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1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu
1.1. Mục đích nghiên cứu
Góp phần vào việc hệ thống hóa các tư liệu liên quan đến đề tài, làm rõ giá
trị nghệ thuật tạo hình dân gian của người Việt trong bộ tranh minh họa “Kỹ
thuật của người An Nam” (KTCNAN) với việc phản ánh đời sống văn hóa vật
chất và tinh thần của người Việt đầu thế kỷ XX trở về trước. Xác định ý nghĩa
của bộ tranh trong quá trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ dân gian đến
hiện đại.
1.2. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là các yếu tố tạo hình dân gian của
người Việt trong bộ tranh minh họa KTCNAN do Henri Oger cùng các nghệ
nhân Việt Nam thực hiện. Thông qua việc tìm hiểu, phân tích, so sánh, kiến giải
từ chủ đề, nội dung, hình thức, kỹ thuật thể hiện và quan điểm thẩm mĩ của các
nghệ nhân, nhằm đưa ra những nhận định về giá trị tạo hình của những hình khắc
trong bộ tranh qua những cảnh sinh hoạt cũng như phong tục tập quán của người
An Nam xưa. Ngoài ra luận án còn nghiên cứu một số nét mới trong phương
pháp tạo hình thông qua sự giao lưu tiếp biến văn hóa để xác định ý nghĩa của bộ
tranh trong quá trình phát triển mỹ thuật Việt Nam.
2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
Luận án áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành như dân tộc học,
văn hóa học, xã hội học, trong đó phương pháp chính là nghệ thuật học. Luận án
sử dụng phương pháp khảo sát tài liệu, phân tích, tổng hợp để khảo sát, thu

thập những bài viết, kết quả nghiên cứu của các học giả đi trước, tổng hợp,
phân tích để đưa ra các luận điểm khoa học trong quá trình nghiên cứu. Luận
án dựa trên phương pháp tiếp cận lịch sử để xử lý nguồn tư liệu có hệ thống
từ các vấn đề lịch sử, diễn trình lịch sử của văn hóa dân tộc và nguồn gốc của
nghề khắc gỗ in tranh tại Việt Nam. Ngoài ra, luận án còn dựa trên phương
pháp so sánh để so sánh bộ tranh minh họa KTCNAN với một số dòng tranh dân
gian tiêu biểu của Việt Nam như tranh Đông Hồ, Hàng Trống, …, nghệ thuật
chạm khắc đình làng, nhằm tìm ra sự tương đồng và nét đặc sắc riêng trong nghệ
thuật tạo hình.
3. Các kết quả chính và kết luận
Luận án chỉ ra được những yếu tố ảnh hưởng của tạo hình dân gian trong
bộ tranh minh họa KTCNAN góp phần tôn vinh giá trị nghệ thuật dân gian, làm
giàu thêm nguồn tư liệu nghiên cứu trong kho tàng văn hóa nghệ thuật dân tộc.
Luận án nghiên cứu, phân loại các hình khắc trong bộ tranh theo góc độ nghệ
thuật tạo hình, nhằm xác định vị trí của bộ tranh trong kho tàng nghệ thuật dân
tộc, nêu được ý nghĩa của bộ tranh trong quá trình phát triển mỹ thuật Việt Nam
từ dân gian đến hiện đại.
Bộ tranh minh họa KTCNAN là một công trình nghiên cứu mang nhiều giá
trị với ý tưởng và hình thức thể hiện độc đáo của Henri Oger cùng các nghệ nhân
Việt Nam. Nó thực sự là một công trình nghệ thuật dân tộc mang nhiều ý nghĩa
của người Việt. Kết quả nghiên cứu luận án Tạo hình dân gian Việt trong bộ
tranh minh họa “Kỹ thuật của người An Nam” đầu thế kỷ XX góp phần đem
lại những nhận thức sâu sắc hơn nữa về mặt tạo hình của bộ tranh. Ngoài những
yếu tố tạo hình mang đậm tính dân gian, bộ tranh còn bước đầu tiếp thu phương
pháp tạo hình phường Tây. Chính vì thế bộ tranh mang nhiều ý nghĩa và là dấu
mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ dân gian đén
hiện đại.
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