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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Tầm quan trọng của một giai đoạn phát triển mỹ thuật trong lịch sử 

một quốc gia, một dân tộc không chỉ đƣợc nhìn nhận riêng biệt từ bản thân 

giá trị nghệ thuật của tác phẩm mỹ thuật, mà còn từ khía cạnh văn hóa. Các 

học giả quốc tế có xu hƣớng đánh giá các giai đoạn trong lịch sử nghệ thuật là 

thành tựu nổi bật của quốc gia, dân tộc nếu giai đoạn đó đề cao và khuyến 

khích mỹ thuật phát triển. Ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội, trong lịch sử 

phát triển của mình, thời kỳ đổi mới đƣợc nhìn nhận là thời kỳ mỹ thuật phát 

triển sôi động. Các họa sĩ Hà Nội và các tác phẩm mỹ thuật của họ đã tạo nên 

diện mạo đời sống mỹ thuật Hà Nội ẩn chứa những giá trị văn hóa của một 

thành phố thủ đô. Tuy nhiên, trên bình diện lý luận, sự đóng góp của các họa 

sĩ Hà Nội trong việc hình thành những giá trị văn hóa dân tộc thông qua hoạt 

động sáng tạo ở thời kỳ này, chƣa đƣợc nghiên cứu một cách toàn diện. 

Nghiên cứu mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới dƣới góc nhìn văn hóa học là 

một hƣớng đi mới trong nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam từ trƣớc tới nay; 

nhằm đƣa ra những đánh giá đúng đắn, khách quan về sự phát triển của giai 

đoạn này trong lịch sử phát triển của mỹ thuật Việt Nam nói riêng và văn hóa 

Việt Nam nói chung, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho mỹ thuật 

đƣơng đại là việc làm cần thiết.  

1.2. Với bề dày lịch sử hàng ngàn năm văn hiến, Hà Nội từ lâu đã là 

trung tâm văn hóa của cả nƣớc, cũng đồng nghĩa là trung tâm của một nền mỹ 

thuật đặc sắc, giàu truyền thống. Sự ra đời của Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật 

Đông Dƣơng năm 1925, khiến nơi đây còn đƣợc ghi nhận nhƣ cái nôi của mỹ 

thuật Việt Nam. Gắn liền với lịch sử đất nƣớc, con ngƣời Việt Nam, những 

bƣớc thăng trầm của lịch sử mỹ thuật Hà Nội hiện đại cũng đã có con đƣờng 

phát triển khá gập ghềnh. Đó là sự tạo dựng những giá trị nghệ thuật trên cơ 

sở tinh thần lạc quan của mỹ thuật khi đồng hành cùng với đất nƣớc suốt hơn 

nửa thế kỷ của hai cuộc kháng chiến, và sau đó là sự ngƣng lặng, chậm chạp 
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khi chịu ảnh hƣởng của cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp trong hơn 

mƣời năm sau ngày thống nhất 30/4/1975. Trong sự thiếu thốn về kinh tế 

chung, đời sống vật chất khó khăn của cả xã hội kéo lùi nhu cầu sở hữu và 

thƣởng thức nghệ thuật, không tạo đƣợc môi trƣờng kích thích cần thiết, sáng 

tạo cá nhân cũng vì thế mà chịu ảnh hƣởng không nhỏ. Khác với TP. Hồ Chí 

Minh, mỹ thuật Hà Nội với tƣ cách là một thành phố thủ đô- trung tâm chính trị 

của cả nƣớc, trong một chừng mực nhất định, khép kín hơn trong thời kỳ bao 

cấp, phần nào đã bị tách rời khỏi dòng chảy chung của mỹ thuật thế giới. Đổi 

mới phải chăng chính là con đƣờng tất yếu để trở lại với dòng chảy chung đó.  

1.3. Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 

VI từ 15-18/12/1986 đề ra đƣờng lối đổi mới toàn diện đất nƣớc; một năm 

sau, ngày 28/11/1987, Bộ Chính trị (Khóa VI) ban hành Nghị quyết 05-

NQ/TW về “Đổi mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ 

thuật và văn hóa; phát huy khả năng sáng tạo, đƣa văn học, nghệ thuật và văn 

hóa phát triển lên một bƣớc mới” là một cơ hội vô cùng đáng quý đối với mỹ 

thuật Hà Nội. Mặc dù, đã có nhiều manh nha đổi mới trong mỹ thuật xuất 

hiện từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, nhƣng việc Nghị quyết 

05-NQ/TW đặt ra vấn đề các văn nghệ sĩ phải hoạt động nhƣ thế nào để phát 

huy đƣợc đầy đủ khả năng sáng tạo cá nhân, các thử nghiệm trong mỹ thuật 

chính thức nhận đƣợc sự ủng hộ, khuyến khích. Những chủ trƣơng cởi mở của 

Đảng nhƣ “đừng uốn cong ngòi bút”, “Những việc cần làm ngay”... đã có tác 

động thúc đẩy quan trọng đối với sự đổi mới của văn hóa nghệ thuật. Những 

vấn đề của con ngƣời và xã hội đƣợc nghệ thuật phản ánh với nhiều góc độ, 

đặt ra những câu hỏi mang tính phản biện... tạo ra những sắc thái mới chƣa 

từng có, vừa phản ánh hiện thực vừa tạo ra động lực rất quan trọng, không thể 

thay thế cho quá trình biến đổi xã hội Việt Nam. Yêu cầu tự do sáng tác trong 

Nghị quyết 05-NQ/TW là cơ sở để mỹ thuật Hà Nội nói riêng, mỹ thuật Việt 

Nam nói chung có điều kiện hƣớng tới sự phát triển đa dạng phong phú cả về 

đề tài lẫn phƣơng pháp thể hiện.  
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Sự gia tăng lƣợng du khách vào Hà Nội sau một thời gian dài không 

đón khách quốc tế cũng đem đến luồng sinh khí mới cho mỹ thuật Hà Nội. 

Khi mục đích chung của du khách là tìm hiểu về văn hóa bản địa, đặc biệt là 

những phẩm vật văn hóa mới mẻ thì các gallery xuất hiện ngày càng nhiều 

trên những khu phố du lịch, nhất là tại khu phố cổ. Việc bán tranh cho du 

khách, cho các nhà sƣu tập tranh nƣớc ngoài đã hình thành một thị trƣờng mỹ 

thuật ở Hà Nội. Đời sống vật chất của các nghệ sĩ và gia đình của họ đƣợc cải 

thiện, tạo động lực để các họa sĩ tiếp cận thị trƣờng nghệ thuật quốc tế.  

Làn gió đổi mới đã giúp cho mỹ thuật Hà Nội đã có bƣớc phát triển vƣợt 

bậc, tạo ra những giá trị đặc trƣng riêng có của một trung tâm văn hóa, thành 

phố thủ đô thời kỳ mở cửa, đổi mới. Bên cạnh việc tiếp thu những luồng ảnh 

hƣởng văn hóa, các trào lƣu mỹ thuật nƣớc ngoài, các trào lƣu văn hóa toàn cầu 

nhƣ hiện đại rồi hậu hiện đại với tâm lý của một xã hội tiêu dùng, mang yếu tố 

đại chúng. Vậy diện mạo của mỹ thuật Hà Nội nhƣ thế nào trƣớc sự thay đổi 

của các điều kiện về bối cảnh nhƣ mở cửa, đổi mới, tự do trong tƣ duy và thực 

hành nghệ thuật, tiếp thu các trào lƣu văn hóa toàn cầu, thị trƣờng mỹ thuật sôi 

động nhờ khách du lịch, đời sống kinh tế đƣợc cải thiện?.  

Thực tế sống động, phong phú nhƣ vậy, nhƣng rất ít sách chuyên khảo, 

công trình nghiên cứu nghiên cứu về mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới nói riêng 

và mỹ thuật Việt Nam nói chung; thiếu vắng hẳn những nghiên cứu có tính hệ 

thống từ góc độ văn hóa học, đặc biệt có vận dụng một lý thuyết đặc thù trong 

nghiên cứu mỹ thuật ở một giai đoạn cụ thể nhằm chỉ ra giá trị văn hóa ẩn dƣới 

bề mặt của các hoạt động mỹ thuật. Xuất phát từ những nhận định trên, nghiên 

cứu sinh đã lựa chọn việc nghiên cứu Mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới từ góc 

độ văn hóa học làm đề tài luận án Tiến sĩ ngành Văn hóa học.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 
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Luận án tập trung nhận diện mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới; để từ đó 

đánh giá thực trạng, thành tựu cũng nhƣ bài học kinh nghiệm rút ra từ sự phát 

triển đó.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, luận án sẽ phải thực hiện 

những nhiệm vụ sau: 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về mỹ thuật, mỹ thuật Hà Nội, 

khái niệm đổi mới đã đƣợc nghiên cứu ở trong và ngoài nƣớc. 

- Phân tích những nhân tố tác động đến mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi, 

trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố tự do sáng tạo đối với mỹ 

thuật Hà Nội thời kỳ này.  

- Nhận diện mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới thông qua việc hệ thống, 

phân tích đặc điểm mỹ thuật nổi bật.  

- Đánh giá thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm, những vấn 

đề cần đặt ra đối với mỹ thuật Hà Nội hiện nay. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là mỹ thuật ở thành phố Hà Nội thời 

kỳ đổi mới từ góc nhìn văn hóa học.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung:  

Đề tài tập trung nhận diện, phân tích và đánh giá diện mạo của mỹ 

thuật Hà Nội thời kỳ 1986-2006.  

Do số lƣợng các họa sĩ sinh sống ở Hà Nội là quá lớn, vì vậy, luận án 

sẽ lựa chọn một số họa sĩ có vai trò nhất định trong quá trình đổi mới nhƣ họa 

sĩ Đặng Thị Khuê, họa sĩ Lƣơng Xuân Đoàn, họa sĩ Lê Huy Tiếp… để nghiên 

cứu trƣờng hợp. 
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- Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu mỹ thuật trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. Bên cạnh những họa sĩ Hà Nội tài danh, mảnh đất địa linh 

nhân kiệt này còn là nơi định cƣ của rất nhiều thế hệ họa sĩ tuy không sinh ra 

và lớn lên ở đây nhƣng đã có nhiều đóng góp to lớn, có giá trị cho lịch sử mỹ 

thuật Việt Nam và góp phần không nhỏ tạo nên diện mạo của mỹ thuật thời kỳ 

đổi mới. Trên thực tế, khác với TP.HCM và Huế, Hà Nội là trung tâm chính trị, 

văn hóa lớn của cả nƣớc, trƣớc đổi mới có phần khép kín, nên chịu tác động rõ 

rệt nhất khi tiến hành công cuộc đổi mới; do đó, ngoài phạm vi trên, để làm rõ 

hơn diện mạo của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới, luận án có bàn đến mỹ 

thuật ở TP.HCM và Huế. 

- Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu thời gian từ 1986-2006. 

Năm 1986 đƣợc coi là mốc thời gian đánh dấu sự đổi mới toàn diện của đất 

nƣớc ta trên nhiều phƣơng diện. Việc xác định phạm vi thời gian 20 năm của 

luận án đƣợc luận giải dựa trên sự xuất hiện của thuật ngữ hậu đổi mới ở một 

số công trình nghiên cứu khác về mỹ thuật thời kỳ đổi mới.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng nhiều phƣơng pháp nghiên cứu khác nhau nhằm đảm 

bảo hiệu quả của vấn đề nghiên cứu. Cụ thể: 

- Phƣơng pháp nghiên cứu liên ngành: Văn hóa học, Sử học, Nghệ 

thuật học, trong đó phƣơng pháp Văn hóa học là chủ đạo. Việc áp dụng 

phƣơng pháp liên ngành cho phép tác giả luận án làm rõ các nhân tố tác động 

đến mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới, để từ đó chỉ ra những giá trị văn hóa ẩn 

dƣới diện mạo mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới. 

- Phƣơng pháp tra cứu tài liệu: Việc tra cứu tài liệu là cơ sở quan trọng 

để xác định tính hệ thống của vấn đề. Trong yêu cầu cụ thể của nội dung 

nghiên cứu, phƣơng pháp này sẽ giúp luận án giới thuyết các khái niệm và 

thuật ngữ liên quan nhƣ mỹ thuật, mỹ thuật Hà Nội, thời kỳ đổi mới... 
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- Phƣơng pháp tổng hợp, so sánh và phân tích tài liệu: Luận án chủ yếu 

tiến hành phân tích dựa vào nguồn thông tin báo chí xuất bản từ những năm 

1986 của thế kỷ XX. Các tạp chí đƣợc sử dụng chủ yếu là Tạp chí Mỹ thuật 

thời nay, Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật, Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh và một 

số tạp chí khác có sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực mỹ thuật. Tuy chƣa thật 

đầy đủ, song tác giả luận án cho rằng có thể nhận diện tƣơng đối chân xác mỹ 

thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới. 

- Phƣơng pháp phỏng vấn sâu: Các tài liệu về mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi 

mới chủ yếu trong quá khứ; bên cạnh đó, các tổ chức Hội, cơ quan quản lý và 

các gallery không chú trọng lƣu trữ số liệu, nên tác giả tập trung vào phƣơng 

pháp phỏng vấn sâu một số cá nhân có liên quan để có đƣợc những đánh giá 

khách quan trong việc nhận diện diện mạo và đặc điểm của mỹ thuật Hà Nội thời 

kỳ đổi mới.  

5. Câu hỏi nghiên cứu 

Từ mục đích nghiên cứu, câu hỏi đƣợc đặt ra là: 

5.1. Trên phƣơng diện lý luận, mỹ thuật thời kỳ đổi mới có tầm quan 

trọng nhƣ thế nào trong lịch sử phát triển của mỹ thuật Hà Nội? 

5.2. Diện mạo của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới nhƣ thế nào trƣớc 

sự thay đổi của các điều kiện về bối cảnh nhƣ mở cửa, tự do trong tƣ duy và 

thực hành nghệ thuật, thị trƣờng mỹ thuật sôi động nhờ khách du lịch, đời 

sống kinh tế đƣợc cải thiện cũng nhƣ các trào lƣu văn hóa toàn cầu đƣợc du 

nhập vào Việt Nam sau khi đổi mới?  

5.3. Mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới có mang diện mạo của một nền 

mỹ thuật hậu hiện đại hay không? 

5.4. Mỹ thuật thời kỳ đổi mới có đóng góp gì đối với văn hóa Việt Nam 

cũng nhƣ bài học kinh nghiệm từ bƣớc phát triển đó? 

6. Những đóng góp của luận án 
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- Về phƣơng diện lý luận: Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận 

về mỹ thuật, mỹ thuật Hà Nội, khái niệm đổi mới đã đƣợc nghiên cứu ở trong 

và ngoài nƣớc; Vận dụng lý thuyết hậu hiện đại để nghiên cứu mỹ thuật Hà 

Nội thời kỳ đổi mới, đóng góp một hƣớng nghiên cứu mới trong nghiên cứu 

văn hóa học nghệ thuật.  

- Trên phƣơng diện thực tiễn: Trên cơ sở khảo sát, phân tích về mỹ 

thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới, luận án cung cấp hệ thống các tƣ liệu liên quan 

đến nội dung nghiên cứu.  

- Những kết quả đạt đƣợc có thể làm tài liệu tham khảo trong nghiên 

cứu và giảng dạy văn hóa nghệ thuật.  

7. Bố cục của đề tài  

Ngoài phần Mục lục, Lời cam đoan, Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài 

liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung luận án gồm 4 chƣơng: 

Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận  

Chƣơng 2: Những nhân tố tác động đến mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới  

Chƣơng 3: Diện mạo và đặc điểm  của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới  

Chƣơng 4: Những vấn đề đặt ra và bài học kinh nghiệm từ sự phát triển 

của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới  



9 

 

Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN  

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Những nghiên cứu ngoài nước 

 Tình hình nghiên cứu và triển khai các vấn đề liên quan đến luận án tập 

trung vào các nhóm vấn đề sau:  

Những công trình nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam trên bình diện lý thuyết 

Các tác giả nƣớc ngoài cũng có đóng góp nhất định trong nghiên cứu mỹ 

thuật Việt Nam nói chung và mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới nói riêng. Về 

mặt lý thuyết, các công trình nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam đều lấy việc 

xác định cách thức phân kỳ mỹ thuật Việt Nam làm cốt lõi. Tuy nhiên, các 

học giả nƣớc ngoài có quan điểm phân kỳ mỹ thuật Việt Nam khá khác biệt.  

Với số lƣợng nổi trội và khá quen thuộc với các họa sĩ Việt Nam là nhà 

nghiên cứu nghệ thuật N.Taylor qua loạt các công trình nghiên cứu về mỹ 

thuật Việt Nam với phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu là tiếp cận dƣới góc độ 

nhân học nghệ thuật. N.Taylor là giáo sƣ về Nghệ thuật Nam Á và Đông Nam 

Á của Trƣờng Nghệ thuật, Viện Nghệ thuật Chicago (Hoa Kỳ); giảng dạy tại 

Đại học Bang Arizona, Đại học California tại Los Angeles (Hoa Kỳ)và Đại 

học Quốc gia Singapore và đã viết rất nhiều về hội họa Việt Nam hiện đại và 

nghệ thuật Việt Nam đƣơng đại. Luận án tiến sĩ của N.Taylor (1997), The 

artist and the state: the polictics of painting and national identity in Hanoi, 

Viet Nam, 1925-1995 (Nghệ sĩ và Nhà nước: Hội họa và bản sắc quốc gia ở 

Hà Nội, Việt Nam, 1925-1995) [199] là một công trình nghiên cứu phân tích 

quá trình phát triển của hội họa ở Hà Nội từ những thập kỷ đầu thế kỷ XX với 

sự ra đời của Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng. Trong công trình này, 

Nora Taylor phân kỳ hội họa Việt Nam thành: “thời kỳ thuộc địa (1925-45)”, 

“cách mạng và kháng chiến (1945-75)”, “thống nhất (1975-86)” và “thời kỳ 
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mở cửa kinh tế” từ năm 1986. Quan điểm phân kỳ này đƣợc N.Taylor sử dụng 

thống nhất trong các công trình khác của mình.  

Một công trình khác nghiên cứu bằng tiếng Anh là luận án bậc Tiến sĩ 

Triết học về Nghệ thuật Thị giác tại Trƣờng Nghệ thuật Sydney- Đại học Tổng 

hợp Sydney Vietnamesese Aesthetics from 1925 onwards (Thẩm mỹ Việt Nam 

từ 1925 đến nay) (2005) của tác giả Boi Tran Huynh (Huỳnh Bội Trân) [206]. 

Đây là một công trình nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam một cách đầy đủ nhất 

từ trƣớc tới nay. Đặt trong không gian văn hóa của từng giai đoạn, tác giả đã 

tiếp cận và phân kỳ mỹ thuật Việt Nam thành các giai đoạn: từ thời kỳ tiền 

thuộc địa thế kỷ XVIII đến năm 1884, 1925-1945, 1945-1975 ở miền Bắc, 

1954-1975 ở miền Nam, 1975-1990 và những năm đổi mới 1990-2004.  

Đặc biệt, ở hầu hết các công trình nêu trên, đều có nhiều luận điểm liên 

quan đến vai trò của Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng đối với mỹ thuật 

Việt Nam. Thêm vào đó là La peinture vietnamienne, une aventure entre 

tradition et modernité (Hội họa Việt Nam, cuộc phiêu lưu giữa truyền thống và 

hiện đại) [207] của một tác giả ngƣời Pháp Corinne de Ménonville. Do có thể 

đƣợc tiếp xúc trực tiếp với nguồn tƣ liệu bằng tiếng Pháp nên có thể nói rằng đây 

là công trình có tính xác thực khi bàn về quá trình vận động thành lập Trƣờng 

Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng. Trong công trình này, tác giả cũng tập trung 

vào quá trình phát triển của Trƣờng và nhấn mạnh đến vai trò của nhà trƣờng 

trong việc thay đổi vai trò của ngƣời nghệ sĩ với tƣ cách là ngƣời sáng tạo độc 

lập về mặt kinh tế. Công trình này đƣợc Đào Hùng trích dịch trong “Cuộc hành 

trình lãng mạn- Mỹ thuật Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại” [20]. 

 Việc giới thuyết phạm vi thời gian của thời kỳ đổi mới cũng đƣợc một 

số công trình bƣớc đầu đề cập đến. Ở vấn đề này, các công trình của các học 

giả nƣớc ngoài (hoặc viết bằng tiếng Anh) cũng có nhiều luận giải khác nhau: 

Boi Tran Huynh [206] xác định phạm vi thời gian của thời kỳ đổi mới 

là từ 1990-2004 vì cho rằng tuy đề ra đƣờng lối đổi mới từ năm 1986 nhƣng 
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đến năm 1990 mới nhìn nhận thấy ảnh hƣởng rõ ràng trong nghệ thuật. Còn 

N.Taylor, trong hầu hết các công trình nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam của 

mình, mặc dù vẫn xác định phạm vi thời gian của thời kỳ đổi mới từ năm 

1986, tuy nhiên, trong công trình “What is Đổi Mới in Art?”(Đổi mới trong 

Nghệ thuật là gì?) [205], tác giả khẳng định đây là một mốc thời gian mang 

tính giả tƣởng. 

Ngoài ra, việc giới thuyết khái niệm mỹ thuật Việt Nam hay mỹ thuật 

Hà Nội cũng bƣớc đầu xuất hiện ở một số công trình, trong đó có các công 

trình nghiên cứu của N.Taylor. Tuy nhiên, N.Taylor thừa nhận rằng rất thận 

trọng khi lựa chọn nghiên cứu nghệ thuật Hà Nội để nói về nghệ thuật Việt 

Nam với hàm ý nghệ thuật Hà Nội là nghệ thuật Việt Nam và giả định rằng tất 

cả các tác phẩm nghệ thuật đƣợc sáng tạo ở Việt Nam đều là một và đều là 

giống nhau [201]. Trong “Vietnamese Anti-art and Anti-Vietnamese Artists: 

Experimental Performance Culture in Ha Noi‟s Alternative Exhibition 

Spaces” (Văn hóa Trình diễn thử nghiệm trong các không gian triển lãm thay 

đổi ở Hà Nội) [203], khái niệm “nghệ thuật Việt Nam” đƣợc giới thuyết thông 

qua sự khái quát về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam từ khi thành lập 

Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng trải qua nhiều thời kỳ khác nhau và 

cho rằng có thể định nghĩa nghệ thuật Việt Nam thông qua mảng tranh đề tài đã 

hình thành ở thời kỳ thuộc địa, khi các nghệ sĩ học cách tái hiện Việt Nam 

trong khuôn khổ các loại tranh phong cảnh và chân dung ngƣời dân tộc thiểu số 

Việt Nam. Cách thể hiện này tiếp tục cả ở miền Bắc và miền Nam ở các thời kỳ 

sau đó. Đặc biệt ở thời kỳ đổi mới khi tranh đƣợc trƣng bày tại các gallery 

thƣơng mại, khách du lịch tìm đến với nhu cầu muốn khai phá một vùng đất 

mới thì những hình ảnh nhằm vinh danh các địa điểm du lịch của đất nƣớc, các 

truyền thống của địa phƣơng, cũng nhƣ di sản cổ xƣa trở thành cái gọi là “nghệ 

thuật Việt Nam”. 

Đặc biệt, liên quan đến khái niệm mỹ thuật/nghệ thuật Việt Nam, trong 

Painters in Hanoi: an ethnography of Vietnamese art (Các họa sĩ ở Hà Nội: Một 

cách nhìn dân tộc học về nghệ thuật Việt Nam) [201], N.Taylor mở rộng hơn với 
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khái niệm thế giới nghệ thuật ở Hà Nội; ở đây, có một cách hiểu hoàn toàn mới 

so với quan niệm của nghệ thuật Phƣơng Tây bằng cách giới thuyết một định 

nghĩa về thế giới nghệ thuật ở Hà Nội. Theo đó, thế giới nghệ thuật ở Hà Nội 

hoàn toàn khác biệt so với thế giới nghệ thuật ở các nƣớc phƣơng Tây. Trong thế 

giới nghệ thuật ở Hà Nội, các họa sĩ đều biết đến nhau và là thành viên của Hội 

nghề nghiệp. 

Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, mặc dù số lƣợng các công trình nghiên cứu về 

mỹ thuật Việt Nam trên bình diện lý thuyết không nhiều, nhƣng những công 

trình này đóng góp một phần quan trọng trong quá trình luận giải các khái niệm 

công cụ của luận án. 

Những công trình nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới 

Số lƣợng những nghiên cứu của nhóm này chủ yếu là một số bài viết, tiểu 

mục trong công trình luận giải các vấn đề nhƣ bản sắc, giới, vai trò của các nghệ 

sĩ, toàn cầu hóa, thị trƣờng mỹ thuật, thƣơng mại hóa… của các học giả đã nêu.  

Trong Painters in Hanoi: an ethnography of Vietnamese art [201], 

N.Taylor tiếp tục làm rõ về mỹ thuật Việt Nam trong toàn bộ tổng quan nghệ 

thuật đƣơng đại khu vực Đông Nam Á đã chỉ ra vai trò của nhà trƣờng, vai trò 

của quản lý văn hóa, sự thăng trầm trong đời sống cá nhân các họa sĩ, ảnh 

hƣởng của họ trong việc thay đổi nhận thức về giới, về xã hội và ảnh hƣởng 

của quá trình toàn cầu hóa thị trƣờng nghệ thuật và du lịch đến nghệ thuật; và 

những vấn đề hiện thời nhƣ phƣơng Đông học/ phƣơng Tây học, nghệ thuật và 

cách mạng, giới, tính dục và chủ nghĩa toàn cầu. Những thông tin mới về đời tƣ 

nghệ sĩ và áp lực của hệ tƣ tƣởng thể hiện trong hội họa Việt Nam hiện đại 

đƣợc miêu tả khá đầy đủ ở mỗi chƣơng. Một luận điểm quan trọng khác là sự 

thay đổi lớn lao về chính trị ảnh hƣởng lớn đến nghệ thuật, từ chủ nghĩa thuộc 

địa qua cách mạng và chiến tranh tới một nền kinh tế thị trƣờng. Đáng chú ý là 

trong giai đoạn từ sau năm 1986, N.Taylor cho rằng mỹ thuật Việt Nam đã phát 

triển theo các cấp độ từ đơn giản nhƣ chỉ đơn thuần phục vụ khách du lịch, tiến 
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tới hình thành một thị trƣờng nghệ thuật tƣ nhân hóa và cao hơn là sự chủ động 

tham gia của các nghệ sĩ vào các sự kiện nghệ thuật khu vực và quốc tế. Những 

thay đổi về thế chế và chính trị trong lịch sử đã tạo ra cả cơ hội kinh tế cũng nhƣ 

hạn chế sản xuất nghệ thuật. N.Taylor cho rằng, hai nhân tố nghệ sĩ và thị trƣờng 

nghệ thuật là hai nhân tố thể hiện rõ nhất sự ảnh hƣởng của nghệ thuật hiện đại 

phƣơng Tây đối với mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới, thông qua việc lý giải 

cách thức các nghệ sĩ Việt Nam sẵn sàng vì lợi nhuận mà làm giả tranh của họa 

sĩ nổi tiếng Bùi Xuân Phái để bán cho những khách hàng “nhẹ dạ”.  

Trở lại với luận án Vietnamesese Aesthetics from 1925 onwards của Boi 

Tran Huynh [206], một số nội dung về mỹ thuật thời kỳ đổi mới đƣợc Boi Tran 

Huynh luận giải trong luận án: (1) Vai trò của Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 

năm 1980: Nhờ sự góp mặt của các họa sĩ miền Nam, các họa sĩ miền Bắc 

đƣợc tiếp xúc với mỹ thuật miền Nam, từ đó tạo ra sự quan tâm của các họa sĩ 

miền Bắc về hình thức nghệ thuật; (2) Vai trò của các triển lãm cá nhân đƣợc tổ 

chức trong năm 1984-1985 tại Hà Nội; (3) Vai trò của thị trƣờng mỹ thuật 

trong việc tạo động lực cho các họa sĩ sáng tác. Những luận điểm này Boi Tran 

Huynh sử dụng để bàn luận đến sự thay đổi trong thẩm mỹ của mỹ thuật Việt 

Nam, đƣợc tác giả luận án sử dụng nhƣ những trích dẫn có giá trị khoa học 

trong đề tài của mình.  

Có thể thấy rõ ràng  điểm chung trong nghiên cứu của Boi Tran Huynh 

và N.Taylor: thứ nhất, đó là khẳng định, mở cửa, cải cách kinh tế mang lại 

những thay đổi về mặt nhận thức trong văn hóa và nghệ thuật; thứ hai, cho 

rằng mỹ thuật Việt Nam không có các tác phẩm kiệt xuất. Boi Tran Huynh 

cho rằng đó là do sự thiếu hụt trong nguồn nhân lực nghệ thuật do chia cắt hai 

miền Nam Bắc và do ý thức hệ chi phối. Còn theo N.Taylor, do các họa sĩ 

Việt Nam không có điều kiện tiếp xúc với các định chế mỹ thuật quốc tế nên 

ít đƣợc công nhận, nhƣng khi đƣợc công nhận thì lại xuất hiện hiện tƣợng sao 

chép, tranh giả nên hình ảnh mỹ thuật trở nên xấu xí. Luận điểm này đƣợc 
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N.Taylor luận giải trong bài viết Why have there been no great Vietnamese 

artists? [202]. Điểm cốt lõi trong bài luận này là việc tác giả lý giải tại sao lại 

không có họa sĩ Việt Nam „ƣu tú‟. Có nhiều lý do, trong đó, N.Taylor cho rằng 

trƣớc đây các họa sĩ Việt Nam bị cô lập với thế giới bên ngoài; họ bị xem là 

những họa sĩ “tỉnh lẻ” theo tiêu chuẩn nhìn nhận của các định chế nghệ thuật 

phƣơng Tây nhƣ MoMA, Center Pompidou, Venice Bienniale… Khi bắt đầu 

thời kỳ đổi mới, các nghệ sĩ tự do hơn trong sự lựa chọn chủ đề nhƣng lại thiếu 

sự hƣớng dẫn; sinh viên nghệ thuật không đƣợc dạy cách tƣ duy độc lập, cách sử 

dụng khả năng sáng tạo. Các nghệ sĩ chạy theo thị trƣờng, chạy theo thị hiếu của 

ngƣời mua một cách mù quáng để từ đó xuất hiện hiện tƣợng sao chép tranh, 

tranh nhái hoặc một phong cách nghệ thuật với những hình ảnh nông thôn Việt 

Nam không tƣởng. Trong bài luận này cũng bàn đến họa sĩ Bùi Xuân Phái và 

hiện tƣợng làm giả tranh Phái nhƣ đã đề cập ở công trình Painters in Hanoi: an 

ethnography of Vietnamese art. Và với thị trƣờng nghệ thuật, N.Taylor khẳng 

định: …thị trường nghệ thuật cũng mang đến rất nhiều vấn đề cho các nghệ sĩ 

Việt Nam [202, tr.163].  

