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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tranh dân gian của người Việt như: Đông Hồ, Hàng Trống, Kim
Hoàng, làng Sình. Còn có các dòng tranh dân gian, tranh thờ của một số
dân tộc miền núi phía Bắc như dân tộc Dao, Cao Lan - Sán Chỉ và Sán
Dìu… rất độc đáo và vô cùng thần bí.
Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về dân tộc Sán Dìu ở các tỉnh
như Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên... tôi thấy ở Thái Nguyên, dân
tộc Sán Dìu sinh sống tập trung đông nhất trong cả nước. Theo số liệu
thống kê năm 2009 người Sán Dìu ở Đồng Hỷ có 16.322 người, họ có mặt
ở khắp các xã và thị trấn. Người Sán Dìu tập trung đông nhất ở Nam Hòa
có tới 5.923 người (2009). Từ lâu Nam Hòa đã được coi là nơi tập trung cư
dân Sán Dìu ở Thái Nguyên. Nơi đây cũng là nôi phát triển mạnh về Đạo
giáo, nổi bật là dòng tranh thờ, có thể nói tranh thờ của người Sán Dìu ở xã
Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên có nhiều nhất, lâu đời nhất và độc
đáo nhất.
Tranh thờ của người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên đã được
lưu truyền, tích lũy qua nhiều thế hệ, phản ánh về Vũ trụ quan nhân sinh
quan của con người.
Các dòng tranh thờ ở miền núi phía Bắc Việt Nam về tạo hình hầu hết
đều mang yếu tố siêu thực, nhưng Tranh thờ người Sán Dìu tại xã Nam
Hòa huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên thì yếu tố Siêu thực biểu hiện rõ nét
nhất và vô cùng độc đáo, không lẫn vào đâu được, như: Màu sắc, Không
gian, Hình thể, Mảng - nét và Bố cục... Vì vậy đối với cá nhân tôi rất cần
phải tìm hiểu và nghiên cứu, khai thác để ứng dụng trong công việc giảng
dạy mĩ thuật, cụ thể là bộ môn bố cục trong các nhà trường chuyên nghiệp.
Thông qua nghệ thuật tranh thờ Sán Dìu, tôi mong muốn giới thiệu với các
thế hệ học sinh, sinh viên, người yêu quý hội họa một cái nhìn mới về cảm
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nhận và đánh giá vốn cổ dân tộc. Ngoài ra áp dụng trong các bài học, để
sinh viên học nghệ thuật biết khai thác vốn cổ, yêu quý và có ý thức bảo
tồn giá trị nghệ thuật dân gian, nghệ thuật cổ dân tộc.
Chủ nghĩa siêu thực trong hội họa Châu Âu mà tôi đề cập trong đề tài
này mang tính chất so sánh, vì nó có điểm tương đồng và gần gũi với yếu
tố siêu thực trong tranh thờ của người Việt Nam.
Trường Cao đẳng Hải Dương hàng năm liên tục tuyển sinh lớp Cao
đẳng sư phạm Mĩ thuật, hiện nay là khóa 38. Môn bố cục được đưa vào nội
dung giảng dạy ở chương trình đào tạo hệ CĐSP Mĩ thuật, Bản thân là giáo
viên mĩ thuật, qua nhiều năm giảng dạy học, tôi nhận thấy nếu như chỉ dạy
học theo giáo trình, giáo án thông thường, các khóa học chỉ đơn thuần học
theo sách, và giáo viên cũng là người thực hiện theo quy định, như vậy việc
học tập, sáng tạo sẽ nhàm chán, ít tạo sự đổi mới trong dạy và học, trong
sáng tác. Việc tìm hiểu những kiến thức về yếu tố tạo hình tranh thờ Sán
Dìu, lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu, thông qua nghiên cứu ngôn ngữ
của tranh thờ Sán Dìu tôi chọn đề tài ‘‘Vận dụng yếu tố siêu thực trong
tranh thờ người Sán Dìu vào dạy học môn Bố cục tại trường Cao đẳng
Hải Dương”, đối với bản thân: rút ra những kinh nghiệm khi giảng dạy,
đổi mới về phương pháp dạy học. Đối với sinh viên: đổi mới về cách xây
dựng bố cục khi vẽ tranh, có nhiều cách thức thể hiện tranh bố cục, biết vận
dụng linh hoạt các yếu tố tạo hình của nghệ thuật dân gian để hoàn thiện
tác phẩm. Làm nền tảng để cho tôi có thể đi sâu hơn trong công việc nghiên
cứu, đào tạo các thế hệ sinh viên mĩ thuật của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Nghệ thuật tranh thờ Sán Dìu không giống như những thể loại tranh
sáng tác thông thường mà tranh thờ tái hiện lại điều họ cảm nhận, nhận
thức bằng tâm linh, tâm thức về thế giới quan, vũ trụ quan và vẽ theo
phong cách ước lệ, giả tưởng. Chủ đề tranh thờ trìu tượng hóa, mang tư duy
triết học, truyền thuyết, thần thoại.
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Trong nước có các học giả tên tuổi chuyên nghiên cứu mĩ thuật, nghệ
thuật truyền thống các dân tộc thiểu số, văn hóa học đã viết ra những công
trình như:
Làng tranh Đông Hồ (Nxb Mỹ thuật - 2002) do tác giả Nguyễn Thái
Lai biên soạn; Tranh dân gian Đông Hồ (Nxb Mỹ thuật - 2010) do tác giả
An Chương biên soạn. Trong sách, tác giả đã giới thiệu chung về dòng
tranh Đông Hồ, dẫn chứng, phân tích làm bật được nét độc đáo của (Tranh
làng Hồ);
Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa tinh thần
của người Sán Dìu trước hết có thế nhắc đến cuốn Người Sán Dìu ở Việt
Nam của tác giả Ma Khánh Bằng, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1983.
Trong tác phẩm này tác giả đã nghiên cứu khái quát về văn hóa vật chất,
tinh thần của người Sán Dìu ở Việt Nam.
Cuốn Các hình thái tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam của tác giả
Nguyễn Đăng Duy, Nxb Văn hóa thông tin 2001, đã trình bày khá đầy đủ
về tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc, nội dung của các hình thái dân gian
đặc trưng ở một số vùng miền, một số dân tộc ít người, trình bày nguồn gốc
và những giáo lý cơ bản của các loại hình tôn giáo trong đời sống hiện nay.
Cuốn Lý luận về tôn giáo về tình hình tôn giáo ở Việt Nam của Đặng
Nghiêm Vạn, Nxb Chính trị Quốc gia năm 2001, đã nêu lên những khái
niệm chung về tôn giáo, xu thế chung của tôn giáo, đời sống tôn giáo trong
nhân dân.
Cuốn sách đề cập khá toàn diện về lễ hội của người Sán Dìu là tác
phẩm Lễ hội các dân tộc Hoa, Sán Dìu ở Việt Nam của tác giả Diệp Trung
Bình, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội 2002, trong tác phẩm này tác giả đã
khảo tả về một số lễ hội tiêu biểu của người Sán Dìu ở Việt Nam như: Lễ
Tháo khoán, lễ Kỳ yên, lễ Đại phàn, lễ Cấp sắc… Thông qua tác phẩm này
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người đọc có cái nhìn chung nhất về lễ hội của hai dân tộc Hoa và Sán Dìu
Năm 2005, tác giả Vũ Diệu Trung trong bài viết Lễ cấp sắc của người
Sán Dìu ở Thái Nguyên, Thông báo khoa học - Nxb Khoa học xã hội, Hà
Nội. Tác giả đã bước đầu tìm hiểu về lễ cấp sắc của người Sán Dìu trên địa
bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tác giả Diệp Trung Bình có cuốn viết về tập tục chu kỳ đời người của
người Sán Dìu ở Việt Nam năm 2005 Phong tục và nghi lễ chu kỳ đời
người của người Sán Dìu ở Việt Nam Nxb Bộ văn hóa thông tin - 2005.
Năm 2006, tác giả Tống Thị Quỳnh Hương có bài nghiên cứu Một số
nét văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Dìu ở huyện Vân Đồn tỉnh
Quảng Ninh, Thông báo khoa học - NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
Năm 2008, tác giả Nguyễn Thị Quế Loan trong luận án tiến sĩ “Tập
quán ăn uống của người Sán Dìu ở Thái Nguyên” đã đề cập tới đặc trưng
trong văn hóa ẩm thực của dân tộc này.
Nhìn chung, các công trình trên do mục đích nghiên cứu khác nhau
đã tìm hiểu về văn hóa của người Sán Dìu dưới nhiều góc độ: Ẩm thực,
tôn giáo, tín ngưỡng…
- Ngô Bá Công (2008), Giáo trình Mĩ thuật cơ bản, Nxb Đại học Sư
phạm, Hà Nội 2. Nội dung tập trung vào việc nghiên cứu những vấn đề
chung của mỹ thuật và các kỹ thuật cần thiết ở mức cơ bản nhất, giúp cho
GV Mỹ thuật có được những kiến thức tổng thể, cơ bản về Mỹ thuật và khả
năng thực hành mỹ thuật. Cách trình bày đan xen giữa lý thuyết, thực hành
và hình minh họa nhằm giúp người học có cơ sở và là nền tảng ban đầu để
thực hiện được yêu cầu của bài học, sau đó có thể vận dụng để thực hành
được các bài tập cơ bản của môn học.
- Nguyễn Quốc Toản (2008), Giáo trình phương pháp dạy - học mĩ
thuật, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 31. Cuốn sách đưa ra những vấn đề
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chung về dạy học mỹ thuật cũng như đặc điểm và những phương pháp
thường vận dụng trong dạy học các phân môn trong bộ môn Mỹ thuật.
Đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết về cách thiết kế bài dạy, làm
đồ dùng trực quan,... phục vụ cho bài giảng.
- Nguyễn Quốc Toản (2009), Giáo trình mĩ thuật và phương pháp dạy
học mĩ thuật, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 32. Cuốn sách tập chung vào
những nội dung như: Cung cấp một số kiến thức cơ bản về mỹ thuật cũng
như các phân môn trong chương trình, giới thiệu cách học và làm bài tập,
trình bày về phương pháp dạy học Mỹ thuật ở Tiểu học.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Việt Bỉ (2010), Dạy và học tích cực
một số phương pháp và kỹ thuật dạy học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội
1. Tài liệu giới thiệu một số phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực
đang được thực hiện tại nhiều nước trên thế giới và các nước trong khu
vực, nhằm giúp giáo viên cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam tiếp cận với
một số phương pháp và kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực của học
sinh. Đồng thời hình thành các kỹ năng hợp tác, giao tiếp, trình bày, tìm
kiếm, thu thập, xử lý thông tin, giải quyết vấn đề, chuẩn bị hành trang cho
học sinh đối diện với các thử thách trong cuộc sống, góp phần đào tạo
nguồn lực theo yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Nguyễn Thu Tuấn (2011), Phương pháp dạy học Mĩ thuật (Tập 1 +
Tập 2), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 34 35. Trong hai cuốn sách này,
tác giả bài viết chú trọng cập nhật những thông tin đổi mới về nội dung,
phương pháp dạy học mỹ thuật, sử dụng kết hợp các phương tiện dạy học
cũng như đổi mới về cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập mỹ thuật của
HS, theo hướng tích cực hóa người học, để khi ra trường họ có thể dạy tốt
môn Mỹ thuật ở các bậc học. Đồng thời, còn dùng làm tài liệu học tập, hỗ
trợ kiến thức để làm đề tài nghiên cứu khoa học cho học viên các hệ tại
chức, từ xa và cao học thuộc chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật; phù hợp với
việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên Mỹ thuật các trường phổ thông.
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Phạm Minh Phong (2015), “Tính siêu thực trong điêu khắc đình làng
và tượng chùa ở Việt Nam” Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Trường ĐHSP
Nghệ thuật Trung ương. Bài báo đã khái quát về nghệ thuật siêu thực
Phương Tây và các yếu tố siêu thực trong điêu khắc Đình làng Việt Nam
thế kỷ XVII.
Có thể nói, hầu hết các công trình trên đều có những nội dung nghiên
cứu cụ thể và đi sâu về những kiến thức trọng tâm, là những tác phẩm
nghiên cứu có hệ thống về giá trị nghệ thuật trong tranh dân gian cũng như
tranh thờ miền núi phía Bắc và ảnh hưởng của nó đến nền mĩ thuật hiện
đại. Tuy nhiên, xét về một mặt khác của nền mĩ thuật tâm linh, tồn tại song
hành với tín ngưỡng của người Việt, đó là yếu tố siêu thực được thể hiện
trong tranh thờ người Sán Dìu ở Thái Nguyên để vận dụng vào dạy học
môn bố cục tại các trường Nghệ thuật thì chưa có sách hoặc tài liệu nào đề
cập đến một cách rõ ràng và đi sâu nghiên cứu làm rõ vấn đề này.
Yếu tố siêu thực trong tranh thờ là một đề tài mới mẻ, tôi mạnh dạn
nghiên cứu về ‘‘Vận dụng yếu tố siêu thực trong tranh thờ người Sán
Dìu vào dạy học môn Bố cục tại trường Cao đẳng Hải Dương” mong
muốn bổ sung hoàn thiện cho mảng đề tài này.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích
- Khai thác yếu tố siêu thực trong tranh thờ Sán Dìu ở Thái Nguyên
ứng dụng đưa vào dạy học môn bố cục, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học
tại trường Cao đẳng Hải Dương.
3.2. Nhiệm vụ
- Khảo sát tình hình dạy - học tại Trường Cao đẳng Hải Dương, từ đó
tìm hiểu về các vấn đề chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy,
đội ngũ giáo viên, môi trường học tập, v.v…
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- Nghiên cứu yếu tố siêu thực trong tranh thờ của người Sán Dìu ở
Đồng Hỷ Thái Nguyên để ứng dụng vào dạy học phân môn Bố cục trong
chương trình học bộ môn Mĩ thuật tại trường Cao đẳng Hải Dương.
- Tiến hành thực nghiệm tại trường.
4. Đối tượng phạm vi và nghiên cứu
4.1. Đối tượng
- Yếu tố Siêu thực trong tranh thờ người Sán Dìu ở xã Nam Hòa
huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.
- Chương trình môn Bố cục cho sinh viên học mĩ thuật tại trường Cao
đẳng Hải Dương.
4.2. Phạm vi
- Về không gian: Xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.
Trường CĐ Hải Dương.
- Về thời gian: Bắt đầu nghiên cứu từ năm 2016 đến 2018. Sinh viên
hệ CĐSP Mĩ thuật năm thứ ba.
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản sau:
- Phương pháp điền dã: Thu thập thông tin, tài liệu
- Phương Pháp phân tích, tổng hợp: Thu thập thông tin khoa học trên
cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài liệu đã có. Từ đó, rút ra kết luận khoa học
cần thiết cho đề tài nghiên cứu.
- Phương pháp khảo sát, so sánh, thống kê phân tích, xử lý tư liệu,
thực nghiệm. Khảo sát, thăm dò, đối tượng nghiên cứu trong quá trình
tiến hành mà đối tượng tham gia để định hướng theo mục tiêu đã dự kiến
cũng như thống kê, xử lý tư liệu theo thực tiễn.
6. Những đóng góp của luận văn
Đề tài là công trình khoa học mang tính định hướng về khai thác và
phát triển các yếu tố Siêu thực trong tranh thờ dân tộc Sán Dìu ở Thái
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Nguyên trong giảng dạy đối với giảng viên và trong học tập, sáng tác đối
với sinh viên chuyên ngành CĐSP Mĩ thuật.
Thông qua luận văn này, nhằm rút ra những kinh nghiệm cho sinh viên
đang học mĩ thuật biết cách khai thác các yếu tố tạo hình như không gian,
màu sắc, nội dung, tư tưởng và các yếu tố tâm linh, cũng như những quan
niệm tư tưởng, cách nhìn khi phản ánh hiện thực tư duy tạo hình và thẩm mỹ
của nghệ thuật dân gian, nhận biết được những giá trị đích thực của nền mĩ
thuật dân tộc để có thể kế thừa và phát triển trong thời đại ngày nay một cách
có hiệu quả. Phát huy những bài học của bộ môn bố cục một cách sáng tạo.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và phần Phụ lục,
luận văn gồm 2 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan về dạy học môn bố cục tại
trường Cao đẳng Hải Dương
Chương 2: Biện pháp Vận dụng yếu tố siêu thực trong tranh thờ người
Sán Dìu vào dạy học môn bố cục tại trường Cao Đẳng Hải Dương
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ DẠY HỌC MÔN BỐ CỤC TẠI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài
1.1.1. Siêu thực và Yếu tố siêu thực trong tranh
1.1.1.1. Siêu thực
Theo họa sĩ Nguyễn Đình Đăng: Trong “Hiến chương siêu thực” năm
1924, André Breton viết siêu thực là “cách quy hai trạng thái, mơ mộng và
thực tại, dường như rất trái ngược nhau, thành một thực tại tuyệt đối, một
siêu thực tại (surreality)” [20]. Như vậy, siêu thực là sự kết hợp thế giới
thực tại thông thường và thế giới thực tại của giấc mơ.
Breton định nghĩa siêu thực như sau:
“Siêu thực (danh từ) là trạng thái tâm lý thuần túy không ý thức
(automatism), mà ta có thể trải nghiệm để thể hiện (bằng lời được
viết thành chữ hoặc bất cứ cách gì khác) hoạt động thực tế của tư duy
(thought). Siêu thực được tư duy sai khiến, không chịu bất cứ sự kiểm soát
nào của lý trí, được miễn trừ khỏi mọi quan ngại liên quan tới thẩm mỹ và
đạo đức [21].
Vể mặt triết học, siêu thực dựa trên niềm tin vào một thực tại cao cấp
của một số hình thể được tạo bởi những liên tưởng mà trước đây thường bị
bỏ qua, vào quyền lực vô hạn của giấc mơ, vào hoạt động không vụ lợi của
tư duy. Nó hướng tới sự phá hủy một lần và vĩnh viễn mọi cơ chế tâm lý
khác và thay thế chúng để giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống [22].
Lưu ý rằng cái Breton nói tới ở đây là tư duy (thought), tức bao gổm
cả 3 trạng thái: ý thức (conscious), tiền ý thức (preconscious), và vô
thức (unconscious).
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André Breton đã khuyến khích các nghệ sĩ “giải quyết trước tiên các
điều kiện mâu thuẫn giữa các giấc mơ và hiện thực để đi đến một hiện thực
tuyệt đối, một siêu hiện thực”.
Chủ nghĩa siêu hiện thực là một trào lưu lên án chiến tranh và bạo lực
như Hans Arp trước đây đã viết về Dada cũng vậy: “Chúng tôi tìm kiếm
một nghệ thuật nền tảng và theo chúng tôi, sẽ cứu rỗi mọi người khỏi sự
ngu xuẩn mang tính bạo tàn của những thời kỳ này (Dadaland)”.
Hội họa siêu thực là một phương pháp thực nghiệm nhằm phát hiện
hiện thực của tâm thần học.
Năm 1929, Breton ra bản “tuyên ngôn siêu thực lần thứ hai” trong đó
ông viết “Tới một điểm nào đó tâm tư con người sẽ cảm thấy không còn
đối kháng giữa sống và chết, giữa thực và ảo, giữa quá khứ với tương lai,
giữa cao và thấp, giữa điều có thể và điều không thể truyền cảm…”
1.1.1.2. Yếu tố siêu thực trong tranh
* Không gian:
Quan niệm không gian phương Đông về sáng tạo nghệ thuật là một
phương hướng đi từ Ý, đến Tượng, đến Hình.
- Ý là trừu tượng: Nó là những cái còn mơ hồ và trừu tượng.
- Tượng là khái quát mang tính biểu trưng hoặc khái niệm theo các
hình kỷ hà và các hình khái quát.
- Hình là những cái có thể như: hình thị giác, hình nhịp điệu, hình
cách điệu, hình cấu trúc ...
Bao gồm những không gian như:
- Không gian do con người tổ chức.
- Không gian của tự nhiên: Là không gian hiện thực vốn có.
- Không gian tôn giáo và tín ngưỡng: Tâm linh, trí tuệ
- Không gian nguyên thuỷ: Không gian bản năng
Quan niệm về không gian trong tạo hình của phương Tây bao gồm:
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- Không gian nguyên thuỷ: Không gian bản năng
- Không gian tôn giáo, công giáo: Không gian trí tuệ, tâm linh
- Không gian thấu thị: Hiện thực
- Không gian Barốc: Cái động của khối trong ánh sáng.
- Không gian đối lập ánh sáng: Cổ điển
- Không gian ấn tượng: Màu sắc trong ánh sáng.
- Không gian lập thể: Phá vỡ cái nhìn từ một góc nhìn.
- Không gian siêu thực: Vượt quá hiện thực đến sự phi lý.
- Không gian trừu tượng: Các cấu trúc về hình mảng.
+ Không gian thực tại
Không gian thực tại mà chúng ta nhìn thấy trước mắt chỉ là một
không gian hữu hạn, trong đó các vật thể nặng có trọng lượng, khối tích
đóng vai trò quan trọng nhất. Con người có thể ngắm nghía, sờ mó một
cách cụ thể. Người ta tưởng rằng chỉ có thế giới hữu hạn mới là thực tại.
+ Không gian của trí tượng tượng
Trong sân khấu,điện ảnh không gian của trí tưởng tượng cũng đã
được đề cập đến. Như những cảnh thần tiên trên trời hoặc cảnh dưới địa
ngục cũng làm cho trí tưởng tượng của con người được mở rộng hơn.
Những suy nghĩ và ước mơ phong phú hơn.
* Giấc mơ:
Tuyên ngôn của Breton khẳng định rằng “giấc mơ và hiện thực sẽ
chuyển hoá thành một kiểu thực tế tuyệt đối, một cái siêu thực, nếu ta gọi
như vậy”. Mối bận tâm của các nhà siêu thực chính là sự hợp nhất: hợp
nhất giữa logic và phi lý, giữa giấc mơ và lúc thức tỉnh, giữa quãng thời
gian tồn tại trên đời và các giá trị vĩnh cửu. Sự hợp nhất này đã được các
hoạ sĩ siêu thực thể hiện bằng một phương tiện rất đặc thù là lỗi vẽ tự do,
hồn nhiên, vẽ vô thức, không theo một quy luật nhất định.
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* Sự biến dạng của hình thể:
Thế giới thực chứa đựng nhiều cái phi lí, chính là những hình ảnh
phi lớ cú thể được sáng tạo ra bằng trí tưởng tượng về những miền khoái
cảm hay những ác ý đều có những ẩn ý. Ngoài sự biểu hiện nghệ thuật, óc
tưởng tượng về những hỡnh biến dạng đó chứa đựng những thông điệp
nhiều khi rất sâu sắc, cũng cú thể là thể hiện những xung đột nội tâm.
1.1.1.3. Tranh Siêu thực
Tranh siêu thực bao gồm các yếu tố siêu thực như: Không gian, trí
tưởng tượng, giấc mơ, cảm giác, âm thanh… mà các yếu tố đó vượt quá
hiện thực. Có cả hai thế giới hiện thực: hiện thực hữu hình có thực và hiện
thực tồn tại trong tiềm thức, có thể là không gian nhìn thấy một phần, có
thể là không gian của suy tư. Sự dai dẳng của kí ức, của nỗi nhớ niềm
thương hay là của trí tưởng tượng phong phú của con ngưòi làm nghệ thuật.
Trong đó người nghệ sĩ mô tả có những trạng thái ngược chiều nhau mà
buộc người xem phải chuyển hoá từ logic thị giác sang những tầng logic
khác. Đó là sự hợp lí về suy tư, cảm giác, về trạng thái tâm hồn hay những
siêu thức về trí tưởng tượng.
1.1.2. Nội dung và phương pháp dạy học Mĩ thuật
Dạy học là khái niệm chỉ hoạt động chung của giáo viên và học sinh,
hai hoạt động này song song tồn tại và phát triển. Giáo viên có vai trò định
hướng, tổ chức, thực hiện việc truyền thụ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cho học
sinh. Ngược lại, học sinh có nhiệm vụ tiếp thu một cách có ý thức độc lập
và sáng tạo hệ thống những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo hình thành năng lực
và thái độ đúng đắn. Giáo viên là chủ thể của hoạt động giảng dạy, người
nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, nắm
vững quy luật tâm lý nhận thức, thực hành và năng lực học tập của học sinh
để hướng dẫn họ học tập có kết quả.
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1.1.2.1. Dạy học Mĩ Thuật
Mĩ thuật là một trong những môn học của nghệ thuật. Nếu dạy - học là
khó thì dạy nghệ thuật càng khó, cần phải mang tính nghệ thuật cao hơn.
Môn nghệ thuật thuộc về năng khiếu khác với một số môn học có công
thức, quy định rõ ràng đòi hỏi được vận dụng đúng và chính xác. Các môn
nghệ thuật có những vấn đề chung chung, vận dụng tùy thuộc vào đề tài, ý
đồ, tình cảm của người thực hiện.
Môn mĩ thuật ở trường CĐSP sẽ giúp sinh viên hiểu về cái đẹp, trang
bị các kỹ năng cần thiết thông qua các phân môn chuyên ngành: Hình họa,
Trang trí, Điêu khắc, Bố cục, Lịch sử mĩ thuật… Đó là những kiến thức
bước đầu, cơ bản nhất của mĩ thuật.
Tóm lại dạy học mĩ thuật là quá trình hoạt động nhận biết, cảm nhận,
hiểu và vận dụng sáng tạo chung của thầy và trò trong lĩnh vực mĩ thuật.
Trong quá trình này, GV là người định hướng, tổ chức, điều khiển, chỉ dẫn;
SV là người tiếp thu, chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo một cách chủ
động, sáng tạo và tích cực.
1.1.2.2. Phương pháp dạy học Mĩ thuật
Môn mĩ thuật cũng như các môn học khác, cũng có những phương
pháp dạy - học chung, nhưng cũng có những vấn đề riêng mang tính đặc
thù riêng của nó. Vì vậy, dạy mĩ thuật phải tuân theo những phương pháp
chung và phải có phương pháp riêng. GV dạy mĩ thuật cần nắm vững các
phương pháp chung - riêng, biết cách vận dụng phương pháp chung vào
dạy mĩ thuật.
Vậy phương pháp dạy học mĩ thuật là gì? Có thể hiểu phương pháp
dạy học mĩ thuật là cách thức, con đường chuyền tải những kiến thức về
khoa học mĩ thuật, hình thành, phát triển các kỹ năng nhận thức và hoạt
động mĩ thuật cho người học; là một hệ thống những hành động có mục
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đích của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành mĩ thuật
của học sinh nhằm đạt được mục tiêu dạy học mĩ thuật.
Để SV học tốt mĩ thuật, GV vận dụng phương pháp dạy học phải phát
huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của SV. Bồi dưỡng phương
pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, kết hợp tốt
giữa lí thuyết và thực hành. Bởi lí thuyết mĩ thuật mang tính định hướng
cho thực hành chứ không đóng vai trò độc lập. Chính vì vậy nên lí thuyết
chỉ cần vừa đủ và phải tăng cường thực hành để hiểu sâu, nắm chắc lí
thuyết, đồng thời vững vàng thêm kĩ năng thực hành.
Vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm của từng
lớp học, của từng đối tượng SV.
Vận dụng một cách linh hoạt các phương pháp dạy học chung cho các
môn như: Quan sát, trực quan, luyện tập… đồng thời tìm ra phương pháp
dạy học đặc thù cho từng bộ môn.
Không chỉ đơn giản là dạy kĩ thuật vẽ mà cần kết hợp dạy học cách
cảm thụ cái đẹp của tác phẩm nghệ thuật, của thế giới xung quanh. Với xu
thế dạy học theo hướng tích cực như hiện nay, người học phải tự mình vận
động một cách tự giác, tích cực để chiếm lĩnh khoa học nghệ thuật
1.1.3. Bố cục
Nói đến bố cục, tức là nói đến phạm vi lĩnh vực sáng tác nghệ thuật.
Một tác phẩm hội họa được công bố trước quần chúng là một thành tựu tư
duy, một quá trình lao động sáng tạo. Nó là tấm gương phản ánh trung
thành tư tưởng tình cảm trí tuệ của tác giả. Đem đến cho người thưởng thức
một cảm xúc, niềm rung cảm nhiều hay ít trước tác phẩm ấy là tùy thuộc
vào sự hấp dẫn sức truyền cảm bằng chính ngôn ngữ tạo hình mà nhà hội
họa đã vận dụng để sáng tạo nên nó. Nhưng sự biểu hiện cái đẹp nghệ thuật
có liên quan trực tiếp với sức mạnh nhận thức mà nghệ sĩ đạt được. “Sức

