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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

 Nghệ thuật trang trí là một loại hình ra đời từ rất sớm, bắt nguồn từ 

thực tế đời sống xã hội. Mỗi thời đại, trang trí có những đặc điểm và yêu 

cầu khác nhau, cũng nhƣ việc nhìn nhận cái đẹp của trang trí qua từng thời 

kì xã hội, tôn giáo cũng có nhiều vẻ riêng biệt. Trang trí luôn là một nhu 

cầu thiết yếu của con ngƣời, của xã hội, của nền kinh tế quốc dân và chiếm 

một vị trí quan trọng trong đời sống (kiến trúc, đô thị trang trí nội thất, 

trang trí ngoại thất, trang trí ấn loát, trang trí phục trang, trang trí điện ảnh 

sân khấu...).  

 Vẽ trang trí có ý nghĩa quan trọng trong việc đào SV ngành Mỹ thuật. 

Ngƣời GV Mỹ thuật ngoài những kiến thức chuyên môn còn phải có sự 

sáng tạo, tƣ duy về hình tƣợng để góp phần định hƣớng, phát triển trí tuệ, 

hình thành nhân cách và giá trị thẩm mỹ cho SV. Bộ môn Trang trí trong 

nhà trƣờng Mỹ thuật công nghiệp, hay các Trƣờng chuyên nghiệp lớn nhƣ 

Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Nghệ thuật Trung ƣơng, Đại học Mỹ 

thuật Hồ Chí Minh,... việc học tập bộ môn trang trí là một bƣớc chuẩn bị 

cho học tập chuyên khoa. 

 Nghiên cứu chƣơng trình của một số trƣờng Mỹ thuật tạo hình trên 

thế giới, nhiều trƣờng không đƣa môn trang trí vào hệ thống đào tạo hoặc 

đƣa với dung lƣợng rất ít so với các trƣờng Mỹ thuật tạo hình của chúng ta, 

nhƣ vậy nghệ thuật tạo hình của chúng ta có nhiều hình thức trang trí độc 

đáo, nó thể hiện trong nhiều tác phẩm tranh, tƣợng. Chính vì vậy, việc học 

tập trang trí trong các trƣờng Mỹ thuật đã góp phần xây dựng nền văn hóa 

đậm chất bản sắc dân tộc. 

Trƣờng Đại học Quảng Nam là một trƣờng đào tạo đa ngành, trong đó 

có giảng dạy Mỹ thuật cho chuyên ngành SPMT, ngành GDTH & MN. Nội 

dung và thời lƣợng cũng tập trung chủ yếu vào các hình thức trang trí , các 
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lớp chuyên ngành đƣợc chú ý hơn đến các bố cục tranh trang trí. Hiện nay, 

việc đào tạo những GV Mỹ thuật tƣơng lai đang đƣợc chú trọng, bởi họ 

chính là những ngƣời ƣơm mầm cho sự phát triển tƣ duy, cảm xúc, cái đẹp. 

Chính vì vậy bộ môn Trang trí sẽ giúp SV nắm đƣợc ngôn ngữ và đặc trƣng 

ngôn ngữ của nghệ thuật tạo hình nói chung, các phƣơng thức xây dựng 

hình tƣợng và bố cục tạo hình hội họa nói riêng.  

Nghệ thuật trang trí rất quan trọng nên việc lựa chọn họa tiết luôn có 

vị trí và vai trò đặc biệt về chủ đề, tinh thần và văn hóa của mỗi dân tộc, 

cho nên mỗi dân tộc đều có những đặc điểm, ý nghĩa riêng đều chứa đựng 

những giá trị và sắc thái văn hóa của vùng miền. Ở Quảng Nam, tại các 

công trình kiến trúc Chăm, ngƣời ta thƣờng nhắc đến các họa tiết trang trí 

trên những hình tƣợng đó. Vì vậy, một số họa tiết hoa lá hay động vật đƣợc 

trang trí trên các công trình kiến trúc, các tƣợng thần, vũ nữ, trang trí bệ 

thờ, bệ tháp mang mỗi ý niệm riêng, nó tƣợng trƣng cho vẽ đẹp thần bí, 

huyền ảo, tƣ tƣởng sâu kín. Từ ý nghĩa tâm linh ấy, nhóm họa tiết hoa lá  

đã trở thành hình tƣợng trong kiến trúc và điêu khắc của ngƣời Chăm. 

Nhiều quốc gia phƣơng Đông khác cũng ƣa chuộng hoa lá với dạng nét 

biểu tƣợng khác nhau. 

 Chính vì vậy, nó đƣợc thể hiện rất nhiều trong điêu khắc Chăm, họa 

tiết hoa văn này đƣợc thể hiện khá nhiều hầu nhƣ khắp các phong cách 

nghệ thuật, đƣợc cách điệu và chạm khắc sắc sảo, đƣờng nét mạnh mẽ, 

uyển chuyển, sinh động và có giá trị về nghệ thuật. Thấy đƣợc giá trị thẩm 

mỹ đó, chúng tôi ƣu tiên sử dụng họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm để 

đƣa vào giảng dạy nhằm phát huy và giữ gìn những giá trị nghệ thuật thông 

qua bộ môn trang trí này. 

Là ngƣời sinh sống tại Quảng Nam, cũng là ngƣời trực tiếp giảng dạy 

bộ môn Trang trí, tôi luôn trăn trở làm thế nào để góp phần nhỏ bé của 
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mình vào việc gìn giữ giá trị vốn quý của nghệ thuật Điêu khắc Chăm Mỹ 

Sơn. Vì vậy việc nghiên cứu, sƣu tầm, đánh giá, phân tích có hệ thống 

nhằm lƣu truyền những tinh hoa của nghệ thuật Điêu khắc truyền thống nói 

chung và nghệ thuật điêu khắc Chăm nói riêng là một việc làm cần thiết. 

Đề tài đƣa ra một số phƣơng pháp dạy học tích cực, phát huy khả năng 

tƣ duy của SV, từ đó có thể giúp họ trở nên hứng thú hơn trong các giờ học  

Mỹ thuật và cuối cùng đảm bảo cho SV ngành SPMT sau khi ra trƣờng có 

thể giảng dạy đƣợc bộ môn Mỹ thuật nói chung và phân môn vẽ trang trí 

nói riêng ở bậc THCS một cách hiệu quả. 

Từ thực tiễn trên đây, tôi chọn đề tài:  Ứng dụng họa tiết trang trí của 

điêu khắc Chăm trong dạy học môn trang trí ngành sư phạm Mỹ thuật 

Trường Đại Học Quảng Nam làm đề tài nghiên cứu trong luận văn của mình.   

2. Lịch sử nghiên cứu 

Từ trƣớc đến nay, đã có một số luận văn Thạc sĩ cùng các khóa luận 

tốt nghiệp đại học viết về thực trạng và các giải pháp góp phần nâng cao 

chất lƣợng dạy và học Mỹ thuật nói chung và phân môn Trang trí nói riêng 

ở một số trƣờng.  Nhiều đề tài nghiên cứu về họa tiết hoa lá nhƣ:  

- Đề tài nghiên cứu khoa học của Ths. Trần Thị Cải, Một số biện 

pháp nâng cao chất lượng học trang trí - bố cục với sinh viên Trường 

ĐHNT Trung ương. 

- Đề tài nghiên cứu khoa học của Ths. Trần Đình Tuấn, Hình tượng con 

người trong nghệ thuật chạm khắc Đình làng, ứng dụng trong giảng dạy bộ 

môn trang trí, bố cục ở Trường ĐHNT Trung ương. 

- Đề tài nghiên cứu khoa học của Nguyễn Minh Thùy, Tính cân bằng 

trong nghệ thuật Điêu khắc Chăm pa. 

- Luận văn của học viên Nguyễn Thị Minh Ánh, Một số phương pháp 

nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Trang trí . 
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- Khóa luận của SV Vũ Thị Dung, Nghệ thuật điêu khắc và  trang trí qua 

một số pho tượng ở chùa Dâu. 

- Khóa luận của SV Nông Văn Dũng, Hoạ tiết hoa sen trong các công 

trình kiến trúc cổ Việt Nam thời phong kiến. 

- Phan Quốc Anh (2001), Đôi nét ảnh hưởng của tôn giáo Ấn Độ đối với 

văn hóa Chăm Bà la môn Ninh Thuận, tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 6. 

- Phạm Xuân Biên (1990), Tính đa dạng của văn hóa Chăm, tạp chí 

khoa học xã hội, số 4. 

- Ngô Văn Doanh (2002), Văn hóa cổ Champa, Nxb Văn hóa dân tộc. 

- Trần Thị Hồng, Cách tạo họa tiết giúp SV học tốt môn Trang trí . 

Nhìn chung, những nghiên cứu trên đã phản ánh tình hình thực tiễn ở 

một số trƣờng Đại học, Cao đẳng trong việc giảng dạy các môn Trang trí 

thông qua các họa tiết và hình tƣợng, đồng thời nêu lên đƣợc một số 

phƣơng hƣớng đổi mới góp phần nâng cao chất lƣợng môn vẽ trang trí cho 

SV Mỹ thuật trong các nhà trƣờng này. Tuy vậy, những nghiên cứu khoa 

học cụ thể, những hội thảo chuyên sâu về môn Trang trí đề tài họa tiết hoa 

lá của điêu khắc Chăm dành cho SV tại trƣờng Đại học Quảng Nam thì đến 

nay vẫn chƣa có. 

 Từ thực tế nêu trên, tôi chọn đề tài Ứng dụng họa tiết trang trí của 

điêu khắc Chăm trong dạy học môn Trang trí ngành Sư phạm Mỹ thuật 

Trường Đại học Quảng Nam làm đề tài nghiên cứu trong luận văn của mình. 

Tác giả mong muốn đóng góp một phần nghiên cứu của mình trong việc nâng 

cao chất lƣợng dạy và học môn Trang trí thông qua họa tiết hoa lá của nghệ 

thuật điêu khắc Chăm cho SV Mỹ thuật tại trƣờng Đại học Quảng Nam trong 

giai đoạn hiện nay. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

         Từ những nghiên cứu về thực trạng dạy và học, chƣơng trình, giáo 

trình nhằm tìm ra một số biện pháp, phƣơng pháp nhằm nâng cao chất 
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lƣợng dạy học Mỹ thuật nói chung và môn Trang trí nói riêng cho SV Mỹ 

thuật của trƣờng Đại học Quảng Nam. Từ đó, SV đƣợc trang bị những kiến 

thức về họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm thông qua môn Trang trí một cách 

tốt nhất khi ra trƣờng và áp dụng trong quá trình giảng dạy sau này. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Tìm hiểu các hình thức, nguyên tắc trang trí, cách thức thể hiện họa 

tiết hoa lá của điêu khắc Chăm vào môn học Trang trí nhằm nâng cao kỹ 

năng tạo hình cho SV ngành SPMT tại Trƣờng Đại học Quảng Nam. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm  

Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam trong dạy học môn Trang trí. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài luận văn này đƣợc nghiên cứu trong phạm vi họa tiết hoa lá của 

điêu khắc Chăm  Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

 Khảo cứu giờ học các môn Mỹ thuật - học phần trang trí của SV 

ngành SPMT, trƣờng Đại học Quảng Nam. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng một số phƣơng pháp nghiên cứu sau: 

Phƣơng pháp phân tích tổng hợp: Phân tích các tài liệu liên quan tìm 

ra các hƣớng nghiên cứu phù hợp và khả thi. Tổng hợp các kết quả phân 

tích, đƣa ra những bài tập rèn luyện phù hợp. 

Phƣơng pháp thực hành luyện tập. 

Phƣơng pháp nghiên cứu thực tế, điền dã: ghi chép thực tế,minh họa, 

bản dập, phỏng vấn, chụp ảnh,… 

6. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn cung cấp những vấn đề lí luận và đánh giá nói chung về thực 

trạng việc giảng dạy bộ môn vẽ trang trí thông qua họa tiết hoa lá của điêu 

khắc Chăm cho SV ngành SPMT tại Trƣờng Đại học Quảng Nam. 
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Luận văn là tài liệu tham khảo trên lĩnh vực giảng dạy học phần Trang 

trí cho SV Cao đẳng SPMT ở các cơ sở đào tạo khác trên địa bàn tỉnh và 

những đồng nghiệp quan tâm đến vấn đề này. 

7. Bố cục của luận văn 

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

gồm có 2 chƣơng cụ thể nhƣ sau: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực trạng dạy học môn Trang trí cho sinh 

viên cao đẳng sƣ phạm Mỹ thuật. 

Chƣơng 2: Biện pháp khai thác họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm 

Mỹ Sơn trong dạy học môn Trang trí. 
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Chƣơng 1 

CƠ  SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG  DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ 

CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƢ PHẠM MỸ THUẬT 

1.1. Khái quát mônTrang trí 

1.1.1. Trang trí 

Trang trí là một ngành Mỹ thuật gần gũi và gắn bó với con ngƣời. 

Khi nói đến Mỹ thuật, ngƣời ta chú ý đến các đặc điểm nhƣ: đƣờng nét, bố 

cục, màu sắc bởi chúng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra cái đẹp. 

Trang trí luôn là một nhu cầu thiết yếu của con ngƣời, của xã hội và 

chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống. Từ xa xƣa, trang trí luôn luôn 

gắn bó với đời sống con ngƣời, bất kỳ dân tộc trên thế giới cũng có những 

màu sắc và đƣờng nét riêng biệt, mang dấu ấn bản sắc dân tộc của mình. 

Trang trí là những cái đẹp do con ngƣời sáng tạo nhằm phục vụ cuộc 

sống, giúp đời sống con ngƣời và xã hội trở nên tốt đẹp và hoàn thiện hơn. 

Vậy Trang trí là gì? “Theo cách hiểu thông thƣờng, trang trí là nghệ thuật làm 

đẹp. Nó giúp cuộc sống xã hội thêm phong phú và con ngƣời hoàn thiện hơn. 

Ý thích làm đẹp, mong muốn cái đẹp luôn tồn tại trong mỗi con ngƣời dù 

ngƣời đó là ai và sống trong hoàn cảnh nào…” [11, tr.5]. Có ý kiến cho rằng: 

“Trang trí là nghệ thuật sắp xếp đƣờng nét, hình mảng, họa tiết, hình khối, 

đậm nhạt, màu sắc… để tạo nên một sản phẩm đẹp, phù hợp với nội dung 

và đáp ứng đƣợc nhu cầu thẩm mĩ của con ngƣời” 17, tr.57. 

  Nhƣ vậy, có thể nói trang trí là một loại hình nghệ thuật ra đời rất sớm 

so với nhiều loại hình nghệ thuật khác. Có lẽ từ khi có con ngƣời trên quả đất  

và thông qua quá trình lao động có ý thức và có tổ chức tác động vào tự nhiên 

vì sự tồn tại và phát triển xã hội của loài ngƣời, con ngƣời đã tiến hành đồng 

hóa thẩm mỹ trƣớc hết là công cụ sản xuất, các sản phẩm lao động, sau đó con 

ngƣời mới nhận thức đƣợc vẻ đẹp trong thiên nhiên, xã hội và bản thân con 
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ngƣời. Có thể nói nghệ thuật trang trí ra đời cùng với xã hội loài ngƣời, nó đáp 

ứng nhu cầu làm đẹp, nhu cầu về thẩm mỹ của con ngƣời. 

1.1.2. Đặc điểm và nghệ thuật Trang trí với đời sống xã hội 

  Macxim Goorki từng nói: “Con ngƣời vốn bản tính là nghệ sĩ. Bất cứ ở 

đâu và lúc nào con ngƣời cũng muốn đƣa cái đẹp vào cuộc sống”. 

  Nghệ thuật trang trí cũng nhƣ các loại hình nghệ thuật khác đều tác 

động trực tiếp đến tâm sinh lý con ngƣời, mặt khác nghệ thuật trang trí nói 

chung và các sản phẩm trang trí nói riêng nhằm đáp ứng hai yêu cầu đó là tính 

thực dụng và tính thẩm mỹ. Vì vậy, nghệ thuật trang trí thƣờng có những tác 

động trực tiếp đối với tâm lý, tình cảm con ngƣời. Khi ngƣời lao động làm 

việc trong môi trƣờng thuận lợi, không gian thoáng đãng, phƣơng tiện bài trí 

đẹp mắt, gọn gàng, màu sắc phù hợp sẽ có tác động tích cực đến tâm lý ngƣời 

lao động khiến họ làm việc hăng say và hiệu quả hơn, ngƣợc lại nếu làm việc 

trong môi trƣờng không có tính thẫm mỹ và không gian bó hẹp, màu sắc lòe 

loẹt sẽ dẫn tới tâm lý không tốt cho con ngƣời, hạn chế năng suất chất lƣợng 

và hiệu quả. 

  Cuộc sống hằng ngày của con ngƣời, với những phản ánh thuận nghịch 

với hoàn cảnh môi trƣờng sống có thể bực bội và cáu gắt có thể dễ thích nghi 

với cái xấu do môi trƣờng sinh ra, thị hiếu thẩm mỹ cũng trở nên thấp kém. 

Một lớp học đƣợc trang trí đẹp, hài hòa cũng tác động tích cực đến tâm lý của 

SV, hay những bữa cơm ngon cũng nhờ nhà cửa, bàn ghế, chén bát trang trí 

sạch đẹp, màu sắc thức ăn phong phú, mâm cơm gọn gàng chắc chắn sẽ có 

bữa cơm ngon miệng. Nhƣ vậy, nghệ thuật trang trí có tác động lớn đối với 

đời sống xã hội, qua những sản phẩm đƣợc làm đẹp thêm bởi nghệ thuật trang 

trí sẽ đóng góp phần định hƣớng, giáo dục xây dựng thị hiếu thẩm mĩ tốt cho 

con ngƣời đồng thời giúp hình thành một lối sống có văn hóa, có nhân cách. 

Chỉ cần nhìn một con ngƣời qua cách ăn, mặc, áo quần và sinh hoạt hằng 
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ngày và môi trƣờng sống đó thì chúng ta có thể biết tính cách thị hiếu và cuộc 

sống con ngƣời đó. 

  Nhu cầu hƣớng tới cái đẹp của con ngƣời luôn luôn mang tính khẳng 

định: con ngƣời cần phải đẹp "cả khuôn mặt, cả quần áo, cả tƣ tƣởng" (Tsê 

- khôp), và toàn bộ các quan hệ xã hội với những hoạt động cụ thể của 

chúng cũng cần phải "theo quy luật của cái đẹp" (Mác). Vì vậy, cái đẹp có 

quyền tuyệt đối tồn tại và phát triển. Cái đẹp là chuẩn mực, thƣớc đo để 

định giá và định hƣớng, là lý tƣởng thẩm mĩ mang tính phổ biến trong mọi 

lĩnh vực sống của con ngƣời nói riêng, của xã hội nói chung. Chỉ từ cái đẹp 

ngƣời ta mới có thể phủ đinh cái ác, cái giả, cái cũ. Trong nghệ thuật, cái 

đẹp hiện ra càng đầy đặn, rực rỡ sẽ càng có sức lôi cuốn. 

1.1.3. Nội dung cơ bản môn Trang trí 

  Môn trang trí cần có sự sáng tạo, tƣ duy của SV, ngoài ra còn là sự 

quan sát, thể hiện cảm xúc, phong cách, cảm xúc của từng ngƣời, ngoài ra 

nó ảnh hƣởng rất lớn tới cuộc sống con ngƣời, có tất cả các vật dụng hằng 

ngày, nó làm cuộc sống trở nên phong phú, đa dạng.  

Chƣơng trình trang trí hệ chuyên ngành Mỹ thuật đƣợc đào tạo xây 

dựng và thực hiện trong các năm học, nội dung môn học đều xây dựng trên 

3 hệ thống bài từ thấp đến cao nhƣ: 

- Trang trí cơ bản: bao gồm các bài học trang trí cơ bản nhƣ: khái 

niệm về nghệ thuật trang trí, nghiên cứu vốn cổ, nghiên cứu cách điệu và 

hoa lá quả, chim thú, màu sắc, các quy tắc bố cục trang trí cơ bản, trang trí 

hình vuông tròn…các loại bài tập này vận dụng các luật trang trí một cách 

chặt chẽ khi vẽ hình mảng, vẽ họa tiết và vẽ màu. Ngƣời học tập nghệ thuật 

trang trí cho dù ở cấp học nào và chuyên ngành trang trí nào cũng đều khởi 

đầu học tập qua các bài bố cục trang trí phẳng cơ bản trong các hình kỷ hà 

(nhƣ trang trí hình vuông, trang trí hình tròn, hình chữ nhật…). Đồng thời 

vận dụng các kiến thức đã đƣợc học tập trong bố cục kỹ hà (hình học) nói 
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trên vào việc thực hiện các bài tập trang trí phẳng mang tính vận dụng khác 

nhƣ (trang trí gạch hoa, trang trí khăn quàng, dĩa treo tƣờng, diềm tƣờng, 

thảm nền…). Vì vậy việc ứng dụng họa tiết vào các bài trang trí là phù hợp, 

các quy tắc trang trí cơ bản đều đƣợc vận dụng trong tất cả các hình thức 

trang trí cơ bản, tuy nhiên tùy theo tính chất, loại hình và đặc biệt tùy theo 

tính chất của diện trang trí mà hình thức vận dụng sẽ thay đổi và vận dụng 

sẽ thay đổi cho phù hợp và có quy tắc sẽ nắm phần chủ đạo. Vì vậy khi ứng 

dụng các họa tiết và họa tiết mới đƣa vào trang trí trong tất cả các bài cho 

SV học tập cần phải tìm hiểu ý nghĩa, đặc điểm... 

- Trang trí ứng dụng: Ngày nay xã hội càng phát triển, càng văn 

minh thì tính kỹ thuật và thẩm mỹ càng đƣợc kết hợp chặt chẽ và cấu thành 

tồn tại trong nhau một cách hoàn hảo. Con ngƣời không chỉ có nhu cầu sử 

dụng mà còn có nhu cầu về mặt hình thức vẻ đẹp ở chính trên ngay các đồ 

dùng hàng ngày. Từ cái đĩa, bát ăn cơm, cái chén uống nƣớc... đều cần tạo 

dáng, chất liệu, màu men trang trí và sử dụng thuận tiện bền đẹp. Thuận 

tiện sinh hoạt của các nhu cầu khác nhƣ: ăn mặc, đồ dùng, quạt điện,... Tất 

cả đều là nhu cầu trong đời sống mà trang trí ứng dụng phải đáp ứng. 

Những đòi hỏi khách quan đó đối với mỗi sản phẩm hàng hóa ngày càng 

cao hơn cả hai mặt: đẹp và ích dụng, gắn bó trong đời sống tinh thần và vật 

chất của con ngƣời. 

 - Trang trí cơ bản kết hợp tính chất ứng dụng nhƣ: khăn quàng, dĩa 

treo tƣờng, diềm tƣờng, vải hoa, tranh cổ động,… trang trí ứng dụng là 

trang trí có tên gọi cụ thể, các loại bài tập này vận dụng các quy luật chung 

nhƣng linh hoạt, thoáng hơn còn phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của đồ 

vật, và nhƣ vậy trang trí có tính ứng dụng có yêu cầu riêng.  

Trong hệ thống bài học của chƣơng trình trang trí, ngoại trừ các bài 

học thuần túy lý thuyết, còn lại tất cả đều kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và 

hƣớng dẫn thực hành. 



 

 

 

 

11 

1.1.4. Mục đích yêu cầu bộ môn Trang trí  

Có thể nói bộ môn Trang trí trong đào tạo nghệ thuật tạo hình có vị 

trí rất quan trọng, mục đích của bộ môn trang trí có nội dung nhƣ sau: 

- Nâng cấp, trang bị những kiến thức cơ bản về nghệ thuật trang trí 

đã đƣợc học ở hệ trung học Mỹ thuật. 

- Việc học tập trang trí giúp SV phát huy óc sáng tạo để có cảm 

xúc sáng taọ phong phú, đây là điểm quan trọng trong giảng dạy bộ môn 

Trang trí. 

