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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chèo thuộc loại kịch hát dân tộc, một dạng hát, múa, nhạc, kịch mang
tính nguyên hợp. Trong đó, múa vốn đã tồn tại trong chèo như một thành
phần tất yếu. Múa trong chèo không chỉ thuần túy đơn giản mà nó hàm
chứa hệ thống những giá trị văn hóa, xã hội, nghệ thuật, giá trị sáng tạo và
thẩm mỹ. Những giá trị ấy góp phần làm cho phong phú hơn, là một trong
những thành phần không thể thiếu của nghệ thuật chèo.
Lĩnh vực múa chèo nói chung đã có một số công trình, luận văn đề
cập. Nhưng đề cập đến múa trong sự phát triển của sân khấu chèo thì
chưa có một chuyên đề nào, hoặc có nói đến nhưng chỉ dừng ở mức độ
hạn hẹp chưa sâu. Trong khi múa chèo có vai trò, giá trị rất quan trọng.
Đặc biệt các dạng thức múa trong nghệ thuật chèo góp phần tạo nên đặc
trưng bản chất, tạo nên các giá trị của nghệ thuật chèo.
Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ có múa trong các vở chèo cổ đến
việc bỏ múa diễn theo lối Kịch thái Tây của Nguyễn Đình Nghị, đến nay
múa trong sân khấu chèo hiện đại được các biên đạo khai thác ở nhiều khía
cạnh. Cùng với sự phát triển xã hội trong thời hiện đại, nghệ thuật chèo
đang trong đà phát triển, các thành tố trong nghệ thuật chèo cũng phải biến
đổi theo để phù hợp với xã hội hiện đại. Múa trong chèo cũng không nằm
ngoài quy luật đó. Hiện nay, múa trong sân khấu chèo được các biên đạo,
đạo diễn sử dụng tùy tiện và làm giảm giá trị đích thực của thành tố này.
Xuất phát từ những giá trị nêu trên và muốn kế thừa các nhà nghiên cứu
đã đi trước nên NCS đi sâu vào nghiên cứu: “Múa trong sự phát triển của
sân khấu chèo”, việc nghiên cứu về đề tài này sẽ giúp làm sáng tỏ thêm giá
trị và truyền thống văn hóa độc đáo của nghệ thuật chèo, trong đó có múa là
một thành tố của nghệ thuật chèo.
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu 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, nghiên cứu vai trò, giá trị của múa qua các
vở chèo truyền thống, hiện đại tiêu biểu, qua đó rút ra những nhận định về
thực trạng và xu hướng phát triển của múa trong chèo hiện nay.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Khái quát những thành tố tạo nên nghệ thuật chèo.
- Khái quát những vấn đề cơ bản của múa trong nghệ thuật chèo.
- Phân tích đặc điểm, vai trò và giá trị múa trong chèo.
- Khái quát quá trình phát triển của múa trong sân khấu chèo hiện đại.
- Đề xuất những biện pháp bảo tồn, kế thừa, phát huy múa trong sân
khấu chèo hiện nay.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu là các vở chèo truyền thống và một số vở chèo
hiện đại thì chỉ giới hạn ở các vở tham gia Hội diễn, Liên hoan sân khấu
chèo chuyên nghiệp.
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào múa trong chèo truyền
thống và quá trình phát triển của múa trong sân khấu chèo hiện nay, không
đề cập tới những phương diện khác của múa chèo mà các công trình của
những người đi trước đã từng nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để tiến hành nghiên cứu đề tài, trong quá trình thực hiện NCS lựa chọn
một số phương pháp nghiên cứu sau:
+ Phương pháp liên ngành: 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
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vận dụng phương pháp liên ngành chủ đạo.
+ Phương pháp phân tích tổng hợp: Phân tích và tổng hợp tài liệu có
liên quan làm cơ sở lí luận cho việc nghiên cứu đề tài.
+ Phương pháp điền dã: Điền dã là một phương pháp rất quan trọng.
NCS có nhiều đợt đi điền dã tại các đơn vị nghệ thuật chèo, gặp và phỏng
vấn trực tiếp các đạo diễn, tác giả, biên đạo múa chèo, nghệ sĩ, khán giả
chèo.
+ Phương pháp khảo tả: NCS vận dụng để miêu tả tỉ mỉ các động tác,
tư thế, hình thức và mô hình múa trong sân khấu chèo. Qua các tác phẩm
khảo tả, những dẫn chứng cụ thể sẽ giúp cho các nhận định về múa chèo
có sức thuyết phục cao.
5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học
5.1. Câu hỏi nghiên cứu
+ Trong quá trình kế thừa và biến đổi, múa trong sân khấu chèo hiện
nay đã phát triển như thế nào?
+ Ưu điểm, hạn chế của múa trong các vở diễn chèo hiện nay và xu
hướng phát triển?
5.2. Giả thuyết khoa học
+ Múa góp phần tạo nên giá trị độc đáo của sân khấu chèo. Múa có
vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị tạo hình và giá trị biểu hiện
của nghệ thuật chèo.
+ 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. Sự tiếp nối và phát triển múa trong chèo hiện đại 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. Trong
xu hướng tiếp thu có chọn lọc, múa chèo đã tiếp nhận một số nét của múa
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cổ điển châu Âu, múa hiện đại, múa đương đại làm phong phú thêm ngôn
ngữ múa thể hiện trong chèo.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Sau khi nghiên cứu đề tài sẽ có được những đóng góp sau:
- Việc nghiên cứu múa trong sự phát triển của sân khấu chèo sẽ có được
những đóng góp cấp thiết cho việc kế thừa, bảo tồn và phát huy múa trong
sân khấu chèo hiện nay.
- Nghiên cứu này còn giúp cho những người làm chèo có cách nhìn
đúng đắn về vai trò cũng như giá trị của múa chèo và sẽ coi trọng việc
sáng tạo múa khi dàn dựng các vở chèo hiện đại để không bị mất đi bản
sắc độc đáo của nghệ thuật chèo.
7. Bố cục của luận án
Ngoài phần mở đầu (5 trang), kết luận (3 trang), tài liệu tham khảo (11
trang), phụ lục (31 trang), luận án được chia làm ba chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và khái
quát về nghệ thuật chèo (30 trang).
Chương 2: Múa trong sân khấu chèo truyền thống (47 trang).
Chương 3: Múa trong sân khấu chèo hiện đại và xu hướng phát triển
của múa trong chèo hiện nay (52 trang).
Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT
VÀ KHÁI QUÁT VỀ NGHỆ THUẬT CHÈO
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
- Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của chèo
+ Qua các công trình Quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật
chèo (1964) của Hà Văn Cầu [13]; Về nghệ thuật chèo (1996) của Trần Việt
Ngữ [87], Lịch sử nghệ thuật chèo của Hà Văn Cầu [15], các tiểu mục viết
về chèo trong Lịch sử sân khấu Việt Nam - Công trình nghiên cứu khoa
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học cấp Bộ của Viện Sân khấu (2002)... cho thấy, trước thế kỷ XX, các công
trình lý luận, công trình nghiên cứu về nghệ thuật chèo còn hạn chế.
+ Về nguồn gốc của nghệ thuật chèo có nhiều cách lý giải khác nhau,
với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau như các công trình: Chèo và Tuồng
của Hoàng Ngọc Phách và Huỳnh Lý (1958), Tìm hiểu sân khấu chèo của
Vũ Khắc Khoan (1974), Bước đầu tìm hiểu sân khấu chèo của Trần Việt
Ngữ, Hoàng Kiều...
- Nghiên cứu về đặc điểm của nghệ thuật chèo
+ Đến nay, có một số công trình nghiên cứu về đặc điểm của nghệ thuật
chèo, trong đó nhiều quan điểm giống nhau, nhưng có một vài quan điểm
chưa đồng nhất: Tìm hiểu sân khấu chèo của Vũ Khắc Khoan, Khái luận
về chèo của Trần Bảng, Về nghệ thuật chèo của Trần Việt Ngữ...
- Một số quan điểm về kế thừa và biến đổi nghệ thuật chèo
+ Hội nghị tranh luận sân khấu Việt Bắc (1950) có nhiều ý kiến, quan
điểm như Tố Hữu, Thế Lữ, Nguyễn Đình Thi, Trần Huyền Trân, Thiều
Quang... đều có nhận định tích cực về chèo. Đây là hội nghị đầu tiên bàn về
định hướng cho sự bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo.
+ Năm 1995, Viện Sân khấu in tập sách Mối quan hệ sân khấu Việt Nam
- Trung Quốc, công trình này có nhiều bài viết, trong đó bài viết Mối quan hệ
giữa sân khấu chèo với văn hóa Trung Quốc, nhà nghiên cứu Trần Việt
Ngữ đã chỉ ra những khuôn diễn kết hợp với những động tác có vay có trả,
có đối xứng trên dưới, phải trái, trong ngoài; về những bộ múa kết hợp
múa đuổi ngón với múa cổ tay...
+ Công trình Nghệ thuật chèo hiện đại - kế thừa và biến đổi của Đinh
Quang Trung đã góp phần vào việc tìm hiểu rút ra những nguyên nhân
thành bại của cuộc cách tân chèo thế kỷ XX, tác giả đưa ra những luận điểm
khoa học về việc kế thừa và biến đổi chèo, gợi mở hướng đi cho nghệ thuật
chèo thế kỷ XXI.
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- Nghiên cứu về nghệ thuật biểu diễn chèo: Giáo trình kỹ thuật biểu
diễn chèo của Trần Bảng, Khái luận về chèo của Trần Bảng, Cơ sở văn hóa
của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam của tác giả Trần Trí Trắc… đây là
những công trình nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.
- Nghiên cứu về nghệ thuật múa chèo:
+ Bài viết Tìm hiểu múa chèo của tác giả Cao Kim Điển, Giáo trình
múa chèo của Trần Thị Ngọc; Kịch bản múa chèo của Trần Thị Ngọc,
Nghệ thuật múa chèo của Lê Ngọc Canh, Múa tín ngưỡng dân gian Việt
Nam của Lê Ngọc Canh. Các công trình này đã hệ thống, liệt kê các động
tác múa trong chèo cổ, xây dựng những bài múa của vai mẫu.
+ Nghệ thuật múa chèo truyền thống của Trần Lan Hương, Múa tính
cách trong chèo luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thúy Hường. Nhóm những
công trình nghiên cứu trên đề cập tới khái niệm và các quy tắc về múa
chèo, sử dụng một số trích đoạn chèo truyền thống để đưa ra đặc trưng của
múa chèo.
- Nghiên cứu về sự biến đổi của múa chèo trong chèo hiện đại
Một số công trình nghiên cứu về sự biến đổi của múa trong chèo hiện
đại như: Nghệ thuật chèo hiện đại, kế thừa và biến đổi của Đinh Quang
Trung, Múa chèo - kế thừa và biến đổi của Bùi Thúy Hiền, Múa trong các
vở diễn đề tài lịch sử của nhà hát chèo Hà Nội năm 2000 – 2016, Ngoài ra
còn một số công trình, bài viết, tham luận về kế thừa và biến đổi múa chèo
của tác giả Đình Quang, tác giả Trần Bảng, tác giả Trần Đình Ngôn cũng
là những tài liệu tham khảo quý đối với NCS.
1.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu
1.2.1. Những khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài
NCS đưa ra một số khái niệm để độc giả có cái nhìn tổng quát, hệ
thống về quá trình phát triển của múa trong sân khấu chèo như: Múa chèo,
Múa trong chèo, Chèo truyền thống. Bên cạnh đó là những khái niệm về
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chèo hiện đại như: Chèo hiện đại, Chèo về đề tài hiện đại, Chèo về đề tài
dân gian huyền thoại, Chèo về đề tài lịch sử.
1.2.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu
Để công trình nghiên cứu khoa học đạt chất lượng cao, có giá trị khoa
học, đối với mọi đề tài nghiên cứu đều phải có cơ sở lý luận tương ứng,
thích hợp. Vì vậy, NCS đã chọn một số luận điểm, một số lý thuyết cho
nghiên cứu:
+ Thuyết về bảo tồn di sản văn hóa: qua lý thuyết này, luận án sẽ lý
giải được sự biến đổi của múa tạo nên những giá trị mới trong chèo hiện
đại. Một điều cần lưu ý trong nghiên cứu múa trong sân khấu chèo là tìm
lời giải đáp cho câu hỏi: Những giá trị của múa trong chèo cổ? Bảo tồn, kế
thừa và phát huy múa trong sân khấu chèo truyền thống vào các vở chèo
hiện nay như thế nào?