Một tác giả khác, Natalia Kraevskaia - Giám đốc Salon Natasha tại Hà 

Nội, cũng đóng góp nhiều luận điểm liên quan đến mỹ thuật Hà Nội thời kỳ 

đổi mới, đặc biệt dƣới góc độ của một nhà buôn tranh. Bài viết Nghệ thuật 

Việt Nam: Cái nhìn của nhà buôn tranh nước ngoài [84] tập trung chỉ ra 6 

điểm tiêu cực trong bối cảnh những năm 90 cuối thế kỷ XX. Đó là: (1) Vực 

thẳm ngăn cách giữa truyền thống và hiện đại, giữa thực nghiệm và thƣờng 

thức đã trở nên rất khó cảm nhận và những nét tƣơng phản mạnh mẽ trong bức 

tranh nghệ thuật giữa thập niên 90 thế kỷ XX đã thể hiện một bề mặt bằng 

phẳng hơn; (2) Sự tự hạn chế của các họa sĩ, việc sợ dẫm chân lên ranh giới của 

thông lệ và cảm nhận cái mới rất phổ biến hiện nay; (3) Sự đổi mới  quá hiếm 

hoi mặc dù có thể đầy triển vọng và nổi bật song thƣờng không đƣợc bản thân 

giới nghệ thuật thừa nhận; (4) Những họa sĩ giỏi nhất, nổi tiếng nhất và kỳ cựu 

http://nguhu.blogspirit.com/archive/2008/10/18/nghệ-thuật-việt-nam-cái-nhin-của-nha-buon-tranh-nước-ngoai.html
http://nguhu.blogspirit.com/archive/2008/10/18/nghệ-thuật-việt-nam-cái-nhin-của-nha-buon-tranh-nước-ngoai.html
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nhất lặp đi lặp lại những sáng tác trong quá khứ, biến sáng tạo sang hình thức 

sản xuất hàng hóa, đều đặn cung cấp cho thị trƣờng những hàng hóa đã đƣợc 

chứng nhận; (5) Thế hệ trẻ đã hùa vào cùng trào lƣu sao chép các tác phẩm bán 

chạy nhất và sáng tác ra những tác phẩm không cá tính; (6) Ảnh hƣởng không 

phải bàn cãi của thị trƣờng bao gồm chủ yếu những ngƣời nƣớc ngoài.  Đây 

cũng là một bài viết khá thẳng thắn về nghệ thuật đƣơng đại Việt Nam cũng 

nhƣ bàn thẳng đến một số khía cạnh tiêu cực khi nói đến quản lý và vai trò 

của các gallerry trong việc giúp nghệ thuật đƣơng đại Việt Nam có một chỗ 

đứng trong đời sống nghệ thuật quốc tế.  

Ngoài ra, còn một số bài báo cùng tác giả về các vấn đề của mỹ thuật 

Việt Nam nhƣ: “Mỹ thuật đƣơng đại Việt Nam- sự thay đổi, sự trì trệ, tiềm 

năng, chiến lƣợc” [83], viết chung với Lisa Drummond (Uyên Ly dịch) “Chân 

dung Hà Nội trong mắt nghệ sĩ mỹ thuật Việt Nam” [85]… 

1.1.2. Những nghiên cứu trong nước 

Những công trình nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam dưới góc độ văn hóa học 

Các công trình nghiên cứu về mỹ thuật dƣới góc độ văn hóa học ở Việt 

Nam còn khá hạn chế. Trên thực tế, phần lớn thuộc nhóm này là những công 

trình nghiên cứu về mỹ thuật cổ. Tiêu biểu: Chu Quang Trứ (2002), Văn hóa 

Việt Nam, nhìn từ mỹ thuật [155]. Trong công trình này, thông qua các vấn đề 

nhƣ văn hóa trong tâm thức ngƣời Việt; bản sắc văn hóa; mỹ thuật hiện đại; 

nghệ thuật đình làng; kiến trúc truyền thống; lịch sử mỹ thuật; tranh dân gian; 

mỹ thuật ứng dụng; mỹ thuật các dân tộc ít ngƣời… tác giả đã nhận diện đƣợc 

toàn cảnh bức tranh chân dung văn hóa Việt Nam cũng nhƣ chỉ ra tác động 

qua lại giữa văn hóa và mỹ thuật. 

 Ngoài ra, một công trình nghiên cứu về hội họa: Nguyễn Văn Cƣờng 

(2016), Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945 nhìn từ góc độ văn hóa [18] đi 

vào nghiên cứu toàn diện về hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945 từ góc độ 

văn hóa học; làm sáng tỏ vị trí, vai trò và những đóng góp của hội họa Việt Nam 
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giai đoạn này trong tiến trình mỹ thuật Việt Nam hiện đại nói riêng và lịch sử mỹ 

thuật dân tộc nói chung. Công trình nghiên cứu này góp phần cung cấp một cách 

có hệ thống những tƣ liệu liên quan đến hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 

1945; từ đó đúc rút đƣợc bài học kinh nghiệm cho những giai đoạn phát triển kế 

tiếp của hội họa Việt Nam.  

Những công trình nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam trên bình diện lý thuyết 

Các công trình nghiên cứu của các tác giả Việt Nam đều khá thống nhất 

trong việc phân kỳ lịch sử mỹ thuật Việt Nam, mặc dù có thể đƣợc đặt tên 

khác nhau tùy theo quan điểm nghiên cứu riêng của từng tác giả. Trong đó: 

Nguyễn Quân (2010) trong Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 [128] phân kỳ 

lịch sử Việt Nam với các giai đoạn sau: Những năm đầu thế kỷ XX; thời kỳ 

1925-1945; thời kỳ 1945-1975; thời kỳ 1975-1986; và thời kỳ đổi mới (từ 

năm 1986). Riêng mỹ thuật thời kỳ đổi mới mà Nguyễn Quân đặt trong cái 

gọi là “một phần tƣ thế kỷ hòa hợp- đổi mới - hội nhập”, đƣợc dành sự chú ý 

đặc biệt (phần viết này chiếm gần 50 trang của cuốn sách). Cách phân kỳ này 

cũng thể hiện cụ thể trong bài viết của cùng tác giả Nguyễn Quân (6/2001) 

“Phân kỳ lịch sử mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX [127].  

Ở công trình Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ 20 (2001) do họa sĩ Quang 

Phòng chủ biên [123], các tác giả nghiên cứu nghiêm túc, khá đầy đủ và tỉ mỉ 

với tác giả, tác phẩm trong thế kỷ XX, tóm lƣợc lịch sử của mỹ thuật Hà Nội 

trong thế kỷ XX; tiếp cận từ góc nhìn lịch sử nghệ thuật và nghệ thuật học, phân 

chia lịch sử mỹ thuật thế kỷ XX ở Hà Nội thành bốn thời kỳ:  Thời kỳ khởi động 

(1900-1925), thời kỳ “Mỹ thuật Đông Dƣơng” (1925-1945), thời kỳ “Cách mạng 

và Kháng chiến” (1945-1975), thời kỳ từ Hòa bình đến “Đổi mới”. 

“Nghệ thuật hiện đại Việt Nam- Tiến trình và bản sắc” [77] của Bùi 

Nhƣ Hƣơng (12/2008), có điểm khác biệt trong cách phân kỳ lịch sử mỹ thuật 

Việt Nam: đó là phân chia mỹ thuật Việt Nam sau ngày đất nƣớc thống nhất 

1975 thành hai giai đoạn: tiền đổi mới (1975-1985) và đổi mới (1986-2000). 

Đây là quan điểm mới so với những công trình nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật 
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Việt Nam khác. Ngoài ra, đây là công trình đầu tiên đề cập đến khái niệm tiền 

đổi mới. 

Trần Khánh Chƣơng (2012) trong Mỹ thuật Hà Nội thế kỷ XX [16] lại 

tập hợp những bài viết nhỏ về các sự kiện, số liệu, nhận định, tác giả- tác 

phẩm đƣợc kết cấu theo tiến trình hình thành và phát triển của mỹ thuật Hà 

Nội thông qua dấu mốc quan trọng của lịch sử Việt Nam, dàn trải theo từng 

thể loại nhƣ hội họa, điêu khắc, mỹ thuật sân khấu và điện ảnh, mỹ thuật ứng 

dụng, lý luận phê bình. Tuy nhiên, ở công trình này, có thể do đối tƣợng 

nghiên cứu là mỹ thuật Hà Nội nên có một điểm khác biệt trong cách phân kỳ 

mỹ thuật khi tác giả đặt trong bối cảnh văn hóa, lịch sử Hà Nội: Trƣớc năm 

1945; thời kỳ Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống Pháp (1945-

1954); 10 năm đầu hòa bình lập lại ở miền Bắc (1954-1964); thời kỳ kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nƣớc (1964-1975); 10 năm đầu thống nhất đất nƣớc 

(1975-1985); thời kỳ đổi mới (1986-2000).   

Sự tƣơng đối đồng thuận trong cách thức phân kỳ lịch sử mỹ thuật Việt 

Nam của các học giả đã nêu là cơ sở quan trọng của luận án nhằm hƣớng tới 

sự thống nhất trong luận giải các khái niệm công cụ. 

Một vấn đề nghiên cứu khác trên bình diện lý thuyết là giới thuyết các 

khái niệm, trong đó có khái niệm mỹ thuật đổi mới. Khái niệm này đƣợc đề 

cập đến trong Hội thảo 20 năm mỹ thuật thời kỳ đổi mới 1986-2006 (2006) tại 

Viện Mỹ thuật, Trƣờng Đại học Mỹ thuật Hà Nội, mặc dù chƣa có nhiều. Nổi 

bật là luận điểm của Nguyễn Quân cho rằng mỹ thuật đổi mới không chỉ đơn 

giản là mỹ thuật trong thời kỳ đổi mới về chính trị- kinh tế- xã hội từ 1986 tới 

nay (2006) mà là mô hình, trào lƣu và khuynh hƣớng thẩm mỹ lớn thứ ba ở 

Việt Nam trong thế kỷ XX. 

Những công trình nghiên cứu về mỹ thuật thời kỳ đổi mới 

(1) Về chủ nghĩa hậu hiện đại  

Chủ nghĩa Hậu hiện đại đã đƣợc đề cập nhiều trong các công trình 

nghiên cứu về văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực văn 
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học. Ở lĩnh vực mỹ thuật, trong khoảng gần 10 năm trở lại đây, lý thuyết hậu 

hiện đại bắt đầu đƣợc bàn đến. Đầu tiên là Hội thảo Nghệ thuật Việt Nam 

trong bối cảnh toàn cầu hóa (24/9/2008) do Ban Mỹ thuật hiện đại - Viện Mỹ 

thuật - Trƣờng Đại học Mỹ thuật Hà Nội tổ chức. Các tham luận tại Hội thảo 

đã xoay quanh cụm từ “hậu hiện đại” với sự phân tích kỹ lƣỡng của các bản 

tham luận về sự lên ngôi của văn hóa Pop, văn hóa nghe nhìn, truyền thông 

đại chúng,... và ảnh hƣởng của chúng lên thẩm mỹ xã hội; xu hƣớng thƣơng 

mại hóa nghệ thuật; giáo dục và đào tạo nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay và 

vai trò Nhà nƣớc với sự phát triển nghệ thuật, các mô hình quản trị nghệ 

thuật. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng có những biểu hiện của văn hoá hậu 

hiện đại ở Việt Nam và cảnh báo những ảnh hƣởng nhất định đối với thẩm mỹ 

xã hội, nhất là giới trẻ.  

Những vấn đề lý thuyết của chủ nghĩa hậu hiện đại đƣợc cụ thể hóa hơn 

bằng một số công trình nghiên cứu về chủ nghĩa hậu hiện đại trong mỹ thuật 

của tác giả Lê Văn Sửu; bao gồm: Lê Văn Sửu (12/2012), “Lý thuyết và thực 

hành nghệ thuật trong thời kỳ hậu hiện đại” [133]; Lê Văn Sửu (3/2013), Sự 

chuyển đổi trong sáng tác nghệ thuật thời kỳ hậu hiện đại [132]. Những công 

trình này đi vào giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ nghĩa hậu hiện đại 

trong mỹ thuật phƣơng Tây nhằm làm sáng tỏ lý thuyết cũng nhƣ là nguồn tƣ 

liệu vô cùng hữu ích với các họa sĩ Việt Nam.  

       (2) Về cách thức, tính chất, đặc điểm của đổi mới trong mỹ thuật  

Công trình Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 [128] đƣợc Nguyễn Quân (2010) 

phát triển dựa trên cuốn sách của cùng tác giả Nghệ thuật tạo hình Việt Nam 

hiện đại viết năm 1980 (đƣợc in ở phần phụ lục). Tác giả đã mô tả khái quát 

thực trạng mỹ thuật Việt Nam với nhiều lĩnh vực, không chỉ dừng ở hội họa, 

điêu khắc mà cả ở lĩnh vực giảng dạy, lý luận phê bình cũng nhƣ những đặc 

điểm kinh tế, văn hóa, xã hội ảnh hƣởng đến mỹ thuật. Vấn đề nghiên cứu 

đƣợc làm rõ hơn thông qua các triển lãm tiêu biểu cho các thời kỳ hay các 
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nghệ sĩ xứng đáng là đại diện của mỗi thời kỳ và các tác phẩm của họ. Phần này 

Nguyễn Quân khái quát bối cảnh chính trị năm 1985-1990 để cho ngƣời đọc 

thấy đƣợc tiền đề của một sự phát triển mạnh mẽ của mỹ thuật đổi mới, nhƣ tầm 

quan trọng của việc thay đổi nhân sự Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam 

mới, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị năm 1987 về văn hóa văn nghệ. Đây cũng 

là những luận điểm đƣợc tác giả luận án tiếp thu và phát triển trong luận án.  

Nghệ thuật đổi mới đã có mầm mống trƣớc đổi mới (1986), khi mở 

cửa (1990) thì thế hệ đổi mới đầu tiên đạt tới độ chín muồi và trở 

thành các tác giả quan trọng, định hình phong cách nghệ thuật của 

mình. Sự mở cửa làm cho bên ngoài phát hiện ra các nghệ sĩ đổi mới 

và các nghệ sĩ Việt Nam nhìn rộng ra thế giới [128, tr.116]. 

Tác giả Bùi Nhƣ Hƣơng cũng có nhiều bài viết về vấn đề này. Trong 

“Hội họa mới thập kỷ 90 và những đổi mới” [76], Bùi Nhƣ Hƣơng cho rằng 

hội họa là lĩnh vực thể hiện sự đổi mới rõ nhất. Tính chất đổi mới đó thể hiện 

ở các mặt nhƣ hoạt động nghệ thuật; nội dung; ngôn ngữ và quan niệm nghệ 

thuật. Quan điểm này cũng đƣợc thể hiện trong công trình viết chung với Trần 

Hậu Tuấn Hội họa mới Việt Nam thập kỷ 90 [79]. Trong “Nghệ thuật hiện đại 

Việt Nam- Tiến trình và bản sắc” [77], tác giả cũng dành mối quan tâm đến 

vấn đề bản sắc hay một số đặc điểm chính của mỹ thuật Việt Nam; trong đó 

nhấn mạnh đến phƣơng thức tồn tại chủ yếu của mỹ thuật Việt Nam là tiếp 

biến ảnh hƣởng từ bên ngoài. 

Công trình Nghệ thuật Đương đại Việt Nam 1990-2010) [78] của Bùi 

Nhƣ Hƣơng, Phạm Trung (2013) lại giới thiệu tổng quan về nghệ thuật đƣơng 

đại Việt Nam, mang tính chất cung cấp thông tin thông qua việc giới thiệu quá 

trình hoạt động, ảnh minh họa tác phẩm của các nghệ sĩ. Trƣớc đó cuốn sách 

đã đƣợc xuất bản năm 2012 bằng tiếng Anh với tên gọi "Vietnamese 

Contemporary Art 1990 – 2010”. Theo quan điểm của các tác giả thì giai đoạn 

1990 – 2010 là hai mƣơi năm phát triển đặc biệt trong lịch sử Việt Nam cũng 

đồng thời chứng kiến và đánh dấu bƣớc tiến có tính chất bùng nổ về nghệ 
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thuật, không chỉ hội họa hiện đại, mà bên cạnh đó còn có cả sự phát triển của 

những thử nghiệm nghệ thuật mới nhƣ Sắp đặt, Trình diễn, Pop Art, Video 

Art, Digital Art… 

Vấn đề đặc điểm của mỹ thuật đổi mới đƣợc rất nhiều học giả, họa sĩ quan 

tâm, đặc biệt trong hội thảo Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 [160]. Các họa sĩ, nhà 

nghiên cứu đã đƣa ra nhiều ý kiến khác nhau về mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 

XX cũng nhƣ chỉ ra sự khác biệt trong sáng tạo giữa các họa sĩ lớn tuổi và lớp 

trẻ trong mỹ thuật hiện đại, giữa những ngƣời lấy Sắp đặt và Trình diễn, nghệ 

thuật đa phƣơng tiện là phƣơng tiện biểu đạt và những họa sĩ vẫn vẽ theo 

phong cách mang tính truyền thống từ 100 năm trƣớc. Nhà nghiên cứu Phan 

Cẩm Thƣợng nhận định: 

đất nƣớc thay đổi bằng cả trăm năm trƣớc, trong đó có nhiều lý do 

bởi sự vận động nội tại của việc chuyển đổi từ thời kinh tế bao cấp 

sang kinh tế thị trƣờng, và mặt khác từ bên ngoài là một thế giới 

phẳng của thời đại thông tin toàn cầu hóa [160] 

Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân thì khẳng định mỹ thuật không thụ 

động mà góp phần tạo ra sự đổi mới của đất nƣớc và khẳng định tầm quan 

trọng của mỹ thuật giai đoạn trƣớc năm 1945 và sau năm 1985 của thế kỷ XX. 

Trong quan điểm của mình, họa sĩ Nguyễn Quân nói đến nguyên lý cửa mở 

hai chiều trong mỹ thuật thời kỳ đổi mới; và cũng chỉ ra rằng ở mỹ thuật thời 

kỳ đổi mới cá nhân là động lực sáng tác; xuất hiện thị trƣờng nghệ thuật; xuất 

hiện mô hình nghệ sĩ độc lập. Nguyễn Quân cũng thừa nhận mỹ thuật thời kỳ 

này “không đồng nhất, không đƣa vào một ism nào cả” [128]; chủ yếu bộc lộ 

nội tâm, biểu cảm mạnh, trở về với văn hóa làng, tƣợng trƣng, thơ ngây. 

Tƣơng tự, nhà phê bình Lê Quốc Bảo khẳng định rằng mỹ thuật thời kỳ 

đổi mới phát triển nhiều khuynh hƣớng nghệ thuật khác nhau nhƣng: 

mới dừng ở mức khai thác các trƣờng phái nghệ thuật Phƣơng Tây ở 

yếu tố tạo hình, kết cấu tạo hình chứ chƣa hình thành chủ nghĩa, 

trƣờng phái “ism” [160]  
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Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến cho rằng cần nghiên cứu sự 

kiện lịch sử của mỹ thuật hiện đại Việt Nam trong cái nhìn toàn cảnh; và cũng 

chỉ ra đặc điểm lớn nhất của mỹ thuật thời kỳ đổi mới là xuất hiện thị trƣờng 

nghệ thuật dẫn đến chức năng của nghệ thuật thay đổi, ngƣời nghệ sĩ thay đổi, 

hƣớng tới một nền mỹ thuật nghệ thuật vị nghệ thuật. Họa sĩ Vũ Nhâm cũng 

chỉ ra rằng mỹ thuật Việt Nam mới dừng ở cái đẹp thuần túy, nhẹ nhàng, 

thuận mắt; mới dừng ở tính khuynh hƣớng, chƣa hình thành rõ phong cách 

thuộc trƣờng phái này hay trƣờng phái kia.  

Đi vào phân tích và tổng kết đánh giá thành tựu cũng nhƣ những vấn đề 

tồn tại của "hiện tƣợng bừng nở" nghệ thuật tạo hình trong giai đoạn 20 năm 

đổi mới là trọng tâm của Hội thảo 20 năm mỹ thuật thời kỳ đổi mới 1986-

2006 (2006) tại Viện Mỹ thuật, Trƣờng Đại học Mỹ thuật Hà Nội, nhƣ quan 

điểm của nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thƣợng thì đặc điểm đầu tiên của 20 năm 

mỹ thuật này là quá khứ và hiện tại đan xen, các bút pháp từ cổ điển đến hậu 

hiện đại cùng tồn tại. 

Đối với mỹ thuật Hà Nội, việc nghiên cứu các vấn đề cụ thể của thời  

kỳ đổi mới tiếp tục đƣợc thể hiện ở công trình: Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ 

20 (2001) do họa sĩ Quang Phòng chủ biên [123]. Đặc biệt ở giai đoạn mỹ thuật 

Hà Nội thời kỳ đổi mới, tác giả cũng nhận định rằng, dƣới tác động của kinh 

tế thị trƣờng và tình hình mới của giao lƣu văn hóa trên phạm vi toàn thế giới, 

mỹ thuật có những cố gắng mới, tìm tòi mới, có những thành công và không 

tránh đƣợc những lệch lạc nhất định. Về ảnh hƣởng của mỹ thuật hiện đại 

phƣơng Tây thế kỷ XX, họa sĩ Quang Phòng nhận xét: đập mạnh, hấp dẫn, kỳ 

lạ, bí hiểm, đối với đa số nghệ sĩ trẻ bây giờ được coi như lớp phấn son to 

điểm cho tác phẩm hợp với thị hiếu thời kinh tế thị trường [123, tr.138] và 

xem đây là một cách tiếp thu thể hiện tính thời đại. Tác giả so sánh việc tiếp 

thu ảnh hƣởng của văn hóa phƣơng Tây thời kỳ đổi mới với những năm 1925-

1930 khi mới thành lập Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng; theo tác giả, 
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lúc đó, thậm chí có những lúc các họa sĩ chán ngấy và từ bỏ thói mê tín cái 

“mới” [123, tr.138], còn bây giờ các họa sĩ lại cố gắng phủ lên tác phẩm màu 

sắc của phƣơng Tây. Tuy nhiên, chƣa đủ minh chứng để làm rõ luận điểm này.  

Ngoài ra, còn có bài viết của các tác giả: Văn Đa (1994), “Hội họa trong 

bƣớc phát triển” [29]; Trần Thanh Giao (3/1/1988), “Mở rộng, khuynh nạp nhiều 

khuynh hƣớng, thủ pháp nghệ thuật” [52]; Hoàng Công Luận (7/1995), “Việt hóa 

các ảnh hƣởng từ ngoài vào mỹ thuật” [96]; Bùi Thị Thanh Mai (6/2016), “Sự 

đổi mới trong mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1986-2011” [101]… 

(3) Vấn đề thị trường mỹ thuật, bản sắc, sao chép tranh, nhái tranh 

Trong Hội thảo Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 [160], các vấn đề mỹ thuật 

thời kỳ 20 năm đổi mới (1986 -2006) nhƣ xuất hiện thị trƣờng nghệ thuật; xuất 

hiện mô hình nghệ sĩ độc lập; hiện tƣợng tranh giả, tranh nhái đã làm méo mó 

hình ảnh của mỹ thuật Việt Nam trong con mắt của những nhà sƣu tập nghệ 

thuật chân chính. Chẳng hạn, nhà phê bình Lê Quốc Bảo cho rằng ở thời kỳ mỹ 

thuật đổi mới đã hình thành thị trƣờng tranh tạo ra ảnh hƣởng lớn đến thị hiếu 

sáng tác của các nghệ sĩ, tuy nhiên hiện tƣợng tranh giả, tranh nhái đã làm méo 

mó hình ảnh của mỹ thuật Việt Nam trong con mắt của những nhà sƣu tập nghệ 

thuật chân chính. Nhìn chung, Hội thảo này cũng đã tạo ra một cái nhìn có tính 

bao quát trong việc nhìn nhận và đánh giá những tồn tại của mỹ thuật Việt Nam 

20 năm (1986-2006), mặc dù chỉ là những quan điểm mang đậm tính cá nhân 

của các họa sĩ, học giả nghiên cứu về mỹ thuật. 

Hội thảo Mỹ thuật Trẻ thời kỳ đổi mới (1986-2006) dừng ở sự bày tỏ 

quan điểm về nghệ thuật cũng nhƣ những vấn đề hoạt động xã hội của nghệ 

thuật đƣơng đại mới của các họa sĩ trẻ. Từ những tham luận tại Hội thảo, có 

thể thấy diện mạo chung của mỹ thuật trẻ thời kỳ đổi mới là nhạy cảm, năng 

động và táo tạo. Tuy nhiên, còn có nhiều vấn đề đặt ra từ diện mạo đó nhƣ 

thƣơng mại hóa nghệ thuật dẫn đến một kiểu công nghệ sản xuất tranh; khập 

khiễng ăn vay rồi biến tấu chính mình… 
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Ngoài ra, tác giả luận án đã tiến hành tham khảo bài viết có liên quan đến 

các vấn đề của mỹ thuật Việt Nam trên các báo, tạp chí và các trang báo điện tử để 

phục vụ cho những nghiên cứu và kiến giải của mình nhƣ các bài viết của tác giả 

Đào Mai Trang (11/2012), “Bối cảnh làm nghệ thuật đƣơng đại ở Việt Nam hiện 

nay” [153]; Hoàng Hiếu (2008), Sao chép tranh: Bài toán có thể giải! [63]; Vũ 

Ngọc Anh (4/1996), “Tiếp cận Lê Quảng Hà” [2]; Nguyễn Văn Chiến (4/1994), 

“Thử tìm vài "kỷ lục" bán tranh ở 16 Ngô Quyền” [12]; Triệu Thúc Đan (10/1996), 

“Hiện thực hay phi hiện thực” [30]; Quang Việt (4/1994), “A! Galơry” [172]; Ngọc 

Thiện (4/2002), “Mỹ thuật Việt Nam xây nhà trên cát?” [140]; Quang Việt 

(10/2003), “Một phác thảo dành cho họa sĩ "phong trào" Hà Nội” [173]… 

Một đặc điểm chung của hầu hết những bài viết trên là đều nhìn nhận 

giai đoạn 1986-2006 là một giai đoạn phức tạp với các phong cách nghệ thuật 

không đồng nhất; ảnh hƣởng nhất định của thị trƣờng mỹ thuật đến sáng tác 

dẫn đến hiện tƣợng sao chép tranh, nhái tranh; và một số học giả cho rằng sự 

tiếp thu văn hóa phƣơng Tây có phần lệch lạc …. Và có thể thấy rằng, đổi 

mới trong mỹ thuật thời kỳ 1986-2006, đặc biệt trong thập niên 90 là sự đổi 

mới về tƣ duy, nội dung, cách thức thực hành nghệ thuật, và ở một chừng 

mực nào đó vẫn có bản sắc riêng biệt.  

1.1.3. Nhận xét và vấn đề đặt ra cho nghiên cứu tiếp theo của luận án 

Từ tổng quan tình hình nghiên cứu đã đề cập ở phần trên, tác giả có 

nhận xét sau: 

- Thứ nhất, nhìn chung, các học giả ngoài nƣớc và trong nƣớc khi 

nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, đều tiếp cận 

mỹ thuật Việt Nam từ góc độ lịch sử nghệ thuật, nhân học nghệ thuật, thẩm 

mỹ học nghệ thuật.  

- Thứ hai, bởi nhiều lý do, nhƣ thiếu nguồn tƣ liệu (chính các học giả 

trên đã thừa nhận) và chủ yếu dựa trên phƣơng pháp quan sát, phỏng vấn đội 

ngũ họa sĩ qua các thời kỳ khác nhau mà nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam 

nói chung và mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới nói riêng mới dừng mức độ chỉ 
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ra hiện tƣợng, nhận diện sự khác biệt của mỹ thuật Việt Nam so với thế giới. 

Đặc biệt, ở những công trình của các tác giả nƣớc ngoài, sự khác biệt này 

đƣợc nhìn nhận dƣới quan điểm phƣơng Tây, nên có thể cho rằng, những nhìn 

nhận đánh giá đó chƣa thực sự xác đáng và phù hợp với bối cảnh nƣớc ta.  

- Thứ ba, cũng cần nhấn mạnh rằng còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt ở các 

Hội thảo, hay bài báo, tạp chí. Những luận điểm đƣa ra mới chỉ dừng ở những 

nhận xét, đánh giá mang tính chủ quan, xuất phát từ kinh nghiệm nhằm đƣa ra 

trao đổi; mang đậm tính cá nhân, thể hiện sự quan tâm nhƣng còn rời rạc, chƣa 

đƣợc rõ nét, thiếu hệ thống, lặp đi lặp lại, thiếu cơ sở lý luận làm nền tảng. 

Những quan điểm đƣa chƣa chặt chẽ trên bình diện lý luận, nhƣng theo tác giả 

luận án là có thể chấp nhận do điều kiện thực tế và mức độ nghiên cứu. 

Vấn đề đặt ra từ những nghiên cứu trên là: Mỹ thuật Hà Nội đổi mới dù 

đƣợc tiếp cận với nhiều góc độ khác nhau nhƣng đều khẳng định vai trò của 

thời kỳ đổi mới đối với sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam và mở cửa đã tạo 

ra làn gió đổi mới của các họa sĩ Việt Nam. Tuy nhiên, trong nghiên cứu về mỹ 

thuật thời kỳ đổi mới thiếu vắng hẳn những công trình có tính hệ thống từ góc 

nhìn văn hóa học, trong đó: Nghiên cứu những biến đổi của mỹ thuật từ những 

thời kỳ trƣớc sang thời kỳ đổi mới; Nghiên cứu giá trị của mỹ thuật thời kỳ đổi 

mới; Nghiên cứu vai trò, đóng góp và hạn chế của mỹ thuật thời kỳ đổi mới 

trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam là những hƣớng đi cụ thể.  

Trên cơ sở đó, tác giả luận án nhận thấy cần tập trung nhận diện diện 

mạo, đặc điểm của Hà Nội thời kỳ đổi mới; để đánh giá thực trạng, thành tựu 

cũng nhƣ bài học kinh nghiệm rút ra từ sự phát triển đó. Do tính chất muôn 

hình muôn vẻ của mỹ thuật thời kỳ này nên việc giới thuyết khái niệm mỹ 

thuật và vận dụng lý thuyết hậu hiện đại trong hƣớng nghiên cứu là phù hợp.  

1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1. Một số khái niệm và thuật ngữ trong luận án  

1.2.1.1. Khái niệm mỹ thuật  
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Khái niệm mỹ thuật xuất hiện đầu tiên vào giữa thế kỷ XVIII trong 

công trình Les Beaux Arts réduits à un même principle (Những ngành mỹ 

thuật quy về một nguyên lý chung) của Charles Batteaux [93], ở đó mỹ thuật 

đƣợc xem là nghệ thuật của cái đẹp, để phân biệt với nghệ thuật của cái có ích. 

