vào chương
trình giảng dạy các h c phần trang tr cho sinh viên ngành CĐ SP T ở
trường ĐHQN giúp sinh viên hi u biết hơn về văn hoá người Cơtu, tạo
được sự hứng thú, khả năng tự h c, phát huy được năng lực sáng tạo ,
nâng cao chất lượng h c tập, bên cạnh đó có

thức trong việc gìn giữ và

phát huy bản s c văn hóa tinh thần của dân tộc đang có nguy cơ bị mai một,
đ c biệt là đối với những sinh viên là người Cơtu.
Trong giảng dạy, giảng viên biết kết hợp và vận dụng các phương
pháp dạy h c một cách linh hoạt, tinh tế, phù hợp với t ng nội dung giảng
dạy và đối tượng người h c, giúp việc giảng dạy đạt chất lượng cao.
Vận dụng mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu trong giảng dạy các
h c phần trang tr và bố cục ở Trường ĐHQN phải được tổ chuyên môn
nghiên cứu thực sự nghiêm túc, được sự ủng hộ của các cấp l nh đạo nhà
trường về m t chủ chương, cùng

thức trách nhiệm của người dạy và người

h c nhằm phần nâng cao chất lượng dạy và h c. Qua quá trình thực nghiệm
bước đầu đ có những kết quả đáng kh ch lệ, kết quả h c tập được nâng
cao, sinh viên phát huy được tinh thần tự h c, tự nghiên cứu, khả năng sáng
tạo trong việc nhận diện, phản ánh một cách chân thực cuộc sống dưới góc
nhìn cá nhân.
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KẾT LUẬN
C ng như các dân tộc anh em khác trong cộng đ ng 54 dân tộc trên
đất nước Việt Nam, mỗi dân tộc đều có bản s c văn hóa riêng của mình,
bên cạnh những n t tương đ ng về văn hoá, dân tộc Cơtu c ng có những
n t đ c trưng không lẫn vào đâu được của dân tộc mình. Trước sự giao thoa
và phát tri n không ng ng của x hội, những n t đ c trưng về văn hoá
Cơtu, trong đó có nghệ thuật trang tr hoa văn trang phục đang dần bị mai
một. Trước thực trạng đó, Tỉnh Quảng Nam đ có nhiều dự án nhằm giữ
gìn và phát huy những bản s c văn hóa tốt nhất của người Cơtu như; khôi
phục các làng nghề thủ công, phực dựng các l hội truyền thống , một
giải pháp c ng góp phần vào việc bảo t n và phát huy những bản s c văn
hóa là đưa những n t văn hoá đó vào giảng dạy cho sinh viên ở trường
ĐHQN nói chung và sinh viên người Cơtu nói riêng.
Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài
phục ngư i

o v n tr ng trí tr ng

u trong dạ h c m thu t tại trư ng Đại h c

uảng

Nam tôi thấy vẫn c n một số t n tại:
Thực trạng giảng dạy h c phần trang tr cho sinh viên ngành CĐ
SPMT c n g p nhiều khó khăn, đa phần các sinh viên c n hạn chế về khả
năng cảm thụ và kỹ năng phản ánh th hiện

Bên cạnh đó, thực trạng dạy

h c phần trang tr ở trường ĐHQN c n t n tại nhiều vấn đề bất cập như
giáo trình, thời lượng, nội dung chương trình,

chưa thật sự phù hợp.

T những thực trạng nêu trên, kết hợp xem x t đến tình hình thực
ti n tại địa phương, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số điều chỉnh, bổ sung
có t nh khả thi, cần thiết đ nâng cao chất lượng giảng dạy h c phần trang
tr cho sinh viên nghành CĐ SP T ở trường Đại h c Quảng Nam đạt kết
quả tốt. Dưới đây chúng tôi xin có một số đề xuất:
Điều chỉnh, hoàn thiện, bổ sung nội dung kiến thức mới có liên quan
và phản ánh hiện thực, văn hoá, x hội của địa phương vào chương trình
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giảng dạy, cung cấp cho người h c những tài liệu, phương pháp phục vụ
h c tập tốt nhất.
Nâng cao kỹ năng, năng lực giảng dạy của người giảng viên như; tạo
điều kiện cho các giảng viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, tìm
hi u và vận dụng các nội dung mới vào giảng dạy.
Tìm hi u, nêu ra những thực trạng về phương pháp giảng dạy cho sinh
viên ngành CĐ SP T đ làm cơ sở cho việc tìm hi u, h c h i và vận dụng
linh hoạt, hiệu quả các phương pháp, k thuật dạy h c mới phù hợp với
t ng đối tượng và hoàn cảnh cụ th đ có th thu được kết quả tốt nhất.
Tăng cường đối thoại giữa khoa, tổ chuyên môn với sinh viên, kịp
thời n m b t tình hình giảng dạy thông qua những