+ Thuyết giao lưu và tiếp biến văn hóa: sử dụng thuyết giao lưu và tiếp
biến văn hóa, luận án sẽ đi sâu làm rõ quá trình phát triển của múa chèo, từ
đó tìm ra giá trị của múa trong các vở chèo hiện đại. Dù có sự tiếp biến của
một số loại hình múa khác (múa cổ điển châu Âu, múa hiện đại...), nhưng
trải qua quá trình thích nghi, do tác động của yếu tố ngoại sinh, tâm sinh lý
và yếu tố nội sinh nên đã có nhiều biến đổi.
+ Lý thuyết về Nghệ thuật học: khi nghiên cứu đề tài này NCS phải nắm
vững lý luận cơ bản về loại hình múa với đặc trưng ngôn ngữ thể hiện là
động tác, đường nét của hình thể diễn viên. Đồng thời xác định múa là một
ngôn ngữ thành phần trong nghệ thuật tổng hợp của sân khấu nói chung và
kịch hát nói riêng.
+ Thuyết về Sân khấu học: Nghiên cứu về múa chèo phải nắm vững
những nguyên tắc trong phương pháp nghệ thuật và đặc trưng ngôn ngữ
của thể loại chèo mà múa ở đây là một ngôn ngữ thành phần phải tuân thủ.
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1.3. Khái quát về các thành tố nghệ thuật trong chèo
1.3.1. Kịch bản văn học
Văn học có vai trò quan trọng, dù văn học truyền miệng hay văn học
thành văn. Văn học tạo ra hình tượng, nhân vật, tích trò, truyện và tuyến
kịch, phát triển kịch. Từ hành động, cốt truyện, tiếng nói đều được văn học
hóa, sân khấu hóa. Ở chèo hầu như có tất cả các thể loại thơ phú Việt Nam.
Dùng phổ biến là thể ngũ ngôn, thất ngôn, thể lục bát, các thể biến của nó
và thơ văn biền ngẫu. Lời thơ gắn chặt với các lối nói (nói sử, nói lửng, nói
chênh, nói lệch…) với ngâm, vịnh, vỉa, với các làn điệu hát.
1.3.2. Diễn xuất
Trong nghệ thuật biểu diễn chèo, các nguyên tắc ước lệ, tự sự luôn luôn
được cụ thể hóa bằng những thủ pháp tự sự, ước lệ và cách điệu. Đó là
những cách thức sử dụng các phương tiện ngôn ngữ nghệ thuật (động tác,
điệu hát, khuôn múa, lời thoại…) để thực hiện. Bên cạnh đó, sử dụng và
kết hợp các thủ pháp tự sự, ước lệ, cách điệu hóa dưới sự điều phối của bút
pháp tả thần đã khắc họa nhân vật chèo bằng nghệ thuật biểu diễn. Từ đó
tạo nên cái thần của từng động tác đến cái thần của nhân vật, của lớp diễn,
mảng trò theo yêu cầu tái hiện trên sân khấu của những nhân vật chèo
được mô hình hóa.
1.3.3. Âm nhạc
Âm nhạc chèo không phải do một nhà soạn nhạc sáng tác mà là sản
phẩm của âm nhạc dân gian, qua quá trình phát triển lâu dài và là thành
quả sáng tác của tập thể. Âm nhạc chèo cổ bao gồm làn điệu và các loại
nói lối và phần nhạc đệm.
1.3.4. Mỹ thuật
Mỹ thuật chèo chủ yếu được thực hiện dựa trên đặc trưng, cách điệu,
ước lệ của chèo. Ở chèo cổ không có phông màn, cảnh trí nên yếu tố mỹ
thuật chèo truyền thống bao gồm nhiều bộ phận: địa điểm trình diễn, nơi
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diễn trò (sân khấu), trang phục, hóa trang, đạo cụ... Mỗi bộ phận có chức
năng riêng, nhưng thống nhất ở phương pháp thể hiện. Mỹ thuật sân khấu
chèo góp phần không nhỏ làm nên vẻ đẹp về nội dung cũng như hình thức
của tác phẩm.
1.3.5. Đạo diễn
Chèo cổ không có đạo diễn, chỉ có người sắp trò, những ông Trùm, bác
Thơ như: cụ Trùm Thịnh, Trùm Nghi, Trùm Mược, NSND Năm Ngũ,
NSND Dịu Hương, NSND Minh Lý, Hoa Tâm, Lý Mầm... biểu diễn và
trực tiếp truyền dạy. Những người sắp trò xưa phải thông thạo nghề diễn,
hát, múa chèo.
Đạo diễn chèo không chỉ thông thạo hát chèo, diễn chèo, mà còn thông
thạo múa chèo để có thể kết hợp với biên đạo múa bố trí các đoạn múa, lớp
múa cho phù hợp vở diễn. Đạo diễn có thể yêu cầu biên đạo thêm hay lược
bớt múa theo ý đồ của mình, đôi khi đạo còn hướng dẫn diễn viên thực
hiện động tác múa cho đúng với hoàn cảnh và tâm trạng của nhân vật.
1.3.6. Múa
Theo định nghĩa của tác giả Lâm Tô Lộc: “Múa trong ca kịch truyền
thống Việt Nam là một trong những hướng phát triển của múa dân tộc Việt
trước cách mạng tháng Tám. Trong những ca kịch ấy, mức độ sử dụng
chất liệu múa dân gian, múa cung đình có thể khác nhau, nhưng một
hướng đi thống nhất của ca kịch truyền thống là sự phát triển từ hình thức
hát múa dân tộc” [49, tr.89].
Tiểu kết
Đề tài Múa trong sự phát triển của sân khấu chèo tuy chỉ giới hạn
trong phạm vi múa chèo, nhưng để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu
này thì không thể bó hẹp trong phạm vi những lý thuyết về múa và nghệ
thuật chèo, phải bắt đầu từ những lý thuyết lịch sử học, văn hóa học, thuyết
giao lưu và tiếp biến văn hóa. Đồng thời phải nắm vững và áp dụng tốt lý
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thuyết nghệ thuật học, sân khấu học với những lý luận cơ bản về loại hình
nghệ thuật, về đặc trưng thể loại... đặc biệt là các nguyên tắc cơ bản của
nghệ thuật chèo.
Chèo - một loại hình sân khấu dân gian tiêu biểu, đặc sắc của sân khấu
dân gian người Việt nói riêng và người Việt Nam nói chung. Chèo hàm
chứa những giá trị sáng tạo, những giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa của
người nông dân. Nó được nảy sinh trong các điều kiện, hoàn cảnh, môi
trường tự nhiên, lao động xã hội, văn hóa và cuộc sống người Việt nơi
thôn dã. Chèo là một sản phẩm văn hóa nông nghiệp, các sự kiện, tích, trò,
truyện, nhân vật, tình cảm, tính cách, không gian, thời gian, nội dung phản
ánh của chèo đều chọn đối tượng phản ánh là người nông dân nơi thôn dã.