- Rèn luyện giáo dục ý thức thẩm mĩ, nâng cao thị hiếu thẩm mĩ 

của SV. 

- Giúp SV có ý thức yêu mến gìn giữ bảo tồn, tiếp thu vốn truyền 

thống nghệ thuật dân tộc. 

Chính thông qua bộ môn này mà SV đƣợc mài dũa nâng cao năng 

lực của bản thân. SV có thể vận dụng hiểu biết của môn này để hỗ trợ thêm 

các môn học khác. 

1.1.5. Phương pháp dạy học Mỹ thuật và phân môn vẽ trang trí 

Phƣơng pháp dạy học Mỹ thuật và phân môn Trang trí đều mang tính 

đặc thù trong chƣơng trình giáo dục ở trƣờng phổ thông cũng nhƣ chƣơng 

trình các hệ CĐ, ĐH chuyên ngành. Vì vậy, muốn đạt đƣợc mục tiêu dạy 

học cần có những phƣơng pháp dạy học đặc trƣng, nền tảng, so với những 

phƣơng pháp dạy học của các bộ môn khác 

Khái niệm phƣơng pháp dạy học “là cách thức hoạt động của GV và 

học sinh, trong đó GV là ngƣời chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy và học, 

học sinh là ngƣời tổ chức, chủ động tham gia các hoạt động học tập nhằm 

đạt đƣợc các mục tiêu dạy - học” [15,tr.185]. 

Nhƣ vậy phƣơng pháp dạy học là cách thức tổ chức thực hiện một 

hoạt động theo chiều hƣớng tích cực nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Để đạt 

đƣợc hiệu quả, hoạt động giáo dục sử dụng nhiều phƣơng pháp khác nhau, 
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trong phƣơng pháp dạy - học Mỹ thuật cũng nhƣ vậy, do đặc thù của bộ 

môn nên GV cần vận dụng phƣơng pháp dạy - học phù hợp nhằm phát huy 

tính tự giác, chủ động sáng tạo của SV.  

Một số phƣơng pháp giảng dạy truyền thống, phổ biến, đã đƣợc hầu 

hết các GV áp dụng rất nhiều năm trong giảng dạy bộ môn Mỹ thuật và 

phân môn Trang trí. Nhƣng trong chƣơng trình học dành cho hệ cao đẳng 

chuyên ngành Mỹ thuật thì việc sử dụng các phƣơng pháp có thể linh hoạt 

hơn, nhƣng vẫn sử dụng các phƣơng pháp chủ yếu trong dạy học cho SV. 

Trong phạm vi của luận văn chúng tôi xin đƣa ra 4 phƣơng pháp 

sau: phƣơng pháp quan sát, phƣơng pháp trực quan, phƣơng pháp gợi mở, 

phƣơng pháp luyện tập. 

* Phương pháp quan sát 

Phƣơng pháp quan sát đƣợc thể hiện qua cách GV hƣớng dẫn cho 

học sinh cách nhìn, cách ngắm đối tƣợng với mục đích nhất định 

để có những nhận xét, đánh giá chính xác về đối tƣợng,… Quan 

sát từ bao quát đến chi tiết: từ cái chung, cái lớn, cái tổng quát, 

toàn thể trƣớc, sau mới đến cái riêng, các chi tiết từng bộ phận. Có 

nhƣ vậy, nhận xét về đối tƣợng mới đúng, rõ ràng và khách quan 

15, tr.22. 

Trong phƣơng pháp chúng ta có thể vận dụng: 

- Xác định mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ quan sát 

- Hƣớng dẫn SV quan sát trọng tâm, đặc điểm của bài 

- Hƣớng dẫn SV quan sát đối tƣợng: quan sát bao quát đến chi tiết 

rồi quan sát toàn bộ, quan sát cần đối chiếu, so sánh để rút ra nhận xét 

khách quan. 

* Phương pháp trực quan 

Là phƣơng pháp sử dụng những phƣơng tiện trực quan, phƣơng tiện 

kỹ thuật dạy học trƣớc, trong và sau khi nắm tài liệu mới trong khi ôn tập, 

củng cố, hệ thống hoá và kiểm tra tri thức, kỹ năng. 
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Phƣơng pháp trình bày trực quan thể hiện dƣới hai hình thức minh 

hoạ và trình bày. 

Minh hoạ thƣờng trƣng bày những đồ dùng trực quan có tính chất 

minh hoạ nhƣ bức tranh, hình vẽ trên bảng… 

Trình bày thƣờng gắn liền với việc trình bày những thí nghiệm, 

những thiết bị kỹ thuật, chiếu phim đèn chiếu, băng video. 

Các phƣơng pháp dạy học trực quan nếu đƣợc sử dụng khéo léo sẽ 

làm cho các phƣơng tiện trực quan, phƣơng tiện kỹ thuật dạy học tạo nên 

nguồn tri thức là phƣơng tiện minh hoạ để khẳng định những kết luận có 

tính suy diễn và còn là phƣơng tiện tạo nên những tình huống vấn đề và 

giải quyết vấn đề. Vì vậy phuơng pháp dạy học trực quan góp phần phát 

huy tính tích cực nhận thức của SV. 

Trong phƣơng pháp dạy - học Mỹ thuật, phƣơng pháp trực quan 

đƣợc thể hiện qua cách GV trình bày nội dung, kiến thức qua đối tƣợng, 

hình ảnh, vật thật, nhằm giúp SV hiểu bài hơn.  

 * Phương pháp gợi mở 

 Phƣơng pháp gợi mở đƣợc thể hiện qua những câu hỏi phù hợp giúp 

SV suy nghĩ thêm để làm bài. Việc gợi ý phải cụ thể, làm thế nào để SV 

sáng tạo, làm bằng chính khả năng của mình. 

 - GV gợi mở trên thực tế bài vẽ của SV. 

 - Các câu gợi mở phải mang tính khích lệ, động viên, không mang 

tính phủ định hay mệnh lệnh. 

  * Phương pháp luyện tập 

 - Cung cấp kiến thức cơ bản của môn Mỹ thuật, những bài đầu của mỗi 

loại bài tập cần hƣớng dẫn kĩ phƣơng pháp thực hiện, những bài sau chỉ 

hƣớng dẫn những ý chính, để thời gian cho SV luyện tập thực hành.  

Môn học nào cũng cần phải luyện tập. Luyện tập để củng cố kiến 

thức. Với phân môn Trang trí, luyện tập đƣợc coi là hoạt động học 
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tập chủ yếu và thƣờng xuyên để củng cố kiến thức đã tiếp thu. 

Đồng thời trong quá trình luyện tập, HS còn tìm ra nhiều điều mới 

mẻ làm cho nhận thức trở nên phong phú, kiến thức càng trở nên 

sâu sắc hơn 15, tr.33.   

 Các bài học Mỹ thuật đƣợc lặp đi lặp lại và nâng cao dần qua các bài 

tập, vì vậy GV cần hƣớng dẫn kỹ cách vẽ ở những bài đầu, những bài sau 

chỉ cần nhắc lại những ý chính, dành thời gian cho SV thực hành.  

 Tạo cho SV có thói quen nghiên cứu kỹ yêu cầu bài tập để bài vẽ 

không chung chung, có sáng tạo cả về bố cục và xây dựng hình tƣợng. Ra 

bài tập và nêu yêu cầu cần đạt để SV nắm đƣợc trƣớc khi làm bài. 

 Trên đây, tôi đã liệt kê một số phƣơng pháp dạy học chủ yếu trong 

phân môn vẽ trang trí ,thì thấy đƣợc rằng: Những phƣơng pháp dạy học 

truyền thống sử dụng trong bộ môn Mỹ thuật và phân môn Trang trí là 

những cách thức dạy học quen thuộc, đã đƣợc ứng dụng và duy trì qua 

nhiều năm, cơ bản thì những phƣơng pháp dạy học này có nhiều ƣu điểm 

nhƣ: Đảm bảo tính chủ động của ngƣời dạy lƣợng thông tin đủ trong thời 

gian của một tiết dạy, kiến thức nội dung bài dạy có tính hệ thống, chặt chẽ. 

1.2. Một số đặc điểm của môn trang trí 

1.2.1. Họa tiết trang trí 

 Khi trang trí ngƣời ta thƣờng dùng các hình vẽ hoa lá, chim thú, các 

hình học (hình vuông, hình tròn…), đôi khi cả hình ngƣời, hình các công 

trình kiến trúc…  

 Vậy họa tiết là gì? “Họa tiết trang trí là các hình dùng để trang trí 

(hình vẽ, hình chụp). Họa tiết trang trí rất phong phú, là một trong những 

yếu tố cơ bản, cùng với màu sắc, đậm nhạt và bố cục tạo nên vẻ đẹp sinh 

động của hình thể trang trí” [14, tr.109]. 

  Những họa tiết trang trí thƣờng là những hình vẽ, đƣờng nét đƣợc 

thực hiện trong những bài vẽ, tranh trang trí, bố cục trang trí. Các họa tiết 
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trang trí thƣờng đƣợc nghiên cứu và vẽ lại từ các sự vật trong thiên nhiên từ 

những đề tài hoa, lá, quả đến các loại động vật và con ngƣời, nhƣng không 

đơn thuần bất kỳ họa tiết nào chúng ta cũng đều ứng dụng và đƣa vào trang 

trí đƣợc. Họa tiết trang trí là những hình vẽ sau khi nghiên cứu nhiều đối 

tƣợng trong thực tế, nhƣ cuộc sống, thiên nhiên đã đƣợc ngƣời họa sĩ dùng 

ngôn ngữ mỹ thuật để thể hiện và đơn giản cách điệu nó đi làm phong phú 

và thẩm mỹ, để làm và sáng tạo ra những họa tiết đẹp đòi hỏi cần nhiều 

thời gian và tƣ duy. 

 Những hình vẽ họa tiết hoa, lá, ngƣời, động vật, hình thể..., mang cả 

phong cách nghệ thuật trang trí riêng dễ nhận thấy của từng dân tộc. Hoạ 

tiết trang trí phải có hình thể rõ (đƣờng nét cụ thể, dứt khoát, có hình thể 

độc đáo) đƣợc sáng tạo theo lối vẽ đặc trƣng của vẽ họa tiết trang trí: vẽ 

đơn giản hoá, vẽ cách điệu hoá, đƣợc lặp lại theo phƣơng pháp vẽ đối xứng 

qua đƣờng trục, xen kẽ nhắc lại theo phƣơng pháp vẽ trang trí đƣờng diềm. 

 Họa tiết trang trí thƣờng là các họa tiết cách điệu từ hình ảnh thiên 

nhiên bao gồm các chi tiết nhƣ: hoa, lá, động vật...vv. Họa tiết trang trí có 

nhiều loại nhƣ : 

 Họa tiết dân tộc thƣờng đƣợc đơn giản và cách điệu ở dạng đối 

xứng, trau chuốt về đƣờng nét, hình trang trí cách điệu cao, nhƣ vậy chúng 

ta thấy rằng các nghệ nhân xƣa rất tài năng và có tính thẩm mỹ cao. 

 Muốn có tác phẩm đẹp thì phải có họa tiết trang trí đẹp, và muốn 

tạo ra những họa tiết đẹp thì phải nghiên cứu thiên nhiên và dựa vào thiên 

nhiên. Đành rằng một tác phẩm nghệ thuật nói chung, một tác phẩm hoặc 

công trình hoặc bài làm trang trí nói riêng phụ thuộc rất lớn vào óc tƣởng 

tƣợng và sáng tạo của ngƣời nghệ sĩ, song sẽ là duy tâm nếu chúng ta 

không nhận thức đƣợc rằng dù óc tƣởng tƣợng  của con ngƣời phong phú 

đến đâu cũng không phong phú bằng thiên nhiên và quan trọng hơn hết là 

không có trí tƣởng tƣợng nào lại không có cơ sở từ thực tế. 
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 Trong lịch sử nghệ thuật trang trí từ Đông sang Tây, từ xƣa tới nay 

có thể nói họa tiết phổ cập nhất chính là các họa tiết hoa lá quả, chim thú, 

động vật, tùy vào nhân sinh quan, đặc điểm tâm sinh lý, đặc điểm cuộc 

sống, khí hậu, môi trƣờng xung quanh…mà mỗi dân tộc có sự yêu thích 

khác nhau về các loại hoa lá quả và muông thú trong thiên nhiên. Ngƣời Âu 

châu thích hoa huệ, dây nho, lá nguyệt quế,… Ngƣời Việt Nam ta thích hoa 

sen, cúc, mai,… rất nhiều loại hoa lá quả chim thú đã đƣợc ông cha ta 

nghiên cứu đơn giản, cách điệu trong nghệ thuật trang trí bằng nhiều hình 

thức phong phú từ đơn giản đến phức tạp một cách khéo léo và tài tình. 

Trên mặt trống đồng từ thời đồ đồng xa xƣa, cha ông chúng ta đã biết sử 

dụng các hình chim cò, gà, hƣơu, nai để trang trí trên trống đồng. 

 Nhƣ vậy việc nghiên cứu hoa lá quả, động vật để hình thành và sáng 

tạo nên những họa tiết đẹp là không thể thiếu trong trang trí cuộc sống mà 

còn làm tƣ liệu thực hiện các bài trang trí, là một yêu cầu tất yếu đối với 

việc học tập môn Trang trí.  

1.2.2. Cách điệu trong trang trí 

  Họa tiết đƣợc sử dụng trong trang trí hầu nhƣ là những họa tiết đẹp, 

cách điệu, có tính nghệ thuật cao, cho nên muốn có một tác phẩm đẹp hay 

bài học đạt đƣợc kết quả thẩm mĩ thì ngƣời vẽ phải nắm vững các phƣơng 

pháp và các cách thức để cách điệu ra một đối tƣợng cụ thể nào đó. Hình vẽ 

có thể không giống vật thật, nhƣng tƣơng quan nhìn chung vẫn thể hiện 

đƣợc những nét đặc trƣng của sự vật đó khi nhìn sang một hình thức mới đã 

đƣợc cách điệu. 

Con ngƣời có vốn sống, kinh ngiệm sống càng sâu sắc bao nhiêu thì 

óc tƣởng tƣợng sáng tạo cũng sẽ phong phú bấy nhiêu, đó là khi cái đẹp 

trong nghệ thuật chính là cái đẹp trong cuộc sống và muốn làm trang trí tốt 

thì phải nghiên cứu thiên nhiên. Điều đó không có nghĩa là sao chép cái 
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hình ảnh trong thực tế thiên nhiên và đƣa ngay vào bài làm. Cái ghi chép 

đƣợc trong thiên nhiên chƣa phải là những họa tiết trang trí. Nói cách khác 

là phải biến cái ghi chép từ thực tế trở thành họa tiết trang trí bằng cách 

đơn giản hóa, lƣợc bỏ những cái không cần thiết không thuộc về bản chất 

và nâng nó lên một hình thức mới, mỹ hóa hình ảnh dƣới cách nhìn nghệ 

thuật phù hợp với nội dung và một hình thức trang trí cụ thể. Công việc này 

thƣờng đƣợc gọi là cách điệu hay sáng tạo họa tiết trang trí. 

1.2.3. Màu sắc trong trang trí 

 Màu sắc trong trang trí cũng không thể hiện giống thực mà cũng 

đƣợc cách điệu lên so với những đối tƣợng trong thực tế, cách tô màu trong 

một bài trang trí cũng có những đặc điểm riêng, có nhiều cách để trình bày 

để tạo chất trang trí, nhiều sắc thái khác nhau có thể tô chồng, tạo xốp, vệt, 

chấm…với cách trang trí đôi khi chúng ta cũng có thể sử dụng thủ pháp tạo 

chất đơn giản. 

 Tuy nhiên cho dù chúng ta có tô thoải mái phóng khoáng đi nữa, sử 

dụng thủ pháp nào thì các mảng màu trong bố cục trang trí thì phải ổn định 

và tạo hiệu quả cao nhất. 

1. 3. Vài nét về văn hóa Chăm Mỹ Sơn Quảng Nam 

1.3.1. Sơ lược Chăm Mỹ Sơn Quảng Nam 

Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km và cách 

thành cổ Trà Kiệu khoảng 20 km, [PL1, tr.76]  là tổ hợp bao gồm 

nhiều đền đài Chăm , tọa lạc trong một thung lũng kín có địa thế 

núi non hùng vĩ, thâm nghiêm. Nơi đây, với hơn 70 công trình 

kiến trúc đền tháp của nền văn minh Chăm đƣợc kết tinh trong 

những di chứng vật chất trƣờng tồn, chứa đựng những giá trị về 

lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật đƣợc tạo lập trong một thời 
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gian dài suốt 9 thế kỷ (từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ XIII), đƣợc 

đánh giá ngang hàng với các di tích nổi tiếng trong khu vực Đông 

Nam á nhƣ Ăngko, Pagan, Bôrôbudua [29]. 

 Văn hóa truyền thống của ngƣời Chăm là cƣ dân nông nghiệp lúa 

nƣớc, trong quá trình hình thành lịch sử của dân tộc Chăm thì đều tiếp 

thu rất nhiều nguồn văn hóa, chủ yếu là tôn giáo Ấn Độ nhƣ Ấn Độ giáo, 

Phật giáo,… Ngƣời Chăm có một nền văn hóa mang đậm tín ngƣỡng, 

chứa đựng loại hình tín ngƣỡng dân gian nhƣ: tín ngƣỡng phồn thực, 

tootem giáo, ma thuật,… 

 Với nhiều tầng lớp văn hóa và bề dày lịch sử, văn hóa dân tộc Chăm 

là những di sản phong phú, sinh động. Ngƣời Chăm cổ đã gửi tâm linh vào 

đất đá và đã biết dựa vào thiên nhiên để làm nên một Mỹ Sơn tráng lệ,  

thâm nghiêm, hùng vĩ. Đây là một bảo tàng kiến trúc điêu khắc nghệ thuật 

vô giá của nhân loại mà chúng ta cần gìn giữ và bảo tồn. 

  Nhƣ chúng ta đã biết, mảnh đất Quảng Nam giao thoa của nhiều nền 

văn hoá phát triển rực rỡ trong lịch sử nhƣ: văn hoá Sa Huỳnh, văn hoá 

Chăm, văn hoá Đại Việt. Quảng Nam đƣợc biết đến bởi 2 Di sản văn hóa 

Thế giới đƣợc UNESCO công nhận trong đó có: Khu đô thị cổ Hội An và 

Khu tháp Chăm - Mỹ Sơn. Ngoài khu tháp Chăm - Mỹ Sơn thì dấu ấn của 

nền văn hoá Chămpa còn lƣu lại trên đất Quảng Nam khá nhiều và vẫn còn 

tồn tại đến ngày nay nhƣ: Tháp Bằng An, Tháp Sáng (Phật viện Đồng 

Dƣơng), Nhóm tháp Chiên Đàn [PL1, tr.77], phế tích An Phú, nhóm tháp 

Khƣơng Mỹ [PL1, tr.76] trầm mặc, rêu phong cổ kính. 

1.3.2. Khái quát kiến trúc Chăm Mỹ Sơn 

  Kiến trúc Chăm với quá trình xây dựng liên tục suốt từ thế kỷ IV cho 

đến giữa thế kỷ XIII, các đền tháp ở Mỹ Sơn là những công trình kiến trúc 

chính thống của quốc gia và đều do các đời vua trị vì xây dựng. Vì vậy có 

thể nói rằng đền tháp là nơi tập trung thể hiện những gì tiêu biểu nhất, là 
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một trong những tinh hoa điển hình cho nền kiến trúc nghệ thuật đƣơng 

thời với những dạng thể kiến trúc độc đáo. Các phong cách kiến trúc đền 

tháp Chăm ở Mỹ Sơn và chính bản thân các đền tháp ở Mỹ Sơn lại tạo nên 

những nét riêng biệt cho việc dễ nhìn nhận ra phong cách kiến trúc nghệ 

thuật Chăm.  

  Trong số các dạng kiến trúc tháp Chăm, kiến trúc dạng quần thể 

thánh địa nhƣ Mỹ Sơn là độc đáo và hiếm có. Đƣợc bố trí theo cụm, từ hai 

hoặc nhiều tháp. Xung quanh có tƣờng bao, sân, đƣờng đi nối các tháp với 

nhau. Mỗi tháp có mỗi chức năng riêng tập trung thành từng nhóm, trong 

đó đền thờ chính nằm ở giữa, mỗi nhóm đều đƣợc bao quanh bởi những 

bức tƣờng dày đƣợc làm bằng gạch. Các cửa chính của tháp chính đều đƣợc 

thiết kế quay về hƣớng Đông (hƣớng về thần linh). Một vài tháp lớn chính 

có thêm cửa hƣớng Tây, trƣớc mặt đền thờ chính (KaLan) là một tháp cổng 

(Gopura) với cấu trúc nhỏ của hai cửa thông nhau: một cửa về hƣớng 

Đông, một cửa hƣớng vào đền chính, tiếp với tháp cổng thƣờng là căn nhà 

dài (Mandapa) có mái lợp ngói, bên trong rộng rãi vốn là nơi đón khách 

hành hƣơng và tiếp nhận lễ vật cũng nhƣ cử hành các vũ điệu trong các lễ 

cúng hiến cho thần linh. Xung quanh ngôi chính là các ngôi đền nhỏ hoặc 

các công trình phụ.  

   Phong phú nhất trong kho tàng văn hóa Chăm Mỹ Sơn là hệ thống 

tƣợng thần, tu sĩ, hoa văn trang trí, cỏ cây, muôn thú hòa quyện với thiên 

nhiên vũ trụ. Tất cả đƣợc sáng tạo vô cùng tỉ mỉ cùng với cấu trúc đền thờ, 

không gian hành lễ ghi dấu những nghi thức tôn giáo, thờ cúng, mang tính 

chất thiêng liêng nhƣng vẫn mang tính đặc trƣng của tâm hồn Chăm.  

  Rực rỡ và thành công với mảng vật liệu nề, kỹ thuật cao và hiện đại. 

Đền thờ đứng vững theo thời gian hàng ngàn năm. Biểu tƣợng cho một giai 

đoạn phát triển về mảng kiến trúc trong lịch sử xây dựng. Việc xử lí chất 

liệu thể hiện yếu tố mỹ thuật, những tính toán độ bền, những nghệ nhân đã 
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cho thấy kỹ thuật nung, tỉ lệ xây dựng, bàn tay và khối óc tài hoa của ngƣời 

nghệ nhân của dân tộc Chăm. 

  Với lịch sử phát triển lâu dài, đến hôm nay đền tháp Mỹ Sơn trở 

thành mảnh đất để những kiệt tác nghệ thuật, những tinh hoa văn hóa bừng 

cháy. Đây là nơi hội tụ của nhiều phong cách kiến trúc Chăm. Tất cả đều 

thể hiện trên đất nung và đá sa thạch, chính vì vậy mà vật liệu là thế mạnh 

của nghệ thuật Chăm Mỹ Sơn là một công trình nghệ thuật đặc sắc, độc đáo 

và có giá trị đến ngày hôm nay. 

1.3.3. Vài nét về họa tiết trên Điêu Khắc Chăm Mỹ Sơn 

Điêu khắc là một môn nghệ thuật mà ngƣời nghệ sĩ tác động vào 

những hình khối gọn gàng, tinh tế nhất nhằm thể hiện một hay nhiều ý 

nghĩa của tác phẩm. 

Nhƣ chúng ta đã biết, điêu khắc là tác phẩm nghệ thuật ba chiều 

đƣợc tạo ra bằng cách tạo hình hoặc kết hợp vật liệu nhƣ kim loại, đá, thủy 

tinh, hoặc gỗ. Vật liệu cũng có thể đƣợc sử dụng nhƣ đất sét, dệt may, 

nhựa, polyme và các kim loại… “Điêu khắc là một loại hình mỹ thuật tạo 

ra các tác phẩm có hình khối; bằng nhiều chất liệu khác nhau nhƣ: gỗ, đất, 

đá, xi măng, đồng, gang, thạch cao…Tác phẩm điêu khắc gồm có tƣợng, 

chạm khắc và phù điêu” [15, tr.65]. 