15
mạnh nhận thức đó là chuyên môn tay nghề, là quá trình nhào nặn lý giải
sắp xếp cấu trúc nghệ thuật bằng chính ngôn ngữ và phương tiện để biểu
đạt ngôn ngữ ấy theo một quan niệm riêng, sở thích riêng. Việc sắp xếp đó
gọi là bố cục”.
Bố cục là gì? Trong khái niệm chung có thể hiểu: Bố cục là làm cho
hài hòa hay bố cục là sự sắp xếp khéo léo để đạt đến sự hài hòa thuận mắt.
Bố cục là sự cân bằng các bộ phận, các khối phân bổ trong bức tranh,
những tuyến trong tranh phong cảnh, những hình ảnh sự vật trong tranh
tĩnh vật, khuôn mặt cánh tay trong tranh chân dung, nhóm người trong
tranh có chủ đề. Tất cả đều có mục đích tạo nên một chỉnh thể hài hòa.
Tóm lại những quan niệm trên tuy cách nói khác nhau song chung quy vẫn
thống nhất đối với công việc của bố cục trong một tác phẩm nghệ thuật là
Lôgic và hài hòa hay một chỉnh thể hài hòa logic trong tác phẩm hội họa là
toàn bộ phương pháp cấu tạo thành tác phẩm, nó bao gồm phương pháp bố
cục, các quy tắc bố cục và sự vận dụng các quy tắc đó, từ hình, đường nét,
màu sắc sự thống nhất để đạt đến sự thuận mắt hợp lý… Sau khi xác định
chủ đề tư tưởng cho bức tranh tương lai người họa sĩ phải vẽ hàng chục
phác thảo để tìm ra các giải quyết cho một chỉnh thể hài hòa gồm có: Từ
hòa sắc nhịp điệu, đường nét chung, ánh sáng bóng tối, trọng tâm, mảng
chính mảng phụ… Những yếu tố tạo hình này thể hiện cách diễn tả tối ưu
thông qua kết cấu, bộc lộ nội dung một cách hợp lý nhất mà người xem có
thể cảm thụ trực tiếp bằng cảm tính.
Việc nghiên cứu bố cục là tìm hiểu tính hài hòa và tính logic mà trong
khi thể hiện bố cục phải quan tâm và hiệu quả đó phải được bộc lộ trên mặt
phẳng dưới dạng mô hình như thế nào? Tìm hiểu hài hòa trong tranh là tìm
hiểu vì sao quy luật hài hòa là quy luật tối thượng trong nghệ thuật, những
điều kiện để đạt đến hài hòa. Điều kiện đó là gì? Vì sao chỉ thông qua đó
mới thực hiện được sự hài hòa. Là do hài hòa có tính quy luật khách quan
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nên nó cũng có những quy tắc mà người họa sĩ phải nhận thức thấu đáo để
vận dụng.
Trong lịch sử nghệ thuật các nhà hội họa điêu khắc, kiến trúc đã tìm ra
những quy luật cho sự hài hòa, được họ vận dụng trong sáng tác như tỷ lệ
cân đối (tỷ lệ vàng), quy tắc bố cục theo đường chéo, theo hình tam giác,
hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật…
Mục đích cuối cùng của người sáng tác mĩ thuật là phải sản sinh được
những tác phẩm nghệ thuật của mình, tức là phải biết là (sáng tác) tranh (bố
cục tranh). Tất cả những môn học chuyên ngành cơ bản như Hình họa,
Điêu khắc, Trang trí, Giải phẫu, Luật xa gần, Nghệ thuật học… đều phục
vụ và hỗ trợ cho mục đích cuối cùng ấy. Bài thi tốt nghiệp ra trường của
các sinh viên mĩ thuật là bài có tính chất tổng hợp: bố cục tranh hoặc bố
cục tạo dáng để sáng tạo ra các sản phẩm mĩ thuật. Bố cục tranh là công
việc vô cùng thú vị, là sự rèn luyện cơ bản của người học mĩ thuật và họa sĩ
sáng tác tranh.
1.2. Khái quát về dân tộc Sán Dìu và tranh thờ của người Sán Dìu ở xã
Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
1.2.1 Dân tộc Sán Dìu
Dân tộc Sán Dìu từ lâu đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm tìm
hiểu. Trong tác phẩm “Kiến văn tiểu lục” Lê Quý Đôn có nói tới tám chủng
Man ở miền Bắc nước ta là: Sơn Trang, Sơn Tử, Cao Lan, Sơn Man, Sơn
Bán, Sơn Miêu, Hán Văn và Bảo Toàn. Trong đó tên Sơn Man đáng để
chúng ta chú ý. Như ta biết, dưới thời phong kiến, nhiều dân tộc thiểu số
được gọi là Mán, Man. Nhưng có thể khẳng định tất cá các nhóm Dao ở
nước ta đều được gọi là Man. Như vậy, có thể Man chính là Dao, Sơn Man
tức là Sơn Dao, hay cũng chính là Sán Dìu.Tác giả Bùi Đình, trong công
trình “Tìm hiểu đồng bào miền núi Việt Nam” cũng khẳng định “Quần cộc
từ Quảng Đông di cư sang nước ta được độ ba bốn năm trăm năm nay, còn
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có tên là Sơn Dao”
Dân tộc Sán Dìu chủ yếu sống ở miền trung du các tỉnh Thái Nguyên,
Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hải Dương (tổng cộng
khoảng 97%). Một số di cư vào Tây Nguyên lập nghiệp, thành các làng hay
sống rải rác tại các tỉnh thành khác.
Thái Nguyên là tỉnh có đông dân tộc Sán Dìu sinh sống nhất trong cả
nước (chiếm khoảng 29,59%). Theo số liệu thống kê năm 2009 người Sán
Dìu ở Đồng Hỷ có 16.322 người, họ có mặt ở khắp các xã và thị trấn.
Người Sán Dìu tập trung đông nhất ở các xã: Nam Hòa, Tân Lợi, Linh Sơn,
Minh Lập đặc biệt Nam Hòa có tời 5.923 người (2009). Từ lâu Nam Hòa
đã được coi là nơi tập trung cư dân Sán Dìu ở Thái Nguyên.
Trong quá trình khảo sát thực tế tại các xã Nam Hòa, Linh Sơn, Minh
Lập huyện Đồng Hỷ chúng tôi thấy, tất cả những văn tự, lời kể của người
Sán Dìu khi nói về nguồn gốc của mình đều nhắc tới các địa danh như:
Quảng Đông, Tân Châu, Hồ Nam… thuộc Trung Quốc.
Theo số liệu thống kê năm 2009 người Sán Dìu ở Đồng Hỷ có 16.322
người, họ có mặt ở khắp các xã và thị trấn. Người Sán Dìu tập trung đông
nhất ở Nam Hòa có tời 5.923 người (2009). Từ lâu Nam Hòa đã được coi là
nơi tập trung cư dân Sán Dìu ở Thái Nguyên.
Để giải thích về nguồn gốc của dân tộc mình, người Sán Dìu ở Đồng
Hỷ còn lưu truyền một số truyện thơ bằng chữ Hán như: “Vũ Nhi”, “Vua
Cóc”… Những nhân vật cũng như các địa danh trong những câu chuyện
trên cũng xuất phát tư Trung Quốc.
1.2.2. Tranh thờ của người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ tỉnhThái Nguyên
1.2.2.1. Nguồn gốc xuất xứ
Nghệ thuật dân gian của người Sán Dìu rất phong phú, việc dùng thơ
ca trong sinh hoạt hát đối nam nữ rất phổ biến. Tiêu biểu là hát Soọng cô
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(giao duyên). Ngoài ra còn có hát đám cưới, lễ ca, hát ru, kể chuyện, thơ.
Người Sán Dìu có nhiều truyện cổ tích lưu truyền hay như: “Vua Cóc”,
“Cô bé mồ côi” v.v... Về múa có múa dâng đèn, múa tầm xích, múa nhảy
trừ ma… là những điệu múa thường dùng trong nghi lễ thờ, cúng. Các điệu
múa khác như múa sư tử, múa gậy thì thường sử dụng trong các ngày hội.
Về nhạc cụ có tù và, kèn, trống, sáo, thanh la, não bạt chủ yếu để phục vụ
nghi lễ tôn giáo. Nhiều trò chơi của dân tộc được đồng bào ưa thích là: đi
cà kheo, đánh khăng, đánh cầu lông kiểu Sán Dìu, kéo co…
Bên cạnh Thơ ca dân gian, hát đối nam nữ, người ta còn nhắc đến một
loại nghệ thuật vô cùng độc đáo, đó là tranh Thờ của người Sán Dìu. Dây là
dòng tranh phục vụ tín ngưỡng tâm linh.
Người Sán Dìu cũng chịu ảnh hưởng của Phật giáo, Nho giáo và Đạo
giáo. Họ cũng giống người Dao thờ đa thần nguyên thủy cùng hệ thống
thần linh Đạo giáo đã hình thành nên quan điểm thế giới quan, nhân sinh
quan trong đời sống văn hóa tín ngưỡng. Yếu tố này được thể hiện ở việc
phân chia các dòng họ của người Sán Dìu mang đậm tính tôn giáo.
1.2.2.2. Đặc điểm
Cũng như nhiều cư dân các dân tộc Cao Lan - Sán Chỉ, người Sán Dìu
rất coi trọng tổ tiên, thờ cúng tổ tiên, đồng thời thờ cả Phật giáo, Lão giáo,
Khổng giáo và tin vào phép mầu nhiệm của hệ thống thần linh, cúng bái
khác. Đạo giáo cũng hiện hữu trong đời sống dân cư Sán Dìu từ giai đoạn
họ di cư sang Việt Nam và dần dần phát triển, tồn tại theo năm tháng.
Trong xã hội của người Sán Dìu ta cũng bắt gặp sự phân hóa giai cấp, có kẻ
giàu, người nghèo, bần nông hay phú ông, địa chủ. Nên việc Đạo giáo xuất
hiện như một cứu cánh cho tất cả, người nghèo thì cầu mong thần linh cứu
rỗi thoát khỏi cảnh nghèo, người giàu thì muốn có cuộc sống thần tiên,
trường sinh bất tử, có nhiều phép thuật…
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Đạo giáo thể hiện bằng nhiều mặt trong đời sống tín ngưỡng của
người Sán Dìu như việc họ cúng tế nhiều nghi lễ liên quan đến sản xuất
nông nghiệp (lễ Thượng điền, Hạ điền, Tết cơm mới, cúng Thần Nông…)
hay những nghi lễ vòng đời, cấp sắc. Trong suy nghĩ, cũng như quan niệm
của người Sán Dìu luôn cho rằng thế giới có rất nhiều thần linh, nhiều loại
ma, tất cả hiện diện ở cả trên trời, dưới nước, dưới đất (ma trời, ma đất, ma
nước, ma tổ tiên, ma rừng, ma núi…). Từ những quan niệm trên mà người
dân Sán Dìu đã kéo theo nhiều tín ngưỡng, nhiều hình thức thờ cúng, hay
thờ cúng các loại ma. Mỗi làng họ đều lập miếu thờ Thổ thần, thờ Thành
Hoàng làng để bảo vệ người dân trong làng và hàng năm tổ chức cúng lễ
lớn. Trong các buổi cúng, ngoài dụng cụ như áo choàng, mũ đội, kiếm, các
loại bùa, lá sớ, mặt nạ… thì tranh thờ là một phương tiện quan trọng không
thể thiếu của Thầy Tào, tùy từng nội dung buổi lễ mà thầy Tào lựa chọn thể
loại tranh thờ cho phù hợp.
Tranh thờ Đạo giáo rất đa dạng cả về thể loại cũng như cách biểu đạt.
Tuy cùng một mẫu nhân vật thần linh nhưng theo từng quan điểm của
người vẽ đã có sự biểu đạt khác nhau
Với chủ đề về tôn giáo tín ngưỡng, là một lợi thế để nghệ nhân vẽ
tranh thờ khai thác, sáng tạo, tìm cách biểu đạt ước nguyện của người dân
nơi chốn núi rừng. Những bức tranh thiêng như “Tinh Quân, Thổ thần, Cầu
Hoa, Tử Vi Cung, Sinh Cung, Công Đức…” đã được các nghệ nhân thể
hiện rất đặc sắc, góp phần mang lại giá trị tinh thần trong đời sống tín
ngưỡng của đồng bào dân tộc Sán Dìu nói chung và người Sán Dìu ở Đồng
Hỷ Thái Nguyên nói riêng.
Tranh thờ với nội dung chủ đề về tôn giáo tín ngưỡng thể hiện các hệ
thần (thế giới thần) trong thế giới thần linh trên trời, dưới nước, dưới đất
của Đạo giáo - Phật giáo chất chứa nhiều tính huyền bí, ma thuật. Sự hiện

20
diện của thế giới thần linh không có thực ở trong tranh, kết hợp lối vẽ đồng
hiện của nghệ nhân tranh thờ đó là bố trí cùng một lúc trên khuôn tranh có
rất nhiều lớp không gian - thời gian, thực - ảo, chính - phụ, thần linh - con
người. Điều này cho thấy tranh thờ mang nhiều yếu tố siêu thực, gần với
tranh siêu thực của Châu Âu thế kỷ XX.
1.2.2.3. Quá trình hình thành của tranh thờ người Sán Dìu
Xuất phát từ nhu cầu tín ngưỡng mà tranh thờ đã hình thành và không
thể thiếu trong sinh hoạt của người nói chung và người Sán Dìu Thái
Nguyên nói riêng. Họ sử dụng tranh thờ trong ba nghi lễ lớn:
 Lễ cấp sắc
Cấp sắc là tục lệ phổ biến của người Sán Dìu nói chung và người Sán
Dìu Thái Nguyên nói riêng, tất cả nam giới khi đến tuổi trưởng thành đều
phải làm lễ cấp sắc, thậm chí khi sống chưa làm thì lúc chết đi con cháu
phải tổ chức lễ này cho bố mẹ mình như đã nói ở trên, về bản chất tục lệ
cấp sắc là biểu hiện của lễ thành đinh nguyên thủy, một thử thách đối với
người trẻ tuổi trước khi gia nhập vào thế giới của những người trưởng
thành. Tuy nhiên, tục cấp sắc của người Sán Dìu không còn là một lễ thành
đinh mà nó đã nhuốm màu Sa man giáo và mang những mục đích, ý nghĩa
rộng lớn hơn nhiều:
1. Người nào cấp sắc mới được thần thánh công nhận và cấp âm binh
để làm nghề cúng bái.
2. Chỉ những người được cấp sắc thì khi chết mới được đoàn tụ với
thế giới tổ tiên, được công nhận là con cháu của Bàn Vương và được Bàn
Vương phù hộ.
3. Những người được cấp sắc thì lúc còn sống mới được thờ cúng tổ
tiên, sau khi chết mới được trở thành tổ tiên và được con cháu thờ cúng. Xã
hội Sán Dìu coi những người chưa được cấp sắc dù là tuổi già thì vẫn còn
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là trẻ con, khi sống không được lấy vợ, khi chết thì hồn chỉ được đưa đến
động Đào Hoa, không thể về Dương Châu được. Với niềm tin này, lễ cấp
sắc đối với người Sán Dìu đã trở thành hoạt động nghi lễ bắt buộc và hiện
nay vẫn còn tồn tại khá phổ biến trong xã hội người Sán Dìu.
Muốn được làm Lễ Cấp sắc, người con trai Sán Dìu phải đi học chữ
Hán Nôm với thầy bề trên. Đến một trình độ hiểu biết nào đó, thầy bề trên
sẽ chứng nhận cho “Lập sớ vào đàn” (cấp sắc lần thứ nhất) trở thành một
thành viên của hội đồng thầy cúng. Các thầy tiếp tục dìu dắt, theo dõi, thử
thách từ 3 đến 5 năm. Nếu ai học nhanh, sáng dạ sẽ được làm lễ cấp sắc lần
thứ 2. Đây là lần cấp sắc quan trọng nhất bởi sau lần cấp sắc này, người
được cấp sắc mới thật sự trở thành thầy cúng.
Một ngày giữa tháng 5/2018, chúng tôi đến nhà ông Từ Văn Đức ở
xóm Cầu Đất, xã Nam Hòa (Đồng Hỷ). Hôm đó là ngày trọng đại của anh
Nhâm cháu trai ông Đức (Cũng là học trò, đệ tử của thầy cúng Đức) vì qua
đêm nay anh sẽ chính thức trở thành thầy cúng trong hội đồng thầy cúng
của dân tộc Sán Dìu. Ông Từ Văn Đức cho biết: để buổi cấp sắc của anh
Nhâm diễn ra, gia đình tôi đã chuẩn bị thật chu đáo. Phần lễ cúng gồm có
lợn gà rượu, ngoài ra còn có xôi, oản, bánh bẻng (loại bánh đặc trưng của
người Sán Dìu)... Anh Nhâm theo thầy Đức pháp danh là Từ Vạn cửu lang
và thầy Lang Văn Hòa tên pháp sư là Lang Vượng Nhất lang đã 5, 6 năm
nay và được cấp sắc lần 1 cách đây 4 năm. Đến nay, dù mới ở tuổi 23, anh
đã đủ vững vàng để các thầy bề trên làm lễ cấp sắc lần 2, chính thức trở
thành thầy cúng.
 Lễ tang ma
Người Sán Dìu cho rằng, khi một người chết đi hồn sẽ rời khỏi xác và
sang thế giới bên kia, bắt đầu cuộc sống mới - cuộc sống vĩnh hằng. Vì vậy
khi có một người nằm xuống, gia đình phải làm những thủ tục, nghi lễ cần
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thiết để tiễn đưa linh hồn của những người xấu số. Tuy nhiên, cách thực
hành nghi lễ trong mỗi kiểu chết, đối tượng người chết không phải giống
nhau. Những người nào chưa được cấp sắc, kể cả những người cao tuổi sau
khi chết đi hồn sẽ không được về đoàn tụ với thế giới tổ tiên ở Dương
Châu, không được công nhận là con cháu Bàn Vương và không được Bàn
Vương phù hộ. Vì vậy, những người trẻ hay người già chưa được cấp sắc
khi chết người ta chỉ làm ma chứ không làm chay. Khi làm ma, thầy cúng
đưa người chết đến một thế giới riêng - khu vực hồn ma của trẻ con. Sau
này linh hồn của những người chưa được cấp sắc, còn trẻ cũng là những
người không có âm binh và chưa nhập vào thành viên của Đạo giáo, việc
tiễn đưa linh hồn của họ đến nơi an nghỉ không có gì khó khăn. Theo tập
quán, gia đình chỉ cần mời một thầy cúng đã qua lễ quá tang (ba đèn) và
mang theo bộ Tam Thanh bé (Hành Phây) là đủ số âm binh để tiễn đưa linh
hồn của họ.
Ngược lại, đối với những người đã qua lễ cấp sắc, việc tổ chức tang lễ
để tiễn đưa linh hồn người chết phức tạp hơn nhiều. Khi người được cấp
sắc tắt thở người nhà làm thủ tục đầu tiên là bắn ba phát sung báo tin với
Ngọc Hoàng (một người đứng đầu trong hệ thống thần của Đạo giáo và của
người Sán Dìu) có người đã hết kiếp trần. Chỉ khi đã báo cho Ngọc Hoàng
thì các thủ tục nghi lễ khác mới được tiến hành, người ta vò lá bưởi để đun
nước rửa mặt cho người chết, mặc quần áo cho người chết, phủ vải trắng
lên thi thể và chọn giờ tốt để nhập quan. Người ta đặt quan tài ở gian giữa,
thẳng cửa ma (nhà người Sán Dìu có mở một gian nhỏ ở gian giữa chỉ mở
khi cúng tổ tiên gọi là cửa ma).
Người ta làm lễ chia của cho người chết bao gồm đồ dùng hàng ngày
như cốc, dao, ấm, chén, bát đĩa. Khi đem quan tài đi chôn, con trai nằm gục
xuống trước cửa để làm cầu cho hồn cha mẹ ra đi.
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Bên cạnh các thực hành nghi lễ do những thành viên trong gia đình
thực hiện, vai trò của thầy cúng với các phép thuật của ông ta và của các vị
thần trong tranh thờ hết sức quan trọng. Từ quan niệm cho rằng, những
người đã qua lễ cấp sắc là những người có âm binh, nên số lượng thầy cúng
đến làm lễ và số bộ tranh thờ người ta treo phụ thuộc vào số lượng âm binh
mà người chết có, nếu người chết đã được phong ba đèn thì phải cần ít nhất
là ba thầy cùng với bộ “Hành Phây” (Tiểu Thanh, Tam Thanh bé). Trong
trường hợp người chết qua lễ cấp sắc bẩy đèn hoặc mười hai đèn thì đòi hỏi
phải có từ năm đến bẩy thầy cúng và toàn bộ số tranh thờ. Giống như ở lễ
cấp sắc, trong số thầy cúng đến làm lễ phải có một người có số đèn (đồng
nghĩa với số lượng âm binh) cao hơn số lượng mà người chết có. Người ta
tin rằng nếu không có đủ số tranh thờ và thầy cúng theo qui định thì âm
binh của người chết sẽ không “phục tùng” mà đi sang thế giới bên kia. Do
đó, các âm binh sống quanh quẩn ở trên trần gian và đến quấy rầy, làm hại
con cháu trong gia đình. Vì thế, trong một đám tang của người Sán Dìu,
công việc quan trọng nhất là tìm được đủ thầy cúng và số lượng tranh thờ
để từ đó có đủ âm binh “tống tiễn” âm binh quá cố ra khỏi thế giới trần tụ,
[PL 4.3, tr.118].
 Lễ kỳ yên trấn trạch
Quan niệm của người Sán Dìu về đất ở, khi gia chủ muốn cuộc sống
bình yên khỏe mạnh, nuôi trồng thuận lợi thì trước khi ở hoặc xây dựng
nhà cửa cần phải làm lễ tạ đất, trong lễ tạ đất thầy cúng lập đàn cúng tế, đàn
cúng sử dụng tranh Thổ thần, nếu khu đất khí nặng thì cần treo thêm bộ
tranh Phật.
Lễ Kỳ yên thường có ba cấp độ là Đại Kỳ yên, Trung kỳ yên và Tiểu
Kỳ yên, mỗi cấp độ số lượng lễ vật và độ dài của tờ sớ có khác nhau. Đại
Kỳ yên thường được tổ chức cho cả làng. Còn ở phạm vi gia đình thì nhà
giàu làm Trung Kỳ yên, nhà nghèo làm Tiểu Kỳ yên. Thường thì Đại Kỳ
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yên có lễ vật ngũ sinh (năm con vật hiến tế là bò, dê, lợn, gà, chó); Trung
Kỳ yên có tam sinh (ba con vật hiến tế là bò, lợn, dê), Tiểu Kỳ yên thì lễ
vật tùy tâm.
Trong lễ Trung Kỳ yên thường có sớ tạ Phật, sớ tạ Long thần, Thổ
thần, sớ nối long mạch, sớ tiễn ma quái, tờ trạng đều viết bằng chữ Nôm
của người Sán Dìu.
Nếu là Tiểu Kỳ yên sẽ không có bùa nhị thập bát tú, chỉ có một tờ sớ
dài 495 chữ (theo hàng dọc) và một tờ trạng dài 88 chữ.
Thời gian làm một lễ Kỳ yên thường kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ,
trải qua rất nhiều nghi lễ như lập đàn thờ Phật, lễ nối long mạch, lễ tống
tiễn ma tà, lễ dán bùa, lễ an tọa tổ tiên, lễ tiễn Phật, cuối cùng là lễ tạ đàn.
Trước tiên, người ta lập đàn thờ Phật ở góc nhà, trước đàn treo ba
tranh Phật. Ở giữa là tranh của Phật tổ Như Lai, bên phải là Tăng, bên trái
là Pháp. Điều đó cho thấy người Sán Dìu chịu ảnh hưởng của Tam giáo.
Nếu là Tiểu Kỳ yên thì không treo tranh, còn Đại Kỳ yên treo nhiều tranh
hơn. Trên đàn có năm bát gạo gài tiền, bát to ở giữa đặt ấn Ngọc Hoàng
bên trên, bát nhỏ bên trái để ấn Phật. Hai bát gạo để ấn thường cắm ba nén
nhang, ba bát hương còn lại chỉ có một nén nhang và được duy trì liên tục
cho đến cuối buổi lễ. Ngoài ra còn có các lễ vật khác như oản trắng, chuối,
trà, rượu. Đồ của thầy cúng gồm có đài âm dương, một chiếc đấu ấn đựng
nước, não bạt, kinh và sớ.
Sau lễ tiễn biệt là lễ hóa sớ và khay hương trà. Những que hương đan
hình mắt cáo là tượng trưng cho cây cầu đưa tiễn Phật Bà về trời. Hai thầy
nhúm ít gạo rắc ra cửa để tiễn âm binh và tạ lỗi với Phật vì đã làm ấn bị
dính mực nhem nhuốc.
Nghi thức chót của buổi lễ Kỳ yên là tạ đàn với lễ phẩm gồm có 3 con
gà, 2 con cá, oản, chuối, bánh bẻng và muối.

