THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Họ và tên NCS: Dương Thanh Ngọc
Tên đề tài:
Hình tượng thiếu nhi trong một số tác phẩm ở triển lãm mỹ
thuật toàn quốc (giai đoạn từ 1985 đến 2015)
Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ,
Mã số:
9210101
Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Xuân Tiên
Tên 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. Về phương diện Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật cho thấy: Thông qua nghệ
thuật tạo hình, các nghệ sĩ khai thác hình tượng thiếu nhi vào tác phẩm được xem
như một cách tiếp cận từ sự ngây thơ, trong sáng luôn chứa đựng tâm hồn tươi đẹp
hồn nhiên.Việc sáng tác các tác phẩm mỹ thuật về hình tượng thiếu nhi còn được
xem như gìn giữ nét văn hóa riêng và cũng là bản sắc của văn hóa Việt Nam.
2. Nhìn tổng thể TLMTTQ giai đoạn 1985 - 2015 cho thấy sự phong phú về
nội dung, ngôn ngữ và phong cách sáng tác. Nếu ở những giai đoạn đầu đất nước
còn gian khó, chiến tranh, các tác phẩm phản ánh tinh thần, đời sống mỹ thuật chỉ
mang tính tuyên truyền, cổ động thì càng về sau, nhất là từ giai đoạn đổi mới
những đề tài nổi bật về những hoài niệm, ký ức tuổi thơ, đồng quê được nhiều
nghệ sĩ quan tâm sáng tác, thấy rõ nét hơn.
3. Luận án luận giải về sáng tác về hình tượng thiếu nhi cần được khai thác ở
nhiều góc độ khác nhau nhằm hướng tới tính giáo dục mang tính văn hóa lành
mạnh. Ngôn ngữ tạo hình trong sáng tác về hình tượng thiếu nhi không khác nhiều
so với các loại đề tài khác.
4. Luận án tập trung trả lời các câu hỏi đề ra trong nội dung chính, nhằm góp
phần đem lại những nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa về đề tài thiếu nhi dường
như không bao giờ dừng lại mà nó trở thành nguồn cảm hứng vô tận ghi lại những
dấu ấn, khoảnh khắc của tuổi thơ. Hơn hết, sáng tác về hình tượng thiếu nhi là sáng
tạo với mục đích giáo dục bồi dưỡng tâm hồn tính cách hướng về nhân văn cho các
thế hệ thiếu nhi đúng như lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Vì lợi ích mười năm thì phải
trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.
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