Nội hàm này của khái niệm mỹ thuật trở thành phổ biến trong nghiên cứu của 

các học giả trong một thế kỷ sau đó.  

Ở Việt Nam và một số nƣớc châu Á, khái niệm mỹ thuật chủ yếu đƣợc 

tiếp cận dƣới góc độ nghệ thuật học, với 4 xu hƣớng định nghĩa: (1) theo cách 

diễn tả; (2) theo cấu trúc; (3) theo chức năng, tác dụng, đặc điểm; và cuối cùng, 

(4) theo ngữ nghĩa với hàm ý, mỹ thuật là nghệ thuật của cái đẹp. Xu hƣớng thứ 

tƣ là một cách tiếp cận khá phổ biến. Tuy nhiên, để định nghĩa cụ thể thì có 

nhiều cách diễn giải khác nhau, ngay cả trong Từ điển Tiếng Việt.  

Từ điển Tiếng Việt (1994) định nghĩa “Mỹ thuật” là “Nghệ thuật dùng 

màu sắc, hình thể để biểu hiện tình cảm, ý nghĩ của ngƣời ta nhƣ hội hoạ, điêu 

khắc v.v…” [134, tr.536]. Theo Từ điển Tiếng Việt (2008), “Mỹ thuật” đƣợc 

hiểu “là miếng nghề khéo léo nhƣ vẽ, nặn tƣợng, sơn mài…”[170, tr.556]. Một 

cách định nghĩa theo cách diễn tả và một cách hiểu lại chỉ dừng ở mức độ 

xem mỹ thuật là những kỹ năng đạt mức độ khéo léo. Trong Từ điển Mỹ thuật 

(1997), tác giả Lê Thanh Lộc xác định mỹ thuật là từ dùng chỉ những ngành 

nghệ thuật “cấp cao” bất vụ lợi [93, tr.395]. Định nghĩa này xuất phát từ quan 

điểm phân chia nghệ thuật ra làm hai ngành: nghệ thuật bất vụ lợi và nghệ 

thuật vụ lợi của các học giả phƣơng Tây trong thế kỷ XIX. Từ điển Mỹ thuật 

phổ thông (2002) lại tiếp cận từ góc độ chức năng, tác dụng, đặc điểm của mỹ 

thuật: “từ mỹ thuật (đẹp + nghệ thuật) chỉ cái đẹp do con ngƣời hoặc thiên 

nhiên tạo ra mà mắt ta nhìn thấy đƣợc, vì lý do này ngƣời ta còn dùng từ nghệ 

thuật thị giác để nói về mỹ thuật” [8, tr.87], tập trung đến yếu tố thụ cảm nghệ 

thuật bằng thị giác của mỹ thuật.  

Cũng có nhiều định nghĩa về mỹ thuật trong các giáo trình, sách thƣờng 

thức mỹ thuật, đều tiếp cận nội hàm từ cách diễn tả của loại hình này. Các tác 

giả Lê Bá Dũng, Nghiêm Thị Thanh Nhã, Nguyễn Cƣơng (2008), Đại cương 

về mỹ thuật [25] xác định nội hàm mỹ thuật nhƣ sau:  
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Mỹ thuật là một loại hình nghệ thuật tạo nên các tác phẩm trên mặt 

phẳng và trong không gian bằng đƣờng nét, hình mảng, màu sắc, 

đậm nhạt và bằng hình khối [25]. 

Trần Tiểu Lâm, Phạm Thị Chỉnh (2007) xác định khái niệm của mỹ 

thuật tổng quát hơn khi kết hợp hai cách tiếp cận: theo cách diễn tả và theo 

chức  năng, tác dụng, đặc điểm:   

Mỹ thuật là từ chỉ những loại hình nghệ thuật có quan hệ đến sự thụ 

cảm bằng mắt và sẽ tạo thành các hình tƣợng lấy từ thế giới vật chất 

bên ngoài để đƣa lên mặt phẳng hoặc một không gian nào đấy. Mặt 

phẳng đó có thể là gỗ, giấy, vải, tƣờng, trần nhà. Không gian có khi 

là ngoài trời, có khi là trong phòng… Ngôn ngữ Mỹ thuật bao gồm 

các yếu tố nhƣ hình – khối, đƣờng nét, màu – sắc, sự sắp xếp bố 

cục, nhịp điệu… [88, tr.7]. 

 Nhƣ vậy, mặc dù là một khái niệm tƣơng đối phổ biến nhƣng lại có 

nhiều cách hiểu khác nhau. Điểm chung của hầu hết các định nghĩa này là đều 

nhìn nhận mỹ thuật là nghệ thuật của cái đẹp và đƣợc thụ cảm bằng yếu tố thị 

giác- con mắt.  

Vấn đề đặt ra là, đến đầu thế kỷ XX, trên thế giới những quan niệm về 

mỹ thuật đƣợc định nghĩa trong từ điển đang trở nên lạc hậu so với sự phát 

triển của loại hình nghệ thuật này. Có thể nói rằng, thuật ngữ mỹ thuật (fine 

arts) không bao hàm hết sự mở rộng về nghĩa cũng nhƣ sự phát triển mạnh mẽ 

của các quan niệm thẩm mỹ mới. Hơn thế, các trào lƣu nghệ thuật nửa cuối thế 

kỷ XX đều gắn với Art (Nghệ thuật) chứ không với “-ism” nhƣ trƣớc. Hay nói 

cách khác, việc dùng thuật ngữ mỹ thuật đã trở nên lạc hậu. Ở hầu hết các công 

trình nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật cũng nhƣ nghệ thuật học của các học giả 

nƣớc ngoài viết bằng tiếng Anh, Pháp…, việc sử dụng thuật ngữ fine arts-mỹ 

thuật dần trở nên hiếm hoi và thuật ngữ fine art- mỹ thuật đƣợc thay thế bằng 

Art- Nghệ thuật (Nghệ thuật với chữ N viết hoa, để phân biệt với the arts- các 

loại hình nghệ thuật). 



27 

 

Thậm chí, ngay cả khi đã đƣợc gọi là Nghệ thuật, việc cố gắng định nghĩa 

khái niệm này cũng không bao hàm hết sự đa dạng và sự phát triển nhanh chóng 

về mặt nội hàm của khái niệm này. Do đó, các quan niệm về Nghệ thuật đƣợc 

tiếp cận chủ yếu từ góc độ thẩm mỹ. Từ điển Oxford định nghĩa:  

Nghệ thuật là sự biểu đạt các kỹ năng sáng tạo và trí tƣởng tƣợng 

của con ngƣời, điển hình trong hình thức thị giác nhƣ hội họa, điêu 

khắc, tạo ra các tác phẩm đƣợc thụ cảm chủ yếu nhờ vẻ đẹp hoặc 

sức mạnh cảm xúc [179].  

Tác giả Duane & Sarah Preble trích dẫn lại định nghĩa Nghệ thuật nhƣ 

là đặc trưng, là sản phẩm, hoặc là cách biểu đạt của cái đẹp, một cách lôi 

cuốn, hoặc hơn ý nghĩa thông thường [196, tr.2]. 

Trong nhiều công trình nghiên cứu về mỹ thuật học khác, nhiều tác giả 

ngoài nƣớc còn không cố gắng đƣa ra một định nghĩa về Nghệ thuật, mà đi 

vào phân tích các vấn đề có liên quan để ngƣời đọc tự nhận thức, tự cảm nhận 

để từ đó hình thành một khái niệm cho riêng mình nhƣ ở một số công trình 

nghiên cứu về lý thuyết tạo hình của trong Art fundamentals: Theory & 

Practice [187]; Living with art [188]; Artforms: An introduction to the visual 

arts [196] … Điển hình nhƣ trong Living with art, Gilbert (1992) gợi ý cho 

ngƣời đọc nhìn nhận Nghệ thuật nhƣ là sản phẩm của văn hóa, là sự biểu đạt 

của ngƣời nghệ sĩ, là phƣơng tiện để họ kể chuyện, giúp công chúng trải 

nghiệm, nó có thể đẹp hay xấu, có thể hiện thực hay phi hiện thực. Nghệ thuật 

là một phƣơng tiện giao tiếp nếu công chúng có thể thƣởng thức, lắng nghe, 

suy nghĩ và cảm nhận [188]. 

Tại sao lại có sự biến đổi nhƣ vậy? Theo các học giả phƣơng Tây, nửa 

cuối thế kỷ XX phát triển nở rộ của các trào lƣu nghệ thuật thử nghiệm. Sử 

dụng cách hiểu về mỹ thuật theo định nghĩa truyền thống khó phân định các 

tác phẩm nghệ thuật thử nghiệm đó. Chẳng hạn định nghĩa thế nào về một tác 

phẩm Nghệ thuật Trình diễn hay Nghệ thuật Sắp đặt; rồi những tác phẩm 
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nghệ thuật kết hợp với các phƣơng tiện nghe nhìn? Định nghĩa thế nào khi các 

hình ảnh điện tử cũng đƣợc chấp nhận là Nghệ thuật. Một số tác phẩm nghệ 

thuật đƣơng đại đƣợc lƣu giữ trong máy tính và một số tác phẩm khác biến 

mất mãi mãi chỉ vài giây sau khi chúng đƣợc tạo ra. Trong “But is it art?” 

(Thế mà là nghệ thuật ư?) học giả Cynthia Freeland phải thừa nhận “Lý thuyết 

nghệ thuật không giống với các lý thuyết khoa học…” và “dƣờng nhƣ chả có bất 

kỳ quy luật nào của nghệ thuật có thể dự đoán đƣợc hành vi của các nghệ sĩ, 

hay có thể tƣờng giải đƣợc “sự tiến hóa” của lịch sử nghệ thuật nhờ vào việc 

lên chi tiết những yếu tố nào giúp sáng tạo “thành công” một tác phẩm đẹp đẽ 

hay có ý nghĩa” [47, tr.325]. Cynthia Freeland cũng phải thừa nhận những nỗ 

lực định nghĩa nghệ thuật cũng chỉ là những cố gắng nhằm “cơ cấu lại một sự đa 

dạng đến hoa mắt của các hiện tƣợng để rồi gắng sức tìm ra những điểm chung 

nào đó giúp chúng trở nên đặc biệt” [47, tr.326]. Trong cuốn Câu chuyện nghệ 

thuật, H.Gombrich cho rằng do nghệ thuật thế kỷ XX hƣớng tới “cái ao ƣớc 

có đƣợc vẻ đơn sơ và tự nhiên nhƣ trẻ thơ” và cái gọi là “mối quan tâm dành 

cho “hội họa thuần túy””[53, tr.478]. H.Gombrich cũng liệt kê ra 8 yếu tố đã 

làm thay đổi vị thế của nghệ thuật và nghệ sĩ trong xã hội hiện đại hay chính 

là thay đổi quan niệm về nghệ thuật của công chúng. 8 yếu tố đó là: (1) Kinh 

nghiệm của con ngƣời về tiến bộ và sự thay đổi; (2) Sự phát triển của khoa 

học công nghệ; (3) Mong ƣớc thoát khỏi khoa học công nghệ của nghệ thuật; 

(4) Những tiền đề tâm lý nhất định về nghệ thuật và nghệ sĩ; (5) Cách thức 

thực hiện nghệ thuật; (6) Thay đổi trong giảng dạy nghệ thuật; (7) Sự phát 

triển của nghệ thuật nhiếp ảnh; (8) Sự nhiệt tình của công chúng, thái độ 

khoan dung rộng mở của giới phê bình. Thậm chí nhƣ H.Gombrich khẳng 

định “bạn không buộc phải dùng cọ nếu thích vãi màu” và “có thể gửi rẻ rách 

đi triển lãm và thách đố các nhà tổ chức dám từ chối nó” [53, tr.488]. 

Nhƣ vậy, mỹ thuật thế kỷ XX đã phát triển thành một xu hƣớng xã hội 

và văn hóa vƣợt khỏi nội hàm của khái niệm mỹ thuật theo cách hiểu truyền 
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thống. Do đó, trên thực tế, việc sử dụng thay thế khái niệm Art với fine art là 

phù hợp với vì khái niệm Art – Nghệ thuật có cách hiểu rộng hơn, đáp ứng 

phần nào sự mở rộng nhanh chóng về nội hàm của khái niệm này. 

Các thành tố nội hàm 

Từ sự đa dạng trong các quan niệm về mỹ thuật/Nghệ thuật nên việc 

phân loại cũng chƣa thống nhất và ngày càng có xu hƣớng mở rộng. Theo cách 

định nghĩa hiện có thì có nhiều cách xác định các thành tố nội hàm của mỹ 

thuật nhƣ: mỹ thuật bao gồm hội họa và điêu khắc; hoặc bao gồm hội hoạ, đồ 

hoạ, điêu khắc, kiến trúc [8]; hoặc gồm các ngành cơ bản nhƣ: hội hoạ, điêu 

khắc, kiến trúc và mỹ thuật ứng dụng [25]. Trong khi đó, ở các công trình của 

các học giả nƣớc ngoài thì thành tố nội hàm của Nghệ thuật càng đƣợc mở 

rộng. Gilbert (1992), Living with art [188] phân loại Nghệ thuật ra thành 2 

nhóm: hai chiều (2D media) bao gồm hội họa, đồ họa tạo hình, đồ họa in ấn, 

nhiếp ảnh/ phim/video, thiết kế đồ họa; và ba chiều (3D media) bao gồm điêu 

khắc, đồ thủ công, kiến trúc, thiết kế môi trƣờng. Từ điển Britannica phân loại 

Nghệ thuật bao hàm những phương tiện đa dạng như hội họa, điêu khắc, đồ 

họa in ấn, đồ họa tạo hình, nghệ thuật trang trí, nhiếp ảnh và sắp đặt [180].  

Tuy nhiên, ngƣời Việt Nam đã quen với việc sử dụng từ mỹ thuật nhƣ 

một thuật ngữ để chỉ các loại hình nhƣ hội họa, điêu khắc; trong khi khái niệm 

nghệ thuật đƣợc dùng để chỉ các loại hình nghệ thuật nhƣ mỹ thuật, âm nhạc, 

múa, nghệ thuật trình diễn, sân khấu, điện ảnh. Từ điển Tiếng Việt thể hiện 

quan niệm này: 

 Nghệ thuật (dt) Công việc làm có đƣờng lối, phƣơng pháp, để tỏ ý 

thức, tình cảm hay lý tƣởng của mình trên ba chỗ nhắm: Chân, thiện 

và mỹ: Ngƣời ta đã thống nhất ý chí về nghệ thuật và sắp chúng 

theo thứ tự: 1) Âm nhạc, 2) Vũ điệu, 3) Hội họa, 4) Điêu khắc, 5) 

Kiến trúc, 6) Ca kịch, 7) Điện ảnh [170]. 
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Thực tế này làm cho việc tiếp cận và chuyển ngữ các tài liệu nƣớc 

ngoài thêm phức tạp. Đây cũng là vấn đề về ngữ nghĩa mà một số nƣớc châu Á 

gặp phải trong đó có Trung Quốc. Thậm chí, theo học giả Xing Li (Sở Nghiên 

cứu Nghệ thuật học Học viện Nghệ thuật Nam Kinh) thì ở Trung Quốc cũng 

xảy ra một tình trạng nhầm lẫn về mặt thuật ngữ  vì, ngƣời Trung Quốc “luôn 

đƣợc sử dụng để “mỹ thuật” dịch chữ “art” và “Art” trong tiếng Anh. Việc 

dùng thuật ngữ mỹ thuật nhƣ hiện đang dùng hôm nay đã thực sự tạo nên 

những cuộc tranh luận rối loạn cả trong và ngoài quy mô nghệ thuật [91]. 

Việc thay đổi thói quen, ý niệm trong cách dùng các thuật ngữ này đòi hỏi 

phải có sự thay đổi sâu xa trong nhận thức cũng nhƣ đòi hỏi bƣớc đi tiên phong 

của các trƣờng đào tạo mỹ thuật hàng đầu trên cả nƣớc. Vì vậy, ở nƣớc ta, nhằm 

giảm đi những rắc rối trên phƣơng diện quản lý Nhà nƣớc liên quan tới khái 

niệm mỹ thuật/Nghệ thuật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2013/CP về 

hoạt động mỹ thuật nhằm phần nào định danh về mặt pháp lý các thành tố nội 

hàm của khái niệm mỹ thuật. Trong Nghị định này, Điều 3 đã quy định: 

1. Tác phẩm mỹ thuật là tác phẩm đƣợc thể hiện bởi đƣờng nét, 

màu sắc, hình khối, bố cục, bao gồm: 

a) Hội họa: Tranh sơn mài, sơn dầu, lụa, bột màu, màu nƣớc, giấy 

dó và các chất liệu khác; 

b) Đồ họa: tranh khắc gỗ, khắc cao su, khắc thạch cao, in độc bản, 

in đá, in lƣới, tranh cổ động, thiết kế đồ họa và các chất liệu khác; 

c) Điêu khắc: tƣợng, tƣợng đài, phù điêu, khối biểu tƣợng; 

d) Nghệ thuật sắp đặt và các hình thức nghệ thuật đƣơng đại khác [13] 

Tuy nhiên, cách hiểu này có phần khiên cƣỡng khi cố gắng đƣa vào khuôn 

khổ mỹ thuật các loại hình nghệ thuật đƣơng đại khác. 

Qua phân tích trên, tác giả luận án nhận thấy mỹ thuật/Nghệ thuật là 

một khái niệm hàm chứa nhiều nội dung tùy thuộc ngữ cảnh và góc độ tiếp 

cận. Bên cạnh đó, do không thể thống nhất việc sử dụng từ mỹ thuật hay Nghệ 

thuật trong các công trình nghiên cứu mỹ thuật có tham khảo nguồn tƣ liệu 
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nƣớc ngoài, nên thuật ngữ mỹ thuật đƣợc sử dụng khi đề cập đến các hoạt 

động tạo hình trong bối cảnh Việt Nam và thuật ngữ Nghệ thuật (Nghệ thuật 

với chữ N) đƣợc sử dụng khi trích dẫn các nguồn tài liệu nƣớc ngoài.  

Tác giả luận án cũng đƣa ra một định nghĩa về mỹ thuật làm định 

hƣớng cho việc nghiên cứu: Mỹ thuật là một loại hình nghệ thuật sử dụng 

hình thức biểu đạt bằng ngôn ngữ tạo hình như đường nét, hình khối, màu 

sắc, ánh sáng… với nhiều chất liệu và phương tiện chuyển tải khác nhau. 

Định nghĩa này cố gắng kết hợp các cách tiếp cận khác nhau nhằm đƣa ra một 

định nghĩa bao quát phần nào do sự phát triển nhanh chóng của các phƣơng 

tiện chuyển tải ý tƣởng tạo hình của các họa sĩ. 

1.2.1.2. Mỹ thuật Hà Nội 

Trong mỹ thuật, phong cách nghệ thuật là toàn bộ những đặc trƣng bất 

biến, tuần hoàn và rõ nét ở một cá nhân hoặc một nhóm nghệ sĩ [25]. Ví dụ, 

trong hội hoạ, một phong cách riêng biệt có thể đƣợc tạo ra từ nhiều yếu tố- 

chất liệu sử dụng, kiểu vẽ, nét bút, màu sắc, xử lý hình tƣợng nghệ thuật, lựa 

chọn chủ đề, mức độ phản ánh thế giới tự nhiên (tƣợng trƣng hay trừu 

tƣợng)… Theo R.Gilbert, phong cách có thể đƣợc gắn với nền văn hoá; gắn 

với một khoảng thời gian và địa điểm cụ thể [188]. Trong trƣờng hợp đối 

tƣợng nghiên cứu của luận án, mỹ thuật Hà Nội có đƣợc nhìn nhận với tƣ cách là 

một phong cách nghệ thuật; mỹ thuật Hà Nội khác gì với các tác phẩm mỹ thuật 

ở các thành phố khác nhƣ TP. HCM, Huế…; mỹ thuật Hà Nội có sự riêng biệt 

về quan niệm, phong cách nghệ thuật hay thực hành nghệ thuật hay không? 

Cần đặt trong bối cảnh rộng hơn để làm rõ vấn đề này, nhƣng có thể thấy 

rằng, ngay từ những ngày đầu thành lập Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông 

Dƣơng, Hà Nội đã trở thành nơi định cƣ của nhiều hoạ sĩ tƣơng lai, vốn 

không xuất thân từ Hà Nội. Từ nền tảng văn hiến lâu đời cộng với quá trình 

đào tạo bài bản, Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng đã tạo nên bản sắc 

riêng có cho mỹ thuật của một thành phố thủ đô. Tuy nhiên, có sự không đồng 

thuận về quan điểm coi mỹ thuật Hà Nội là một phong cách nghệ thuật; nên 
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việc giới thuyết Mỹ thuật Hà Nội/Phong cách Hà Nội/Nghệ thuật Hà 

Nội/Trƣờng phái Hà Nội là một hƣớng nghiên cứu nhiều tác giả trong nƣớc 

đã đề cập tới.  

Tác giả Quang Việt trong cuốn Mỹ thuật Thủ đô Hà Nội thế kỷ 20 [123] 

cho rằng có Trường phái Hà Nội; theo đó, thuật ngữ Trường phái Hà Nội xuất 

phát từ tiếng Pháp L’ecole de Hanoi [123] ban đầu chỉ dùng để phân biệt một 

cách giản đơn giữa các trƣờng đào tạo mỹ thuật ở Việt Nam thế kỷ XX nhƣ 

Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng và các trƣờng Mỹ thuật  khác ở Thủ 

Dầu Một, Biên Hòa, Gia Định và Phnom Penh. Tác giả Quang Việt cũng cho 

rằng trƣờng phái Hà Nội hình thành dựa trên những nguyên tắc đào tạo mỹ 

thuật hàn lâm đƣợc phát triển xuyên suốt lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam, 

từ Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng đến Trƣờng Đại học Mỹ thuật 

Việt Nam ngày nay, kết hợp với nền tảng mỹ thuật truyền thống nhằm xây 

dựng bản sắc riêng, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới hội nhập. Quan điểm này 

cũng cho thấy vai trò quan trọng của mỹ thuật Hà Nội trong lịch sử mỹ thuật 

Việt Nam. Trên thực tế, nói đến mỹ thuật Hà Nội là tức là tóm lƣợc lịch sử 

phát triển mỹ thuật cả nƣớc nhƣ vì hai lý do: Thứ nhất, Hà Nội là nơi hình 

thành là phát triển của mỹ thuật Việt Nam với sự ra đời của Trƣờng Mỹ thuật 

Đông Dƣơng, đánh dấu bƣớc chuyển từ truyền thống sang hiện đại [123]; 

Thứ hai, Mỹ thuật Hà Nội có ảnh hƣởng sâu rộng nhất đến mỹ thuật cả nƣớc. 

Vì vậy, sau năm 1975 trở lại đây, Hà Nội vẫn giữ vị trí trung tâm về mỹ thuật 

của cả nƣớc. Có thể thấy rằng, trƣờng phái Hà Nội ở đây đƣợc hiểu nhƣ một 

trƣờng phái nghệ thuật, chỉ nhóm họa sĩ Hà Nội có chung quan niệm, khuynh 

hƣớng sáng tác.  

Nguyễn Đình Đăng và Nguyễn Hùng cũng đề cập đến phong cách Hà 

Nội. Nguyễn Đình Đăng coi đó là phong cách sống, hơn là phong cách trong mỹ 

thuật [162], hàm ý không có cái gọi là phong cách Hà Nội với tƣ cách là một 

phong cách nghệ thuật. Phong cách Hà Nội, theo Nguyễn Đình Đăng, với tƣ 
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cách là phong cách sống ngấm vào trong hồn cốt của mỗi một ngƣời sinh sống ở 

Hà Nội và đƣợc bộc lộ trong các tác phẩm mỹ thuật một cách tự nhiên. Tác giả 

Nguyễn Hùng (12/2000) trong “Mấy suy nghĩ về mỹ thuật Hà Nội hôm nay” 

[72] cũng khẳng định nền tảng của phong cách Hà Nội chính là truyền thống 

văn hóa và lịch sử lâu đời của thủ đô Hà Nội, trong tính cách của con ngƣời Hà 

Nội, ở đó sự thanh lịch là đặc điểm của văn hóa Hà Nội. 

Tƣơng tự, tác giả Trịnh Lữ cho rằng có Nghệ thuật Hà Nội và Nghệ 

thuật Hà Nội nên đƣợc hiểu là những tác phẩm của các tác giả đƣợc cho là đại 

diện của Hà Nội ở một thời kỳ nhất định [162]. Vậy họa sĩ nào có thể đại diện 

cho Hà Nội ở một thời kỳ nhất định? Theo Trịnh Lữ, đó là:  

những họa sỹ sinh sống làm việc ở Hà Nội và có tiếng nhờ tác phẩm 

của mình. Tranh của họ có mặt tại các phòng tranh có uy tín của Hà 

Nội, hoặc ở ngay xƣởng vẽ của họ tại Hà Nội. Ai đến Hà Nội cũng 

nghe tiếng họ là họa sỹ ở đây, và có thể tìm thấy mọi thông tin về họ 

và tác phẩm của họ ở những nguồn tin chính thống hoặc không chính 

thống. Dù danh tiếng ấy có thế nào đi nữa thì cũng vẫn là cái khiến 

cho họ trở thành đại diện một thời của hội họa Hà Nội [162]. 

Nghệ thuật Hà Nội theo cách đề cập của Trịnh Lữ chỉ các tác phẩm mỹ 

thuật của nhóm họa sĩ sinh sống và làm việc ở Hà Nội mang lại danh tiếng 

cho Hà Nội, chẳng hạn nhƣ họa sĩ Bùi Xuân Phái… 

Trong Một thời Hà Nội [67], các tác giả cũng nhận định rằng biểu hiện 

của một tính cách Hà Nội trong ngôn ngữ biểu hiện là ít và khiêm nhƣờng. 

Nhƣ vậy, tùy theo quan điểm cá nhân của các nhà nghiên cứu nhƣng 

hầu hết đều cho rằng không thể coi phong cách/trƣờng phái/nghệ thuật Hà 

Nội nhƣ là một trƣờng phái/trào lƣu trong mỹ thuật hiện đại, để có thể định 

danh là Nghệ thuật Hà Nội giống nhƣ Nghệ thuật Sắp đặt (Installation Art)…, 

mà đó chỉ là phong cách sống, văn hiến của ngƣời Hà Nội. Điểm chung của 

các quan điểm này là đều khẳng định việc tồn tại các nhóm nghệ sĩ hoạt động 
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mỹ thuật theo từng khu vực cƣ trú, làm việc và trƣng bày tác phẩm. Trong 

những nhóm nghệ sĩ, mỗi ngƣời có thể có phong cách, quan niệm nghệ thuật 

riêng, nhƣng có điểm chung là văn hóa vùng miền; nhƣ ở trƣờng hợp của mỹ 

thuật Hà Nội là văn hiến ngàn năm của ngƣời Hà Nội. Yếu tố văn hóa vùng 

miền đó ăn sâu trong từng cá nhân. Tuy nhiên, theo tác giả luận án, ở khái 

niệm mỹ thuật Hà Nội, khi tiếp cận từ góc độ nghệ thuật học có thể thấy đặc 

điểm về văn hóa vùng miền là một yếu tố mờ nhạt, không rõ ràng. Một trƣờng 

phái/phong cách trong mỹ thuật phải có đƣợc những yếu tố nêu trên nhƣ có 

đặc trƣng bất biến, rõ nét…, do đó, ở khía cạnh này mỹ thuật Hà Nội chƣa 

đáp ứng đƣợc các tiêu chí trên để trở thành một phong cách nghệ thuật. Bên 

cạnh đó, khó có thể gọi tên nơi cƣ trú khi thƣởng thức, đánh giá hai tác phẩm 

của hai họa sĩ sinh sống ở hai địa bàn khác nhau. Vì vậy, không thể có phong 

cách Hà Nội với tƣ cách là một trƣờng phái nghệ thuật trong mỹ thuật. Có 

chăng thì ở các thành phố lớn trong đó có Hà Nội, các hoạt động liên quan 

đến mỹ thuật nhƣ trƣng bày, quảng bá, mua bán các tác phẩm mỹ thuật sôi nổi 

hơn với tần suất nhiều hơn, phong phú hơn các địa phƣơng khác.  

Việc xác định nội hàm của khái niệm mỹ thuật Hà Nội cũng cần đƣợc 

đặt trong sự so sánh với các thành phố khác để thấy rõ ảnh hƣởng của bối 

cảnh xã hội và văn hóa thành phố Hà Nội đến mỹ thuật. Trƣớc đổi mới, Hà 

Nội với tƣ cách là thành phố thủ đô có phần khép kín, “đóng” về văn hóa, mỹ 

thuật phát triển thuần nhất với phong cách hiện thực xã hội chủ nghĩa đã tồn 

tại từ lâu; do đó, sau khi đổi mới, mở cửa, sức ép trƣớc các luồng văn hóa bên 

ngoài tràn vào là rất lớn. Trong khi đó, chẳng hạn nhƣ ở Huế, sau ngày thống 

nhất đất nƣớc đã thể hiện sự đan xen giữa cái gọi là phong cách Huế truyền 

thống với phong cách hiện thực xã hội chủ nghĩa của miền Bắc [160, tr.88]. 

Hay nhƣ ở TP.HCM, trƣớc năm 1975, đời sống mỹ thuật thành phố đã có sự 

tiếp cận với các trào lƣu văn hóa và nghệ thuật phƣơng Tây, mặc dù cũng với 

xuất phát điểm là những quan điểm thẩm mỹ của ngƣời Pháp thể hiện qua các 

trƣờng mỹ thuật ngƣời Pháp mở ở phía Nam. Bên cạnh đó, TP.HCM, từ trƣớc 
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đến nay, vốn vẫn đƣợc coi là thành phố năng động nhất Việt Nam và trong 

khu vực Đông Nam Á. Yếu tố “mở” ở đây chỉ tăng hay giảm tùy theo điều 

kiện lịch sử của thời kỳ. Rõ ràng tốc độ biến đổi diện mạo mỹ thuật Hà Nội 

thời kỳ đổi mới hoàn toàn khác biệt so với mỹ thuật ở các thành phố khác. Do 

đó, để làm cơ sở cho nghiên cứu, tác giả luận án xác định nội hàm của thuật 

ngữ Mỹ thuật Hà Nội nhƣ sau: Mỹ thuật Hà Nội chỉ các tác phẩm mỹ thuật 

nói chung của các họa sĩ sinh sống, làm việc ở thành phố Hà Nội. Trong 

phạm vi luận án, mỹ thuật Hà Nội cũng đồng nghĩa với mỹ thuật ở Hà Nội và 

đƣợc sử dụng thống nhất là mỹ thuật Hà Nội. 