kiến phản h i t người

h c đ t đó có những thay đổi hợp l về nội dung, thời lượng, phương
pháp giảng dạy đáp ứng nhu cầu của sinh viên, g n với nghề nghiệp sau khi
ra trường của người h c.
Quá trình tiến hành thực nghiệm vận dụng hoa văn trang tr trang
phục người Cơtu trong dạy h c trang tr ở trường Đại h c Quảng Nam
trong năm h c 2016 -2017 bước đầu đ có những chuy n biến t ch cực về
chất lượng h c tập. Sinh viên b t đầu hứng thú h c tập với các h c phần
trang tr , phát huy được năng lực, sự sáng tạo, đ c biệt đac khai thác và vận
dụng thực tế vào bài h c một cách ch nh xác và đi n hình, qua đó khẳng
định t nh đúng đ n của đề tài luận văn nghiên cứu. Nếu đổi mới nội dung
chương trình và xây dựng hệ thống phương pháp giảng dạy phù hợp, khả
thi, áp dụng vào giảng dạy h c phần trang tr ch c ch n sẽ đem lại những
kết quả tốt, t đó, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy m thuật trong
nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục hiện nay.
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PHỤ LỤC 1: H nh ảnh về

típ h a văn phản ánh về th giới quan

1.1. Hoa văn m t trời
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả

1.2. Hoa văn ngôi sao 4 cánh và 8 cánh
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả
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PHỤ LỤC 2: H nh ảnh về

típ h a văn thực vật

2.1. Hoa văn hla atut
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả
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2.2. Hoa văn hoa pơ lơm và quả pơ lơm
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả

2.3. Hoa văn búp măng
Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh
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2.4. Hoa văn cây ta râm
Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh
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PHỤ LỤC 3: H nh ảnh về

típ h a văn động vật

3.1. Hoa văn con nhện
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả

3.2. Hoa văn con r n
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả
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3.3. Hoa văn cá trê
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả

3.4. Hoa văn xương cá
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả
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3.5. Hoa văn con rùa
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả

3.6. Hoa văn con t c k
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả
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PHỤ LỤC 4: H nh ảnh về

típ h a văn về c n ngƣời

4.1. Hoa văn a yá
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả

4.2. Hoa văn tung tung
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả
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4.3. Hoa văn người chăn trâu
Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh

4.4. Hoa văn người
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả)
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PHỤ LỤC 5: H nh ảnh về

típ h a văn đ vật

5.1. Hoa văn m n o
Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh

5.2. Hoa văn m n o
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Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh

5.3. Hoa văn chày gi gạo
Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh

5.4. Hoa văn cối gi gạo
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Ngu n: Ảnh chụp của tác giả)

5.5. Hoa văn hàng rào
Ngu n: Nguy n Văn Sơn)

5.6. Hoa văn ng n chông
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả
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5.7. Hoa văn m i tên
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả

5.8. Hoa văn cây nêu Ngu n: Ảnh chụp của tác giả
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5.9. Hoa văn nhà ở
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả)

5.10. Hoa văn nhà Gươl
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả)
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5.11. Hoa văn kho lúa
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả)

5.12. Hoa văn nhà ô cửa
Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh
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5.13. Hoa văn nhà ô cửa
Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh

5.14. Hoa văn củi trong bếp lửa
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả)
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5.15. Hoa văn cái thớt
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả)
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PHỤ LỤC 6: H nh ảnh về trang phục truyền thống Cơtu

6.1. Trang phục phụ nữ truyền thống
Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh

6.2. Trang phục đàn ông truyền thống
Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh
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PHỤ LỤC 7: H nh ảnh về sắp

p ố cục h a văn

7.1. Bố cục thành dải
Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh

7.2. Bố cục thành ô
Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh)
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PHỤ LỤC 8: H nh ảnh về ch t liệu h a văn

8.1. Hoa văn gợn sóng
Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh

8.2. Hoa văn chỉ màu
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả
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PHỤ ỤC 9: Hình ảnh về hoa văn hình tam giác

Ngu n: Ảnh chụp của tác giả
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PHỤ ỤC 10: Hình ảnh về hoa văn hình đa giác
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PHỤ LỤC 11: H nh ảnh về sự liên

t giữa các

11. Sự liên kết giữa các mô t p hoa văn
Ngu n: TS. Trần Tấn Vịnh

típ h a văn
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PHỤ LỤC 12: ài v ứng dụng h a văn Cơtu tr ng trang trí đƣờng
diề

Giá án
ài tập ứng dụng : TR NG TRÍ ĐƢỜNG DI M
Bài vẽ của SV lăng Bần “hoạ tiết hoa Pơlơm, m i tên, ô cửa
Số tiết: 8

Bài vẽ của SV lăng iêu “hoạ tiết cá trê, m i tên

Bài vẽ của SV H Văn Hợi “hoạ tiết nhà moong, m i tên, m t trời
12.1. Bài trang tr đường diềm của lớp thực nghiệm
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả
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12.2. Bài trang tr đường diềm của lớp đối chứng
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả
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PHỤ LỤC 13: ài v ứng dụng h a văn Cơtu tr ng trang trí vải h a

Bài vẽ của SV lăng Bần “hoạ tiết a yá, hla atut

Bài vẽ của SV Nguy n Trường Hùng
“hoạ tiết a yá, hoa pơ lơm, mã não

13.1. Bài trang tr vải hoa lớp thực nghiệm
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả
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13.2. Bài trang tr vải hoa lớp đối chứng
Ngu n: Ảnh chụp của tác giả

114
PHỤ LỤC 14: Đề cƣơng trang tri
14 1 Đề cƣơng trang trí cơ ản
UBND TỈNH QUẢNG N

C NG HO XÃ H I CHỦ NGHĨ VIỆT N M

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG N M

Độc lập - Tự d - Hạnh phúc

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH Đ

C O ĐẲNG

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
NGÀNH ĐÀO TẠO: C O ĐẲNG S

PHẠ

Đ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1 TH NG TIN CHUNG V HỌC PHẦN
1.1. Tên h c phần: Trang trí cơ bản
1.2.

