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1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu
1.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích tổng quát: Mục đích nghiên cứu chính của đề tài luận án là tìm ra
những đặc trưng ngôn ngữ, sự chuyển biến về phong cách sáng tác của một số tác
phẩm thể hiện hình tượng thiếu nhi qua triển lãm mỹ thuật toàn quốc.
Mục đích cụ thể: Với đề tài luận án: Hình tượng thiếu nhi trong một số tác
phẩm ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc (giai đoạn từ 1985 đến 2015), hướng tới việc
xây dựng và kết nối các vấn đề nội dung chính của luận án. Đó là lý giải các vấn đề
như: sự chuyển biến về phong cách, đặc điểm nghệ thuật qua chất liệu cũng như
quan niệm sáng tác của các nghệ sĩ về khai thác, sáng tác hình tượng thiếu nhi.
Mục đích cuối cùng mà luận án muốn chỉ ra những đặc điểm chính của nghệ
thuật tạo hình về hình tượng thiếu nhi thông qua các phong cách sáng tác cũng như
chất liệu, loại hình trong các TLMTTQ (giai đoạn 1985 đến 2015). Bước đầu lý
giải các vấn đề dựa trên cơ sở lý luận thực tiễn để giải quyết vấn đề của luận án.
1.2. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là hình tượng thiếu nhi trong
TLMTTQ giai đoạn 1985 - 2015. Trọng tâm là những tác phẩm sáng tác về hình
tượng thiếu nhi trong hội họa, đồ họa, điêu khắc, các thế hệ thiếu nhi được tính từ
14 tuổi trở xuống. Ở các thể loại như: chân dung, phong cảnh có kết hợp hình
tượng thiếu nhi, cảnh sinh hoạt có hình tượng thiếu nhi, luận án tiếp cận ở nhiều
góc độ khi xuất hiện hình tượng thiếu nhi trong các tác phẩm qua ba thập kỷ
TLMTTQ giai đoạn 1985 đến 2015.
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2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
Phương pháp thu thập thông tin: Từ nguồn dữ liệu sách báo, tạp chí, từ điển
có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
Phương pháp thống kê: Sưu tập, tổng hợp, hệ thống, phân loại, nhằm hướng
tới việc giải quyết các vấn đề về việc các nghệ sĩ lựa chọn chủ đề cụ thể sáng tác
về hình tượng thiếu nhi cũng như phong cách sáng tác.
Phương pháp phân tích so sánh: Phân tích sâu từ các tài liệu đã công bố và
những tư liệu đã được thu thập để thiết lập cơ sở cho vấn đề chính cần nghiên cứu
của luận án.
Phương pháp tiếp cận liên ngành: Sử dụng nghiên cứu của một số ngành có
mối liên hệ với mỹ thuật Việt Nam hiện đại như: Văn hóa học, Khoa học xã hội,
Lịch sử, Mỹ thuật học..., dựa trên nền tảng phân tích văn hóa học, mỹ thuật học để
làm sáng tỏ hơn các vấn đề nghiên cứu đề tài.
3. Các kết quả chính và kết luận
Quá trình nghiên cứu của luận án là một quá trình đi tìm và lý giải các vấn
đề khoa học mang tính logic, chuyên biệt được chọn lựa cùng việc áp dụng các lý
thuyết phù hợp, tương ứng với khách thể nghiên cứu. Kết quả của việc nghiên cứu,
NCS hy vọng sẽ đem đến những quan điểm cả khách quan và chủ quan về đặc
điểm tạo hình của những sáng tác về hình tượng thiếu nhi qua các chất liệu tạo
hình, cũng như phong cách sáng tác.
Chỉ ra khả năng phản ánh đời sống xã hội và đời sống thẩm mỹ của các tác
phẩm sáng tác về đề tài thiếu nhi. Chứng minh những sắc thái đa dạng của loại
hình mỹ thuật về đề tài thiếu nhi (qua TLMTTQ từ 1985 đến 2015). Nhằm chỉ ra
giá trị nghệ thuật tạo hình, giá trị thẩm mỹ cùng những tiêu chí cái đẹp mang tính
logic, khoa học, phù hợp với hướng đi của dòng chảy mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
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