1.2.1.3. Thời kỳ đổi mới 

Thời kỳ đổi mới là thuật ngữ chỉ một giai đoạn trong lịch sử phát triển 

của Việt Nam. Đổi mới ở đây gắn liền với mở cửa, cải tổ toàn diện. Tuy 

nhiên, thời kỳ đổi mới lại chỉ một khoảng thời gian có dấu mốc mang tính 

tƣơng đối trong lịch sử Việt Nam. Điểm bắt đầu của thời kỳ này- năm 1986 - 

đƣợc xác định bằng một sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (họp từ 15 đến 18/12/1986). Từ Đại hội 

này, những quyết sách quan trọng trong chiến lƣợc phát triển đất nƣớc đƣợc 

đƣa ra. Trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa,  xã hội đều đã có 

những bƣớc chuyển mình hƣớng đến sự đổi mới. Từ việc chuyển hƣớng từ 

kinh tế bao cấp, kế hoạch hóa sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần với 

sự tham gia của các lực lƣợng ngoài quốc doanh, tƣ nhân, nƣớc ngoài với tất 

cả các mô hình tập thể, tƣ nhân, cá thể, liên doanh trong và ngoài nƣớc, các 

hình thức sở hữu tập thể, sở hữu tƣ nhân,… Trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, 

sự tự do trong sáng tác đƣợc khuyến khích bằng phƣơng châm “nói thẳng, nói 

thật” đã mở ra những cơ hội mới, phong phú hơn trong biểu hiện nghệ thuật 

của ngƣời nghệ sĩ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng không đơn độc trong những 

nỗ lực đổi mới. Cùng với trào lƣu đổi mới ở Việt Nam thì đúng vào cao trào 

của công cuộc đổi mới đƣợc gọi là perestroika ở Liên Xô, Đông Âu và cải 



36 

 

cách ở Trung Quốc. Do đó, việc lấy năm 1986 nhƣ là một dấu mốc thời gian 

quan trọng bắt đầu một thời kỳ mới trong lịch sử Việt Nam trở nên phổ biển. 

Hầu hết các học giả trong nƣớc và ngoài nƣớc, mặc dù còn nhiều ý kiến 

khác nhau nhƣng đều khá thống nhất trong việc chấp nhận mốc thời gian 

1986 là điểm khởi đầu của thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, việc xác định mốc thời 

gian kết thúc thời kỳ đổi mới là một vấn đề gây tranh cãi. Thực tế, có nhiều 

quan điểm của các học giả ngoài nƣớc và trong nƣớc về việc xác định thời 

gian của thời kỳ đổi mới. N.Taylor xác định khoảng thời gian của thời kỳ đổi 

mới là 20 năm (1986-2006) và xem đó là phạm vi nghiên cứu trong nhiều 

công trình khác nhau của mình [205]... Trong khi đó, Boi Tran Huynh [206] 

cho rằng 2004 là kết thúc giai đoạn đổi mới; vì cho rằng thập niên 90 của thế 

kỷ XX là khoảng thời gian phát triển cực thịnh của mỹ thuật Việt Nam. Một số 

các công trình trong nƣớc khác lấy mốc thời gian 2006 làm điểm kết thúc của 

thời kỳ đổi mới; trong đó có một số hội thảo nhƣ Hội thảo Mỹ thuật 20 năm 

đổi mới 1986-2006¸ Hội thảo Mỹ thuật Trẻ thời kỳ đổi mới (1986-2006) nhƣ 

là sự tổng kết thực tiễn 20 năm đổi mới của mỹ thuật Việt Nam…  

Trên thực tế, trong nhiều lĩnh vực, đã xuất hiện thuật ngữ hậu đổi mới, 

đặc biệt trong lĩnh vực văn học. Trong lĩnh vực mỹ thuật, thuật ngữ hậu Đổi 

mới xuất hiện trong bài thuyết trình “Chủ nghĩa tập thể và Chủ nghĩa cá nhân 

trong xã hội và nghệ thuật Việt Nam sau đổi mới” của tác giả Natalia 

Kraevskaia ở Hội thảo Mỹ thuật hậu đổi mới Việt Nam đƣợc tổ chức tại Bảo 

tàng Nghệ thuật Singapore tháng 5/2008. Mặc dù không xác định rõ thời gian 

cụ thể của giai đoạn sau đổi mới, những dẫn chứng Natalia Kraevskaia đƣa ra 

đều là các tác phẩm đƣợc sáng tác sau năm 2006.  

Cũng có một số công trình nghiên cứu khác xác định thời gian là 25 

năm, 30 năm tính từ năm 1986 nhƣ Tôn Thị Thảo Miên (chủ biên) (2014), 

Công chúng, giao lưu và quảng bá văn học thời kỳ đổi mới (1986-2010) 

[103]… Quan trọng hơn cả, trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (1/2016), 



37 

 

Đảng đã có báo cáo đánh giá 30 năm đổi mới và khẳng định Đảng và Nhà nƣớc 

ta vẫn đang tiếp tục sự nghiệp đổi mới.  

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới 

khẳng định đƣờng lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; 

con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội của nƣớc ta là phù hợp với thực 

tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và 

những kinh nghiệm bài học đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền 

tảng quan trọng để đất nƣớc ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh 

mẽ trong những năm tới [34] 

Nhƣ vậy, có thể có nhiều cách xác định khác nhau tùy thuộc vào thời điểm 

nghiên cứu của từng tác giả, nhƣng với sự khẳng định trong Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (1/2016), cho thấy nƣớc ta vẫn tiếp tục công cuộc 

đổi mới. Từ đó, thời gian từ 1986-2006 đƣợc xác định là giai đoạn đầu của thời kỳ 

đổi mới. Khoảng thời gian này đƣợc xem là một chu kỳ phát triển của mỹ thuật 

Hà Nội, từ hình thành (năm 1986), phát triển thịnh vƣợng (thập niên 90)  rồi đi 

đến trì trệ, suy thoái (sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1998).  

1.2.2. Lý thuyết nghiên cứu  

1.2.2.1. Lý thuyết hậu hiện đại 

 Có rất nhiều quan niệm, cả đơn giản lẫn siêu hình về chủ nghĩa hậu 

hiệu đại. Ihab Hassan – một trong những chủ thuyết hậu hiện đại- năm 2001, 

đã phải khẳng định rằng càng ngày càng không hiểu về hậu hiện đại, mặc dù 

30 năm trƣớc chính ông đã bàn đến khái niệm này. Việc tìm hiểu nguồn gốc 

của thuật ngữ này dẫn đến phát ngôn của họa sĩ ngƣời Anh John Watkins 

Chapman vào những năm 1870. Có thể nói rằng Chapman là ngƣời đầu tiên 

luận bàn thuật ngữ “chủ nghĩa hậu hiện đại”. Lúc đó, Chapman sử dụng thuật 

ngữ này để bàn về chủ nghĩa Hậu Ấn tƣợng trong mỹ thuật. Còn có một số 

chủ thuyết khác nhƣ nhà triết học Đức Rudolf Pannwitz (1881-1969) nhắc đến 

vào năm 1917 để biểu thị chủ nghĩa hƣ vô trong văn hóa thế kỷ XX; năm 

1934, Federico de Onis cho rằng hậu hiện đại là sự phản ứng đối với các nhà 
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thơ hiện đại; năm 1939, sử gia ngƣời Anh Arnold Toynbee tiếp nhận thuật 

ngữ này với ý nghĩa hoàn toàn khác: sự kết thúc của xã hội tƣ sản “hiện đại” 

phƣơng Tây; năm 1945, nhà sử học nghệ thuật ngƣời Úc Bernard Smith cho 

rằng hậu hiện đại là một trào lƣu hiện thực xã hội trong hội họa, đối trọng với 

chủ nghĩa trừu tƣợng. Những năm 1950, ở Mỹ, Charles Olson sử dụng thuật 

ngữ này trong văn chƣơng. Chỉ đến những năm 60 của thế kỷ XX, thuật ngữ 

hậu hiện đại mới trở nên thông dụng với sự ra đời của các hậu trào lƣu với các 

chủ thuyết Leslie Fielder và Ihab Hassan.  

Trong mỹ thuật, các nhà lịch sử nghệ thuật coi những thập niên cuối 

của thế kỷ XX là của nghệ thuật hậu hiện đại. Trong Art fundamentals: 

Theory & Practice, hậu hiện đại đƣợc giải thích là một thuật ngữ được áp 

dụng với những thể thức nghệ thuật mới do một thế hệ hoạ sĩ trẻ tạo nên, mặc 

dù có một số họa sĩ già lớn tuổi hơn cũng chia sẻ quan điểm [187, tr.312]. 

Các tác giả này cũng cho rằng thuật ngữ hậu hiện đại đƣợc dùng cho rất nhiều 

các phong cách nghệ thuật khác nhau xuất hiện từ cuối thập niên 60 và 70; tất 

cả những thử nghiệm nghệ thuật trong hơn 30 năm cuối thế kỷ XX đều nằm 

trong phạm vi của nghệ thuật hậu hiện đại. Nhƣng nghệ thuật hiện đại kết 

thúc vào thời điểm nào, nghệ thuật hậu hiện đại bắt đầu ra sao vẫn là những 

vấn đề cần có sự nghiên cứu nghiêm túc. Trên thực tế, giữa chủ nghĩa hiện đại 

và hậu hiện đại không có ranh giới. Bởi trong lịch sử nghệ thuật, với tốc độ 

phát triển nhanh chóng của các trào lƣu nghệ thuật hiện đại, trào lƣu này 

dƣờng nhƣ phủ định trào lƣu trƣớc đó, nên cái hiện đại, cái cách mạng luôn 

luôn mâu thuẫn với những gì đến ngay trƣớc nó. Hay nói cách khác, cái hiện 

đại luôn xung đột với những gì đến ngay trƣớc nó, vậy phải chăng khi cái hiện 

đại xung đột với chính nó thì nó không tránh khỏi trở thành hậu hiện đại. Hậu 

hiện đại là cái đích trong chặng đƣờng lịch sử cách tân của chủ nghĩa hiện đại. 

Các trào lƣu, trƣờng phái biến thể mới nối tiếp các biến thể trƣớc một cách 

liên tục, không có giới hạn về thời gian, dƣờng nhƣ hòa nhập làm một trong 

một, trong một chuỗi liên tục của nghệ thuật hậu hiện đại.  

Dƣới góc độ văn hóa học, hậu hiện đại là một thuật ngữ mô tả những xu 

hƣớng văn hóa và các phong trào văn hóa nói chung của sau thời hiện đại. Tƣ 

tƣởng hậu hiện đại trong văn hóa thƣờng nhấn mạnh đến xu hƣớng tạo dựng, 
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chủ nghĩa lý tƣởng, thuyết tƣơng đối, đa nguyên, đa dạng và chủ nghĩa hoài 

nghi trong cách tiếp cận với tri thức và sự hiểu biết. Trong đó J.F.Lyotard 

(1924 - 1998), nhà triết học Pháp, cho rằng hậu hiện đại là sự hoài nghi đối 

với mọi chân lí đƣợc coi hoặc hy vọng sẽ trở thành cái phổ quát, tuyệt đối 

hoặc tối hậu [3]. Lyotard cũng cho rằng triết học hậu hiện đại thoát thai từ 

tinh thần của nghệ thuật hậu hiện đại và nêu lên 3 bƣớc của diễn trình thoát 

thai đó: Đầu tiên là những trải nghiệm về sự đối lập của chủ nghĩa hiện thực 

trong nghệ thuật với các phong trào nghệ thuật mang tính thử nghiệm; thứ hai, 

trải nghiệm sự đối lập với cái đẹp và cái cao cả; thứ ba, phát triển thành triết 

học hậu hiện đại [100, tr.18]. 

Bên cạnh đó, còn có quan niệm cho rằng văn hóa của chủ nghĩa hậu 

hiện đại đã khuyếch trƣơng ra từ trong “vỏ bọc văn hóa” riêng trƣớc kia, đi 

vào cuộc sống thƣờng nhật của mọi ngƣời, trở thành sản phẩm tiêu dùng. Văn 

hóa hậu hiện đại hoàn toàn đại chúng hóa, khoảng cách của văn hóa tao nhã 

với văn hóa thông tục, của văn hóa thuần khiết với văn hóa thông tục đang 

mất đi. Thƣơng mại hóa đi vào văn hóa, hay nói cách khác, tác phẩm nghệ 

thuật đã trở thành hàng hóa, thậm chí thƣơng mại hóa đã ảnh hƣởng đến tƣ 

duy của con ngƣời [186].  

Hậu hiện đại mang tinh thần thời đại chứ không chỉ thuần là văn 

nghệ nhƣ một số trào lƣu khác (nhƣ tƣợng trƣng, siêu thực chẳng 

hạn). Là một trạng thái tâm thức (state of mind), nên rất khó để định 

nghĩa Hậu hiện đại là gì, bởi nó chống lại những khái niệm tuyệt 

đối, chống lại những nguyên lí bất di bất dịch... và chống lại (hay 

phá dỡ, phá bỏ) đại tự sự [125]. 

Tuy nhiên, văn hóa hậu hiện đại ở phƣơng Đông và phƣơng Tây không 

hoàn toàn đồng nhất. 

hậu hiện đại có hai bộ mặt – đông và tây. Cái ở phƣơng Tây là sự tự 

hủy, thì ở phƣơng Đông lại là sự giải phóng và sự trở về mình. 

Ngay thái độ khinh miệt và hoài nghi theo lối hậu hiện đại đối với 

lý tính đã chứa đựng trong mình một cái gì đó phƣơng Đông. 

Nhƣng ở phƣơng Đông còn diễn ra một cái lớn hơn là sự phá hủy 
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tâm thức phƣơng Tây bị từ ngoài buộc vào: vẫn dƣới những hình 

thức hậu hiện đại, ở đây còn diễn ra song song quá trình thức tỉnh 

logic văn hóa riêng của phƣơng Đông [22] 

Sự xuất hiện của chủ nghĩa hậu hiện đại không thể tách rời với hai giai 

đoạn đầu của chủ nghĩa tƣ bản ở phƣơng Tây, do đó một số đặc điểm của văn 

hóa hậu hiện đại phƣơng Tây đƣợc mô tả nhƣ sau: (1) nền tảng kinh tế thúc đẩy; 

(2) đa văn hóa; (3) chấp nhận sự khác biệt; (4) xã hội kiến tạo; (5) hậu cấu trúc 

luận; (6) tính chất khoái lạc thẩm mỹ… Trong khi đó, ở các nƣớc thế giới thứ ba 

lại có những đặc điểm nhất định do sự khác biệt về văn hóa và xã hội.  

Ở Việt Nam, khi nói đến hậu hiện đại, Trịnh Lữ cũng cho rằng: 

thái độ hậu hiện đại của Lyotard hình nhƣ đang đƣợc coi là đích đến 

sáng giá của nghệ thuật, bắt nguồn từ tâm lý hoài nghi đích thực và đƣợc 

khích lệ mạnh mẽ bởi mong muốn hội nhập với thế giới [95, tr.14] 

Tóm lại, mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau, nhiều chủ thuyết khác 

nhau, trong phạm vi luận án, chủ nghĩa hậu hiện đại đƣợc xác định là một trào 

lƣu văn hóa toàn cầu thể hiện tính đa văn hóa, chấp nhận sự đa dạng, sự khác 

biệt, lai tạp thể hiện mong muốn hòa nhập với thế giới; sự hoài nghi đối với 

mọi chân lí đƣợc coi hoặc hy vọng sẽ trở thành cái phổ quát, tuyệt đối hoặc 

tối hậu; thật giả lẫn lộn; thƣơng mại hóa sản phẩm hàng hóa văn hóa. Ngoài 

ra, thuật ngữ này cũng đƣợc sử dụng trong mỹ thuật để chỉ những trào lƣu 

nghệ thuật mới với các phƣơng pháp biểu đạt đa dạng, phi truyền thống, phá 

cách; có sự hỗ trợ của khoa học công nghệ và đƣợc thể hiện trong nhiều 

không gian và nơi chốn chƣa từng đƣợc sử dụng trƣớc đó.  

1.2.2.1. Vận dụng lý thuyết hậu hiện đại trong việc nhận diện mỹ thuật Hà Nội 

thời kỳ đổi mới 

Có thể nói rằng, phƣơng pháp tiếp cận nghệ thuật từ góc độ văn hóa 

học của nghệ thuật (hay có thể gọi theo nhà nghiên cứu Phan Thu Hiền là văn 

hóa học nghệ thuật [57]) hình thành ở khu vực giao thoa giữa nghệ thuật học 

và văn hóa học: Văn hóa học nghệ thuật nghiên cứu nghệ thuật nhƣ một thiết 
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chế nền tảng của văn hóa; trong mối quan hệ qua lại nhiều chiều với văn hóa. 

Văn hóa học nghệ thuật coi nghiên cứu các tác phẩm nghệ thuật/nền nghệ 

thuật nhƣ là phƣơng tiện để nhằm mục đích hiểu biết những nền văn hóa đã 

sản sinh, nuôi dƣỡng, là môi trƣờng hoạt động của các tác phẩm nghệ 

thuật/nền nghệ thuật đó. Hệ tọa độ của văn hóa học nghệ thuật là hiện tƣợng 

văn hóa/nền văn hóa, mà đối với một nền văn hóa thì chủng tộc chỉ là một 

khía cạnh thuộc về chủ thể văn hóa. Văn hóa học vốn đã không phân biệt giữa 

xã hội truyền thống với xã hội hiện đại, môi trƣờng nông thôn hay môi trƣờng 

thành thị nên có thể nói rằng nghiên cứu văn hóa học nghệ thuật còn bao trùm 

nghệ thuật của những nền văn hóa, văn minh lớn, phát triển cao; cả nghệ thuật 

của văn hóa đô thị, cả nghệ thuật hiện đại, đƣơng đại. Do đó, phƣơng pháp 

tiếp cận nghệ thuật từ góc độ văn hóa học đƣợc tác giả luận án phát triển theo 

hƣớng nghiên cứu tìm  kiếm ý nghĩa, giá trị văn hóa của một giai đoạn phát 

triển của mỹ thuật. Phƣơng pháp tiếp cận này sẽ giúp tác giả luận án lựa chọn 

những vấn đề phù hợp và trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.  

Từ đó, lý thuyết hậu hiện đại đƣợc vận dụng trong việc nhận diện mỹ 

thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới nhƣ sau:  

Thứ nhất, mỹ thuật Hà Nội trong thời kỳ đổi mới cùng với sự thúc đẩy 

của yêu cầu tự do sáng tác trong Nghị quyết 05-NQ/TW có điều kiện tiếp xúc 

với các luồng văn hóa nƣớc ngoài, trong đó có văn hóa hậu hiện đại, một cách 

sâu rộng nhất so với trƣớc những năm 80 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, bối cảnh 

mở cửa đổi mới của Việt Nam trong giai đoạn này lại có những đặc điểm 

khác biệt so với bối cảnh ra đời của chủ nghĩa hậu hiện đại ở phƣơng Tây. 

Thứ hai, các họa sĩ sinh sống và làm việc ở Hà Nội có sự tiếp cận thị 

trƣờng mỹ thuật nhanh nhạy hơn so với các họa sĩ ở các địa phƣơng khác, do 

đó yếu tố kinh tế là một yếu tố quan trọng tác động đến diện mạo của mỹ 

thuật thời kỳ đổi mới.  

Thứ ba, theo Lyotard, đặc trƣng của hậu hiện đại là sự đa dạng của 

nhiều thái độ và cách tiếp cận khác nhau. Đặc điểm của mỹ thuật Hà Nội 
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trong thời kỳ đổi mới do tính chất tự do trong sáng tạo đƣợc đề cao hơn các 

thời kỳ trƣớc đó nên mỹ thuật khá đa dạng, phần nào làm mất đi sự thuần nhất 

và những giá trị khác của nền mỹ thuật cách mạng. 

Thứ tư, mỹ thuật đổi mới mang tinh thần hậu hiện đại, sẽ tạo ra những 

thành tựu, những giá trị nhất định cho mỹ thuật Việt Nam; từ đó có thể rút ra 

những bài học kinh nghiệm cho một thời kỳ hội nhập sâu rộng hơn nữa. 

Tiểu kết chƣơng 1 

Tổng quan tình hình sƣu tầm, nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam nói 

chung và mỹ thuật thời kỳ đổi mới, có thể nhận thấy, các công trình của các 

học giả trong và ngoài nƣớc chủ yếu tiếp cận ở góc độ lịch sử nghệ thuật. 

Việc nghiên cứu mỹ thuật, đặc biệt dƣới góc độ văn hóa học còn khiêm tốn. 

Rõ ràng sự biến đổi trong khái niệm về mỹ thuật/Nghệ thuật khiến khái 

niệm mỹ thuật hiện nay đƣợc sử dụng với nội hàm khá rộng, không chỉ đơn 

thuần dừng ở các loại hình nghệ thuật tạo hình truyền thống nhƣ hội họa, điêu 

khắc hay mỹ thuật ứng dụng. Việc giới thuyết khái niệm công cụ mỹ thuật và  

mỹ thuật Hà Nội là một trong những đóng góp quan trọng của luận án, làm cơ 

sở để triển khai các nội dung nghiên cứu tiếp theo. Chƣơng 1 cũng tập trung 

vào việc xác định phạm vi thời gian của thời kỳ đổi mới nhằm làm sáng tỏ 

một số quan điểm khác nhau về vấn đề này. Mặc dù đã có những phá rào 

trong kinh tế, văn hóa và mỹ thuật từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX nhƣng 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp năm 

1986 đề xƣớng công cuộc đổi mới, do đó, năm 1986 đƣợc coi là mốc đánh 

dấu sự đổi mới toàn diện của đất nƣớc trên nhiều lĩnh vực trong đó có văn 

hóa, nghệ thuật. Giai đoạn 20 năm trong quá trình đổi mới (1986-2006) là 

khoảng thời gian phù hợp cho nghiên cứu của luận án. Trên cơ sở xác định 

khái niệm công cụ mỹ thuật Hà Nội và các khái niệm liên quan, từ đó đi vào 

nhận diện những nhân tố tác động đến mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới nhƣ 

bối cảnh kinh tế, chính trị, văn hóa và vai trò tự do sáng tạo, bản sắc văn hóa 

dân tộc. Đó là những vấn đề đƣợc trình bày trong chƣơng tiếp theo. 
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Chƣơng 2 

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN 

 MỸ THUẬT HÀ NỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI  

 

2.1. Công cuộc đổi mới toàn diện, triệt để đất nƣớc  

2.1.1. Tạo điều kiện cho kinh tế và du lịch phát triển, cải thiện đời sống của 

nhân dân 

Đại hội lần thứ VI (12/1986) đã chính thức khởi xƣớng sự nghiệp đổi 

mới - một công cuộc đổi mới toàn diện và triệt để. Đây là Đại hội đầu tiên của 

Đảng có nhiều sự thay đổi chƣa từng có tiền lệ, ngay từ khi Bộ Chính trị đƣa 

ra dự thảo để cơ sở thảo luận cho đến khi trở thành Nghị quyết thay đổi vận 

mệnh của dân tộc. Để thấy hết tầm quan trọng của Đại hội lần này, cần đặt 

Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bức tranh toàn cảnh 

thời điểm đó. Về mặt tổng quan, Việt Nam sau chiến tranh là một nƣớc nghèo, 

phần lớn dựa vào sản xuất nông nghiệp với những hậu quả do chiến tranh để lại 

quá nặng nề, tình hình kinh tế- xã hội chƣa ổn định, có nhiều khó khăn phức 

tạp, việc xây dựng lại đất nƣớc đặt trong bối cảnh đầy thách thức. 

Ngoài nước: Từ năm 1977-1978, toàn bộ tuyến biên giới Tây Nam bị 

quân Pol Pot đánh phá. Lính Khơme Đỏ đã tấn công vào hầu khắp các xã biên 

giới, cƣớp bóc của cải, tàn sát dân lành. Cuối năm 1978, Việt Nam đƣa quân 

sang cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi sự diệt chủng của chính quyền Pol 

Pot. Việc duy trì một quân số rất lớn ở trong nƣớc cũng nhƣ trên đất 

Campuchia để gìn giữ và làm nghĩa vụ quốc tế là một gánh nặng đè lên ngân 

sách vốn đã quá yếu và một dân tộc đã quá mệt mỏi sau nhiều thập niên chiến 

tranh. Đầu năm 1979, tiếp tục chiến tranh biên giới phía Bắc và gây những 

tổn thất rất nặng nề. Cũng vào cuối năm 1978 và liên tiếp cả năm 1979, thiên 

tai lũ lụt diễn ra trên địa bàn cả nƣớc khiến cho kinh tế, đời sống nhiều địa 

phƣơng bị đảo lộn.  
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Trong nước: Dân số tăng nhanh cũng làm cho nền kinh tế vốn đã khó 

khăn lại càng khó khăn hơn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê những năm 

đầu thập niên 80, cả nƣớc có hơn 58 triệu dân (so với tổng dân số năm 1979 là 

hơn 43 triệu dân), riêng dân số thành phố Hà Nội là 2.878.300 ngƣời (số liệu 

năm 1984) với 01 thành phố, 15 quận huyện và 364 xã phƣờng trực thuộc [145]. 

Tỉ lệ tăng dân số lên đến 2,2 %/ năm; lực lƣợng lao động tăng 3,5%/năm. Với 

tỉ lệ dân số tăng nhanh nhƣ vậy, để đảm bảo đời sống và tránh đi vào khủng 

hoảng thì theo phân tích của các tổ chức kinh tế quốc tế, kinh tế Việt Nam 

phải tăng trƣởng 7%/năm, nhƣng trên thực tế con số này chỉ là 5,7%. Một 

chuyên gia kinh tế nƣớc ngoài ƣớc tính tỉ lệ thất nghiệp ở Việt Nam đầu 

những năm 80 của thế kỷ XX phải vào khoảng hơn 20% [191] trong khi con 

số chính thức từ phía chính phủ Việt Nam công bố là 23,8%. Số ngƣời thất 

nghiệp lên đến 6 triệu ngƣời, thậm chí một số tài liệu công bố con số thất 

nghiệp lên đến “11 triệu ngƣời” [191, tr.19].  

Nhƣng nguyên nhân sâu xa hơn cả chính là những sai lầm trong quản lý 

kinh tế vĩ mô: Trên thực tế, trong những giai đoạn nhất định của lịch sử, đặc 

biệt trong hoàn cảnh chiến tranh, cơ chế tập trung bao cấp, kế hoạch hóa có ý 

nghĩa cần thiết, nhƣng lại trở thành một thói quen trong lối sống và cách quản 

lý kinh tế- xã hội và đến thời điểm này đã không còn phù hợp, trở thành một 

lực cản to lớn kìm hãm sự phát triển kinh tế- xã hội. Kế hoạch hóa quan liêu đã 

gây ra rất nhiều khó khăn trên mọi lĩnh vực, tạo ra một chuỗi phản ứng liên 

hoàn trong đời sống: Nhà nƣớc không cung ứng đủ vật tƣ cho các xí nghiệp 

thì sản phẩm quốc doanh cũng không đủ định mức. Không có đủ sản phẩm 

công nghiệp thì không có tiền trả lƣơng cho công nhân, viên chức; Nhà nƣớc 

không có đủ hàng để trao đổi với nông dân để thu mua nông sản theo giá kế 

hoạch. Khi nông dân phải sống với thị trƣờng, mua vật tƣ trên thị trƣờng tự do 

thì họ cũng yêu cầu phải bán thóc theo giá thị trƣờng tự do. Mức huy động 

lƣơng thực đã thấp lại càng giảm sút nghiêm trọng. Trên thị trƣờng hàng tiêu 
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dùng, mậu dịch quốc doanh không có hàng bán ra. Nhiều thành phố lớn thiếu 

gạo, thiếu chất đốt, thiếu điện, thiếu nƣớc,…, ngƣời dân các thành phố lớn 

phải ăn độn khoai, sắn. Các nguồn hàng trong kế hoạch vốn đã eo hẹp lại bị 

thất thoát qua nhiều con đƣờng khác nhau. Cộng với những liệu pháp cải tạo 

[121] công thƣơng, nông nghiệp nhằm xóa bỏ những thành phần kinh tế phi 

xã hội chủ nghĩa lại càng khiến cho khủng hoảng kinh tế- xã hội thêm trầm 

trọng và kéo dài ngay từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX. Thu nhập từ tiền 

lƣơng và phụ cấp và mức chi bình quân cho nhu cầu tối thiểu lại quá thấp do 

bao cấp, tính chất bình quân, bất hợp lý nên giá trị thực tế ngày càng giảm; 

trong khi tiền lƣơng vẫn là nguồn sống chủ yếu của khoảng 6 triệu ngƣời, nếu 

tính thêm số lƣợng ngƣời đƣợc nuôi dƣỡng thì đó là nguồn sống chủ yếu của 

12 triệu ngƣời, tức khoảng 1/5 dân số Việt Nam lúc đó.  

Hệ quả tất yếu của những khó khăn về kinh tế đó chính là những thiếu 

thốn, vất vả trong đời sống vật chất của ngƣời dân. Mức sống của đại bộ phận 

dân cƣ giảm sút nhanh chóng, nhất là cuộc sống của những ngƣời làm công ăn 

lƣơng. Đặc biệt trong lĩnh vực mỹ thuật, những họa sĩ không phải là hội viên 

của Hội nghề nghiệp, hay không có biên chế Nhà nƣớc thì đời sống cực kỳ vất 

vả. Để có thể có tác phẩm, ngoài công sức lao động nghệ thuật, ngƣời nghệ sĩ 

phải thắt lƣng buộc bụng”, thậm chí phải đánh đổi bằng việc chấp nhận một 

mức sống tối thiểu để có đƣợc vật tƣ nghệ thuật phục vụ sáng tạo. Thị trƣờng 

mỹ thuật chƣa hình thành, nên các tác phẩm sau vài lần trƣng bày nếu không 

đƣợc Bảo tàng Mỹ thuật mua lại thì các tác giả chỉ biết trƣng bày ở nhà, càng 

làm cho hoạt động mỹ thuật đi vào bế tắc. Những khó khăn, thiếu thốn trong 

đời sống vật chất càng làm các vấn đề xã hội trở nên trầm trọng hơn, hay nói 

cách khác, nghèo đói trở thành nguồn gốc gây ra nhiều hiện tƣợng tiêu cực, 

rối ren trong xã hội. Tình hình khủng hoảng nêu trên đã buộc Việt Nam phải 

nhìn nhận lại con đƣờng phát triển đi lên bằng những hƣớng phát triển biện 

chứng hơn. Đầu năm 1979, từ Trung ƣơng đến các cấp cơ sở đã có những ý 



46 

 

kiến cho rằng: có lẽ đó không phải là con đƣờng mà Việt Nam có thể lựa chọn 

để đi lên chủ nghĩa xã hội, để phát triển kinh tế, để cải thiện đời sống nhân 

dân, để ổn định tình hình. Ngƣợc lại, trong thực tế, những áp đặt đó đã và 

đang làm cho nền kinh tế trì trệ, kìm nén sự phát triển, sản xuất và lƣu thông 

ách tắc, đời sống nhân dân ngày càng khó khăn.  