h c phần:

1.3. Số t n chỉ: 02
1.4. oại h c phần: b t buộc
1.5. H c kỳ giảng dạy:
1.6. H c phần tiên quyết:
1.7. H c phần song hành: hông
2 TH NG TIN GIẢNG VIÊN
2.1. H và tên giảng viên: ê Thị C m Vân
2.2. Đơn vị: hoa Nghệ thuật
2.3. Số điện thoại:
2.4. Email:
2.5. H và giảng viên cùng dạy:
2.6. Đơn vị: hoa Nghệ thuật
2.7. Số điện thoại:
2.8. Email:
3 TH NG TIN CHI TIẾT CỦ HỌC PHẦN
3 1 Mục tiêu của học ph n

Ĩ THU T
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. Kiến thức
- Sinh viên n m được những kiến thức cơ bản của trang tr , thông
qua đó có th hi u và nhận thức được vẻ đẹp của tự nhiên, x hội và con
người.
- N m được kiến thức khoa h c của bộ môn như các hình thức và
nguyên t c trong trang tr , nguyên t c về màu s c, truyền thống nghệ thuật
độc đáo của dân tộc
. Kỹ n ng
- N m vững các kỹ năng và thành thạo các phương pháp trang tr .
- R n luyện các k năng sử dụng màu, vẽ h a tiết, trang tr cơ bản và
trang tr ứng dụng.
Vẽ được các bài trang tr theo chương trình.
c. h i đ
-

êu qu và trân tr ng cái đẹp, biết vận dụng cái đẹp vào trong cuộc

sống.
- Có thị hiếu th m m đúng đ n.
-

êu th ch trang tr , th hiện thái độ nhiệt tình, t ch cực trong dạy -

h c trang tr
3.2. M tả vắn tắt học ph n
H c phần Trang trí cơ bản g m 2 t n chỉ với tổng số tiết là 30, trong đó có
07 tiết T và 23 tiết TH.
H c phần nghiên cứu các khái niệm và nguyên t c sử dụng màu s c,
các hình trang tr cơ bản như hình vuông, hình tr n, đường diềm. Trang bị
kiến thức ban đầu nhưng rất cơ bản và quan tr ng, làm cơ sở cho sinh viên
h c tập và nghiên cứu sau này.
3 3 Phân ố giảng dạy
Tổng số t n chỉ: 02
Số giờ l thuyết: 07
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Thảo luận/ thực hành, th nghiệm, tự nghiên cứu: 23
4 N I DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
hư ng I.
Những i n thức chung
2 (số ti t LT : 2, số ti t TH :0)
1.1. hái niệm về trang tr
1.2. Ngu n gốc và lịch sử phát tri n
1.3. Vai tr của trang tr với cuộc sống con người
1.4. T nh hiện đại và t nh dân tộc trong trang tr
1.5. Các loại hình trang tr
hư ng II Màu sắc 4 (số ti t LT : 1, số ti t TH :3)
2.1. hái niệm về màu s c
2.2.

àu s c trong thiên nhiên và màu s c trong hội h a

2.3. Phân loại màu s c
2.4. Vai tr của màu s c trong h c tập và sáng tác mỹ thuật
2.5. Thực hành
hư ng III Họa ti t trang trí 6 (số ti t LT : 1, số ti t TH :5)
3.1.

hái niệm h a tiết trang tr

3.2. Phương pháp ch p và cách điệu hoa lá, động vật
3.3. Thực hành
hư ng IV Trang trí các h nh cơ ản 18 (số ti t LT : 3, số ti t TH :17)
4.1. hái niệm về trang tr cơ bản
4.2. hái niệm bố cục trang tr
4.3. Các hình thức và nguyên t c của bố cục trang tr
4.4. Phương pháp tiến hành
4.5. Thực hành
f) ài liệu th m hảo
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Tài liệu tha

hả chính:

“Giáo trình trang tr

, Dự án đào tạo GVTHCS, Bộ GD & ĐT, NXB Đại

h c sư phạm.
Tài liệu tha

hả

hác:

g) Phư ng ph p đ nh gi
- Hi u và vận dụng được kiến thức trang tr cơ bản, kiến thức về màu s c
vào bài thực hành, th hiện bài tập đáp ứng yêu cầu và không l p lại nhau
về bố cục, h a tiết, đậm nhạt và màu s c.
- Nâng cao khả năng nhận thức th m mỹ, khả năng thực hành đáp ứng yêu
cầu đổi mới trong giảng dạy mỹ thuật. Có th tự làm đ dùng dạy h c phục
vụ công tác sau này.
- Bài làm đạt trình độ cơ bản theo yêu cầu, khuyến kh ch những bài tìm t i
và sáng tạo về đậm nhạt và h a s c.
-Bài thi h c phần : ấy bài thực hành cuối cùng của h c phần
6 PHÊ DUYỆT
Tam Kỳ, ngày 15 tháng 10 năm 2013
Q Trƣởng h a

Trƣởng ộ

ThS. Võ Như Diệu

ThS. Trần Văn Tâm

C m Vân

n

Tác giả

GV. ê Thị
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14 2 Đề cƣơng Nghiên cứu vốn c dân t c và ứng dụng
UBND TỈNH QUẢNG N