25
Kỳ Yên được coi như là ngày ăn tết lại hay dịp ăn mừng nhà mới của
gia đình nên có mặt đông đủ anh em họ hàng, làng xóm. Người đến chơi có
thể mang theo chút quà biếu để tỏ tình thân mật với gia chủ.
Ngày nay, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng đã tác động không
nhỏ đến đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có
đồng bào Sán Dìu. Song, mỗi khi vào nhà mới hoặc nhân dịp đầu năm, gia
đình người Sán Dìu nào ở Đồng Hỷ cũng tổ chức lễ Kỳ yên. Đây là một
sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống, phù hợp với điều kiện kinh tế và đời
sống tâm linh của đồng bào [PL 4.4, tr.119].
1.3. Khái quát về Trường Cao đẳng Hải Dương
Cao đẳng Hải Dương tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Hải
Dương thành lập năm 1960. Từ năm 1960 đến năm 1978 đào tạo Trung cấp
và Sư phạm 10+3. Năm 1978 là một trong 16 trường Sư phạm 10+3 trên
toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ Quyết định nâng cấp thành trường
Cao đẳng Sư phạm. Năm 2006, trường mở rộng đào tạo đa ngành đáp ứng
nhu cầu người học. Năm 2009, được Bộ trưởng Bộ GĐ&ĐT quyết định đổi
tên thành Cao đẳng Hải Dương.
Hơn 50 năm, trường đã đào tạo, bồi dưỡng, cho tỉnh Hải Dương,
Hưng Yên và các tỉnh lân cận gần 40.000 giáo viên Mầm non, Tiểu học,
THCS, cán bộ quản lý nhà trường và cán bộ các ngành Xã hội, Kinh tế, Kỹ
thuật viên các ngành ngoài sư phạm, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho
tỉnh và các tỉnh bạn.
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện Nghị quyết của
các cấp ủy đảng, chính quyền, nhà trường đang tập trung đầu tư xây dựng các
điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã
hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước.
Khối ngành - Hệ - Chuyên ngành đào tạo
Cao đẳng:
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* Khối ngành Sư phạm: Cao đẳng Mầm non, Cao đẳng Tiểu học. Đào
tạo giáo viên THCS gồm các chuyên ngành: Toán học, Vật lý, Hóa học,
Sinh học, Tin học, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Sư
phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục Thể chất.
* Khối ngành Kinh tế và Kỹ thuật
- Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
- Công nghệ thiết bị trường học, Khoa học môi trường, Điện và điện
tử, Công nghệ thông tin.
* Khối ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn: Việt Nam học, Thư viện
thông tin, Quản lý văn hóa, Mĩ thuật ứng dụng, Quản trị du lịch và Tiếng
Anh giao tiếp.
Trung cấp: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật,
Công tác xã hội, Kế toán, Quản lý siêu thị.
Tổng số cán bộ, giảng viên nhân viên hiện nay 198:
Trong đó có 8 Tiến sĩ, 23 NCS, 82 Thạc sĩ có 2 giảng viên NCS trẻ
tuổi 25 tuổi.
Thực hiện kỷ cương - nền nếp, đổi mới - hiện đại, đảm bảo chất lượng;
hợp tác, liên kết với các trường đại học hàng đầu trong nước và nước ngoài
để đào tạo liên thông lên đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu người học,
cung cấp nguồn nhân lực lao động chất lượng thích ứng với sự phát triển và
hội nhập; tạo tiền đề nâng cấp thành Đại học
1.3.1. Mục tiêu và nội dung và phương pháp dạy môn Bố cục tại trường
Cao đẳng Hải Dương
1.3.1.1. Mục tiêu đào tạo ngành Sư phạm Mĩ thuật
Chương trình đào tạo ngành CĐ Sư phạm được xây dựng trên cơ sở
chương trình sư phạm đào tạo giáo viên THCS, có trình độ Cao đẳng, Đại
học, về khoa học giáo dục và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, hệ thống kiến
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thức và kĩ năng để thực hiện việc giáo dục lứa tuổi thiếu nhi. Lựa chọn
ngành học này sau khi ra trường các em sẽ trở thành nhà sư phạm, một cô
giáo THCS có trình độ và làm việc tại các cơ sở giáo dục cấp 2. Sẽ trực tiếp
tham gia vào hoạt động dạy học và giáo dục trẻ độ tuổi từ 12 háng đến 15
tuổi với mục tiêu:
* Về kiến thức:
- Hiểu biết về kiến thức giáo dục đại cương để vận dụng vào thực
tiễn giáo dục THCS.
- Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục
THCS, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục để phát triển tâm lý trẻ
em ở các độ tuổi khác nhau.
- Biết áp dụng kiến thức khoa học giáo dục THCS vào việc tổ chức
các hoạt động giáo dục trẻ ở các độ tuổi và đặc điểm tâm sinh lý khác nhau.
* Về kỹ năng:
- Quan sát, tìm hiểu, và đánh giá mức độ phát triển tâm lý của học sinh
- Định hướng phát triển và giáo dục học sinh phù hợp với yêu cầu
của từng độ tuổi, đặc điểm tâm sinh lý khác nhau và điều kiện môi trường
giáo dục thực tế
- Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục
- Phối hợp với đồng nghiệp, gia đình, và các lực lượng xã hội để thực
hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục học sinh.
- Có khả năng tuyên truyền thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục
- Tự học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và năng
lực sư phạm
* Về thái độ nghề nghiệp:
- Hình thành và bồi dưỡng lòng yêu nghề mến học tròn, biết vận
dụng sáng tạo vào công tác giáo dục học sinh.
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- Trên cơ sở có trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm, có thái độ
nghiêm túc, trách nhiệm với nghề nghiệp của mình
- Có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, nêu gương tốt học trò
- Đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, chia sẻ kinh nghiệp học tập/ nghề
nghiệp/ chuyên môn/ với đồng nghiệp. Xây dựng mối quan hệ tốt với phụ
huynh và các cơ quan xã hội để phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc,
giáo dục.
1.3.1.2. Mục tiêu, nội dung dạy học môn Mĩ thuật, ngành Sư phạm Mĩ thuật
Trường Cao đẳng Hải Dương
 Mục tiêu dạy học môn Mĩ thuật
Trên cơ sở mục tiêu đào tạo ngành giáo viên THCS, SV phải học các
học phần kiến thức ngành, kĩ năng nghề như: Tâm lý học, Sự phát triển và
đặc điểm lứa tuổi. Thông qua môn Mĩ thuật, người học được tiếp xúc với
cái đẹp về đường nét, hình khối, màu sắc… của thiên nhiên và đời sống con
người; đồng thời còn hình thành các năng lực quan sát, phân tích, phát triển
khả năng tư duy hình tượng, suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo và hỗ trợ các môn
học khác trong quá trình học tập, góp phần xây dựng con người mới phục
vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, dạy học
Mĩ thuật có hệ thống sẽ thuận lợi cho việc GD thẩm mỹ, GD nghệ thuật
truyền thống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập hiện
nay. Xuất phát từ vị trí trên thì mục tiêu của DH Mĩ thuật nhằm hướng tới:
Về kiến thức: Sinh viên tiếp thu được một số vấn đề lý luận cơ bản
về nghệ thuật tạo hình, nắm được kiến thức lý luận để vận dụng vào thực
tiễn bài thực hành, đồng thời giúp học tốt các học phần tiếp theo trong
chương trình đào tạo giáo viên THCS
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Về kĩ năng: Sinh viên có kĩ năng quan sát, nhận xét, phân tích, so
sánh để thực hiện các bài vẽ trong chương trình hoạt động tạo hình. Trên cơ
sở đó phát triển sự tư duy, sáng tạo trong thực hành.
Về thái độ: Sinh viên tự nhận thức được ý nghĩa, vai trò, tầm quan
trọng của môn học và có thái độ tích cực học.
Khi đã nắm được các kiến thức cơ bản trong học phần mĩ thuật như:
Màu sắc, Hình họa, Trang trí cơ bản, Bố cục... SV có thể vận dụng những
kĩ năng dùng hòa sắc màu nóng - lạnh, ước lượng tỉ lệ về hình, cách bố cục
tranh, cách thể hiện vẻ đẹp trong trang trí… áp dụng trong học phần tiếp
theo mĩ thuật tạo hình, mĩ thuật ứng dụng. Làm đồ dùng đồ chơi, Phương
pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ gắn với các nội dung tạo hình ở
trường THCS như tạo hình 2D, 3D…Tạo thành mối liên hệ xuyên suốt
trong quá trình rèn luyện kĩ năng tạo hình cho SV ngành Sư phạm Mĩ thuật.
 Nội dung dạy học môn bố cục (Đề cương môn học PL1 trang 72)
Chương trình học phần Mĩ thuật của ngành CĐSP Mĩ thuật, trường
Cao đẳng Hải Dương là một trong các học phần bắt buộc trong chương
trình đào tạo, cấu trúc của học phần bao gồm:
- Tên môn học Bố cục cơ bản 1
- Mã môn học:

Số tín chỉ: 02

- Loại môn học:

Bắt buộc

- Môn học tiên quyết: Không
- Môn học kế tiếp: Bố cục cơ bản 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Lý thuyết: 2
+ Thực hành (thảo luận...): 26
+ Tự học (tự NC): 2
Tên môn học Bố cục cơ bản 2
- Mã môn học:

Số tín chỉ: 02
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- Loại môn học:

Bắt buộc

- Môn học tiên quyết: Bố cục cơ bản 1
- Môn học kế tiếp: Bố cục chất liệu sơn dầu
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Lý thuyết: 2
+ Thực hành (thảo luận...): 26
+ Tự học (tự NC): 2
Việc sắp xếp các nhóm bài thực hành, lý thuyết, lý thuyết kết hợp
thực hành như trên vừa có tính tương đối và có tính cụ thể; bởi dạy học mĩ
thuật thường gắn với thực hành là chủ yếu, tuy nhiên, có những nội dung
thiên nhiều về lý thuyết/lý luận, đồng thời có những nội dung lại chú trọng
đến thực hành; do vậy, việc sắp xếp theo các nhóm bài như trên không phải
là cố định hay chính xác, mà chỉ mang tính chất phân loại theo trọng tâm
của từng nội dung dạy học, vì vậy hoàn toàn có thể sắp xếp theo những
cách khác nhau về các dạng bài của chương trình môn học. Mặc dù vậy,
cấu trúc chương trình của môn học cũng cho thấy các kiến thức, kỹ năng
của môn học được thiết kế từ những vấn đề mang tính khái quát, tổng lược
căn bản về mĩ thuật đến những hình thức, thao tác tạo hình gắn với hoạt
động tạo hình ở trườngTHCS, điều này tạo được sự thuận lợi cho người
học trong việc tiếp nhận tri thức và vận dụng tri thức mĩ thuật vào thực
hành phát triển kỹ năng tạo hình, làm cơ sở cho tổ chức tốt hoạt động tạo
hình trong giáo dục ở bậc học CĐSP sau khi ra trường.
1.3.2. Đánh giá thực trạng dạy môn vẽ bố cục tại trường Cao đẳng Hải Dương
1.3.2.1. Về cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất: Để đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lượng cao, thời gian
qua, trường đã đầu tư về nhân lực cũng như cơ sở hạ tầng khang trang, với
hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại. Nhà trường có 2 cơ sở; giảng
đường hiện đại, được trang bị máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh, ánh
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sáng đạt chuẩn; có thư viện điện tử, có sân thể thao, nhà tập đa năng, ký túc
xá khang trang và hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm được trang bị đầy
đủ, đồng bộ, phục vụ tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu, ứng dụng của cán bộ,
HSSV.
1.3.2.2. Thành tựu
Đội ngũ giảng viên: Tổ Mĩ thuật thuộc Khoa Giáo dục thể chất - Nghệ
thuật, với 5 GV. Đội ngũ giảng viên mĩ thuật của nhà trường được đào tạo
từ các trường đại học, có trình độ chuyên môn, có lòng yêu nghề và đam
mê trong sáng tạo nghệ thuật, có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm
giảng dạy, có ý thức trách nhiệm với công việc. Toàn bộ giảng viên đã
được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp
nâng cao chất lượng đào tạo. Với số lượng, cơ cấu trình độ giảng viên như
hiện nay tổ mĩ thuật đảm bảo tương đối đủ số lượng để thực hiện chương
trình giáo dục và nghiên cứu khoa học, đảm bảo tỷ lệ trung bình sinh
viên/giảng viên. Với đội ngũ cán bộ quản lý, đa số họ là những người
trưởng thành từ những giảng viên trực tiếp giảng dạy, có kinh nghiệm,
năng lực giảng dạy và có khả năng làm công tác quản lý, có tinh thần trách
nhiệm cao trong công việc.
Nội dung vẽ tranh bố cục nhằm cung cấp người học biết cách xây
dựng một bài bố cục ở mức căn bản nhất và vận dụng được những kiến
thức đó trong các bài sáng tác trong các đề tài sinh hoạt, văn hóa, lễ hội, tín
ngưỡng... từ đó hình thành cho người học bước đầu có khả năng tạo hình
trong nghệ thuật tranh bố cục. Hiểu được tầm quan trọng của nội dung tranh
bố cục, các giảng viên luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình với
từng tiết dạy để truyền đạt tri thức một cách hiệu quả nhất, đặt nền móng cơ
bản cho sinh viên trong quá trình lĩnh hội kiến thức và thực hành.
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Thông qua khảo sát và thực tiễn giảng dạy nội dung môn bố cục tại
Khoa Nhạc - Họa - Thể dục Trường cao đẳng Hải Dương, tôi nhận thấy
một số điểm nổi bật sau: Các giảng viên luôn nắm vững mục tiêu bài học,
đảm bảo nội dung, tiến độ chương trình cũng như thời lượng các tiết học.
Bên cạnh đó các thầy cô không ngừng trau dồi kiến thức, cập nhật thông
tin, tìm hiểu nhiều nguồn tài liệu khác nhau và thường xuyên có những trao
đổi về chuyên môn nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu để có thể giúp các
sinh viên học tập tốt học phần bố cục.
1.3.2.3. Hạn chế
Hầu hết giảng viên Mĩ thuật ở khoa Nhạc - Họa - Thể dục nhận thức
được tầm quan trọng của chuyên môn trong việc giáo dục và đưa những nét
văn hóa truyền thống lồng ghép trong các tiết dạy mĩ thuật hàng ngày.
Nhưng do thời lượng chương trình dành cho môn học mĩ thuật còn eo hẹp
cũng là sự khó khăn tìm và tham khảo tài liệu nên chưa thấy được hết hiệu
quả và tầm quan trọng của nét đẹp cũng như ý nghĩa của văn hóa riêng các
dân tộc trong nước đối với môn học và việc học tập tại trường. Trong đó,
khó khăn nhất phải kể đến là tài liệu giảng dạy còn hạn chế, ngoài ra sự
quan tâm về môn học của sinh viên chưa cao phần nào ảnh hưởng đến chất
lượng giảng dạy môn mĩ thuật trong nhà trường.
Chính vì vậy mà khi sinh viên muốn tìm hiểu và biết sâu hơn về văn
hóa các dân tộc, muốn vẽ về sinh hoạt, văn hóa, tín ngưỡng dân tộc mình
thì hầu hết phải tự tìm tòi, tự nghiên cứu và cảm thụ theo cách riêng của
bản thân, điều này đôi khi khiến những nét văn hóa, tín ngưỡng không
được hiểu trọn vẹn, không biết cách khai thác đúng bỗng nhiên lại thành sai
lệch đi về độ chuẩn xác về nghệ thuật tạo hình cũng như tính thẩm mĩ của
nét đẹp văn hóa vốn có của dân tộc mình.

33
Hàng năm, Trường CĐHD tuyển sinh cho nhiều ngành và nhiều hệ,
trong đó có hệ CĐSP mĩ thuật. Địa bàn tuyển sinh chủ yếu ở tỉnh Hải
Dương, đã tốt nghiệp phổ thông. Sinh viên vào học ngành CĐSP mĩ thuật
được xét tuyển môn Văn theo yêu cầu của BGD & ĐT và dự thi 2 môn
năng khiếu mĩ thuật là Hình họa và Trang trí cơ bản. Điểm môn Năng
khiếu mĩ thuật được tính hệ số 2. Tuy nhiên nhưng do gần đây, số lượng
đăng ký thi tuyển ít nên chất lượng đầu vào của sinh viên CĐSP mĩ thuật
trường CĐ Hải Dương còn nhiều hạn chế về năng khiếu. Đặc biệt, những
năm gần đây do đầu ra khó xin việc, sự lựa chọn của các em vào khoa sư
phạm so với các khoa khác thấp hẳn. Không đủ chỉ tiêu của BGD&ĐT cho
phép, do đó việc giảng dạy của giảng viên gặp khó khăn.
Sinh viên ngành mĩ thuật hầu hết có độ tuổi từ 18 đến 23. Đây là độ
tuổi trưởng thành về phương diện nhận thức xã hội. Tuy nhiên, phần lớn
các em xuất thân từ các vùng, miền khác nhau của tỉnh Hải Dương. Sự
khác biệt về vùng miền đã phần nào tạo nên mặt bằng nhận thức đầu vào
của sinh viên cũng chưa có sự đồng đều. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến
quá trình học tập, rèn luyện trong chương trình đào tạo của ngành học và
nhà trường. Sinh viên mĩ thuật tại trường Cao đẳng Hải Dương phần lớn
các em đều rất cần cù, chịu khó và ham học hỏi, đây là yếu tố tích cực
trong việc giảng dạy và học tập.
Tuy nhiên, không phải tất cả các SV đều yếu về năng khiếu, vẫn có
một số ít SV có năng khiếu tốt, yêu thích nghề sư phạm, nhưng do sự chênh
lệch, không đồng đều dẫn đến những bất cập, ảnh hưởng đến tổ chức dạy
học của giảng viên. Chính vì thế, trong quá trình dạy học các bộ môn
chuyên ngành, giảng viên luôn phải vận dụng, kết hợp bài giảng với các
phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng đối tượng và trình độ học
tập của SV, để đáp ứng được mục tiêu và nội dung chương trình môn học.
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Bên cạnh những khó khăn đó, sinh viên của trường được đào tạo bài
bản, dưới sự chỉ dạy, hướng dẫn đầy tâm huyết của đội ngũ giảng viên giàu
kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao. Cùng với đó, các em có
cơ hội được học tập trong môi trường có đầy đủ trang thiết bị giáo dục đáp
ứng nhu cầu giảng dạy và học tập và nghiên cứu. Nhà trường chú trọng
việc đào tạo theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn bằng các hoạt động
thực hành nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, thực tế, ngoại khóa, trải
nghiệm sáng tạo... Sinh viên được tiếp xúc thường xuyên với môi trường sư
phạm bằng các đợt thực hành, thực tập (2 đợt trong 3 năm).
Nhìn chung, sinh viên CĐSP mĩ thuật của trường CĐ Hải Dương, về
cơ bản các em đã được định hướng xác định rõ lĩnh vực cũng như động cơ
học tập của bản thân. Từng bước học tập và rèn luyện để hoàn thành các
mục tiêu đề ra.
Về kiến thức, phần lớn sinh viên đã nắm được kiến thức trong nội
dung bố cục cơ bản, nhưng chỉ ở mức độ rất đơn giản, người học chỉ đang
dừng lại ở mức độ trình bày được.
Tuy nhiên, đây không phải điều quá ngạc nhiên đối với các thầy cô,
bởi các sinh viên mới chỉ bước đầu làm quen với các bài bố cục cơ bản,
nhưng với sự tâm huyết cùng mong muốn giúp người học khắc phục được
những khó khăn nêu trên, người dạy học cần có những giải pháp hợp lý, vì
vậy việc biên soạn một tài liệu dạy học nhằm giảng giải các kiến thức,
hướng dẫn các bước xây dựng các bài bố cục, đồng thời chia sẻ những kinh
nghiệm về việc vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện các bài tập bố
cục một cách hiệu quả.
1.3.2.4. Về vận dụng phương pháp dạy học tích cực
Dạy học là hoạt động tương tác giữa hai chủ thể: người dạy và người
học - giáo viên và học sinh. Giáo viên là chủ thể của hoạt động giảng dạy,
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người nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học,
nắm vững quy luật tâm lý nhận thức, thực hành và năng lực học tập của học
sinh để hướng dẫn họ học tập có kết quả. Đồng thời, giáo viên là người giữ
vai trò chủ đạo trong tiến trình dạy học, công việc của họ không đơn thuần
là truyền đạt kiến thức, mà là thực hiện một hệ thống các hoạt động nối tiếp
nhau: Từ thiết kế mục tiêu, kế hoạch bài giảng, chuẩn bị phương tiện dạy
học, đến việc tổ chức các hoạt động học tập, thực hành của người học và
tập thể người học trong lớp, ngoài lớp, theo chương trình nội khoá, ngoại
khoá, bằng các phương pháp linh hoạt, nhằm hỗ trợ người học tìm tòi, nắm
vững kiến thức, thể hiện ý tưởng và vận dụng vào học tập, thực tế cuộc
sống hàng ngày. Trong quá trình dạy học người dạy còn thường xuyên
kiểm tra, uốn nắn kịp thời các sai sót để phát triển các kỹ năng và còn chú ý
đến giáo dục ý thức, thái độ, động cơ, hứng thú học tập của họ. Nghĩa là
phương pháp giảng dạy của giáo viên là một hệ phương pháp tổng hợp, linh
hoạt và sáng tạo.
Như trên đã nêu, một trong những cản trở việc đổi mới phương pháp
dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, kích thích hứng thú đáp ứng các
kiểu học phát huy năng lực học tập người học đó là hình thức tổ chức dạy
học của giáo viên chưa phong phú, đa dạng và dẫn tới hiệu quả giáo dục
thẩm mỹ chưa cao, chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra trong luật Giáo dục
là: Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động,
sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả
năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vương lên.
Như đã biết, các phương pháp dạy học Mĩ thuật truyền thống có đặc
thù phát huy tính chủ động, sáng tạo giúp người học bộc lộ khả năng của
mình như: Phương pháp quan sát, phương pháp trực quan, phương pháp
gợi mở, phương pháp luyện tập, đánh giá. Tuy nhiên, trong dạy học Mĩ
thuật, tùy từng bài giảng mà chúng ta có những phương pháp “ưu thế” thích
ứng riêng, như phương pháp quan sát sẽ là chủ đạo đối với vẽ theo mẫu,
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phương pháp gợi mở lại có hiệu quả hơn với vẽ trang trí hay vẽ tranh…
Những phương pháp truyền thống này không phải là không mang lại hiệu quả
mà là theo sự phát triển của quy luật, đổi mới mang tính cực hơn, giúp người
học chủ động hơn, phát huy năng lực cá nhân rõ nét hơn, song song với những
phương pháp truyền thống kết hợp sáng tạo những kĩ thuật dạy học, góp phần
gây hứng thú cho người học trải nghiệm mô hình dạy học mới.
Như vậy, từ kết quả khảo sát một số giảng viên trong khoa Nhạc Họa - Thể dục cho thấy, thực tế tổ chức dạy học nói chung, dạy học môn
Mĩ thuật nói riêng, mức độ sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực chưa thực
sự chú trọng. Điều này, phần nào hạn chế mức độ hứng thú, tích cực và chủ
động trong nhận thức, rèn kỹ năng học tập và năng lực nghề nghiệp của
sinh viên, theo đó ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo trong chương
trình đào tạo.
Từ kết quả khảo sát ở trên cho thấy, mặc dù ở các ngành đào tạo
khác nhau trong nhà trường, nhưng phần lớn sinh viên khi được phỏng
vấn/khảo sát đều mong muốn được học tập thông qua các kỹ thuật dạy học
tích cực (bình diện nhỏ của phương pháp dạy học). Hay nói cách khác, nhu
cầu được học thông qua các kỹ thuật dạy học hợp tác/ kỹ thuật dạy học tích
cực được xem là cần thiết thực hiện trong tổ chức các hoạt động học tập,
phát triển nhận thức, kỹ năng; đặc biệt môn học mĩ thuật - vừa mang tính lý
thuyết, vừa mang tính thực hành kỹ năng nghề trong chương trình đào tạo.
Bởi, việc vận dụng các kỹ thuật dạy học sẽ góp phần tạo cho giờ học thay
đổi cách thức mà người học được học/ làm việc thông qua các kiểu học
khác nhau, giúp người học chủ động, tự tin và sẵn sàng hợp tác, chia sẻ
trong quá trình học tập, từ đó làm cơ sở cho mỗi sinh viên/ người học vận
dụng thiết kế các ý tưởng dạy học đa dạng trong thực tiễn công tác của
mình sau khi ra trường.
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Tiểu kết
Trong chương 1 tác giả đã giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề
tài nghiên cứu, trình bày khái quát về quá trình hình thành và phát triển
của dòng tranh thờ của người Sán Dìu ở xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ tỉnh
Thái Nguyên.
Thông qua chương này, người đọc sẽ có được cái nhìn đầy đủ về dòng
tranh thờ Sán Dìu. Ngoài ra, nội dung chương 1 còn mô tả về chức năng
chính của tranh thờ Sán Dìu là phục vụ tín ngưỡng, loại tranh này chỉ phục
vụ nội dung chính yếu nhất là thờ cúng.
Chương 1 cũng đã nêu lên thực trạng việc giảng dạy mĩ thuật ở trường
CĐ Hải Dương hiện nay, trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng ưu điểm,
và những mặt còn hạn chế từ đó đề xuất một số yêu cầu, giải pháp để việc
dạy học mĩ thuật cho sinh viên hệ CĐSP Mĩ thuật được tốt hơn.
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Chương 2
BIỆN PHÁP VẬN DỤNG YẾU TỐ SIÊU THỰC
TRONG TRANH THỜ NGƯỜI SÁN DÌU VÀO DẠY HỌC
MÔN BỐ CỤC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
2.1. Yếu tố siêu thực trong tranh thờ người Sán Dìu ở Đồng Hỷ Thái
Nguyên
Tranh tờ của người Sán Dìu có ở nhiều địa phương như: Quảng
Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên...thông qua tìm hiểu chúng tôi
được biết tranh thờ Sán Dìu ở Đồng Hỷ có nhiều nhất, đa rạng về thể loại
phong phú về đề tài và độc đáo nhất đó là về tạo hình, mang đậm yếu tố
Siêu thực. Chính vì thế tôi đã chọn tranh thờ Sán Dìu ở xã Nam Hòa huyện
Đồng Hỷ để tìm hiểu và nghiên cứu.
Được sự đồng ý tiếp đón của gia đình thầy mo Từ Mạnh Đức, ngày
25 tháng 4 năm 2018 chúng tôi đi đến xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh
Thái Nguyên. Đón chúng tôi không phải riêng thầy Từ Mạnh Đức, mà có
đến bốn thầy. Sau lễ chào hỏi, thầy Đức có giới thiệu ba thầy đó là sư phụ
của thầy Đức và là pháp sư của dòng họ Từ. Khi biết mục đích chúng tôi
muốn tìm hiểu văn hóa, tập quán và tín ngưỡng của dân tộc Sán Dìu thông
qua tranh thờ, các vị pháp sư và thầy Đức rất vui vẻ, họ có nói trước đây
còn thiếu nhiều về hiểu biết về vấn đề giao lưu văn hóa, cho nên những
việc liên quan đến tâm linh của dân tộc Sán Dìu nói chung và của dòng họ
nói riêng đều là những bí mật. Ngay cả con cháu hoặc dâu, rể trong gia
đình cũng ko nắm được. Nhưng hiện giờ có các chính sách của Đảng, nhà
nước hỗ trợ và phát triển nên được cởi mở hơn và người Sán Dìu muốn
được giới thiệu với công chúng cũng như những người yêu quý, tìm hiểu
văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc. Như vậy đối với chúng tôi đây là một dịp
thật may mắn và ý nghĩa.
Sau khi chia xẻ về lí do của chúng tôi, thầy Đức mang ra một cuộn
tranh to bao bọc rất cẩn thận. Rồi thầy nói, "với chúng tôi đây là bảo vật gia
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truyền”. Sau đó thầy trân trọng lấy ra từng cuộn tranh. Có cả những cuộn
đã ố màu, rất cũ. Các thầy tiết lộ các bức tranh đã có vài chục năm. Điều đó
càng làm cho chúng tôi tò mò và muốn được khám phá tranh thờ người Sán
Dìu ngay. Thật xúc động khi thầy Đức từ từ lấy những cuộn tranh ra, có
những bức to, bé vẽ nhiều những nội dung khác nhau màu sắc và hình ảnh
tuyệt đẹp. Chúng tôi vô cùng phấn khích, thầy cả nói hôm nay các anh chỉ
xem qua và chúng tôi chỉ nói cho các anh vài bộ, bề trên chỉ cho phép như
vậy. Chúng tôi hiểu đây cũng là cách văn hóa "giữ khách" của họ.
Thầy Đức chia xẻ trong một năm theo văn hóa tín ngưỡng của người
Sán Dìu có nhiều lễ cúng. Nhưng có khoảng 5 Lễ lớn: Lễ cấp sắc, lễ tang
ma (không cố định do sinh tử bất kỳ), lễ trấn trạch, lễ cúng mụ, lễ giải hạn.
Vì thế mỗi một bộ tranh phục vụ cho một lễ khác nhau, riêng bộ tranh tam
phật thì dùng cho những lễ khó và lễ lớn.
Dưới đây chúng tôi phân tích những yếu tố siêu thực thông qua tạo
hình và nội dung trong những bộ tranh tiêu biểu nhất của tranh thờ người
Sán Dìu.
2.1.1. Màu sắc
Màu sắc trong tranh thờ người Sán Dìu thường được vẽ bởi một số
nghệ nhân hoặc các thầy cúng nên thường có những đường nét tuy có phần
vụng về nhưng rất khái quát và cô đọng, các thần thánh trong tranh được
nhân cách hóa bằng các đường nét đầy biểu cảm cũng như cách biểu đạt
hình thể nhân vật được diễn đạt theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của người Việt cổ
(mắt phượng, mày ngài, miệng hoa, má hồng,…). Gương mặt các vị Thánh
Mẫu là tiêu chuẩn người xưa là “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”,
họ là những vị thần mang đến niềm may mắn cho con người vì vậy các
đường nét tạo nên vẻ phúc hậu, quý phái, rất gần gũi với đời thường, có
nhiều điểm tương đồng với một số bức tranh thờ Hàng Trống như “Mẫu
thượng ngàn” [PL 5.5, tr.126].
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Tranh thờ người Sán Dìu Đồng Hỷ mang phong cách, đặc trưng riêng.
Màu sắc trong tranh thờ của người Sán Dìu được vẽ theo ngũ hành (Kim Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ tương ứng với màu trắng, xanh, đen, đỏ, vàng)
cũng như tranh dân gian màu vẽ được tạo từ vỏ cây, rễ cây, lá cây cộng
thêm sắc đỏ son của thần sa, chu sa kết hợp với màu đen của mực tàu tạo
nên sắc u huyền đằm thắm rất thiên nhiên, vừa gần gũi, vừa cách biệt. Nhờ
có ánh sáng mà các màu sắc được phát quang phát tán, người vẽ quan niệm
việc phối hợp các màu sắc trong tranh thể hiện yếu tố ánh sáng của vũ trụ,
theo ý niệm lấy cái cụ thể gợi cái trừu tượng, lấy cái hiển lộ gợi cái ẩn lộ.
Đôi khi, dùng màu sắc đối chọi cao về độ đậm nhạt và độ tươi của màu
nguyên sắc để nói về ánh sáng rực rỡ, chói lòa hay êm dịu như thế mới đạt
đến độ thần diệu. Chính vì thế các đối cực của màu sắc theo nguyên lí sử
dụng các cặp màu bổ túc để tôn hiệu quả độc đáo của tranh thờ: Đen trắng; Xanh - Đỏ; Tím - Vàng. Đồng thời màu cũng phân biệt các nhân vật
theo chức danh, chức vị, màu sắc nhân vật cũng được qui ước theo từng
nhiên thần khác nhau như tranh Tam Tòa Thánh Mẫu đệ nhất áo đỏ, đệ nhị
áo xanh, đệ tam áo trắng hoặc theo phương hướng như tranh ngũ hổ: Thần
phương Đông (Mộc chủ mùa xuân màu xanh), thần phương Nam (Hỏa chủ
mùa hạ màu đỏ), thần phương Tây (Kim chủ mùa thu màu trắng), thần
phương Bắc (Thủy chủ mùa đông màu đen), thần chủ trung ương thuộc
hành thổ màu vàng. Với việc dùng màu theo ngũ sắc, phương hướng, địa
vị, thì người ta còn bắt gặp trong tranh thờ của người Sán Dìu Đồng Hỷ
màu gợi lên sự vui, buồn, hoặc có những bức tranh cho người xem thấy vui
vui trong cách phối màu diễn hình như trong bức Cầu Hoa, hay thấy sợ hãi,
huyền ảo trong bức Tam Đàn, Tinh Quân. Đặc biệt, nếu hàng loạt các bức
tranh được treo trên cùng một không gian cộng với mùi khói hương tạo nên
một không gian linh thiêng huyền bí, gây cảm giác tin tưởng và yên tâm.
Ngoài ra, tranh thờ người Sán Dìu Đồng Hỷ còn thể hiện các khái niệm về