Trƣớc tình hình khủng hoảng đó, khoảng năm 1983- 1984, Bí thƣ Thành 

ủy TP.HCM Nguyễn Văn Linh có chủ trƣơng cho một số cơ sở kinh tế của thành 

phố phá rào và chủ trƣơng đó đã trở thành tiêu điểm cho những đánh giá khác 

nhau và là chủ đề tranh luận trọng tâm trong Đảng: đó là tích cực hay tiêu cực; là 

biểu hiện của tƣ bản chủ nghĩa hay đáng đƣợc khen ngợi vì trên thực tế đã có 

những thay đổi mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt. Trƣớc Hội nghị Trung ƣơng 8 

khóa V (1982-1986), Bí thƣ Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Linh tổ chức 

mời các đồng chí lãnh đạo Đảng lúc đó là Lê Duẩn, Trƣờng Chinh và Phạm 

Văn Đồng đi tham quan các cơ sở kinh tế của thành phố. Sau khi đi xem xét 

trực tiếp và nghe báo cáo tại chỗ của một số cơ sở kinh tế, đồng chí Trƣờng 

Chinh đã thừa nhận hiệu quả rõ rệt của cách làm đổi mới này và cho rằng cần 

nhìn thẳng vào sự thật. Đây đƣợc xem là tinh thần cơ bản, cốt lõi của ý tƣởng 

đổi mới. Có lẽ xuất phát những phá rào đổi mới đó, cho nên ngay từ đầu, 

TP.HCM đã năng động hơn, “mở” hơn so với Hà Nội trong mọi lĩnh vực của 

đời sống kinh tế- văn hóa- xã hội, đặc biệt trong mỹ thuật.  

Từ đó, Đại hội lần thứ VI (12/1986) đã chính thức khởi xƣớng sự 

nghiệp đổi mới với 4 chuyển đổi quan trọng: (1) Chuyển sang nền kinh tế 

hàng hóa nhiều thành phần; (2) Chuyển sang cơ chế thị trƣờng có sự quản lý 

của Nhà nƣớc; (3) Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại; 

(4) Cải cách thủ tục hành chính. Đƣờng lối đổi mới toàn diện đất nƣớc do Đại 

hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề xƣớng, trong đó nhằm hƣớng 

tới việc thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài để tái thiết đất nƣớc; chủ trƣơng 

này đƣợc cụ thể hóa bằng luật và những văn bản dƣới luật. Đặc biệt với Luật 
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Đầu tƣ nƣớc ngoài, đã cho phép tƣ bản nƣớc ngoài kinh doanh ở Việt Nam 

vào các lĩnh vực nhƣ thực hiện các chƣơng trình kinh tế lớn, sản xuất hàng để 

xuất khẩu và thay thế hàng nhập khẩu; sử dụng kỹ thuật cao, công nhân lành 

nghề, đầu tƣ theo chiều sâu để khai thác, tận dụng các khả năng và nâng cao 

năng suất của các cơ sở kinh tế hiện có; sử dụng nhiều lao động, nguyên liệu 

và tài nguyên thiên nhiên sẵn có ở Việt Nam; xây dựng các công trình kết cấu 

hạ tầng; dịch vụ thu ngoại tệ nhƣ du lịch, sửa chữa tàu, dịch vụ sân bay, cảng 

biển và các dịch vụ khác. Ngoài ra, Luật Đầu tƣ cũng có những quy định 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài đầu tƣ về 

nƣớc, góp phần xây dựng đất nƣớc. Luật Đầu tƣ nƣớc ngoài đã tạo hành lang 

pháp lý giúp cho nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng 

và là yếu tố quan trọng quyết định sự tăng trƣởng kinh tế nói chung và sự phát 

triển của thị trƣờng mỹ thuật ở Hà Nội nói riêng trong những năm sau đó. 

Sau khi tiến hành công cuộc đổi mới, từ con số 68 dự án đầu tƣ trực 

tiếp nƣớc ngoài trên phạm vi cả nƣớc năm 1989, tính đến cuối năm 1996, chỉ 

riêng ở Hà Nội có hơn 254 dự án đầu tƣ nƣớc ngoài [130] cho thấy sức hấp 

dẫn của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong con mắt quốc tế. Việt 

Nam có nhiều lợi thế để chào hàng nhƣ tình hình chính trị ổn định, trật tự an 

toàn xã hội đƣợc bảo đảm, thiên nhiên ƣu đãi, nguồn tài nguyên phong phú, 

lực lƣợng lao động có học vấn, giá rẻ: 

90% trong số dân 65 triệu ngƣời Việt Nam biết chữ, và nhiều ngƣời 

trong số đó đã tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, một ngƣời Việt Nam chỉ 

đƣợc trả lƣơng hằng tháng tƣơng đƣơng với 20 đô la [49, tr.53]. 

Bên cạnh đó, với môi trƣờng kinh doanh ít đắt đỏ nhất Đông Nam Á, 

vốn nƣớc ngoài đổ vào thị trƣờng Việt Nam làm cho GDP tăng lên nhanh 

chóng. Trong 10 năm đầu đổi mới (1986-1996), GDP của thành phố Hà Nội 

tăng bình quân 11,9%/năm; riêng hai năm 95 và 96, GDP tăng đến 50% so 

với những năm đầu đổi mới. Trong khi đó từ năm 1985 trở về trƣớc sản xuất 
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GDP không những không có tích lũy trong nƣớc mà còn không đủ tiêu dùng, 

nhƣng với tốc độ phát triển GDP khá cao nhƣ vậy, sau năm 1986 đã đáp ứng 

đủ tiêu dùng và còn có tích lũy trong nƣớc.  

Nhƣng mặc dù không khí đổi mới sôi nổi đã diễn ra từ đầu những năm 

90 của thế kỷ XX, các hoạt động kinh doanh tăng nhanh chóng nhƣng nhiều 

hoạt động mới chỉ dừng lại ở giai đoạn chuẩn bị, hoặc chỉ tập trung vào buôn 

bán trao đổi. Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới vẫn chƣa cởi mở 

trong việc cho Việt Nam vay tín dụng; các định chế tài chính khác cũng ngần 

ngại không kém trong việc tung tiền vào một nơi chƣa đƣợc thử nghiệm này 

mặc dù họ khá ấn tƣợng với cải cách kinh tế ở Việt Nam. Lý do chính là lệnh 

cấm vận của Mỹ. Mỹ cấm vận, nhƣng không phải vì thế mà làm giảm số 

lƣợng khách nƣớc ngoài đến Hà Nội. Sau đổi mới, số lƣợng khách du lịch đến 

Hà Nội tăng nhanh. Từ sau năm 1975, số lƣợng khách nƣớc ngoài đến Hà Nội 

cũng đã khá cao so với những năm chiến tranh. Ngƣời nƣớc ngoài có nhiều 

loại khác nhau nhƣ các đoàn của các Chính phủ, các sứ quán, các công ty, các 

tổ chức quốc tế đến Việt Nam làm việc theo con đƣờng chính thức; những 

đoàn chuyên gia về giáo dục, kinh tế, văn hóa, y tế…; chuyên gia của những 

cơ sở của ngƣời nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam nhƣ Xí nghiệp Giấy Bãi 

Bằng của Thụy Điển, Nhà máy Đóng tàu Bạch Đằng ở Hải Phòng của Phần 

Lan, các cơ sở khai thác dầu mỏ, những xí nghiệp có liên doanh với nƣớc 

ngoài…; nhà báo, quay phim, nghiên cứu khoa học…; nhân viên của các tổ 

chức quốc tế nhƣ FAO (Tổ chức Lƣơng thực và Nông nghiệp Liên hiệp 

quốc), WB (Ngân hàng Thế giới), IMF (Tổ chức Tiền tệ Quốc tế)… Và trong 

một phần chi phí sinh hoạt và làm việc ở Việt Nam của những ngƣời nƣớc 

ngoài luôn có một khoản dành để mua những vật phẩm lƣu niệm, các tác 

phẩm nghệ thuật nhƣ tranh, tƣợng, đồ thủ công mỹ nghệ… 

 Cơ cấu khách du lịch thay đổi theo chiều hƣớng có lợi cho sự phát triển 

kinh tế thủ đô. Khách du lịch thuần túy tăng nhanh. Trƣớc đổi mới, một Hà 

Nội ít cởi mở hơn so với TP.HCM, dƣờng nhƣ vẫn giữ nguyên trạng với 
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những ngôi nhà xây từ thời Pháp, đƣờng phố chật hẹp, cầu Long Biên vẫn còn 

bị hỏng do bom Mỹ, hấp dẫn du khách nƣớc ngoài đến để tìm hiểu về văn 

hóa, con ngƣời bản địa và một thị trƣờng mới mở đầy tiềm năng. Jonathan 

Burton trong bài viết của mình đăng trên tờ Institutional Investor tháng 

7/1990 đã cho thấy sự hấp dẫn đó: 

Tuy vậy, Việt Nam trở thành một trong những thƣơng trƣờng ở 

châu Á đƣợc nhiều ngƣời lui tới nhất. Các chuyến bay của hãng 

hàng không Pháp và Thái Lan, tuyến Băng- cốc – thành phố Hồ Chí 

Minh, thƣờng phải đặt chỗ cả tháng. Các chuyến bay của Hãng 

hàng không Thái Lan từ Băng-cốc đến Hà Nội cũng vậy. Và thậm 

chí, rất khó đặt nổi một chỗ của Hàng hàng không Việt Nam, một 

hãng hàng không cũ kỹ thuộc Nhà nƣớc quản lý [49, tr.52]. 

Năm 1994, Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận. Ngày 11/7/1995, Tổng thống Bill 

Clinton ký sắc lệnh bình thƣờng hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hoa Kỳ. 

Ngay sau đó, không chỉ ở TP.HCM mà ở ngay Hà Nội, số lƣợng khách quốc tế 

đến thăm quan, du lịch cũng tăng đáng kể với tốc độ bình quân là 29,6%/năm 

[130] và thời gian lƣu trú cũng tăng từ 10-15%. Năm 1995, GDP từ du lịch 

chiếm 11,2% GDP của Hà Nội so với con số 3,8% năm 1991 cho thấy tốc độ 

phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói ở thủ đô. Bên cạnh 

những lợi thế về điểm xuất phát đến các vùng phụ cận, có các trục giao thông 

lớn mà Hà Hội vừa là thị trƣờng nhận khách, thị trƣờng giữ khách trực tiếp và 

là thị trƣờng trung chuyển nên khách du lịch đến Hà Nội nhiều hơn với thời 

gian lƣu trú dài hơn đòi hỏi cơ sở hạ tầng về khách sạn, nơi lƣu trú và các 

dịch vụ đi kèm phải đƣợc nâng cấp. Bên cạnh hệ thống nhà hàng, khách sạn 

truyền thống nhƣ Khách sạn Thống Nhất, Khách sạn Dân Chủ, Hoàn Kiếm 

còn có các dự án khách sạn hạng sang, chất lƣợng cao đƣợc xây dựng nhƣ 

Sofitel, Deawoo, Thắng Lợi… Quan trọng hơn cả, theo nhà báo Jonathan 

Burton thì Hà Nội đang có những thay đổi to lớn về quan điểm kinh doanh, 
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trƣớc đây có thể ngƣời miền Bắc không coi trọng cách làm ăn của ngƣời miền 

Nam tuy nhiên giờ đây đang cố gắng học tập, làm theo cách làm ăn buôn bán 

của ngƣời miền Nam [49]. Chỉ sau 10 năm thực hiện đổi mới, đến năm 1995, 

do tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao, đã đƣa tình hình kinh tế cơ bản thoát ra 

khỏi khủng hoảng, đời sống nhân dân cũng đƣợc cải thiện đáng kể. Thu nhập 

bình quân năm 1993 là 161 nghìn đồng tăng lên 318 nghìn đồng năm 1995 so 

với con số chi tiêu cho đời sống bình quân đầu ngƣời một tháng là 137 nghìn 

đồng và 276 nghìn đồng [166, tr.40].  

Trong giai đoạn 1996-2006, tiếp tục đà tăng trƣởng từ những năm đầu 

đổi mới, trong năm 1991-1998, trên địa bàn cả nƣớc, kinh tế tăng trƣởng với 

tốc độ khá với con số 8,03% (so với những năm đầu đổi mới 1986-1990 là 

4,34%) [148], quan hệ mất cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng đƣợc thu hẹp. 

Do kinh tế tăng trƣởng cao và ổn định, đời sống ngƣời dân không ngừng đƣợc 

cải thiện. Tuy nhiên, kinh tế đang trên đà tăng trƣởng cao 8-9%/năm, thì năm 

1996 và 1997, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực tác động không nhỏ 

tới tăng trƣởng kinh tế của Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng. 

Tăng trƣởng kinh tế đột ngột giảm xuống còn khoảng 5% vào năm 1999 và 

2000. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhƣng nền kinh tế đã tiếp tục vƣợt qua suy 

giảm, tiếp tục tăng trƣởng với tốc độ tăng trƣởng bình quân từ 2001-2005 đạt 

7,5%/năm, cao hơn bình quân giai đoạn 1996-2000. Hàng loạt các khu công 

nghiệp tập trung, cụm công nghiệp đã lần lƣợt ra đời. Trong 10 năm 1996-2006, 

đã có 5659 dự án đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài đƣợc cấp phép [131]. Từ 1997 đến 

2001, từ một nƣớc thiếu lƣơng thực trầm trọng, Việt Nam trở thành một nƣớc 

xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới. Thu nhập bình quân đầu ngƣời một tháng theo giá 

thực tế tăng từ 318 nghìn đồng năm 1995 lên 621 nghìn đồng năm 2002, 806,9 

nghìn đồng năm 2004 và 1.055,7 nghìn đồng năm 2006 [166, tr.40]. 

Tuy sau năm 1998, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm do cuộc 

khủng hoảng tài chính khu vực, nhƣng nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp vẫn tiếp tục 

đổ vào Việt Nam, đặc biệt là trong ngành công nghiệp xây dựng. Tốc độ đô 
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thị hóa diễn ra nhanh chóng, hàng loạt các dự án xây dựng đƣợc triển khai 

nhƣ khách sạn, trung tâm thƣơng mại, văn phòng và chung cƣ cao cấp. Những 

khu nhà biệt thự Pháp cổ đƣợc tân trang, sửa chữa lại để phục vụ các doanh 

nhân quốc tế. Một số khu vực trong nội thành Hà Nội trở thành những con 

phố “chỉ dành cho ngƣời nƣớc ngoài” nhƣ khu vực Hồ Tây… Sự đông đúc, 

thịnh vƣợng cũng có thể nhận thấy ở khu vực phố cổ Hà Nội với hàng loạt các 

khách sạn mini ra đời để phục vụ của khách du lịch nƣớc ngoài. Đây cũng là 

khu vực có mật độ các gallery bán tranh mọc lên dày đặc nhất và nhanh nhất. 

Tóm lại, việc chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa, bao cấp sang nền kinh 

tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế 

toàn diện trên nhiều mặt.  

2.1.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mỹ thuật Hà Nội  

Thứ nhất, có thể dễ dàng nhận thấy, chính sách đổi mới hƣớng tới 

nguồn vốn đầu tƣ từ nƣớc ngoài đã thu hút đƣợc rất nhiều các tổ chức, doanh 

nghiệp ngoại quốc đến đầu tƣ ở Việt Nam, góp phần không nhỏ vào công 

cuộc xây dựng đất nƣớc, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, trong quá trình mở 

cửa đổi mới, ngoài các cơ quan ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ thì có 

một lƣợng lớn là khách du lịch đã tìm đến để khám phá Việt Nam, đặc biệt là 

thủ đô Hà Nội. Một Việt Nam anh hùng trong chiến tranh, bí ẩn trong thời kỳ 

bao cấp gây sự tò mò cho không ít ngƣời nƣớc ngoài ở những năm đầu thời 

kỳ mở cửa. Điều này tạo đƣợc sự kích thích đáng kể đối với sự phát triển mỹ 

thuật. Bởi vì, khi ngƣời nƣớc ngoài đến Hà Nội với tƣ cách là những ngƣời có 

ƣu thế về tài chính sẽ có những yêu cầu, đòi hỏi cần có những điều kiện sống 

và hƣởng thụ văn hóa cao hơn ngƣời dân bản địa; Đặc biệt, khi khách du lịch 

nƣớc ngoài có nhu cầu mua sắm những vật kỉ niệm về một đất nƣớc mà trƣớc 

đây hoàn toàn bí ẩn; khi các nhà buôn tranh nƣớc ngoài cũng tìm thấy một 

nguồn khai thác hiệu quả; và khi ngƣời nghệ sĩ đƣợc phép bán tác phẩm của 

mình cho ngƣời nƣớc ngoài, thì mỹ thuật đã trở thành loại hình nghệ thuật 
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phát triển năng động bậc nhất. Đội ngũ nghệ sĩ, họa sĩ Việt Nam đã thay đổi 

nhanh chóng từ việc chỉ sáng tác theo đơn đặt hàng của Nhà nƣớc, chuyển 

sang việc sáng tác đáp ứng nhu cầu của các đối tƣợng khách hàng ngoại quốc 

với tƣ duy thẩm mỹ hoàn toàn mới, đã tạo động lực thúc đẩy lao động sáng 

tạo. Và kết quả tất yếu là thị trƣờng mỹ thuật phát triển nhanh chóng, bằng 

chứng là rất nhiều các gallerry mọc lên ở Hà Nội và các thành phố lớn khác. 

 Thứ hai, lợi ích dễ nhận thấy khác mà đƣờng lối đổi mới, chính sách 

mở cửa kinh tế mang lại đó là nâng cao mức sống, cải thiện đời sống vật chất, 

giải quyết những khó khăn trong tiêu dùng, đặc biệt đối với các họa sĩ Hà 

Nội. “Một số thành tựu kinh tế đang thấm dần vào nhân dân” [49, tr.61]. Các 

mặt hàng tiêu dùng xa xỉ nhƣ vô tuyến màu JVC, Samsung, máy nghe nhạc 

Sharp, điều hòa nhiệt độ National… đã có mặt tại Hà Nội và trở thành món 

hàng ƣa thích của ngƣời dân. Hầu hết ngƣời Việt Nam rất phấn khởi tập trung 

vào việc làm ăn kinh tế “nhà nhà bung ra, ngƣời ngƣời bung ra”. Giới nghệ sĩ, 

đặc biệt là các họa sĩ cũng không nằm ngoài xu thế chung, cố gắng phát triển 

và cải thiện đời sống. Với số lƣợng họa sĩ khá hùng hậu, 200 họa sĩ của Hội Mỹ 

thuật Hà Nội và 600 hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam (tính đến năm 1993) [69] 

sống trên địa bàn Hà Nội, chƣa kể đến các họa sĩ không phải hoặc chƣa phải 

hội viên và sinh viên các trƣờng mỹ thuật, họ không những vẽ tranh để đáp 

ứng nhu cầu các đối tƣợng khách mua khác nhau, mà còn tham gia các công 

việc khác nhằm cải thiện đời sống của bản thân và gia đình mình. Theo họa sĩ 

Đỗ Thị Ninh (ngƣời trông coi và quản lý triển lãm ở Nhà Triển lãm 16 Ngô 

Quyền vào những năm 93, 94 của thế kỷ XX), hầu hết các triển lãm đều bán 

đƣợc tranh, ít cũng trên dƣới 1000 đôla Mỹ, nhiều thì 10.000 đôla Mỹ [12] 

trong khi đó thu nhập bình quân của một ngƣời một tháng vào thời điểm năm 

1993 chi có 318.000đ/tháng (tỉ giá quy đổi 1 đôla Mỹ = 4.000 Việt Nam 

đồng). Khi có tiềm năng kiếm đƣợc rất nhiều tiền nhờ nghệ thuật trong một 

thế giới mở cửa, các nghệ sĩ cũng đóng một vai trò quan trọng trong phát triển 

kinh tế Việt Nam những năm đổi mới. 
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 Thứ ba, các chính sách mở cửa đã đem theo những làn gió mới làm cho 

mỹ thuật Hà Nội có một không khí sáng tạo khác biệt hoàn toàn so với những 

giai đoạn trƣớc đây. Các trào lƣu văn hóa, quan niệm nghệ thuật phƣơng Tây 

tràn vào Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng mới cho các nghệ sĩ. Cũng có 

những điều tốt đẹp, nhƣng cũng có những cái tiêu cực, không phù hợp với 

thuần phong mỹ tục của ngƣời Việt Nam. Một lƣợng tài chính khổng lồ cũng 

nhƣ tính phổ quát của văn hóa đại chúng phƣơng Tây đổ vào Việt Nam giai 

đoạn này cũng có sức mạnh của riêng nó. Tất nhiên không thể cho rằng kinh 

tế là cái quyết định mọi hoạt động sáng tạo đặc biệt trong mỹ thuật, nhƣng sức 

mạnh vô hình của nó ảnh hƣởng mạnh mẽ đến lối sống, cách suy nghĩ, cách 

hành xử của từng cá nhân con ngƣời nói chung, cũng nhƣ quan niệm nghệ 

thuật, tƣ duy sáng tạo của các họa sĩ nói riêng, tạo nên một diện mạo mỹ thuật 

Hà Nội mang đặc tính của một nền mỹ thuật hậu hiện đại với những biểu hiện 

cụ thể đƣợc trình bày trong phần tiếp theo.  

2.2. Các Nghị quyết của Đảng về văn hóa mở đường cho văn hóa nghệ thuật  

2.2.1. Nghị quyết số 05-NQ/TW: Cánh cửa của tự do sáng tác đối với văn 

hóa nghệ thuật 

Nghị quyết 05-NQ/TW về văn hóa có vai trò sống còn đối với hoạt 

động văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Nghị quyết đã chính thức ghi nhận và giải 

quyết nhiều vấn đề đặt ra trong đời sống văn nghệ từ sau ngày thống nhất đất nƣớc. 

Trong Nghị quyết, những chủ trƣơng cởi mở của Đảng nhƣ “đừng uốn cong 

ngòi bút”, “Những việc cần làm ngay”... đã có tác động thúc đẩy quan trọng 

đối với sự đổi mới của văn hóa nghệ thuật; chỉ trong một thời gian ngắn 

(1987-1988), đời sống văn hóa tinh thần tuy vẫn còn khủng hoảng nhƣng đã 

có sự khởi sắc. Những vấn đề của con ngƣời và xã hội đƣợc nghệ thuật phản 

ánh với nhiều góc độ, đặt ra những câu hỏi mang tính phản biện... tạo ra 

những sắc thái mới chƣa từng có, vừa phản ánh hiện thực vừa tạo ra một động 

lực không thể thay thế cho quá trình biến đổi xã hội Việt Nam.  
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Về mặt lý luận và phƣơng châm quản lý văn hóa văn nghệ, từ khi Đảng 

Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn chú trọng công tác lãnh 

đạo với lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Đƣờng lối văn hóa văn nghệ của Đảng 

không ngừng phát triển, ngày một có hệ thống, toàn diện và hoàn thiện hơn, thể 

hiện trong các văn kiện chính thức của Đảng- các chỉ thị, các nghị quyết, các 

bức thƣ của Ban Chấp hành Trung ƣơng gửi các Đại hội Văn nghệ, tiếp nối từ 

Đề cƣơng Văn hóa năm 1943 và những cuộc tranh luận văn nghệ tại Việt Bắc 

1947-1948. Văn hóa văn nghệ đã xây dựng đƣợc những thành tựu đáng tự hào, 

có giá trị lớn không chỉ về nội dung tƣ tƣởng mà cả về nghệ thuật. Nhƣng cuộc 

sống đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, có nhiều biến động và có những phát triển 

mới. Nhƣ đã trình bày, Việt Nam sau chiến tranh gặp không ít khó khăn trên 

các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội; bên cạnh đó sự bao vây cấm vận từ các 

thế lực bên ngoài, cộng với hậu quả của thiên tai, hậu quả của chính sách quản 

lý duy ý chí, phiêu lƣu về kinh tế- xã hội đã đẩy nƣớc ta vào tình trạng khủng 

hoảng nặng nề. Quản lý văn hóa, văn nghệ nhƣng cán bộ lãnh đạo thiếu sự 

quan tâm đúng mức, chƣa hiểu sâu và chƣa đƣợc trang bị kiến thức đầy đủ về 

lĩnh vực mà mình đƣợc phụ trách, có nhiều biểu hiện giản đơn, thô thiển, 

thiếu dân chủ gây ra sự hạn chế trong việc phát huy tiềm năng sáng tạo của 

văn nghệ sĩ dẫn đến tình trạng thành tựu của văn hóa nghệ thuật khó tách bạch 

giữa cái làm đƣợc và chƣa làm đƣợc, giữa những cái mất có thể chấp nhận và 

những cái mất không thể chấp nhận. Từ đó, lối sống và đạo đức xã hội vị đảo 

lộn. Mê tín, bói toán, tƣớng số phục hồi mạnh mẽ. Những tệ nạn nhƣ quan 

liêu, tham ô, móc ngoặc, bè phái… ngày càng phổ biến. Bất công trong xã hội 

tăng nhanh. Có rất nhiều hiện tƣợng gò bó, áp đặt và đối xử không thỏa đáng 

đối với một số sự kiện văn nghệ và văn nghệ sĩ. Sự can thiệp quá sâu và hành 

chính hóa kéo dài đã ảnh hƣởng không nhỏ đến phƣơng thức sáng tạo của các 

văn nghệ sĩ và là lý do để sau những thành tựu ban đầu của mỹ thuật Việt 

Nam, các tác phẩm dần trở nên hình thức chủ nghĩa. Trƣớc tình hình đó, đã có 



55 

 

những đột phá góp phần giải quyết những vấn đề lý luận, đặc biệt trong lĩnh 

vực kinh tế, để thấy rằng chuyển đổi không phải là điều nguy hiểm mà là tránh 

đƣợc nguy hiểm. Và cũng chính trong hoàn cảnh gay go ấy, đời sống văn hóa 

cũng nhƣ mỹ thuật không mất đi những xung lực mạnh mẽ của nó. Trong đội 

ngũ những ngƣời hoạt động văn hóa, trƣớc hết trong lĩnh vực văn học, đã cất 

lên những tiếng nói ngày càng mạnh dạn, vừa phản ánh sự thật cuộc sống, vừa 

dự báo những thay đổi cần thiết của đất nƣớc. Những nhu cầu, nguyện vọng 

đó bắt gặp tƣ tƣởng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. Và chính sức 

mạnh những tƣ tƣởng lớn của Đại hội Đảng VI- tƣ tƣởng đổi mới, tƣ tƣởng 

dân chủ hóa- đã thúc đẩy việc cần ra đời một Nghị quyết cơ bản của Đảng về 

văn hóa, văn nghệ. Ngày 28/11/1987, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 05-

NQ/TW về đổi mới và nâng cao trình độ lãnh đạo quản lý văn học, nghệ thuật và 

văn hóa, phát huy khả năng sáng tạo, đƣa văn học, nghệ thuật và văn hóa phát 

triển lên một bƣớc mới. Trƣớc đó, Bộ Chính Trị, Ban Bí thƣ vẫn thƣờng 

xuyên cho ý kiến chỉ đạo công tác văn hóa văn nghệ; các Nghị quyết về văn 

hóa, văn nghệ của các Đại hội Đảng toàn quốc, của Ban chấp hành Trung 

ƣơng, của Bộ Chính trị hầu hết đều nằm trong các văn kiện chung nhƣng đây 

là Nghị quyết riêng đầu tiên – Nghị quyết chuyên đề của Đảng về văn hóa, 

văn nghệ. Nhƣ trong Nghị quyết 05-NQ/TW đã chỉ rõ:  

Nghị quyết các đại hội lần thứ IV, V, VI của Đảng đã đề ra những 

chủ trƣơng, nhiệm vụ đúng đắn để chỉ đạo hoạt động văn hóa, văn 

nghệ. Dựa vào các Nghị quyết đó, Bộ Chính trị và Ban Bí thƣ 

thƣờng xuyên chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ, nhƣng có 

khuyết điểm là trong nhiều năm, chƣa có lần nào bàn kỹ và ra nghị 

quyết về văn hóa, văn nghệ, chƣa chú ý cải tiến phƣơng thức lãnh 

đạo văn hóa, văn nghệ cho phù hợp với tình hình mới [32]. 

Trân trọng quá khứ nhƣng cũng cần nhìn thẳng vào sự thật, Nghị quyết 

05-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý 
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văn học, nghệ thuật và văn hóa, phát huy khả năng sáng tạo, đƣa văn học, nghệ 

thuật và văn hóa phát triển lên một bƣớc mới, đã khẳng định hoạt động văn hóa, 

văn nghệ sau mƣời hai năm qua (sau chiến thắng năm 1975) đã trở thành một bộ 

phận khăng khít của cách mạng, tham gia tích cực vào cuộc sống đấu tranh giành 

độc lập, tự do cho Tổ quốc, xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân, “đã thu đƣợc 

nhiều thành tựu và kinh nghiệm quý, đồng thời cũng bộc lộ không ít nhƣợc 

điểm, khuyết điểm” [32], thƣờng khoán trắng cho một số cá nhân.  

Cách thức mà một xã hội giải quyết vấn đề tự do sáng tạo, các giới hạn 

và các phƣơng thức kiểm soát sự sáng tạo là một chỉ báo nói lên rất rõ thái độ 

của xã hội đó đối với các nghệ sĩ- những ngƣời sáng tạo. Một trong những 

điểm quan trọng của Nghị quyết chính là việc xác định quyền tự do sáng tác 

của văn nghệ sĩ. Theo đó, nếu các tác phẩm văn học nghệ thuật không vi 

phạm pháp luật, nội dung không phản động, không kích động truyền bá tƣ 

tƣởng đồi trụy... thì đều có quyền đƣợc lƣu hành. Tự do sáng tác đi đôi với tự 

do phê bình. Quy luật xã hội cho thấy lĩnh vực nào càng phức tạp thì ngƣời 

lao động của lĩnh vực ấy càng phải đƣợc hƣởng tự do. Đó tƣởng nhƣ là một lẽ 

thƣờng tình. Nhƣng trong một thời gian khá dài chừng dăm bảy thập niên qua, 

ngƣời nghệ sĩ “luôn bị vƣớng” [40, tr.243] trong sáng tác. Đơn vị nào, địa 

phƣơng nào, cá nhân nào cũng có quyền cấm đối với một tác phẩm nghệ 

thuật. Vì vậy, sự tự do sáng tác phải trở thành chính sách chế độ. “Tự do sáng 

tác” đã đƣợc ghi vào nghị quyết nhƣ một điều kiện sống còn. 