C NG HO XÃ H I CHỦ NGHĨ VIỆT N M

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG N M

Độc lập - Tự d - Hạnh phúc

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH Đ

C O ĐẲNG

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
NGÀNH ĐÀO TẠO: C O ĐẲNG S

PHẠ

Ĩ THU T

Đ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1 TH NG TIN CHUNG V HỌC PHẦN
1.1. Tên h c phần: Nghiên cứu v n cổ dân tộc và ứng dụng
1.2.

h c phần:

1.3. Số t n chỉ: 02
1.4. oại h c phần: b t buộc
1.5. H c kỳ giảng dạy: III
1.6. H c phần tiên quyết: Trang tr cơ bản
1.7. H c phần song hành: hông
2 TH NG TIN GIẢNG VIÊN
2.1. H và tên giảng viên: Võ như Diệu
2.2. Đơn vị: hoa Nghệ thuật
2.3. Số điện thoại:
2.4. Email:
2.5. H và giảng viên cùng dạy:
2.6. Đơn vị: hoa Nghệ thuật
2.7. Số điện thoại:
2.8. Email:
3 TH NG TIN CHI TIẾT CỦ HỌC PHẦN
3 1 Mục tiêu của học ph n
a Kiến thức:
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- Sinh viên hi u hơn về truyền thống th m m đ c s c của dân tộc.
- N m b t được vẽ đẹp của vốn cổ, có

thức nghiên cứu, tìm hi u

và vận dụng sáng tạo trong h c tập.
- Vận dụng được được trong các bài cách điệu hoa lá và ứng
dụng.
b Kỹ năng:
- N m vững các kỹ năng và thành thạo các phương pháp ch p vốn
cổ.
- Vận dụng thuần thục và khoa h c các kiến thức đ h c đ làm
tốt, đúng yêu cầu các bài thực hành trong chương trình.
- Có khả năng làm đ dùng dạy h c c ng như các công việc trang
tr phục vụ hoạt động ngoại khóa.
c. h i đ
- B i dưỡng thị hiếu th m m và óc sáng tạo.
- Thấy được tầm quan tr ng của vốn cổ và vai tr của nó trong
trang tr ứng dụng, t đó giúp sinh viên hi u sâu hơn về cái đẹp và vận
dụng được trong thực tế. Thuận lợi hơn trong công việc giảng dạy sau này.
3 2 M tả vắn tắt học ph n
H c phần Nghiên cứu v n cổ dân tộc và ứng dụng g m 2 t n chỉ với tổng số
tiết là 30, trong đó có 07 tiết T và 23 tiết TH.
Chương I: Nghiên cứu v n cổ dân tộc 10 tiết (02 tiết LT- 8 tiết TH)
Chương II: Đơn giản và cách điệu hoa lá 09 tiết (02 tiết LT - 7 tiết
TH)
ChươngIII: Trang trí vải hoa11 tiết (03 tiết LT - 8 tiết TH)
3 3 Phân ố giảng dạy
Tổng số t n chỉ: 02
Số giờ l thuyết: 09
Thảo luận/ thực hành, th nghiệm, tự nghiên cứu: 36
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4 N I DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Chương I: Nghiên cứu v n cổ dân tộc 10 tiết (02 tiết LT- 8 tiết TH)
1 1 Khái niệ
1 2 N t độc đá , ph ng phú của vốn cổ
1 3 Vai tr của nghiên cứu vốn cổ dân tộc
1 4 Phƣơng pháp ghi ch p
15

ài tập: Ghi ch p thực t

ột số h a văn cụ th

Chương II: Đơn giản và cách điệu hoa lá 09 tiết (02 tiết LT - 7 tiết
TH)
2 1 Khái niệ
2 2 H ạ ti t trang trí
2 3 Khai thác tinh h a vốn cổ tr ng cách điệu h a lá
2 4 Phƣơng pháp ghi ch p h a lá thật
2 5 Phƣơng pháp đơn giản
2 6 Phƣơng pháp cách điệu
2.7

ài tập ứng dụng
ChươngIII: Trang trí vải hoa11 tiết (03 tiết LT - 8 tiết TH)

3 1 Mối quan hệ giữa trang trí cơ ản, vốn cổ dân tộc, cách điệu h a lá
với trang trí vải h a
3 2 Vai tr của vải h a tr ng đời sống
3 3 Những nguyên tắc cơ ản tr ng trang trí vải h a
3 4 Phƣơng pháp ti n hành
3.5. ài tập ứng dụng
Chƣơng IV
CHÉP V PHÓNG TR NH TRONG S CH GI O KHO
Thời gian: 14 tiết 2, 12
4 1 Mục tiêu
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42

nghĩa của ài học
4.2.1. àm đ dùng dạy h c
4.2.2. R n luyện k năng phóng to hay thu nh tranh
4.2.3. Nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác

4 3 Phƣơng pháp phóng tranh
4.3.1. Phương pháp kẻ ô vuông
4.3.2. Phương pháp kẻ đường ch o
4.3.3. Cách ch p hình
4.3.4. Cách ch p màu
4.3.5. Các bước tiến hành bài thu phóng tranh
4.3.6. Những yêu cầu cần đạt được
4.3.7. Thực hành
5 T I LIỆU HỌC TẬP
- Phạm Ng c Tới chủ biên , Giáo trình “Trang trí tập 1”. Dự án phát
tri n giáo viên Ti u h c, Bộ GD-ĐT.
- Nguy n Trân chủ biên , “Các thể loại và loại hình mĩ thuật”NXB
thuật
-

ột số bài vẽ mẫu của giảng viên và sinh viên.