 Với nền điêu khắc của ngƣời Khơme, điêu khắc của ngƣời Java và 

nền điêu khắc Chăm là một trong ba nền điêu khắc chịu ảnh hƣởng của Ấn 

Độ đạt tới tầm cỡ thế giới. Do vị trí địa lí và hoàn cảnh lịch sử nên điêu 

khắc cổ Chăm chịu ảnh hƣởng nhiều từ nền điêu khắc Ấn Độ và điêu khắc 

Khơme, Java. Trà Kiệu sớm cuối thế kỷ VII, điển hình là các phù điêu đám 

cƣới công chúa Sita, ảnh hƣởng phong cách Amrvati của nghệ thuật Ấn 

Độ. Trà Kiệu cuối thế kỷ X ảnh hƣởng phong cách Ấn Độ, Java của 

Indonesia, làm sống lại phong cách Trà Kiệu sớm. Biểu trƣng của nghệ 

thuật bấy giờ là đôi mắt không có con ngƣơi, mũi nhỏ, miệng cƣời. Giá trị 
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nhất là đài thờ có các hình vũ nữ trong tƣ thế tribhanga, toàn thân và chân 

tay uốn cong đƣợc chạm nổi nhƣ tƣợng tròn đƣợc coi là đỉnh cao của nghệ 

thuật điêu khắc Chăm. 

Điêu khắc Chăm vẫn mang những nét độc đáo riêng. Tất cả các 

tƣợng tròn của các hình chạm khắc dƣới dạng phù điêu, trong điêu khắc 

Chăm  nhấn mạnh vào từng hình tƣợng, ví dụ nhƣ bức phù điêu tiên nữ 

Apsara đang múa đƣợc tìm thấy ở Trà Kiệu thể hiện bàn tay to, cánh tay 

cong. Chính vì thế nghệ thuật điêu khắc của Chăm mang tính ấn tƣợng 

nhiều hơn là tả thực, tính ấn tƣợng có thể nói là đặc điểm quan trọng tạo 

nên vẻ đẹp độc đáo của nghệ thuật điêu khắc cổ Chăm.  

Trên hầu hết các đền tháp Chăm đƣợc tô điểm hay phủ kín các loại 

hình hoa văn, nhƣ hình ảnh các thần, vật cƣỡi của các thần, hoa lá, cỏ cây 

hay cảnh sinh hoạt, chiến đấu. Các hình ảnh điêu khắc nhƣ hoa lá, cỏ cây, 

muông thú luôn đƣợc khắc tạc có chủ ý và tƣơng đối thống nhất về kiểu 

dáng trên các đền tháp, làm cho các đền tháp vốn hài hòa đăng đối lại tăng 

thêm vẻ đẹp thẩm mĩ và tính biểu tƣợng của kiến trúc [PL1, tr.78]. Điêu 

khắc cũng thể hiện nét đẹp kỳ vĩ, hùng tráng trong các nhân vật, nay vẫn 

còn lƣu giữ. Việc nhận định bốn phong cách nghệ thuật kiến trúc Chăm từ 

Mỹ Sơn, Hòa Lai, Đồng Dƣơng đến Panagar là những nét tiêu biểu của 

kiến trúc, điêu khắc Chăm. 

1.4. Nhóm họa tiết hoa lá trên điêu khắc Chăm Mỹ Sơn 

  Nghệ thuật trang trí điêu khắc Chăm trên những kiến trúc thƣờng thấy 

ở các cột, vách, đa dạng nhiều họa tiết hoa văn uốn lƣợn, chủ yếu là hoa văn 

hình chữ S nổi các họa tiết đƣợc sắp xếp xen kẽ rất đa dạng và phong phú các 

hoa lá đƣợc cách điệu nhƣ những dải sóng nƣớc uyển chuyển. Ngoài ra trang 

trí trên các vòm cửa, chân tháp. Trang trí đế tháp đƣợc phát triển và trang trí 

tại nhiều khu đền tháp, các họa tiết hoa sen, cánh sen, búp sen thƣờng thấy 

trong phong cách Mỹ Sơn tạo sự thuận mắt và có nhịp điệu, mỗi họa tiết đƣợc 
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trang trí cách xa với những họa tiết khác, và trang trí dạng hoa cũng tạo nên sự 

phong phú và đa dạng. Các khu đền tháp Chăm đƣợc trải dài từ Quảng Nam 

tới Bình Thuận cho tới nay vẫn còn tồn tại với nhiều di tích cổ đền tháp hoành 

tráng,bên trong những đền tháp chứa nhiều các họa tiết trang trí từ thân tháp, 

đế tháp, vòm của. 

  Trong hệ thống hoa văn của điêu khắc Chăm thì các nhóm họa tiết hoa 

lá đƣợc các nghệ nhân luôn trang trí và bắt gặp trên nhiều kiến trúc tháp, 

tƣợng, đế tháp, bệ thờ,… các nhóm họa tiết chúng ta thƣờng thấy nó vừa thể 

hiện tính trang trí cũng nhƣ về tâm linh của ngƣời chăm. Các yếu tố tạo hình 

đẹp mắt và các sắp xếp bố cục hợp lý đã tạo nên sự hài hòa thống nhất trong 

các mô típ hoa văn. Chính vì vậy, chúng tôi xin nêu một số họa tiết nhóm hoa 

lá tiêu biểu trong trang trí điêu khắc Chăm . 

1.4.1. Họa tiết hình hoa cúc 

  Hoạ tiết hoa văn hình hoa cúc đƣợc ngƣời Chăm thể hiện nhiều trong 

kiến trúc đền tháp và trong điêu khắc, nhiều họa tiết trên tác phẩm đài thờ 

Mỹ Sơn E1 (thế kỷ VII - VIII), ở tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng. 

Có thể thấy, tất cả các  đƣờng viền chung quanh phần trên đài thờ, bệ thờ là 

những dải hoa cúc, lá và hoa đƣợc cách điệu khá tinh tế, hoa thƣờng thể 

hiện 4 cánh, chính giữa có nhị hoa, cho dù đã qua nhiều thời gian và quá 

trình lâu dài, nhƣng các nét chạm khắc vẫn thể hiện rõ và không phai mờ, 

nhƣ vậy chứng tỏ học đã chạm khắc rất cẩn thận và điêu luyện. Trên các 

vòm của một cửa tháp ở nhóm tháp Mỹ Sơn A1 (thế kỷ X), dải hoa cúc lại 

đƣợc chạm khắc một cách sắc sảo hơn, hoa có dạng hình tròn, chung quanh 

là lá và thân cây đƣợc cách điệu một cách mềm mại, mang tính đối xứng, ở 

chính giữa hoa có nhị hoa và nhiều cánh hoa lại chụm lại với nhau, giống 

nhƣ hoa đang ở độ búp mới xoè nở. Cách tạo hình của hoa cúc cho thấy 

đƣợc tính trang trí cao trong cách điệu cũng nhƣ đƣờng nét tạo nên đƣợc hệ 

thống hoa văn đẹp mắt mà có thể ứng dụng trong trang trí đƣợc. 



 

 

 

 

23 

1.4.2. Hoạ tiết hoa văn hình hoa sen 

   Trong văn hóa Việt Nam, hoa sen xuất hiện khá nhiều trên các lăng 

tẩm, chùa,… cũng nhƣ biểu tƣợng hoa sen đƣợc thể hiện rất nhiều trong 

điêu khắc Chăm. Ở phƣơng Tây, hoa sen là biểu tƣợng cho cái đẹp thần bí 

và tƣ tƣởng huyền ảo sâu kín của phƣơng Đông. Biểu tƣợng hoa sen ở 

phƣơng Đông mang nhiều ý nghĩa khác nhau: Sinh thực khí nữ - Yôni, sức 

sinh thực; Sự no đầy - giàu có, và từ đó dẫn đến ý nghĩa phồn vinh. Nhà 

báo Nguyễn Thanh Quang nhận định:  

Trong quá trình tiếp biến giao thoa của các nền văn hóa, hoa sen 

là biểu tƣợng mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Sự xúc cảm sáng 

tạo trong nghệ thuật cùng tinh thần tiếp thu, giao lƣu và truyền 

thống văn hóa, tôn giáo với biểu tƣợng hoa sen, ngƣời Chăm đã 

có những đóng góp lớn cho nền nghệ thuật dân tộc [26]. 

 Hoạ tiết hoa văn hình hoa sen đƣợc thể hiện khá nhiều trong điêu 

khắc và kiến trúc Chăm, gần nhƣ ở hầu khắp các phong cách nghệ thuật. 

hoa sen đƣợc cách điệu bao quanh phần đế các đài thờ với những cánh hoa 

rất lớn, đƣợc chạm sắc sảo, đƣờng nét các gờ nổi rõ. Trên đài thờ Vũ nữ 

Trà Kiệu hoa sen lại đƣợc cách điệu mạnh mẽ hơn, tạo thành các đƣờng gờ 

lớn nhỏ, nhìn kỹ chúng ta mới biết đƣợc đó chính là búp sen, các vũ nữ 

đứng tựa lƣng vào các cánh sen múa hát uyển chuyển, tạo nên một cảnh 

quang sinh động có giá trị cao về nghệ thuật. Vì là nét đặc trƣng cũng nhƣ 

sự tâm linh tạo nên họa tiết mang đậm tính nhân văn, thanh khiết, các mảng 

họa tiết hoa sen chính là cái mà tác giả muốn khai thác để ứng dụng vào 

trong dạy học môn trang trí. 

Các khu đền tháp Chăm chúng ta thấy hầu nhƣ trên các vòm của, họa 

tiết hoa dây cũng đƣợc các nghệ nhân biến đổi và tạo hình khá nhiều. 

1.4.3. Hoạ tiết hoa văn hình hoa dây 

 Họa tiết này đƣợc khắc chạm khá nhiều trên các đền tháp, trên nhiều 

chất liệu nhƣ trên gạch và trên đá, đƣợc nhiều nghệ nhân thể hiện trên 
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nhiều các tác phẩm điêu khắc. Các hệ thống họa tiết hoa dây thƣờng thể 

hiện trên các trụ cửa và thể hiện trên các tháp nhiều nhất ở Khƣơng Mỹ. 

Hoa dây có hoa, lá và thân hoà quyện vào với nhau rất khó phân biệt, các 

nét chạm khá sắc sảo, tinh tế tạo thành một dải dài từ trên thân tháp xuống 

đến chân đế tháp, hoặc từ trên xuống dƣới của một trụ cửa. Các hoa, lá, 

thân (loại dây leo), đƣợc cách điệu khá cao, tạo nên những hoa văn đạt 

trình độ cao về nghệ thuật chạm trổ [PL1, tr.77].    

1.4.4. Hoạ tiết hoa văn hình học 

 Ngoài họa tiết có đƣờng nét uốn lƣợn, chúng ta cũng thấy trong điêu 

khắc Chăm có các hình tam giác, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, hình 

viên bi (hình tròn),… thể hiện qua những diềm hoa văn viền quanh các tác 

phẩm điêu khắc. Không nằm ở trung tâm các phẩm, nhƣng những hoạ tiết 

hoa văn hình học đã góp phần làm sống động tác phẩm, tô đậm thêm cho 

tác phẩm, làm cho tác phẩm điêu khắc trở nên đầy đủ hơn, nhấn mạnh hơn, 

tạo thành những yếu tố nghệ thuật độc đáo, khác lạ  [PL1, tr.80]. 

1.4.5. Họa tiết hoa văn hình sóng nước hay ngọn lửa 

Trong điêu khắc Chăm, một mô típ biểu tƣợng cho sự hủy diệt và 

sáng tạo, là biểu trƣng của sự chuyển hóa, sự tái sinh đó là hình ngọn lửa. 

Ngƣời Chăm xƣa sử dụng hình tƣợng ngọn lửa còn có ý nghĩa biểu trƣng 

cho thần thánh, sự giác ngộ, thức tỉnh của con ngƣời trong đời sống xã hội. 

Hay mô típ dạng trải qua nhiều giai đoạn, mô típ hình lá có những thay đổi 

từ dạng xoắn xít, chuyển thành dạng khỏe khoắn, dày đặc và đƣợc lƣợc 

giản thành hình chiếc lá hay ngọn lửa có rãnh sâu; mô típ dạng mũi giáo 

biểu tƣợng cho dƣơng vật, lửa hoặc mặt trời… chúng ta có thể bắt gặp các 

họa tiết này ở các tác phẩm điêu khắc và các kiến trúc thuộc phong cách 

nghệ thuật Tháp Mẫm. Chúng thƣờng thể hiện ở dạng ngọn lửa đang chát, 

một đợt sóng ào ạt, thể hiện sức mạnh, sức sống tràn trề, mang tính cách 

mạnh mẽ… đây cũng là hình ảnh các hoa và lá cũng nhƣ than cây đƣợc 
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cách điệu khá đặc biệt, không mềm mại nhƣ ở phong cách Mỹ Sơn hay 

Khƣơng Mỹ, không rối rắm nhƣ ở phong cách Đồng Dƣơng, mà lại thô ráp, 

to bè, nhìn trông giống nhƣ hình một ngọn lửa đang cháy hay hình một đợt 

sóng cuộn lên ào ạt, thể hiện sức mạnh, sức sống tràn trề, mang tính cách 

mạnh mẽ. [PL1, tr.79]. 

1.4.6. Họa tiết Động vật 

Bên cạnh việc đƣa ứng dụng họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm vào 

trang trí, trong luận văn này chúng tôi xin nêu thêm một số họa tiết động 

vật để thấy đƣợc sự phong phú trong việc tạo hình trang trí của nghệ thuật 

Điêu khắc Chăm. 

Trong các tác phẩm về con ngƣời thì trang trí trên các con vật cũng 

đƣợc thể hiện rõ nhƣ Voi thần Ganesa đƣợc thấy với hình ảnh mình ngƣời 

đầu voi, vòi dài, là vị thần mang lại sự may mắn, kiểu thức trang trí đƣợc 

tập trung vào đai và hông với nhiều dạng họa tiết phong phú chuyển động. 

Ngoài ra trang trí trên sƣ tử nó biểu tƣợng cho sự may mắn, với cách trang 

trí nhƣ vậy cũng tạo cho các tác phẩm điêu khắc Chăm những nét đẹp hiếm 

thấy, những ấn tƣợng khác lạ trong nghệ thuật. Tuy nhiên hình ảnh các loài 

động vật cũng đã đƣợc cách điệu hoá cao, những nhà điêu khắc Chăm, thể 

hiện một cách xuất sắc trình độ tƣ duy của mình trên những tác phẩm điêu 

khắc với những hoạ tiết hoa văn đạt dến đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình. 

Ngƣời Chăm đã vận dụng những gì có trong tự nhiên, nhƣ hình ảnh các loài 

hoa, các con thú, các đƣờng gấp khúc, các hình lƣợn sóng…để đƣa vào 

nghệ thuật điêu khắc, cách điệu nó lên thành những hoạ tiết hoa văn đẹp 

vừa mềm mại, uyển chuyển, lại vừa mạnh mẽ, nâng cao nghệ thuật tạo hình 

Chăm lên đỉnh cao cùng với các nền nghệ thuật tạo hình của các nƣớc trong 

khu vực.  

Voi là biểu tƣợng của vật linh trong Ấn Độ giáo, song hành với việc 

tôn thờ voi theo giáo lý tôn giáo, ngƣời Chăm còn coi voi là bạn hoặc ân 
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nhân của con ngƣời. Chính vì thế, hình tƣợng voi đƣợc thể hiện rất phong 

phú, sinh động với nhiều tƣ thế khác nhau, khi tả thực thì nó sống động nhƣ 

con vật thực tế ngoài đời, mang ý nghĩa tôn giáo. Voi đƣợc khắc tạc cùng 

với thần Inđra, khi thể hiện độc lập, khi thể hiện từng cặp trên bệ thờ, đi 

thành từng đàn trên các dải băng trang trí ở các tháp Chăm. Các tƣợng tròn 

thể hiện voi thƣờng có tính độc lập, là vật trang trí.  [PL1,tr 81] 

- Họa tiết con ngựa: Hình tƣợng ngựa trong điêu khắc Chăm nói 

riêng có các bệ thờ, trang trí chân tƣờng,… về mặt tạo hình, chúng cũng 

đƣợc thể hiện kém điêu luyện hơn những con vật khác nhƣ bò Nanđin, rắn 

Naga, chim Garuđa, sƣ tử, voi...góp phần làm phong phú thêm nghệ thuật 

Chăm, tƣợng ngựa không đƣợc thể hiện nhiều, song lại có giá trị quan trọng 

trong nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống văn hóa, nghệ thuật điêu khắc và xã 

hội Chăm xƣa [PL1, tr.81].                                      

Nhìn chung, việc trang trí trên kiến trúc đền tháp và trong các tác 

phẩm điêu khắc Chăm, tuy phần lớn đều thể hiện nội dung các câu chuyện 

trong thần thoại Ấn Độ Giáo, kể lại các vị thần mang tính huyền thoại. 

Những nghệ sĩ Chăm, những nhà điêu khắc thiên tài Chăm đã thể hiện một 

cách xuất sắc trình độ tƣ duy của mình trên những tác phẩm điêu khắc với 

những hoạ tiết hoa văn đạt dến đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình. Ngƣời 

Chăm đã vận dụng những gì có trong tự nhiên nhƣ: hình ảnh các loài hoa, 

các con thú, các đƣờng gấp khúc, các hình lƣợn sóng,…để đƣa vào nghệ 

thuật điêu khắc, cách điệu nó lên thành những hoạ tiết hoa văn đẹp vừa 

mềm mại, uyển chuyển, lại vừa mạnh mẽ, nâng cao nghệ thuật tạo hình 

Chăm lên đỉnh cao cùng với các nền nghệ thuật tạo hình của các nƣớc trong 

khu vực. Ngƣời Chăm đã biết học tập kinh nghiệm cũng nhƣ tiếp thu có 

chọn lọc các nền văn hoá trong khu vực, họ có sự sáng tạo riêng cho mình 

không lẫn với bất kỳ nền nghệ thuật nào khác ở trong khu vực Đông Nam 
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Á. Điều ấy phần nào thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của họ khi sáng tác nghệ 

thuật và tiếp thu văn hoá. 

1.5. Giá trị nghệ thuật  

Nghệ thuật điêu khắc Chăm đƣợc hình thành và phát triển nhiều thế 

kỷ, sau khi tìm hiểu thì cho thấy rằng nghệ thuật điêu khắc Chăm đƣợc 

hình thành và phát triển kết hợp các yếu tố văn hóa các nề văn minh ngƣời 

Chăm tiếp nhận đặc biệt là từ Ấn Độ, nhƣng yếu tố văn hóa bản địa vẫn 

mang đậm  phong cách điêu khắc Chăm. Những năm gần đây nghệ thuật 

điêu khắc Chăm đã trãi qua quá trình phát triển với nhiều phong cách khác 

nhau để đến hôm nay chúng ta thấy đƣợc sự thẩm mỹ, đạt đến đỉnh cao của 

nghệ thuật. Nghệ thuật điêu khắc Chăm đặc trƣng là hình tƣợng tôn giáo, 

thần thánh, nhƣng trong đó thấy đƣợc vẻ đẹp cũng nhƣ tâm hồn con ngƣời 

Chăm trong những tác phẩm đó. Về giá trị nghệ thuật, trong luận văn chúng 

tôi xin nêu hai vấn đề là giá trị thẩm mỹ và giá trị văn hóa tín ngƣỡng. 

  Họa tiết hoa văn trong điêu khắc Chăm tháp Chiên Đàn thì dân tộc 

Chăm là một dân tộc sinh sống lâu đời trên dãi đất miền Trung Việt Nam. 

Trong lịch sử phát triển, họ đã đạt đƣợc một trình độ cao về tổ chức xã hội, 

có mối giao lƣu rộng rãi, đa chiều với nhiều thành phần cƣ dân vùng lục địa 

và hải đảo châu Á. Từ nguồn gốc bản địa, cải biến những yếu tố bên ngoài, 

ngƣời Chăm đã sáng tạo nên một nền văn hoá đa dạng và độc đáo. Ngày 

nay, trong nghệ thuật tạo hình, ngƣời Chăm đã để lại di sản kiến trúc đền 

tháp đồ sộ và những tác phẩm điêu khắc có giá trị nghệ thuật cao. 

  Từ nguồn gốc bản địa, cải biến những yếu tố bên ngoài, ngƣời Chăm 

đã sáng tạo nên một nền văn hoá đa dạng và độc đáo. Ngày nay, trong nghệ 

thuật tạo hình, ngƣời Chăm đã để lại di sản kiến trúc đền tháp đồ sộ và 

những tác phẩm điêu khắc có giá trị nghệ thuật cao. Nghệ thuật điêu khắc 

Chăm gắn liền với kiến trúc, nhiều tác phẩm điêu khắc có giá trị thẩm mỹ 

và phục vụ cho những công trình kiến trúc, tƣợng thờ, phù điêu, trang trí. 
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Những tác phẩm điêu khắc Chăm còn lƣu giữ hiện nay nhƣ những tài sản 

vô giá trong công trình kiến trúc cổ, một số tác phẩm điêu khắc đã bị vùi 

lấp, nhƣng những gì cho chúng ta thấy sự phong phú thể hiện rất nghệ thuật 

của dân tộc Chăm. 

  Để có những tác phẩm đó nghệ thuật trang trí họa tiết trên những 

công trình kiến trúc, tƣợng,... mang lại giá trị rất cao, nói lên đƣợc sự tài 

hoa, khéo léo, sáng tạo có tính thẩm mỹ của dân tộc Chăm, trong điêu khắc 

Chăm rất nhiều đề tài để trang trí phục vụ cho nhu cầu cuộc sống cũng nhƣ 

văn hóa tín ngƣỡng. 

1.5.1. Tính thẩm mỹ   

  Trong các dân tộc ở các Tỉnh lân cận có ngƣời Chăm sinh sống, thì 

Chăm Mỹ Sơn là  một trong những ngƣời sống giàu chất mỹ cảm, có tâm hồn 

đẹp trong cuộc sống, mỗi công trình kiến trúc, mỗi hoa văn họa tiết trang trí 

đều chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, các yếu tố trang trí đem lại mỗi tác 

phẩm, công trình kiến trúc, một giá trị thẫm mỹ từ việc tạo hình, sắp xếp các 

hoa văn, họa tiết, màu sắc trong một bố cục hoàn chỉnh. Nghệ thuật trang trí 

họa tiết hoa lá trong Điêu khắc Chăm đạt đƣợc những giá trị thẩm mỹ nhất 

định, giá trị này mang tính truyền thống nhƣng cũng không kém phần hiện 

đại, đó là sự hài hòa về phong cách tạo hình và sử dụng mật độ hoa tiết vừa 

phải, với chất liệu là đá và phù điêu, tƣợng tròn, đã qua bàn tay khéo léo và sự 

thẩm mỹ của ngƣời Chăm đƣợc xử lý sống động về hình dáng tạo hình, đƣờng 

nét và vi trí trên các trang phục hình tƣợng con ngƣời và động vật thật phong 

phú và độc đáo. 