Tƣ tƣởng đổi mới, khái niệm cởi trói, Nghị quyết nêu cao tự do 

sáng tạo nghệ thuật phần nào có tính chất một cuộc “cách mạng 

từ trên xuống” mà trở lực sẽ là sức ì thói quen bao cấp của chính 

các cơ quan cấp dƣới và chính số đông nghệ sĩ. Cũng vì thế khái 

niệm “cởi trói” sau đó đƣợc biến đổi thành “tự cởi trói” để nhấn 

mạnh tính chủ động đổi mới của ngƣời nghệ sĩ [128, tr.101]. 

Có thể nói rằng, Nghị quyết này đã đánh dấu việc Đảng hiểu rõ và tạo 

điều kiện thuận lợi đáp ứng những yêu cầu phát triển và trƣởng thành của nền 
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văn nghệ cách mạng Việt Nam. Lãnh đạo và quản lý văn hóa, văn nghệ cần “đổi 

mới và nâng cao trình độ” [32] để khai thác, phát huy năng lực sáng tạo của các 

văn nghệ sĩ, các nhà văn hóa. Nghị quyết đã đề ra đƣợc phƣơng hƣớng chỉ đạo 

chiến lƣợc lâu dài, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới hoạt động văn 

hóa văn nghệ theo tinh thần cách mạng, khoa học, chỉ dẫn những vấn đề cần kíp 

trong những năm trƣớc mắt nhằm giải phóng tiềm năng sáng tạo. Đến lƣợt mình, 

các văn nghệ sĩ, các nhà văn hóa cũng lại phải tự chăm lo đổi mới và nâng cao 

trình độ trong lao động sáng tạo. Chỉ có lao động sáng tạo tích cực, chủ động thì 

văn nghệ sĩ mới có thể tự phát huy tốt khả năng của mình để có đƣợc nhiều sản 

phẩm tinh thần có giá trị, có chất lƣợng. Nhƣng giới văn nghệ sĩ cũng cần xác 

định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình: 

Bản chất quyền tự do sáng tác của văn nghệ sĩ nằm trong sự nghiệp 

cách mạng do Đảng lãnh đạo và đƣợc quy định với trách nhiệm và 

nghĩa vụ của mỗi ngƣời đối với Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội 

[40.Q3, tr.244] 

  2.2.1. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998): Cánh cửa phát triển 

toàn diện văn hóa Việt Nam 

Trên thực tế, trong thập niên 90 của thế kỷ XX, trƣớc những biến động 

chính trị phức tạp trên thế giới, không ít ngƣời còn mơ hồ, bàng quan hoặc 

mất cảnh giác trƣớc những luận điệu thù địch xuyên tạc, bôi nhọ chế độ ta. Tệ 

sùng bái nƣớc ngoài, coi thƣờng những giá trị vǎn hóa dân tộc, chạy theo lối 

sống thực dụng, cá nhân vị kỷ... đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân 

tộc. Buôn lậu và tham nhũng phát triển. Ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội 

khác gia tǎng. Nạn mê tín dị đoan khá phổ biến. Đời sống vǎn học, nghệ thuật 

còn những mặt bất cập. Xu hƣớng "thƣơng mại hóa", chiều theo những thị 

hiếu thấp kém, làm cho chức nǎng giáo dục tƣ tƣởng và thẩm mỹ của vǎn học, 

nghệ thuật bị suy giảm. Từ thực tế đó, ngày 16/7/1998, Ban chấp hành Trung 

ƣơng Đảng (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm về xây 

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  
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Nhiều học giả cho rằng Nghị quyết Trung ƣơng 5 khoá VIII là một 

tuyên ngôn văn hóa thời kỳ đổi mới [99], có tác động mạnh mẽ và rộng khắp 

trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam, thực sự trở thành kim chỉ nam giúp 

cho văn hóa nghệ thuật Việt Nam phục hồi, đổi mới và phát triển. Nội dung 

cơ bản của Nghị quyết Trung ƣơng 5 khóa VIII có thể gói gọn vào 5 quan 

điểm chỉ đạo cơ bản và 10 nhiệm vụ cụ thể trong xây dựng và phát triển văn 

hóa thời kỳ mới thực sự mở ra một hƣớng đi mới cho văn hóa Việt Nam trên 

cơ sở kế thừa tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa 

nhân loại. Đối với văn học nghệ thuật, khẳng định quan điểm chỉ đạo: nền văn 

hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 

Nghị quyết đã chỉ rõ: 

Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa 

của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đƣợc vun đắp nên qua lịch sử 

hàng ngàn năm đấu tranh dựng nƣớc và giữ nƣớc. Đó là lòng yêu 

nƣớc nồng nàn, ý chí tự cƣờng dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức 

cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng 

nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù sáng 

tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối 

sống… Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức 

biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo. Bảo vệ bản sắc dân tộc phải 

gắn kết với mở rộng giao lƣu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những 

cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác [33]. 

Tuy còn nhiều quan điểm khác nhau về Nghị quyết Trung ƣơng 5 khóa 

VIII, nhƣng Nghị quyết đã phần nào đƣợc ra đời đúng thời điểm nhằm giải quyết 

những vấn đề mà các Nghị quyết về văn hóa trƣớc chƣa bao quát đƣợc toàn diện. 

Tính chất đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đƣợc đề ra trong Nghị quyết rất có giá 

trị trong phát triển văn hoá Việt Nam, đặc biệt đối với mỹ thuật. Trƣớc những 

biểu hiện suy thoái của mỹ thuật đổi mới sau năm 1998, song song với sự phát 

triển mạnh mẽ của dòng tranh thị trƣờng, các họa sĩ Hà Nội chú ý hơn đến việc 

phục hƣng văn hóa, xây dựng tính dân tộc trong các tác phẩm của mình, tạo nên 

xu hƣớng phát triển mới của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới.  
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Tóm lại, cùng với các Nghị quyết về văn hóa của Đảng, đặc biệt là với 

vai trò quan trọng của Nghị quyết 05-NQ/TW, trƣớc tình hình đang tiến triển 

của sự đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của thời kỳ đổi mới, thì rõ ràng có 

sự tác động đến mỹ thuật. Hay nói cách khác, tính chất đổi mới, cách tân 

trong mỹ thuật là tất yếu, không thể tránh khỏi.  

2.3. Tư tưởng cách tân nghệ thuật xuất hiện trong sáng tác mỹ thuật 

2.3.1. Xuất phát từ nhu cầu sáng tạo tự thân của các họa sĩ Hà Nội 

Mỗi thời đại có một nhu cầu sáng tạo và thƣởng thức riêng phù hợp với 

bối cảnh của nó. Bản thân ngƣời họa sĩ luôn có nhu cầu tìm tòi, sáng tạo một 

hình thức nghệ thuật mới phù hợp với nội dung của thời đại, hay nói cách 

khác, nhu cầu sáng tạo tự thân của các họa sĩ luôn hƣớng tới, luôn khao khát 

đổi mới. Mỹ thuật trƣớc đổi mới chủ yếu phục vụ chính trị, hƣớng tới chủ 

nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa nhƣ tiêu chí đánh giá cho mọi hoạt động 

nghệ thuật; nên phong cách nghệ thuật duy nhất trong 10 năm sau thống nhất 

đất nƣớc và cả các giai đoạn trƣớc là chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa và 

phƣơng pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa với các đặc điểm: (1) Tính chất phục 

vụ các nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng; (2) Yêu cầu nghệ sĩ bám sát 

thực tế cuộc sống, thể hiện niềm lạc quan, lòng trung thành với lý tƣởng, với 

chủ nghĩa xã hội; (3) Hình thức thể hiện phải là tả thực, không ám chỉ, dễ hiểu 

với quần chúng, mang tính truyên truyền, cổ vũ, chỉ biểu dƣơng mà không 

mang tính phê phán; (4) “Đề tài mũi nhọn” là công, nông, binh và Bác Hồ 

nhƣ là hình ảnh, biểu tƣợng của Đảng và dân tộc. Phƣơng pháp hiện thực xã 

hội chủ nghĩa và chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa hoàn toàn phù hợp với 

mục tiêu và đối tƣợng công chúng hƣởng thụ của mỹ thuật trong bối cảnh 

chiến tranh và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nó đã là niềm cảm hứng để các họa 

sĩ có đƣợc các tác phẩm nghệ thuật cách mạng có giá trị. Cũng có những tác 

phẩm có chƣa thành công, nhƣng hiện tƣợng đó là bình thƣờng trong sáng tạo 

nghệ thuật.  
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Cũng cần đặt trong bối cảnh lịch sử rộng hơn của mỹ thuật Hà Nội để 

làm rõ vai trò của phƣơng pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa hiện 

thực xã hội chủ nghĩa trong lịch sử phát triển của mỹ thuật. Cách mạng tháng 

Tám đã giải phóng ngƣời nghệ sĩ, thoát khỏi mối quan hệ không bình đẳng 

giữa mẫu quốc và thuộc địa- thực tế là hoàn toàn thoát khỏi ngƣời Pháp- tạo 

cho các họa sĩ Hà Nội sự tự tôn và quyền tự quyết với tác phẩm của mình. 

Cách mạng cũng giải phóng giá trị yêu nƣớc. Chủ nghĩa yêu nƣớc luôn là một 

giá trị chiếm vị trí cao nhất trong tâm thức, trong văn hóa Việt Nam. Trƣớc đó, 

chủ nghĩa yêu nƣớc ẩn chứa đằng sau nhu cầu bảo tồn mỹ thuật truyền thống ở 

trong quan niệm của các họa sĩ Đông Dƣơng, tham vọng giành đƣợc vị trị 

ngang bằng với mỹ thuật mẫu quốc, vào lúc này đã có điều kiện để bùng lên. 

Bởi yêu nƣớc vƣợt khỏi những liên hệ hiện hữu mà gắn chặt với giá trị yêu 

thƣơng đồng bào, nên các họa sĩ Hà Nội sẵn sàng tham gia vào hoạt động tuyên 

truyền, kẻ vẽ áp phích cổ động, đi vào đời sống với ngƣời dân. Cách mạng 

cũng giải phóng lao động nghệ thuật và mở ra con đƣờng mới: nghệ thuật cách 

mạng. Sau 9 năm kháng chiến, nghệ thuật cách mạng có sự thay đổi về chất, từ 

nghệ thuật vị nhân sinh sang việc lấy nghệ thuật phục vụ chính trị. Hiện thực xã 

hội mới và công chúng của mỹ thuật là số đông ngƣời dân là cơ sở cho sự phát 

triển của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ này. Bằng việc thay đổi trong tƣ duy sáng 

tạo, trút bỏ “tấm áo hào hoa”“tháp ngà nghệ thuật” nhập vào dòng người lên 

chiến khu ra mặt trận vào công binh công xưởng [160, tr.62], các họa sĩ Hà Nội 

của thời kỳ này đã góp phần làm nên lịch sử nghệ thuật hiện đại Việt Nam với 

những tác phẩm mỹ thuật có giá trị.  

Khí thế anh hùng của dân tộc trƣớc sự hung hãn lớn nhất của kẻ thù 

là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tác nghệ thuật [82, tr.32]. 

Rất nhiều các tác phẩm mỹ thuật mang cảm hứng sâu sắc và nhiệt thành 

của cá nhân các họa sĩ đƣợc hòa quyện với toàn dân tộc, do đó có sức mạnh 

lâu bền và trở thành những di sản mỹ thuật quý giá của toàn dân tộc. Có thể 
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khẳng định, sau Cách mạng tháng Tám là một thời kỳ vẻ vang và là thời kỳ 

hoạt động sôi động của mỹ thuật Hà Nội. Một minh chứng đó là thông qua 

các kỳ Triển lãm mỹ thuật toàn quốc sau năm 1954. Chỉ có 9 năm, từ 1954 

đến 1962, mà có tới 5 Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, cho thấy rõ ràng sức 

sáng tạo to lớn của các họa sĩ mà thành quả mang lại đã làm vẻ vang cho mỹ 

thuật Việt Nam nói chung và mỹ thuật Hà Nội nói riêng. 

Sau ngày thống nhất đất nƣớc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và chủ 

nghĩa tập thể là những giá trị đƣợc đặt lên cao nhất. Một lần nữa, hình ảnh 

những anh bộ đội Cụ Hồ là nguồn cảm hứng chủ đạo của hoạt động sáng tạo. 

Theo yêu cầu mới của tình hình chính trị xã hội, các nghệ sĩ xác định nhiệm 

vụ là góp phần tôn vinh vẻ đẹp đất nƣớc, làm cho tâm hồn và đời sống của 

nhân dân ta đàng hoàng, to đẹp hơn [16, tr.373]; sáng tác những tác phẩm 

chất lƣợng cao, ghi lại những kỳ tích vẻ vang của dân tộc, đồng thời thỏa mãn 

tình cảm của ngƣời dân, ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ và lòng 

biết ơn đối với những ngƣời đã hy sinh cho độc lập, tự do của đất nƣớc. 

Phƣơng pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt 

động mỹ thuật: 

Đảng yêu cầu văn nghệ sĩ nắm vững phƣơng pháp sáng tác hiện thực 

xã hội chủ nghĩa, nêu cao tính đảng và trách nhiệm của ngƣời chiến sĩ 

trên mặt trận văn hóa, tƣ tƣởng trong giai đoạn mới của cách mạng, 

phục vụ đắc lực hơn nữa lợi ích của nhân dân, góp phần xứng đáng 

vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc [16, tr.373]. 

Nhƣng những khó khăn trong kinh tế, lệnh cấm vận bao vây phong tỏa 

của Mỹ cùng với chính sách bao cấp hoàn toàn về họa phẩm khiến cho mỹ 

thuật Hà Nội thời kỳ này gặp không ít khó khăn. Mỹ thuật Hà Nội, mặc dù, 

đạt đƣợc khá nhiều thành tựu nhƣng cũng có không ít hạn chế bởi cũng nhƣ 

mọi ngành khác của xã hội, đều hoạt động theo cơ chế kế hoạch hóa, thống 

nhất tập trung từ trên xuống, có sự bao cấp của Nhà nƣớc. Tình hình đời sống 
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vật chất khó khăn, thị trƣờng mỹ thuật chƣa hình thành, nên các tác phẩm sau 

vài lần trƣng bày nếu không đƣợc Bảo tàng Mỹ thuật mua lại thì các tác giả 

chỉ biết trƣng bày ở nhà. Tuy nhiên, sau 21 năm chia cắt, mỹ thuật Hà Nội có 

điều kiện hội tụ các họa sĩ trong cả nƣớc, từ nhiều vùng miền khác nhau, dần 

mở rộng về phong cách nghệ thuật, mở rộng về nội dung đề tài…  

Nhƣ vậy, từ cái nhìn trở lại trong quá khứ, có thể thấy rằng, cách mạng 

đã mang lại một sức mạnh giải phóng sáng tạo cá nhân một cách to lớn. 

Những ràng buộc, tự ti dân tộc bị phá tung. Những nghệ sĩ, trƣớc đây, trong 

mối quan hệ với các thầy giáo Pháp luôn tự ti, bị đối xử nhƣ những ngƣời thợ 

thủ công, bây giờ ý thức mình là nghệ sĩ, tự tin sáng tạo. Nhƣng hoàn cảnh 

quá khắc nghiệt của một đất nƣớc phải bƣớc vào một cuộc chiến đấu sống còn 

của dân tộc, của Tổ quốc kéo dài ba mƣơi năm ròng rã; hoàn cảnh ấy đặt các 

họa sĩ với những khát vọng sáng tạo, thiên hƣớng và lợi ích của mình xuống 

sau lợi ích của đất nƣớc. Và các họa sĩ lại xung phong đi vào các mặt trận tiền 

tiêu. Sáng tạo cá nhân không mất đi mà chỉ tự nguyện hòa mình với quyền lợi 

chung của đất nƣớc; coi những nhiệm vụ chính trị trong cuộc kháng chiến là 

nơi thử thách, tôi rèn kỹ năng thực hành nghệ thuật, tích lũy vốn sống cho một 

tƣơng lai nghệ thuật sáng lạn. Sáng tạo cá nhân đƣợc kết hợp với lòng yêu 

nƣớc cố hữu và thiêng liêng của ngƣời Việt. Nhƣng khi phƣơng pháp hiện 

thực xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa bị đẩy lên vị trí 

bao trùm thì những mâu thuẫn xuất hiện. Những giá trị đƣợc coi trọng nhất 

trong một tác phẩm mỹ thuật là minh họa cho những nhiệm vụ chính trị. Năng 

lực thƣởng thức của công chúng cũng trở thành lực cản cho sự phát triển của 

mỹ thuật. Mỹ thuật phục vụ cho một đối tƣợng công chúng dễ đi đến triệt tiêu 

cá tính của ngƣời nghệ sĩ. Việc nhào nặn con ngƣời theo mô thức chung, theo 

những quan niệm, ý muốn bị áp đặt từ trên xuống, theo chủ nghĩa tập thể, chủ 

nghĩa bình quân dẫn đến một nền nghệ thuật chủ yếu minh họa cho chính trị. 

Các tác phẩm mỹ thuật đi theo chủ đề, đề tài chung, chủ yếu mang giá trị 
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minh họa tức thời, tuyên truyền, cổ động chứ không theo các khuynh hƣớng 

và phong cách; cá tính nghệ thuật mờ nhạt. Xung đột giữa cá nhân và cộng 

đồng bình quân chủ nghĩa ấy là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình 

trạng khủng hoảng xã hội những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ XX. 

Những mâu thuẫn trên đã trở thành lực cản đối với sự phát triển của mỹ thuật 

Hà Nội những năm trƣớc đổi mới.  

Sự triệt tiêu cá nhân trong những năm sau 50 của thế kỷ XX mà đƣa tập 

thể lên vị trí bao trùm đã gây ra những tổn hại to lớn cho sự phát triển của văn 

hóa xã hội nói chung và mỹ thuật nói riêng. Hoạt động mỹ thuật giáo điều, 

công thức khi hoạt động theo kiểu hành chính quan liêu. Cho nên những gì 

mà mỹ thuật thời kỳ đổi mới có đƣợc lại xuất phát từ đó, hay theo cách nói 

của họa sĩ Lƣơng Xuân Đoàn là từ “những cuộc tự sát về nghệ thuật” của các 

họa sĩ trƣớc đổi mới. Thực chất, nhƣ trên đã trình bày đó chính là việc các cá 

nhân tự nguyện xóa mình đi, để cùng có đƣợc một tiếng nói chung trong tập 

thể làm nghệ thuật. Việc duy trì quá lâu một phƣơng pháp sáng tác gây ra sự 

nhàm chán, cùn đi sức sáng tạo của từng cá nhân. Cá nhân mỗi con ngƣời 

không thể chịu đựng đƣợc những thiếu thốn quá mức để có thể duy trì điều 

kiện sống, cũng nhƣ không thể chịu đựng sự triệt tiêu phong cách cá nhân, 

triệt tiêu khát vọng sáng tạo hay chính là nhu cầu sáng tạo của bản thân mình. 

Do đó, cũng nhƣ trong kinh tế, trong văn hóa nghệ thuật, vào những khoảng 

thời gian trƣớc đổi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực mỹ thuật cũng có không ít 

các hiện tƣợng phá rào, tìm tòi cách làm mới ngôn ngữ thể hiện mới làm thay 

đổi bộ mặt của nghệ thuật cách mạng [128, tr.99] trong nỗ lực làm cho mỹ 

thuật phong phú hơn. Tất nhiên, vào thời điểm đó, sự tự do trong nghệ thuật 

của nhiều họa sĩ nhƣ vậy bị nhìn nhận theo những quan điểm, những cái nhìn 

tiêu cực, thậm chí, nặng nề hơn còn bị quy vào quan điểm sáng tác trái với 

đƣờng lối văn hóa văn nghệ của Đảng; do có thể những tìm tòi đó chƣa thực 

sự đạt đƣợc một trình độ thẩm mỹ, một phƣơng pháp biểu hiện nghệ thuật 
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nhất định. Nhƣng có thể thấy, bản thân các họa sĩ luôn mong muốn có đƣợc 

sự tự do trong sáng tạo chứ không đợi đến khi điều này đƣợc khẳng định 

trong Nghị quyết 05-NQ/TW; nhƣ họa sĩ Lê Bá Đảng cho rằng phải luôn luôn 

tìm ra cái mới, cái chƣa từng có bởi cứ khăng khăng theo lối cũ, đường mòn 

thì như đã chết rồi [35]. 

Nhu cầu sáng tạo tự thân đó đƣợc thúc đẩy từ bối cảnh khách quan bên 

ngoài, chủ yếu thông qua một số sự kiện dƣới đây: 

Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1980 

Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1980 đƣợc đánh giá: “vừa là đỉnh 

cao, vừa là điểm mút cuối cùng của “nghệ thuật cách mạng” theo nguyên nghĩa 

của khái niệm này” [128, tr.99]. Tuy nhiên, cần thiết phải nhìn nhận tầm quan 

trọng của một số manh nha đổi mới trong tƣ duy nghệ thuật và thực hành nghệ 

thuật trƣớc đó, đặc biệt trong Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 1976. Đây là Triển 

lãm Mỹ thuật toàn quốc đầu tiên sau ngày thống nhất đất nƣớc (sau 14 năm 

gián đoạn, không tổ chức đƣợc Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc vì lý do chiến 

tranh và điều kiện cơ sở vật chất), trƣng bày các tác phẩm của các họa sĩ hai 

miền Nam và Bắc. Các tác phẩm ở Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1976 

trƣng bày một số tác phẩm của các họa sĩ vốn sống ở các đô thị miền Nam nhƣ 

 Đinh Cƣờng, Nguyễn Trung, Bửu Chỉ, Vĩnh Phối, Hoàng Đăng Nhuận, Phạm 

Đăng Trí, Hồ Hữu Thủ, Trƣơng Thị Thịnh, Đỗ Kỳ Hoàng .v.v… và cả hoạ sỹ 

Việt kiều mới về nƣớc là Trần Vạng Lộc [65], đã thổi một luồng gió mới đầy 

cảm hứng đến với các họa sĩ Hà Nội. Sự mới lạ trong phong cách biểu đạt của 

các họa sĩ miền Nam, của phong cách nghệ thuật mới đã thu hút sự chú ý của 

các họa sĩ miền Bắc. Một sự kiện nữa đó là việc bức tranh Cô gái và con chó 

trắng [PL.4.1.10] của họa sĩ Lê Huy Tiếp- một họa sĩ đƣợc đi học mỹ thuật tại 

nƣớc ngoài- đƣợc chọn treo nhƣng chỉ sau khai mạc vài ngày đã bị hạ xuống. 

Bố cục của bức tranh mạch lạc bằng hình ảnh một cô gái mang khuôn mặt 

đƣợm buồn với chiếc áo vàng ngồi ngay sát bờ tƣờng và con chó trắng nằm 
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ngay dƣới chân, trên một nền gạch đỏ. Xa xa, là đôi trai gái mặc áo tắm đang 

chạy trên bờ biển. Cùng với đám mây bay lơ lửng trên đầu cô gái, những con 

bƣớm đậu trong nhà, những bông hoa nở trên cát mang âm hƣởng của phong 

cách Siêu thực. Sự xuất hiện của bức tranh cũng nhƣ việc gỡ bỏ bức tranh ngay 

trong những ngày triển lãm cho thấy trƣờng phái Siêu thực còn quá mới lạ đối 

với công chúng và cả những họa sĩ lúc đó.   

Trở lại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm 1980, hầu hết đề tài của các 

tác phẩm trƣng bày vẫn thuộc nhóm đề tài mũi nhọn: công, nông, binh và Bác 

Hồ, nhƣng lại đƣợc xem là một hiện tƣợng trong đời sống văn hóa lúc bấy 

giờ, vì có nhiều cái mới mà vẫn đƣợc lãnh đạo các cấp chấp nhận. Nguồn cảm 

hứng mà Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1980 thổi vào các họa sĩ Hà Nội 

lúc đó xuất phát từ một số điểm mới lạ: 

Thứ nhất: Nhiều tác phẩm mang tính biểu cảm lãng mạn. Khi vẽ Bác 

Hồ thƣờng trong vẻ cao quý, nghiêm túc hoặc hòa đồng với nhân dân nhƣng 

trong bức lụa Bác Hồ đi công tác của Nguyễn Thụ, hình ảnh lãnh tụ tối cao 

nhƣng đầy chất thơ; tình quân dân nơi biển đảo phóng khoáng, thơ mộng và 

bình dị trong Xóm biển Phú Quốc của Đỗ Sơn và Chiều trên đảo Hòn 

Tre [PL.4.1.4] của Lƣơng Xuân Đoàn;  

Thứ hai: Sự táo bạo. Âm hƣởng của chủ nghĩa Lập thể xuất hiện đầy 

thuyết phục trong Giặc Mỹ, sơn dầu của Đặng Thị Khuê [PL.4.1.1], Công 

nhân đóng giày, sơn dầu của Đỗ Thị Ninh…  [PL.4.1.3]. 

Thứ ba: Tính mới lạ. Thể hiện qua 2 tranh sơn dầu hiện thực, đạt tới 

hiệu quả của phong cách Cực thực. Đó là bức Sáng tác của Lê Huy Tiếp và 

Lão Tạ của Phan Bảo.  

Thứ tư: Sự gợi cảm. Xuất hiện xu hƣớng biểu đạt các hình tƣợng tạo 

hình mang yếu tố “nhục dục”, đề tài “ái ân” [169, tr.29] đặc biệt cấm kỵ ở các 

thời kỳ trƣớc. Và rất nhiều tác phẩm mang bóng dáng của các họa sĩ hiện đại 

phƣơng Tây nhƣ Gauguin, Picasso, Calder... với các cách biểu đạt đề tài quen 

thuộc bằng những hình thức mới. [155, tr.375]. 
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Đƣơng nhiên, những tác động mang tính khai mở của nhiều trƣờng phái 

nghệ thuật hiện đại thế giới vào thời điểm đó vẫn có thể bị xem là thiếu tính 

sáng tạo, rập khuôn. 

Nhƣ vậy, đƣợc đánh giá là có sự đa dạng về nghệ thuật và sự đổi mới về 

phong cách sáng tác [16, tr.375], Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 đã 

khơi mào đổi mới trong mỹ thuật bằng những tìm tòi, thử nghiệm các cách thức 

sáng tạo mới và, quan trọng hơn cả là đƣợc các thế hệ họa sĩ đi trƣớc cũng nhƣ 

hệ thống quản lý Nhà nƣớc thừa nhận. Từ đó, dần xuất hiện những nhánh rẽ 

mới, tìm kiếm phong cách và bút pháp cá nhân; những ý tƣởng canh tân nghệ 

thuật qua các thử nghiệm mang phong cách phóng túng và táo bạo. Triển lãm 

Mỹ thuật toàn quốc năm 1980 đƣợc xem là bƣớc chuyển tiếp, tạo tiền đề cho mỹ 

thuật bƣớc sang trang mới.  

Đại hội lần II của Hội Mỹ thuật Việt Nam (1983) 

Năm 1983, Đại hội lần II của Hội Mỹ thuật Việt Nam bầu ra một Ban 

chấp hành mới và một Ban Thƣ ký mới với nhiều thành viên trẻ thay thế Ban 

chấp hành cũ đã tồn tại 26 năm. Hội đổi tên thành Hội Nghệ sĩ Tạo hình Việt 

Nam, một hội xã hội nghề nghiệp đƣợc tổ chức theo các chuyên ngành (Hội 

họa, Đồ họa, Điêu khắc, Trang trí, Lý luận phê bình) và có các ban Họa sĩ 

Trẻ, Ban Nữ tác giả… để có thể hoạt động chuyên sâu hơn. Ban Thƣ ký của 

Hội Nghệ sĩ Tạo hình Việt Nam đã trở thành động lực chính của các hoạt 

động sôi nổi, mới mẻ về chất, gây đƣợc tác động, ảnh hƣởng tích cực trong 

đời sống mỹ thuật của nƣớc. Hội Nghệ sĩ Tạo hình đứng đúng vị trí là hội của 

những ngƣời sáng tạo, giúp đỡ ngƣời sáng tạo, không gò ép, áp đặt ai và hoan 

nghênh sáng tạo của các nghệ sĩ ở mọi hình thức sáng tạo.  

Từ Đại hội này, sự đổi mới từ cấp lãnh đạo Hội đã góp phần tạo ra 

những tiền đề quan trọng cho một cuộc đổi mới tƣ duy và thực hành nghệ thuật 

trong mỹ thuật Việt Nam với vai trò quan trọng của họa sĩ Đặng Thị Khuê. Họa 

sĩ Đặng Thị Khuê, khi mới ngoài 30 tuổi, năm 1976 đã là ủy viên Thƣờng vụ 

Hội Mỹ thuật Việt Nam và kiêm Chánh văn phòng Hội. Với nhiều cƣơng vị 

khác nhau nhƣ Trƣởng ban Sáng tác, Trƣởng ban Nghệ sĩ Trẻ, hoặc Trƣởng 
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ban nữ nghệ sĩ, Giám đốc Xƣởng sáng tác và thể nghiệm, thành viên của Hội 

đồng Nghệ thuật Hội và thành viên của Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia, Đại 

biểu Quốc hội Khóa VII cùng với các gƣơng mặt khác nhƣ Đặng Đức Sinh, 

Lƣơng Xuân Đoàn, Nguyễn Quân, Quách Phong, Ca Lê Thắng, Nguyễn Trung, 

Thái Bá Vân..., họa sĩ Đặng Thị Khuê đã có những đóng góp không nhỏ cho sự 

phát triển của nghệ thuật tạo hình thời kỳ đổi mới. Từ những cá nhân dám thay 

đổi đó, mỹ thuật trở thành ngành nghệ thuật đi đầu trong đổi mới. 

Các triển lãm cá nhân 

Khi đề cập đến những manh nha của đổi mới, không thể không nói đến 

một số sự kiện quan trọng góp phần thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực mỹ thuật 

Hà Nội. Đó là một số triển lãm cá nhân của các họa sĩ Nguyễn Sáng  vào năm 

1984 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bùi Xuân Phái vào năm 1984 tại Nhà 

Triển lãm 16 Ngô Quyền, Nguyễn Tƣ Nghiêm vào năm 1985. 

Những triển lãm cá nhân này không có tầm quan trọng nhƣ thế nếu nhƣ 

đây không phải là triển lãm của những họa sĩ vẽ tự do – không làm việc trong 

các cơ quan Nhà nƣớc, không phải là Hội viên hội nghề nghiệp. Các họa sĩ 

này vẽ nhiều nhƣng “không có điều kiện triển lãm giới thiệu tác phẩm của 

mình vì tƣ nhân không có quyền tổ chức triển lãm” [128, tr.93]. Đặc biệt, các 

triển lãm cá nhân của họa sĩ này đƣợc chính Hội Nghệ sĩ Tạo hình Việt Nam 

đứng ra thu thập tác phẩm và tổ chức.  

Nguyễn Sáng là một họa sĩ đƣợc coi nhƣ là Van Gogh của Việt Nam, là 

một nghệ sĩ có đầu óc cách tân táo bạo, luôn luôn phá cách, sục sạo, tìm tòi 

cái mới. Ông đã thử sức với nhiều trƣờng phái mỹ thuật hiện đại phƣơng Tây 

thế kỷ XX và những tìm tòi đó đƣợc kết hợp hài hòa với chủ nghĩa hiện thực. 