6 PHÊ DUYỆT
Tam Kỳ, ngày 27 tháng 07 năm 2014
Q Trƣởng h a

Trƣởng ộ

n

ThS. Võ Như Diệu

ThS. Trần Văn Tâm

Tác giả

ThS. Võ Như Diệu
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14 3 Đề cƣơng r ng trí ứng dụng 2
UBND TỈNH QUẢNG N

C NG HO XÃ H I CHỦ NGHĨ VIỆT N M

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG N M

Độc lập - Tự d - Hạnh phúc

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH Đ

C O ĐẲNG

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
NGÀNH ĐÀO TẠO: C O ĐẲNG S

PHẠ

Đ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1 TH NG TIN CHUNG V HỌC PHẦN
1.1. Tên h c phần: Trang trí ứng dụng 2
1.2.

h c phần:

1.3. Số t n chỉ: 03
1.4. oại h c phần: b t buộc
1.5. H c kỳ giảng dạy:
1.6. H c phần tiên quyết: Trang tr ứng dụng 1
1.7. H c phần song hành: hông
2 TH NG TIN GIẢNG VIÊN
2.1. H và tên giảng viên: Đinh Thanh Tuấn
2.2. Đơn vị: hoa Nghệ thuật
2.3. Số điện thoại:
2.4. Email:
2.5. H và giảng viên cùng dạy:
2.6. Đơn vị: hoa Nghệ thuật
2.7. Số điện thoại:
2.8. Email:
3 TH NG TIN CHI TIẾT CỦ HỌC PHẦN
3 1 Mục tiêu của học ph n
a Kiến thức:

Ĩ THU T
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- Sinh viên vận dụng được kiến thức đ h c.
- Có khả năng quan sát, n m b t được vẽ đẹp của trang tr ứng
dụng trong thực tế và vận dụng sáng tạo trong h c tập.
- Biết sáng tác tranh cổ động, cách điệu động vật, kẻ bản tr ch.
b Kỹ năng:
- N m vững các kỹ năng và thành thạo các phương pháp trang tr .
- Vận dụng thuần thục và khoa h c các kiến thức đ h c đ làm
tốt, đúng yêu cầu các bài thực hành trong chương trình.
- Có khả năng làm đ dùng dạy h c c ng như các công việc trang
tr phục vụ hoạt động ngoại khóa.
c Thái độ:
- B i dưỡng thị hiếu th m m và óc sáng tạo.
- Thấy được tầm quan tr ng của trang tr ứng dụng, t đó giúp
sinh viên hi u sâu hơn về cái đẹp và vận dụng được trong thực tế. Thuận
lợi hơn trong công việc giảng dạy sau này.
3 2 M tả vắn tắt học ph n
H c phần Trang trí ứng dụng 2 g m 3 t n chỉ với tổng số tiết là 45, trong
đó có 09 tiết T và 36 tiết TH.
Chương I: V tranh cổ động 10 tiết (03 tiết LT-12 tiết TH)
Chương II: Ch p và cách điệu động vật 09 tiết (03 tiết LT - 12 tiết
TH)
ChươngIII: Kẻ bản trích11 tiết (03 tiết LT - 12 tiết TH)
3 3 Phân ố giảng dạy
Tổng số t n chỉ: 03
Số giờ l thuyết: 09
Thảo luận/ thực hành, th nghiệm, tự nghiên cứu: 36
4 N I DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
hư ng I V tr nh c đ ng 1 tiết

3 tiết

-12 tiết

)
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1 1 Khái niệ
1 2 Mục đích ý nghĩa của tranh cổ động
1 3 Lịch sử phát tri n
1 4 Ng n ngữ tranh cổ động
1 5 Tính ch t và đ c đi
1 6 Các th l ại tranh cổ động
1 7 Phƣơng pháp th hiện
1 8 ài tập ứng dụng:
Chƣơng II: Ch p và cách điệu động vật 09 ti t (03 ti t LT - 12
ti t TH)
2 1 V đ p của cá vàng và gà
2 2 H nh tƣợng của cá vàng và gà tr ng nghệ thuật
2 3 Phƣơng pháp ghi ch p
2 4 Phƣơng pháp cách điệu
2 5 Màu sắc tr ng trang trí cá vàng và gà
26

ài tập ứng dụng
hư ngIII K

ản trích11 tiết

3 tiết

- 12 tiết

)

3 1 Vai tr của ản trích tr ng đời sống
3 2 Phƣơng pháp ố cục chữ tr ng ản trích
3 3 Nội dung và h nh thức
3 4 Phƣơng pháp ti n hành
3.5. ài tập ứng dụng
5 T I LIỆU HỌC TẬP
- Giáo trình “trang tr

NXB giáo dục 2001 . Tác giả: Nguy n Thế

Hùng, Nguy n Thị Nhung, Phạm Ng c Tới
- Phạm Ng c Tới chủ biên , Giáo trình “Trang trí tập 2”. Dự án phát
tri n giáo viên Ti u h c, Bộ GD-ĐT.
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- Nguy n Trân chủ biên , “Các thể loại và loại hình mĩ thuật”NXB
thuật
-

ột số bài vẽ mẫu của giảng viên và sinh viên.