41
vũ trụ như trong bộ Tam Thanh gồm ba bức: Ngọc Thanh, Thượng Thanh,
Thái Thanh [PL 5.1, tr.120]. Ngọc Thanh nguyên thủy thiên tôn tượng
trưng cho thái cực là ngôi vị trung tâm biểu trưng cho cái nguồn gốc, cái
khởi điểm của vũ trụ, là đầu mối của sự tự phân hóa và sự tự điều hòa của
hai khí âm dương (hai nguyên lý âm dương). Thượng Thanh linh bảo thiên
tôn biểu trưng cho nguyên lý dương. Thái Thanh đạo đức thiên tôn biểu
trưng cho nguyên lý âm. Ba vị này làm thành thiên niên tối cao và thiên cảnh
tối cao của Đạo giáo. Từ những ý nghĩ trên người nghệ sỹ đã sử dụng các yếu
tố chính phụ, ba vị thần đều được vẽ to với nét vẽ tinh tế còn các vị thần khác
được thu nhỏ lại với nét vẽ đơn giản hơn, những mảng màu lớn tập trung vào
nhân vật chính, sử dụng nét để khẳng định hình tương ứng với vị trí và uy
quyền của ba vị thần.
Yếu tố khách quan về màu và quan niệm chủ quan của người nghệ
nhân đã mang lại cho tranh thờ người Sán Dìu một vẻ đẹp lộng lẫy, uy linh.
- Màu sắc trong tranh gắn với thiên nhiên
Do tính đặc thù của người dân tộc quanh năm sinh sống ở núi rừng
hoang vu, tiếp xúc với tự nhiên, lấy thiên nhiên làm bạn nên bảng màu họ
lựa chọn cũng dựa vào thiên nhiên. Bên cạnh đó, bản thân các màu cũng
được chế tác từ tự nhiên, nên màu sắc trong tranh rất trong trẻo, gần gũi và
ấm cúng.
- Màu sắc gắn với truyền thuyết, lịch sử
Dân tộc Sán Dìu thường sử dụng màu ngũ sắc trong tranh cũng như
trong các buổi cúng lễ. Họ trang trí cho mâm xôi những màu sắc sặc sỡ, lấy
từ lá cây, vỏ cây trong rừng nhuộm cho gạo. Mâm xôi ngũ sắc tăng thêm
tính đa sắc trong buổi lễ.
- Màu sắc trong quan niệm ngũ hành
Màu ngũ sắc, theo quan niệm của phương Đông là năm vật chất làm
nên vũ trụ, ứng với ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Điều này ta thấy
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rõ nét nhất trong tranh Ngũ Hổ của Hàng Trống, diễn tả năm con hổ với
các màu Đen, Trắng, Xanh, Đỏ, Vàng với màu vàng là trung tâm, là cội
nguồn của vũ trụ, quan niệm này đã làm cho màu sắc tranh thờ thêm sâu
sắc, lung linh huyền ảo.
- Màu sắc dưới sự tác động của ánh sáng đèn, nến.
Màu sắc trong tranh thờ người Sán Dìu càng trở nên lung linh huyền
ảo, kỳ bí bởi sự cộng tác của ánh sáng đèn, nến trong những buổi tế lễ.
Tranh thờ người Sán Dìucũng như thể loại tranh dân gian không diễn tả ánh
sáng tạo khối cho nhân vật và cảnh vật mà chỉ tô màu theo mảng phẳng,
dùng hòa sắc phối với nhau để tạo không gian chiều sâu. Đặc điểm phối sắc
của các màu nguyên chất và tô màu thành mảng phẳng làm cho tranh giàu
chất trang trí, đặc trưng của tranh phương Đông, cũng chính nhờ có ánh
sáng mà các màu sắc được phát quang, phát tán việc phối hợp các màu sắc
trong tranh thể hiện được yếu tố ánh sáng của vũ trụ theo ý niệm lấy cái cụ
thể gợi cái trìu tượng. Dùng màu sắc có độ đối chọi cao về độ đậm và độ
tươi của các màu nguyên sắc để nói về ánh sáng rực rỡ, chói lòa hay êm
đềm, dịu dàng như vậy mới đạt đến độ thần diệu của nghệ thuật.
Sau này tranh thờ người Sán Dìu còn được sử dụng cả kim loại để
diễn tả ánh sáng. Các loại ngân nhũ, kim nhũ, vàng, bạc dát mỏng được dán
vào tranh gây hiệu quả vừa lộng lẫy vừa huyền bí linh thiêng rất hợp với
việc diễn tả nội dung nói về thần thánh.
Những mảng hình, màu được dán vàng bạc, nhũ sẽ lóng lánh sáng
quắc lên trong ánh đèn nến của đàn lễ. Các màu sắc của hình vẽ sẽ bị chìm
xuống một độ, nhiều độ làm cho không gian tranh sâu thẳm, hình tượng các
vị thần trong tranh trở nên ẩn hiện, lung linh.
Cách gợi tả màu sắc, ánh sáng như vậy chứa đựng ý nghĩa cao xa, giao
hòa giữa cái thực và cái mơ hư ảo của thể loại tranh thờ tôn giáo. Với kỹ
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thuật này tranh thờ đã tiếp thu và phát triển lên một tầm cao mới phù hợp
môi trường và thời đại.
Như vậy, trong tranh thờ người Sán Dìu cũng có những qui định riêng,
được tôn trọng trong việc sử dụng màu sắc. Đồng thời, nét vẽ hồn nhiên
nhưng đầy lòng xác tín nội tâm của họ làm cho tranh nhìn thoáng thì có vẻ
vụng về nhưng xem kĩ thì có cốt, có hồn mà không họa sĩ nào làm được.
Như vậy, người vẽ tranh phải là người am hiểu các qui luật của âm dương
ngũ hành, là cầu nối giữa thế giới hiện thực và thế giới siêu tự nhiên.
2.1.2. Đường nét
Để đạt mục đích răn đe và giáo hóa con người, những vị thần linh
cũng được các họa công tạo ra uy vũ bằng hình tượng oai nghiêm và dữ
dằn, cân nhắc kỹ lưỡng những chi tiết, đường nét trên các bức họa để bộc
lộ cao nhất tính áp chế, khiến người ta chỉ còn biết khuất phục hướng thiện,
như tranh Tả thanh Long, hữu Bạch hổ [PL 5.4, tr.125]. Những tranh thể
hiện vai trò của Tam Thanh những vị có uy quyền nhất, các nét vẽ diễn tả
thần thái các vị rất nghiêm khắc, thậm chí dữ tợn trong khung cảnh các
hình phạt, cực hình đang chờ đón những người ăn ở thất đức, bất nhân,
trông thật khiếp sợ. Như bức “Tinh Quân” trong đó có miêu tả mười vị
vương cai quản âm phủ. Mỗi vị đứng đầu một điện để xét xử công tội của
những người mới chết. Các nhân vật trong tranh được xếp chồng tầng theo
lối nghệ thuật đồng hiện và liên hoàn. Mười vị vương xếp hai bên, người có
chức cao nhất được đặt ở tầng trên, ở giữa là quá trình xử phạt những người
ăn ở thất đức. Linh hồn người mới chết được quỷ dẫn tới trước điện diêm
vương thứ nhất, tại đây có sổ sách ghi đủ về tuổi thọ, xem từ trần có đúng
kì hạn hay không. Sau đó sẽ tra đến sổ sách ghi rõ điều phúc đã làm, điều
ác đã gây ra lúc sống ở đời, để định công và tội. Tại đây có gương nghiệt
kính đài ở trên cân phúc, cân tội, ai có phúc thì được hưởng, ai có tội sẽ bị
trừng phạt qua tám cửa ngục, và để đầu thai kiếp khác tại cửa ngục thứ
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mười của Chuyển Luân Vương. Cách thể hiện đường nét chau chuốt, kĩ
lưỡng từ cách biểu hiện sắc thái trên khuôn mặt các vị quan, phải cân nhắc
phúc tội đến gương mặt đau khổ, hối lỗi của linh hồn người chết từ lúc
được dẫn đến cửa điện diêm vương nhứ nhất đến lúc phải chịu các tội
trạng. Kết hợp với những mảng màu đơn giản phù hợp với từng nhân vật.
Các hình phạt đặc tả kĩ lưỡng bằng nét to nhỏ, đặc biệt sự biến dạng của
quỷ đầu trâu mặt ngựa đang thực hiện hình phạt cho những người ăn ở thất
đức, nét mặt dữ tợn, hình thể được nhân cách hóa có những nét tương đồng
với tranh của Dali, kì ảo mà như thực, màu sắc thay đổi. Toàn bộ bức tranh
tạo nên sự chuyển hòa hợp lí của mảng và nét, mang đến cho người xem
cảm nhận được sự kịch tính của một không gian xét xử dưới địa phủ. Nét
nhuần nhị, màu rung cảm cùng với không gian chung của tranh tạo nên
những xúc cảm thẩm mỹ rất đặc biệt. Người thưởng thức như được hòa vào
một thế giới khác thường, thoát khỏi tư duy thực tại để cảm nhận và dùng
sự liên tưởng của mình tưởng tượng ra một thế giới ảo. Như vậy, có thể
khẳng định rằng, tranh thờ người Sán Dìu Đồng Hỷ đã chuyển tải được yếu
tố siêu thực đến xúc cảm của người thưởng thức.
Đồng thời tranh thờ người Sán Dìu cũng thể hiện nét vẽ hồn nhiên
nhưng đầy lòng trắc ẩn nội tâm của họ, làm cho tranh nhìn thoáng thì có vẻ
vụng về nhưng xem kĩ thì có cốt, có hồn mà không họa sĩ nào làm được.
Như vậy, người vẽ tranh phải là người am hiểu các qui luật của âm dương
ngũ hành, là cầu nối giữa thế giới hiện thực và thế giới siêu tự nhiên.
2.1.3. Không gian
2.1.3.1. Không gian đồng hiện và liên hoàn
Tranh thờ người Sán Dìu xuất hiện nhiều lớp không gian được thể
hiện ở nhiều dạng khác nhau như: kết hợp giữa hai yếu tố thực và hư, dạng
khác chỉ có siêu thực, không còn yếu tố lôgic hay hợp lý trong tranh nữa.
Trong cùng lúc thấy xuất hiện cả không gian từ dưới âm phủ lên thượng
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giới. Không gian của các cõi trong tôn giáo cùng đồng hiện khiến cho
không gian tranh mênh mang, thời gian tranh là vô tận.
Ngoài ra còn có những bức tranh kết hợp sự đồng hiện của không gian
Phật giáo và không gian Đạo giáo.
2.1.3.2. Không gian tôn giáo, tín ngưỡng
Không gian tranh thờ người Sán Dìu biểu hiện rõ nét nhất là dưới hình
thức phân tầng, lớp của các nhân vật trong tranh. Họ phân chia không gian
tranh thờ ra thành ba cõi: cõi trời (Thượng giới), cõi đất (Trung giới), cõi
âm (Hạ giới). Cách phân tầng không gian từ dưới lên trên không theo quy
luật thấu thị tạo ra tầng tầng lớp lớp không gian hư ảo, linh thiêng, siêu
thực. Cách phân chia này cũng gần giống với không gian trong chùa Bắc
Bộ, ta cũng thấy sự phân chia không gian theo lối dọc đi từ phía ngoài cửa:
Đầu tiên là không gian dành cho Tiền đường, Thượng điện. Phía ngoài cửa
có hai vị Hộ pháp Thiện - ác đứng canh hai bên, đi qua Thượng điện đến
không gian của Ngọc Hoàng Thượng Đế và hai vị Nam Tào - Bắc Đẩu
đứng bên cạnh sau đó mới đến tầng không gian của Phật (Niết Bàn). Cách
sắp xếp này có sự tương đồng ngoài yếu tố về không gian, nó còn mang ý
nghĩa thứ tự cao thấp của hệ thống thần linh.
Không gian trong tranh thờ người Sán Dìu là không gian của Tôn
giáo tín ngưỡng, không gian của tâm linh, trí tuệ. Một không gian kết hợp
giữa thực và hư, giữa thế giới thần linh và thế giới hiện thực. Không gian ở
hai thế giới giao hòa, gắn kết thần linh với người trần.
2.1.3.4. Không gian tiềm thức
Tranh thờ người Sán Dìu rất thành công trong việc khai phá ra miền
không gian tiềm thức, đầy bí ẩn, rộng lớn, một mảnh đất màu mỡ có sẵn
trong mỗi con người, một không gian ý niệm của cảm xúc và tư duy.
Không gian tiềm thức có thể là không gian đến từ những kiếp trước.
Con người khi còn nhỏ do điều kiện khách quan của cuộc sống, hoặc phải
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trải qua những cú sốc rất lớn, những điều đó làm thổn thức tâm hồn, khắc
sâu vào bộ não, và nó trở thành ký ức, một dạng của tiềm thức. Nó có thể
trở lại ngày hôm nay, hoặc ngày mai, phần lớn không gian đó đã được tích
lũy từ nhiều kiếp trước.
2.1.3.5. Không gian trong quan niệm âm dương ngũ hành
Tranh thờ người Sán Dìu chứa đựng cả một miền không gian vũ trụ.
Theo quan niệm của phương Đông, thế giới được hình thành dưới năm
dạng vật chất. Các vật chất được thể hiện dưới dạng ngũ hành Kim, Mộc,
Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi hành tương ứng với một phương Đông, Tây, Nam,
Bắc và Trung ương.
Không gian trong tranh là sự vận động không ngừng nghỉ của vũ trụ,
không gian tâm thức ẩn chứa sự vĩnh hằng về một cõi tâm linh huyền ảo.
Ngoài ra còn có dạng nữa được thể hiện bằng những hình ảnh bay
bổng, đầy chất lãng mạn, chất thơ.
Tranh thờ người Sán Dìu với hình thức độc đáo, lạ, hấp dẫn đã mở ra
một giới hạn khác về không gian, phong phú hơn, vận dụng những quy tắc
tạo hình cơ bản, mềm mỏng hơn, biến dạng, bóp méo, thay đổi cấu trúc…
và đặc biệt là cơ cấu trật tự trong tranh.
2.1.4. Bố cục
Về bố cục trong tranh thờ Sán Dìu mang đậm nét siêu thực, mỗi một
chủ đề đều bộc lỗ rõ nét đó là hai dạng bố cục: Bố cục dọc, bố cục ngang.
Đối với bố cục dạng dọc, tạo hình các nhóm nhân vật được sắp xếp
theo lối đồng hiện. Một chủ đề sẽ được phản ánh hầu hết các nội dung lên
bề mặt tranh. Nếu như văn tải đạo, nhạc để hòa hợp lòng người, thì tranh vẽ
là công cụ đem đạo thánh hiền đến với con người như nêu gương người
trước, răn dạy kẻ sau. Tranh thờ người Sán Dìu Đồng Hỷ là hình ảnh thu
nhỏ vũ trụ, các nhân vật trong tranh đều có cuộc sống riêng của nó, cuộc
sống được coi là thiêng liêng và thần bí, có sự hài hòa đồng nhất giữa con
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người và vũ trụ được chi phối bởi tư duy Á Đông: Tam tài hợp nhất thiên
địa nhân. Người Sán Dìu Đồng Hỷ quan niệm rằng những hòn đá rải rác
bên bờ suối cũng phải có nguồn gốc của nó. Tìm thấy gốc của nó là phải
nhìn lên bờ để thấy hòn đá mẹ và hòn núi mẹ, mẹ là gốc là to lớn, là chính,
hòn đá con là phụ hòn đá mẹ. Quan niệm này đã ảnh hưởng đến ý nghĩa về
bố cục hình tượng tranh thờ thần linh, những dòng tranh dân gian Hàng
Trống, Đông Hồ và tranh thờ người Sán Dìu Đồng Hỷ đều thể hiện các
nhân vật “chính thần” được vẽ rất to thể hiện ý chính, còn nhân vật phụ vẽ
bé hơn rất nhiều, không phải đối chiếu với tỷ lệ giữa nhân vật này với nhân
vật khác. Như bức tranh “Tam Đàn” [PL 5.1, tr.120] theo tư duy của người
Sán Dìu Đồng Hỷ bức tranh là tập hợp thần linh trong khắp vũ trụ, tranh có
bố cục rất lạ, trên khổ giấy dài, hẹp, độc đáo với các hình thể nhân vật và
sự vật được sắp lớp dày đặc, bên cạnh đó việc biểu đạt hình thể cũng thể
hiện một cơ cấu xã hội trong thế giới tâm linh, có đẳng cấp, có ngôi thứ.
Một bức tranh thờ được kết cấu y như một hệ thống tượng trong đền chùa
trên mặt phẳng. Nếu tính như một bức tranh thẳng đứng thì từ dưới lên trên
là: Địa ngục - Trần gian (hạ giới) - Trung giới - Thượng giới - Niết bàn.
Trong một ngôi chùa ở Bắc Bộ, ta cũng thấy như vậy. Từ tiền đường đến
thượng điện là: Địa ngục (thập điện) - Trần gian (hạ giới, hộ pháp thiện ác) - Trời (Nam Tào Bắc Đẩu) - cửa phật (phật nhập Niết Bàn) - Niết Bàn
(Bồ Tát, Phật). Thực ra cũng chẳng ai thắc mắc cảnh giới Niết Bàn thì cao
hơn cảnh giới thiên đàng, hay đó chỉ là một. Có phật cảnh, tiên cảnh, đều
ung dung tự tại như nhau. Những đền thờ đạo giáo hoàn toàn không vẽ
hình tượng phật. Nhưng do đời sống dân gian miền Bắc từ lâu đạo phật
được coi là tối thượng, nên trên tranh đạo giáo, tầng cao nhất người ta vẫn
vẽ hình phật. Kết cấu thẳng đứng trên là trời, dưới là đất, dẫn đến một lối
tạo hình trên không gian hai chiều, các nhân vật chỉ có thể đứng chồng
tầng, không có chiều sâu, ở trên thì cấp bậc cao hơn ở dưới, chức to thì vẽ
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to hơn hoặc nhấn mạnh hình tượng nào thì phóng to hình tượng đó vào
trung tâm, không theo luật xa gần nhưng vẫn diễn tả được ý đồ, càng không
kì quái như cách thể hiện cái tôi cá nhân của chủ nghĩa siêu thực phương
Tây . Tranh thờ vẽ những cái không giải thích được với tính nguyên sơ của
nét vẽ, sự hàm súc của nội dung huyền thoại chen lẫn hiện thực, cách thống
nhất hình tượng, vẻ giàu sang là đặc trưng của tranh thờ. Tranh thờ người
Sán Dìu Đồng Hỷ không bao giờ vẽ ánh sáng chiếu vào nhân vật và cảnh
vật trên tranh như ở phái họa Tây Âu. Bức tranh là một sự hạn chế cái vô
hạn (vũ trụ - không gian vô cùng) trong một cái hữu hạn (bức tranh) tạo
nên một không gian siêu thực cho bức tranh (Tổng đàn, dẫn hương lộ, thập
điện diêm vương,…), khác với các họa sĩ Tây Âu thường diễn tả ánh sáng
tạo nên khối hình của nhân vật và cảnh vật. Đứng về mặt lí luận thì ánh
sáng minh định cho thời gian nhất định trong một không gian nhất định, ví
dụ như ánh sáng buổi sáng, buổi chiều, ánh sáng trong phòng, trong vườn.
Mọi cảnh vật, nhân vật đều phải hợp lý và thống nhất trong cùng một
không gian ở một thời điểm nhất định và chỉ có không gian duy nhất mà
thôi, như vậy cũng hạn chế cả về thời gian vô tận và trong khoảnh khắc
nhất định. Theo quan niệm vũ trụ cổ đại Trung Hoa có hai cái “vô thủy, vô
chung” (không gian vô cùng, thời gian vô tận), tạo nên một không gian siêu
thực trong tranh thờ người Sán Dìu ở Đồng Hỷ có tính tương đồng với chủ
nghĩa siêu thực phương Tây, sự diễn tả bề mặt tranh mang tính phi lí nhưng
có logic, tạo cho người xem một cảm giác có thực của không gian nhưng
lại phi lí trong cách sắp đặt hình thể và bố cục, kì ảo mà như thực, thực mà
như ảo. Chính vì thế tranh thờ người Sán Dìu nói riêng và tranh thờ miền
núi nói chung đều diễn tả nhiều không gian trong một tranh mà không lệ
thuộc, bó buộc vào yếu tố thời gian, ví dụ có thể diễn tả vị thần trên trời
(không gian trên trời) đồng thời diễn tả con người dưới mặt đất (không gian
mặt đất) và quỷ sứ phán quan, Diêm Vương Địa phủ (không gian âm ty)
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vào trong một tranh mà không ảnh hưởng gì về hình thức và nội dung của
tranh. Như tranh “Tam đàn”, Đây là phương pháp thể hiện nghệ thuật đồng
hiện và liên hoàn các cảnh trong một tranh.
Với việc các nghệ nhân, không diễn tả được chiều sâu trong tranh như
của phái họa Tây Âu thì các nghệ sỹ đã biết sử dụng phương pháp trồng
tầng tầng lớp lớp để biểu thị không gian, trên dưới xa gần bằng tỷ lệ phân
cách dải đường ngang. Ngoài phương pháp trên tranh thờ của người Sán
Dìu còn sử dụng các lớp chéo trên không gian tranh vì đối với người dân
miền núi lên trời không phải là bay mà là đi lên, cũng phù hợp với cảm
quan thị giác núi đồi của họ như trong bức “Tam đàn” chỉ dùng trong lễ
tang, phía dưới cùng của bức tranh là một người đang quỳ lậy trước bàn
thờ, xung quanh có mọi người đứng chầu, trên bàn thờ là một bát hương và
từ bát hương này người ta vẽ một làn khói và bay lên tới tam thanh cung
(có ba ông Tam Thanh đang ngồi) với những nét vẽ đơn giản không chú
trọng đến cấu trúc hình thể của các nhân vật, tuy nhiên yếu tố này giải
quyết rất tốt khả năng chứa đựng thông tin tính năng muốn truyền tải, cách
bố cục hẹp theo chiều dọc cùng với nhịp điệu sắp xếp các hình thể thay đổi
uốn lượn mềm mại, tất cả các nhân vật đang hướng đi lên như là bay lên
cõi tiên thể hiện tính lãng mạn, đậm yếu tố siêu thực hướng con người sống
hướng thiện, nuôi dưỡng tâm hồn của con người trong đấu tranh chinh
phục thiên nhiên, vượt lên những khắc nghiệt của thực tế cuộc đời.
Trong tranh “Cầu Hoa” với bố cục ngang kéo dài được chia thành
những ô nhỏ, tầng trên cùng và hai bên là các vị thần linh đang ra tay cứu
giúp những linh hồn bé bỏng, tầng thứ hai có hai vị quan cầm Nghiệt Kính
Đài đang cân phúc cân tội, các tầng dưới miêu tả những con vật thành tinh
đang ám những hoa nhi… Người nghệ sỹ nhấp bút cho nguyện vọng công
lý phải được thực hiện trước tòa án lương tâm cho dù công lý đó có bị vùi
dập trước pháp đình của xã hội phong kiến, tưởng rằng số phận con người
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là do trời, thần, phật, thánh, tiên định đoạt. Nhưng không, chỉ ở tranh thờ
con người mới thấy số mệnh của mình là do chính mình định đoạt, nhân
nào quả ấy. Đó là điểm sáng chói của chủ nghĩa nhân bản, nhân văn ánh lên
trong cuộc đời của người dân lao động lương thiện và lầm than trong xã hội
có giai cấp áp bức bóc lột của phong kiến xưa dù ít hay nhiều thông qua bộ
tranh Cầu hoa đã góp phần thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện của hành vi
đạo đức, kỷ luật tinh thần và trí tuệ cho nhiều tầng lớp nhân dân các dân tộc
trong đó có dân tộc người Sán Dìu ở Đồng Hỷ.
+ Phân tích bộ tranh Tam đàn phục vụ cho lễ cấp sắc, lễ tang ma
Chia xẻ với chúng tôi về nội dung ba bức tranh này thầy pháp sư Lang
Vượng Nhất lang giải thích: Bộ tranh Tam đàn, bao gồm 120 vị tướng quân
âm binh, bố cục tranh gồm 3 động gọi là Tam động đại vương ngự trị Tam
đàn, giải ách cầu an Thượng Động là Kim động ngự trị, chỉ đạo xử. Trung
động là Ngân động chỉ đạo, hạ động là thiết dộng hành sự. Kim động chỉ
đạo thông qua Ngân động, ngân động chỉ đạo, thiết động hành sự. Chém
đầu, xử lí hành hình. 120 vị thượng thàn hạ âm binh.Trên cùng là thượng
cung, tam thanh thượng Hoàng, Thái thượng lão quân, hoàng Mẫu ngự tại
thượng cung chỉ đạo, Tam động hành xử. Thiên la môn [PL 5.1, tr.109].
Bóc tách ra ông Ngọc Thanh ngự ở Tả đàn, là bên trái. Song song với
Lão quân ở bên tả đàn, Lão quân 72 phép thần thông thu bách quỷ, hạ đàn
lão quân là Hoàng mẫu có lọng vàng, tay cầm hoa tiên chiêu bách quỷ, tụ
taapjma tà quỷ quái, thiên la địa võng, bắt tà ma, giải từ tai ách cho đan
gian, bách họ bình an.
Tranh giữa, Ngọc hoàng, ngự tại Trung đàn, tổng quản thiên cung.
Dưới ngọc hoàng là Tam đầu chín thủ, 9 mục. Soi từ ngọn cỏ soi xuống 18
ngục địa phủ. Soi thượng thiên cung, thập bát ngục. Hai bên là bảo vệ.
Nhân vật không tên đướng gia chứng giám cho vạn sự dân gian, gọi cô
nương. Na Tra thái tử, truy tầm bách sự hung ác, Tầng dưới cùng Cửu lang
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thần, quyết trảm làm trảm, quyết định xử là xử. Tiền trảm hậu tấu là Cửu
lang thần, lớp dưới là hạ tầng, phạm nhân. Tất cả những nội dung trên
chính là Yếu tố siêu thực.
Hữu tranh bên phải, Lũy Sơn Tiên quan, phán cho bách họ dân gian
phú quý mạnh trường, thọ hay là chết non. Sau khi đóng cổng trời, Thái
thanh ở bên phải, ở chính đàn là con rể chỉ đạo Ngọc hoàng . Bên tranh hữu
nhiều nhân vật vô danh , ban bảo vệ tam đàn, gồm 120 vị thần sư âm binh,
Thượng Thiên cung, tam động dại vương có 120 vị thần sư âm binh hành
sự. Nhật nguyệt, bên trái ban ngày bên phải ban đêm, Bố và mẹ.
Trích đoạn bức bên trái Dưới của hoàng mẫu thu bách quỷ có ông
hách diện Lí Quảng, mặt xám xịt. Ngày xưa có 12 mặt trời, ông Lý quảng
đi ngựa xám bắn rụng 11 mặt trời xuống sông Thiên Hà, để 1 mặt trời ở lại.
Ngũ quỷ, để lâm đàn. Động quỷ. Oan hồn không được siêu độ (Tà).
Nếu bắt được đem lên cân xem tội đến đâu. Thẩm cung xét xử tội tình. Nếu
đem lên cân không có tội thì phải xử lại. Hình ảnh siêu thực, đơn giản mà
dễ hiểu.
Bộ tranh Tam Đàn ngoài nội dung và ý nghĩa mang đậm chất tôn giáo
tín ngưỡng, những quan niệm về vũ trụ, nhân sinh quan. Nhìn dưới góc độ