Người nông dân Việt Nam chủ yếu làm nghề nông, cuộc sống, phong tục,
tín ngưỡng, quan hệ, tập quán, lễ hội, lễ tết... đều gắn bó với nghề nông,
đồng ruộng, làng xóm.
Với những đặc điểm trên đã tạo ra loại hình nghệ thuật chèo mang bản
sắc riêng, độc đáo của người dân Việt Nam, và đây là đặc trưng văn hóa
vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Chèo sử dụng những thủ pháp nghệ
thuật ước lệ, cách điệu như những thủ pháp nghệ thuật cơ bản của mình. Thủ
pháp ước lệ chi phối tới toàn bộ thành tố nghệ thuật, từ cấu trúc bản trò, hát,
múa, nói, diễn, mỹ thuật… Tất cả làm nên tổng hòa của nghệ thuật chèo.
Chương 2
MÚA TRONG SÂN KHẤU CHÈO TRUYỀN THỐNG
2.1. Khái quát về múa chèo
2.1.1. Nguồn gốc hình thành của múa trong nghệ thuật chèo
2.1.1.1 Nguồn gốc
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, nguồn gốc của múa trong nghệ thuật
chèo xuất thân từ những trò hát múa dân gian của bộ phận dân tộc Việt cư
trú ở đồng bằng châu thổ sông Hồng. Chèo sử dụng nhiều mô típ múa dân
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gian như guộn đuổi ngón, guộn quạt, vờn quạt, nhún ký, chèo thuyền...
Chèo còn khai thác sử dụng một số múa tôn giáo như múa chạy đàn, múa
lên đồng, múa phù thủy, múa rước kiệu...
Quá trình sân khấu hóa múa dân gian cũng chính là quá trình phát triển
kỹ thuật múa chèo.
Động tác múa chèo phần lớn là động tác mô phỏng và biểu hiện, được
cách điệu hóa. Sự phát triển từ điệu bộ sinh hoạt cho đến động tác múa
thuần túy là quá trình cách điệu hóa nghệ thuật thành ngôn ngữ múa chèo.
2.1.1.2. Một số hình thái múa dân gian trong nghệ thuật chèo
Múa dân gian dân tộc Việt có hai hình thái múa: múa dân gian, múa
cung đình.
- Múa dân gian là một hình thái múa dân tộc do nhân dân, chủ yếu là
nông dân sáng tạo, bắt nguồn từ cuộc sống lao động của người, phản ánh tư
tưởng, tình cảm của con người và đem lại cho họ nhận thức, khoái cảm
thẩm mỹ về cuộc sống...
- Múa cung đình là một hình thái múa dân tộc, với chức năng giải trí của
người Việt mang thẩm mỹ của tầng lớp quý tộc với những nội dung đề cao
chế độ phong kiến, với những hình thức nghệ thuật lộng lẫy, hấp dẫn.
2.1.2. Đặc điểm của múa trong nghệ thuật chèo
2.1.2.1. Cách điệu
Cách điệu là đặc trưng của múa trong sân khấu chèo và làm cho nghệ
thuật chèo phong phú, đa dạng, giàu tính thẩm mỹ. Đối với múa chèo cách
điệu là một lợi thế, một đặc điểm quan trọng. Hầu hết hệ thống động tác
múa chèo đều cách điệu, mà sự biểu hiện rõ nhất là qua đôi tay trong múa
chèo.
Quá trình diễn tả ước lệ, cách điệu múa chèo kích thích khơi gợi trí tượng
tưởng của khán giả, lôi kéo họ tham gia vào trò diễn cùng với nghệ nhân.
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2.1.2.2. Ước lệ nghệ thuật
Ước lệ là một đặc trưng quan trọng của chèo truyền thống, nếu mất đi
tính ước lệ thì không còn bản thân nghệ thuật chèo.
Người nghệ sĩ chèo đi từ động tác đời thường chuyển sang động tác cách
điệu, ước lệ và sáng tạo ra múa. Chính thủ pháp ước lệ cho phép các nghệ
sĩ dân gian kết hợp múa chèo với các động tác cách điệu, động tác hư (vô
thực vật) để tạo nên ngôn ngữ múa chèo.
2.1.2.3. Một số hình thức biểu đạt cơ bản
- Thế tay trong múa chèo
Đôi tay trong múa chèo là phương tiện múa chính, đặc biệt thể hiện sự
tinh tế của các ngón tay, cổ tay, là một nét độc đáo trong nghệ thuật diễn
xuất chèo.
- Thế chân trong múa chèo
Không chỉ bàn tay mà bàn chân cũng là ngôn ngữ múa đa dạng trong
chèo. Các động tác, đường nét, tổ hợp của bàn chân đã giúp cho từng vai
diễn và nội dung của từng đoạn cũng như của toàn vở sẽ phong phú và linh
hoạt hơn.
2.1.2.4. Múa với đạo cụ
Đạo cụ trong chèo góp phần tạo ra đặc điểm chèo và múa chèo. Trong
quá trình diễn chèo, các vở chèo thường có sử dụng đạo cụ như quạt, gậy,
khăn, trống, mồi, mái chèo. Các đạo cụ sử dụng được chọn lọc tạo cho múa
chèo có những nét riêng biệt. Nhờ có đạo cụ mà múa chèo phát huy cao độ
các đạo cụ ấy.
2.2. Vai trò của múa trong chèo
2.2.1. Thể hiện tính cách nhân vật
Sự đa dạng và phong phú của các nhân vật tính cách trong chèo được thể
hiện thông qua tích truyện và nội dung của các vở chèo. Để làm nổi bật các
tính cách này một cách rõ nét với ngôn ngữ đặc trưng, múa chèo đã đóng
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góp một phần không nhỏ.
2.2.2. Diễn tả hành động, tâm trạng
Múa hành động, tâm trạng là loại múa chứa đựng yếu tố kịch, yếu tố
tâm trạng, tâm sự. Những yếu tố ấy là hạt nhân cơ bản để xây dựng, phát
triển múa hành động của chèo. Múa hành động có sự thể hiện tính cách
cao của nhân vật trong vở diễn.
2.2.3. Gợi tả không gian, thời gian
Sự vận động trong bản thân của ngôn ngữ múa bởi hành động, tiết tấu đã
tạo ra đặc tính về không gian và thời gian. Nó có tác động không nhỏ trong
quá trình hình thành tác phẩm chèo.