6 PHÊ DUYỆT
Tam Kỳ, ngày 21 tháng 10 năm 2014
Q Trƣởng h a

ThS. Võ Như Diệu

Trƣởng ộ

n

ThS. Trần Văn Tâm
Ngu n: Tổ m thuật

Tác giả

GV. Đinh Thanh Tuấn
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PHỤ LỤC 15: Giá án thực nghiệ
15 1 Giá án trang trí đƣờng diề
Giá án
ài tập ứng dụng : TR NG TRÍ ĐƢỜNG DI M
Số tiết: 8
thuyết : 1
Thực hành : 7
I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU :
1 Mục đích :
- Hi u được tầm quan tr ng của trang tr đường diềm trong trang tr và
trong đời sống.
- Biết vận dụng các hoạ tiết hoa lá, vốn cổ đ h c vào các bài tập cơ
bản.
2 Yêu c u :
- R n luyện cách nhìn tinh tế, th hiện kỹ năng, kh o l o, c n thận, đạt
hiệu quả cao.
II ỔN ĐỊNH LỚP:
1. i m tra s số
2. i m tra bài c :
- Câu h i ki m tra:
- Dự kiến h c sinh ki m tra :
Tên
Đi m
III/ CHUẨN Ị :
Đ dùng dạy h c :
1. Giảng viên :

A

B
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2. Sinh viên :
IV/ GIẢNG

I MỚI :

Số
T

Thờ
Nội dung giảng dạy

T

i

Phƣơng pháp thực hiện

gian

1

2

3

4

II Các nguyên tắc
tr ng trang trí đƣờng
diề :
1.Nguyên t c nh c lại:

Đưa một h a tiết hay một nhóm h a
tiết s p xếp cạnh nhau liên tục t ng
đoạn một đ tạo nên một d y băng
dài. VD; Trống đ ng, tay áo

2. Nguyên t c xen kẻ:

Dùng các h a tiết khác nhau về hình
mảng, đường n t, màu s c, độ to
nh , mềm cứng xếp xen kẽ lẫn nhau
và nối tiếp liên tục.

3. Nguyên t c cân đối,

Các h a tiết được l p đi, l p lại đều

đối xứng:

đ n, cân đối với nhau qua các trục
đối xứng

4. Nguyên t c xoay chều:

Những h a tiết trang tr xếp xen kẽ
nhau, ngược lại nhau, thuậ chiều và
ngược chiều tạo thành một bố cục

5. Nguyên t c phá thế:

thuận m t k o dài.
Đường diềm cần vận dụng nguyên
t c phá thế, bên cạnh đường thẳng
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phải có đường cong, mảng to xen kẽ
mảng nh , h a tiết cùng chiều kết
hợp với h a tiết ngược chiều nhưng
vẫn hài h a, mềm mại, không cứng
nh c, đơn điệu
III Phƣơng pháp ti n
hành:
1. Tìm nội dung chủ đề:

Ch n lựa h a tiết cho phù hợp với
nội dung trang tr .

2. Tìm phác thảo:

- Phác thảo mảng.
- Tìm h a tiết trong các mảng xây
dựng hoạ tiết dựa trên các hoa văn
trang tr Cơtu, có th sử dụng
nguyên mẫu ho c sáng tạo, kết hợp
với các dạng hoa văn khác .
- Tìm đậm nhạt.
- Phác thảo màu.

3. phóng lớn hình

Phóng hình theo tỉ lệ đ ng dạng của
phác thảo, có th điều chỉnh hoạ tiết,
hình mảng nếu cần.

4. Th hiện:

- Tô màu nền
- Can hoạ tiết lên nền
- Th hiện màu dựa theo phác thảo
đen tr ng và phác thảo màu.

5. Sinh viên thực hành

Sinh viên làm phác thảo theo các
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bước.
6. Hướng dẫn tự h c

Sinh viên tiếp tục làm phác thảo ở
nhà, và báo cáo với giảng viên ở
buổi h c tiếp theo.

15 2 Giá án trang trí vải h a
Giá án
ài tập ứng dụng : TR NG TRÍ VẢI HO
Số tiết: 8
thuyết : 1
Thực hành : 7
I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU :
1 Mục đích :
- Hi u được tầm quan tr ng của trang tr vải hoa trong h c tập và trong
đời sống.
- Trang tr vải hoa là bài tập nâng cao của các bài tập trang tr cơ bản.
- Biết biến hóa những h a tiết trang tr , có khả năng th hiện những loại
hình trang tr phức tạp
- Vận dụng các mô t p hoa văn trang tr trang phục Cơtu vào các bài tập
ứng dụng trang tr .
2 Yêu c u :
- Vận dụng những kiến thức cơ bản đ sáng tạo ra mẫu trang tr đẹp m t
- R n luyện cách nhìn tinh tế, th hiện kỹ năng, kh o l o, c n thận, đạt
hiệu quả cao.
II ỔN ĐỊNH LỚP:
1. i m tra s số
2. i m tra bài c :
- Câu h i ki m tra:
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- Dự kiến h c sinh ki m tra :
Tên

A

B

Đi m
III/ CHUẨN Ị :
Đ dùng dạy h c :
1. Giảng viên :
2. Sinh viên :
IV/ GIẢNG

I MỚI :