mĩ thuật tạo hình, bộ tranh trên mang đậm yếu tố siêu thực.
+ Phân tích tranh Cầu hoa phục vụ cho lễ cúng Mụ
Theo quan niệm của người Sán Dìu khi một đứa trẻ chào đời thì
thường ”sẽ nợ âm” có trẻ thì khỏe mạnh có trẻ thì hay quấy khóc. Vì vậy,
phải làm lễ tạ mụ để trả nợ và tạ lễ thì đứa trẻ mới được bình yên khỏe
mạnh. Lễ này giống với lễ đầy tháng cho trẻ mới sinh của người dân tộc
kinh và một số dân tộc khác.
Nội dung của bức tranh có sử dụng chữ hán cổ, khi nghe giải thích
người nghe còn khó hiểu. Được pháp sư giải thích như sau:
Cầu Hoa giải trừ tai ách, trả lễ Mụ (Quan Tào). Nhà bá bộ phán quan,
những vị quan làm trách nhiệm phán xét xử tội. Soi xét tội tình, xem có
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đúng người đúng tội không. 12 nhịp cầu hoa Nếu trẻ em chưa qua 13 tuổi,
khó nuôi hay ốm, giải trừ tai ách, trả lễ Mụ. Báo ơn Phán quan [PL 5.2,
tr.121].
Ở vườn đào tiên là ở trong bào thai, khi đi qua cách cửa Nhục, để soi
Đông Phương mặt trời Hồng để làm người. Đi qua 12 ngục tai hay 12 cung
tai ách tác bệnh. Khi trả lễ Mụ mời 12 vị cô nương, ngự tại Trung đàn dịch
ra đầu cầu trứng dám pháp sư dẫn Hoa nữ hoa nam. (Cháu gái cháu trai) để
đi qua 12 ngục cầu.
Bức tranh có yếu tố siêu thực sử dụng yếu tố tạo hình “liên hoàn”. Bao
gồm 12 nhịp cầu hoa, tranh được xem từ phải qua trái, rất giống cách viết
văn tự cổ của người Trung Quốc. Nội dung , hình thức và nghệ thuật tạo
hình mang yếu tố siêu thực là sự kết hợp nhuần nhuyễn của quan niệm về
sinh, lão, bệnh, tử. Các nhịp cầu hoa từ nhịp cầu 1 thể hiện như sau:
Đệ nhất ngục cầu là Kim Kê Đại sát, Nó là con gà thành tinh, hãm hại
đứa trẻ không ăn không ngủ được đầu cầu sẽ có Trần Thị Nương Nương
Phao đao trảm thủ. Chém chết Kim kê, giải tỏa ngục thứ nhất. (Trần thị)
Ngục cầu thứ nhất đã qua, hoa nam, hoa nữ di đáo ngục Nhị. Di sang nhịp
Nhị xung phải Bạch Hạc đại sát thành tinh, hãm hại hoa nhi, có tiên cô
Nương nương, ngự tại đầu cầu, phao đao trảm trừ, tai ách vô sự, hoa Nhi
bình an, nhịp Nhị đã qua Hoa Nhi lại đáo nhịp Tam. Sung khắc xà tinh, ngự
tại gầm cầu phun lửa hãm hại hoa nhi, Hoa nhi bất đắc qua cầu, kêu thấu
hữ có, Trương Triệu Nhị Lang thần quân, song thủ phao đao trảm Sà, vang
Sà xuống sông Hà Bá, Hoa Nhi thượng cầu bình an, Tam nhịp quá váng, lai
đáo tứ nhịp qua cầu, phùng tác (lại gặp) Thiên Cẩu thành tinh, ngự tại gầm
cầu. hãm hại Hoa Nhi bất đắc quá ngục, kêu thấu Xá nhân, ngự tại thượng
cầu, phao đao trảm cẩu, thủ câu vang xuống sông Hà bá, Hoa Nhi hoan hỉ
qua cầu. Quá đắc tứ nhịp lai đáo ngũ nghịp Hoa cầu, xung gặp ngũ quỷ
thành tinh. Ngự tại gầm cầu hành sự , Hoa Nhi bất đắc quá nhịp đệ ngũ, vô
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tư kêu gọi màm sư, ngự tại đầu cầu, song thủ phao đao, chảm thủ ngũ quỷ,
phao hạ gầm cầu, hoa nhi hoan lạc qua cầu nhịp Ngũ. Nhịp 5 đã quá, lai
đáo nhịp lục (6) xung phải lục hại Đại kim ngự tại gầm cầu, xuất hiện, hãm
hại hoa Nhi. Thượng thiên bất đáo, hạ địa vô danh, cầu mong lục nương,
linh hiển. song đao hạ giáng, cứu độ Hoa Nhi. Giải trừ lục hại đại sát thành
tinh, Hoa Nhi an bình, quá đắc lục nhịp qua cầu. Lục nhịp đã quá, hoa nhi
lại đáo thất nhịp Hoa cầu, Hoa Nhi lại thấy con Dê thành tinh, Dương Tinh
hãm hại . Hoa nhi kêu thấu chân vũ Uy linh, Phao đao trảm trừ Dương tinh,
cứu nhân độ thế. Thất nhịp qua cầu đã quá, hoa nhi bước đệ bát nhịp qua
cầu khủng hoảng tinh thần bạch hổ hiện diện ngự tại nhịp cầu hoa nhi vô
phương cầu cứu, thỉnh đáo ngũ lang thừa thần quân, song thủ phao đao hạ
xuống nhịp cầu, chảm thủ bạch hổ hành tinh giải trừ nhịp bát tiên cầu, hoa
nhi vô sự bước sang nhịp cửu, xung phải thiên la, hoa nhi hoảng loạn thỉnh
cầu Hoàng Mẫu hạ giáng độ thế cứu độ hoa nhi, thiên la thành mây thành
khói vô sự. Hoa nhi chuyển sang nhịp thập, vô tình xung phải địa võng đại
sát hiện hình ám hại hoa nhi bất đắc quá nhịp đệ cửu hoa nhi kêu cứu cửu
lang thần quân linh thiêng pháp thuật giải trừ địa võng trở thành đại lộ. Hoa
nhi hoan hỷ di đáo thập nhất nhịp cầu sung khắc hư hoa đại sát thành tinh
ngự tại đầu cầu ám hại hoa nhi lan đác khó được thành người, ngự tại trần
gian. Vô sầu vô tư có tiếng tù và thỉnh đáo sư tổ hạ giáng đầu cầu giải trừ
tai ách thu hết bách quỷ an bình hoa nhi chuyển đáo thập nhị qua cầu, vô
tình sung phải đại pháp ám hại dân gian mai nhi đại sát mai nhi chôn sống
nhi trẻ, kinh khủng thập nhị qua cầu vô phương cầu thỉnh thổi lên một tiếng
tù và kêu trời thỉnh đáo đại đồng pháp chủ bản sư hiện diện hạ đàn cứu dân
độ thế. Giải trừ thập nhị tai ách hoa cầu, ngự tại thượng nguyên nhất phẩm
cứu dân độ thế bách hộ dân gian càng nguyên đác hưởng lợi chinh. Đại
đồng pháp chủ bản sư hạ đàn. Toàn cảnh Cầu hoa, là một câu chuyện xúc
động về sự hình thành của một con người, từ khi còn là sinh linh bé bỏng
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trong bụng mẹ, kiếp người đã trải qua bao nhịp cầu khổ cực, qua đó cũng
để nhìn nhận thêm một thế giới tâm linh, dù chỉ là câu chuyện, nhưng thông
qua 12 nhịp cầu hoa, cho chúng ta thấy sự sinh động cuả một quá trình sống,
trải qua những thử thách, được các thần linh, hay còn gọi bà mụ che trở. Bằng
ngôn ngữ tạo hình, bố cục các nhân vật, không gian, màu sắc và lối trang trí
không tả khối. Bức tranh mang đậm tính siêu thực, chỉ có những óc tưởng
tượng, siêu lên mọi hiện thực thông thường mới cảm nhận được.
+ Phân tích tranh Thổ thần phục vụ cho lễ trấn trạch
Theo quan niệm người Sán Dìu khi gia chủ xây dựng nhà mới, nếu
muốn cuộc sống bình yên vợ chồng hòa thuận, con cái khỏe mạnh không bị
ma quỷ quấy rối, lại được thần linh phù hộ thì đều phải làm lễ trấn trạch
(giống lễ động thổ của người kinh).
Điều thú vị ở những bộ tranh thờ cổ đều được các nghệ nhân sử dụng
chất liệu là giấy xi măng có màu nâu sẫm được vẽ lên trên bằng phẩm màu
và màu bột có hòa sắc tươi sáng làm cho người xem cảm nhận vừa tâm linh
vừa hiện đại hòa quện cùng nhau. Tất cả những bức tranh thờ cổ đều có lót
lớp giấy bản.
Tranh Thổ thần, ngự tại trung cung. Bao gồm gia chủ, pháp sư, kỳ yên
trấn trạch. Tạ thổ, hay còn gọi tạ đất ở. [PL 5.4, tr.125].
Kỳ yên là lòng thành gia chủ. Trên là 3 vị Thổ thần, thành hoàng, đầu
trâu, mặt ngựa. Tả thanh Long, hữu Bạch hổ, bên rồng bên hổ, bảo vệ đàn
cúng. Lập đồ bát quái theo từng hướng nhà của gia chủ. ở giữa có chữ Thổ
là đất nhà. Long hổ ngự tại gia trạch, ngày đêm bất đắc nhập trạch. Đuổi tà
ma cho gia chủ bình an. Thông qua 2 tranh để dựng tam đàn.
+ Phân tích tranh Tinh quân phục vụ cho lễ dâng sao giải hạn
Nội dung tranh bao gồm các nhân vật thất tinh bát tú. Ngự tại lâu đài,
dâng sao giải hạn, giải trừ tai ách, bách họ dân gian [PL 5.3, tr.124].
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Sao La Hầu, La hầu là một hung tinh thuộc hành Hỏa trong hệ thống
cửu diệu của niên hạn. Khi gặp sao này người ta thường gặp điều không
may. Cách xác định sao La hầu dựa vào tuổi âm lịch và giới tính. Nghĩa là
tính theo tuổi bào thai hay dân gian còn gọi là tuổi mụ. Đối với nam những
năm: 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 tuổi là gặp sao La hầu.
Đối với nữ những năm: 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96 là gặp
sao La hầu. Như vậy, cũng như các sao khác trong hệ thống Cửu diệu sao
La hầu tuần hoàn 9 năm lại quay trở lại đối với một tuổi
Sao La hầu là một hung tinh, sao này thuộc hành Hỏa có thể gây ra
nhiều rắc rối về miệng lưỡi, kiện cáo tố tụng, tranh chấp thị phi ngoài ra
các bệnh về mắt, tai, tai nạn huyết quang, tai nạn thai sản, buồn rầu lo lắng.
Sao này được mệnh danh là “khẩu thiệt chi tinh” chủ về những vấn đề
tranh cãi, bị mang tiếng xấu, bút chiến, đấu lý, biện luận.
Tranh Tinh Quân có ý nghĩa lập lâu đài, dâng sao giải hạn. Thượng là
thần, hạ là binh. 9 vì sao cứu mệnh.
Qua một số tranh thờ người Sán Dìu ở Đồng Hỷ và tìm hiểu yếu tố
siêu thực trong tranh có thể thấy rõ một số đặc trưng lớn như sau:
- Tranh thờ là loại tranh diễn đạt về tín ngưỡng và quan niệm về siêu
nhiên gắn với phong tục tập quán của người Sán Dìu. Đây là một sự phối
hợp giữa một hình thị giác với trí tưởng tượng và những hình tượng trưng
khái quát và biểu trưng đã tổng hợp thành một loại tranh siêu thực mang
phong cách dân gian phương Đông.
- Tranh thờ đi từ ý tượng đến hình, hình dựa vào một phần cái nhìn và
đa phần là ý niệm về Tôn giáo, tranh thờ là tranh không phải diễn tả cái mà
người ta nhìn thấy mà là loại tranh diễn tả cái mà người ta cảm nhận được.
Những chủ đề của tranh đều nằm trong phạm trù tư duy triết học Tôn giáo
huyền thoại hết sức trừu tượng, vô hình, vô ảnh.
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- Tỉ lệ nhân vật trong tranh theo cấp bậc, danh vị của nhân vật. Phụ
thuộc vào tính long trọng và uy quyền.
- Màu sắc tuân theo quy luật ngũ hành và ngũ sắc phương Đông, theo
phương hướng và chức danh. Tuy nhiên, hợp lí và hài hòa.
- Ý tưởng không gian là không gian đồng hiện, liên hoàn nhiều tầng
theo mặt phẳng và biểu hiện bằng đường biên và ý tưởng.
- Những hình ảnh phụ trong tranh cũng đều là những nhân vật được
nhân cách hóa trong trí tưởng tượng nhằm tăng thêm sự linh thiêng hay
rùng rợn như: Rồng, Hổ, Mây, Phượng, quỷ sứ,…
- Bố cục của tranh được tạo theo sự cân bằng dàn trải trên mặt tranh,
bố cục dọc hoặc ngang biên giới là còn tiếp diễn mà ít trọn vẹn.
- Cách sáng tạo tranh siêu thực mô tả ý niệm và tâm linh.
- Phương pháp kể tả theo ý niệm và mong muốn. Đồng thời cách trang
trí và dân gian tạo được tính trang trọng và linh thiêng.
Về cách thể hiện, sắp xếp nhân vật vẫn tuân theo quy luật bất biến của
tranh thờ, đó là nhân vật nào có vị trí tối cao thì có thể tích lớn nhất và ở
trên cao, tầng lớp thường dân, tội trạng thì luôn nhỏ nhất và ở tầng dưới.
Cách vẽ tranh của người Sán Dìu gần giống với người Tày, Nùng, họ
ưa dùng nét tỉa nhỏ, mảnh để đi viền hình và cũng không quэá chú ý đến
các họa tiết hoa văn trên trang phục nhân vật như tranh của người Dao hay
Cao Lan. Hình khối đơn giản, nét vẽ thô sơ, màu sắc chuyển nhẹ không
dùng nhiều màu mà chỉ có nâu vàng, hồng cánh sen, xanh lam, đỏ gạch.
Nhìn tranh người Sán Dìu ta như thấy được phong cách nguyên sơ, mộc
mạc, hồn nhiên ngay từ các nét vẽ cho đến màu sắc, bố cục, hình thể nhưng
thông qua đó ta cũng lại như tìm thấy cái nhìn của trẻ thơ khi biểu đạt cảm
nhận của bản thân vào tranh vẽ.
Tranh thờ được xây dựng như một câu chuyện kể về thế giới thần tiên
hay những mong muốn của con người về phía các vị thần. Bức tranh là mối
liên hệ gắn kết giữa hai cõi Âm Dương, giữa người trần với thần thánh.
Mối liên kết thần bí này ra đời từ lâu và tồn tại bền vững trong tinh thần
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các tộc người. Nó như là chỗ dựa về mặt tâm linh, giúp họ có thể chống lại
những thiên tai, thú giữ hay những vấn đề nằm quá tầm hiểu biết của họ thì
việc nhờ đến sức mạnh thần linh là điều dễ hiểu. Vì lẽ đó mà tranh thờ cùng
các nghi lễ tôn giáo của Sán Dìu làm nên bản sắc văn hóa riêng cần được
gìn giữ và bảo quản.
2.2. Biện pháp vận dụng yếu tố siêu thực của tranh thờ dân tộc Sán
Dìu ở Huyện Đồng Hỷ Thái nguyên vào dạy môn bố cục tại trường
Cao đẳng Hải Dương
2.2.1. “Xác định các yếu tố siêu thực trong tranh thờ người dân tộc Sán
Dìu ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên”
Tranh thờ người Sán Dìu luôn luôn giữ một vai trò quan trọng trong nghệ
thuật, nó giúp sinh viên học tập những nét tinh hoa, tính sáng tạo trong
cách sắp xếp bố cục, cách tạo hình thẩm mỹ trong bài vẽ. Từ đó, biết vận
dụng và kế thừa vào các bài học cụ thể, áp dụng vào cuộc sống thực tế
trong tương lai và hơn hết là trong công việc giảng dạy, truyền bá kiến thức
cho thế hệ trẻ.
Để việc ứng dụng bố cục, không gian, tạo hình nhân vật và yếu tố màu
sắc, trong tranh thờ Sán Dìu trong giảng dạy mĩ thuật đạt hiệu quả, đòi hỏi
người giáo viên nghiên cứu và nắm bắt những yếu tố thẩm mỹ dân gian,
nhận ra được lúc nào cần sử dụng đường nét cầu kỳ, lúc nào cần sự
tượng trưng khái quát, gạt bỏ những chi tiết rườm rà để thể hiện những
mảng màu và đường nét của các hình tượng, làm nổi bật chủ đề và tạo
cảm xúc mới mẻ, nhưng vẫn đảm bảo các thuộc tính nghệ thuật và vẫn
nằm trong tổng thể giá trị mĩ thuật truyền thống của tranh. Từ đó, vận
dụng vào bài học cụ thể, áp dụng vào cuộc sống thực tế và hơn hết là
trong giảng dạy sau này.
Việc vận dụng các yếu tố tạo hình của tranh thờ Sán Dìu vào bài học
nhưng không phải theo kiểu sao chép vụng về, không lấy tất cả những gì
tranh thờ Sán Dìu có mà chỉ chọn một vài đặc điểm mang yếu tố Siêu thực
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để nâng lên, rút ra những cái đặc sắc nhất, trên cái nền của tranh thờ Sán
Dìu ở hình, nét, màu, bố cục nhưng lại mang sắc thái mới.
+ Khai thác về bố cục
Có thể áp dụng dạng bố cục dọc hoặc ngang, sắp xếp các nhóm nhân
vật theo dạng đồng hiện, liên hoàn.
+ Khai thác màu sắc
Màu sắc tương phản mạnh theo ngũ hành (Kim - Mộc - Thủy - Hỏa Thổ) tương ứng với màu trắng, xanh, đen, đỏ, vàng) [PL5.6, tr.127].
+ Khai thác nét và mảng [PL 5.7, tr. 128]
Nét trang trí, nét viền, nét thanh - đậm, nét màu
Mảng chính thường to, phụ hình bé bao quanh.
+ Khai thác không gian [PL 5.8, tr.129]
Không gian chồng lớp, không gian đồng hiện, không gian ước lệ
+ Khai thác tạo hình nhân vật [PL 5.9, tr. 131]
Tạo hình nhân vật theo lối vẽ cảm tình, nhân vật chính thì to, nhân
vật phụ thì bé hơn.
2.2.2 . Ứng dụng bố cục, màu sắc, đường nét, không gian vào dạy học
môn Bố cục
Từ các yếu tố siêu thực được lấy ra trong tranh thờ Sán Dìu, định hướng
cho các em tham khảo đưa vào bài học cụ thể.
Ví dụ: Bài chủ đề Lễ hội, có thể vận dụng yếu tố màu sắc, không gian,
nét và mảng...
2.3. Thực nghiệm
2.3.1. Mục tiêu thực nghiệm
Xuất phát từ mục đích nghiên cứu của đề tài, tác giả tiến hành thực
nghiệm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của những giả thuyết khoa
học mà đề tài đề xuất. Triển khai vận dụng bài giảng mà tác giả luận văn
đã trình bày.
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Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của những phát kiến được nêu trong
luận văn.
2.3.2. Đối tượng thực nghiệm
Do đặc thù của phân nhóm trong giảng dạy thực hành (Dạy theo lớp từ
8 đến 10 sinh viên/1 giảng viên/1 nhóm). Tôi tiến hành nghiên cứu trên hai
nhóm của lớp K38 (2015 - 2018) CĐSP Mĩ thuật, Trường Cao đẳng Hải
Dương, học kì II, năm học 2017 - 2018.
Nhóm 1, 2 (nhóm thực nghiệm): Dạy học theo giáo án ứng dụng tranh
thờ người Sán Dìu
Bài tập 3: Đề tài tự do: 60cm x 80cm; chất liệu: Bột màu (05 tiết trên
lớp + 15 tiết tự học)
2.3.3. Tổ chức và triển khai thực nghiệm
Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân thủ theo kế hoạch dạy học
của nhà trường và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan.
Các giai đoạn tiến hành thực nghiệm:
Giai đoạn 1: Lựa chọn 2 nhóm của lớp K38 CĐSP Mĩ thuật để tiến
hành thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm.
Giai đoạn 2: Tiến hành dạy theo giáo án thực nghiệm với nhóm 02.
Giai đoạn 3: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm.
Các bước thực hiện kế hoạch bài học
* Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Đây là khâu quan trọng, ngoài sự chuẩn
bị đồ dùng của GV (tranh ảnh minh họa, máy chiếu...), yêu cầu SV sưu tầm
một số phiên bản tranh thờ Sán Dìu, có đầy đủ dụng cụ học tập liên quan
đến nội dung bài học.
- Tiến trình dạy - học:
Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ
Giảng viên kiểm tra lại kiến thức cũ mà sinh viên đã được học, có thể
nhận xét, bổ xung.
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Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Thông qua bài vẽ tranh bố cục, đề tài lễ hội. Giảng viên hướng cho sinh
viên tập chung vào những lễ hội có ở khu vực miền núi. Đồng bằng, và trung
du. Các lễ hội của địa phương, có những hội làng, ngày hội của đất nước.
Với đề tài này, giảng viên hướng cho học sinh những chủ đề có thể
áp dụng những yếu tố siêu thực của tranh thờ người Sán Dìu vào trong bài
vẽ tranh.
Ví dụ với chủ đề hội làng, như Hội Lim ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Lễ hội
cầu mưa ở các tỉnh miền núi phía Bắc, hội trọi Trâu…Với những chủ đề
này, sinh viên có thể khai khác tạo hình mang yếu tố siêu thực từ tranh thờ
Sán Dìu như yếu tố Nét, mảng, bố cục, màu sắc.
Vì sao lại cần khai thác và áp dụng các yếu tố siêu thực của tranh thờ
Sán Dìu vào trong sáng tác của các bài bố cục cho sinh viên? Trước đây,
khi dạy môn bố cục tranh, các giảng viên thường vẫn cho vẽ theo phương
pháp cũ, đó là phương pháp xây dựng bố cục và tạo hình nhân vật theo các
motip như nhóm 3 người, nhóm 5 người, hoặc các nhân vật 2 người ngồi, 1
người đứng, hai người hai bên…những bố cục như thế này xuất hiện rất
nhiều trong các bài nghiên cứu cho đến tranh sáng tác. Màu sắc thì hoặc là
trầm, hoặc là tươi. Do quan niệm của người dạy như vậy, khi xem tranh của
sinh viên thường làm cho người xem nhàm chán. Với những lối tạo hình như
vậy, cứ lặp đi lặp lại năm nay đến năm sau, thì sinh viên khi ra trường, không
dám mạnh dạn vẽ, hoặc đi dạy cho học sinh thì cũng quan điểm như vậy, sẽ
không phát huy năng lực học tập, năng lực sáng tạo của người học, bản thân
giáo viên đó cũng hạn chế trong vẽ cũng như trong đánh giá tác phẩm.
Khi áp dụng các yếu tố siêu thực trong tranh thờ người Sán Dìu vào
bài học, làm cho người dạy cũng thấy thoải mái, người học sẽ được tự do
trong sáng tác, sáng tạo những điều mình thích, không bị gò bó.
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1. Khái niệm tranh bố cục
Giảng viên nêu những khái niệm cơ bản về bố cục, và sắp xếp bố cục
trong một bức tranh. Có nhiều cách xây dựng bố cục: bố cục theo hình chữ
nhật nằm ngang, dọc. bố cục hình thang. Hình tròn…
Bố cục cơ bản thì cần có nhóm chính, phụ, các mảng hình liên
kết…Bố cục hiện đại cũng dựa trên bố cục cơ bản, nhưng thoải mái hơn về
cách sắp xếp các nhóm hình, mảng, nét, màu sắc.
2. Đặc điểm tranh bố cục
Tranh bố cục đã thành một từ quen thuộc có nghĩa là thể hiện nội dung
mà chủ yếu là lấy con người, vật (thú, chim) làm đối tượng để miêu tả. Ba
điểm mà mọi thể loại trong hội họa phải thể hiện là đề tài, chủ đề và chủ
điểm thì tranh bố cục có thể là loại đòi hỏi chặt chẽ nhất trong quá trình
xuất hiện. Do lấy người vật làm chủ thể, là nhân tố chủ yếu nên mọi hành
động trong tranh bố cục qua những nhân vật, con người, con vật, phải nổi
lên hàng đầu và mọi hành động phải qui tụ vào chủ điểm, phục vụ cho chủ
điểm. Bố cục không được tản mạn mọi cảnh vật xung quanh phục vụ cho
nội dung của bức tranh mà chủ điểm là vai trò trung tâm.
Hoạt động 3: Hướng dẫn vẽ tranh bố cục
Đây là phần quan trọng nhất trong quá trình vẽ tranh có áp dụng
những yếu tố siêu thực trong tranh thờ Sán Dìu.
Ví dụ vẽ về Hội Lim, sinh viên có thể vẽ nhóm các hoạt động của
các nhân vậ theo yếu tố đồng hiện, không gian chồng lớp, nhân vật trọng
tâm và các nhân vật phụ có thể thể hiện theo cách vẽ liên hoàn.
Màu sắc sử dụng những màu tươi sáng, đối trọi
Hình mảng và nét phong phú, có thể vẽ mảng gợi nét, có thể vẽ nét
trang trí.
Bài tập ứng dụng: Sinh viên tìm phác thảo theo yêu cầu của giảng viên.
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GV hướng dẫn để SV định hướng làm bài, trong đó chú trọng: vận
dụng các yếu tố Siêu thực khai thác từ tranh thờ người Sán Dìu. Trên cơ sở
đó sáng tạo đẹp hơn, không rập khuôn.
Kết thúc tiết học: Giảng viên dặn dò, nhắc nhở về tiến độ làm bài,
nêu yêu cầu cho sinh viên chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.
Trong tiết học, giảng viên đã sử dụng phương pháp thuyết trình, trực
quan (Trình chiếu slide, tranh ảnh minh họa), so sánh (các ví dụ minh họa),
thực hành luyện tập.
GV hướng dẫn và theo dõi SV thể hiện bài, quan sát các bước thực
hiện của SV, để kịp thời góp ý
Kết thúc: nhận xét buổi học, tổng kết các ý kiến của SV, đưa các nhận
xét chung
Hướng dẫn SV về tự học, hoàn thiện bài thực hành
Trong bài dạy tôi đã áp dụng một số giải pháp vào bài dạy như:
Chuẩn bị các phiên bản tranh thờ người Sán Dìu, các bài vẽ có ứng
dụng của tranh thờ, kết hợp máy tính, máy chiếu.
Phối hợp sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học như: Trực quan,
quan sát, vấn đáp, thực hành...
Sử dụng PPDH tích cực, trên cơ sở khai thác trong tranh thờ Sán Dìu,
hướng dẫn SV chủ động tìm tòi, sáng tạo theo ý thích của SV.
Tổ chức cho SV đánh giá nhận xét bài làm của mình và của bạn để SV
khắc sâu kiến thức và rút kinh nghiệm cho bài học sau
2.4.4. Kết quả và đánh giá thực nghiệm
Trước khi tiến hành thực nghiệm, tôi dùng kết quả của bài học trước
(Bài 1: vẽ tranh đề tài Sinh hoạt; Chất liệu: màu bột; Khuôn khổ: 60x 80
cm) làm bài kiểm tra trước tác động. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm số của
2 nhóm không khác biệt.
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Bảng 2: Thống kê kết quả điểm trước kiểm chứng
Kết quả kiểm tra
Nội