2.2.4. Múa góp phần tạo dựng mô hình nhân vật chèo
Chèo truyền thống chia nhân vật thành hệ thống các mô hình sau: mô
hình đào, mô hình kép, mô hình mụ, mô hình lão, mô hình hề.
2.2.5. Múa góp phần phản ánh nội dung tư tưởng
Một trong những yếu tố cơ bản trong các vai của diễn viên là múa mà
qua đó nó thể hiện được tất cả sự uyển chuyển nhịp nhàng của cơ thể. Để
biểu hiện những tình cảm tinh vi phức tạp của nhân vật ở những chỗ căng
thẳng tột độ, tiếng nói dường như bất lực, thì khi đó, tiếng nói của âm
nhạc, tiếng nói của múa lên tiếng một cách sâu sắc, mạnh mẽ.
2.2.6. Trang trí, minh họa làm tăng vẻ đẹp cho nhân vật
Múa trang trí là loại múa làm đẹp, làm duyên và góp phần sinh động
cho vai diễn, mang tính chất nhấn nhá, không nhất thiết phải gắn bó với
bài hát hoặc cử chỉ hành động diễn.
Múa minh họa là múa để làm sáng tỏ thêm ý nghĩa các câu hát, làm rõ
thêm hành vi cử chỉ của nhân vật, khêu gợi trí tưởng tượng của khán giả
giúp họ dễ hình dung ra không gian, thời gian của vở diễn.
Ngoài ra, múa còn là cầu nối giữa các cảnh, các đoạn, lớp, khúc đoạn,
hay tả tâm trạng, múa đan xen vào giữa các đoạn hát hoặc nối những cử chỉ
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hành động diễn, như múa lưu không trong chèo.
2.3. Giá trị của múa trong chèo
2.3.1. Giá trị văn hóa
Trong suốt quá trình phát triển, nguồn sữa mẹ dân gian vẫn luôn luôn
nuôi dưỡng, cung cấp chất liệu nghệ thuật để sáng tạo nên những đường
nét, khúc điệu của múa chèo.
Múa chèo không chỉ lấy chất liệu từ múa dân gian mà còn lấy chất liệu
trong đời sống con người của cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ. Với nguyên
lý: Nghệ thuật phản ánh mặt thẩm mỹ của cuộc sống, các nghệ sĩ chèo đã
quan sát khám phá cuộc sống để tái tạo trong vở diễn những hành vi ứng
xử của con người thành những động tác ước lệ, cách điệu và cao hơn nữa
là những động tác, đường nét múa chèo.
Các tổ khúc múa chèo trong chèo cổ chẳng những cho thấy nguồn gốc
của múa chèo có một bộ phận từ nghi thức tín ngưỡng, tôn giáo, một thành
tố trong sinh hoạt văn hóa dân gian mà còn mang đậm dấu ấn của văn hóa
dân gian, khi nó đã trở thành một thành tố tạo nên một hình thức sân khấu
là chèo.
2.3.2. Giá trị thẩm mỹ
Giá trị thẩm mỹ của múa chèo thể hiện ở đường nét, động tác, là sự
biểu hiện của ngôn ngữ múa trong chèo nhằm phản ánh tình cảm, tâm lý,
nguyện vọng của con người, cho nên mỗi động tác, đường nét đều có cách
biểu hiện tình cảm trong ngôn ngữ không giống nhau.
Qua từng tiểu mục, những giá trị của múa chèo đã được phân tích, tìm
hiểu. Đó là vẻ đẹp của sự tổng hợp đầy thẩm mỹ trong các yếu tố hát, múa,
diễn xuất... đem lại sức sống cho chèo, là kho tàng quý giá mà bao thế hệ
nghệ sĩ đã dày công vun đắp.
2.3.3. Giá trị nhân bản
Nhân bản có thể hiểu:
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Thứ nhất: Múa phải đem đến cho người xem một động lực nào đó.
Ngay cả khi không có múa, chỉ có kể chuyện (tự sự), người nghệ sĩ biểu
diễn cũng luôn có ý thức đem đến cho người xem những giá trị tinh thần
như một đề nghị về cách sống trong cộng đồng, trong đó có cả tư tưởng
dân chủ.
Thứ hai: múa chèo phải góp phần miêu tả số phận, vận mệnh và tính
cách nhân vật, đại diện cho một cá thể trong cộng đồng, nhằm đem đến một
tấm gương nhân sự để mọi người cùng soi về mặt nhân cách và ứng xử.
Thứ ba: khuôn múa trong chèo luôn luôn đổi mới, uyển chuyển thông
qua ứng diễn của nghệ sĩ.
2.4. Múa trong mối quan hệ với các thành tố nghệ thuật
2.4.1. Quan hệ giữa múa với hát và ca từ
Trong khi biểu diễn chèo, lời hát bao giờ cũng kết hợp với động tác
múa tạo nên một chỉnh thể thông nhất giữa hát và múa để biểu hiện tư
tưởng chủ đề của tác phẩm chèo.
2.4.2. Quan hệ giữa múa với âm nhạc
Âm nhạc và múa từ ngàn xưa đã có mối quan hệ gắn bó với nhau,
không thể chia cắt. Trong múa vốn đã có tiết tấu, nhịp hiệu để vận động,
để trình diễn. Với ý nghĩa đầy đủ âm nhạc bao gồm nhạc có lời (hát), nhạc
không lời và là một thành tố hợp thành nghệ thuật chèo, như múa chèo. Nó
là phương tiện biểu hiện của nghệ thuật chèo và là “linh hồn” của múa
chèo. Múa chèo nhất thiết phải có nhạc chèo, nhất là những bài hát chèo
thì lại càng cần thiết, càng gắn bó với múa chèo.
2.4.3. Quan hệ giữa múa với diễn xuất
Sân khấu chèo là nghệ thuật diễn tả câu chuyện bằng lời ca, điệu múa
thông qua diễn xuất của người diễn viên. Trên cơ sở bản trò (viết bằng thơ
và văn vần) người diễn viên chèo sử dụng hát, múa, diễn và giao lưu với
khán giả, với bạn diễn cùng với động tác cách điệu tương ứng, để "kể lại"
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tích chuyện và thể hiện nhân vật, sao cho hiệu quả và sống động. Tất cả
được kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, cùng vận động, biến hóa tạo nên
một bộ môn nghệ thuật tổng hợp đầy hấp dẫn. Một vai diễn muốn diễn
xuất tốt phải làm tốt ba điểm sau: diễn có quá trình; diễn có tiết tấu và diễn
có sắc độ.