Số
T

Thờ
Nội dung giảng dạy

T

i

Phƣơng pháp thực hiện

gian

1

2

3

4

II Nội dung
1. Vai tr vải hoa trong
đời sống

 Vải hoa đóng vai tr quan
tr ng. Đời sống phát tri n thì
nhu cầu về m c đẹp càng
được quan tâm
 Vải hoa không chỉ phục vụ
cho may m c mà góp phần
cho cuộc sống tinh thần thêm
phong phú và hấp dẫn
 Trang tr trong ph ng khách,

2. Hình cơ bản trong
trang tr vải hoa

ph ng ngủ
 Quan sát bất kỳ 1 loại vải hoa
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nào thì ta sẽ nhận thấy đó là
sự kết hợp giữa các hình cơ
bản
 Sự kết hợp hình tr n, hình
vuông đ tạo ra mẫu vải
 Các h a tiết hoa văn khác
nhau có th liên kết tạo thành
1 dạng hình trang tr mới
 Biết vận dụng những kiến
thức đ h c đ biến hóa các
hình cơ bản về hình dạng, về
cấu trúc c ng như khả năng
bi u cảm
3. Những nguyên t c

Nguyên t c có t nh chất quan tr ng
nhất của trang tr vải hoa là sự nh c
lại và k o dài liên tục ra cả bốn ph a
Những h a tiết được s p xếp theo
nhiều dạng ô, hình bằng cách k o
dài hay đối lập, xen kẻ. Trong những
ô hình đó, ta đ t các h a tiết hoa văn
trang tr đ gây 1 cảm giác liên tục,
phá vở sự ngăn chia giữa các ô hay
các đường ch o phân bổ h a tiết.

* Những nguyên t c cơ
bản:
- Nguyên t c nh c lại

Dùng 1 nhóm hay nhiều nhóm h a
tiết s p xếp cạnh nhau 1 cách liên
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tục
- Nguyên t c xen kẻ

Dùng 1 nhóm hay nhiều nhóm h a
tiết khác nhau ch nh- phụ xen kẻ
và nối tiếp nhau liên tục

- Nguyên t c đảo lộn

Dùng những h a tiết đảo ngược
chiều tạo cho bố cục phong phú và
vui m t

- Nguyên t c phá thế

Dùng h a tiết không giống nhau,
nhưng bố cục phải hợp l , kết hợp 3
nguyên t c trên

* Nguyên t c s p đ t mẫu

ỗi mẫu vải hoa là 1 th loại trang
tr sử dụng h a tiết l p đi, l p lại
trên một diện t ch không hạn định vì
thế cần phải biết bố tr các ô hình đ
được l p đ t h a tiết theo hệ thống
dự định trước.
Các ô hình dùng đ vẽ h a tiết có rất
nhiều loại khác nhau như: ô vuông,
ô ch o, ô trám, ô tam giác, ô sóng, ô
chữ nhật, ô xen kẽ
Ngoài ra, c n có ô nhiều cạnh, ô
tr n
Trên cơ sở bố tr các loại ô , ta tìm
h a tiết trang tr đ được lựa ch n
cho phù hợp với yêu cầu s p đ t

- Có 6 cách đ s p đ t
trên những ô hình:

- Bố tr h a tiết trong t ng ô riêng
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- Dùng 2 h a tiết làm 1 đơn vị
- Sử dụng h a tiết xoay chiều
- V a xoay chiều v a lật trái, lật
phải
- Xoay chiều h a tiết theo nhiều
hướng khác nhau
- Vải hoa nhất thiết phải được s p
xếp trong các ô hình. Các ô có th
bố tr đều nhau, so le hay ngược
chiều.
- Gh p các ô hình lại với nhau h a
tiết không bị tách rời mà phải dùng
các h a tiết so le đổi chiều, h a tiết
cách nhau t ng c p
III. Phương pháp th hiện
1. Tìm nội dung chủ đề:

Tìm hi u nội dung chủ đề trang tr
đối tượng sử dụng, thời gian sử
dụng

đ xây dựng hoạ tiết và ch

màu s c th hiện phù hợp
2. Bố cục:

- Tìm h a tiết sử dụng bố cục s p
xếp trong 1 ô hình mô t p hoa văn
trang tr Cơtu .
- Áp dụng 4 nguyên t c
- Biết phá những đường uốn khúc
nối tiếp cứng nh c, che những chổ
nối 1 cách kh o l o

3. Tìm phác thảo:
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- Phác thảo mảng.

Xây dựng bố cục hình mảng theo
các dạng bố cục, th hiện được nhịp
điệu,

- Phác thảo n t

Tìm h a tiết trong các mảng xây
dựng hoạ tiết dựa trên các hoa văn
trang tr Cơtu, có th sử dụng
nguyên mẫu ho c sáng tạo, kết hợp
với các dạng hoa văn khác .

- Tìm đậm nhạt

Đậm nhạt phải th hiện được ch nh
phụ, nhiệp điệu

- tìm màu s c

- Phù hợp với nội dung
- Có gam màu chủ đạo, ch nh phụ
trong màu s c
- Dùng ô đậm, ô nhạt gây cảm giác
khác nhau về hình và h a tiết

4. phóng lớn hình

Phóng hình theo tỉ lệ đ ng dạng của
phác thảo, có th điều chỉnh hoạ tiết,
hình mảng nếu cần.

4. Th hiện:

- Tô màu nền
- Can hoạ tiết lên nền
- Th hiện màu dựa theo phác thảo
đen tr ng và phác thảo màu.

5. Sinh viên thực hành

Sinh viên làm phác thảo theo các
bước.