SL

dung

(SV)

Khá

Giỏi
SL

tỷ lệ

(SV) (%)

Trung bình
tỷ lệ

Yếu

SL

tỷ lệ

SL

SL

tỷ lệ

(SV)

(%)

(SV)

(%) (SV) (%)

Nhóm 1

12

2

16% 5

42%

5

42% 0

0%

Nhóm 2

13

2

14% 6

48%

5

38% 0

0%

Sau khi dạy thực nghiệm
Bảng 3: Thống kê kết quả sau khi tiến hành dạy thực nghiệm
Kết quả kiểm tra
Nội

SL

dung

(SV) SL

Khá

Giỏi

Trung bình

Yếu

tỷ lệ

SL

tỷ lệ

SL

tỷ lệ

SL

tỷ lệ

(SV)

(%)

(SV)

(%)

(SV)

(%)

(SV) (%)

Nhóm 1 10

4

34% 4

50%

2

16% 0

0%

Nhóm 2 10

2

14% 4

48%

4

38% 0

0%

Như trên đã chứng minh rằng: Kết quả hai nhóm trước tác động là
tương đương nhau, sau tác động kiểm chứng chênh lệch, điểm của 2 nhóm
đã có sự khác biệt. Qua thực nghiệm, tôi nhận thấy có thể đưa ra những vận
dụng mà đề tài nêu trong quá trình giảng dạy của mình. Việc đưa ra những
biện pháp cụ thể, rõ ràng giúp giảng viên có được sự định hướng và luận cứ
khoa học để nâng cao hiệu quả vận dụng tranh dân gian nói chung và tranh
thờ Sán Dìu nói riêng vào dạy học bộ môn ở trường CĐ Hải Dương.
Việc vận dụng tranh thờ Sán Dìu vào dạy học mĩ thuật là vấn đề tương
đối mới mẻ, vì hầu hết trước đây các em chỉ biết đến các dòng tranh nổi
tiếng khác như Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng… Tuy nhiên trong quá
trình làm bài, nhiều SV đã biết cách khai thác trong tranh thờ Sán Dìu rất
tốt, chủ động được trong thực hành và sáng tạo, khai thác được nhiều yếu
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tố tạo hình trong tranh thờ Sán Dìu, biết kết hợp hài hòa giữa việc sử dụng
nét, mảng màu tạo nên sự độc đáo của tranh thờ Sán Dìu dưới một hình
thức mới, từ đó góp phần làm phong phú thêm tư liệu trong học tập và sáng
tạo nghệ thuật.
Sau đợt thực nghiệm, kết quả được đánh giá thông qua phiếu đánh giá
tiết dạy
Thành phần đánh giá bao gồm, Ban chủ nhiệm khoa, tổ bộ môn mĩ thuật.
Bảng 4: Thống kê kết quả đánh giá giờ dạy thực nghiệm
Nội
dung SL
đánh (GV)
giá
I.1
8

Kết quả điều tra
Rất tốt
Tốt
SL
tỷ lệ
SL
tỷ lệ
(GV) (%)
(GV) (%)
7
98
1
2

Bình thường
SL
tỷ lệ
(GV) (%)
0
0

Chưa tốt
SL
tỷ lệ
(GV) (%)
0
0

I.2

8

6

93

1

3,5

1

3,5

0

0

I.3

8

8

100

0

0

0

0

0

0

II.4

8

6

93

2

7

0

0

0

0

II.5

8

7

98

1

2

0

0

0

0

II.6

8

7

98

1

2

0

0

0

0

II.7

8

6

93

2

7

0

0

0

0

III.8

8

5

89,5

2

7

1

3,5

0

0

III.9

8

6

93

2

7

0

0

0

0

III.10 8

8

100

0

0

0

0

0

0

IV.11 8

7

98

1

2

0

0

0

0

IV.12 8

8

100

0

0

0

0

0

0

Phân tích, xử lý số liệu điều tra, kết quả:
Ở khâu chuẩn bị: Đề cương bài giảng chi tiết, giáo án đầy đủ, có 7/8
GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ 98%, 1/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 02%

65
Xác định đúng mục đích, yêu cầu, có 6/8 GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ
lệ 93%, 1/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 0,35%, 1/8 đánh giá bình thường, chiếm
tỷ lệ 0,35%
Chuẩn bị tài liệu, thiết bị đồ dùng dạy học, có 8/8 GV đánh giá rất tốt,
chiếm tỷ lệ 100%
Về Nội dung: Khối lượng kiến thức hợp lý, cấu trúc khoa học và logic,
có 6/8 GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ 93%, 1/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ
0,35%, 1/8 đánh giá bình thường, chiếm tỷ lệ 0,35%
Chính xác phù hợp đối tượng, có 7/8 GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ
98%, 1/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 02%
Thể hiện được mục đích, yêu cầu đề ra, có 7/8 GV đánh giá rất tốt,
chiếm tỷ lệ 98%, 1/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 02%
Phản ánh được tính cập nhật kiến thức, tính đại diện của khoa học,
chuyên ngành và gắn bó được với chương trình phổ thông nếu có, có 6/8
GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ 93%, 2/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 0,7%.
Đánh giá về phần phương pháp
Lựa chọn đúng và thực hiện có hiệu quả phương pháp dạy học, có 6/8
GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ 93%, 2/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 0,7%.
Khai thác hiệu quả dạy học, có 8/8 GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ
100%
Về Kiến thức - Hiệu quả
Thực hiện đúng quy trình bài học, sinh viên nắm được kiến thức cơ
bản và có khả năng vận dụng, có 7/8 GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ 98%,
1/8 GV đánh giá tốt, tỷ lệ 02%
Đúng giờ quy định, có 8/8 GV đánh giá rất tốt, chiếm tỷ lệ 100%
Kết quả thực nghiệm đã chứng minh luận văn có tính khả thi và có
thể đưa vào giảng dạy trong thực tế.
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Tiểu kết
Nội dung khái quát của chương này nêu lên nét đặc sắc của tranh thờ
Sán Dìu ở Huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên, từ nội dung ý nghĩa cho đến ngôn
ngữ tạo hình, các yếu tố siêu thực trong tranh. Tranh thờ Sán Dìu trước hết
là một tác phẩm nghệ thuật, ngoài chức năng thờ cúng phục vụ tín ngưỡng
nó còn thể hiện ước mơ cuộc sống vươn tới cái đẹp - cái chân - thiện mĩ.
Tuy trong điều kiện hiện nay, nhiều yếu tố trong tranh đã bị “hiện đại
hóa” ít nhiều ảnh hưởng đến chất dân gian của tranh, thế nhưng cái “thần”
của các thế hệ người đi trước được kết tinh trong bố cục đường nét, nội dung
tranh hết sức tinh tế và sâu sắc, vẫn được lưu truyền cho đến hôm nay và cả
mai sau.
Như đã trình bày trong nội dung, trước đây giảng viên chỉ dạy 1 chiều
và và sinh viên học theo phương pháp cứng nhắc của người dạy, vì thế sản
phẩm của sinh viên thường không có những bài đột phá sáng tạo, Việc ứng
dụng các yếu tố siêu thực trong tranh thờ Sán Dìu vào các bài vẽ tranh bố
cục cho sinh viên mĩ thuật ở trường CĐ Hải Dương giúp sinh viên hiểu biết
hơn nghệ thuật dân gian, kế thừa những nét tinh hoa, vận dụng một cách
sáng tạo vào quá trình học tập, các sản phẩm của sinh viên là các tranh có
bố cục phong phú, sử dụng màu sắc cũng như nét, mảng đa rạng, nội dung
được khai thác trong nhiều mảng sinh hoạt, xã hội. Bên cạnh đó sinh viên
có ý thức trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tinh thần của đồng
bào dân tộc đang có nguy cơ bị mai một.
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KẾT LUẬN
Luận văn bao gồm 2 chương, trong đó chương 1 nêu lên cơ sở lý luận
và thực tiễn của đề tài nghiên cứu, giới thiệu một cách khái quát về tranh
tranh thờ người Sán Dìu; nêu lên thực trạng giảng dạy mĩ thuật ở trường
CĐ Hải Dương.
Chương 2, chúng tôi đi sâu nghiên cứu, phân tích nội dung, ý nghĩa
trong tranh thờ người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên . Trên cơ sở
phân tích trên, từ đó phân tích các yếu tố siêu thực có ở trong tranh như:
Không gian, màu sắc, đường nét, bố cục …Từ đó đưa ra phương pháp thực
nghiệm thích hợp. Kết quả thực nghiệm cũng đã chứng minh hướng đi
đúng của luận văn và luận văn có thể áp dụng cho thực tế.
Yếu tố siêu thực trong tranh thờ của người Sán Dìu, nó thể hiện ở
ngay tính chất tôn giáo mà chủ đề tranh lựa chọn.
Giá trị về giáo dục điển hình của nghệ thuật trong tranh thờ Sán Dìu
tồn tại nhiều tầng thức thẩm mỹ, chứa đựng những tinh hoa và vốn quý của
dân tộc, đã được sàn lọc qua bao nhiêu thời gian, cho nên đã tạo nên những
giá trị riêng biệt không lẫn với bất cứ với dòng tranh nào trên thế giới.
Để thẩm thấu và mở mang tri thức và cảm nhận sâu về giá trị thẩm mỹ
nhằm khơi hứng sáng tạo trong dạy và học của cần phải nghiên cứu sâu
những mảng kiến thức liên quan nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là nghệ
thuật dân gian. Chính sự quay trở về nghiên cứu những thành tựu của các
nghệ nhân Sán Dìu cho chúng ta có cơ hội sâu hơn và tiếp xúc với các hệ
thống kiến thức của các môn liên ngành làm cơ sở lí luận trong nhận định
và đánh giá thẩm mỹ.
Những kiến thức nghiên cứu được từ tranh thờ của người Sán Dìu ứng
dụng trong dạy học môn Bố cục ở trường Cao đẳng Hải Dương phần nào
đã đem lại kết quả tốt trong quá trình học tập cho sinh viên, bài học đã có
sáng tạo mà không sao chép máy móc, không lấy tất cả yếu tố tạo hình
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trong tranh thờ Sán Dìu vào tranh vẽ. Đồng thời đưa những giá trị nghệ
thuật của tranh thờ người Sán Dìu trên nhằm làm rõ những giá trị và nét
điển hình của nghệ thuật dân gian, là nền tảng cho mỗi chúng ta tiến sâu
hơn kho tàng mĩ thuật của dân tộc, làm hành trang trong giáo dục và đào
tạo nghệ thuật hôm nay.

69
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Diệp Trung Bình (2005), Phong tục và nghi lễ chu kỳ đời người của
người Sán Dìu ở Việt Nam, Nxb Thái Nguyên.
2. Bế Văn Đảng, Nguyễn Khắc Tụng, Nông Trung, Nguyễn Nam Tiến
(1971), Người Dao ở Việt Nam, Nxb KHXH Hà Nội.
3. Nịnh Văn Độ, Nguyễn Phi Khanh, HoàngThế Hùng, Văn hoá truyền thống
các dân tộc Tày, Dao, Sán Dìu ở Tuyên Quang, Nxb văn hóa dân tộc.
4. Nguyễn Hương Giang (2009), Nghệ thuật tranh thờ của người Dao ở
5. Trần Văn Hà (2000), “Lễ cấp sắc của người Sán Dìu”, Tạp chí dân tộc
học số 1.
6. Nguyễn Văn Hiến (2009), Vẻ đẹp trong tranh thờ dân tộc Dao, NCKH,
trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
7. Phạm Cao Hoan (1998), Bàn về hội họa, Nxb Mĩ thuật.
8. Nguyễn Phi Hoanh (1970), Lược sử Mĩ thuật Việt Nam, Nxb khoa học xã
hội.
9. Phan Ngọc Khuê (2001), Tranh Đạo giáo ở Bắc Việt Nam, Nxb Mĩ
thuật, Hà Nội.
10. Lịch sử Mĩ thuật thế giới (1978), Nxb Văn hoá
11. Lê Thanh Lộc dịch (1996), Lịch sử hội họa, Nxb văn hóa thông tin.
12. Miền núi phía Bắc Việt Nam, Nghệ thuật tranh thờ của người Cao Lan
- Sán Chỉ và người Sán Dìu ở miền núi phía Bắc Việt Nam, (Viện Mĩ
thuật - Trường ĐHMT Việt Nam).
13. Nguyễn Quang Minh (2010), Giá trị nghệ thuật của hình thể trong
tranh thờ miền núi phía Bắc Việt Nam, NCKH, trường ĐHSP Nghệ
thuật TW.
14. Nghệ thuật Modec và hậu Modec (1996), Nxb Mĩ thuật.
15. Phạm Minh Phong (2010), Tính siêu thực trong điêu khắc đình làng và
tượng chùa, NCKH, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

70
16. Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng (1989), Mĩ thuật của người Việt,
Nxb Mĩ thuật Hà Nội.
17. Quỹ Đông Sơn ngày nay, Tranh thờ các dân tộc thiểu số phía Bắc
Việt Nam.
18. Phạm Đức Sĩ, “Bộ tranh thờ của người Cao Lan - Sán Chỉ và Sán Dìu”.
Triển lãm tại trường Đại học mĩ thuật Việt Nam.
19. Lí Hành Sơn, “Lễ cấp sắc của người Dao Tiền ở Ba Bể”, Luận án tiến Sĩ.
20. Lê Ngọc Thắng, Lâm Bá Nam (1990), Bản sắc văn hóa các dân tộc
Việt Nam, Nxb văn hóa dân tộc.
21. Ngô Đức Thịnh (2009), Đạo Mẫu Việt Nam, Nxb Tôn giáo.
22. Hồ Đức Thọ (2000), Mẫu Liễu sử thi, Nxb văn hoá dân tộc.
23. Phan Cẩm Thượng, “Thần ở trên trời, dưới đất, dưới nước”, Bài viết
giới thiệu cho triển lãm.
24. Cao Thế Trình, Vài khía cạnh xung quanh tục thờ cúng tổ tiên của người
Việt.
25. Tạp chí Mĩ thuật , Hội nghệ sĩ tạo hình Việt Nam, Tháng 3.1988 Tranh
thờ các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam
19. Tranh cổ Việt Nam (1995). Nxb Văn hóa thông tin Hà Nội.
Website:
20. https://nguyendinhdang.wordpress.com/tag/tan-sieu-thuc)
21. https://vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/andre-breton--chu-nghiasieu-thuc-1974175.html
22. https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc

71
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

LƯƠNG QUỐC VĨ

VẬN DỤNG YẾU TỐ SIÊU THỰC TRONG TRANH THỜ
NGƯỜI SÁN DÌU VÀO DẠY HỌC MÔN BỐ CỤC
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG

PHỤ LỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hà Nội, 2018

72
MỤC LỤC
Phụ lục 1: Đề cương chi tiết học phần chương trình trình độ cao đẳng ..... 73
Phụ lục 2: Giáo án thực nghiệm ................................................................ 109
Phụ lục 3: Một số hình ảnh mang yếu tố siêu thực ................................... 114
Phụ lục 4: Một số hình ảnh về nghi lễ cấp sắc .......................................... 116
Phụ lục 5: Tranh thờ người Sán Dìu ở xã Nam Hòa, Đồng Hỷ,
Thái Nguyên .............................................................................................. 121
Phụ lục 6: Một số hình ảnh tác giả khảo sát điền dã tại Đồng Hỷ - Thái
Nguyên ..................................................................................................... 134
Phụ lục 7: Một số hình ảnh tác giả thực nghiệm trường Cao đẳng
Hải Dương ................................................................................................. 137

73
Phụ lục 1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
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KHOA NHẠC HỌA THỂ DỤC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
BỐ CỤC CƠ BẢN 1

Đề cương môn học Bố cục cơ bản thuộc chương trình đào tạo Cao đẳng Sư
phạm Mỹ thuật, được phê duyệt theo Quyết định số ..……/QĐ-ĐT ngày
…...... tháng ….... năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hải
Dương.
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
KHOA NHẠC - HỌA - THỂ DỤC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
BỐ CỤC CƠ BẢN 1
Ngành đào tạo: Sư phạm Mỹ thuật
Số tín chỉ:
02 Mã môn học:
Loại môn học: Bắt buộc
1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học Bố cục cơ bản 1
- Mã môn học:
Số tín chỉ: 02
- Loại môn học:
Bắt buộc
- Môn học tiên quyết: Không
- Môn học kế tiếp: Bố cục cơ bản 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Lý thuyết: 2
+ Thực hành (thảo luận...): 26
+ Tự học (tự NC): 2
2. Mục tiêu môn học
2.1. Mục tiêu chung
 Kiến thức
Hiểu được khái quát chung về tranh bố cục: Khái niệm, vai trò của bố cục
tranh trong học tập, sáng tác hội hoạ và trong cuộc sống, ngôn ngữ tạo hình
tranh Bố cục, các dạng thức bố cục, phương pháp xây dựng tranh bố cục,
các chất liệu vẽ tranh bố cục
 Kỹ năng
Rèn luyện kỹ năng: vẽ hình, tạo mảng, sử dụng màu sắc và chất liệu bột
màu, điều chỉnh tương quan đậm nhạt, sắp xếp bố cục tranh, biết khai thác
đối tượng của hội hoạ “Hiện thực”, bước đầu biết xây dựng hình tượng
nghệ thuật hội hoạ,
 Thái độ
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Thấy được giá trị nghệ thuật một số tác phẩm nghệ thuật hội hoạ trong
nước, quốc tế và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống từ đó biết trân
trọng giữ gìn, có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục thẩm mỹ cho công
chúng nhất là đối tượng học sinh phổ thông sau này.
 Mục tiêu khác
- Có ý thức bố cục trong học tập mỹ thuật và trong cuộc sống
- Rèn luyện năng lực cảm nhận thẩm mỹ
2.2. Mục tiêu chi tiết môn học
2.2.1. Mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

I.A.1 Nắm được khái
niệm, vai trò của
môn học bố cục trong
học tập mỹ thuật,
trong sáng tác hội
hoạ và trong cuộc
sống. các thể loại
tranh hội hoạ
I.A.2 Nắm được đặc
trưng ngôn ngữ tạo
hình tranh bố cục.

I.B.1 Hiểu được
cách sử dụng ngôn
ngữ tạo hình để
xây dựng bố cục
tranh

I.C.1 Phân tích
được các yếu tố
ngôn ngữ tạo
hình trong tranh
bố cục và vẻ
đẹp trong tương
quan

I.B.2
áp dụng
các dạng thức bố
Nội dung 1
cục để thể hiện
Mở đầu môn
một đề tài cụ thể.
học
I.A.3 Biết được các I.B.3 Bước đầu
chất liệu màu sử xây dựng được
dụng trong tranh bố hình tượng hội hoạ
cục
I.A.4 Nắm được các
dạng thức bố cục
tranh
I.A.5 Nắm được
phương pháp xây
dựng tranh bố cục

I.C.2 Phân tích,
đánh giá được
vẻ đẹp của một
số tác phẩm hội
hoạ tiêu biểu,
tranh bố cục của
sinh viên

Nội dung
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Nội dung 1
Bài tập 1. Đề
tài Tự do

Nội dung 2
Bài tập 2 Đề
tài Thiếu nhi

Nội dung 3
Bài tập 3. Đề

I.A.6 Lựa chọn được I.B.4 Áp dụng các
đề tài phù hợp với dạng thức bố cục
hiểu biết của mình
để thể hiện một đề
tài cụ thể.
I.A.7 Nắm được cách I.B.5 Hiểu rõ
khai thác các khía phương pháp xây
cạnh của đề tài
dựng bố cục áp
I.A.8 Nhớ và củng cố dụng vào đề tài cụ
được các yêu cầu về thể.
bố cục
I.B.6 Bước đầu
biết cách sử dụng
chất liệu bột màu
vào thể hiện tranh
bố cục
II.A.1 Lựa chọn được II.B.1 Áp dụng các
khía cạnh phù hợp dạng thức bố cục
với hiểu biết của để thể hiện đề tài
mình về đề tài thiếu thiếu nhi
nhi
II.A.2 Nắm được II.B.2 Hiểu rõ
cách khai thác các phương pháp xây
khía cạnh của đề tài
dựng bố cục áp
dụng vào đề tài
thiếu nhi

I.C.3. Phân tích,
so sánh và bước
đầu đánh giá
được bài tập của
mình và của lớp
học.
I.C.4 Tổng hợp,
khắc sâu được
kiến thức của
bài học

II.C.1.
Phân
tích, so sánh và
đánh giá được
bài tập của mình
và của lớp học.
II.C.2 Phân tích,
so sánh được
đối tượng trong
đề tài thiếu nhi
với một số đối
tượng trong đề
tài khác
II.C.3
Tổng
II.A.3 Nhớ và khắc II.B.3 Sử dụng hợp, khắc sâu
sâu được các yêu cầu chất liệu bột màu được kiến thức
của bố cục tranh
vào thể hiện tranh của môn học,
bố cục
có sự liên hệ với
kiến thức của
các môn học
khác
III.A.1 Lựa chọn III.B.1 Áp dụng IIIV.C.1. Phân
được khía cạnh phù các dạng thức bố tích, so sánh và
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tài sinh hoạt

hợp với hiểu biết của
mình về đề tài sinh
hoạt
III.A.2 Nắm được
cách khai thác các
khía cạnh của đề tài,
biết sử dụng tài liệu
vào xây dựng bố cục
III.A.3 Nhớ và khắc
sâu được các yêu cầu
của bố cục tranh

Nội dung 4
Bài tập 4. Đề
tài lễ hội

IV.A.1 Lựa chọn
được khía cạnh phù
hợp với hiểu biết của
mình về đề tài lễ hội

IV.A.2 nhận biết
được một số phong
cách, bút pháp của
một số hoạ sĩ và của
sinh viên

cục để thể hiện đề đánh giá được
tài sinh hoạt
bài tập của mình
và của lớp học.
III.B.2 Hiểu rõ III.C.2
Tổng
phương pháp xây hợp, khắc sâu
dựng bố cục áp được kiến thức
dụng vào đề tài các môn học mỹ
Sinh hoạt
thuật
III.B.3 Sử dụng
được chất liệu bột
màu vào thể hiện
tranh bố cục
IV.B.1 Áp dụng IV.C.1.
Phân
các dạng thức bố tích, so sánh và
cục để thể hiện đề đánh giá được
tài lễ hội V.B.2 bài tập của mình
Hiểu rõ phương và của lớp học.
pháp xây dựng bố
cục áp dụng vào đề
tài lễ hội, bài vẽ có
cách thể hiện riêng
IV.B.3 Sử dụng IV.C.2
Tổng
thành thạo chất hợp, khắc sâu
liệu bột màu vào được kiến thức
thể hiện tranh bố của
môn học
cục
mỹ thuật, có khả
năng nghiên cứu
tạo hình tiếp tục
và đi sâu sử
dụng các chất
liệu hội hoạ xây
dựng tác phẩm

Chú giải:
- Bậc 1: Nhớ, biết (A)
- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B)
- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C)
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- Số La mã: Nội dung
- Số Ả rập: thứ tự mục tiêu.
2.2.2. Bảng tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục tiêu
Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Tổng

Nội dung
Nội dung 1

8

6

4

18

Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Tổng

3
3
2
16

3
3
3
15

3
2
2
11

9
8
7
42

3. Tóm tắt nội dung môn học
Phần lý thuyết cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của bố cục
như Khái niệm, vai trò của bố cục trong học tập, sáng tác hội hoạ và trong
cuộc sống, các thể loại tranh bố cục, ngôn ngữ tạo hình trong tranh bố cục,
các dạng thức bố cục tranh , chất liệu vẽ tranh bố cục… Môn học tích hợp
và vận dụng các kiến thức đã học như ký hoạ, luật xa gần để thực hiện các
bài tập thực hành. Bước đầu thực hiện triển khai bài tập nghiên cứu bố cục
cơ bản, xây dựng hình, ánh sáng, phân bổ đậm nhạt, màu sắc… Rèn luyện
kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tạo hình, chất liệu bột màu trên khuôn khổ bài
tập bố cục với các chủ đề khác nhau.
4. Nội dung chi tiết môn học
4.1. Mở đầu bộ môn
4.1.1. Một số vấn đề chung về tranh bố cục
4.1.1.1. Khái niệm
4.1.1.2. Vai trò của môn học bố cục trong học tập mỹ thuật, trong sáng tác
hội hoạ và trong cuộc sống
4.1.1.3. Một số thể loại tranh bố cục
4.1.2. Ngôn ngữ tạo hình trong tranh bố cục
4.1.2.1. Đường nét và hình mảng
4.1.2.2. Màu sắc
4.1.3. một số dạng thức bố cục tranh