Nghệ thuật trang trí thƣờng thể hiện rõ trình độ và thị hiếu thẩm 

mỹ, khởi nguồn từ thực tế , qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, 

nghệ thuật tạo hình trang trí của ngƣời Chăm Mỹ Sơn rất phong phú và 

độc đáo, theo nhƣ tìm hiểu và nghiên cứu của các nhà khoa học có rất 
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nhiều hoa văn họa tiết trang trí trên tất cả các công trình kiến trúc và các 

tƣợng, đài thờ, bệ tháp… 

Trong việc trang trí các nghệ nhân lấy thiên nhiên làm mẫu nhƣ các 

họa tiết hoa lá sen, lá hình dây, con vật, các họa tiết thể hiện đƣợc sự đối 

xứng cân đối thể hiện đƣợc ý nghĩa của mỗi hình tƣợng thông qua họa tiết 

đó. Gía trị thẩm mỹ của mỗi họa tiết hoa lá đều đƣợc biểu hiện trong cách 

tạo hình, trang trí trên mỗi bức tƣợng thần hay một công trình kiến trúc nào 

đó thông qua bố cục, đƣờng nét, màu sắc, hình mảng, với lối tạo dáng và sự 

cách điệu phong phú thâm mỹ cao nên họa tiết của Điêu khắc Chăm Mỹ 

Sơn mang một nét đặc trƣng không chỉ mang ý nghĩa của mỗi hình tƣợng 

mà còn nói đến tƣ duy của dân tộc Chăm khá đặc sắc, phản ánh đƣợc tâm 

tƣ, tình cảm, tâm hồn con ngƣời thổi vào các hình tƣợng thông qua đƣờng 

nét, màu sắc,họa tiết…của ngƣời Chăm. 

  Họa tiết trang trí trên điêu khắc, kiến trúc, con vật, là những giá trị có 

những giai đoạn ảnh hƣởng Ấn độ, Hoa, Việt, Ăngco, nhƣng sau này nghệ 

thuật Chăm đã dần sáng tạo và xây dựng những họa tiết mang giá trị thẫm mỹ 

từ nguyên liệu đến nghệ thuật tạo hình đều hoàn toàn do bàn tay, và óc thẫm 

mỹ của ngƣời Chăm tạo nên. Đó là bản lĩnh, bản sắc đã đƣợc định hình, 

những tác phẩm Điêu khắc đó đã góp phần đáng kể làm rạng rỡ thêm nền văn 

hóa của dân tộc Chăm. 

   Qua nhiều thời gian và chiến tranh đã tàn phá di tích nặng nề. Nhƣng 

những gì còn lại ở Mỹ Sơn vẫn đóng một vài trò cực kỳ quan trọng trong di 

sản lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật thế giới, kiến trúc cổ Việt Nam nói 

chung và và kiến trúc Chăm truyền thống nói riêng, mang màu sắc rất riêng 

biệt của một nền văn hóa đa tộc ngƣời cùng song song với văn hóa Việt 

Nam, việc khai thác giá trị nghệ thuật văn hóa - kiến trúc Chăm sẽ giúp cho 

việc phát triển văn hóa truyền thống trong tƣơng lai phù hợp với định 

hƣớng phát triển đa dạng về văn hóa. 
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  Dân tộc Chăm có nền văn hóa rất phong phú, đa dạng và độc đáo, nó 

thể hiện qua các đền, tháp, điêu khắc, thơ ca…qua những loại hình đó thì 

điêu khắc trang trí thực sự là nghệ thuật đỉnh cao của ngƣời Chăm. 

1.5.2. Giá trị văn hóa, tín ngưỡng  

  Theo các nhà nghiên cứu, ngƣời Chăm đã tiếp thu những tinh hoa của 

các văn hóa Ấn Độ giáo và kết hợp với bản sắc vùng miền để tạo nên một nét 

đẹp văn hóa tín ngƣỡng rất bản địa, rất riêng cho nền văn hóa Chăm . 

  Nhƣ vậy, trong quá trình phát triển nền văn minh Chăm. Từ sự thừa 

hƣởng những văn hóa bên ngoài, kết hợp với văn hóa bản địa tạo nên một tinh 

hoa văn hóa tín ngƣỡng phồn thực rất đặc sắc, phát triển rực rỡ ở thế kỷ IX là 

thời kỳ Phật giáo đƣợc thể hiện rất rõ nét ở Phật viện Đồng Dƣơng. Sự tinh 

hoa ấy xuất hiện rất nhiều trong văn hóa vật thể và phi vật thể ngƣời Chăm, 

tôi xin cô đọng lại một số hình tƣợng chính nhƣ sau: 

          - Hình tƣợng đầu tiên của Văn hóa tín ngƣỡng phồn thực Chăm và theo 

suốt thời kỳ đất nƣớc là hình tƣợng Ligga - Yoni. Đặc sắc nhất là hình tƣợng 

Linga – Yoni có 3 phần theo phƣơng đứng (phần dƣới tiết diện vuông, phần 

giữa tiết diện bát giác, phân trên tiết diện trụ tròn). 

     - Ngoài hình tƣợng với Lingga - yoni là hình tƣợng bầu vú đƣợc vật thể 

hóa bằng nhiều hình thức khác nhau. Hoặc là hình tƣợng điêu khắc phụ nữ có 

đôi bầu vú căng tròn hoặc là hình tƣợng các thần (Shiva, Brahma, visnu…..), 

hoặc là bầu vú đƣợc kết hợp với các trang trí khác. 

  PGS.TS Ngô Văn Doanh cho rằng: "Với tất cả những biểu hiện (hai tay 

cầm hoa sen và tù và ốc) và cách thể hiện (mình trần và đứng), tƣợng phật 

đồng Đồng Dƣơng chính là Avalokitesvara dƣới dạng nữ chứ không phải là 

tính nữ hay vợ của bản thân bồ tát" [3, tr.48]. 

        Qua đó, chúng ta dễ dàng nhận thấy, Hình tƣợng điêu khắc Chăm 

luôn đƣợc ngƣời Chăm trau chuốt, xây dựng hình thể theo tín ngƣỡng phồn 

thực của họ.    
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  Nghệ thuật trang trí của dân tộc Chăm chứa đựng tính nhân văn sâu 

sắc, tín ngƣỡng dân gian giai đoạn này đƣợc coi là lớp tín ngƣỡng bản địa, 

nhiều loại hình tín ngƣỡng dân gian nhƣ: to tem giáo, tín ngƣỡng phồn 

thực…tất cả tính truyền thống văn hóa bản địa và bà la môn ảnh hƣởng đến 

văn hóa Chăm, nét văn hóa hình thành trong cuộc sống hàng ngày, nhờ đó mà 

ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật để họ gởi gắm tâm tƣ, ƣớc mơ , đồng thời 

thể hiện sự tôn trọng thờ kính, tín ngƣỡng với tổ tiên, với đất trời, thông qua 

những hình tƣợng, họa tiết đƣợc trang trí công phu đầy ý nghĩa . 

1.6. Thực trạng về dạy Mỹ thuật tại Trƣờng Đại Học Quảng Nam 

1.6.1. Vài nét về Trường Đại Học Quảng Nam 

1.6.1.1. Cơ cấu tổ chức  

Trƣờng Đại học Quảng Nam có tiền thân là trƣờng Trung học Sƣ 

phạm Quảng Nam đƣợc thành lập vào năm 1997 theo quyết định số 

1686/QĐ-UBND ngày 3/9/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. Năm 2000, Bộ trƣởng Bộ GD & ĐT ký quyết định số 4845/QĐ-

BGD&ĐT-TCCB ngày 14/11/2000 nâng cấp từ trƣờng Trung học Sƣ phạm 

Quảng Nam lên thành Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Quảng Nam. Đến năm 

2007, Trƣờng Đại học Quảng Nam đƣợc hình thành trên cơ sở nâng cấp từ 

Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Quảng Nam theo Quyết định số 722/QĐ - TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ. 

Hiện tại, trƣờng có 08 phòng - ban; 12 khoa và 04 trung tâm. Trƣờng 

đào tạo 13 ngành bậc đại học, 13 ngành bậc cao đẳng và 02 ngành bậc 

trung cấp. Bên cạnh đào tạo theo hình thức chính quy chủ lực, nhà trƣờng 

còn thực hiện đào tạo theo hình thức liên thông. Tổng số SV của trƣờng 

hiện nay là 6430. Đội ngũ cán bộ, GV của trƣờng hiện tại là 335 ngƣời với 

327 cán bộ cơ hữu và 08 GV thỉnh giảng; trong đó có 08 GV có trình độ 

tiến sĩ, 147 GV có trình độ thạc sĩ. Tổng số biên chế của trƣờng đến thời 

điểm hiện tại là 180. 
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Sau hơn 15 năm xây dựng, phát triển và trƣởng thành, trƣờng Đại 

học Quảng Nam luôn coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh 

thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trƣờng cạnh tranh 

đa văn hóa. 

  Các ngành đào tạo:  

 - Đại học: Công nghệ thông tin, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, 

Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học (văn hóa - du 

lịch), Sƣ phạm Vật lý, Sƣ phạm Sinh, Sƣ phạm Ngữ văn, Sƣ phạm Toán. 

 - Cao đẳng: Ngôn ngữ Anh, Công tác Xã hội, Việt Nam học, Tài 

chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Giáo dục 

Mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục Tiểu học, Sƣ phạm Hóa - Sinh, Sƣ 

phạm Lý - Kỹ thuật, Sƣ phạm Nhạc – Công tác Đội, Sƣ phạm Toán, Sƣ phạm 

Ngữ Văn. Sƣ phạm mỹ thuật 

- Trung cấp: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học. 

1.6.1.2. Đội ngũ Giảng viên  

 Phấn đấu đạt tỷ lệ: 20 SV / 01 GV. 

 Đến năm 2015 toàn trƣờng có 400 cán bộ, GV, công nhân viên phục 

vụ; trong đó: 

 - GV: 300; trong đó:  

   + Thạc sĩ: 180 (Năm 2014 là: 149) 

   + Tiến sĩ: 15 (Năm 2014 là: 08) 

 - Cán bộ phục vụ: 100. 

Đến năm 2020 toàn trƣờng có khoảng 700 cán bộ, GV, công nhân 

viên phục vụ; trong đó: 

 - GV: 450, trong đó: 

   + Thạc sĩ:  300; 

   + Tiến sĩ:  50; 

 - Cán bộ phục vụ: 150. 
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1.6.2. Khoa Nghệ thuật  

 Khoa gồm có 2 tổ chuyên môn: Tổ Âm nhạc và tổ Mỹ thuật. Tổ Mĩ 

thuật có 6 GV, trong đó 4 GV có trình độ Thạc sĩ và 2 GV đang học cao 

học. Khoa hiện nay có 4 lớp chuyên ngành: 2 lớp cao đẳng sƣ phạm âm 

nhạc và 2 lớp cao đẳng SPMT. Phần lớn, GV tập trung giảng dạy chủ yếu 

cho các lớp thuộc chuyên ngành GDTH & MN.  

Trƣờng Đại học Quảng Nam đào tạo SV ngành Cao đẳng Sƣ phạm 

Mỹ thuật từ năm 2004. Hiện nay trƣờng có 2 lớp với hơn 40 SV đang theo 

học. Các SV ngành Mỹ thuật đƣợc tuyển sinh đầu vào các môn năng khiếu 

(hình hoạ, trang trí) và xét tuyển môn văn của khối C. SV ngành SPMT  

trong đó SV ngƣời dân tộc thiểu số chiếm gần 30 . hầu hết các em xuất 

thân từ các vùng nông thôn, vùng núi của tỉnh Quảng Nam đánh giá về bản 

thân mình của các em còn hạn chế, nên còn khó khăn trong việc hoà nhập 

với môi trƣờng học tập mới nhƣng khả năng quan sát, phân tích, so sánh…. 

Bởi vậy, hiệu quả giáo dục không chỉ phụ thuộc vào khí chất, năng lực, tính 

cách, động cơ mà còn phụ thuộc vào sự tự ý thức của nhân cách theo nhu 

cầu xã hội.  

 Về khả năng nhận thức về Mĩ thuật, đa phần SV đƣợc tiếp xúc với 

môi trƣờng mĩ thuật theo nhiều thông tin phong phú và đa dạng. Sự tiếp 

xúc ấy ít nhiều đã ảnh hƣởng đến thị hiếu thẩm mĩ của các em. Cảm thụ 

thẩm mĩ của SV mang tính độc lập tƣơng đối, có sự lựa chọn và tƣơng đối 

phức tạp. Nhƣ vậy, qua khảo sát thực tế về việc học các phân môn mĩ thuật, 

chúng tôi nhận thấy tƣ duy thẫm mĩ, khả năng cảm nhận cái đẹp, kĩ năng 

tạo hình… trong học tập các phân môn mĩ thuật là tƣơng đối tốt, nhƣng khả 

năng tƣ duy, sáng tạo còn hạn chế, đa số các em thể hiện bài thƣờng hay bị 

lệ thuộc vào những bài học hay tác phẩm mà các em tham khảo. Thực tiễn 

cho thấy, chất lƣợng đào tạo SV ngành SPMT phụ thuộc khá nhiều vào 
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mức độ cảm thụ, kĩ năng, khả năng sáng tạo, ý thức học tập của SV và 

phƣơng pháp giảng dạy của GV. 

1.6.3. Thực trạng dạy và học môn trang trí 

1.6.3.1. Thời lượng và chương trình đào tạo 

Trƣờng ĐHQN đã mở chuyên ngành đào tạo GV bậc Cao đẳng 

SPMT từ năm 2004, dựa trên khung chƣơng trình của dự án đào tạo giáo 

viên trung học cơ sở của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành theo quyết định 

số 5803/QĐ - BGD&ĐT - TCCB ngày 24-10-200. Đến năm 2010 trƣờng 

Đại học Quảng Nam đã chuyển đổi phƣơng thức đào tạo từ niên chế sang 

tín chỉ theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD &ĐT của Bộ GD & ĐT, 

chƣơng trình đào tạo ngành cao đẳng SPMT đƣợc tập thể giáo viên tổ Mỹ 

thuật biên soạn lại gồm 113 TC học phần bắt buộc và 4 TC học phần tự 

chọn. Trong đó 28 TC kiến thức giáo dục đại cƣơng,  85 TC kiến thức cơ 

sở ngành và kiến thức ngành. [PL7, tr.117]. 

 Trong tổng số 85 TC kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, thì  

học phần trang trí và bố cục chiếm 9 TC. 

Đề cƣơng học phần do chính GV trực tiếp giảng dạy biên soạn dựa trên 

số TC và mô tả của chƣơng trình để xây dựng đề cƣơng chi tiết học phần và 

phải thông qua tổ chuyên môn, phòng Đào tạo, phòng Nghiên cứu khoa học, 

trình nhà trƣờng phê duyệt và đƣa vào giảng dạy. 

 Các học phần trang trí: 

 - Học phần Trang trí cơ bản là 2 tín chỉ (7 LT - 23TH) đƣợc phân bổ 

vào kỳ II của khóa học. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về 

trang trí; hoạ tiết, bố cục, màu sắc… làm cơ sở cho phần trang trí ứng dụng. 

- Học phần Trang trí ứng dụng 1 là 3 tín chỉ (9 LT - 36TH) đƣợc 

phân bổ vào kỳ III của khóa học. Học phần này cung cấp cho SV cách vận 

dụng kiến thức trang trí cơ bản vào trong trang trí ứng dụng.  
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- Học phần Trang trí ứng dụng 2 là 3 tín chỉ (9 LT - 36TH) đƣợc 

phân bổ vào kỳ IV của khóa học.  

- Học phần Trang trí ứng dụng 3 là 2 tín chỉ (7 LT - 23TH) đƣợc 

phân bổ vào kỳ V của khóa học. Học phần này củng cố kiến thức và kỹ 

năng vẽ trang trí ứng dụng ở mức độ cao hơn, nhằm đáp ứng cho việc dạy 

học và hoạt động Mĩ thuật ở các trƣờng phổ thông [PL7, tr.118]. 

  Chƣơng trình và thời lƣợng dành cho phân môn này chƣa phù hợp, 

nội dung chƣơng trình thì còn dàn trải, chƣa thật sự hợp lý, một số bài 

trong chƣơng trình hiện nay không còn phù hợp với ngành CĐ SPMT nhƣ: 

 - Học phần Trang trí cơ bản có 2TC, có 6 chƣơng, vừa lý thuyết và 

ứng dụng thực hành của từng chƣơng, SV chỉ lên lớp 2 tiết trên một tuần 

và trải đều trên 15 tuần. Nhƣ vậy, SV không có thời gian làm bài tại lớp, 

giảng viên và SV làm việc với nhau quá ít, thời lƣợng dành cho một bài 

bị kéo dài, ảnh hƣởng đến kết quả, không kiểm soát đƣợc chất lƣợng.  

  Việc phân bố và thời lƣợng, nội dung chƣơng trình là chƣa phù hợp, 

bởi học phần trang trí  rất quan trọng trong việc học tập và giảng dạy sau 

này của SV.  

1.6.3.2. Thực trạng dạy môn Trang trí 

 Dạy học hƣớng vào ngƣời học, lấy ngƣời học làm trung tâm là luận 

điểm then chốt của lý luận dạy học hiện đại, là bản chất của đổi mới 

phƣơng pháp dạy học. Ngƣời học đƣợc cung cấp một cách dạy và học sáng 

tạo, chủ động lĩnh hội tri thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Qua đó 

rèn luyện sự tự tin, phát huy tính độc lập, tƣ duy sáng tạo tích cực.  

Theo đó, ngƣời học phải là chủ thể của việc học. Ngƣời học không chỉ 

đƣợc lĩnh hội tri thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp mà còn đƣợc cung 

cấp một cách dạy - học sáng tạo. Qua đó rèn luyện sự tự tin, phát huy tính 

độc lập, tự chủ và quan trọng nhất là rèn luyện tƣ duy sáng tạo tích cực. 

Tuy nhiên vấn đề này chƣa đƣợc triển khai đồng bộ trong trƣờng Đại học 



 

 

 

 

36 

Quảng Nam, đặt biệt là tổ Mỹ thuật. Điều này đƣợc thể hiện qua một số 

thực trạng sau:  

 Khi dạy ít sử dụng các kỹ năng dạy học tích cực, khả năng sử dụng 

công nghệ thông tin còn hạn chế, chậm ứng dụng các phần mềm tƣơng tác 

phục vụ cho việc dạy học, từ đó làm mất dần sự hứng thú trong SV. Khi dạy 

môn mỹ thuật, GV chƣa có những phƣơng pháp giảng dạy phù hợp với đối 

tƣợng học, … 

Bộ môn Mỹ thuật không những cung cấp cho SV kiến thức phổ 

thông ban đầu về Mỹ thuật phù hợp với lứa tuổi mà còn hình thành cho các 

em những giá trị thẩm mỹ. Đồng thời giáo dục các em biết trân trọng, giữ 

gìn và bảo vệ những giá trị Mỹ thuật truyền thống của dân tộc, của nhân 

loại, góp phần hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho SV. 

Giúp các em nắm đƣợc những kiến thức cơ bản về lịch sử Mỹ thuật 

Việt Nam cũng nhƣ nền Mỹ thuật các nƣớc trên thế giới. Từ đó hiểu biết 

thêm nét đặc sắc độc đáo và phong phú của Mỹ thuật truyền thống 

Việt Nam cũng nhƣ nhƣ một số nền Mỹ thuật các nƣớc. Hình thành ở các 

em thái độ biết trân trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ 

thuật độc đáo của dân tộc ta và của nhân loại. 

Qua khảo sát, chúng tôi thấy, SV học một cách thụ động. Đối với môn 

Mỹ thuật, SV hầu nhƣ ít tự tổ chức thực hành luyện tập đi ký họa, chép vốn 

cổ, rèn luyện thêm các kỹ năng sáng tạo ý tƣởng các họa tiết... Bên cạnh 

đó, SV chƣa hứng thú với môn học vì khả năng của các em còn hạn chế 

nên chất lƣợng cũng chƣa đảm bảo. 

  Trang trí là một phân môn khó, đòi hỏi SV phải có óc sáng tạo, sự 

cần cù và linh hoạt. Để làm đƣợc điều đó thì vai trò của ngƣời GV rất quan 

trọng. Nói chung, GV phải đảm bảo nội dung chƣơng trình, tính thực tiễn, 

tính dân tộc, tính khoa học trong trang trí, đồng thời phải nắm vững cách 
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thức biện pháp, phƣơng pháp tổ chức bài dạy, sử dụng công nghệ thông tin 

vào trong giảng dạy, và đặc biệt là yêu cầu cơ bản đối với ngƣời dạy và 

ngƣời học vẽ trang trí. Làm đƣợc những điều này, ngƣời GV có thể truyền 

thêm hứng thú cho SV trong khi học môn Mỹ thuật và các môn học khác. 

Qua đó, SV có thể nắm bắt kỹ các bƣớc, từ đó, có thể trình bày đƣợc một 

bài trang trí đẹp theo cảm nhận riêng của mình. Thông qua quá trình học 

tập phân môn trang trí, có thể nâng cao đƣợc hiểu biết đối với nghề nghiệp, 

với xã hội, hoàn thiện nhân cách và lối sống trong sinh hoạt cho SV,... 

  Tuy nhiên việc học vẽ Trang trí của SV chƣa thực sự thoải mái, các 

em còn gò bó, công thức đôi khi còn rập khuôn, sự suy nghĩ tìm tòi chƣa có 

sự phóng khoáng và thoát ra sự quy tắc, còn bắt chƣớc hoặc sao chép là 

phổ biến vì vậy các bài làm của SV vẫn còn thiếu sự tính toán và xảy ra 

tình trạng không thống nhất họa tiết hay bố cục trong bài vẽ, chƣa chú ý 

đến bố cục giữa các mảng lớn, nhỏ, hình mảng không đều, chƣa quan tâm 

đế các quy tắc trong bài nhƣ sự cân xứng hay đăng đối các trục đối xứng. 

Do nhiều SV vẫn chƣa quen với với việc pha trộn màu để tạo ra hòa sắc 

hay độ no của màu, vẫn dùng màu theo ý chủ quan chƣa tìm tòi sáng tạo ra 

nhiều màu đẹp và hài hòa. 

  Nhƣ vậy qua tìm hiểu thực trạng vấn đề dạy học môn Trang trí cho 

SV là rất cần thiết, nó góp phần hình thành phẩm chất tốt đẹp của con 

ngƣời, có sự sáng tạo, có lao động, dám học hỏi cảm thụ đƣợc cái hay và 

cái đẹp trong cuộc sống. Bộ môn Mỹ thuật không những cung cấp cho 

SV kiến thức phổ thông ban đầu về mỹ thuật phù hợp với lứa tuổi mà còn 

hình thành cho các em những giá trị thẩm mỹ. Đồng thời giáo dục các 

em biết trân trọng, giữ gìn và bảo vệ những giá trị Mỹ thuật truyền 

thống của dân tộc, của nhân loại, góp phần hình thành và phát triển nhân 

cách toàn diện cho SV. Giúp các em nắm đƣợc những kiến thức cơ 
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bản về lịch sử mỹ thuật Việt Nam cũng nhƣ nền mỹ thuật các nƣớc trên thế 

giới. Từ đó hiểu biết thêm nét đặc sắc độc đáo và phong phú của Mỹ thuật 

truyền thống Việt Nam cũng nhƣ nhƣ một số nền Mỹ thuật các 

nƣớc. Hình thành ở các em thái độ biết trân trọng gìn giữ, bảo tồn và phát 

huy những giá trị nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta và của nhân loại. 

 Tiểu kết  

Trƣờng Đại học Quảng Nam không chỉ là nơi đào tạo giáo dục chất 

lƣợng mà còn là môi trƣờng để các SV thỏa sức thể hiện tài năng, năng 

khiếu của mình trong các hoạt động thực tế hoặc sự sáng tạo không ngừng 

trong các môn học mang tính Nghệ thuật cao. Tại đây, nhà trƣờng đã tạo 

điều kiện để các em có đƣợc sự cọ sát về tất cả các môn trong chƣơng trình 

còn kết hợp, văn hóa, thể thao, văn nghệ.  

Qua tìm hiểu thực trạng của môn Trang trí của SV Cao đẳng Mỹ 

thuật tại Đại học Quảng Nam, chúng tôi nhận thấy học phần  này vẫn còn 

thiếu đa dạng về thể loại, chƣa chú trọng đến việc hƣớng cho SV tìm hiểu 

và tiếp xúc văn hóa, họa tiết cổ của dân tộc tại địa phƣơng mình, các em 

chƣa nhận thức đƣợc giá trị đó nên vẫn còn một số em chƣa cảm đƣợc việc 

giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật,… Đây cũng là nỗi trăn trở của các 

GV Mỹ thuật của trƣờng. 

