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Tên đề tài: Tạo hình dân gian Việt trong bộ tranh minh họa “Kỹ thuật của người
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Cơ sở đào tạo: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Qua nghiên cứu, luận án có một số kết luận sau:
1. Bộ tranh minh họa Kỹ thuật của người An Nam không xem là thể loại tranh
dân gian nhưng mang phong cách tạo hình dân gian của người Việt vì nó được thực
hiện bởi các hiệp thợ có nguồn gốc từ hai làng Hồng Lục, Liễu Tràng tỉnh Hải Hưng
(nay thuộc tỉnh Hải Dương), nơi có nghề tổ khắc ván in tranh. Hơn nữa, bộ tranh lại
được thực hiện bằng phương pháp khắc, in thủ công truyền thống của người Việt,
trên các chất liệu dân gian của người Việt, vì vậy bộ tranh mang đậm những yếu tố
dân gian trong tạo hình.
2. Về mặt nghệ thuật tạo hình, chúng ta tạm phân loại bộ tranh thành nhiều
mức độ khác nhau theo từng thể loại và mục đích thể hiện. Song có thể khẳng định
rằng trong đó có một số lượng tranh không nhỏ đạt trình độ cao về lối xây dựng
hình, bố cục và nghệ thuật đồ họa. Bộ tranh là nguồn tài liệu tham khảo quý về tạo
hình cho các thế hệ họa sĩ đồ họa trẻ sau này của nước ta.
3. Sự kết hợp giữa phương pháp làm việc, cách nhìn, cách phản ánh của
phương Tây với sự mộc mạc, dung dị trong phong cách tạo hình dân gian Việt đã tạo
nên một công trình nghệ thuật vừa đậm chất dân gian vừa mang tính khoa học, đây
cũng chính là nét đặc sắc riêng về mặt tạo hình của bộ tranh. 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 đến hiện đại.
4. Bộ tranh minh họa Kỹ thuật của người An Nam 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. Chính sự khéo léo, tài hoa và tâm hồn, tình cảm của
các nghệ nhân Việt Nam đã tạo nên giá trị nghệ thuật cho công trình này. Ngày nay,
vẫn cần có thêm những công trình nghiên cứu, tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau để
tiếp tục khai thác những giá trị độc đáo của bộ tranh này.
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