79
4.1.3.1. Bố cục hình tháp
4.1.3.2. Bố cục hình tròn
4.1.3.3. Bố cục theo phối cảnh
4.1.3.4. Một số dạng thức bố cục khác
4.1.4. Giới thiệu về các chất liệu màu để thể hiện tranh bố cục trong
chương trình
4.1.4.1. Màu bột
4.1.4.2. Màu nước
4.1.4.3. Sơn dầu
4.1.4.4. Sơn mài
4.1.4.5. Tranh khắc
4.1.5. Phương pháp xây dựng tranh bố cục
4.1.5.1. Khai thác nội dung đề tài, xây dựng hình tượng
4.1.5.2. Phác thảo
- Phác thảo đen trắng
- Phác thảo màu
4.1.5.3. Tìm hình
4.1.5.4. Phóng hình
4.1.5.5. Thể hiện
4.2. Thực hiện bài tập thực hành
4.2.1. Bài tập 1. Đề tài Tự do
4.2.2. Bài tập 2 Đề tài Thiếu nhi
4.2.3. Bài tập 3. Đề tài sinh hoạt
4.2.4. Bài tập 4. Đề tài lễ hội
5 . Tài liệu học tập
5.1.1. Khoa mỹ thuật cơ sở trường ĐHSPNTTW (2013) Tài liệu giảng dạy
Bố cục cơ bản 1.
5.2. Tài liệu tham khảo
5.1.1. Đặng Quý Khoa (1992) Giáo trình bố cục. Trường ĐH Mỹ thuật
5.2.2. Đàm Luyện (2006) Giáo trình Bố cục. NXB Đại học Sư phạm .
5.2.3 Đàm Luyện (2006) Giáo trình Bố cục tập 2. NXB Đại học Sư phạm
5.2.4. Nguyễn Thị May (2013) Giáo trình ký hoạ và phương pháp vẽ ký
họa.
5.2.5. Tạ Phương Thảo- Nguyễn Lăng Bình (1998) Kí hoạ và Bố cục, NXB
Giáo dục.
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6. Hình thức tổ chức dạy học
6.1. Lịch trình chung
Hình thức tổ chức dạy học
Tu
ần

1

2

3

4

5

6

7

8

Nội dung

Nội dung 1
Mở đầu môn học
Bài tập 1. Bố cục
đề tài Tự do
Nội dung 1
Bài tập 1. Bố cục
đề tài Tự do
Nội dung 2
Bài tập 2. Bố cục
đề tài thiếu nhi
Nội dung 2
Bài tập 2. Bố cục
đề tài thiếu nhi
Nội dung 3
Bài tập 3. Bố cục
đề tài sinh hoạt
Nội dung 3
Bài tập 3. Bố cục
đề tài sinh hoạt
Nội dung 4
Bài tập 4. Đề tài
lễ hội
Nội dung 4
Bài tập 4. Đề tài
lễ hội
Tổng cộng

Lý
thuyết
2

Thực
hành/Xemina/
thí
nghiệm/Điền
dã …
3

Tự
học/tự
nghiên
cứu

5

3

3

3

3

3

3

4

4

3

1

4

2

Tổng
(Giờ TC)

4

4

3

1

4

26

2

30
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6.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Tuần 1: (Nội dung 1: Mở đầu môn học + Thực hành bài 1. Đề tài Tự do)
Hình thức tổ Số giờ
Nội dung chính
chức dạy học
TC
Lí thuyết
2
1. Mở đầu bộ môn
1.1. Một số vấn đề
chung về tranh bố
cục
.1.2. Ngôn ngữ tạo
hình trong tranh bố
cục
1.3. một số dạng thức
bố cục tranh
1.4. Giới thiệu về các
chất liệu màu để thể
hiện tranh bố cục
trong chương trình
1.5. Phương pháp
xây dựng tranh bố
cục

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị
SV đọc
[6.1.1,chương 1]
Sưu tầm: Phiên
bản tác phẩm hội
hoạ

Thực hành

Đồ dùng học thực
hành môn Bố cục
cơ bản
Kí hoạ thực tế

3

Bài 1. Đề tài Tự do
Lựa chọn đề tài phù
hợp
-Tìm ý tưởng cho nội
dung đề tài và bố cục
-Phác thảo
-Tìm tài liệu

Xêmina

Thảo luận về lý Nêu lý thuyết
thuyết tranh bố cục
Phân tích trên trực
quan
Khắc sâu về lý
thuyết cơ bản

Tự

Đọc [6.1. 1]; [6.2. 1];

học/Tự

Xem tranh của
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[6.2.4]; các hoạ sĩ
Đồ dùng dụng cụ
vẽ tranh, kí hoạ
+ Kí hoạ thực tế
Duyệt phác thảo lần Phác thảo đen
1
trắng, mỗi ít nhất
Đánh giá thực hiện 5 cái KT: 10 cm x
các yêu cầu
15 cm
Sinh viên tự đánh giá Tài liệu: kí hoạ
các yêu cầu bố cục Treo bài
mảng, đậm nhạt, Thảo luận
chuyển động của ánh
sáng
Gợi ý các hướng tiếp Chuẩn bị các
cận đề tài
thông tin: Hiểu
Gợi ý các dạng thức biết, tài liệu về đề
bố cục thể hiện nội tài
dung
Nhớ lý thuyết

NC

[6.2.2];
[6.2.5]

KT - ĐG

Tư vấn

Tuần 2: (Nội dung 1: Thực hành đề tài Tự do
Hình thức tổ Số giờ
chức dạy học
TC
Lí thuyết
Thực hành

3

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị

Tiếp tục phác thảo
Đồ dùng học thực
Duyệt phác thảo lần hành môn bố cục
2
cơ bản
Phác thảo màu 5
cái
KT: 10 cm x 15
cm
Tìm hình (tạo hình)
Sử dụng tài liệu
Phóng hình khuôn Bài kí hoạ thực tế
khổ 40 cm x 50 cm
liên quan
Thể hiện chất liệu
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Xêmina

bột màu
Thảo luận về các yêu
cầu bố cục tranh
Phác thảo đen trắng, Phác thảo đủ số
màu
lượng, đúng yêu
cầu

Tự
học/Tự
NC/ Điền giã

Kí hoạ hình ảnh liên Bài kí hoạ
quan
Đọc [6.2.6]

KT - ĐG

Sinh viên tự phân
tích, đánh giá
Giảng viên tổng hợp
ý kiến nhận xét, kết
luận cho điểm

Tư vấn

Gợi ý cách đơn giản Chuẩn bị phác
hình, tìm nhịp điệu thảo
kí
hoạ,
của sáng tối đậm nghiên cứu hình
nhạt, màu sắc

Nộp bài tập 1
Sinh viên tự trình
bày bài thể hiện
Thảo luận

Tuần 3: (Nội dung 2: Đề tài Thiếu nhi)
Hình thức tổ Số giờ
chức dạy học
TC
Lí thuyết
Thực hành

Xêmina

3

Nội dung chính

Bài 2. Đề tài Thiếu
nhi
Lựa chọn đề tài phù
hợp
-Tìm ý tưởng cho nội
dung đề tài và bố cục
-Phác thảo
-Tìm tài liệu
Thảo luận về đề tài

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị

Đồ dùng học thực
hành môn Bố cục
cơ bản
Kí hoạ thực tế

Một số tranh về đề
tài thiếu nhi
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thiếu nhi
Đối tượng, Biểu
hiện, những tác phẩm
liên quan
Kí hoạ thực tế
Đọc [6.1.1]; [6.2.1];
[6.2.3];
[6.2.5];
[6.2.4]
+ Kí hoạ thực tế

Điền giã
Tự học/Tự NC

KT - ĐG

Phân tích trên trực
quan
Đồ dùng kí hoạ
Xem tranh của
các hoạ sĩ
Đồ dùng dụng cụ
vẽ tranh, kí hoạ
Sv đọc [6.2.1]
Phác thảo đen
trắng, mỗi ít nhất
5 cái KT: 10 cm x
15 cm
Tài liệu: kí hoạ
thực tế
Treo bài
Thảo luận

Duyệt phác thảo lần
1
Đánh giá thực hiện
các yêu cầu
Sinh viên tự đánh giá
các yêu cầu bố cục
mảng, đậm nhạt,
chuyển động của ánh
sáng
Gợi ý các hướng tiếp
cận đề tài
Gợi ý các dạng thức
bố cục thể hiện nội
dung
Đọc tài liệu và xem
tranh tại thư viện

Tư vấn

Chuẩn bị các
thông tin: Hiểu
biết, tài liệu về đề
tài
Nhớ lý thuyết

Tuần 4: (Nội dung 2: Thực hành đề tài Thiếu nhi)
Hình thức tổ Số giờ
chức dạy học
TC
Lí thuyết
0
Thực hành

3

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị

Tiếp tục phác thảo
Đồ dùng học thực
Duyệt phác thảo lần hành môn bố cục
2
cơ bản
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Tìm hình (tạo hình)
Phóng hình khuôn
khổ 40 cm x 50 cm
Thể hiện chất liệu
bột màu
Thảo luận phác thảo
đen trắng, màu

Xêmina

Phác thảo đủ số
lượng, đúng yêu
Kí hoạ dáng người, cầu
bối cảnh
Dụng cụ kí hoạ
Xem tranh tại thư Đọc
[6.2.2];
viện
[6.2.3]; [6.2.4]
Đọc tài liệu
Tín chỉ 1
Nộp bài tập 2
Sinh viên tự phân Sinh viên tự trình
tích, đánh giá
bày bài
Giảng viên tổng hợp Thảo luận
ý kiến nhận xét, kết Đánh giá:
luận đánh giá
Đúng yêu cầu
Đẹp, xấu
So sánh
Gợi ý tìm nhịp điệu Chuẩn bị phác
của sáng tối đậm thảo
kí
hoạ,
nhạt, màu sắc
nghiên cứu hình

Điền giã

Tự
NC

Phác thảo màu 5
cái
KT: 10 cm x 15
cm
Sử dụng tài liệu

học/Tự

KT - ĐG

Tư vấn

Tuần 5: (Nội dung 3: Đề tài sinh hoạt)
Hình thức tổ Số giờ
chức dạy học
TC
Lí thuyết
0
Thực hành

4

Nội dung chính

Bài 3. Đề tài Sinh
hoạt
Lựa chọn đề tài phù
hợp
-Tìm ý tưởng cho nội

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị

Đồ dùng học thực
hành môn Bố cục
cơ bản
Kí hoạ thực tế
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Xêmina

Điền giã
Tự học/Tự NC

KT - ĐG

Tư vấn

dung đề tài và bố cục
-Phác thảo
-Tìm tài liệu
Thảo luận về đề tài
sinh hoạt:
Các hoạt động
Đối tượng, Biểu
hiện, những tác phẩm
liên quan
Kí hoạ thực tế
+ Kí hoạ thực tế
Phác thảo

Duyệt phác thảo lần
1
Đánh giá thực hiện
các yêu cầu
Sinh viên tự đánh giá
các yêu cầu bố cục
mảng, đậm nhạt,
chuyển động của ánh
sáng, tạo chất
Gợi ý các hướng tiếp
cận đề tài
Gợi ý các dạng thức
bố cục thể hiện nội
dung

Một số tranh về đề
tài Sinh hoạt
Phân tích trên trực
quan

Đồ dùng kí hoạ
Xem tranh của
các hoạ sĩ về đề tài
Đồ dùng dụng cụ
vẽ tranh, kí hoạ
Phác thảo đen
trắng, mỗi ít nhất
5 cái KT: 10 cm x
15 cm
Tài liệu: kí hoạ
thực tế
Treo bài
Thảo luận, đánh
giá
Chuẩn bị các
thông tin: Hiểu
biết, tài liệu về đề
tài
Nhớ lý thuyết
Các loại bút màu

Tuần 6 (Nội dung 3:Thực hành đề tài Sinh hoạt)
Hình thức tổ Số giờ
chức dạy học
TC
Lí thuyết
0

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị
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Thực hành

3

Tiếp tục phác thảo
Duyệt phác thảo lần
2
Tìm hình (tạo hình)
Phóng hình khuôn
khổ 40 cm x 60
Thể hiện chất liệu
bột màu

Đồ dùng học thực
hành môn bố cục
cơ bản
Phác thảo màu 5
cái
KT: 10 cm x 15
cm
Sử dụng tài liệu

Xêmina

Tự học/Tự NC/ 1
Điền giã

KT - ĐG

Tư vấn

Thảo luận phác thảo
đen trắng, màu
Phác thảo đủ số
lượng, đúng yêu
cầu
Dụng cụ kí hoạ
Kí hoạ hình ảnh liên Dụng cụ kí hoạ
quan
Bài kí hoạ thực tế
Xem tranh tại thư liên quan
viện
Sinh viên tự phân Nộp bài tập 3
tích, đánh giá
Sinh viên tự trình
Giảng viên tổng hợp bày bài thể hiện
ý kiến nhận xét, kết Thảo luận
luận đánh giá
Đánh giá:
Đúng yêu cầu
Đẹp, xấu
So sánh
Gợi ý tìm nhịp điệu Chuẩn bị phác
của sáng tối đậm thảo
kí
hoạ,
nhạt, màu sắc
nghiên cứu hình
Sử dụng các thủ pháp dụng cụ vẽ tranh

Tuần 7: (Nội dung 4: Đề tài Lễ hội)
Hình thức tổ Số giờ
chức dạy học
TC
Lí thuyết
0

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị
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Thực hành

Bài 3. Đề tài Lễ hội
Lựa chọn đề tài phù
hợp
-Tìm ý tưởng cho nội
dung đề tài và bố cục
-Phác thảo
-Tìm tài liệu
Thảo luận về đề tài
sinh hoạt:
Các hoạt động
Đối tượng, Biểu
hiện, những tác phẩm
liên quan

Đồ dùng học thực
hành môn Bố cục
cơ bản
Kí hoạ thực tế

Tự học/Tự NC
/ Điền giã

Kí hoạ thực tế
Phác thảo

KT - ĐG

Duyệt phác thảo lần
1
Đánh giá thực hiện
các yêu cầu

Dụng cụ vẽ kí hoạ
Xem tranh của
các hoạ sĩ về đề tài
Đồ dùng dụng cụ
vẽ tranh, kí hoạ
Phác thảo đen
trắng, mỗi ít nhất
5 cái KT: 10 cm x
15 cm
Tài liệu: kí hoạ
thực tế
Treo bài
Thảo luận, đánh
giá

Xêmina

Tư vấn

4

Sinh viên tự đánh giá
các yêu cầu bố cục
mảng, đậm nhạt,
chuyển động của ánh
sáng, tạo chất
Gợi ý các hướng tiếp
cận đề tài
Gợi ý các dạng thức
bố cục thể hiện nội
dung

Một số tranh về đề
tài Lễ hội
Phân tích trên trực
quan

Chuẩn bị các
thông tin: Hiểu
biết, tài liệu về đề
tài
Nhớ lý thuyết
Các loại bút màu
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Tuần 8(Nội dung 4:Thực hành đề tài Lễ hội)
Hình thức tổ chức Số giờ
dạy học
TC
Lí thuyết
0
Thực hành

3

Xêmina

Tự học/Tự NC
Điền giã

KT - ĐG

Tư vấn

1

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị

Tiếp tục phác thảo
Duyệt phác thảo lần
2
Tìm hình (tạo hình)
Phóng hình khuôn
khổ 50 cm x 70
Thể hiện chất liệu
bột màu

Đồ dùng học thực
hành môn bố cục
cơ bản
Phác thảo màu 5
cái
KT: 10 cm x 15
cm
Sử dụng tài liệu
Bài kí hoạ thực tế
Thảo luận phác thảo liên quan
đen trắng, màu
Phác thảo đủ số
lượng, đúng yêu
cầu
Kí hoạ hình ảnh liên Dụng cụ kí hoạ
quan
Xem tranh tại thư
viện
Tín chỉ 2
Sinh viên tự phân
tích, đánh giá
Giảng viên tổng hợp
ý kiến nhận xét, kết
luận đánh giá

Nộp bài tập 4
Sinh viên tự trình
bày bài thể hiện
Thảo luận
Đánh giá:
Đúng yêu cầu
So sánh nhận xét
Gợi ý tìm nhịp điệu Chuẩn bị phác
của sáng tối đậm thảo
kí
hoạ,
nhạt, màu sắc
nghiên cứu hình
Sử dụng các thủ pháp dụng cụ vẽ tranh
Tạo chất
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7. Chính sách đối với môn học
- Theo quy định bắt buộc của quy chế đào tạo;
- Thực hiện đầy đủ nội dung trong đề cương môn học.
- Thiếu một bài tập không được thi hết môn.
- Các bài tập phải nộp đúng hạn đạt từ 5 điểm trở lên.
- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ)
- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn
học.
+ Mục đích và trọng số kiểm tra
Hình thức
Mục đích, hình thức KT - ĐG
Trọng số
Đánh giá thường xuyên
Ý thức học tập, chuyên cần
10%
Bài tập theo nội dung
Bài thực hành mỹ thuật
40%
Bài thi hết môn
Bài thực hành mỹ thuật
50%
- Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ĐG.
+ Bài vẽ có cách thể hiện sáng tạo
2 điểm
+ Thể hiện được nội dung chủ đề
2 điểm
+ Bài vẽ có nhịp điệu, không gian, hoà sắc, tương quan tốt
4 điểm
+ Sử dụng chất liệu bột màu tốt
1 điểm
+ Trình bày
1 điểm
Tổng:
10 điểm
.........................................................................................................................
Trưởng Khoa
Trưởng bộ môn
TM. Nhóm giảng viên

Nguyễn Thái Hưng

Nguyễn Hồng Vân

Trần Đức Hạnh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
KHOA NHẠC - HỌA - THỂ DỤC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
BỐ CỤC CƠ BẢN 2

Đề cương môn học Bố cục cơ bản 2 thuộc chương trình đào tạo Cao đẳng
Sư phạm Mỹ thuật, được phê duyệt theo Quyết định số ..……/QĐ-ĐT ngày
…...... tháng ….... năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hải Dương

Hải Dương, 2013
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
KHOA NHẠC - HỌA - THỂ DỤC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
BỐ CỤC CƠ BẢN 2
Ngành đào tạo: Sư phạm Mỹ thuật
Số tín chỉ:
02 Mã môn học:
Loại môn học: Bắt buộc

1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học Bố cục cơ bản 2
- Mã môn học:
Số tín chỉ: 02
- Loại môn học:
Bắt buộc
- Môn học tiên quyết: Bố cục cơ bản 1
- Môn học kế tiếp: Bố cục chất liệu sơn dầu
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Lý thuyết: 2
+ Thực hành (thảo luận...): 26
+ Tự học (tự NC): 2
2. Mục tiêu môn học
2.1. Mục tiêu chung

Kiến thức
- Hiểu chắc về bố cục cơ bản
- Nắm vững được phương pháp nghiên cứu nội dung đề tài để thể hiện
tranh bố cục theo từng bước sáng tạo


Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng: vẽ hình, tạo mảng, sử dụng màu sắc và chất liệu bột
màu, điều chỉnh tương quan đậm nhạt, sắp xếp bố cục tranh, biết khai thác
đối tượng của hội hoạ “Hiện thực”, bước đầu biết xây dựng hình tượng
nghệ thuật hội hoạ.


Thái độ
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- Xây dựng và củng cố tình cảm, tình yêu với hiện thực


Mục tiêu khác

- Có ý thức bố cục trong học tập mỹ thuật và trong cuộc sống
- Rèn luyện năng lực cảm nhận thẩm mỹ
2.2. Mục tiêu chi tiết môn học
Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1

I.A.1 Nắm chắc được
khái niệm, vai trò của
môn học bố cục trong
học tập mỹ thuật,
trong sáng tác hội
hoạ và trong cuộc
sống. Biết được
nhiều thể loại tranh
hội hoạ
I.A.2 Nắm vững
được đặc trưng ngôn
Nội dung 1
ngữ tạo hình tranh bố
Lý thuyết
cục.
I.A.3 Nắm vững đặc
điểm chất liệu màu
sử dụng trong tranh
bố cục
I.A.4
Nắm vững
các dạng thức bố cục
tranh
I.A.5 Nắm chắc
phương pháp xây
dựng tranh bố cục
Nội dung 1
I.A.6 Lựa chọn được
Bài tập 1. Đề tài hướng thể hiện đề tài
Sinh hoạt nông phù hợp với hiểu biết

Bậc 2

Bậc 3

I.B.1 Nắm chắc
được cách sử dụng
ngôn ngữ tạo hình
để xây dựng bố
cục tranh
I.B.2
áp dụng
các dạng thức bố
cục để thể hiện
một đề tài cụ thể.
I.B.3 Xây dựng
được hình tượng
hội hoạ

I.C.1 Phân tích
được các yếu tố
ngôn ngữ tạo
hình trong tranh
bố cục và vẻ
đẹp trong tương
quan
I.C.2 Phân tích,
đánh giá được
vẻ đẹp của một
số tác phẩm hội
hoạ tiêu biểu,
tranh bố cục của
sinh viên

I.B.4 Áp dụng các I.C.3. Phân tích,
dạng thức bố cục so sánh và bước
để thể hiện một đề đầu đánh giá
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thôn

của mình
I.A.7 Nắm được cách
khai thác các khía
cạnh của đề tài : Sinh
hoạt nông thôn
I.A.8 Củng cố được
các yêu cầu về bố
cục

Nội dung 2
Bài tập 2 Đề tài
Công
nghiệp,
Thủ công nghiệp

II.A.1 Lựa chọn được
khía cạnh phù hợp
với hiểu biết của
mình
về
Công
nghiệp, Thủ công
nghiệp
II.A.2 Nắm vững
cách khai thác các
khía cạnh của đề tài
II.A.3 Nhớ và khắc
sâu được các yêu cầu
của bố cục tranh

Nội dung 3
Bài tập 3. Đề tài
Sinh hoạt miền
núi

III.A.1 Lựa chọn
được khía cạnh phù
hợp với hiểu biết của
mình về đề tài Sinh
hoạt miền núi
III.A.2 Nắm được

tài cụ thể.
I.B.5 Hiểu rõ
phương pháp xây
dựng bố cục áp
dụng vào đề tài cụ
thể.
I.B.6 Sử dụng chất
liệu bột màu thành
thạo vào thể hiện
tranh bố cục Sinh
hoạt nông thôn
II.B.1 Áp dụng các
dạng thức bố cục
để thể hiện đề tài
thiếu nhi
II.B.2 Hiểu rõ
phương pháp xây
dựng bố cục áp
dụng vào đề tài
Công nghiệp, Thủ
công nghiệp
II.B.3 Sử dụng
chất liệu bột màu
vào thể hiện tranh
bố cục

III.B.1 Áp dụng
các dạng thức bố
cục để thể hiện đề
tài Sinh hoạt miền
núi
III.B.2 Hiểu rõ

được bài tập của
mình và của lớp
học.
I.C.4 Tổng hợp,
khắc sâu được
kiến thức của
bài học

II.C.1.
Phân
tích, so sánh và
đánh giá được
bài tập của mình
và của lớp học.
II.C.2 Phân tích,
so sánh được
đối tượng trong
đề tài CN,TCN
với một số đối
tượng trong đề
tài khác
II.C.3
Tổng
hợp, khắc sâu
được kiến thức
của môn học,
có sự liên hệ với
kiến thức của
các môn học
khác
III.C.1.
Phân
tích, so sánh và
đánh giá được
bài tập của mình
và của lớp học.
III.C.2
Tổng
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cách khai thác các
khía cạnh của đề tài,
biết sử dụng tài liệu
vào xây dựng bố cục
III.A.3 Nhớ và khắc
sâu được các yêu cầu
của bố cục tranh
Nội dung 4
Bài tập 4. Đề tài
Sinh hoạt thành
thị

IV.A.1 Lựa chọn
được khía cạnh phù
hợp với hiểu biết của
mình về Sinh hoạt
thành thị
IV.A.2 nhận biết
được một số phong
cách, bút pháp của
một số hoạ sĩ và của
sinh viên

Chú giải:
- Bậc 1: Nhớ, biết (A)
- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B)
- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C)
- Số La mã: Nội dung
- Số Ả rập: thứ tự mục tiêu.

phương pháp xây
dựng bố cục áp
dụng vào đề tài
Sinh hoạt miền núi
III.B.3 Sử dụng
được chất liệu bột
màu vào thể hiện
tranh bố cục
IV.B.1 Áp dụng
các dạng thức bố
cục để thể hiện đề
tài lễ hội
IV.B.2 Hiểu rõ
phương pháp xây
dựng bố cục áp
dụng vào Sinh
hoạt thành thị, bài
vẽ có cách thể hiện
riêng
IV.B.3 Sử dụng
thành thạo chất
liệu bột màu vào
thể hiện tranh bố
cục

hợp, khắc sâu
được kiến thức
các môn học mỹ
thuật

IV.C.1.
Phân
tích, so sánh và
đánh giá được
bài tập của mình
và của lớp học.
IV.C.2
Tổng
hợp, khắc sâu
được kiến thức
của
môn học
mỹ thuật, có khả
năng nghiên cứu
tạo hình tiếp tục
và đi sâu sử
dụng các chất
liệu hội hoạ xây
dựng tác phẩm
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Bảng tổng hợp mục tiêu chi tiết
Mục
tiêu
Nội dung
Nội dung 1
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Tổng

Bậc 1
8
3
3
2
16

Bậc 2

Bậc 3

6
3
3
3
15

4
3
2
2
11

Tổng
18
9
8
7
42

3. Tóm tắt nội dung môn học
Phần lý thuyết ôn tập cho sinh viên những kiến thức cơ bản của bố cục,
nâng cao phương pháp nghiên cứu nội dung để xây dựng hình tượng hội
hoạ, thể hiện tranh bố cục. Rèn luyện kỹ năng sử dụng chất liệu bột màu
trên khuôn khổ bài tập bố cục với các chủ đề sinh hoạt trong các đề tài khác
nhau.
4. Nội dung chi tiết môn học
4.1. Lý thuyết
4.1.1. Ôn tập kiến thức cơ bản
- Ngôn ngữ tạo hình
- Các dạng thức bố cục
4.1.2. Phương pháp khai thác đề tài, xây dựng hình tượng
- Nghiên cứu nội dung
- Xây dựng ý tưởng thể hiện
- Nghiên cứu tư liệu
- Xây dựng hình tượng
4.2. Thực hiện bài tập thực hành
4.2.1. Bài tập 1. Đề tài Sinh hoạt nông thôn
4.2.2. Bài tập 2 Đề tài Công nghiệp, Thủ công nghiệp
4.2.3. Bài tập 3. Đề tài tự do
4.2.4. Bài tập 4. Đề tài Sinh hoạt thành thị
5 . Tài liệu học tập
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5.1.1. Khoa Mỹ thuật cơ sở trường ĐHSPNTTW (2013), Tài liệu giảng dạy
Bố cục cơ bản 2.
5.2. Tài liệu tham khảo
5.2.1. Đặng Quý Khoa. (1992)Giáo trình bố cục. Trường ĐH Mỹ thuật
5.2.2. Đàm Luyện (2006) Giáo trình Bố cục. NXB Đại học Sư phạm .
5.2.3 Đàm Luyện (2006) Giáo trình Bố cục tập 2. NXB Đại học Sư phạm
5.2.4. Nguyễn Thị May (2013), Giáo trình ký hoạ và phương pháp vẽ ký
họa .
5.2.5. Tạ phương Thảo- Nguyễn Lăng Bình (1998), Kí hoạ và Bố cục. NXB
Giáo dục.
6. Hình thức tổ chức dạy học
6.1. Lịch trình chung
Hình thức tổ chức dạy học
Tu
ần

Nội dung

Lý
thuyết

Thực
hành/Xemina/th Tự học/tự
í nghiệm/Điền nghiên cứu
dã …
2

Tổng
(Giờ TC)

1

Nội dung1
Lý thuyết
Bài tập 1. Đề tài Sinh
hoạt nông thôn

2

Nội dung1
Bài tập 1. Đề tài Sinh
hoạt nông thôn
Nội dung2
Bài tập 2. Đề tài Công
nghiệp, Thủ công
nghiệp

