TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Hòa
Tên đề tài: Nghệ thuật tranh minh họa trong tạp chí “Những người bạn Cố đô Huế”
Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật; Mã số: 9210101
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hương
Tên cơ sở đào tạo: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
NỘI DUNG TRÍCH YẾU
1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu
1.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu nghệ thuật của tranh minh họa trong tạp chí BAVH giai đoạn
năm từ 1914 đến năm 1944, tìm hiểu làm rõ đặc điểm và các yếu tố tạo hình của
tranh minh họa trong quá trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Đông – Tây. Qua đó
bàn luận về giá trị nghệ thuật, nội dung và hình thức biểu đạt cũng như xác định vị
trí của nguồn tranh minh họa của tạp chí BAVH có đóng góp cho mỹ thuật hiện
đại Huế, Việt Nam.
1.2. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là phân tích đặc điểm và các yếu tố tạo
hình của nghệ thuật tranh minh họa trong tạp chí BAVH do các họa sĩ Việt, Pháp
thể hiện ở Huế đầu thế kỷ XX. Thông qua việc phân tích, so sánh về chủ đề, nội
dung, hình thức thể hiện để tìm ra những nét mới trong tạo hình nảy sinh từ sự tiếp
xúc ảnh hưởng của hai nền văn hóa. Qua đó định hình giá trị nghệ thuật của tranh
minh họa có đóng góp trong lịch sử mỹ thuật Huế, Việt Nam.
2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp (định vị hệ thống các tư liệu thứ cấp
đã phát hành lưu trữ từ bảo tàng, thư viện, tủ sách, các bài viết); Phuong pháp phân
tích tổng hợp (nghiên cứu tổng hợp, phân tích về đặc điểm, phong cách, giá trị
nghệ thuật, vị trí của của tranh minh họa trong mỹ thuật đương thời đầu thế kỷ
XX); Phuong pháp thống kê, phân loại (thống kê nguồn tư liệu, các thể loại, loại

tranh, các tranh vẽ, nhóm tranh minh họa, bài báo,…); Phu ong pháp nghiên cứu
liên ngành trong đó chủ yếu dựa trên phương pháp nghiên cứu nghệ thuật học (tìm
hiểu về đặc điểm nghệ thuật, tính thẩm mỹ, hình tượng nghệ thuật, giá trị thẩm
mỹ,…); Phương pháp so sánh (so sánh tranh minh họa trong sách báo cùng thời
trong mọt nền van hóa ở Việt Nam đối chiếu để làm rõ hơn đặc điểm nghệ thuật
tranh minh họa có ở tạp chí BAVH).
3. Các kết quả chính và kết luận
Kết quả nghiên cứu
- Luận án thực hiện công việc phân chia các thể loại, phân tích đặc điểm,
đánh giá về giá trị nghệ thuật. Từ đó đưa ra các yếu tố ảnh hưởng từ nghệ thuật tạo
hình phương Tây đã hình thành giá trị nghệ thuật hiện đại mang bản sắc nghệ thuật
Huế, Việt Nam.
- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần xác định vị trí của tranh minh
họa trong lịch sử mỹ thuật hiện đại Huế, Việt Nam và là nguồn tư liệu có nhiều
thông tin hữu ích, đối với việc nghiên cứu văn hóa và nghệ thuật.
Kết luận
- Tranh minh họa tạp chí BAVH có độ tin cậy và hàm lượng lớn về tính
khoa học, là chuyên khảo khai mở vấn đề mỹ thuật hiện đại Huế, có vai trò quan
trọng đối với mỹ thuật trong nền văn hóa đương thời.
- Nghiên cứu nghệ thuật tạo hình tranh minh họa tạp chí BAVH góp phần
xác định giá trị nghệ thuật, vị trí của tranh minh họa đối với nghệ thuật đồ họa và
lưu giữ bản sắc văn hóa, phát huy giá trị nghệ thuật trong tiến trình của lịch sử mỹ
thuật hiện đại Huế, Việt Nam đầu thế kỷ XX.
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