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Những kết luận mới của luận án:
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, chèo hóa múa mới và lấy chất liệu động tác,
đường nét từ trong hiện thực đời sống mới, con người mới là một tất yếu. Múa trong
chèo cổ đã phát triển từ múa minh họa, múa trang trí tới múa tính cách, múa thể hiện
hành động, tâm trạng. Đồng thời múa cũng giúp quá trình chuyển hóa từ các mô
hình nhân vật chèo truyền thống sang mô hình nhân vật chèo hiện đại mà không bị
mất đi đặc trưng của chèo. Sự tiếp nối và phát triển múa trong chèo hiện đại là cần
thiết và hợp quy luật. Trong xu hướng tiếp thu có chọn lọc này, múa chèo đã tiếp
nhận một số nét của múa cổ điển châu Âu, múa dân gian dân tộc của Việt Nam làm
phong phú thêm ngôn ngữ múa thể hiện trong chèo.
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 đương đại và xu hướng phát triển múa chèo bằng ngôn ngữ múa mới
được chèo hóa. Hai xu hướng này đã đạt được nhiều thành công như: ngôn ngữ múa
mới đã góp phần tạo nên tính nguyên hợp của chèo hiện đại và phát huy khả năng
diễn tả con người, cuộc sống mới bằng các tổ hợp múa; Các nghệ sĩ thời nay đã tiếp
thu, kế thừa và áp dụng phương pháp chuyển hóa mô hình nhân vật từ chèo cổ sang
chèo hiện đại. Bởi vậy, khi xem chèo hiện đại chúng ta vẫn thấy bóng dáng của các
nhân vật trung tâm trong chèo truyền thống.
Bên cạnh những thành công đã đạt được, múa trong chèo hiện đại còn nhiều
hạn chế cần phải khắc phục để cho nghệ thuật chèo ngày càng hoàn chỉnh hơn.
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