Việc tổ chức đƣợc một triển lãm cá nhân Nguyễn Sáng cũng đòi hỏi không ít 

công sức và nỗ lực của Ban tổ chức. Triển lãm cá nhân của ông đƣợc xem là 

một sự kiện nghệ thuật đã đi vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Theo lời kể của 

họa sĩ Đặng Thị Khuê, Ủy viên Thƣờng trực Ban Thƣờng vụ Hội Nghệ sĩ Tạo 

hình Việt Nam lúc đó, cả cơ quan Hội đƣợc huy động tỏa đi khắp nơi từ Hải 

Phòng đến Nam Định, từ Bắc vào Nam để mƣợn tác phẩm cho Nguyễn Sáng; 
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bởi ở nhà (một căn phòng nhỏ ở tầng 2 nhà tập thể 65 phố Nguyễn Thái Học- 

Hà Nội), ông chỉ còn lại duy nhất một tác phẩm vẽ ngƣời vợ đã mất và sức 

khỏe rất yếu do thƣờng xuyên mất ngủ. Đây là triển lãm đầu tiên và duy nhất 

của Nguyễn Sáng khi đã ở tuổi 61.  

Còn đối với trƣờng hợp của họa sĩ Bùi Xuân Phái, mặc dù bây giờ đƣợc 

xem là một trong những họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam, nhƣng trong thời điểm 

đó, ông không có biên chế trong cơ quan Nhà nƣớc và thƣờng bị phê bình vì sự 

thiếu hòa đồng trong các hoạt động nghệ thuật của Hội và cũng vì những tác 

phẩm mang phong cách “tƣ sản” [202]. Trong triển lãm cá nhân đầu tiên và duy 

nhất này, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua 3 bức Phố Phất Lộc, Phố Hàng 

Mắm và Ô Quan Chưởng. Vào năm 1996, ông đã đƣợc trao giải thƣởng Hồ Chí 

Minh về văn học nghệ thuật vì những đóng góp cho văn hóa Việt Nam, cho mỹ 

thuật Hà Nội với các bức tranh Hà Nội xƣa, phố cổ Hà Nội.  

Các triển lãm cá nhân này đƣợc xem là những sự kiện nghệ thuật quan 

trọng nhất trong những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX bởi chƣa từng có 

tiền lệ; vào thời điểm đó, triển lãm cá nhân đồng nghĩa với chủ nghĩa cá nhân 

theo hàm nghĩa đối lập với chủ nghĩa tập thể. Quan trọng hơn cả, việc tổ chức 

triển lãm tranh của các họa sĩ một thời không đƣợc công nhận khẳng định giá 

trị, là sự công nhận tài năng và quá trình cống hiến...” [7] cũng nhƣ vị trí hàng 

đầu của các họa sĩ bậc thầy này. “Sự “đánh giá lại” và tôn vinh này nhƣ một 

sự khích lệ lớn về tinh thần đối với lớp trẻ” [128, tr.102]. Đây là một bƣớc 

chuyển biến lớn, một nỗ lực vƣợt bậc, mạnh dạn và quyết tâm đổi mới tƣ duy 

trong việc nhìn nhận lại những đóng góp của họ đối với lịch sử nghệ thuật cũng 

nhƣ góp phần khích lệ các họa sĩ trẻ tìm kiếm sự thay đổi.  

Cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với các văn nghệ sĩ 

Cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thƣ Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn 

Linh với hơn 100 văn nghệ sĩ diễn ra vào hai ngày 6 và 7/10/1987 là một cuộc 

đối thoại quan trọng thể hiện sự quan tâm, lắng nghe của Đảng đối với các văn 

nghệ sĩ. Rất nhiều họa sĩ đánh giá cao vai trò của cuộc gặp gỡ này trong việc 
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gỡ bỏ những vƣớng mắc trong tƣ tƣởng và tạo cảm hứng cho các nghệ sĩ đi tìm 

kiếm những cái mới trong sáng tạo. Diễn ra trong quá trình chuẩn bị cho Hội 

nghị Bộ Chính trị (họp vào ngày 17/10 sau đó) nhằm xây dựng một Nghị quyết 

về văn hóa văn nghệ, do đó, cuộc gặp gỡ này có vai trò cực kỳ to lớn trong việc 

hình thành nội dung nghị quyết đặc biệt quan trọng này đối với văn hóa văn 

nghệ. Thực tế này đã đƣợc thể hiện rõ trong buổi nói chuyện. Theo lời kể của 

ông Nghiêm Hà, Thƣ ký của Trƣởng ban Văn hóa Văn nghệ Trung ƣơng thời 

điểm đó, thì tính thời gian làm việc khoảng 14-15 tiếng đồng hồ, Tổng Bí thƣ 

Nguyễn Văn Linh chỉ mở đầu khoảng 10 phút và kết thúc gần một giờ đồng 

hồ, còn bao nhiêu thời gian là anh chị em văn nghệ sĩ và các nhà hoạt động 

văn hóa phát biểu. Cuộc gặp gỡ thật quý hiếm, diễn ra trong bầu không khí 

đặc biệt chân thành, cởi mở và tâm huyết; mỗi ngƣời đều nói lên điều mình day 

dứt từ lâu. Đồng chí Tổng bí thƣ nghe chăm chú và trân trọng. Do đó, khi 

đồng chí phát biểu sau cùng đã nói lên những điều then chốt và bản chất nhất, 

làm các văn nghệ sĩ rất xúc động. Từ phát biểu của các văn nghệ sĩ cho thấy 

những sự gò bó, áp đặt và trói buộc là không thích hợp với đặc thù của hoạt 

động văn nghệ. Nhƣng cũng thấy rằng, Đảng và Nhà nƣớc ta đã nhận thức 

đƣợc sâu sắc vấn đề này và nhận thấy nhu cầu cấp thiết của việc đổi mới 

trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Từ cuộc gặp gỡ này cho thấy công cuộc 

đổi mới trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ đang trở thành sự đòi hỏi cấp bách 

của cuộc sống. Công cuộc đổi mới trong lĩnh vực này sẽ rất khó khăn phức 

tạp, phải vƣợt qua nhiều trở ngại, nhƣng nó đã đƣợc khởi động tốt đẹp và 

chắc chắn sẽ thành công.  

2.3.2. Xuất phát từ việc tiếp nhận văn hóa phương Tây 

Mỹ thuật hiện đại Hà Nội bắt đầu lịch sử phát triển của mình bằng sự ra 

đời của Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng (L‟école Superieur des 

Beaux Art de L‟Indochine) do ngƣời Pháp thành lập vào tháng 11/1925. Do 

đó, ngay từ đầu,  những quan niệm và bài học theo chƣơng trình đào tạo của 

mỹ thuật Pháp- một trung tâm nghệ thuật của châu Âu và thế giới đã đƣợc 

truyền đạt; xu hƣớng lãng mạn và hình thức chủ nghĩa trong nghệ thuật tạo 
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hình đƣợc ngƣời Pháp khuyến khích; các thể loại tranh chân dung, phong 

cảnh… đƣợc phát triển. Các họa sĩ đƣợc tiếp cận với các vấn đề kỹ thuật cơ 

bản cần thiết đối với việc sáng tác một tác phẩm nhƣ luật xa gần, bố cục, giải 

phẫu học mỹ thuật, lý thuyết về màu, về hình, các chất liệu mới nhƣ màu bột, 

sơn dầu, thạch cao… làm ngôn ngữ tạo hình phong phú hơn, khả năng diễn 

đạt tốt hơn. Sự thành thạo trong kỹ thuật sơn dầu của các họa sĩ Việt Nam 

khiến khả năng biểu đạt trong mỹ thuật không kém gì các họa sĩ- thầy giáo 

ngƣời Pháp. Sự kết hợp mang ảnh hƣởng của mỹ thuật Pháp và tinh thần dân 

tộc đã mở đƣờng cho sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Thành 

công đó của mỹ thuật hiện đại đầu thế kỷ XX, nhƣ trong cuốn sách Nghệ 

thuật xứ An Nam của nhà sử học nghệ thuật ngƣời Pháp Henri Gourdon đánh 

giá là cuộc gặp gỡ giữa nghệ thuật Pháp và Việt Nam là sản phẩm của sự trao 

đổi thành công, của sự cộng tác giữa mẫu quốc và ngƣời Đông Dƣơng [54]. 

Trong quá trình phát triển của mình, ngƣời Việt Nam chƣa bao giờ 

đóng cửa về văn hóa. Văn hóa Việt Nam từ xa xƣa đã tiếp thu ảnh hƣởng của 

nhiều nền văn hóa khác nhau đặc biệt là văn hóa Trung Hoa qua Nho giáo và 

văn hóa Ấn Độ. Văn hóa truyền thống vẫn thiên về “đóng” hơn “mở” và luôn 

có những giới hạn chặt chẽ khi tiếp nhận các yếu tố ngoại sinh. Những năm 

chiến tranh và sau chiến tranh, tình trạng trì trệ của kinh tế xã hội không cho 

phép tiếp nhận rộng rãi nhiều ảnh hƣởng văn hóa bên ngoài (chủ yếu từ các 

nƣớc xã hội chủ nghĩa). Mặt khác, chính trị chính thống và văn hóa chính 

thống quy định nghiêm ngặt việc “mở” đến đâu và tiếp thu những gì để vẫn 

giữ đƣợc vị trí độc tôn. Trong những điều kiện không có những biến đổi lớn 

về quan hệ với bên ngoài, tình hình đó vẫn đƣợc giữ nguyên. Nhƣng khi 

những khó khăn làm bộc lộ nhƣợc điểm và tính lạc hậu của văn hóa chính 

thống thì những yêu cầu cải cách ngày càng mạnh mẽ, trở thành sự tất yếu, 

nhất là trong những năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ XX 

trƣớc sự phát triển mạnh mẽ của thế giới, khoa học công nghệ phát triển làm 

cho đời sống văn minh hơn, các quá trình hiện đại hóa và toàn cầu hóa diễn ra 
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khẩn trƣơng và sự khủng hoảng, sau đó là sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ 

nghĩa ở một loạt nƣớc... Điều này không chỉ diễn ra trong giao thƣơng, khoa 

học kỹ thuật mà còn cả ở văn hóa, giáo dục và tƣ tƣởng, đặc biệt hơn là giúp 

thay đổi cả một cộng đồng nghệ thuật của các nghệ sĩ tạo hình. Cải cách thị 

trƣờng đƣợc tiến hành giữa những năm 80 không thay đổi điều kiện sống và 

sáng tác của ngƣời nghệ sĩ một cách đột ngột. Nhƣng trong chính sự chuyển 

đổi ấy, cá nhân, cá tính đƣợc tôn trọng. Nhìn lại những lần tiếp xúc với văn hóa 

từ bên ngoài ấy để thấy rằng, dù đóng – mở đến đâu đều có thể thấy sự phát triển 

các giá trị văn hóa mới mang ảnh hƣởng từ bên ngoài diễn ra khá liên tục. 

Do đó, phải khẳng định rằng, các họa sĩ Hà Nội thời kỳ đổi mới bị ảnh 

hƣởng và chịu tác động khá rõ rệt từ những luồng tƣ tƣởng văn hóa, mỹ thuật 

phƣơng Tây. Số lƣợng họa sĩ lựa chọn cho mình các quan niệm biểu đạt mới 

mẻ ngày càng tăng nhanh. Chẳng hạn, chỉ trong Triển lãm Trừu tƣợng đƣợc 

tổ chức vào năm 1992 đã có gần 100 bức tranh theo trƣờng phái này của 30 

họa sĩ trong cả nƣớc. Nhƣng thực tế của cộng đồng mỹ thuật Hà Nội trƣớc đổi 

mới hoàn toàn khác biệt với tính chất của mỹ thuật hiện đại phƣơng Tây thế kỷ 

XX. Và khi mở cửa đổi mới, các luồng văn hóa phƣơng Tây ào ạt tràn vào nƣớc 

ta; những luồng tƣ tƣởng, những xu hƣớng nghệ thuật mới mẻ, khác lạ đã tạo ra 

tâm lý tiếp nhận hồ hởi. Nghịch lý là sự đối lập lại có sức hấp dẫn mãnh liệt 

hơn sự tƣơng đồng. Hơn thế, sự đối lập đó lại đi theo những ảnh hƣởng của 

các thế lực kinh tế phát triển hơn lại càng trở thành lực tác động làm cho cộng 

đồng họa sĩ sau đổi mới chấp nhận nó nhanh chóng hơn; trở thành nguồn cảm 

hứng cho các họa sĩ Hà Nội thời kỳ này. Và trong quá trình chấp nhận sự đối 

lập của văn hóa thế giới ấy, mỹ thuật Hà Nội không phải chỉ tiếp thu một 

trƣờng phái, một xu hƣớng cụ thể, hay của một nƣớc cụ thể mà đón nhận cả làn 

sóng văn hóa hậu hiện đại bên ngoài đổ ập vào nƣớc ta.  

Tiểu kết chƣơng 2 

Có thể thấy rằng, trong tình hình kinh tế, văn hóa xã hội đất nƣớc ta trong 

thời điểm đó, đổi mới đã trở thành một đòi hỏi bức xúc của cuộc sống và là một 
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yếu tố khách quan. Chủ trƣơng đổi mới toàn điện đất nƣớc đƣợc khởi xƣớng từ 

Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986, nhƣng các chính sách đổi mới chỉ thực sự 

đi vào đời sống và phát huy hiệu quả của nó từ sau năm 1990. Tất cả những 

nhân tố đổi mới đều bắt nguồn từ trong đời sống xã hội Việt Nam, từ trong 

đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân, trong bản thân các hoạt động mỹ 

thuật của các họa sĩ; chính vì thế, khi lãnh đạo Đảng chính thức đề xƣớng 

công cuộc đổi mới, sự hƣởng ứng của nhân dân thật mãnh liệt. Từ hiện thực 

của cuộc sống xã hội Hà Nội những năm sau đổi mới càng ngày càng thấy rõ 

đổi mới không chỉ là biện pháp tình thế đất nƣớc ta giải quyết những khó 

khăn trƣớc mắt, mà còn là một quá trình thay đổi tƣ duy, phù hợp với quy luật 

phát triển của đời sống xã hội. Đại hội Đảng lần thứ VI và Nghị quyết 05-

NQ/TW đã làm sáng tỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho mỹ thuật, vấn đề là phải 

nhận thấy thật rõ luồng sáng đó; không thể để bị lóa mắt hoặc cố tình làm ngơ.  

Tất cả những điều kiện kinh tế- chính trị, văn hóa, mỹ thuật trong đó tƣ 

vai trò nhu cầu sáng tạo tự thân của các họa sĩ đƣợc thúc đẩy thông qua hàng 

loạt các sự kiện chƣa từng có trong lịch sử Việt Nam, việc tiếp nhận những 

ảnh hƣởng từ bên ngoài, trở thành những nhân tố tác động quan trọng góp 

phần tạo ra diện mạo của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới với một số đặc 

điểm nổi bật sẽ đƣợc trình bày cụ thể trong chƣơng 3. 
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Chƣơng 3 

DIỆN MẠO VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MỸ THUẬT HÀ NỘI  

THỜI KỲ ĐỔI MỚI 

 

3.1. Diện mạo mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới 

3.1.1. Các thế hệ họa sĩ đổi mới đa dạng trong phong cách, cá tính sáng tạo 

Tƣ tƣởng cách tân xuất hiện trong văn hóa nghệ thuật đầu những năm 

80 của thế kỷ XX, cùng yêu cầu tự do sáng tác trong Nghị quyết 05-NQ/TW 

đã góp phần tạo ra những thế hệ họa sĩ đổi mới khá đa dạng trong phong cách, 

cá tính sáng tạo.  

Thế hệ họa sĩ thứ nhất phải kể đến: Đặng Thị Khuê, Đỗ Thị Ninh, Lê 

Anh Vân, Đỗ Sơn, Hoàng Đình Tài, Lê Huy Tiếp, Nguyễn Quân, Bảo Toàn,  

Lƣơng Xuân Đoàn, Lý Trực Sơn, Thành Chƣơng…- những ngƣời nắm cơ hội 

thay đổi nghệ thuật [142]. Đây là thế hệ trải qua giai đoạn chiến tranh, sự khó 

khăn trong đời sống vật chất của thời kỳ bao cấp. Thực tế đó tạo cho họ cơ hội 

để có đƣợc các trải nghiệm về cuộc sống, về nghệ thuật. Lớp họa sĩ này có 

phần chƣa thích ứng với kinh tế thị trƣờng. Họ không đồng nhất thành công 

trên thị trƣờng mỹ thuật với thành công hoạt động sáng tạo, nhƣng cũng có 

những họa sĩ nhƣ họa sĩ Thành Chƣơng thực sự thành công với thị trƣờng mỹ 

thuật thời kỳ đổi mới. Đóng góp lớn nhất của thế hệ này là nhiều họa sĩ thế hệ 

này đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều các thế hệ họa sĩ tiếp nối trong 

sáng tạo nghệ thuật. Nhƣng, ở thế hệ này, mỹ thuật mới đang tiệm cận với các 

quan niệm của chủ nghĩa hậu hiện đại, thể hiện trong việc bƣớc đầu tiếp nhận 

những cách thức biểu đạt nghệ thuật mới mẻ.  

Thế hệ thứ hai có số lƣợng đông đảo hơn so với thế hệ trƣớc. Các họa sĩ 

tiêu biểu của thế hệ này nhƣ: Trƣơng Tân, Trần Lƣơng, Hà Trí Hiếu, Phan Gia 

Hƣơng, Trần Trọng Vũ, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn 

Tấn Cƣơng, Đỗ Hoàng Tƣờng, Trần Văn Thảo, Bùi Mai Hiên, Vi Kiến 
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Thành, Nguyễn Xuân Tiệp, Đào Minh Tri, Phạm Luận, Phan Cẩm Thƣợng, 

Hoàng Hồng Cẩm, Nguyễn Kim Quang, Đặng Xuân Hòa, Hứa Thanh Bình, Đào 

Châu Hải, Trần Hoàng Cơ, Phan Phƣơng Đông, Nguyễn Nhƣ Ý, Nguyễn Hữu 

Ngọc, Nguyễn Kim Quang, Vũ Thăng, Trịnh Quốc Chiến, Lƣu Thế Hân, Trần 

Nguyên Hiếu, Đỗ Minh Tâm, Võ Xuân Huy, Đỗ Phấn, Trần Trọng Vũ, Đinh Thị 

Thắm Poong, Lê Thiết Cƣơng, Đào Hải Phong, Hồng Việt Dũng, Lê Thanh Minh, 

Nguyễn Quốc Hội, Nguyễn Thanh Sơn, Đinh Ý Nhi, Đinh Quân, Lê Quảng Hà, 

Bùi Hữu Hùng, Quách Đông Phƣơng…  Đây là thế hệ đƣợc tiếp nhận trực tiếp và 

đầy đủ những ảnh hƣởng nghệ thuật thế giới và nhanh chóng tạo dựng cho cá 

nhân một nền tảng tri thức và thế giới quan rành mạch, riêng biệt, tiệm cận với 

ngôn ngữ tạo hình đương đại của thế giới nghệ thuật nói chung [59] 

Thế hệ này đã phát triển vƣợt qua cái bóng thành công của thế hệ thứ 

nhất. Một trong những giá trị thực tế mà thế hệ này mang đến mỹ thuật chính là 

sự đa dạng. Nhiều nhà phê bình còn gọi đây là thế hệ vàng của mỹ thuật Việt 

Nam. Họ không phải là những ngƣời nắm vận mệnh của đổi mới mỹ thuật 

nhƣng lại là ngƣời đƣợc hƣởng thành quả rõ nét của đổi mới, của kinh tế thị 

trƣờng. Hầu hết các họa sĩ thuộc thế hệ này đều thành danh trên thị trƣờng mỹ 

thuật. Tác phẩm của họ đƣợc mua bán, trao đổi trên thị trƣờng mỹ thuật quốc 

tế. Thậm chí, các mô típ sáng tác trong tác phẩm của họ còn trở thành hình mẫu 

sao chép, làm nhái ở các gallery chuyên phục vụ khách du lịch, làm postcard…. 

Chủ nghĩa hậu hiện đại thể hiện rõ nét hơn trong nhóm họa sĩ này ở tính chất 

khoái lạc thẩm mỹ, nhƣng luôn đƣợc đặt trong thế đối trọng với việc thỏa mãn 

nhu cầu của các vị khách mua tranh.  

Thế hệ thứ ba của đổi mới, còn đƣợc gọi là thế hệ họa sĩ trẻ điển hình nhƣ: 

Phạm Bình Chƣơng, Lý Trần Quỳnh Giang, Nguyễn Trƣờng Linh, Nguyễn 

Thanh Hoa, Đặng Phƣơng Việt, Nguyễn Minh Thành, Đào Quốc Huy, Nguyễn 

Ngọc Dân, Lê Lạng Lƣơng, Nguyễn Đình Quang, Lƣơng Lƣu Biên,  Vũ Đình 

Tuấn, Nguyễn Nghĩa Phƣơng, Nguyễn Trí Mạnh… Thế hệ này đã trƣởng thành 
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trong một thời kỳ mà ngƣời đồng tính, phụ nữ đơn thân…đƣợc công nhận, cho 

nên họ có cái nhìn rộng mở, tự do hơn các thế hệ trƣớc. Phần lớn tác phẩm của 

thế hệ này thể hiện sự băn khoăn về tƣơng lai, đôi khi biểu lộ một thái độ bi 

quan thái quá một cách điển hình về tất cả mọi việc, hƣớng tới thể hiện một 

tinh thần hậu hiện đại ngay trong tác phẩm.  

Chỉ có điều, giá trị nghệ thuật của các tác phẩm thời kỳ này lại cần một 

khoảng lùi nhất định về thời gian và cần sự trao đổi liên tục trên thị trƣờng mỹ 

thuật trong nƣớc, quốc tế để đánh giá cụ thể hơn. Do đó, chỉ có thể nêu tên một 

số họa sĩ cụ thể gắn liền với đổi mới. 

3.1.2. Các tác giả tiêu biểu 

Họa sĩ Đặng Thị Khuê, sinh năm 1946 tại Nam Hà, tốt nghiệp Trƣờng 

Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam năm 1976. Có thể nói rằng, họa sĩ Đặng Thị 

Khuê là một minh chứng điển hình thời kỳ đổi mới, bởi bà là một trong những 

họa sĩ nắm cơ hội thay đổi của mỹ thuật. Trƣớc tác phẩm Giặc Mỹ (Giải A 

Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 1980), họa sĩ này đã sáng tác nhiều tác phẩm có 

giá trị của dòng hiện thực xã hội chủ nghĩa, nhƣ Lao động, hạnh phúc, ấm no 

(Giải C Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 1976), Đón thương binh về xã 

[PL.4.1.2], Gia đình bộ đội… Nhà phê bình mỹ thuật Lƣơng Xuân Đoàn cho 

rằng nếu tiếp tục phƣơng pháp sáng tác đó, Đặng Thị Khuê có thể đi tới tài 

năng ở đỉnh [167] của nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa. Theo dõi quá 

trình sáng tác của Đặng Thị Khuê, có thể thấy, ngay từ thập niên 80, họa sĩ đã 

dành nhiều thời gian nghiên cứu đời sống của các sắc tộc và ý tƣởng về cội 

nguồn của con ngƣời. Những vấn đề này đã đƣợc vẽ thành những tác phẩm 

hội họa sâu lắng phối hợp giữa hình thể con ngƣời bản nguyên và văn hóa. 

Nhƣng sau đổi mới, từ thập niên 90, tƣ duy nghệ thuật của họa sĩ có sự thay 

đổi. Theo Đặng Thị Khuê, “nghệ thuật là sự đi tìm và có thể chẳng thấy, nên 

bản chất của sáng tạo là phiêu lƣu, là phi mục đích và đấy là phần trong sáng 

của nghệ thuật và của những ai tìm đến nó”. Và để thể hiện ý tƣởng sáng tạo, 
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mà tấm toan để vẽ đã không đủ và Đặng Thị Khuê đã chọn không gian sắp 

đặt. Những thử nghiệm bao giờ cũng có cái đƣợc, cái chƣa đƣợc, nhƣng ngƣời 

ta thấy rõ tâm hồn, bản lĩnh nghệ sĩ, chấp nhận dấn thân can đảm của Đặng 

Thị Khuê. Nhƣ vậy, Đặng Thị Khuê đã sử dụng năng lực bản thân chứ không 

thụ động trong việc lựa chọn quan niệm nghệ thuật. Để làm đƣợc điều đó, 

Đặng Thị Khuê phải sử dụng sự quan sát, suy ngẫm, hoạt động tích cực để 

đƣa ra quyết định, nhận rõ điều khác nhau để quyết đoán, quyết tâm thực thi 

quyết định của mình. Chính từ nhu cầu sáng tạo tự thân kết hợp với những 

cách tân trong tạo hình và giành đƣợc sự công nhận từ nhiều phía đã là nền 

tảng để Đặng Thị Khuê định hình phong cách riêng biệt của mình để tạo nên 

diện mạo nghệ thuật cho chính mình. 

Họa sĩ Lê Huy Tiếp là cũng một họa sĩ đã gây đƣợc dấu ấn nhất định 

trong mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới. Ông sinh năm 1951 tại Nghệ An, tốt 

nghiệp Đại học Công nghiệp Moscow 1975. Hiện tƣợng Lê Huy Tiếp bắt đầu 

bằng câu chuyện tác phẩm Cô gái và con chó trắng đƣợc treo vài ngày trong 

Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1976. Tuy có nhiều cách nhìn trái chiều nhau 

lúc bấy giờ, nhƣng bức tranh này đã gây đƣợc tiếng vang lớn bởi kĩ thuật sơn 

dầu vững chắc và cách nhìn hoàn toàn mới lạ ở Việt Nam vào thời điểm đó. Tác 

phẩm Cô gái và con chó trắng và sau đó là một loạt tranh nhƣ Sáng tác 

[PL.4.1.11], Miền Trung khẳng định con đƣờng nhất quán trong bút pháp của Lê 

Huy Tiếp. Mở đầu cho một phong cách Siêu thực biểu hiện kiểu Lê Huy Tiếp, 

đƣợc ông kiên trì theo đuổi và dẫn đƣờng cho một cách nhìn mới, mà cho đến 

nay, vẫn phát triển ngày càng rộng rãi ở một số họa sĩ khác nhƣ Đỗ Quang Em…  

Mặc nhiên, ông trở thành ngƣời đi đầu trong phong cách tả thực chi 

tiết nhƣ ảnh nhƣng với tƣ duy mang màu sắc siêu thực cùng cách 

xử lý sơn dầu rất mỏng, gây nhiều sự ngạc nhiên cho giới mỹ thuật 

và công chúng [24].  

Lƣơng Xuân Đoàn sinh năm 1952 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trƣờng Đại 

học Mỹ thuật Việt Nam. Đoạt giải A trong Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 
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1980 với những thể nghiệm mới nhƣ tác phẩm "Chiều trên đảo Hòn Tre" 

[PL.4.1.4] bằng sự đột phá trong cách dùng những màu tƣơi và đối chọi nhau 

thay bảng màu truyền thống với gam màu trầm (lục, nâu, đen...) của lụa. 

Đƣợc bầu vào Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 1983, ông cùng 

với Nguyễn Quân, Đặng Thị Khuê đã tạo dựng một không khí nghệ thuật mới 

bằng tạo điều kiện cho sự phát triển của các xu hƣớng mỹ thuật trẻ. 

Hoạ sĩ Lê Anh Vân, sinh năm 1952 tại Nghệ An, tốt nghiệp Trƣờng 

Caao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Họa sĩ Lê Anh Vân ngay từ khi còn trẻ đã 

thích tìm tòi cái mới và phong cách riêng trên con đƣờng nghệ thuật. Ông 

sáng tác nhiều tác phẩm hội hoạ với chất liệu sơn dầu, sơn mài, in độc bản và 

chất liệu tổng hợp. Đề tài chủ yếu là đề tài chiến tranh cách mạng, các hoạt 

động công nghiệp, cảnh sinh hoạt nông thôn, miền núi và thiếu nữ [PL.4.2.8; 

PL.4.2.57]. Tranh của ông thƣờng có cấu trúc chặt chẽ, chắc khoẻ, mới lạ về 

ngôn ngữ tạo hình, xen giữa hiện thực và tƣợng trƣng, tạo đƣợc phong cách 

riêng. Lê Anh Vân cùng một số họa sĩ khác ghi dấu ấn của Hội họa trừu 

tƣợng, góp phần đƣa không khí mới vào trong dòng chảy nghệ thuật những 

năm đổi mới. 

Họa sĩ Thành Chƣơng sinh năm 1949 tại Hà Bắc (cũ), học Trƣờng Mỹ 

thuật Việt Nam. Ông là một trong những họa sĩ nổi tiếng của thời kỳ đổi mới. 

Mô típ chủ yếu trong tranh của Thành Chƣơng là những trẻ chăn trâu, những 

cánh diều, cái nón, mặt trăng, trẻ em, phụ nữ, chân dung tự họa,… những hình 

hài đan chéo vào nhau tạo thành các bố cục lập thể, những cái mặt ngửa lên 

trời hoặc lấp ló, hoặc ngoẹo đầu mang âm hƣởng của tạo hình truyền thống, 

nhiều tính ƣớc lệ, giống nhƣ ở các hình chạm khắc đình làng Việt Nam; với 

những hình kỉ hà, khối hình tròn, trụ, oval, chữ nhật, tam giác,… hoặc các 

đƣờng nét tự do chạy trên các mảng dẹt. Từ đó, ông hình thành đƣợc một 

phong cách riêng biệt bằng ngôn ngữ hội họa của riêng mình, một thứ ngôn 

ngữ rất đặc trƣng Thành Chƣơng, không lẫn vào đâu.  
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Lý Trực Sơn sinh năm 1949 tại Huế, tốt nghiệp Trƣờng Cao đẳng Mỹ 

thuật Việt Nam. Cơ sở thành công của ông là sơn mài, những bƣớc đầu thành 

công trong mỹ thuật của ông cũng gắn với sơn mài. Việc chủ động tạo ra 

đƣợc ấn tƣợng tự nhiên về thời gian phôi pha là một lợi thế lớn cho Lý Trực 

Sơn, đem lại một chiều biểu cảm đầy hiệu quả khi vận dụng vào nghệ thuật 

trừu tƣợng, tạo thành bản sắc nghệ thuật trừu tƣợng của riêng ông. 