3

3

3

3

Nội dung2
Bài tập 2. Đề tài Công
nghiệp, Thủ công
nghiệp

3

3

3

4

2

4
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5

Nội dung3
Bài tập 3. Đề tài tự do

6

Nội dung3
Bài tập 3. Đề tài Sinh
hoạt miền núi
Nội dung4
Bài tập 4. Đề tài Sinh
hoạt thành thị
Nội dung4
Bài tập 4. Đề tài Sinh
hoạt thành thị
Tổng cộng

7

8

1

4
3

5
1

4

2

4

4

3

1

4

26

2

30

6.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Tuần 1: (Nội dung 1: Lý thuyết+ Bài tập 1. Đề tài Sinh hoạt nông thôn)
Hình thức tổ Số giờ
chức dạy học
TC
Lí thuyết
2

Thực hành

3

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị
Đọc: [6.1. 1,
chương 1];
Sưu tầm: phiên
bản tác phẩm hội
hoạ

1. Ôn tập kiến thức
cơ bản
- Ngôn ngữ tạo hình
- Các dạng thức bố
cục
2. Phương pháp khai
thác đề tài, xây dựng
hình tượng
- Nghiên cứu nội
dung
- Xây dựng ý tưởng
thể hiện
- Nghiên cứu tư liệu
- Xây dựng hình
tượng
Bài tập 1. Đề tài Sinh Đồ dùng học thực
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Xêmina

Tự
NC

học/Tự

KT - ĐG

Tư vấn

hoạt nông thôn
hành môn Bố cục
Lựa chọn đề tài phù cơ bản
hợp
Kí hoạ thực tế
-Tìm ý tưởng cho nội
dung đề tài và bố cục
-Phác thảo
-Tìm tài liệu
Nêu lý thuyết
Thảo luận về lý Phân tích trên trực
thuyết tranh bố cục
quan
Nắm chắc
lý
thuyết cơ bản
Đọc [6.1. 1];
Xem tranh của
+ + Nghiên cứu tài các hoạ sĩ
liệu thư viện: [6.2.1]; Đồ dùng dụng cụ
[6.2.2]; [6.2.3] ; vẽ tranh, kí hoạ
[6.2.4]
+ Kí hoạ thực tế
Duyệt phác thảo lần
1
Đánh giá thực hiện
các yêu cầu
Sinh viên tự đánh giá
các yêu cầu bố cục
mảng, đậm nhạt,
chuyển động của ánh
sáng
Gợi ý các hướng tiếp
cận đề tài
Gợi ý các dạng thức
bố cục thể hiện nội
dung

Phác thảo đen
trắng, mỗi ít nhất
5 cái KT: 10 cm x
15 cm
Tài liệu: kí hoạ
Treo bài
Thảo luận

Chuẩn bị các
thông tin: Hiểu
biết, tài liệu về đề
tài
Nhớ lý thuyết
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Tuần 2: (Nội dung 1: Bài tập 1. Đề tài Sinh hoạt nông thôn
Hình thức tổ Số giờ
Nội dung chính
Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chức dạy học
TC
chuẩn bị
Lí thuyết
Thực hành

Xêmina

Tự
học/Tự
NC/ Điền giã

3

Tiếp tục phác thảo
Đồ dùng học thực
Duyệt phác thảo lần hành môn bố cục
2
cơ bản
Phác thảo màu 5
cái
KT: 10 cm x 15
cm
Tìm hình (tạo hình)
Sử dụng tài liệu
Phóng hình khuôn Bài kí hoạ thực tế
khổ 40 cm x 50 cm
liên quan
Thể hiện chất liệu
bột màu
Thảo luận về các yêu
cầu bố cục tranh
Phác thảo đen trắng, Phác thảo đủ số
màu
lượng, đúng yêu
cầu
Kí hoạ hình ảnh liên Bài kí hoạ
quan
Đọc [6.2.5]

KT - ĐG

Sinh viên tự phân
tích, đánh giá
Giảng viên tổng hợp
ý kiến nhận xét, kết
luận cho điểm

Nộp bài tập 1
Sinh viên tự trình
bày bài thể hiện
Thảo luận

Tư vấn

Gợi ý cách đơn giản Chuẩn bị phác
hình, tìm nhịp điệu thảo
kí
hoạ,
của sáng tối đậm nghiên cứu hình
nhạt, màu sắc
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Tuần 3: (Nội dung 2: Bài tập 2. Đề tài Công nghiệp, Thủ công nghiệp)
Hình thức tổ Số giờ
Nội dung chính
Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chức dạy học
TC
chuẩn bị
Lí thuyết
Thực hành

Xêmina

Điền giã

Tự
NC

học/Tự

KT - ĐG

3

Bài tập 2 Đề tài
Công nghiệp, Thủ
công nghiệp
Lựa chọn đề tài phù
hợp
-Tìm ý tưởng cho nội
dung đề tài và bố cục
-Phác thảo
-Tìm tài liệu
Thảo luận về đề tài
Công nghiệp, Thủ
công nghiệp
Đối tượng, Biểu
hiện, những tác phẩm
liên quan
Kí hoạ thực tế
+ Nghiên cứu tài liệu
thư viện: [6.2.1];
[6.2.2]; [6.2.3] ;
[6.2.4]
+ Kí hoạ thực tế
Đọc [6.2.4]
Duyệt phác thảo lần
1
Đánh giá thực hiện
các yêu cầu

Đồ dùng học thực
hành môn Bố cục
cơ bản
Kí hoạ thực tế

Một số tranh về đề
tài Công nghiệp,
Thủ công nghiệp
Phân tích trên trực
quan
Đồ dùng kí hoạ

Xem tranh của
các hoạ sĩ
Đồ dùng dụng cụ
vẽ tranh, kí hoạ
Đọc [6.2.4]

Phác thảo đen
trắng, mỗi ít nhất
5 cái KT: 10 cm x
15 cm
Tài liệu: kí hoạ
Sinh viên tự đánh giá thực tế
các yêu cầu bố cục Treo bài
mảng, đậm nhạt, Thảo luận
chuyển động của ánh
sáng
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Tư vấn

Gợi ý các hướng tiếp Chuẩn bị các
cận đề tài
thông tin: Hiểu
Gợi ý các dạng thức biết, tài liệu về đề
bố cục thể hiện nội tài
dung
Nhớ lý thuyết
Đọc tài liệu và xem
tranh tại thư viện
Tuần 4: (Nội dung 2: Bài tập 2. Đề tài Công nghiệp, Thủ công nghiệp
Hình thức tổ Số giờ
Nội dung chính
Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chức dạy học
TC
chuẩn bị
Lí thuyết
3
Tiếp tục phác thảo
Đồ dùng học thực
Thực hành
Duyệt phác thảo lần hành môn bố cục
2
cơ bản
Tìm hình (tạo hình)
Phác thảo màu 5
Phóng hình khuôn cái
khổ 40 cm x 50 cm
KT: 10 cm x 15
Thể hiện chất liệu cm
bột màu
Sử dụng tài liệu
Xêmina
Thảo luận phác thảo
đen trắng, màu
Phác thảo đủ số
lượng, đúng yêu
Điền giã
Kí hoạ dáng người, cầu
bối cảnh
Dụng cụ kí hoạ
Tự học/Tự NC
Xem tranh tại thư Đọc
[6.2.2];
viện
[6.2.4]; [6.2.5]
Đọc tài liệu
KT - ĐG
Tín chỉ 1
Nộp bài tập 2
Sinh viên tự phân Sinh viên tự trình
tích, đánh giá
bày bài
Giảng viên tổng hợp Thảo luận
ý kiến nhận xét, kết Đánh giá:
luận đánh giá
Đúng yêu cầu
Đẹp, xấu
So sánh
Tư vấn
Gợi ý tìm nhịp điệu Chuẩn bị phác
của sáng tối đậm thảo
kí
hoạ,
nhạt, màu sắc
nghiên cứu hình
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Tuần 5: (Nội dung 3: Bài tập 3. Đề tài Sinh hoạt miền núi
Hình thức tổ Số giờ
chức dạy học
TC
Lí thuyết
0
Thực hành

Xêmina

Điền giã
Tự
NC

học/Tự

KT - ĐG

Tư vấn

4

Nội dung chính

Bài 3. Đề tài Sinh
hoạt miền núi
Lựa chọn đề tài phù
hợp
-Tìm ý tưởng cho nội
dung đề tài và bố cục
-Phác thảo
-Tìm tài liệu
Thảo luận về đề tài
sinh hoạt:
Các hoạt động
Đối tượng, Biểu
hiện, những tác phẩm
liên quan
Kí hoạ thực tế
+ Kí hoạ thực tế
Phác thảo

Duyệt phác thảo lần
1
Đánh giá thực hiện
các yêu cầu

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị

Đồ dùng học thực
hành môn Bố cục
cơ bản
Kí hoạ thực tế

Một số tranh về đề
tài Sinh hoạt miền
núi
Phân tích trên trực
quan

Đồ dùng kí hoạ
Xem tranh của
các hoạ sĩ về đề tài
Đồ dùng dụng cụ
vẽ tranh, kí hoạ
Phác thảo đen
trắng, mỗi ít nhất
5 cái KT: 10 cm x
15 cm
Tài liệu: kí hoạ
thực tế
Treo bài
Thảo luận, đánh
giá

Sinh viên tự đánh giá
các yêu cầu bố cục
mảng, đậm nhạt,
chuyển động của ánh
sáng, tạo chất
Gợi ý các hướng tiếp Chuẩn bị các
cận đề tài
thông tin: Hiểu
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Gợi ý các dạng thức biết, tài liệu về đề
bố cục thể hiện nội tài
dung
Nhớ lý thuyết
Các loại bút màu
Tuần 6 (Nội dung 3 Bài tập 3. Đề tài tự do
Hình thức tổ Số giờ
chức dạy học
TC
Lí thuyết
Thực hành

3

Nội dung chính

Tiếp tục phác thảo
Duyệt phác thảo lần
2
Tìm hình (tạo hình)
Phóng hình khuôn
khổ 40 cm x 60
Thể hiện chất liệu
bột màu

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị

Đồ dùng học thực
hành môn bố cục
cơ bản
Phác thảo màu 5
cái
KT: 10 cm x 15
cm
Sử dụng tài liệu

Xêmina

Tự
học/Tự
NC/ Điền giã

KT - ĐG

1

Thảo luận phác thảo
đen trắng, màu
Phác thảo đủ số
lượng, đúng yêu
cầu
Dụng cụ kí hoạ
Kí hoạ hình ảnh liên Dụng cụ kí hoạ
quan
Bài kí hoạ thực tế
Xem tranh tại thư liên quan
viện
Sinh viên tự phân Nộp bài tập 3
tích, đánh giá
Sinh viên tự trình
Giảng viên tổng hợp bày bài thể hiện
ý kiến nhận xét, kết Thảo luận
luận đánh giá
Đánh giá:
Đúng yêu cầu
Đẹp, xấu
So sánh
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Tư vấn

Gợi ý tìm nhịp điệu
của sáng tối đậm
nhạt, màu sắc
Sử dụng các thủ pháp

Chuẩn bị phác
thảo
kí
hoạ,
nghiên cứu hình
dụng cụ vẽ tranh

Tuần 7: (Nội dung 4: Bài tập 4. Đề tài Sinh hoạt thành thị)
Hình thức tổ Số giờ
chức dạy học
TC
Lí thuyết
Thực hành

Nội dung chính

Xêmina

Bài tập 4. Đề tài Sinh
hoạt thành thị)
Lựa chọn đề tài phù
hợp
-Tìm ý tưởng cho nội
dung đề tài và bố cục
-Phác thảo
-Tìm tài liệu
Thảo luận về đề tài
sinh hoạt Sinh hoạt
thành thị
Các hoạt động
Đối tượng, Biểu
hiện, những tác phẩm
liên quan

Tự học/Tự NC
/ Điền giã

Kí hoạ thực tế
Phác thảo

KT - ĐG

4

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị

Đồ dùng học thực
hành môn Bố cục
cơ bản
Kí hoạ thực tế

Một số tranh về đề
tài Lễ hội
Phân tích trên trực
quan

Dụng cụ vẽ kí hoạ
Xem tranh của
các hoạ sĩ về Sinh
hoạt thành thị
Đồ dùng dụng cụ
vẽ tranh, kí hoạ
Duyệt phác thảo lần Phác thảo đen
1
trắng, mỗi ít nhất
Đánh giá thực hiện 5 cái KT: 10 cm x
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các yêu cầu
Sinh viên tự đánh giá
các yêu cầu bố cục
mảng, đậm nhạt,
chuyển động của ánh
sáng, tạo chất
Gợi ý các hướng tiếp
cận đề tài
Gợi ý các dạng thức
bố cục thể hiện nội
dung

Tư vấn

15 cm
Tài liệu: kí hoạ
thực tế
Treo bài
Thảo luận, đánh
giá
Chuẩn bị các
thông tin: Hiểu
biết, tài liệu về đề
tài
Nhớ lý thuyết
Các loại bút màu

Tuần 8(Nội dung 4 Bài tập 4. Đề tài Sinh hoạt thành thị)
Hình thức Số giờ
tổ chức dạy TC
học
Lí thuyết
Thực hành

Xêmina

3

Nội dung chính

Tiếp tục phác thảo
Duyệt phác thảo lần
2
Tìm hình (tạo hình)
Phóng hình khuôn
khổ 50 cm x 70
Thể hiện chất liệu
bột màu

Yêu cầu sinh viên Ghi chú
chuẩn bị

Đồ dùng học thực
hành môn bố cục
cơ bản
Phác thảo màu 5
cái
KT: 10 cm x 15
cm
Sử dụng tài liệu
Bài kí hoạ thực tế
Thảo luận phác thảo liên quan
đen trắng, màu
Phác thảo đủ số
lượng, đúng yêu
cầu
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Tự học/Tự
NC
Điền giã
KT - ĐG

Tư vấn

1

Kí hoạ hình ảnh liên
quan
Xem tranh tại thư
viện
Tín chỉ 2
Sinh viên tự phân
tích, đánh giá
Giảng viên tổng hợp
ý kiến nhận xét, kết
luận đánh giá

Dụng cụ kí hoạ

Nộp bài tập 4
Sinh viên tự trình
bày bài thể hiện
Thảo luận
Đánh giá:
Đúng yêu cầu
So sánh nhận xét
Gợi ý tìm nhịp điệu Chuẩn bị phác
của sáng tối đậm thảo
kí
hoạ,
nhạt, màu sắc
nghiên cứu hình
Sử dụng các thủ pháp dụng cụ vẽ tranh
Tạo chất

7. Chính sách đối với môn học
- Thực hiện đầy đủ nội dung trong đề cương môn học.
- Thiếu một điểm thành phần, không có điểm hết môn.
- Ý tưởng xây dựng bố cục,phác thảo phải được sự đồng ý của Giảng viên
mới thể hiện
- Các bài tập phải nộp đúng hạn.
- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ)
- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn
học.
+ Mục đích và trọng số kiểm tra
Hình thức
Mục đích, hình thức KT - ĐG
Trọng số
Đánh giá thường xuyên
Ý thức học tập, chuyên cần
10%
Bài tập theo nội dung
Bài thực hành mỹ thuật
40%
Bài thi hết môn
Bài thực hành mỹ thuật
50%
+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ĐG.
-

Tiêu chí đánh giá bài thực hành:
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+ Bài vẽ có cách thể hiện sáng tạo

2 điểm

+ Thể hiện được nội dung chủ đề

2 điểm

+ Bài vẽ có nhịp điệu, không gian, hoà sắc, tương quan tốt

4 điểm

+ Sử dụng chất liệu bột màu tốt

1 điểm

+ Trình bày
Tổng:
Trưởng Khoa

Nguyễn Thái Hưng

1 điểm
10 điểm
Trưởng bộ môn

Nguyễn Hồng Vân

TM. Nhóm giảng viên

Trần Đức Hạnh
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Phụ lục 2
GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM
Bài 11: Vẽ tranh theo đề tài tự do
- Thời gian làm bài: 5 tiết ở lớp + 10tiết tự học
- Khuôn khổ:60x80
- Chất liệu: Bột màu, màu Oát
I. Mục tiêu cần đạt được:
- Phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo để vận dụng trong các đề tài theo ý
thích.
- Rèn luyện kĩ năng thể hiện một bài vẽ theo nội dung và hình thức tự chọn.
- Khai thác được khả năng tìm, chọn và vận dụng yếu tố siêu thực trong
tranh thờ người Sán Dìu ứng dụng trong chủ đề đã chọn.
II.Chuẩn Bị:
- Giáo viên chuẩn bị giáo án và một số tranh mẫu về đề tài sinh hoạt lao
động, học tập, lễ hội đề tài tự do cho sinh viên tham khảo. Một số tranh thờ
Sán Dìu mang yếu tố siêu thực.
- Sinh viên: giấy, bút lông, bột màu, tài liệu tham khảo
III. Phương pháp:
- Gợi mở - Thực hành
IV. Tiến trình lên lớp:
Nội dung

Hoạt động của GV và SV

1. Tìm và chọn nội dung đề tài:
- Là một đề tài phong phú, có thể vẽ GV:
nhiều chủ đề khác nhau.

- Đưa tranh, ảnh minh hoạ

- Đặt nhiều câu hỏi để mỗi sinh viên tự - Hướng dẫn cách tìm
tìm nội dung chủ đề, chọn cách thể hiện chọn nội dung đề tài.
riêng.
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- Vẽ tranh theo đề tài tự chọn, người vẽ SV: Quan sát hình minh
có thể tự tìm, chọn và vẽ theo ý thích của hoạ
mình với các đề tài và chủ đề khác nhau,
không bắt buộc phải theo một nội dung nhất
định nào đó. Việc đó nhằm thoả mãn sự tìm
tòi sáng tạo với những sở trường khác nhau
để khai thác đề tài, thực hiện được những
hình tượng đó say mê và ấp ủ cũng như rung
cảm trong nghệ thuật tạo hình.
2. Phương pháp vẽ tranh bố cục
Bước 1: Tìm ý tưởng và xây dựng bố cục:
Xếp đặt mảng chính, mảng phụ không SV: Thực hành
theo những nguyên tắc bố cục cổ điển như GV: Quan sát, nhận xét
gần to xa nhỏ, gần tỏ xa mờ...Vẽ bố cục theo
lối đồng hiện, sử dụng các yếu tố siêu thực
học tập từ tranh thờ Sán Dìu như: màu sắc,
hình mảng, không gian
Bước 2: Vẽ hình:
Dựa vào nội dung và các mảng hình để
vẽ người, vẽ cảnh vật mà vẫn giữ được bố
cục đã dự kiến nói lên nội dung của tranh.
Đây là giai đoạn hệ thống hình tượng
nghệ thuật của bố cục chỉ thuần bằng đường
nét. Người vẽ thông qua tư duy, sử dụng tư
liệu để xây dựng cái sườn của tác phẩm.

SV: Thực hành
GV: Quan sát, nhận xét
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Bước 3: Phác thảo bố cục đen trắng, màu:
a. Phác thảo đen trắng
- Làm phác thảo đen trắng là bước đầu
nghiên cứu tìm tòi sắp xếp những hình ảnh,
cảnh vật bằng mảng hình to, nhỏ dể diễn ý xây
dựng chủ đề sao cho hài hoà về hình mảng và
đậm nhạt tạo cho người vẽ chủ động khi làm
phác thảo màu tránh được tình trạng hình
mảng, đậm nhạt lộn xộn, màu sắc bợt bạt.
Bước làm phác thảo đen trắng tốt sẽ góp phần
quan trọng quyết định đối với bức tranh.
- Cần tạo nên các mảng đậm mảng nhạt,
mảng sáng, mảng tối, mảng trung gian để
diễn tả nhân vật cũng như không gian và tạo
nên thế cân bằng về trọng lượng của bố cục.
b. Phác thảo màu:
- Đầu tiền ta phải phóng hình lên khuôn
khổ quy định. Cần chú ý đến tỷ lệ giữa khuôn
khổ của phác thảo và khuôn khổ bản vẽ. Khi
phóng hình cần phải vẽ kỹ các đặc điểm của
nhân vật và đồ vật trong cảnh. Cần chú ý đến
tỷ lệ của nhóm người chính phụ.
- Giai đoạn này cần có những yếu tố
sáng tạo để có sự thăng hoa trong quá trình đi
tìm màu sắc, vì màu sắc là tinh cảm, linh hồn
của bức tranh.
Bước 4: Thể hiện (phóng hình, vẽ màu):

SV: Thực hành
GV: Quan sát, nhận xét
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- Đây là bước phóng lớn theo tỉ lệ, đúng
khuôn khổ quy định và tiến hành tô màu
hoàn chỉnh bài. Khi tô màu cũng phải thực
hiện từ toàn bộ đến chi tiết, từ mảng lớn đến
mảng nhỏ, từ màu nhạt đến màu đậm.
Thường có 3 phương pháp phóng tranh:
+ Phóng theo cách kẻ ô bàn cờ.
+ Phóng theo cách kẻ ô chữ nhật.
+ Phóng theo cách kẻ đường chéo
- Khi vẽ màu, phải trung thành với tinh
thần của các mảng sáng tối, đậm nhạt, sắc
màu của phác thảo. Do vậy, khi vẽ màu cần
phải so sánh tương quan đậm nhạt của phác
thảo cũng như tương quan về các diện,các
hình, các sắc độ tương phản, tương hỗ, các
sắc nhị của màu sắc để tác phẩm để đạt được
theo ý muốn.
Cần lưu ý: khi vẽ màu trong tranh là
phải so sánh màu, những màu sắc tách biệt,
đối chọi để làm rõ, làm tôn hình tượng chủ đề
định nhấn mạnh, nhưng tất cả phải hài hòa
trong tổng thể bức tranh.
Quá trình vẽ màu cần phác thảo toàn bộ
bức tranh trước, vẽ nhanh và vẽ kín hết cả
mặt tranh chứ không nên vẽ kỹ và xong từng
chỗ một. Sau đó điều chỉnh từng bước, từng
chỗ. Trông quá trình vẽ luôn so sánh, quan

SV: Thực hành
GV: Quan sát, nhận xét

113
sát theo phác thảo cần chính xác bức tranh
của mình vẽ nằm trong tông màu chủ đạo
nào? Tránh xa đà vào lối diễn tả cảm xúc
mang tính chi tiết bố cục không có trọng tâm,
không có sự hài hòa, hấp dẫn của bố cục và
màu sắc.
Bước 5: Hoàn thiện bài:
Tiếp tục giải quyết và đẩy sâu toàn bộ SV: Thực hành
bài vẽ

GV: Quan sát, nhận xét

Điều chỉnh các hình mảng, nét, đậm
nhạt, nóng lạnh cho phù hợp
Xử lí màu và kết hợp tỉa nét.
* Đánh giá
Đánh giá cho điểm theo thang điểm 10 :

SV: Thực hành

- Loại Giỏi (9 - 10 điểm):

GV: Quan sát, nhận xét

Đối với vẽ bố cục sinh hoạt, văn hóa, lễ
hội...: Vẽ được tranh bố cục thể hiện đúng
nội dung của chủ đề, có bố cục đẹp, sử dụng
được yếu tố siêu thực từ tranh thờ Sán Dìu
sắp xếp hợp lý các nhân vật, thể hiện được
màu, nét, mảng hình sinh động, ttạo được hòa
sắc,.
- Loại khá (8 - 7 điểm):
: Bài vẽ có bố cục cân đối, có trọng tâm,
thể hiện được nội dung, màu sắc, hình mảng.
- Loại trung bình (6 - 5 điểm):
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Phô lôc 3
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MANG YẾU TỐ SIÊU THỰC
[Nguồn: https://nguyendinhdang.wordpress.com/tag/su-dai-dangcua-ky-uc/ (truy cập ngày 15/6/2018]

3.1. Sự dai dẳng của kí ức - Dali

3.2. Nô h«n - Klimt
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3.3. Người dụ rắn - Rousseau - Ảnh nguồn Internet

116
Phụ lục 4
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGHI LỄ CẤP SẮC
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 25/4/2018]
4.1. Nghi lễ cấp sắc

117

118
4.2. Những vật dụng thực thi trong lễ cấp sắc

119
4.3. Lễ Tang ma người Sán Dìu Đồng Hỷ - TN

Nguồn: Tác giả chụp ngày 25/4/2018 tại Đồng Hỷ Thái Nguyên
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4.4. Những vật dụng thực thi trong lễ tang ma

121
Phụ lục 5
TRANH THỜ NGƯỜI SÁN DÌU Ở XÃ NAM HÒA
ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN
5.1. Bộ tranh Tam đàn

Nguồn: Tác giả chụp ngày 25/4/2018 tại Đồng Hỷ Thái Nguyên
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5.2. Trích đoạn 12 nhịp Cầu Hoa

Nhịp cầu 1

Nhịp cầu 2

Nhịp cầu 3

Nhịp cầu 4

Nhịp cầu 5

Nhịp cầu 6

123

Nhịp cầu 7

Nhịp cầu 10

Nhịp cầu 8

Nhịp cầu 11

Nhịp cầu 9

Nhịp cầu 12

Nguồn: Tác giả chụp ngày 26/4/2018 tại Đồng Hỷ Thái Nguyên

124

Nguồn: Tác giả chụp ngày 26/4/2018 tại Đồng Hỷ Thái Nguyên
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5.3. Tranh tinh quân

Nguồn: Tác giả chụp ngày 26/4/2018 tại Đồng Hỷ Thái Nguyên
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5.4. Tranh Thổ Thần

Nguồn: Tác giả chụp ngày 26/4/2018 tại Đồng Hỷ Thái Nguyên

Trích đoạn “Tả Thanh Long - Hữu Bạch hổ”
Nguồn: Tác giả chụp ngày 26/4/2018 tại Đồng Hỷ Thái Nguyên
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5.5. Tranh Mẫu thượng ngàn

[Nguồn: https://candongsolinhvietnam.com mau-thuong-ngan.html
(truy cập ngày 15/6/2018]
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5.6. Tách màu trong tranh thờ Sán Dìu
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5.7. Khai thác nét và mảng
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5.8. Khai thác không gian
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.
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5.9. Khai thác tạo hình nhân vật
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Phụ lục 6
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÁC GIẢ KHẢO SÁT ĐIỀN DÃ
TẠI ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN
(Nguồn: Tác giả chụp ngày 15.05.2018)

135

136

137
Phụ lục 7
Một số hình ảnh tác giả thực nghiệm trường Cao đẳng Hải Dương

7.1. Một số hình ảnh tác giả thực nghiệm trường Cao đẳng Hải Dương
[Nguồn: Nguyễn Văn Hạnh chụp tháng 6/2018]

138
7.2. Một số bài vẽ của lớp thực nghiệm năm 2018

Tranh đề tài tự do của sinh viên Nguyễn Thị Giang - Khóa 38
CĐSP Mĩ thuật
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 7/2018]

139

Tranh đề tài tự do của sinh viên Phạm Văn Tâm - Khóa 38
CĐSP Mĩ th+uật
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 7/2018]

140

Tranh đề tài tự do của sinh viên Trần Bá Khởi - Khóa 38
CĐSP Mĩ thuật
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 7/2018]
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Tranh đề tài tự do của sinh viên Hoàng Minh Bá - Khóa 38
CĐSP Mĩ thuật
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 7/2018]

Tranh đề tài tự do của sinh viên Đỗ Thu Huyền - Khóa 38
CĐSP Mĩ thuật
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 7/2018]
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Tranh đề tài tự do của sinh viên Nguyễn Văn Hòa - Khóa 38
CĐSP Mĩ thuật
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 7/2018]

Tranh đề tài tự do của sinh viên Minh Hà - Khóa 38
CĐSP Mĩ thuật
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 7/2018]
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Tranh đề tài tự do của sinh viên Đồng Thị Nga - Khóa 38
CĐSP Mĩ thuật
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 7/2018]

