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Nghiên cứu đề tài Múa trong sự phát triển của sân khấu chèo tức là khảo sát
quá trình phát triển của múa trong sân khấu chèo từ chèo truyền thống cho đến chèo
hiện đại. Tiếp đó, phân tích vai trò, giá trị của múa qua các lớp múa trong một số tích
diễn, trò diễn từ những vở chèo truyền thống tới các lớp múa trong những vở chèo
mới hiện nay, nghiên cứu từ nội dung diễn tả đến ngôn ngữ thể hiện của thành tố múa
trong các vở diễn đó, trong đó có các vở chèo truyền thống tiêu biểu từng hiện diện
trong đời sống sân khấu từ xưa tới nay. So sánh với chèo hiện đại, từ đó thấy được
quá trình biến đổi của nghệ thuật chèo, đồng thời thấy được múa trong sân khấu chèo
hiện đại đã kế thừa những giá trị của múa trong chèo truyền thống như thế nào, qua đó
rút ra những nhận định khoa học, giúp cho những người làm chèo nhận thức đúng đắn
về tầm quan trọng của múa trong các vở chèo hiện đại và có ý thức nâng cao các giá
trị của múa chèo.
Nghiên cứu múa trong sự phát triển của sân khấu chèo là một vấn đề mới trong
nghiên cứu lý luận về nghệ thuật chèo. Nghệ thuật chèo trong đó có múa chèo là một
thành tố trong văn hóa dân gian có liên quan tới nhiều ngành lịch sử, bảo tồn di sản
văn hóa, văn hóa học, nghệ thuật học,... nên cần thiết phải vận dụng phương pháp liên
ngành chủ đạo là nghệ thuật học kết hợp với văn hóa học và xã hội học để nghiên cứu
đề tài. Bên cạnh đó, đề tài còn sử dụng các phương pháp như: phân tích tổng hợp,
điền dã và phương pháp khảo tả.
Trong quá trình kế thừa, múa trong chèo đã có nhiều biến đổi, việc phát triển
múa trên cơ sở múa chèo có tiếp nhận đã đạt được những kết quả sau:
- Kế thừa và phát huy ngôn ngữ múa trong chèo truyền thống nhưng vẫn
mang hơi thở đương đại.

- Chèo hóa những chất liệu của múa hiện đại, những đường nét, động tác từ
trong đời sống đương đại. Trong xu hướng tiếp thu có chọn lọc, múa chèo đã tiếp
nhận một số nét của múa cổ điển châu Âu làm phong phú thêm ngôn ngữ múa thể
hiện trong chèo. Các điệu múa solo, múa đôi (duo), các khúc múa tập thể, làm gia
tăng yếu tố trữ tình hoặc gây không khí cho vở diễn, hoặc giúp cho việc diễn tả hành
động để ước lệ, cách điệu hóa một sự việc nào đó.
- Chèo hóa múa dân gian dân tộc các vùng miền để tăng khả năng diễn tả phù
hợp với sự xuất hiện của các nhân vật mới trong chèo hiện đại.
Có thể nói, trong suốt quá trình phát triển, kế thừa, biến đổi, múa trong sân
khấu chèo luôn tồn tại hai xu hướng chính:
+ Xu hướng kế thừa truyền thống để chuyển hóa sang những nhân vật mới.
+ Xu hướng phát triển múa chèo bằng ngôn ngữ múa mới được chèo hóa.
Vì vậy, hướng đi của múa trong sân khấu chèo hiện nay:
- Cần tuân thủ các thủ pháp và nguyên tắc cơ bản của múa chèo truyền thống.
Đây là yếu tố căn bản quyết định hình thức thể loại. Đối với các thành phần nghệ
thuật khác như âm nhạc, mỹ thuật, múa cũng cần hết sức thận trọng, không nên quá
lạm dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại vào các tác phẩm chèo.
- Cần nhìn nhận các yếu tố nghệ thuật trong một chỉnh thể thống nhất để
không làm mất đi sự hài hòa vốn có của chèo và nhìn nhận múa chèo là một yếu tố
cấu thành nghệ thuật chèo.
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