  Trƣờng Đại học Quảng Nam đang sinh sống trên quê hƣơng của cái 

nôi di sản văn hóa, vì vậy việc gìn giữ và bảo tồn di sản văn hóa của các 

nghệ nhân là viêc làm cần thiết. Để đem lại sự đa dạng và màu sắc hơn 

trong phân môn Trang trí của nhà trƣờng, chúng tôi mong muốn đƣa họa 

tiết hoa lá của điêu khắc Chăm đến với các SV trẻ qua môn Trang trí bằng 

phƣơng pháp lý thuyết và thực hành. Việc làm này đƣợc xem là cần thiết và 

cấp bách, nhằm bổ sung những kiến thức vốn cổ của địa phƣơng cho thế hệ 

trẻ để họ trân trọng, có ý thức gìn giữ tinh hoa của loại hình nghệ thuật  

trang trí truyền thống này. 



 

 

 

 

39 

  Để bảo tồn, gìn giữ và phát huy nghệ thuật trang trí hoa lá điêu khắc 

Chăm cần phải có sự tham gia của tất cả mọi ngƣời, trong đó những ngƣời 

hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật phải thực sự có tâm huyết, trăn trở. Để 

tổ chức môn trang trí nói riêng và môn Mỹ thuật nói chung hiệu quả. 
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Chƣơng 2 

  BIỆN PHÁP KHAI THÁC HỌA TIẾT HOA LÁ CỦA ĐIÊU KHẮC 

           CHĂM MỸ SƠN TRONG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ 

2.1. Nghệ thuật trang trí trong Điêu khắc Chăm Mỹ Sơn 

Nghệ thuật điêu khắc Chăm gắn liền với nhiều công trình kiến trúc, 

tuy nhiên nhiều công trình còn lại chủ yếu là đền tháp và lƣu giữ một số tác 

phẩm ở các bảo tàng. Khi nói đến nghệ thuật điêu khắc Chăm thì chúng ta 

luôn hiểu trang trí của nó theo phong cách của các thời kỳ, nghệ thuật Trà 

Kiệu đƣợc coi là lâu đời nhất vào thế kỷ VII, thời kỳ này nghệ thuật phong 

cách Chăm đƣợc thể hiện rõ nét nhất. Điêu khắc Chăm trải qua một quá 

trình phát triển với nhiều phong cách khác nhau, ngƣời nghệ sĩ Chăm từ 

một thời xa xƣa không ngừng nỗ lực phấn đấu và tìm tòi hoàn thiện, hoàn 

mỹ, hƣớng về đỉnh cao của nghệ thuật và sự nhân bản. Nhà nghiên cứu 

Ngô Văn Doanh cho rằng:  

Nghệ thuật điêu khắc Chăm tuy thể hiện ra là hình tƣợng tôn giáo, 

thần thánh, các huyền thoại, nhƣng trƣớc hết là thể hiện tâm hồn 

con ngƣời Chăm cần cù và đầy sáng tạo trong cuộc sống. Nghệ 

thuật điêu khắc Chăm chính là con ngƣời Chăm, là khát vọng của 

dân tộc Chăm [24, tr.145]. 

Nghệ thuật điêu khắc Chăm rất phong phú với nhiều tác phẩm phù 

điêu, tƣợng tròn gắn với sinh hoạt tôn giáo Bà la môn, trên những tác phẩm 

này thƣờng bắt gặp nét chủng tộc, y phục, trang sức Chăm hòa trộn với 

hình ảnh các vị thần Bà la môn, hoặc những nét tả thực cũng nhƣ cách điệu 

thể hiện trong hình ảnh con ngƣời, loài vật hết sức sinh động. Đặc trƣng lớn 

nhất cũng là đặc trƣng chung nhất cho điêu khắc cổ Chăm là xu thế 

hƣớng tới tƣợng tròn của hầu nhƣ tất cả những hình chạm khắc dƣới 

dạng phù điêu. Chính đặc trƣng này đã khiến cho điêu khắc Chăm không 

rạo rực sôi động nhƣ phù điêu Khơme vốn có thể nói là rất nông và dùng 
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nét là chính, không sinh động và hiện thực nhƣ những phù điêu nồi của 

nghệ thuật java. Mặc dù là phù điêu nhƣng các nhân vật của điêu khắc 

Chăm luôn có xu hƣớng bứt mình ra khỏi không gian hoặc các nhân vật 

xung quanh 

2.2. Một số họa tiết hoa lá trang trí tiêu biểu của Điêu khắc khắc Chăm 

Mỹ Sơn 

Họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn không chỉ có giá trị sử 

dụng mà còn đạt đến trình độ khá cao thẩm mỹ của dân tộc. Dân tộc Chăm 

rất phong phú không chỉ giàu về các hình tƣợng họa tiết mà còn liên quan 

ứng dụng trong cuộc sống nhƣ trên trang phục, mũ,… do đó dân tộc Chăm 

Mỹ Sơn vẫn có ngôn ngữ riêng về nghệ thuật tạo hình và trang trí của nó 

mà đặc biệt các họa tiết hoa văn là yếu tố tạo hình trang trí trên các công 

trình kiến trúc, các bệ đài, bệ thờ, tƣợng,… Trong giới hạn của luận văn, 

chúng tôi xin nêu một số họa tiết trang trí tiêu biểu của Điêu khắc Chăm 

Mỹ Sơn để nghiên cứu đƣa vào mục đích sử dụng trong những bài học 

trang trí cho SV. 

2.2.1. Hoa sen 

  Nghệ thuật trang trí điêu khắc Chăm trên những kiến trúc các đề tháp 

chúng ta thƣờng thấy ở các cột, vách, đa dạng nhiều họa tiết hoa văn uốn 

lƣợn, chủ yếu là hoa văn hình chữ S nổi các họa tiết đƣợc sắp xếp xen kẽ rất 

đa dạng và phong phú các hoa lá đƣợc cách điệu nhƣ những dải sóng nƣớc 

uyển chuyển. Ngoài ra trang trí trên các vòm cửa, chân tháp... 

  Trang trí trên đỉnh, mái tháp: nhiều tháp Chăm đƣợc xây dựng quanh 

những ngọn núi hoặc đồi cao. Nghệ thuật Chăm thƣờng trang trí trên đỉnh 

tháp biểu tƣợng tôn giáo, tín ngƣỡng, các hình tƣợng đƣợc trang trí ở đỉnh 

tháp luôn có hình dạng hoa sen đƣợc cách điệu. Về cấu trúc có 4 cạnh to ở 

dƣới và nhọn nhỏ ở phần trên mà hầu nhƣ chúng ta thƣờng thấy ở các đền 

tháp Chăm. Tại tháp Chiên Đàn hầu nhƣ còn khá nhiều hình thức trang trí 
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đỉnh tháp với hiểu thức lạ mắt và phong phú với hình khối, tầng dƣới đƣợc 

sắp xếp nhiều họa tiết có hình búp sen giống nhau đƣợc xếp nhắc lại không 

liên tục, đƣợc trang trí theo lối xen kẽ và tạo ra nhiều lớp trang trí chủ yếu 

là búp sen, tầng trên có cấu trúc giống hình búp sen nhất đƣợc sắp xếp 

dƣới dạng cánh sen nhắc lại liên tục hơn so với tầng dƣới, chủ yếu làm 

bằng đá, tổng thể mô típ trang trí trên đỉnh tháp rất phong phú về họa tiết 

hơn chóp nóc tháp Mỹ Sơn. 

     

 Họa tiết hoa lửa Nóc tháp Chiên Đàn

     Họa tiết hoa sen Nóc tháp Mỹ Sơn 

Đa số các nóc tháp các khối trang trí đề có dạng hình bông hoa lửa 

cách điệu, các cánh hoa uốn lƣợn vƣơn ra bốn hƣớng ở giữa nhỏ dần và 

búp hoa hƣớng lên trời. 
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Ý nghĩa của họa tiết trang trí là vƣợt qua hai cõi địa và cõi nhân để 

cuối cùng hƣớng lên cõi thiên theo quan niệm vũ trụ 3 tầng của ngƣời 

Chăm. Những mô típ trang trí trên đỉnh tháp còn làm giảm căng thẳng của 

một khối kiến trúc nặng nề, những họa tiết đó mang lại sự yên bình cảm 

giác mềm mại, huyền bí, linh thiêng, uy nghi của vẻ đẹp các đề tháp Chăm. 

Lá nhĩ: Ngoài ra hoa sen còn trang trí trên thân tháp các bức tƣờng gạch 

của tháp chăm là các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gạch độc đáo là các hệ 

thống trang trí các lá nhĩ trên các vòm cửa, cửa giả, các họa tiết hoa sen, 

hình học,… tiêu biểu trong nghệ thuật trang trí thân tháp là phong cách Mỹ 

Sơn A1, bốn phía thân tháp có nhiều cửa giả đối xứng nhau, ở giữa có hình 

ngƣời chắp tay, hai bên có trụ trang trí nhiều hoa văn dây lá, nhìn tổng thể 

rất hài hòa giữa con ngƣời và thiên nhiên nhƣ: tƣợng các vị thần Vishu, 

shiva, Brahma đƣợc trang trí nhiều họa tiết khác nhau, hầu nhƣ các vị thần 

Chăm đƣợc trang trí bằng lá nhĩ, đƣợc phân bố trên mũ, áo, tóc, tay. 

  

     Họa tiết lá nhĩ trang trí trên vòm cửa tháp 

Các họa tiết hình hoa sen đƣợc trang trí dày đặc, các họa tiết dạng 

dây lặp lại từ dƣới lên trên, nhìn rất sinh động đều thể hiện dƣợc đặc trƣng 

của từng mô típ họa tiết. 
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họa tiết sen trang trí ở Tháp Chiên Đàn 

Hoa sen trang trí đế tháp: chủ yếu mô típ kết hợp tự nhiên dạng hoa, 

hay búp sen, cánh sen, nhiều mô típ búp sen đối xứng nhau qua từng họa 

tiết tạo nên sự uyển chuyển, phần giữa eo nở to và tròn về phía trên tạo 

hình búp sen, những đƣờng cong lồi lõm tạo nên đƣờng nét sinh động kết 

hợp với những họa tiết góc nhọn, các chiều hƣớng cũng có sự thay đổi, có 

nhịp điệu, đƣờng nét hài hòa. 
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      Trang trí đế tháp Po Nagar                  Trang trí đế tháp ở Mỹ Sơn 

  Trong  phong cách điêu khắc đế tháp ở Mỹ Sơn thƣờng thấy các mô típ 

dạng búp sen đƣợc sắp xếp theo dạng nhắc lại, theo lối trang trí đƣờng diềm, 

các họa tiết  đƣợc sắp xếp nối tiếp nhau nhịp nhàng. 

  Trong trang trí các họa tiết hoa sen đƣợc phổ biến nhiều trong các bệ 

tháp với lối sắp xếp liên tiếp uyển chuyển tạo nên sự mềm mại mà không khô 

cứng. 
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họa tiết trang trí lá nhĩ ở Tháp Chiên Đàn 

  Với những họa tiết hoa sen, lá nhĩ đƣợc cách điệu và mang tính trang trí 

cao và đầy ý nghĩa này chúng tôi sẽ vận dụng đƣợc vào những bài học trang 

trí cho SV nhƣ: trang trí đƣờng diềm, trang trí hình vuông, hình tròn…với 

đƣờng nét phong phú và uyển chuyển sẽ tạo đƣợc những hiệu quả cao khi đƣa 

vào các bài học thực hành trang trí. 

2.2.2.  Hình dây lá, hình chữ S 

  Trang trí Tƣờng tháp ở Mỹ Sơn A1 đƣợc trang trí trên các trụ áp 

tƣờng kéo lên diềm mái, trang trí vừa phải, chủ yếu các họa tiết hoa dây lá, 

cuộn theo hình chữ s nối đuôi nhau, các họa tiết này tạo ra các nhịp điệu 

song hành, bố cục hài hòa cân đối. 

 

     Họa tiết trang trí tường tháp,thân tháp tại Khương Mỹ 

  Quan sát các mô típ chúng ta thấy các hình ngƣời chắp tay trầm tƣ, 

thanh tịnh đƣợc sắp xếp trong vòm cuốn, nằm trong các hình trang trí dây 

leo, xoắn lại lên cao của các tháp, đặc điểm của nghệ thuật điêu khắc  mang 
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phóng cách Mỹ Sơn thƣờng có trong các đền tháp. Các kiểu trang trí phong 

cách Mỹ Sơn A1 với mô típ trang trí dây leo từ chân tháp lên mái diềm 

tháp nhiều đƣờng nét cong, đa dạng. Nhìn chung tất cả các phong cách đều 

đƣợc các nghệ nhân sáng tạo và qua bàn tay tài hoa đã tạo nên một kiệt tác 

cho dân tộc Chăm. 

  Những họa tiết hình dây lá, chữ S để đƣa vào các bài học trang trí rất 

phù hợp, với yếu tố tạo hình về nét rất phong phú, tạo nên sự nhịp điệu 

trong bài học, có thể làm họa tiết chính hoặc những họa tiết này là chân 

đƣờng diềm trong trang trí đƣờng diềm, hoặc trang trí hình chữ nhật…sẽ 

tạo đƣợc sự hài hòa về cấu trúc cũng nhƣ mảng. 

          

Họa tiết trang trí nội thất được tách ra 

   Nói chung hầu hết các tháp Chăm đƣợc bao phủ trang trí họa tiết 

hoa văn khá dày đặc, chủ yếu tập trung ở Mỹ Sơn, tháp Chiên Đàn, 

Khƣơng Mỹ,… Qua việc tìm hiểu và nghiên cứu, chúng tôi thấy các mô típ 

họa tiết đƣợc chạm khắc trên các chất liệu khác nhau không phải là đơn 

giản, ngoài việc trang trí đó còn là thể hiện tính linh liêng, uy nghi thông 

qua các hình tƣợng, đƣờng nét, mảng khối, màu sắc,… 

   Hầu hết các tháp và nhiều công trình kiến trúc Chăm đƣợc trang trí rất 

nhiều hoa văn, nhiều kiểu dáng nhƣ: tháp Khƣơng Mỹ, tháp Mỹ Sơn,… hầu 

nhƣ các công trình đều thấy các mẫu trang trí  khác nhau nhƣ: các họa tiết hoa 

sen, cánh sen, búp sen thƣờng thấy trong phong cách Mỹ Sơn, Đồng Dƣơng 

và Hòa Lai, mỗi họa tiết đƣợc trang trí cách xa với những họa tiết khác, và 

trang trí dạng hoa cũng tạo nên sự phong phú và đa dạng.  
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2.2.3. Yếu tố tạo hình của họa tiết trang trí điêu khắc Chăm Mỹ Sơn ứng 

dụng trong giảng dạy 

2.2.3.1. Biện pháp ý tưởng vận dụng nét 

Trong nghệ thuật đƣờng nét đóng góp quan trọng khi tạo nên hình 

mảng, họa tiết. Họa tiết hoa lá của Điêu khắc Chăm với đƣờng nét phong 

phú, uyển chuyển mang đậm hình ảnh mộc mạc gần gũi giữa thiên nhiên và 

con ngƣời nhƣ: hình tƣợng hoàng tử Rama đầu đội Jât makuta, phía sau 

bên phải là đầu tóc búi lớn, đƣợc trang trí bằng nhiều hạt ngọc đều nhau, ở 

ngực và cổ tay đều đeo một loại trang sức cũng gồm những hạt ngọc nhỏ, 

cánh tay gần vai đeo trang sức xếp thành những bông hoa cân xứng, thế 

đứng mềm mại uyển chuyển của các nhân vật trong đài thờ đại diện cho 

phong cách nghệ thuật Trà Kiệu; hay các tƣợng Apsara đều đƣợc trang trí 

tạo hình tay chân rất uyển chuyển, đều toát lên đƣợc vẻ uy nghi. Việc sử 

dụng hình tƣợng hoa lá, con ngƣời, động vật làm đề tài các nghệ sĩ Chăm 

rất điêu luyện và khéo léo trong việc tạo các họa tiết hoa lá, búp, lá, cánh, 

đó là những đƣờng nét mềm mại, phóng khoáng mang đậm nét tinh tế.  

Họa tiết hoa sen khi đƣa vào ứng dụng trong với đƣờng nét và mảng 

của họa tiết hoa sen tạo nên sự chuyển động ta có thể làm mảng chính, 

dùng quy tắc nhắc lại hay xen kẽ. 

 

Họa tiết trang trí hai bên phù điêu 

Ngay trong mỗi bông hoa, hoặc động vật cách điệu cũng mang nét 

đặc trƣng, việc tạo ra các đƣờng kỷ hà, đƣờng cong, hoa văn hình chữ S,… 



 

 

 

 

49 

đƣợc trang trí độc đáo với hình ảnh cách điệu trong tự nhiên các hoa lá, cây 

cối,… với những đƣờng nét kết hợp hài hòa có thể nói sự phong phú và đa 

dạng của tự nhiên thể hiện qua tƣ duy sáng tạo và bàn tay khéo léo của 

ngƣời Chăm Mỹ Sơn. 

Với nhiều họa tiết trang trí dạng hình chữ S, họa tiết hoa lá, hoa sen, 

họa tiết bông hoa nhiều cánh sắp xếp cân đối hợp lý, nhiều họa tiết nhƣng 

đƣợc thay đổi cấu trúc hình dạng tạo nên sự hài hòa và thẫm mỹ trong mỗi 

tác phẩm. 
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Mô típ trang trí trên trụ đá 

Có thể thấy rằng cách xây dựng các họa tiết của dân tộc Chăm rất 

phong phú và đa dạng, mang một giá trị nghệ thuật rất cao, các đƣờng nét 

rất hài hòa tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh. Vì những giá trị trên mà chúng 

tôi nhận thấy có thể vận dụng và học tập trong các bài học của SV. 

2.2.3.2. Màu sắc 

Nguyên liệu chủ yếu của ngƣời Chăm cổ xếp gạch mộc lên thành 

hình tháp, sau đó đốt gạch nung khô rồi bới đống tro than ra là thành tháp 

Chăm. Ngƣời Chăm sử dụng các họa tiết hoa văn với nhiều phong cách 

khác nhau và chất liệu cũng khác nhau chủ yếu là đá thể loại tƣợng tròn và 

phù điêu. Vì thế, những viên gạch tự kết dính với nhau, không có mạch xây 

ngăn cách nhƣ lối xây tƣờng của ngƣời Việt. 
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 Đã tạo nên một gam màu trầm,rêu phong, nên trong bài tập ứng 

dụng này có thể chọn gam màu trầm sử dụng làm nền trong các bài trang 

trí, hoặc là sử dụng để làm tông màu kết hợp với mảng màu họa tiết đã 

đƣợc cách điệu. 

2.3.3.3. Bố cục 

Họa tiết hoa lá của Điêu khắc Chăm Mỹ Sơn đƣợc trang trí và sắp 

xếp một cách phong phú, nhƣ trang trí đồ thờ là nơi thể hiện tâm linh của 

ngƣời Chăm là văn hóa tín ngƣỡng, những hoa văn họa tiết trang trí đƣợc sắp 

xếp xen kẽ, ngoài ra ở trang trí bệ thờ và đài thờ chúng ta thƣờng thấy các họa 

tiết hình cánh sen đƣợc sắp xếp xen kẽ chuyển động quanh đài thờ, uyển 

chuyển tạo thành bố cục nhịp nhàng và đài thờ E1 Mỹ Sơn họa tiết hoa lá 



 

 

 

 

52 

đƣợc sắp xếp hai bên phù điêu, đối xứng nhau phù hợp với tính thần trang trí 

đài thờ,… 

  

Đài thờ Mỹ Sơn E1 

Trên các tƣợng ngƣời đƣợc trang trí nhiều đồ trang sức đƣợc xếp 

vòng lên nhau, họa tiết đối xứng, váy cũng trang trí đối xứng, họa tiết đƣợc 

chạm khắc tinh vi, họa tiết trang trí váy rất đẹp, chạm nổi và lõm tạo nên sự 

hài hòa khi nhìn vào mang lại ngƣời xem mỹ nhãn, tất cả đều rất sáng tạo, 

không đơn điệu, đƣờng nét phóng khoáng và hình khối chắc khỏe. Ngoài ra 

trang trí trên tƣợng các vũ nữ cũng rất tỉ mĩ, nhƣ vũ nữ Apsara về tạo hình 

rất sống động với nhiều tƣ thế mang đặc trƣng cho Văn hóa Chăm, với hai 

tay dang rộng nâng dải lụa, mặt ngẩng lên cao đƣờng nét cơ thể uyển 

chuyển và mềm mại, chúng ta dễ nhận thấy đƣợc sự cân đối và sự tỉ mĩ 

trong các họa tiết đƣợc trang trí trên trang phục nhƣ cƣờm tay, vòng trang 

sức…, sự sắp xếp trang trí một cách hợp lý và cẩn thận từng đƣờng nét đã 

mang lại hình tƣợng các vũ nữ một cách sinh động và lôi cuốn theo từng 

động tác. 

Vì những yếu tố trên mà  việc lựa chọn họa tiết hoa lá vào dạy Trang 

trí phải đảm bảo tính nghệ thuật, phù hợp với khả năng mỹ thuật của SV, 

hình thức thể hiện đơn giản để bảo đảm tính vừa sức, đồng thời có sự sáng tạo 
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và đa dạng. Trong khuôn khổ luận văn này, chúng tôi nghiên cứu những họa 

tiết hoa lá nhƣ hoa sen, hoa cúc, hoa văn hình dây lá chữ S, với mức độ cơ bản 

để SV dễ cảm nhận và tiếp thu. 

2.3. Biện pháp ứng dụng họa tiết hoa lá của Điêu khắc Chăm trong dạy 

Trang trí và vai trò tổ chức dạy trang trí. 

Việc nghiên cứu về họa tiết hoa lá của Điêu khắc Chăm Mỹ Sơn 

trong dạy học môn Trang trí nhằm giúp SV có đƣợc sự hiểu biết đúng đắn 

hơn về nghệ thuật tạo hình và trang trí họa tiết hoa lá trên các hình tƣợng, 

các con vật, các công trình kiến trúc,…của dân tộc Chăm trên địa bàn, hiểu 

rõ hơn ý nghĩa của mỗi họa tiết và sự ảnh hƣởng của nó trong cuộc sống 

văn hóa ngƣời Chăm và giúp cho SV cảm thụ đƣợc vẻ đẹp cổ kính, di tích 

cổ của một dân tộc còn lƣu giữ và bảo tồn đến ngày hôm nay. Từ đó để vận 

dụng một số họa tiết hoa lá trong quá trình học tập và làm việc sau này. 

 Vận dụng họa tiết hoa lá của Điêu khắc Chăm vào dạy môn trang trí 

cho SV là một việc cần thiết trong quá trình học tập nói chung và môn 

trang trí nói riêng , đề tài này mang lại cho SV sự hiểu biết về văn hóa 

Chăm, về cách tạo hình, trang trí, và cách sắp xếp bố cục, đƣờng nét, màu 

sắc mà thông qua các tác phẩm Điêu khắc Chăm nó làm giá trị lên rất nhiều 

khi mà SV còn thấy đƣợc những tác phẩm đó, đƣợc cảm thụ vẻ đẹp, đƣợc 

học hỏi cách tạo hình của nghệ nhân đi trƣớc để lại. Đó là năng lực cảm thụ 

cái đẹp, thiên nhiên và con ngƣời, luôn say mê, yêu thích và trân trọng 

những giá trị văn hóa còn để lại. Đồng thời thông qua đề tài này SV có thể 

có những sáng tạo mới mẻ hơn về môn học, từ đó có những ý thƣởng mới 

hơn dựa trên những họa tiết cũ để xây dựng và phát triển nhiều hình thức 

bố cục mới và sáng tạo hơn. 