Tiểu kết
Múa là một thành tố không thể thiếu trong nghệ thuật chèo. Các nghệ
nhân chèo vẫn thường nói “Nhất cử nhất động giai điểm vũ” có nghĩa là
“mỗi động tác đều mang tính múa”. Múa kết hợp máu thịt với hát và nhạc,
múa kết hợp với diễn xuất, mỹ thuật trong xây dựng hình tượng nhân vật.
Múa còn góp phần thể hiện tình cảm, tính cách nhân vật. Một số động tác
của múa chèo phản ánh hiện thực xã hội như động tác lao động nông
nghiệp, lao động thủ công, động tác mô phỏng sinh hoạt của loài vật.
Múa chèo có những đặc điểm riêng biệt, khác hẳn với các loại hình
nghệ thuật khác ở những đặc điểm như tính cách điệu cao, sự mềm dẻo,
uyển chuyển của các động tác múa, sự phóng khoáng, hồn nhiên nhưng
cũng rất gần gũi với đời thường, múa kết hợp với các phương tiện ngôn
ngữ thể hiện khác nhau trong ngôn ngữ tổng hợp của sân khấu chèo.
Phương tiện để người diễn viên cấu trúc nên hệ thống động tác bao gồm
không phải chỉ những cử chỉ chân tay mà là cả những tư thế, nét mặt, tiếng
nói, tiếng cười, tiếng hát, nói tóm lại là tất cả những biểu hiện hình thể của
con người (hình tượng) trong quan hệ xử sự với thế giới xung quanh...
Xuất phát từ những nét cơ bản chung về múa trong chèo truyền thống.
Đề tài khẳng định vai trò cũng như giá trị quan trọng của múa khi góp
phần làm đẹp cho nhân vật, gợi tả không gian và thời gian xảy ra câu
chuyện, thể hiện hành động tâm trạng nhân vật, nội dung tư tưởng của tác
phẩm cho đến biểu hiện tính cách nhân vật. Đặc biệt, múa đã tạo nên những
giá trị văn hóa, xã hội và hơn cả là giá trị nhân bản trong chèo.
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Chương 3
MÚA TRONG SÂN KHẤU CHÈO HIỆN ĐẠI VÀ
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MÚA TRONG CHÈO HIỆN NAY
3.1. Khái quát sự phát triển của múa trong sân khấu chèo hiện đại
Trong quá trình giao lưu văn hóa, nhiều đạo diễn, biên đạo múa đã có
những tìm tòi thử nghiệm, sáng tác nhằm tôn vinh vẻ đẹp của những giá trị
văn hóa dân tộc, đồng thời với mong muốn có được những tác phẩm nghệ
thuật vừa mang tính dân tộc vừa đáp ứng nhu cầu về thẩm mỹ của khán giả
hôm nay.
Để tìm hiểu việc sử dụng múa trong vở chèo hiện đại và làm rõ những
giá trị của nghệ thuật múa trong sự phát triển của sân khấu chèo hiện nay,
trong luận án này sẽ điểm qua một số giai đoạn phát triển của múa trong
sân khấu chèo mà các nghệ sĩ đi trước đã sáng tạo và đem lại những thành
công nhất định. Do hạn chế của các điều kiện khách quan và chủ quan,
luận án tập trung chủ yếu vào giai đoạn từ 1950 trở lại đây.
3.1.1. Múa trong sân khấu chèo đầu thế kỷ XX
Nổi bật thời kỳ này là những vở mới của Nguyễn Đình Nghị và các
nghệ sĩ chèo cải lương đồng sáng tạo đã không sử dụng ngôn ngữ múa
thực sự. Một số động tác cách điệu trên cơ sở tả thực chưa đủ gọi là ngôn
ngữ múa. Chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện thực trong văn học đương
đại, với lối diễn tả thực “in hệt như ngoài đời” theo chủ trương của
Nguyễn Đình Nghị, múa trong chèo đã không được kế thừa và phát triển,
không dùng động tác múa.
Môi trường văn hóa đầu thế kỷ XX ở các thành thị trong sự tiếp biến
văn hóa chịu ảnh hưởng văn hóa Tây Âu đã làm cho múa chèo chững lại
và có nguy cơ bật ra khỏi sân khấu chèo. Vở diễn mới không được sáng
tạo thêm. Múa chèo cũng chỉ tồn tại trong các vở cổ mà một số gánh chèo
còn lưu diễn trong các dịp hội hè ở làng quê. Mặc dù múa không phải là
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yếu tố quyết định đặc trưng của nghệ thuật chèo, nhưng trong một chỉnh
thể nguyên hợp múa là thành phần không thể thiếu trong mỗi tác phẩm
chèo, nó góp phần xây dựng nên tính cách, hình tượng nhân vật. Bởi vậy,
múa cũng biến đổi cùng với thăng trầm của các tác phẩm chèo về đề tài
hiện đại và gặp phải nhiều hạn chế.
3.1.2. Múa trong sân khấu chèo từ năm 1950 đến năm 1986
Từ năm 1950 đến nay là thời kỳ biến đổi của nghệ thuật chèo. Thời kỳ
này chúng ta đã có những vở chèo về “con người mới, cuộc sống mới”,
cho dù có thể còn những hạn chế, nhưng đích thực là chèo, không hề xa lạ
với bản sắc dân tộc.
3.1.3. Múa trong sân khấu chèo từ năm 1986 đến năm 2000
Thành tựu múa ở thời kỳ này là mấy lớp diễn về hình tượng nhân vật
chèo mới sử dụng các thủ pháp truyền thống, phát triển và sử dụng khá
nhuần nhuyễn tạo nên mấy lớp chèo mới, trong đó có tính múa cao tạo nên
nhân vật vừa bộc lộ tính cách rõ nét, vừa gợi được cảm xúc thẩm mỹ.
Nhưng mấy nhân vật này chỉ là vai phụ nên múa vẫn chưa được khai thác
triệt để.
3.1.4. Múa trong sân khấu chèo đầu thế kỷ XXI đến nay
Thời kỳ này nghệ thuật chèo phản ánh sự phong phú của các hình thức
diễn chèo hiện đại. Các vở chèo đã thể hiện ngôn ngữ hành động chèo
mới, trong đó có ngôn ngữ múa mới. Tuy nhiên một số đạo diễn, biên đạo
múa chưa thống nhất phong cách biểu diễn từ một nhân vật đến tổng thể
các nhân vật. Bởi do những đạo diễn có nghề thì dựng vở thấm đẫm chất
chèo, còn một số đạo diễn đã “chặt chèo” thành những lớp diễn ca kịch có
hát chèo.