6. Hướng dẫn tự h c

Sinh viên tiếp tục làm phác thảo ở
nhà, và báo cáo với giảng viên ở
buổi h c tiếp theo.
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PHỤ LỤC 16: Khung chƣơng tr nh đài tạ ngành CĐSP MT
CH

NG TR NH ĐÀO TẠO

Ngành: Sư phạm

ỹ thuật

Hệ đào tạo: Cao đẳng ch nh quy
TH

H c
TT năm kỳ

môn
h c

Số Số
Tên môn h c

-

TC tiết LT TH

1

1

1

4103001 Tin h c căn bản

3 60 30

30

2

1

1

4106001 Tiếng nh 1

3 58 32

26

2 39 21

18

Những nguyên l

cơ bản của chủ

3

1

1

4108002 ngh a

ác- ênin 1

4

1

1

4109001 Giáo dục quốc ph ng 1

0 90

0

0

5

1

1

4109003 Giáo dục th chất 1

0 30

0

0

6

1

1

4111005 Tâm l h c đại cương

2 39 21

18

7

1

1

4114190 Giải phẫu tạo hình

2 45 15

30

8

1

1

4114191

uật xa gần

2 45 15

30

9

1

1

4114192

ỹ h c đại cương

2 36 24

12

10 1

1

4114193 Nghiên cứu vốn cổ dân tộc Tại Huế

2 56

4

52

11 1

1

4114194 Vẽ khối cơ bản và đ vật

2 53

7

46

12 1

2

4102070 Cơ sở văn hóa Việt nam tự ch n 1a

2 39 21

18

13 1

2

4106002 Tiếng nh 2

2 39 21

18

3 58 32

26

Những nguyên l

cơ bản của chủ

14 1

2

4108003 ngh a

ác- ênin 2

15 1

2

4108004 Pháp luật đại cương

2 39 21

18

16 1

2

4109004 Giáo dục th chất 2

0 30

0

0

3 58 32

26

Tâm l h c lứa tuổi và tâm l h c sư
17 1

2

4111006 phạm

18 1

2

4114195

ỹ thuật h c

2 33 33

0

19 1

2

4114196 Nghệ thuật h c đại cương

2 33 33

0
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20 1

2

4114197 Thường thức m nhạc tự ch n 1b

2 36 24

12

21 1

2

4114198 Trang tr cơ bản

2 53

7

46

22 1

2

4114199 Vẽ tượng chân dung chì

2 51

9

42

23 2

1

4106003 Tiếng nh 3

2 39 21

18

24 2

1

4108005 Tư tưởng H Ch

2 39 21

18

25 2

1

4109002 Giáo dục quốc ph ng 2

0 45

0

0

26 2

1

4109005 Giáo dục th chất 3

0 30

0

0

27 2

1

4111002 Giáo dục h c đại cương

2 39 21

18

inh

Nghiên cứu vốn cổ dân tộc và ứng
28 2

1

4114199 dụng

2 53

7

46

28 2

1

4114200 Bố cục 1

3 81

9

72

29 2

1

4114201

3 81

9

72

30 2

1

4114202

2 33 33

0

31 2

1

4114203 PPNC H trong ngành

2 40 20

20

2 39 21

18

3 81

9

72

h a đen tr ng
ịch sử

ỹ thuật thế giới
ỹ thuật

R n luyện nghiệp vụ S.phạm thường
32 2

1

4114204 xuyên ngành

ỹ thuật

33 2

1

4114205 Trang tr ứng dụng 1
Đường lối Cách mạng của Đảng

34 2

2

4108001 CSVN

3 58 32

26

35 2

2

4114206 Hoạt động dạy h c ở trường THCS

2 39 21

18

36 2

2

4114207 Hoạt động giáo dục ở trường THCS

2 39 21

18

37 2

2

4114208

2 56

4

52

38 2

2

4114209

2 33 33

0

3 70 20

50

h a màu
ịch sử

ỹ thuật Việt Nam

luận chung về phương pháp dạy
39 2

2

4114210 h c

ỹ thuật

40 2

2

4114211 Trang tr ứng dụng 2

3 81

9

72

41 2

2

4114212 Vẽ tượng người đen tr ng

3 81

9

72

42 3

1

4111001 Công tác Đội TNTP H Ch

2 45 15

30

43 3

1

4114213 Bố cục 2

2 45 15

30

inh
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44 3

1

4114214 Trang tr ứng dụng 3

2 53

7

46

45 3

1

4114215 Vẽ người đen tr ng

3 81

9

72

46 3

1

4114216 Vẽ người màu

2 53

7

46

47 3

1

4114217 Thực tập sư phạm 1

3 80 20

60

48 3

1

4114218 Thực tập sư phạm 2

2 45 15

30

Quản l

HCNN và Q

ngành

49 3

2

4102002 GD&ĐT

2 39 21

18

50 3

2

4114219 Điêu kh c tự ch n 2a

2 53

7

46

51 3

2

4114220 T nh vật màu tự ch n 2b

2 53

7

46

52 3

2

4114221 Thực tập nghiệp vụ

6

0

0

0

53 3

2

4114222

5

0

0

0

3 60 30

30

2 40 20

20

hóa luận tốt nghiệp

TN

Bố cục tranh đề tài HP thay thế
54 3

2

4114223 KLTN)
Phương pháp dạy h c

55 3

2

4114224 THCS HP thay thế

TN

thuật ở