Thông qua sự hƣớng dẫn của GV, những tài liệu nghiên cứu và 

những tìm hiểu về họa tiết hoa lá của Điêu khắc Chăm Mỹ Sơn trong dạy 

môn trang trí nhằm giúp cho SV có nhiều kinh nghiệm để thực hiện trong 
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quá trình học tập, sáng tạo nghệ thuật thông qua sử dụng đƣờng nét, màu 

sắc, hình khối, bố cục, nhịp điệu,…cho mình trong giảng dạy sau này. 

Trong nghệ thuật chúng ta biết sáng tạo là không ngừng, ý tƣởng và sự thể 

hiện của họa sĩ đƣợc cấu thành ngôn ngữ hội họa cho dù sử dụng bằng chất 

liệu gì thì cuối cùng sản phẩm tạo ra mang lại cho ngƣời xem thấy đƣợc sự 

thẫm mỹ cao, những giá trị về  tạo hình trang trí trên hình tƣợng, con 

ngƣời, con vật, hoa lá,… của Điêu khắc Chăm là đạt đến sự biểu đạt cao về 

sự tinh tế. 

Bản thân tác giả cũng nhận thấy, phân môn Trang trí trong bộ môn 

Mỹ thuật rất cần thiết vận dụng họa tiết mới lạ vào giảng dạy để tạo hứng 

thú học tập và sáng tạo cho SV. Tuy nhiên các giáo trình giảng dạy nhƣ bài 

soạn, chỉ hƣớng dẫn nội dung cơ bản theo chƣơng trình của giáo trình nên 

nhiều khi GV không mạnh dạn những họa tiết vốn cổ hay họa tiết đẹp khác 

vào giờ dạy. Nếu đƣợc ứng dụng một họa tiết theo sự sáng tạo khác hơn 

trong giáo trình cơ bản trong giờ dạy học Trang trí thì giờ dạy đó sẽ trở nên 

phong phú hấp dẫn SV hơn. 

Đối với phân môn Trang trí có thể tổ chức thực tế hay nhũng buổi học 

ngoại khóa,… để củng cố cách vẽ, nhƣ vậy mới khuyến khích SV tích cực 

học tập và thấy đƣợc mở mang và thoải mái không bị áp lực trong khi học. 

Ngoài ra, những họa tiết trang trí của điêu khắc Mỹ Sơn phải gắn với 

nội dung bài học và phục vụ cho mục đích học tập, giúp SV khai thác vốn 

kinh nghiệm của bản thân.  

Ứng dụng đƣợc họa tiết hoa lá trang trí của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn 

vào dạy học cho SV thì sẽ mang nhiều lợi ích cho quá trình học nhƣ: 

- Gây hứng thú, say mê cho SV trong học tập, tìm hiểu và khám phá 

các vấn đề liên quan đến nội dung giáo dục và rèn luyện các kỹ năng. 

- Hiểu thêm và biết ý nghĩa giá trị vốn cổ của văn hóa dân tộc Chăm, 

gìn giữ và phát huy tính sáng tạo. 



 

 

 

 

55 

Có thể nói, ứng dụng họa tiết trang trí vào dạy học rất quan trọng và 

cần thiết đối với SV trong giờ học Trang trí, bởi giúp cho SV rèn luyện trí 

tuệ lẫn phẩm chất. Vì thế phải ứng dụng vào các bài học sao cho hiệu quả, 

tạo cho các em tinh thần thoải mái trong giờ học. Đây là yếu tố quan trọng 

nhất trong việc dạy môn trang trí nói riêng và môn Mỹ thuật nói chung.  

- Mục đích ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn 

phải thể hiện mục tiêu của bài học hoặc một phần của chƣơng trình học đã 

và đang dạy hiện nay. 

- Hình thức ứng dụng họa tiết mới vào bài học đƣợc thay đổi các hoạt 

động học tập trên lớp, giúp SV phối hợp các hoạt sáng tạo với  các bài học 

đƣợc đề ra. Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của SV, tạo điều kiện 

cho SV tham gia, việc tìm tòi và sáng tạo dựa trên các hình thức mô típ hoa 

văn của điêu khắc Chăm. 

- Các họa tiết đƣợc ứng dụng dễ thực hiện. Cần đƣa ra các cách sắp 

xếp bố cục mới và yêu cầu SV tham gia để tăng cƣờng kỹ năng sáng tạo và 

có thể hoàn toàn triển khai một cách thuần thục. 

- Các họa tiết SV có thể lựa chọn, tham khảo từ sách báo hoặc trực 

tiếp trên các bệ thờ, đền thờ, đài thờ trên các đền tháp hoặc các tƣợng, dễ 

tìm kiếm. 

- Tổ chức thực hành vào các giờ học, thời gian thích hợp của bài học 

để vừa làm cho SV hứng thú học tập vừa hƣớng cho SV tiếp tục tập trung 

các nội dung khác của bài học một cách có hiệu quả. 

- Các họa tiết có thể lựa chọn khác nhau, xen kẽ, thay đổi một cách 

hợp lý phù hợp chủ đề dựa trên các quy tắc trong chƣơng trình học và 

cũng có thể phá thế để cho bài học gây sự hứng thú và phát triển sự sáng 

tạo cho SV. 
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- Khi thực nghiệm xong các bài học ứng dụng, GV cần cho SV thảo 

luận để nhận ra ý nghĩa và tính khả thi việc đƣa nhóm họa tiết hoa lá của 

dân tộc Chăm Mỹ Sơn  trong bài học. 

  Ưu điểm 

- Đƣa họa tiết vốn cổ vào bài học làm thay đổi hình thức học tập giúp 

giảm tính chất cơ bản của bài học, SV có thể thấy hứng thú hơn với họa tiết 

mới lạ. 

- Lựa chọn họa tiết đẹp và đặng trƣng của dân tộc sẽ làm cho SV tham 

gia tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng học tập sáng tạo cho SV. 

  Nhược điểm 

- Kiến thức có thể nhiều và SV dễ nhầm lẫn các họa tiết của các đền 

tháp khác, các họa tiết không có mảng và cho tiết nhiều đòi hỏi SV cần tƣ 

duy và sáng tạo. 

2.3.1. Các bài học ứng dụng 

Dựa vào tính phù hợp những yếu tố trên, trong chƣơng trình dạy học 

phân môn Trang trí, chúng tôi xây dựng một số họa tiết trang trí của điêu 

khắc Chăm Mỹ Sơn qua các bài trang trí cơ bản và ứng dụng sau: 

BÀI 1: TRANG TRÍ ỨNG DỤNG VẢI HOA 

Sử dụng nhóm họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn 

a/ Mục đích: 

- Kế thừa truyền thống nghệ thuật trang trí của điêu khắc của dân tộc, 

tiếp thu truyền thống tốt đẹp của dân tộc để sáng tạo ra cái mới. 

- Rèn luyện cho SV kỹ năng sắp xếp hoạ tiết, hình vẽ hài hoà, phù 

hợp. 

- SV biết cách sử dụng các tổ hợp nét và cách kết hợp giữa các mảng 

họa tiết hoa lá trong các bài học trang trí. 
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- SV cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của đƣờng nét thông qua nhóm họa tiết đã 

đƣợc khai thác và ứng dụng vào bài học trang trí ứng dụng. 

b/ Yêu cầu: 

- Hiểu đƣợc mục đích học tập nghệ thuật trang trí vải hoa. 

- Nhận thức đƣợc cái đẹp của họa tiết qua đƣờng nét, bố cục tính chất 

cách điệu trong họa tiết, chất liệu thể hiện, màu sắc trong các bài trang trí.  

- Phân tích đƣợc cái đẹp về nội dung, hình thức của họa tiết. 

c/ Thái độ: 

- Học tập tinh thần cái đẹp của họa tiết điêu khắc Chăm Mỹ Sơn để 

phát huy trong các bài tập trang trí ứng dụng . 

- Cách tiến hành tổ chức thực hành trang trí ứng dụng họa tiết hoa lá 

của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn. 

d/ Chuẩn bị: Một số bộ họa tiết hoa, lá, phù hợp với nội dung bài học vải hoa. 

e/ Cách ứng dụng họa tiết hoa lá vào bài trang trí vải hoa: 

GV hƣớng dẫn, phổ biến, mô tả cách sắp xếp bố cục hợp lý để SV dễ 

hình dung. Nhƣ bố cục hình tháp, bố cục hình vuông, bố cục hình chữ 

nhật... 

  GV nhắc nhở SV các cách thức để trang trí vải hoa, quy tắc xen kẽ, 

nhắc lại, phá thế...để có thể lựa chọn họa tiết hợp lý trong bài vải hoa. 

Nhiệm vụ của SV là sắp xếp các đƣờng nét của hoạ tiết đã vẽ vào 

hình bài làm có khuôn khổ quy định. 

Kết thúc bài, SV nêu lại những kiến thức sắp xếp hoạ tiết, màu sắc, bố 

cục giúp SV củng cố kiến thức vừa học.  

Cuối cùng GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học. Kết luận về các 

kiến thức lý thuyết cũng nhƣ thực hành để các em cần nắm trong bài học.  

BÀI 2: TRANG TRÍ CƠ BẢN – TRANG TRÍ ĐƢỜNG DIỀM 

            Sử dụng nhóm họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn 
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a/ Mục đích: 

- Giúp SV biết cách làm bài trang trí cơ bản là đƣờng diềm để có thể 

vận dụng vào công việc trang trí. 

- Giúp SV nắm vững các quy tắc nhắc lại, xen kẻ, phƣơng pháp trang 

trí một đƣờng diềm cơ bản, cung cấp lý thuyết để SV vận dụng các loại 

đƣờng diềm khác. 

- Qua những hoạ tiết trang trí có sẵn, giúp SV sáng tạo và kết hợp 

đƣờng nét  khác nhau của điêu khắc Chăm một cách hiệu quả.  

- Giúp SV biết sáng tạo dựa trên họa tiết vốn cổ đó, sản phẩm mang 

yếu tố trang trí cao. 

- Giúp SV thấy đƣợc tác dụng của trang trí đƣờng diềm ở đồ vật trong 

cuộc sống. 

b/ Yêu cầu: 

- Bố cục có trọng tâm chính phụ. 

- Họa tiết sắp xếp nối tiếp nhau, giải quyết từng modun hợp lý. 

- Sử dụng họa tiết hoa lá của Điêu khắc Chăm, phối hợp thêm đƣờng 

nét kỷ hà, có tính sáng tạo. 

- Sử dụng các màu hoặc hòa sắc nhẹ nhàng tƣơi sáng có tƣơng quan 

vừa độ, phù hợp với chủ đề. 

- Thể hiện bài nghiêm túc, sạch sẽ. 

c/ Chuẩn bị: chuẩn bị một số nhóm họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm, 

hình ảnh, tƣ liệu, trình chiếu…  

d/ Cách ứng dụng các đƣờng nét vào trong bài đƣờng diềm: 

GV hƣớng dẫn, phổ biến, mô tả cách vẽ SV dễ hình dung.  

GV cho SV trong lớp vẽ phác các họa tiết đã đƣợc tham khảo. 

Sau đó ,hƣớng dẫn SV vẽ vào mảng, có thể kết hợp các họa tiết nhỏ 

của điêu khắc Chăm để kết hợp thành một bố cục hoàn chỉnh, đẹp mắt. 
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Vận dụng các quy tắc đăng đối hoặc xoay chiều, nhắc lại để là họa tiết 

đa dạng và phong phú hơn, thể hiện những ý tƣởng trang trí đƣờng diềm và 

sáng tạo riêng của cá nhân.  

GV yêu cầu SV trình bày vì sao lại chọn họa tiết, và sử dụng đƣờng 

nét này nhƣ thế nào, và đƣợc áp dụng vào những bài học nào?  

Cuối cùng GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học. Kết luận về cách sử 

dụng nét của nhóm hoa lá, và biết kết hợp các hạo tiết khác nhau của điêu 

khắc Chăm Mỹ Sơn mang lại kiến thức gì các em cần nắm trong bài học.  

2.3.2. Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực. 

2.3.2.1.  phương pháp hợp tác nhóm 

Dạy học hợp tác nhóm là một hình thức xã hội của dạy học, trong đó 

SV trong một lớp học đƣợc chia thành các nhóm mỗi nhóm tự  hoàn thành 

các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết quả 

làm việc của nhóm sau đó đƣợc trình bày và đánh giá trƣớc toàn lớp. 

Phƣơng pháp này là hình thức giảng dạy đặt SV vào môi trƣờng học 

tập tích cực. Tổ chức SV học tập theo nhóm sẽ phát huy đƣợc tính hiệu quả 

trong bài. 

Khi tổ chức học tập theo nhóm, GV còn có cơ hội tận dụng ý kiến và 

kinh nghiệm của ngƣời học. 

GV phải chọn những bài, những câu hỏi trong bài học có độ khó 

tƣơng đối, có hƣớng mở, đòi hỏi có nhiều thời gian và nhiều ngƣời tham 

gia thảo luận để tìm ra vấn đề. 

Phƣơng pháp này có thể áp dụng dạy bài chép vốn cổ, hoặc phân môn 

trang trí trong bài chép và cách điệu hoa lá,… 

  Chia nhóm, thành lập nhóm 

Có nhiều cách chia nhóm. Tùy theo bài học hoặc tùy theo đặc điểm 

của lớp, có thể chia nhóm theo một số cách sau đây: 



 

 

 

 

60 

- SV có quyền chọn bạn để thành lập một nhóm. 

- Nhóm cố định: do GV chọn những SV ngồi gần để thành lập một nhóm. 

Một số lƣu ý khi tiến hành chia nhóm: 

- GV chia nhóm với số lƣợng HS trong từng nhóm phù hợp.  

Mỗi SV trong nhóm đều phải có trách nhiệm trong nhóm mình. Việc 

phân công trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhóm là do chính nhóm 

đó đề xuất và thống nhất.  

Giao nhiệm vụ và hƣớng dẫn cách làm việc cho các nhóm (làm bài tập 

thực hành, phân tích tranh, họa tiết…)làm trong thời gian bao lâu; nếu cần 

GV có thể giải thích thêm một số họa tiết, khái niệm 

 * Tổ chức quản lý nhóm 

- Cả nhóm tham gia hoàn thành nhiệm vụ (thảo luận hoặc phân công 

công việc cho cá nhân thực hiện). 

- Các nhóm trƣng bày sản phẩm, đại diện nhóm trình bày kết quả học 

tập của nhóm. 

- SV phân tích, đánh giá kết quả học tập của các nhóm khác (đúng, 

chƣa đúng nội dung, hoặc đẹp, chƣa đẹp) đồng thời nêu lý do rồi xếp loại. 

GV nhận xét, bổ sung, đánh giá kết quả. 

Mục đích của dạy phƣơng pháp hợp tác nhóm nhằm làm cho SV 

nhận thức đƣợc sự cần thiết phải thấy đƣợc cái đẹp qua học tập SV hiểu 

đƣợc tính chất trang trí trong các họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm, nắm 

đƣợc tính cân xứng trong tỉ lệ, cấu trúc hợp lý, các đƣờng nét uyển chuyển 

của đối tƣợng, hiểu tính chất kỷ hà, chọn các loại họa tiết có cấu tạo hình 

dáng đẹp, thẩm mỹ. Qua việc chọn họa tiết và đƣa vào ứng dụng trang trí sẽ 

nắm đƣợc màu sắc và đặc điểm từng hoa lá. 

2.3.2.2.  Phương pháp trò chơi 

Trò chơi là hoạt động thu hút hứng thú của SV tạo không khí vui vẻ 

thoải mái trong giờ học, đối với phân môn Trang trí có thể tổ chức một số 
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trò chơi nhƣ: tìm họa tiết hoặc các bƣớc tiến hành,… để củng cố cách vẽ. 

Trò chơi cũng có thể tổ chức vào đầu giờ học để tạo hứng thú và kiểm tra 

bài cũ có liên quan đến bài học mới.  

Khi tổ chức trò chơi cần chú ý: nếu là thi đua giữa các nhóm thì luật 

chơi phải rõ ràng mức độ nội dung giữa các nhóm phải tƣơng đồng nhƣ vậy 

mới khuyến khích SV tích cực học tập.  

Ngoài ra, trò chơi nên có nội dung gắn với nội dung bài học và phục 

vụ cho mục đích học tập, Vì vậy tổ chức trò chơi học tập thông qua hoạt 

động dạy học phân  

Có thể nói, phƣơng pháp trò chơi rất cần thiết trong giờ học Trang trí, 

bởi giúp cho SV rèn luyện trí tuệ. Vì thế phải tổ chức trò chơi sao cho hiệu 

quả. Trò chơi làm cho không khí lớp học sôi nổi nhƣng không ồn ào, lộn 

xộn đồng thời kích thích sự tìm tòi sáng tạo của HS, tạo cho các em tinh 

thần thoải mái trong giờ học. Trò chơi tạo cho các em tính nhanh nhẹn, 

thông minh đặc biệt là củng cố chắc kiến thức đã học. Đây là yếu tố quan 

trọng nhất trong tác dụng của trò chơi.  
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2.4. Thực nghiệm sƣ phạm 

Trong các phƣơng pháp vận dụng họa tiết hoa lá vào dạy môn trang 

trí tại Trƣờng Đại học Quảng nam là phƣơng pháp dạy thực hành trang trí, 

chúng tôi xin lựa chọn phƣơng pháp dạy học làm cơ sở nghiên cứu thực 

nghiệm sƣ phạm của luận văn. 

2.4.1. Mục đích thực nghiệm 

Với  những biện pháp nêu trên, chúng tôi tiến hành thực nghiệm dạy 

học cho lớp Cao đẳng SPMT. Việc tổ chức thực nghiệm này nhằm những 

mục đích sau: 

Từ nghiên cứu của đề tài tôi tiến hành thực nghiệm để minh chứng 

đề tài đƣa ra có tính khả thi. 

Phát huy tối đa tƣ duy và khả năng năng khiếu Mỹ thuật của SV, qua 

đó hiểu đƣợc những kiến thức cơ bản cũng nhƣ tƣ tƣởng, tình cảm thể hiện 

trong các bài vẽ trang trí. 

Dạy học cho SV nắm bắt đƣợc phƣơng pháp vận dụng họa tiết vào bài 

học trang trí cơ bản, trang trí ứng dụng, vốn cổ, kỹ năng về bố cục, màu sắc… 

Giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, óc quan sát và sự sáng tạo cho SV, mở 

rộng hơn khả năng tƣ duy thẩm mỹ và giá trị văn hóa cho lớp trẻ, cụ thể là đƣa 

họa tiết hoa lá của Điêu khắc Chăm Mỹ Sơn vào dạy học nhằm giúp các em 

biết yêu quý và tự hào nghệ thuật văn hóa cổ của quê hƣơng Quảng Nam. 

 Nhiệm vụ thực nghiệm 

 Thực hành dạy học trên lớp thực nghiệm. 

 Phân tích, so sánh, tổng hợp kết quả thu đƣợc của lớp thực nghiệm và 

lớp đối chứng. 

Khảo sát, thăm dò nhận thức của SV sau giờ dạy thực nghiệm 

2.4.2. Đối tượng thực nghiệm 

Để thực nghiệm tôi chọn lớp Cao đẳng SPMT CT14SMT01, 

CT14SMT02 
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Ngƣời tiến hành thực nghiệm: GV Đoàn Thị Nga. 

- Lớp thực nghiệm CT14SMT01 có 25 SV với giáo án mới nhƣ đã 

đề xuất việc ứng dụng họa tiết hoa lá của điêu khắc chăm. 

-  Lớp đối chứng CT14SMT02 có 21 SV là lớp học dựa trên giáo án 

cũ mà GV vẫn dạy phân môn trang trí theo chƣơng trình của nhà trƣờng. 

2.4.3. Thời gian thực nghiệm 

- Thời gian triển khai: thực hiện trong năm học 2016 -2017 

- Thực nghiệm đối chứng: 20 tiết dạy (10 buổi) tiến hành vào các giờ 

học trang trí. 

2.4.4. Nội dung thực nghiệm 

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm dạy học này theo các phƣơng pháp tiến 

hành một bài trang trí cơ bản, trang trí ứng dụng để minh chứng cho tính khả thi 

của đề tài “ Ứng dụng họa tiết trang trí của Điêu khắc Chăm Mỹ Sơn trong dạy 

học môn trang trí ngành sư phạm  mĩ  thuật Trường Đại Học Quảng Nam” 

2.4.5. Tổ chức thực nghiệm 

2.4.5.1.Kế hoạch tổ chức bài giảng 

Trong phạm vi nghiên cứu luận văn tôi thực nghiệm trong 2 bài sau: 

Bài 1: 

TRANG TRÍ VẢI HOA - SỬ DỤNG HỌA TIẾT HOA LÁ CỦA 

ĐIÊU KHẮC CHĂM MỸ SƠN. 

- GV: Lê Thị Cẩm Vân dạy lớp đối chứng với giáo án cũ. 

- GV: Đoàn Thị Nga dạy lớp thực nghiệm với giáo án mới sử dụng 

họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm Sơn. 

*Để tiến hành thực nghiệm có hiệu quả, tôi đã thực hiện theo các bƣớc: 

Bước 1: Lên kế hoạch,lớp thực nghiệm. Cụ thể: 

- Lớp thực nghiệm CT14SMT01. 

- Làm việc với GV bộ môn Mỹ thuật về: Thời gian, địa điểm cụ thể 

diễn ra các tiết dạy thực nghiệm. 
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- Nắm vững nội dung và hình thức hoạt động dạy học của GV và SV 

đã đƣợc xác định và dự kiến tiến trình hoạt động trong tiết dạy thực 

nghiệm. 

- Dự kiến những phƣơng tiện, điều kiện cần thiết để tiết thực nghiệm 

có thể đƣợc thực hiện một cách có hiệu quả nhƣ: Tài liệu, phƣơng tiện dạy 

học (video hoặc băng đĩa, máy tính, máy chiếu...), đồ dùng trực quan (tranh 

ảnh minh họa, giấy vẽ, một số hình vẽ phù hợp với nội dung bài học,…). 

Bước 2: Các công tác liên quan tới lớp thực nghiệm. 

- Xem xét việc chọn lựa hình thức sao cho phù hợp với điều kiện, đặc 

điểm, tình hình của lớp học cũng nhƣ SV trong lớp. 

- Thông báo cho SV lớp thực nghiệm và đồ dùng học trang trí.  

- GV thực hiện tiết dạy có mặt trƣớc thời điểm tiến hành các giờ thực 

nghiệm để làm công tác chuẩn bị. 

Bước 3: Vận dụng các kỹ năng thiết kế để thiết kế các hoạt động trong 

tiết thực nghiệm. 

- Vận dụng và bao quát đƣợc toàn bộ hoạt động trên lớp cũng nhƣ 

những gì phát sinh trong quá trình tiến hành dạy trong tiết thực nghiệm. 

-  Mục tiêu tổng thể cần đạt trong tiết dạy thực nghiệm. 

-  Triển khai quy trình diễn ra tiết dạy thực nghiệm cũng nhƣ sử dụng 

tài liệu, lựa chọn các phƣơng pháp cũng nhƣ nội dung dạy học phù hợp.  

-  Kết nối giữa phƣơng pháp dạy học với nội dung tiết dạy lại với nhau 

một cách logic và hợp lý.  

-  Lựa chọn các phƣơng pháp phù hợp với từng tiết dạy thực nghiệm. 

Chuẩn bị những họa tiết hoa lá phải liên quan đến các nội dung và sát với 

thực tế cũng nhƣ tổ chức thực hành đúng  thời gian thích hợp của bài học 

để vừa làm cho SV hứng thú sáng tạo vừa hƣớng cho SV tiếp tục tập trung 

các nội dung khác của bài học một cách có hiệu quả. 

Bƣớc 4: Tiến hành thực hiện tiết dạy. 
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Trong quá trình tổ chức, tiến hành tiết dạy GV phải luôn quan sát, 

theo dõi khả năng sáng tạo cũng nhƣ khả năng tiếp thu kiến thức của SVđể 

có cơ sở cho việc đánh giá kết quả. 