3.2. Khảo sát múa trong các vở diễn về đề tài hiện đại, đề tài dân gian
huyền thoại và đề tài lịch sử
3.2.1. Múa trong các vở diễn về đề tài hiện đại
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Chèo hiện đại, do nội dung và đề tài không hạn hẹp như xưa, múa có
đất dùng rộng rãi, đa dạng và phong phú. Hầu như các thể loại của múa
đều được dùng mức độ khác nhau vào chèo: từ ít người đến đông người,
từ múa một người, hai người, đến múa tập thể, từ múa nội dung tả cảnh tả
tình, tạo tình huống đến múa hành động, kịch tính mà chỉ có ở chèo hiện đại,
còn trong chèo cổ hoàn toàn chưa có. Khảo sát vở Những vần thơ thép, Giai
điệu tổ quốc, Cánh Chim trắng trong đêm.
3.2.2. Múa trong các vở diễn về đề tài dân gian huyền thoại
Ở mảng đề tài dân gian huyền thoại, mỗi tích thường chứa đựng những
tình tiết, sự kiện có “chất hư, chất huyền ảo” nên mảng đề tài này không thể
thiếu múa. Các biên đạo chủ yếu sử dụng múa trang trí, múa minh họa cho
các lớp diễn, sử dụng ngôn ngữ múa chèo truyền thống làm chủ đạo. Bên
cạnh đó, một số vở khai thác múa tính cách và áp dụng phù hợp với nhân
vật tính cách và hoàn cảnh của vở diễn. Khảo sát vở: Duyên nợ ba sinh, Dây
tràng hạt diệu kỳ, Thị Hến.
3.2.3. Múa trong các vở diễn về đề tài lịch sử
Ở mảng đề tài này, một số biên đạo dựng múa cho chèo không phải ai
cũng hiểu sâu sắc về chèo dẫn đến cách dựng múa cho chèo theo kiểu chắp
vá, mang tính chất phụ họa ca nhạc, nhân vật tính cách không có động tác,
múa trang trí - múa để diễn tả tâm trạng của nhân vật không được khai thác.
Động tác chưa nhất quán nên dẫn tới tình trạng các lớp múa tập thể không
đều gây phản cảm cho người xem, thiếu ngôn ngữ mới cho chèo, chưa kế
thừa được từ múa chèo truyền thống. Khảo sát vở: Bộ ba Bài ca giữ nước,
Tấm áo bào Hoàng đế.
3.2.4. Múa dưới sự tác động của biến đổi về âm nhạc
Quá trình kế thừa và biến đổi của âm nhạc chèo hiện đại diễn ra cùng
với thăng trầm của nghệ thuật chèo. Thực tế cho thấy, đã xuất hiện một số
khuynh hướng sau:
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- Kế thừa âm nhạc truyền thống kết hợp với dân ca.
- Sáng tác ca khúc xen vào các làn điệu truyền thống.
- Âm nhạc và ca khúc vẫn dựa trên chất liệu chèo, nhưng sáng tác theo
phương pháp nhạc viện, ca khúc được viết nhạc nền, phối khí.
- Kế thừa và phát triển âm nhạc chèo truyền thống.
3.3. Thành công và hạn chế
NCS xin nêu một số thành công và hạn chế sau:
3.3.1. Thành công
+ Kế thừa và phát huy ngôn ngữ múa trong chèo truyền thống nhưng
vẫn mang hơi thở đương đại.
+ Kết hợp sự sáng tạo vận dụng ngôn ngữ múa mới để dựng thành
công một số lớp múa, đoạn múa trong chèo về đề tài hiện 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.
+ Trên con đường sáng tạo nghệ thuật, các biên đạo múa đã tìm kiếm
sáng tạo theo nhiều xu hướng khác nhau để cùng đến một đích dân tộc –
hiện đại.
+ Để bắt kịp với thời đại, các biên đạo múa đã sáng tạo ra nhiều lớp
múa với ngôn ngữ hiện đại, vừa để diễn tả tốt nhất nội dung cảnh diễn,
vừa góp phần làm cho các vở chèo lịch sử, dân gian huyền thoại mang
hơi hướng hiện đại.
+ Vận dụng múa hiện đại vào chèo đòi hỏi phải có tính kỹ thuật cao,
làm tăng thêm những sắc màu khác lạ và sự đa dạng của ngôn ngữ múa
đương đại.
+ Khai thác các chất liệu múa dân gian của các dân tộc mỗi khi trên sân
khấu chèo xuất hiện nhân vật ở các vùng miền dân tộc thiểu số.

21

3.3.2. Hạn chế
+ Sử dụng múa nhiều khi thái quá, gây mất cân đối trong vở diễn.
+ Chưa kết hợp hài hòa giữa múa chèo kế thừa truyền thống với múa
tiếp nhận từ phương Tây.
+ Chưa mô hình hóa được ngôn ngữ múa cho nhân vật mới trong chèo
mới.
+ Sử dụng ngôn ngữ múa đương đại vào vở chèo về đề tài hiện đại, đề
tài lịch sử còn lúng túng.
+ Chưa có nhiều hình thức múa solo, múa duo, múa trio vào chèo về
đề tài lịch sử.
3.4. Xu hướng phát triển và những biện pháp kế thừa, phát huy
múa trong chèo hiện nay
3.4.1. Xu hướng phát triển
- Phát triển múa chèo bằng ngôn ngữ múa mới được chèo hóa.
- Phát triển múa chèo truyền thống đối với múa trong chèo hiện đại.
- Phát triển múa chèo trong các tạo hình, đội hình tuyến múa.
3.4.2. Biện pháp kế thừa, phát huy múa trong sân khấu chèo hiện nay
- Kế thừa và phát huy những giá trị của múa chèo trên cơ sở chuyển
hóa từ các mô hình nhân vật chèo cổ.
- Kế thừa và phát huy những giá trị của múa chèo trong các dạng thức
của múa chèo truyền thống.
- Kế thừa và phát huy những giá trị của múa chèo về mặt nguyên tắc
trong các tổ hợp múa mới.
- Bảo tồn và kế thừa múa trong đào tạo nghệ sĩ chèo.
