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Qua nghiên cứu, luận án có một số kết luận sau:
1. Nghệ thuật chạm khắc gỗ điện Long An tại Cố đô Huế hòa trộn những đặc điểm
tạo hình chung của trang trí kiến trúc thời Nguyễn (1802-1945) với những nét riêng tiêu
biểu chức năng nghĩ ngơi thư giãn của một biệt điện dưới thời vua Thiệu Trị (18411847)
2. Nghệ thuật chạm khắc gỗ điện Long An là nơi gặp gỡ thú vị giữa những sắc
thái trang trí cung điện đã được điển chế với tinh hoa nghề chạm khắc gỗ kết hợp các
nghề dân gian khác làm nên nét đặc sắc riêng cho không gian ngôi điện.
3. Nghệ thuật chạm khắc gỗ điện Long An bị chi phối bởi những triết lý phương
Đông, biểu hiện qua kết cấu bố cục, chủ đề, xử lý màu sắc, chất liệu... Đồng thời kế
thừa mỹ cảm dân gian đã làm sinh động ngôn ngữ tạo hình và giàu có hơn chủ đề
chạm khắc vốn rất hạn hẹp.
4. Đề tài thơ văn, chữ Hán xuất hiện nhiều và kỹ thuật chất liệu điêu luyện kết hợp
chất liệu đa dạng trở thành đặc trưng xu hướng chạm khắc gỗ trên kiến trúc giai đoạn
vua Thiệu Trị (1841-1847), ông vua hiền hòa, yêu thơ văn và nghệ thuật.
5. Khi đối sánh nghệ thuật chạm khắc gỗ giai đoạn Thiệu Trị (1841-1847) với
các thời vua Nguyễn khác (1802-1945), đã giúp nhận diện và đánh giá giá trị của
chạm khắc gỗ đưa quần thể di tích Cố đô Huế trở thành di sản Văn hóa thế giới, năm
1993.
6. Nghệ thuật chạm khắc gỗ trên kiến trúc các cung điện thời Nguyễn còn có vai
trò lưu giữ và sáng tạo hình tượng độc bản cho chủ đề thơ văn góp phần đưa hệ thống
thơ văn trang trí trên kiến trúc trở thành di sản Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái
Bình Dương 2016.
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