Bước 5: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm. 

Đánh giá kết quả của HS khách quan sau khi tiết thực nghiệm kết 

thúc. 

Chƣng cầu ý kiến của GV dự giờ và HS tham gia sau khi tiết thực 

nghiệm kết thúc. Từ đó thống kê, phân tích, tổng hợp xử lý tƣ liệu để đƣa 

ra kết quả cuối cùng. 

*Nội dung tiến trình dạy học cụ thể bài trang trí đƣờng diềm nhƣ sau: 

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ. 

Hoạt động 2: Giới thiệu bài dạy. GV nêu mục đích yêu cầu của bài học. 

- Hoạt động 3: phƣơng pháp tiến hành. 

+ Đặc điểm và tính chất của vải hoa.  

+  Nguyên tắc trang trí: 

- Nguyên tắc nhắc lại 

-  Nguyên tắc xen kẽ 

-  Nguyên tắc đối xứng 

- Nguyên tắc cân đối 

-  Nguyên tắc phá thế 

-  Nguyên tắc cân đối 

+ Các bƣớc tiến hành trang trí: 

 Bƣớc 1: Tìm chủ đề trang trí, xác định khuôn khổ, tìm tƣ liệu,    

phƣơng pháp sắp xếp bố cục, phân chia ô mẫu, xác đinh tỉ lệ phác thảo. 

 Bƣớc 2: Phác thảo vẽ họa tiết vào ô mẫu 

 - Xây dựng hoạ tiết chính phụ 

 - Tìm đậm nhạt 
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 - Tìm màu, tìm hòa sắc đẹp,phong phú hài hòa có gam màu chủ đạo, 

đƣợc sử dụng tối đa 5 màu, không kể đen trắng. 

Bƣớc 3: phóng to, tìm hình chỉnh sửa hoàn chỉnh 

Bƣớc 4: làm phác thảo và thực hiện 

- Hoạt động 4: SV thực hiện bài tập ứng dụng 

  SV tìm phác thảo theo yêu cầu của giảng viên. 

  Làm đúng khuôn khổ, chất lƣợng bằng màu bột 

 GV quan sát và gợi ý cho SV trong quá trình tìm phác thảo. 

Trong tiết học, GV  sử dụng phƣơng pháp quan sát, trực quan, gợi 

mở, so sánh, phân tích (các bài mẫu minh họa), thực hành luyện tập. 

Kết thúc tiết học: Giảng viên dặn dò, nhắc nhở về tiến độ làm bài, 

nêu yêu cầu cho SV chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.  

Bài 2:  

TRANG TRÍ ĐƢỜNG DIỀM - SỬ DỤNG HỌA TIẾT HOA LÁ CỦA 

 ĐIÊU KHẮC CHĂM MỸ SƠN. 

- GV: Đinh Thanh Tuấn  dạy lớp đối chứng với giáo án cũ 

- GV : Đoàn Thị Nga dạy lớp thực nghiệm với giáo án mới sử dụng 

họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm Sơn.(giáo án kèm pl) 

Để tiến hành thực nghiệm có hiệu quả, tôi đã thực hiện theo các bƣớc: 

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ 

Hoạt động 2: Giới thiệu bài dạy 

Giảng viên nêu mục đích yêu cầu của bài học 

Hoạt động 3: Phƣơng pháp tiến hành 

1. Vai trò trang trí trong đời sống 

2. Nguyên tắc trang trí 

+ Nguyên tắc nhắc lại 

+ Nguyên tắc xen kẽ 

+ Nguyên tắc đối xứng 



 

 

 

 

67 

+ Nguyên tắc cân đối 

          + Nguyên tắc phá thế 

+ Nguyên tắc cân đối 

3. Các bƣớc tiến hành trang trí 

+ Bƣớc 1: Tìm chủ đề trang trí 

+ Bƣớc 2: Phác thảo 

- Xây dựng bố cục hình mảng 

- Xây dựng hoạ tiết  

- Tìm đậm nhạt 

- Tìm màu 

+ Bƣớc 3: phóng to, tìm hình kỹ 

+ Bƣớc 4: thể hiện 

Hoạt động 4: Giao bài tập ứng dụng cho SV 

+ Bài tập ứng dụng: SV tìm phác thảo theo yêu cầu của giảng viên. 

GV quan sát và gợi ý cho SV trong quá trình tìm phác thảo. 

+ Kết thúc tiết học: Giảng viên dặn dò, nhắc nhở về tiến độ làm bài, 

nêu yêu cầu cho SV chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.  

+ Trong tiết học, GV đã sử dụng phƣơng pháp: Phƣơng pháp làm 

việc theo cặp,  nhóm trong dạy học Mỹ thuật,  phƣơng pháp gợi mở trong 

dạy, huyết trình, vấn đáp, luyện tập. (Trình chiếu slide, cho SV xem bài 

mẫu), so sánh, phân tích (các bài mẫu minh họa), thực hành luyện tập. 

2.4.6. Kết quả thực nghiệm 

 Trong khi thực nghiệm, chúng tôi đánh giá kết quả khảo sát bằng 2 

phƣơng pháp: 

a. Sử dụng kết quả bài tập ứng dụng của học phần để so sánh giữa 

hai lớp thực nghiệm và đối chứng.  
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Bảng 1. Bảng tỉ lệ điểm kiểm tra bài tập ứng dụng học phần Trang trí vải hoa 

Lớp thực 

nghiệm 
SL 

(SV) 

Kết quả kiểm tra 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ 

lệ 

(%) 

Lớp thực 

nghiệm 
25 6 24 13 52 5 20 0 0 

Lớp đối 

chứng 
21 3 14,3 10 47,7 8 38 0 0 

 

 

Về kết quả bài tập ứng dụng của lớp CT14SMT01 (Đã khảo sát trong 

quá trình thực tế) và lớp CT14SMT02 ta thấy tỉ lệ về điểm số đã thay đổi 

một cách đáng kể của hai lớp. Đối với nhóm thực nghiệm, những tiêu chí 

đánh giá thông qua tiết dạy đã cho kết quả tốt hơn. Cụ thể là tạo đƣợc sự 

hứng thú, phát huy đƣợc khả năng sáng tạo,  bởi đa số SV đều nắm đƣợc 

vẻ đẹp điển hình của hoa văn trang trí và vận dụng đạt kết quả vào bài 

tập ứng dụng.  

Bảng 2. Bảng tỉ lệ điểm kiểm tra bài tập ứng dụng học phần Trang trí đƣờng 

diềm 

Lớp thực 

nghiệm 
SL 

(SV) 

Kết quả kiểm tra 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

Tỉ 

lệ 

(%) 

Lớp thực 

nghiệm 
25 7 28 10 40 8 32 0 0 

Lới đối 

chứng 
21 3 14,3 7 33,3 11 52,4 0 0 
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Qua bảng tỉ lệ điểm kiểm tra bài tập ứng dụng trang trí vải hoa tôi 

thấy việc ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn trong 

môn trang trí đã tạo đƣợc tích chủ động sáng tạo tƣ duy sắp xếp trong việc 

thực hiện các bài học đề ra. 

Kết quả ở bảng điểm trên cho thấy kết quả của lớp thực nghiệm cao 

hơn lớp đối chứng, qua quá trình thực nghiệm SV đã hiểu thêm sự đa dạng 

và phong phú của họa tiết dân tộc Chăm. Kết quả cho thấy bƣớc đầu các 

em đƣợc trang bị tốt kiến thức, có nhiều kinh nghiệm cũng nhƣ kỹ năng 

làm bài là tiền đề tốt cho học tập cũng nhƣ trong giảng dạy sau này. 

b. Thăm dò ý kiến của GV giảng dạy và SV hai lớp để rút ra kết luận. 

Bảng 3. Nhận định của SV về tính ứng dụng của đề tài 

 

Số ý kiến tán thành 
Lớp CT14SMT01 Lớp CT14SMT02 

Tán 

thành 

Tỉ lệ, 

% 

Tán 

thành 

Tỉ lệ, 

% 

Bài giảng dễ hiểu, nội dung bài 

học ứng dụng phù hợp 
21 84        16 76 

Phƣơng pháp giảng dạy gây dễ 

hiểu, tạo đƣợc hứng thú trong 

học tập 

20 80        17 81 

Phát huy năng lực sáng tạo và 

kỹ năng của ngƣời học 
23 92 15 71 

Tự tin khi làm các bài tập ứng 

dụng 
20 80 16 76 

 

 

c. Dựa vào kết quả phân tích và so sánh ở bảng trên có thể thấy: kết 

quả ý kiến thăm dò SV ở lớp thực nghiệm đƣợc tăng lên theo hƣớng tích 

cực so với lớp đối chứng. 
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 Kết quả học tập đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

  GV: định hƣớng, phát huy đƣợc năng lực sáng tạo, tính tích cực 

của  SV trong quá trình tự học, nâng cao đƣợc chất lƣợng giảng dạy.  

  SV: có sự sáng tạo trong học tập, và khám phá những điều mới mẽ 

trong quá trình học.SV cũng rất muốn tìm hiểu những hoa văn cổ, những 

giá trị văn hóa to lớn và đầy giá trị của dân tộc Chăm tại nơi sinh sống. 

Sau khi thực nghiệm thấy hiệu quả việc đƣa họa tiết hoa văn điêu 

khắc Chăm Mỹ Sơn vận dụng vào bài tập ứng dụng đã tạo đƣợc một bƣớc 

chuyển mới lạ, sáng tạo, tích cực trong việc chọn nội dung, chủ đề nhằm 

phản ánh thực tế cuộc sống một cách chân thực nhất phát huy khả năng 

sáng tạo của sịnh viên. Qua đó, các em đƣợc trang bị tốt kiến thức, có nhiều 

kinh nghiệm cũng nhƣ kỹ năng quan sát và sát thực hơn, phản ánh các vấn 

đề xã hội, trong cuộc sống đó là điều hết quan trọng trong việc giúp các em 

định hƣớng cho công việc sau này. 

Kết quả thực nghiệm đã chứng minh luận văn có tính khả thi và có 

thể đƣa vào giảng dạy trong thực tế.  

 Tiểu kết 

Họa tiết hoa văn của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn Quảng nam chúng tôi 

đƣa vào ứng dụng dạy học môn Mỹ thuật nói chung và Trang trí nói riêng 

chính là làm sao giúp giới trẻ hiểu đƣợc cái hay, cái đẹp trong nghệ thuật 

tramg trí và chủ động hơn trong tìm đến với môn nghệ thuật này. 

Vấn đề phát triển nghệ thuật trang trí họa tiết cổ của dân tộc Chăm 

không chỉ là vấn đề của sự bảo tồn di tích, mà còn lƣu giữ những giá trị 

chạm khắc điêu luyện để chúng tôi ứng dụng cho bài học là điều cần thiết. 

Việc dạy và học trang trí họa tiết hoa lá điêu khắc Chăm hiệu quả, có chất 

lƣợng là một vấn đề lớn. Để làm đƣợc điều đó đòi hỏi sự đầu tƣ của về cơ 

sở, lực lƣợng SV tham gia nghiên cứu, GV hƣớng dẫn, đặc biệt đòi hỏi sự 

nỗ lực tự thân của ngƣời học. Việc đƣa họa tiết hoa lá vào dạy môn Trang 
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trí cần có những phƣơng pháp khác nhau, trong đó phƣơng pháp thực hành 

của SV là đặc biệt quan trọng cần phải đƣợc khai thác tốt. Ngƣời GV Mỹ 

thuật cần cung cấp một số kiến thức và kỹ năng, dạy cái hay, cái đẹp của 

họa tiết trang trí điêu khắc Chăm nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy 

và học những kỹ năng vẽ và có thể tạo ra đƣợc sản phẩm đẹp trên những 

giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc Chăm để lại.   

Đề ra kế hoạch tổ chức và thực hiện ứng dụng họa tiết trang trí của 

điêu khắc Chăm chi tiết, rõ ràng và có tính khả thi. Chúng tôi đã tiến hành 

khảo sát ý kiến của SV và GV trong nhà trƣờng trong việc đƣa nghệ thuật 

trang trí họa tiết của điêu khắc Chăm vào dạy học cho SV Mỹ thuật. Kết 

quả là đa số đồng tình với những nội dung đƣa ra. 

Nếu các biện pháp này đƣợc triển khai và thực hiện tốt, chắc chắn sẽ 

góp phần không nhỏ trong thực hiện thành công việc đƣa nghệ thuật trang 

trí họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn vào dạy học phân môn 

Trang trí. 
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KẾT LUẬN 

 Qua quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã dựa trên những cơ sở lý 

luận của một số công trình nghiên cứu khoa học trƣớc đây, kết hợp với việc 

nghiên cứu học môn Trang trí tại trƣờng Đại học Quảng nam và điền dã 

thực tế tại địa phƣơng trong tỉnh Quảng Nam , từ đó chúng tôi rút ra kết 

luận nhƣ sau: 

 Nghệ thuật trang trí họa tiết của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn Quảng 

Nam  đã phát triển rực rỡ và là di sản văn hóa phi vật thể. Mặc dù có những 

biến động lịch sử và trải qua chiến tranh nhƣng họa tiết hoa văn điêu khắc 

Chăm Mỹ Sơn vẫn giữ đƣợc nét độc đáo và đầy tính nghệ thuật và giá trị 

của mình, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, không gian và thời gian để 

những kiến trúc, điêu khắc Mỹ Sơn Quảng Nam vẫn cổ kính và trƣờng tồn 

theo năm tháng của nghệ thuật trang trí vô cùng đặc sắc. Nghệ thuật trang 

trí họa tiết của điêu khắc Chăm vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa 

và tín ngƣỡng của ngƣời Chăm Quảng nam và trở thành nét văn hóa đặc 

sắc của vùng đất này. 

 Với nguyện vọng đóng góp vào việc bảo tồn di sản văn hóa Kiến 

trúc và điêu khắc nói chung và gìn giữ họa tiết hoa văn trang trí nói riêng, 

chúng tôi mong muốn đƣa các họa tiết trang trí hoa lá vào chƣơng trình học 

Trang trí cho SV Trƣờng Đại học Quảng Nam. Bằng nhiều hình thức, họa 

tiết trang trí hoa lá mang mục đích giới thiệu những cái hay cái đẹp trong 

loại hình nghệ thuật trang trí mang giá trị cao  cho thế hệ trẻ hiểu và tự hào 

về tính dân tộc. Vấn đề đƣa các họa tiết trang trí hoa lá nghệ thuật truyền 

thống vào trƣờng học hiện đang là hƣớng đi mới và tích cực, giúp các em 

thể hiện năng lực của mình. Những họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm 

Mỹ Sơn chính là nguồn lực rất quan trọng vì vậy cần phải đƣợc khai thác 

để truyền dạy cho thế hệ trẻ nhằm góp phần gìn giữ giá trị nghệ thuật 

truyền thống.  
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  Kết quả đề tài mong muốn đánh dấu bƣớc quan trọng và góp phần 

bảo tồn, và lƣu giữ nghệ thuật trang trí vốn cổ của dân tộc của cả nƣớc nói 

chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng.  

 Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong nhà trƣờng hiện nay và việc 

đổi mới nội dung chƣơng trình cũng nhƣ xây dựng một số phƣơng pháp 

giảng dạy là một việc làm thiết thực và mang ý nghĩa sâu sắc so với yêu 

cầu thực tế của trƣờng Đại học Quảng Nam. Làm rõ cơ sở lý luận và thực 

tiễn của việc nâng cao chất lƣợng giảng dạy bộ môn Trang trí cho SV 

ngành SPMT tại trƣờng Đại học Quảng Nam. 

 Xây dựng hệ thống phƣơng pháp giảng dạy, đƣa ra các phát kiến 

trong việc ứng dựng công nghệ thông tin với các phần mềm phù hợp cho 

việc dạy học bộ môn Trang trí. 
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PHỤ LỤC 1 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐIÊU KHẮC CHĂM 
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1.12. Họa tiết trang trí voi(tranh tác giả chụp 5/9/2016) 

 



 

 

 

 

85 
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1.14. họa tiết trang trí bệ tƣợng (tranh tác giả chụp 5/9/2016) 
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1.15. Họa tiết trang trí trong đài thờ (tác giả sƣu tầm) 

 

1.16. họa tiết trang trí (tranh tác giả sƣu tầm) 



 

 

 

 

87 

 

1.17. Họa tiết trang trí hình sóng nƣớc ( tranh tác giả sƣu tầm) 
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90 

 

2.1. Trƣờng Đại học Quảng Nam 

(Ảnh nguồn Trƣờng Đại học Quảng Nam) 

 

2.2. Trƣờng Đại học Quảng Nam 

(Ảnh do tác giả sƣu tầm) 
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2.3. SV thực hành vẽ họa tiết vốn cổ 

(Ảnh do tác giả chụp tháng 11/2016) 

 

 

 

2.4. Giờ học vẽ trang trí của SV khoa Nghệ thuật tại Đại học Quảng Nam  

(Ảnh do tác giả chụp tháng 9/2016) 
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2.5. Giờ học vẽ trang trí của SV khoa Nghệ thuật tại Đại học Quảng Nam  

(Ảnh do tác giả chụp tháng 9/2016) 

 

 

2.6. SV lớp Mỹ thuật K14 thực hành nghiên cứu họa tiết Chăm Mỹ Sơn (ảnh tác 

giả chụp 23 tháng 5/2017) 
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2.7. SV lớp Mỹ thuật K14 thực hành nghiên cứu họa tiết Chăm Mỹ Sơn(ảnh tác 

giả chụp 13/5/2017 
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PHỤ LỤC 3 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

GV: Đoàn Thị Nga 

Tên bài: TRANG TRÍ ĐƢỜNG DIỀM 

Thời gian: 6 tiết (1lý thuyết và 5 thực hành) 

Lớp: CT14SMT01 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

-  Giúp SV biết cách làm một hình thức trang trí cơ bản là đƣờng diềm,nắm 

các quy tắc  và phƣơng pháp trang trí, cung cấp lý tuyết cho SV có thể vận 

dụng các bài học liên quan. 

- SV hiểu và nắm đƣợc cách kết hợp thuần thục bài vẽ thông qua màu, chất 

liệu… 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học trong vẽ bài trang trí đƣờng 

diềm 

- Xây dựng đƣợc bố cục hình mảng, hoạ tiết có trọng tâm, chính phụ. 

- Vẽ màu tốt, có gam màu phù hợp với nội dung chủ đề trang trí.. 

3. Thái độ: 

- Cảm nhận đƣợc những cái đẹp trong đời sống có tính thẩm mĩ cao. 

- Thực hiện bài nghiêm túc, sạch sẽ. 

II. Phƣơng tiện, đồ dùng dạy học 

1. Giảng viên: 

- Giáo trình, tài liệu liên quan 

- Máy vi tính, máy chiếu, bài vẽ mẫu. 

2. Sinh viên: 

- Giáo trình, tài liệu liên quan 

- Đồ dùng  học tập liên quan tới bài học 
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III. Phƣơng pháp dạy học 

- Quan sát. 

- Trực quan. 

- Gợi mở 

- Thực hành. 

IV. Các hoạt động dạy học 

Thời 

gian 

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của 

SV 

4 

phút 

Hoạt động 1: 

Kiểm tra, củng 

cố kiến thức 

cũ. 

GV kiểm tra và nhắc lại kiến thức đã 

học về các kiến thức về Trang trí ác 

hình cơ bản. 

SV trả lời các 

câu hỏi liên quan 

đến các kiến 

thức đã học. 

5phút Hoạt động 2: 

Giới thiệu bài 

GV giới thiệu bài học, cho SV quan sát 

bài mẫu trang trí đƣờng diềm. 

Giúp SV xác định mục tiêu và nội 

dung của tiết học 

SV Quan sát 

 

 

Xác định nhiệm 

vụ học tập của 

tiết học. 

40 

phút 

Hoạt động 3: 

Hƣớng dẫn các 

bƣớc tiến hành 

trang trí đƣờng 

diềm 

 

Hƣớng dẫn SV thực hiện các bƣớc 

trang trí đƣờng diềm 

 ƣớc 1: Phác thảo 

Gồm các bƣớc: 

* Tìm hiểu đề tài: 

- Xây dựng bố cục dựa trên các hình 

thức bố cục đã học. 

- Phân chia hình mảng có trọng tâm và 

sự chuyển động. 

Lắng nghe và trả 

lời các câu hỏi 
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* Vẽ họa tiết: vào các ô mẫu, đúng tỉ 

lệ, sự sắp xếp hình mảng chính, phụ. 

 

*  Tìm đậm nhạt: 

Đậm nhạt phải làm nổi bật đƣợc trọng 

tâm, có chính, có phụ. 

 

* Tìm phác thảo màu: 

Trên phác thảo đen trắng, tiến hành vẽ 

màu theo các gam màu tự chọn 

 ƣớc 2: Phóng to, tìm hình chi tiết 

Phóng to phác thảo lên bằng tỷ lệ thật, 

sự phân bố các mảng to, nhỏ, đậm, 

nhạt và rõ ràng cả các chi tiết 

 ƣớc 3: thực hiện bài: 

 

- Vẽ màu theo phác thảo. Vẽ mảng lớn 

trƣớc, mảng nhỏ sau, trong khi vẽ có 

thể điều chỉnh màu. 

4 tiết Hoạt động 4: 

SV  thực hành 

bài học theo 

Yêu cầu SV: 

- Thực hiện đúng các bƣớc trang trí. 

- Thực hiện cách xây dựng họa tiết vào 

 

SV thực hiện bài 

trang trí đƣờng 
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yêu cầu  đề ra bài có tính sáng tạo. 

- Đậm nhạt và màu sắc phải thể hiện 

đƣợc trọng tâm, nội dung trang trí. 

diềm 

 

1 tiết Hoạt động 5: 

Kết thúc bài, 

tiến hành nhận 

xét và đánh giá 

sản phẩm 

- SV tự sắp xếp bài học theo phân loại. 

-  Nhận xét bài của sv (mỗi sv tự đánh 

giá bài mình) 

- Giảng viên nhận xét đánh giá lại kết 

quả, chỉ ra những điểm đƣợc và chƣa 

đƣợc (chỉ ra một số bài của SV) 

- SV trình bày 

 

 

- SV phản hồi lại 

đánh giá của 

giảng viên 

 

V. Dặn dò 
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

 

GV: Đoàn Thị Nga 

Tên bài: TRANG TRÍ VẢI HOA 

Thời gian: 6 tiết (1lý thuyết và 5 thực hành) 

Lớp: CT14SMT01 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

-  Giúp SV biết cách làm một hình thức trang trí ứng dụng vải hoa,nắm các 

quy tắc  và phƣơng pháp trang trí, cung cấp lý tuyết cho SV có thể vận 

dụng các bài học liên quan. 

-SV hiểu và nắm đƣợc cách kết hợp thuần thục bài vẽ thông qua màu, chất 

liệu… 

2. Kĩ năng 

- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học trong vẽ bài trang trí vải hoa 

- Xây dựng đƣợc bố cục hình mảng, hoạ tiết có trọng tâm, chính phụ. 

- Vẽ màu tốt, có gam màu phù hợp với nội dung chủ đề trang trí ứng dụng 

3. Thái độ: 

- Cảm nhận đƣợc cái hay, cái đẹp trong đời sống và có tính thẩm mĩ cao. 

- Thực hiện bài nghiêm túc, sạch sẽ. 

II. Phƣơng tiện, đồ dùng dạy học 

1. Giảng viên: 

- Giáo trình, tài liệu liên quan 

- Máy vi tính, máy chiếu,các bài vẽ mẫu 

2. Sinh viên: 

- Giáo trình, tài liệu liên quan 

- Đồ dùng  học tập liên quan tới bài học 
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III. Phƣơng pháp dạy học 

- Quan sát. 

- Trực quan. 

- Gợi mở 

- Thực hành. 

IV. Các hoạt động dạy học 

Thời 

gian 

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của 

SV 

4 

phút 

Hoạt động 1: 

Kiểm tra, củng 

cố kiến thức cũ. 