Tiểu kết
Trước nay, chúng ta luôn khẳng định đề tài lịch sử, cổ tích, dân gian...
rất phù hợp với tính chất trữ tình - chất thơ của chèo. Tuy nhiên, cuộc sống
hiện đại ngày nay lại vô cùng năng động, phức tạp. Nghệ thuật chèo bên
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cạnh các chức năng vốn có, còn cần đến một chức năng quan trọng, đó là:
Phản ánh con người và cuộc sống đương đại. Vậy chúng ta phải làm sao để
chèo hiện đại dễ đi vào lòng người và mang đầy đủ các đặc trưng cơ bản
của chèo cổ. Đây là điều khiến các nhà làm chèo phải trăn trở suy nghĩ từ
nhiều năm nay.
Trong các vở chèo hiện đại, múa đã dần khẳng định vai trò trong tổng
thể vở diễn và đóng góp đáng kể vào việc diễn tả tính cách, hành động
nhân vật và diễn biến các sự kiện, nhất là khi dùng múa để diễn kể một
cách ước lệ và khái quát những sự kiện lớn mà chèo truyền thống không
có. Thành tựu của múa chèo hơn thế kỷ qua cho thấy một hướng đi đúng
nhất cho chèo hiện đại là kết hợp hài hòa giữa vốn chèo cổ với múa mới
được chèo hóa và tiếp nhận một số yếu tố của múa cổ điển châu Âu làm
gia tăng khả năng diễn tả của múa chèo nhất là các tổ khúc múa đông
người diễn tả những sự kiện có sự tham gia của một số cộng đồng và diễn
ra sôi động.
KẾT LUẬN
1.Trải qua nhiều thế kỷ, múa trong chèo không bị mai một hay mất đi
mà vẫn trường tồn cùng với thời gian. Tuy nhiên đã có thời kỳ, múa chèo
không được đưa vào các vai diễn, vở diễn, thay vào đó là những động tác
theo lối kịch thái Tây. Đây là một hướng phát triển chèo mới ở giai đoạn đầu
thế kỷ XX, nhưng điều này đã không tồn tại được lâu, bởi múa là một trong
những thành tố quan trọng của nghệ thuật biểu diễn chèo.
Múa chèo đã có những tinh hoa độc đáo như múa của vai diễn Thị Mầu,
Súy Vân nhưng nhìn chung vẫn còn nghèo, chưa đủ để chuyển tải nội dung,
cũng như thể hiện hình tượng nhân vật trong các vở chèo hiện đại. Múa
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 thành công đã đạt được, múa trong chèo hiện đại còn nhiều hạn
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chế cần phải khắc phục để cho nghệ thuật chèo ngày càng hoàn chỉnh hơn.
2. Trong quá trình kế thừa và phát triển, sự tiếp nhận một số dòng múa
mới vào chèo cũng còn những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và thử
nghiệm, song múa trong chèo hiện đại đã phát triển tương đối đồng đều với
âm nhạc và mỹ thuật.
Ngày nay trên đường hội nhập và phát triển càng đòi hỏi cao về chất
lượng cũng như giá trị nghệ thuật biểu diễn. Giá trị của múa trong sự phát
triển của sân khấu chèo càng phải nâng cao để đáp ứng thị hiếu mỹ của
khán giả. Do đó, những ý tưởng về nội dung, chủ đề, hình tượng nghệ
thuật trong tác phẩm chèo không chỉ dừng lại ở tư duy sáng tạo của biên
đạo, còn đòi hỏi phải được biểu đạt qua kết cấu giữa âm nhạc và múa trong
toàn bộ vở chèo và trình độ biểu diễn của diễn viên. Phải có những kỹ
năng, kỹ xảo điêu luyện, có hồn, có hơi thở tính cách của nhân vật. Tất cả
kỹ năng, kỹ xảo của động tác đều có thể và cần phải khai thác một cách
triệt để.
3. Trong giai đoạn hiện nay, nếu phát triển tốt múa chèo sẽ làm cho
nghệ thuật chèo càng phát triển hơn nữa, nhưng không phải đưa những cái
đã có, phải biết ứng dụng cái mới vào và phát triển nó trên cơ sở cái cũ. Có
như thế nghệ thuật chèo mới tồn tại mãi trong lòng khán giả.
4. Trong suốt quá trình phát triển, kế thừa, biến đổi của múa trong sân
khấu chèo luôn tồn tại hai xu hướng chính, xu hướng phát triển múa chèo
bằng ngôn ngữ múa mới được chèo hóa và xu hướng phát triển múa chèo
truyền thống đối với múa trong chèo hiện đại. Hai xu hướng này có những
ưu điểm và hạn chế sau:
- Ưu điểm:
+ 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
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tổ hợp múa, như: đắp đê, chống bão, đào hầm, những tổ hợp múa lao động
sản xuất tập thể...
+ 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.
- Hạn chế:
+ Những người làm chèo hiện nay, hầu hết chưa phát huy, sáng tạo và
sử dụng các khúc múa đông người đã được cách điệu hóa, làm cho chèo
trở thành kịch nói hóa chèo.
+ Chưa tuân thủ các quy luật khách quan của cuộc sống và nghệ thuật.
+ Chưa kết hợp hài hòa giữa kế thừa và biến đổi trong việc diễn tả
những tính cách mới.
5. 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.
- Nhìn nhận múa chèo là một chỉnh thể trong quá trình sáng tạo.
- Để bảo tồn và phát triển chèo, cần phải có sự chung tay, chung sức
của cả xã hội, từ sự hỗ trợ nhiều mặt của Nhà nước, đến sự nỗ lực của
người quản lý, của mỗi nghệ sĩ. Nhưng “cải biên, cải tiến, phát triển, cách
tân” như thế nào để khi đưa đề tài hiện đại vào chèo vẫn giữ được cốt cách
và những nét đẹp truyền thống độc đáo của nó, đòi hỏi sự cố gắng của tất
cả các nghệ sĩ sân khấu, trên bước đường suy ngẫm, tìm tòi, khám phá và
sáng tạo./.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1. Nguyễn Thúy Hường (2016), “Giá trị của múa trong nghệ thuật chèo
qua trích đoạn “Súy Vân giả dại””, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, số 19,
Tr.56 - 58.
2. Nguyễn Thúy Hường (2017), “Sự biến đổi của âm nhạc và múa
trong nghệ thuật sân khấu chèo. Hiện trạng và giải pháp”, Tạp chí Giáo
dục Nghệ thuật, số 21, tr.80 - 83.
3. Nguyễn Thúy Hường (2018), “Quá trình giao thoa, biến đổi của múa
trong nghệ thuật chèo”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 403, tr.83 - 85.