GV kiểm tra và nhắc lại kiến thức 

đã học về các kiến thức về Trang trí 

ác hình cơ bản. Và trang trí ứng 

dụng 

SV trả lời các câu 

hỏi liên quan đến 

các kiến thức đã 

học. 

5phú

t 

Hoạt động 2: 

Giới thiệu bài 

GV giới thiệu bài học, cho SV quan 

sát bài mẫu trang trí vải hoa 

Giúp SV xác định mục tiêu và nội 

dung của tiết học 

SV Quan sát 

 

 

Xác định nhiệm 

vụ học tập của tiết 

học. 

40 

phút 

Hoạt động 3: 

Hƣớng dẫn các 

bƣớc tiến hành 

trang trí vải hoa 

 

Hƣớng dẫn SV thực hiện các bƣớc 

trang trí vải hoa 

 ƣớc 1: phác thảo 

Gồm các bƣớc: 

+ Tìm hiểu đề tài: 

- Xây dựng bố cục dựa trên các hình 

thức bố cục đã học. 

- Phân chia hình mảng có trọng tâm 

và sự chuyển động. 

Lắng nghe và trả 

lời các câu hỏi 
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+ Vẽ họa tiết: vào các ô mẫu, đúng 

tỉ lệ, sự sắp xếp hình mảng chính, 

phụ. 

 

+ Tìm đậm nhạt: 

 

- Làm nổi bật trọng tâm, mảng chính 

và mảng phụ 

+ Tìm phác thảo màu: 

Trên phác thảo đen trắng, tiến hành 

vẽ màu theo các gam màu tự chọn 

 ƣớc 2: Phóng to, tìm hình chi tiết 

Phóng to phác thảo lên bằng tỷ lệ 

thật, sự phân bố các mảng to, nhỏ, 

đậm, nhạt và rõ ràng cả các chi tiết 

 ƣớc 3: Thực hiện bài: 
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- Vẽ màu theo phác thảo. Vẽ mảng 

lớn trƣớc, mảng nhỏ sau, trong khi 

vẽ có thể điều chỉnh màu. 

 

4 tiết Hoạt động 4: 

SV  thực hành 

bài học theo yêu 

cầu  đề ra 

Yêu cầu SV: 

- Thực hiện đúng các bƣớc trang trí 

của bài vải hoa 

- Thực hiện cách xây dựng họa tiết 

vào bài có tính sáng tạo. 

- Đậm nhạt và màu sắc phải thể hiện 

đƣợc trọng tâm, nội dung trang trí. 

 

SV thực hiện bài 

trang trí vải hoa 

 

1 tiết Hoạt động 5: 

Kết thúc bài, 

tiến hành nhận 

xét và đánh giá 

sản phẩm 

- SV tự sắp xếp bài học theo phân 

loại. 

-  Nhận xét bài của sv (mỗi sv tự 

đánh giá bài mình) 

- GV nhận xét đánh giá kết quả,(chỉ 

ra một số bài của SV để phân tích 

đƣợc và chƣa đƣợc) 

- SV nhận xét bài 

 

- SV có thể có ý 

kiến trao đổi với 

GV thông qua bài 

học 

 

V. Dặn dò 
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Phụ lục 4 

 ÀI TẬP THỰC NGHIỆM 

 

 

 

 ài 1. Trang trí đƣờng diềm 

 

 ài vẽ của SVtheo giáo án cũ 

 

 

 

 ài vẽ theo giáo án mới, họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm 

(họa tiết trích ở Đài thờ Mỹ Sơn E1) 
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 ài 2: Trang trí vải hoa 

   

 

 ài vẽ theo giáo án cũ 

 

  

        

 ài vẽ theo giáo án mới, sử dụng họa tiết trên phù điêu 

Đản sinh Brahma 
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PHỤ LỤC 5 

5.1. Bảng 1.1: chương trình khung dành cho ngành Cao đẳng SPMT chính 

quy 

CHƢƠNG TR NH ĐÀO TẠO 

Ngành: Sƣ phạm Mỹ thuật                                             Hệ đào tạo: Cao đẳng SPMT chính quy 

TT năm 

Học 

kỳ 

Mã môn 

học  Số TC Số tiết LT TH-TH 

1 1 1 4103001 Tin học căn bản 3 60 30 30 

2 1 1 4106001 Tiếng Anh 1 3 58 32 26 

3 1 1 4108002 

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 1 2 39 21 18 

4 1 1 4109001 Giáo dục quốc phòng 1 0 90 0 0 

5 1 1 4109003 Giáo dục thể chất 1 0 30 0 0 

6 1 1 4111005 Tâm lý học đại cƣơng 2 39 21 18 

7 1 1 4114190 Giải phẫu tạo hình 2 45 15 30 

8 1 1 4114191 Luật xa gần 2 45 15 30 

9 1 1 4114192 Mỹ học đại cƣơng 2 36 24 12 

10 1 1 4114193 Nghiên cứu vốn cổ dân tộc (Tại Huế) 2 56 4 52 

11 1 1 4114194 Vẽ khối cơ bản và đồ vật 2 53 7 46 

12 1 2 4102070 Cơ sở văn hóa Việt nam (tự chọn 1a) 2 39 21 18 

13 1 2 4106002 Tiếng Anh 2 2 39 21 18 

14 1 2 4108003 

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2 3 58 32 26 

15 1 2 4108004 Pháp luật đại cƣơng 2 39 21 18 

16 1 2 4109004 Giáo dục thể chất 2 0 30 0 0 

17 1 2 4111006 

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sƣ 

phạm 3 58 32 26 
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18 1 2 4114195 Mỹ thuật học 2 33 33 0 

19 1 2 4114196 Nghệ thuật học đại cƣơng 2 33 33 0 

20 1 2 4114197 Thƣờng thức Âm nhạc (tự chọn 1b) 2 36 24 12 

21 1 2 4114198 Trang trí cơ bản 2 53 7 46 

22 1 2 4114199 Vẽ tƣợng chân dung chì 2 51 9 42 

23 2 1 4106003 Tiếng Anh 3 2 39 21 18 

24 2 1 4108005 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 39 21 18 

25 2 1 4109002 Giáo dục quốc phòng 2 0 45 0 0 

26 2 1 4109005 Giáo dục thể chất 3 0 30 0 0 

27 2 1 4111002 Giáo dục học đại cƣơng 2 39 21 18 

28 2 1 4114199 

Nghiên cứu vốn cổ dân tộc và ứng 

dụng 2 53 7 46 

28 2 1 4114200 Bố cục 1 3 81 9 72 

29 2 1 4114201 Ký họa đen trắng 3 81 9 72 

30 2 1 4114202 Lịch sử Mỹ thuật thế giới 2 33 33 0 

31 2 1 4114203 PPNCKH trong ngành Mỹ thuật 2 40 20 20 

32 2 1 4114204 

Rèn luyện nghiệp vụ S.phạm thƣờng 

xuyên (ngành Mỹ thuật) 2 39 21 18 

33 2 1 4114205 Trang trí ứng dụng 1 3 81 9 72 

34 2 2 4108001 

Đƣờng lối Cách mạng của Đảng 

CSVN 3 58 32 26 

35 2 2 4114206 Hoạt động dạy học ở trƣờng THCS 2 39 21 18 

36 2 2 4114207 Hoạt động giáo dục ở trƣờng THCS 2 39 21 18 

37 2 2 4114208 Ký họa màu 2 56 4 52 

38 2 2 4114209 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 2 33 33 0 

39 2 2 4114210 

Lý luận chung về phƣơng pháp dạy 

học Mỹ thuật 3 70 20 50 
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40 2 2 4114211 Trang trí ứng dụng 2 3  81 9 72 

41 2 2 4114212 Vẽ tƣợng ngƣời đen trắng 3 81 9 72 

42 3 1 4111001 Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh 2 45 15 30 

43 3 1 4114213 Bố cục 2 2 45 15 30 

44 3 1 4114214 Trang trí ứng dụng 3 2 53 7 46 

45 3 1 4114215 Vẽ ngƣời đen trắng 3 81 9 72 

46 3 1 4114216 Vẽ ngƣời màu 2 53 7 46 

47 3 1 4114217 Thực tập sƣ phạm 1 3 80 20 60 

48 3 1 4114218 Thực tập sƣ phạm 2 2 45 15 30 

49 3 2 4102002 

Quản lý HCNN và QL ngành 

GD&ĐT 2 39 21 18 

50 3 2 4114219 Điêu khắc (tự chọn 2a) 2 53 7 46 

51 3 2 4114220 Tĩnh vật màu (tự chọn 2b) 2 53 7 46 

52 3 2 4114221 Thực tập nghiệp vụ 6 0 0 0 

53 3 2 4114222 Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) 5 0 0 0 

54 3 2 4114223 

Bố cục tranh đề tài (HP thay thế 

KLTN) 3 60 30 30 

55 3 2 4114224 

Phƣơng pháp dạy học Mỹ thuật ở 

THCS (HP thay thế KLTN) 2 40 20 20 

           

          (Nguồn: Phòng Nghiên cứu khoa học trƣờng Đại học Quảng Nam) 

 

Bảng 1.2: Phân phối thời lượng cho các học phần Trang trí 

T

T MÔN HỌC 

NĂM I NĂM II NĂM III 

HK

I 

HKII HKIII HKIV HKV VI 

1 Trang trí cơ bản  2 

tiết/tuần 

    

2 Trang trí ứng dụng 

1 

  3 

tiết/tuần 
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 3 Trang trí ứng dụng 

2 

   3 

tiết/tuần 

  

4 Trang trí ứng dụng 3     2tiết/tuần  

 

                      (Nguồn: Phòng Đào tạo trƣờng Đại học Quảng Nam) 
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PHỤ LỤC 6 

PHIẾU ĐIỀU TRA 

 

6.1.  Phiếu khảo sát  

6.1.1. Sinh viên 
 

Họ và tên sinh viên: ........................................... Sinh năm: ............. 

Khoa: .........................  Ngành học: .........................  Lớp: .............. 
 

Để giúp chúng tôi nghiên cứu việc tổ chức dạy môn trang trí tại 

trƣờng Đại học Quảng Nam, đề nghị các em sinh viên (SV) vui lòng cộng 

tác và cho biết thêm ý kiến về một số vấn đề sau đây: 
 

Câu 1: Việc học môn trang trí cho SV có vai trò nhƣ thế nào đối với 

việc nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện cho SV? (Xin đánh dấu X vào 

câu phù hợp) 

 a. Rất quan trọng                      b. Quan trọng 

 c. Ít quan trọng                         d. Không quan trọng 
 

Câu 2: Em có năng khiếu về mỹ thuật hay không? 

 a. Có                 b. Bình thƣờng                 c. Không 
 

Câu 3: Em thích học vẽ phân môn  nào? 

 a.Vẽ trang trí  

 b. Bố cục 

 c. Vẽ khối cơ bản 
 

Câu 4: Em có thƣờng xuyên tham gia các hoạt động thi vẽ tranh 

trong nhà trƣờng không? 

 a. Thƣờng xuyên 

 b. Không thƣờng xuyên 

 c. Không tham gia 
 

Câu 5:  Cảm nhận của em khi vẽ những bài học trang trí nói riêng: 
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 a. thích thú                                  b. Dễ vẽ 

 c. Bình thƣờng                            d. Khó cảm nhận 
 

Câu 6: Trƣớc khi vào học Mỹ thuật tại Đại học Quảng Nam, em đã 

biết về môn mỹ thuật hay qua trƣờng lớp nào chƣa? 

 a. Đã biết 

 b. Biết ít 

 c. Chƣa biết 

 d. Không quan tâm đến vấn đề này 
 

Câu 7: Theo em, có nên đƣa một số họa tiết trang trí của điêu khắc 

Chăm Mỹ Sơn trong chƣơng trình học môn trang trí trong nhà trƣờng hay 

không? 

 a. Rất cần thiết                            b. Cần thiết 

 c. Ít cần thiết                               d. Không cần thiết 
 

Câu 8: Suy nghĩ của em về vấn đề gìn giữ và phát huy các họa tiết, 

vốn cổ nghệ thuật dân tộc đƣa vào giảng dạy hiện nay cho SV sƣ phạm Mỹ 

thuật? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 
 

Câu 9: Theo em, đối tƣợng nào nên bảo tồn, gìn giữ và phát huy 

nghệ thuật trang trí điêu khắc Chăm Mỹ Sơn? 
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 a. Những ngƣời hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật 

 b. Sinh viên 

 c. Ngƣời trẻ tuổi 

 d. Tất cả mọi ngƣời 
 

Câu 10: Em có nguyện vọng tìm hiểu nghệ thuật trang trí điêu khắc 

Chăm Mỹ Sơn hay không? 

 a. Có                  b. Không 
 

Câu 11: Nếu có cơ hội vẽ các họa tiết của điêu khắc Chăm em có 

thực hiện đƣợc không? 

 a. Có                  b. Chƣa tự tin                 c. Không 
 

Câu 12: Em có ý kiến gì về việc nhà trƣờng sẽ đƣa họa tiết trang trí 

của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn trong thời gian sắp tới? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                                                                                                                                           Quảng Nam, ngày     tháng     năm 2017 

 

6.1.2. Giảng viên 

Để giúp chúng tôi nghiên cứu việc ứng dụng họa tiết của điêu khắc 

Chăm Mỹ Sơn trong dạy học môn trang trí  tại trƣờng Đại học Quảng Nam 
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đề nghị quý thầy (cô) vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách đánh 

dấu (X) vào ô vuông thích hợp. 
 

Họ và tên: ............................................. Sinh năm: ............... 

Phòng, Khoa: ...................................... Chức vụ: .............................. 

Giảng dạy bộ môn: .......................................................................... 
 

                                          NỘI DUNG 

Câu 1: Thầy (cô) cho biết, vấn đề ứng dụng họa tiết trang trí của điêu 

khắc Chăm trong dạy học môn trang trí cho SV có vai trò nhƣ thế nào đối 

với việc nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện cho SV?  

 a. Rất quan trọng                           b. Quan trọng 

 c. Ít quan trọng                              d. Không quan trọng 
 

 Câu 2: Trong quá trình dạy học, thầy (cô) có thấy SV yêu thích các 

hoạt động vẽ ngoài trời, nghiên cứu vốn cổ… do nhà trƣờng tổ chức? 

 a. Rất yêu thích 

 b. Bình thƣờng 

 c. Không yêu thích 
 

Câu 3: Thầy (cô) cho biết thêm những thuận lợi và khó khăn của nhà 

trƣờng khi ứng dụng họa tiết trang trí của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn cho SV. 

          * Thuận lợi: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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          * Khó khăn: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
 

Câu 4: Thầy (cô) có hài lòng khi đƣa họa tiết trang trí điêu khắc 

Chăm vào dạy học môn trang trí hay không? 

 a. Có                 b. Bình thƣờng                  c. Không 
 

Câu 5: Theo thầy (cô), việc đƣa một sốhọa tiết của điêu khắc Chăm 

vào dạy học môn trang trí có cần thiết không? 

 a. Rất cần thiết 

 b. Cần thiết 

 c. Không cần thiết 
 

Câu 6: Cảm nhận của thầy (cô) khi thấy một bài vẽ trang trí có họa 

tiết của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn nói riêng: 

 a. Đẹp và mang tính nghệ thuật      b. Hài hòa 

 c. Bình thƣờng                                d. Khó cảm nhận 
 

Câu 7: Thầy (cô) đã thấy trƣờng học nào trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam dạyhọa tiết trang trí của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn nói riêng chƣa? 

 a. Có thấy                                        b. Không thấy 
 

Câu 8: Suy nghĩ của thầy (cô) về vấn đề các họa tiết cổ của dân tộc 

Chăm Mỹ Sơn chƣa ứng dụng vào các chƣơng trình học cho SV chuyên 

ngành Mỹ thuật nói riêng? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………......................... 
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Câu 9: Theo thầy (cô), đối tƣợng nào nên bảo tồn, gìn giữ và phát 

huy nghệ thuật trang trí của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn? 

 a. Những ngƣời hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật 

 b. Sinh viên 

 c. Ngƣời trẻ tuổi 

 d. Tất cả mọi ngƣời 
 

Câu 10: Theo thầy (cô), việc ứng dụng họa tiết trang trí của điêu 

khắc Chăm Mỹ Sơn dành cho đối tƣợng nào học? 

 a. Học sinh 

 b. Nghệ nhân 

 c. Sinh viên 
 

Câu 11: Thầy (cô) có ý kiến gì về việc nhà trƣờng sẽ đƣa họa tiết 

trang trí của điêu khắc Chăm Mỹ Sơn trong dạy môn Mỹ thuật trong thời 

gian tới? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

                                                     Quảng Nam , ngày     tháng     năm 2017 
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6.2.  Phiếu tổng hợp kết quả khảo sát 

6.2.1. Sinh viên 
 
 

       Câu 1  
 

  Số 

lượng 

 

   Tỉ lệ  
 

       Câu 6 
 

   Số 

lượng 

 

    Tỉ lệ 

 

Rất quan trọng 
 

35 
 

70%  
 

Đã biết 
 

0 
 

0% 
 

Quan trọng 
 

10 
 

20%  
 

Biết ít 
 

2 
 

4% 
 

Ít quan trọng 
 

5 
 

10%  
 

Chƣa biết 
 

48 
 

96% 
 

Không quan trọng 
 

0 
 

0%  
 

Không quan tâm  
 

0 
 

0% 
 

       Tổng 
 

     50 
 

100%  
 

       Tổng 

 

50 
 

100% 
 

       Câu 2  
 

  Số 

lượng 

 

   Tỉ lệ  
 

       Câu 7 
 

   Số 

lượng 

 

    Tỉ lệ 

Thích thú 
 

20 
 

40%  
 

Rất cần thiết  
 

10 
 

20% 
 

Bình thƣờng 
 

27 
 

54%  
 

Cần thiết 
 

18 
 

36% 
 

Không 
 

3 
 

6%  
 

Ít cần thiết 
 

20 
 

40% 
 

       Tổng 
 

50 
 

100%  
 

Không cần 

thiết 

 

2 
 

4% 

 

       Câu 3  
 

  Số 

lượng 

 

   Tỉ lệ  
 

       Tổng 
 

50 
 

100% 

 

Vẽ khối cơ bản 
 

2 
 

4%  
 

       Câu 9 
 

   Số 

lượng 

 

    Tỉ lệ 

 

Bố cục 
 

18 
 

36%  
 

Ngƣời làm nghệ 

thuật 

 

10 
 

20% 
 

Trang trí 
 

30 
 

60%  
 

Sinh viên 
 

5 
 

10% 
 

       Tổng 

 

50 
 

100%  
 

Học sinh 
 

5 
 

10% 
 

       Câu 4  
 

  Số 

lượng 

 

   Tỉ lệ  
 

Tất cả mọi ngƣời 
 

30 
 

60% 

 

Thƣờng xuyên 
 

10 
 

20%  
 

       Tổng 

 

50 
 

100% 
 

Không thƣờng 

xuyên 

 

22 
 

44%  
 

         Câu 10 
 

   Số 

lượng 

 

    Tỉ lệ 

 

Không tham gia 
 

18 
 

36%  
 

Có 
 

17 
 

34% 
 

       Tổng 

 

50 
 

100%  
 

Không 
 

33 
 

66% 
 

       Câu 5  
 

  Số 

lượng 

 

   Tỉ lệ  
 

       Tổng 
 

50 
 

100% 

 

Đẹp và mang 

tính nghệ 

thuật 

 

15 
 

30%  
 

      Câu 11  
 

  Số lượng 
 

    Tỉ lệ 
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Hài hòa 
 

5 
 

10%  
 

Có 
 

17 
 

34% 
 

Bình thƣờng 
 

10 
 

20%  
 

Chƣa tự tin 
 

25 
 

50% 
 

Khó cảm 

nhận 

 

20 
 

40%  
 

Không 
 

8 
 

16% 

 

       Tổng 
 

50 
 

100%  
 

       Tổng 
 

50 
 

100% 

 

6.2.2. Giảng viên 
 

       Câu 1  
 

 Số lượng 
 

   Tỉ lệ  
 

       Câu 6 
 

   Số 

lượng 

 

    Tỉ lệ 

 

Rất quan trọng 
 

8 
 

40%  
 

Đẹp và mang 

tính nghệ 

thuật 

 

10 
 

50% 

 

Quan trọng 
 

12 
 

60%  
 

Hài hòa 
 

0 
 

0% 
 

Ít quan trọng 
 

0 
 

0%  
 

Bình thƣờng 
 

0 
 

0% 
 

Không quan trọng 
 

0 
 

0%  
 

Khó cảm 

nhận 

 

10 
 

50% 

 

       Tổng 
 

     20 
 

100%  
 

       Tổng 

 

20 
 

100% 
 

       Câu 2  
 

  Số 

lượng 

 

   Tỉ lệ  
 

       Câu 7 
 

   Số 

lượng 

 

    Tỉ lệ 

 

Rất yêu thích 
 

20 
 

100%  
 

Có thấy  
 

0 
 

0% 
 

Bình thƣờng 
 

0 
 

0%  
 

Không thấy 
 

20 
 

100% 
 

Không yêu 

thích 

 

0 
 

0%  
 

       Tổng 
 

20 
 

100% 

 

       Tổng 
 

20 
 

100%  
 

       Câu 9 
 

   Số 

lượng 

 

    Tỉ lệ 

 

       Câu 4  
 

  Số 

lượng 

 

   Tỉ lệ  
 

Hoạt động nghệ 

thuật 

 

2 
 

10% 

 

Có 
 

5 
 

25%  
 

Học sinh  
 

0 
 

0% 
 

Bình thƣờng           
 

15 
 

75%  
 

Sinh viên 
 

0 
 

0% 
 

Không  
 

0 
 

0%  
 

Tất cả mọi ngƣời 
 

18 
 

90% 
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       Tổng 

 

20 
 

100%  
 

       Tổng 

 

20 
 

100% 
 

       Câu 5 
 

  Số 

lượng 

 

   Tỉ lệ  
 

       Câu 10 
 

   Số 

lượng 

 

    Tỉ lệ 

 

Rất cần thiết 
 

10 
 

50%  
 

Học sinh 
 

13 
 

65% 
 

Cần thiết 
 

10 
 

50%  
 

Nghệ nhân 
 

1 
 

5% 
 

Không cần 

thiết 

 

0 
 

0%  
 

Sinh viên 
 

6 
 

30% 

 

       Tổng 
 

20 
 

100%  
 

       Tổng 

 

20 
 

100% 
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PHỤ LỤC 7 

Một số họa tiết trang trí đƣợc tách ra trên các mảng trang trí của điêu 

khắc Chăm Mỹ Sơn 

7.1. Họa tiết hoa lá trong mảng họa tiết ở đài thờ Mỹ Sơn E1 

 

7.2.Họa tiết trang trí trong đài thờ Mỹ Sơn E1 

 

7.3. Họa tiết trang trí trong đài thờ Mỹ Sơn E1 
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7.4. Họa tiết trang trí bệ tƣợng Deva - Đồng Dƣơng 

 

 

7.5. Họa tiết trang trí đế tháp ở Khƣơng Mỹ 
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7.6. Họa tiết trang trí trên đế tháp ở Khƣơng Mỹ 

 

7.7. Họa tiết trang trí đế tháp Mỹ Sơn 

 

7.8. Họa tiết trang trí lá nhĩ tại Chiên Đàn 
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7.9. Họa tiết trang trí ở đài thờ Mỹ Sơn E1 

 

 

7.10.Họa tiết trang trí tƣờng tháp Mỹ Sơn E1 

 

 

        

 



 

 

 

 

122 

7.11.Họa tiết trang trí trên phù điêu đản sinh thần Brahma 

 

 

7.12. Họa tiết trang trí trên phù điêu đản sinh thần Brahma 

 

7.13. Họa tiết trang trí ở Chiên Đàn 
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7.14.Họa tiết trang trí trong đài thờ Mỹ Sơn E1 

 

 

 

 

 

 