Nguyễn Bảo Toàn (Bảo Toàn) sinh năm 1950 tại Hà Nội, tốt nghiệp 

Trƣờng Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Đến với mỹ thuật khá muộn màng, 

nhƣng ông lại là một trong những họa sĩ đầu tiên khai phá Nghệ thuật Sắp đặt 

ở Việt Nam. Tác phẩm của Bảo Toàn đƣợc sắp đặt từ những vật liệu dân dã 

mộc mạc nhƣ tre nứa, giấy bồi, cát, rơm, gốm... mang tính chất đời sống 

của một xã hội nông nghiệp. Một đặc trƣng trong các tác phẩm sắp đặt của 

Bảo Toàn là luôn có mặt của gốm do ông tự làm, đƣợc ví nhƣ một bộ chữ 

cái, là linh hồn, là khởi thủy của mỗi tác phẩm. 

Đào Hải Phong sinh năm 1965 tại Hà Nội. Sớm nổi tiếng vì sớm tìm 

đƣợc cho mình một phong cách riêng, Đào Hải Phong có một bảng màu với 

những màu nguyên chất rực rỡ đầy chất Dã thú. Nhƣng Đào Hải Phong lại 

chọn cho mình một cách biểu đạt không gian trong tranh đầy tính ƣớc lệ, phi 

lý với bầu trời đỏ, cây đỏ, những ráng chiều tím ngắt…  

Đinh Ý Nhi sinh năm 1967 tại Hà Nội, tốt nghiệp trƣờng Đại học Mỹ 

thuật Hà Nội. Đinh Ý Nhi đã đƣợc xem nhƣ một hiện tƣợng lạ của mỹ thuật 

hiện đại Việt Nam, bởi lối sử dụng thuần hai sắc đen trắng và những hình vẽ ít 

nhiều mang tính ngây ngô kiểu con trẻ.  

Lê Quảng Hà sinh năm 1963, học Đại học Mỹ thuật TP.HCM, học Đại 

học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Nổi bật với phong cách Pop và các mối 

quan tâm về chính trị xã hội đƣơng đại, có nhiều vấn đề lớn, phức tạp, bức 

thiết, nhiều sự kiện mang tính xã hội, toàn cầu. 
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Tóm lại, 3 thế hệ họa sĩ đổi mới đó đại diện cho hàng trăm họa sĩ Hà 

Nội khác góp phần tạo nên diện mạo mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới. Họ là 

diện mạo mỹ thuật Hà Nội, bởi thực tế, tên tuổi của họ gắn liền với đổi mới. 

Và quan trọng hơn cả, các thế hệ họa sĩ đó với phong cách đa dạng và cá tính 

sáng tạo riêng biệt của mình, đƣợc lắng xuống để trở thành những đặc điểm 

cụ thể của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới.  

3.2. Đặc điểm của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới 

3.2.1. Đan xen nhiều loại hình loại thể trong sáng tác 

Trong mỹ thuật, việc đan xen nhiều loại hình loại thể có thể chỉ sự pha 

trộn nhiều quan niệm, hình thức, cách thức biểu đạt và phƣơng tiện, chất liệu 

khác nhau. Chẳng hạn, hiểu theo một cách đơn giản, một tác phẩm có thể 

đƣợc sử dụng kết hợp nhiều chất liệu khác nhau nhƣ sơn dầu, cắt dán báo chí, 

nhiếp ảnh, gắn vải, đất, hay bìa…; hay kết hợp đa phong cách, đa phƣơng 

tiện. Tính chất đan xen, pha trộn về chất liệu tạo hình thực chất không phải là 

hiện tƣợng của thế kỷ XX; trong thế kỷ trƣớc đó, ở phƣơng Tây đã có những 

họa sĩ kết hợp nhiều chất liệu khác nhau trong một bức tranh nhƣ Degas kết 

hợp phấn màu, than và mực in; tranh cắt dán Lập thể của Picasso; hay ở châu 

Á, đặc biệt ở Việt Nam, trong mỹ thuật truyền thống đã luôn có sự kết hợp 

nhiều chất liệu nhƣ vàng lá thếp lên hoành phi, câu đối… Tuy nhiên, nhiều 

học giả vẫn cho rằng, sự pha trộn chất liệu hay sự đan xen các loại hình, loại 

thể đƣợc xem là đặc điểm nổi bật của sáng tác mỹ thuật hậu hiện đại ở 

phƣơng Tây [132]. Nguyên nhân đƣợc lý giải là do các họa sĩ hậu hiện đại 

cho rằng họ đƣợc thừa kế các phƣơng pháp biểu đạt đã đạt tới trạng thái hoàn 

hảo, dẫn đến nảy sinh tham vọng rũ bỏ tất cả và làm lại từ đầu. Do đó, tất cả 

những loại hình nghệ thuật xuất hiện trong ba thập kỷ cuối của thế kỷ XX và 

những năm tiếp theo có xu hƣớng đi tìm kiếm các phƣơng thức biểu đạt mới. 

Chẳng hạn, các họa sĩ không chỉ kết hợp các chất liệu tạo hình, phong cách 

nghệ thuật khác nhau trên cùng một tác phẩm mà còn đi đến kết hợp nhiều 
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phƣơng tiện, đặc biệt thể hiện rõ nét trong các trào lƣu mang tính thử nghiệm 

nhƣ Nghệ thuật Sắp đặt, Nghệ thuật Trình diễn… 

Mỹ thuật Hà Nội, trƣớc đổi mới, tƣơng đối thuần nhất với phƣơng pháp 

hiện thực xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, khi đổi 

mới mở cửa, không tránh khỏi việc tiếp nhận từ bên ngoài các quan niệm 

nghệ thuật, cách thức biểu đạt đến chất liệu, dẫn đến phá vỡ tính chất thuần 

nhất đó. Từ những trào lƣu mỹ thuật hiện đại nhƣ Trừu tƣợng, Siêu thực, Biểu 

hiện… đến sự phát triển nở rộ của những thử nghiệm nghệ thuật mới nhƣ 

Nghệ thuật Sắp đặt, Nghệ thuật Trình diễn, Pop Art, Video Art, Sound Art… 

đƣợc các họa sĩ, đặc biệt là các họa sĩ trẻ tiếp thu một cách đa dạng trên tinh 

thần hồ hởi, nhiệt tình khai thác. Và quan trọng là việc tiếp nhận đó dẫn đến 

tình trạng không chỉ có một chuẩn mực. Tất cả các chuẩn mực về một tác 

phẩm mỹ thuật theo quan niệm từ trƣớc đến nay đều trở nên tƣơng đối. Các 

phƣơng pháp tạo hình truyền thống ít nhiều bị thay đổi cho phù hợp với bối 

cảnh xã hội, đặc biệt cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, internet; 

các tác phẩm mỹ thuật không chỉ đơn thuần là vẽ hoặc nặn. Từ góc độ nghệ 

thuật học, ngay trong các loại hình nghệ thuật mới vừa nêu trên đã là sự pha 

trộn, đan xen giữa các hình thức nghệ thuật khác nhau. Chẳng hạn, Nghệ thuật 

Trình diễn vừa mang trong nó yếu tố của nghệ thuật biểu diễn, cùng lúc cũng 

chứa đựng cả yếu tố tạo hình. Hay Video Art vừa có yếu tố của điện ảnh vừa 

có yếu tố của hội họa... Chƣa kể đến, khi du nhập vào Việt Nam, các loại hình 

nghệ thuật mới này lại đƣợc tiếp tục pha trộn với các yếu tố bản địa khác, nhƣ 

đề tài, chất liệu, vật liệu... Do đó, mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới thực tế là 

kết quả của sự pha trộn văn hóa, quan niệm nghệ thuật phƣơng Tây khi đổi 

mới, mở cửa với nền mỹ thuật vốn có. Hay nói cách khác, diện mạo của mỹ 

thuật Hà Nội đan xen nhiều loại hình loại thể khá rõ ràng. Sự pha trộn, đan 

xen đó làm loãng đi tính chất thuần nhất trong đề tài và cách thức thể hiện.  

Có quan điểm tƣơng tự, nhà phê bình Phan Cẩm Thƣợng cũng nhiều 

lần cho rằng mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới là sự thu nhận đan chéo các 
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dòng nghệ thuật trong ngoài nước [144, tr.16]; hay sự pha trộn toàn diện 

giữa các mô hình và ý tưởng về văn hóa khác nhau [143] . 

Trên thực tế, hiệu quả của sự đan xen nhiều loại hình loại thể này tùy 

thuộc vào mức độ thấu hiểu, năng lực và tinh thần dân tộc của cá nhân từng 

họa sĩ; do đó, đan xen nhiều loại hình loại thể ở đây có thể là biểu hiện tích 

cực hoặc tiêu cực. Bởi việc du nhập nhiều luồng văn hóa khác nhau theo hai 

cách: có ý thức (tự giác) và diễn ra một cách tự nhiên (tự phát). Nó chỉ là tích 

cực khi nó khuấy động, tạo cảm hứng, khơi gợi và đặt ngƣời họa sĩ trƣớc thử 

thách là làm sao có đƣợc những tác phẩm mỹ thuật có chất lƣợng chứ không 

sáng tác theo kiểu a dua, mò mẫm hay mô phỏng một cách hình thức hời hợt và 

vô nghĩa, một thứ mỹ thuật na ná với mỹ thuật nƣớc ngoài. Còn nếu không, 

việc đan xen nhiều loại hình loại thể đi theo chiều hƣớng lai tạp, nguy hiểm 

hơn khi tạp ở đây không đƣợc hiểu là nhiều mà đƣợc hiểu theo một cách tiêu 

cực là tạp nham [140, tr.31], bắt chƣớc nƣớc ngoài một cách nô lệ, ngộ nhận là 

tiếp thu để sáng tạo ra cái mới, phong cách thể hiện cái mới, đi đến kết quả là 

xa lạ với chúng ta, hầu như là nhai lại cái gì của nước ngoài [68, tr.21]. 

Đến đây, cần thiết phải làm rõ tính chất đan xen nhiều loại hình loại thể 

và tƣơng đối trong mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới từ một trƣờng hợp nghiên 

cứu cụ thể: Nghệ thuật Sắp đặt.  Đây là một trƣờng phái nghệ thuật mang tính 

thử nghiệm mà bản thân nó đậm nét pha trộn, đan xen. Bên cạnh đó, trƣờng 

phái này đƣợc nhìn nhận với tƣ cách là một trào lƣu nghệ thuật hậu hiện đại 

điển hình. Nghệ thuật Sắp đặt vừa là nghệ thuật không gian nhƣng cũng đồng 

thời là nghệ thuật thị giác. Nghệ thuật Sắp đặt bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam 

bắt đầu từ những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ XX do một số họa sĩ của 

thế hệ thứ nhất của đổi mới phát triển nhƣ Đặng Thị Khuê, Bảo Toàn, nhƣng 

phải đến sau năm 2000, trào lƣu nghệ thuật này mới bắt đầu phát triển rộng 

rãi ở Việt Nam.  

Tiếp cận từ góc độ nghệ thuật học, Nghệ thuật Sắp đặt là một thể loại 

nghệ thuật thử nghiệm ở phƣơng Tây trong những năm của thập niên 60- 70 
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thế kỷ XX- đây là một thời kỳ quan tâm đến những tác phẩm nghệ thuật có tỷ 

lệ lớn hơn nhiều so với những bức tranh đƣợc treo trong khung; với sự thúc 

đẩy sáng tạo một cách đa dạng, khích lệ sự cảm nhận tác phẩm nghệ thuật nhƣ 

một phạm vi của sự hành động; tăng cƣờng nhận thức về môi trƣờng không 

gian; phá tan ranh giới đa dạng giữa hội hoạ và điêu khắc, nghệ thuật trực 

quan và sân khấu, nghệ thuật và cuộc sống… Từ tính chất phủ nhận, khƣớc từ 

tính hiện đại của Nghệ thuật Sắp đặt, nên rất nhiều học giả cho rằng Nghệ 

thuật Sắp đặt chính là hậu hiện đại điển hình. 

Cũng có nhiều quan niệm khác nhau về loại hình nghệ thuật này nên rất 

khó khăn khi định nghĩa nghệ thuật Sắp đặt. Nghệ thuật Sắp đặt có thể đƣợc 

mô tả một cách khái quát nhƣ một không gian thực đƣợc tạo nên bởi nhiều 

yếu tố khác nhau. Không giống nhƣ các hình thức nghệ thuật khác đƣợc xác 

định bởi chất liệu hay đề tài, nghệ thuật Sắp đặt đƣợc phân định bởi thực tại 

của nó. Ví dụ, một bức tranh cổ điển hay tác phẩm điêu khắc bản thân có thể 

đƣợc di chuyển từ một địa điểm này tới một địa điểm khác mà cơ bản không 

thay đổi yếu tố nghệ thuật. Ngƣợc lại, địa điểm của một tác phẩm sắp đặt là 

phần toàn bộ của kiểu dáng cũng nhƣ ý nghĩa của nó. Hơn nữa, không giống 

nhƣ tác phẩm của nghệ thuật ấn loát, Nghệ thuật Sắp đặt không biểu thị đặc 

điểm của một quá trình thực hành kỹ thuật mà cũng không theo kiểu trào lƣu 

Lập thể hoặc trƣờng phái Ấn tƣợng, do đó không có cái nhìn riêng biệt cho sự 

sắp đặt. Chúng cũng có thể đƣợc phân biệt bởi môi trƣờng, không gian và địa 

điểm nguyên gốc và không thích hợp khi bị di chuyển. Trong một tác phẩm 

Sắp đặt, địa điểm giữ lại những khía cạnh của tính thống nhất. Sự dàn xếp địa 

điểm của ngƣời nghệ sĩ là cốt lõi của tác phẩm, bộc lộ đôi điều về vị trí thông 

qua hành động của nghệ sĩ. Bên cạnh đó, nghệ thuật Sắp đặt còn có đặc trƣng 

là sử dụng không gian nhƣ một thực thể quan trọng- ngƣời xem có thể vừa là 

chủ thể vừa là khách thể của tác phẩm- và bị cuốn hút cùng với tác phẩm đó. 

Trong khi tất cả các loại hình nghệ thuật đòi hỏi sự vận động để chủ động nêu 
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bật nội dung thì những tác phẩm Sắp đặt còn có thêm những ý nghĩa bắt 

nguồn từ sự vận động của không gian. Không gian đó đƣợc trình bày bên 

trong không gian sắp đặt, khiến công chúng ngay lập tức tò mò tràn vào bên 

trong. Điều đó lý giải tại sao công chúng chiêm ngƣỡng một tác phẩm sắp đặt 

trong không gian triển lãm với rác rƣởi, bụi bặm, giẻ rách mà vẫn cảm thấy 

rằng mình đang ở trong không gian đầy ngƣỡng mộ của nghệ thuật. Tác phẩm 

Sắp đặt có một chức năng hoàn toàn riêng biệt. Nghệ thuật Sắp đặt đại diện 

cho ý niệm về tạo hình. Nếu có một ai hỏi đó hỏi rằng: Những tác phẩm này 

là của ai? thì chứng tỏ họ không chuẩn bị chiêm ngƣỡng một tác phẩm sắp đặt 

mà là một bức tranh- thể loại về bản chất hoàn toàn giống với tác phẩm sắp 

đặt. Do đó chúng tiềm ẩn khả năng kích thích nhận thức và đòi hỏi những cố 

gắng vƣợt bậc từ ngƣời xem [117].  

Nghệ thuật Sắp đặt ở phƣơng Tây mặc dù đƣợc coi là hình thành là 

những năm 50-60 của thế kỷ XX, nhƣng thực sự đã bắt đầu với những manh 

nha trong các trào lƣu nghệ thuật đầy tính cách mạng những năm đầu thế kỷ 

nhƣ trong những tác phẩm nghệ thuật từ đồ vật làm sẵn của các họa sĩ Lập thể 

và của Marcel Duchamp. Từ năm 1912, việc đƣa trực tiếp các vật liệu làm sẵn 

không có tính nghệ thuật- những mảnh giấy báo, mụn vải, bàn ghế, hộp 

thiếc…- vào tranh đã trở thành một phần của ngôn ngữ hội họa Lập thể với 

Picasso, Braque và nhiều ngƣời khác. Tuy nhiên, Duchamp là ngƣời đầu tiên 

nhận ra rằng, bất cứ vật “làm sẵn” phi nghệ thuật nào tự thân nó cũng có thể 

đƣợc trƣng bày nhƣ là “nghệ thuật” nếu nó đƣợc tách ra khỏi bối cảnh, công 

dụng và ý nghĩa nguyên thủy của nó. Duchamp đã từng lý luận rằng một khi 

những đồ vật đó đã bị tách khỏi bối cảnh, công dụng và ý nghĩa nguyên thủy 

và đƣợc trƣng bày ở Viện bảo tàng thì không có lý do gì mà nó không trở 

thành một tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ lừng danh nhất cho nghệ thuật “vật làm 

sẵn” của Duchamp là tác phẩm Giá đựng chai (1914) và chiếc Bồn tiểu bằng 

sứ ký tên R.Mutt (1917). Với những tác phẩm đó, Duchamp tạo ra những rắc 

rối mới cho thế giới nghệ thuật thế kỷ XX vốn đã khó hiểu. Cũng phát hiện ra 
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ý nghĩa quan trọng của những đồ vật làm sẵn – ready-made- trong nghệ thuật 

của Duchamp và trong chủ nghĩa Dada, Donald Kuspit, một giáo sƣ nghệ 

thuật của Trƣờng Đại học Tổng hợp Cornell- Mỹ trong ấn phẩm xuất bản 

hàng kỳ trên Artnet Magazine, A Critical History of 20
th 

Century Art ( Lịch sử 

Nghệ thuật thế kỷ XX), cho rằng có thể nhìn nhận Dada nhƣ những thử 

nghiệm trong nghệ thuật nhƣng điều quan trọng là chúng dẫn đến một quan 

niệm mới về nghệ thuật: Đồ vật giữ vị trí thứ hai sau ý tưởng, trong một phạm 

vi nào đó chúng trở thành những minh họa của ý tưởng [193]. Với chủ nghĩa 

Dada, những vật thể làm sẵn (đƣợc sản xuất hàng loạt) đã thay thế cho chính 

cái ý niệm về tính độc bản của nghệ thuật. Không nhƣ những tác phẩm hội 

họa thông thƣờng, đồ vật làm sẵn tồn tại hiện hữu, chiếm lĩnh không gian một 

cách thực tế chứ không tạo ra ảo giác. Sau đó, Yves Klein với triển lãm “Hƣ 

không” năm 1958 đã kết hợp những yếu tố đơn lẻ biến Nghệ thuật Sắp đặt trở 

thành một trào lƣu nghệ thuật với những nguyên lý và quan niệm nghệ thuật 

riêng biệt.  

Những tác phẩm Sắp đặt đầu tiên của họa sĩ Hà Nội thời kỳ đổi mới 

đƣợc trình bày giống nhƣ không gian điêu khắc, hay giống nhƣ một bức tranh, 

thiên về việc sắp đặt những “đồ vật có sẵn”- “ready-made” theo quan niệm 

của M.Duchamp khi tách rời đồ vật đó ra khỏi bối cảnh và công dụng nguyên 

thủy của nó, chỉ có khác là những ready-made này không phải là đồ sản xuất 

hàng loạt mà mang nhiều âm hƣởng dân gian, dân tộc Việt Nam. Dần dần 

ngƣời nghệ sĩ mới nhận ra Nghệ thuật Sắp đặt khả năng truyền đạt ý tƣởng 

sâu sắc hơn, rộng lớn và trực tiếp hơn. [117] 

Từ việc luận bàn về nguồn gốc Nghệ thuật Sắp đặt trên, có thể thấy con 

đƣờng tiếp cận nghệ thuật Sắp đặt của các họa sĩ Hà Nội thời kỳ đổi mới bắt 

đầu hoàn toàn từ cảm tính, pha trộn chất liệu, đề tài với ngôn ngữ tạo hình 

mới theo kiểu tự phát; sau đó dần dần đƣợc tự điều chỉnh cả về chất liệu, cách 

thức tổ chức không gian đồng thời không ngừng mở rộng diện tích không 

gian. Chỉ có điều, những triển lãm Sắp đặt đầu tiên cũng cuốn hút công chúng 
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yêu nghệ thuật và giới mỹ thuật, tuy nhiên, nhiều ngƣời đến xem chỉ vì sự 

hiếu kỳ chứ bản thân chƣa có nhiều hiểu biết về loại hình nghệ thuật này. Sự 

lần mò của cả ngƣời thực hành nghệ thuật lẫn ngƣời thƣởng thức nghệ thuật 

dẫn đến tình trạng các tác phẩm Sắp đặt lúc đầu đều chƣa có sức thuyết phục, 

có tác phẩm còn sơ sài, nông cạn về cả nội dung và hình thức, miễn cƣỡng 

gán cho tác phẩm một nội dung “mới” nào đó. Hiện tƣợng này lặp lại ở hầu 

hết các phong cách mỹ thuật khác mà mỹ thuật Hà Nội tiếp nhận từ bên ngoài 

trong những đầu đổi mới, mở cửa. 

Cũng cần quan tâm đến một số công cụ quan trọng khác góp phần đẩy 

nhanh quá trình pha trộn, đan xen các luồng văn hóa thời kỳ đổi mới. Đó là: 

Sự bùng nổ của tiếng Anh và sự phát triển các gallery do ngƣời nƣớc ngoài 

làm chủ, các trung tâm văn hóa và các quỹ phát triển văn hóa nƣớc ngoài ở 

Hà Nội. Tiếng Anh- ngôn ngữ toàn cầu cũng làm đẩy nhanh tốc độ thu nhận 

những trào lƣu văn hóa, nghệ thuật nƣớc ngoài; bởi ngôn ngữ không chỉ đơn 

thuần là phƣơng tiện để giao tiếp mà nó còn chuyển tải những giá trị văn hóa 

và hệ tƣ tƣởng phƣơng Tây. Việc các họa sĩ, đặc biệt là một số họa sĩ trẻ với 

vốn ngoại ngữ thành thạo có thể tiếp cận nguồn thƣ tịch mỹ thuật thế giới 

nguyên gốc luôn mong muốn vẽ cái gì hiện đại, mới mẻ hơn những thế hệ đi 

trƣớc, càng đào sâu tính chất lai tạp trong mỹ thuật. Ngoài ra, bằng việc tài 

trợ, thông qua các chƣơng trình trao đổi và các triển lãm mỹ thuật quốc tế, các 

trung tâm văn hóa có yếu tố nƣớc ngoài này cũng đã tạo cơ hội mới để mỹ 

thuật Hà Nội hội nhập với thế giới ở quy mô rộng và sâu hơn, nhƣng cũng 

làm cho sự pha trộn các luồng văn hóa phƣơng Tây với mỹ thuật bản địa diễn 

ra nhanh hơn. Các trung tâm văn hóa có yếu tố nƣớc ngoài có Goeth-Institut 

(Viện Goeth), L‟Espase (Trung tâm Văn minh Pháp) và Bristish Council (Hội 

đồng Anh) ở Hà Nội với những điều kiện hỗ trợ hoạt động nghệ thuật tiêu 

chuẩn nhƣ không gian trƣng bày, ngân sách tài chính, hỗ trợ chính thức về 

mặt quản lý nhà nƣớc và học thuật, đã là nơi tìm đến của không ít các họa sĩ 
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trẻ đang muốn tìm kiếm cơ hội phát triển với mỹ thuật đƣơng đại. Những 

trung tâm này cũng tổ chức khá nhiều triển lãm của các họa sĩ nƣớc ngoài với 

mục đích giao lƣu học tập với các họa sĩ trong nƣớc. Đặc biệt trong những 

năm 90 của thế kỷ XX, Hà Nội còn trở thành điểm tập trung chú ý của rất 

nhiều các tổ chức văn hóa quốc tế muốn tạo dựng ảnh hƣởng văn hóa đến 

Việt Nam. Rất nhiều các chƣơng trình trao đổi nghệ sĩ đƣợc tổ chức, trong đó 

có các chƣơng trình nghệ sĩ cƣ trú của Asia Link (Australia).  

Bối cảnh trƣớc đổi mới của mỹ thuật Hà Nội là nguyên nhân chính làm 

cho sự pha trộn, đan xen nhiều loại hình loại thể trở thành biểu hiện rõ nét 

nhất khi nhận diện đặc điểm mỹ thuật Hà Nội trong thời kỳ đổi mới. Tuy 

nhiên, cũng cần đặt nó trong bối cảnh lịch sử rộng hơn của mỹ thuật Việt 

Nam để từ đó có thể hiểu đƣợc đặc điểm khác biệt của đặc điểm đan xen 

nhiều loại hình loại thể ở thời kỳ này. Nhƣ đã trình bày trong mục 3.2.2., đây 

không phải là lần đầu tiên trong lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam, mỹ thuật 

chịu ảnh hƣởng từ văn hóa phƣơng Tây. Có điều, việc tiếp nhận ảnh hƣởng 

của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới có tính chất hoàn toàn khác biệt với 

những lần tiếp xúc trƣớc đó. Quá trình tiếp xúc với văn hóa phƣơng Tây đã 

diễn ra từ khá sớm khi các họa sĩ Pháp mở trƣờng mỹ thuật ở Hà Nội. Các 

thầy giáo ngƣời Pháp ở Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng nhƣ 

V.Tardieu và Inguimbety đều là những họa sĩ theo trƣờng phái Tân cổ điển 

nên những bài học mỹ thuật đầu tiên họ mang tới cho sinh viên Việt Nam là 

những bài học của chủ nghĩa Tân cổ điển. Đây là những lý thuyết về một chủ 

nghĩa chú trọng đến lý trí, hình thể mà ít tập trung đến cảm xúc, do đó có 

phần không phù hợp với thẩm mỹ nghệ thuật phƣơng Đông ƣa ngẫu hứng, 

thích nhẹ nhàng. Theo nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thƣợng trong cuốn 

Họa sĩ trẻ Việt Nam (1996) thì phong cách này mới chỉ dừng lại ở các bài học 

và vài thể nghiệm [144, tr.25] và dần dần pha trộn với trƣờng phái Ấn tƣợng 

những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ XX. Ảnh hƣởng của phong cách Ấn 
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tƣợng thể hiện rất rõ trong những tác phẩm của các họa sĩ thời kỳ này và đƣợc 

phát triển theo nhiều chiều hƣớng khác nhau phù hợp với thể tạng văn hóa của 

ngƣời Việt Nam. Các họa sĩ đã thấy ở chủ nghĩa Ấn tƣợng những nhân tố 

thích hợp để diễn tả cuộc sống con ngƣời và thiên nhiên đầy cảm xúc, màu 

sắc tƣơi sáng... Ngoài ra, hàng loạt các trào lƣu nghệ thuật hiện đại đầu thế kỷ 

XX cũng tạo nên một những cảm hứng nhất định đối với các họa sĩ Việt Nam 

thời kỳ này. Những bài học về các xu hƣớng, trào lƣu, phong cách rất mới mẻ 

nhƣ Dã thú, Lập thể, Biểu hiện... hấp dẫn sự thử nghiệm của các họa sĩ.  

Những năm tháng kháng chiến chống Pháp và xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở miền Bắc thì mỹ thuật Hà Nội chịu ảnh hƣởng từ các nƣớc xã hội chủ 

nghĩa khác với một trƣờng phái nghệ thuật- hiện thực xã hội chủ nghĩa ở miền 

Bắc. Tuy nhiên, những trào lƣu mỹ thuật hiện đại của phần bên kia thế giới 

thế kỷ XX vẫn tạo ra những ảnh hƣởng nhất định đến mỹ thuật và đƣợc thể 

hiện khá rõ nét trong trào lƣu nghệ thuật hiện đại của cộng đồng nghệ thuật ở 

Hà Nội. Các họa sĩ tìm tòi, phát triển lối vẽ mang ảnh hƣởng của nghệ thuật 

phƣơng Tây, mặc dù có bức này bức kia không đƣợc xem là chính thống. Có 

thể thấy khá rõ lối vẽ lập thể của Picasso trong sáng tác của họa sĩ Tạ Tỵ ở 

bức tranh Men rượu vẽ năm 1951... Theo nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm 

Thƣợng thì sau năm 1954, “Bùi Xuân Phái và Kim Đồng có vẽ vài tranh trừu 

tƣợng” [144, tr.28] nhƣng không ký tên. Tuy vậy, nhìn chung cho tới trƣớc 

thời kỳ đổi mới, mỹ thuật của các nƣớc tƣ bản chủ nghĩa không đƣợc nhìn 

nhận đúng mức ở Việt Nam. Do điều kiện giao lƣu, học hỏi với văn hóa thế 

giới còn hạn chế, nên mặc dù đã hòa bình, thống nhất đất nƣớc, nhƣng các 

họa sĩ hầu nhƣ không đƣợc tiếp thu với lịch sử mỹ thuật của phần còn lại của 

thế giới. Nguồn tƣ liệu về lịch sử nghệ thuật thế giới đến với các họa sĩ Việt 

Nam quá ít ỏi, thƣờng chỉ đƣợc biết đến một cách sơ bộ, nhờ những nỗ lực 

biên soạn của một số học giả đã từng học tập ở nƣớc ngoài nhƣ Nguyễn Phi 

Hoanh, Nguyễn Quân… Nghệ thuật phƣơng Tây dƣờng nhƣ không hiện diện 
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trên sách báo, tạp chí nghiên cứu mỹ thuật cũng nhƣ trong giáo trình của 

trƣờng mỹ thuật và nếu có thì sẽ bị coi là “những nọc độc tƣ sản” [128, tr.91]. 

Thậm chí có xu hƣớng hạ thấp mỹ thuật hiện đại phƣơng Tây xuống trình độ 

dung tục, phi thẩm mỹ; phê bình với hƣớng lập luận một chiều, võ đoán; việc 

học hỏi các họa sĩ nổi tiếng trên thế giới thƣờng bị xem là học vội. Quá trình 

tiếp xúc với văn hóa thế giới có phần gián đoạn trong những năm 45-85 ở 

miền Bắc, do đó, những năm trƣớc đổi mới, mỹ thuật Hà Nội tƣơng đối thuần 

nhất trong chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa ở cả phƣơng pháp biểu đạt và 

đề tài, mặc dù xuất hiện một ít số tác phẩm mang tính khác biệt nhƣ tác phẩm 

Giặc Mỹ  (1980) của Đặng Thị Khuê [PL.4.1.1], hay Cô gái và con chó trắng 

(1976) của Lê Huy Tiếp [PL.4.1.10].... Tính chất thuần nhất trong mỹ thuật 

Hà Nội, ở chừng mực nào đó, khác biệt hoàn toàn so với mỹ thuật TP.HCM, 

hay các thành phố ở miền Nam hoặc Huế. Ở miền Nam, các họa sĩ đƣợc tiếp 

cận với các trào lƣu mỹ thuật phƣơng Tây như là nguồn động lực cho cảm 

hứng sáng tạo [46] từ trƣớc khi thống nhất nƣớc nhà. Các trào lƣu nghệ thuật 

mới, phƣơng tiện biểu đạt mang tính thử nghiệm và thị trƣờng mỹ thuật đã tồn 

tại rất lâu. Sau khi hòa bình thống nhất, các họa sĩ miền Nam chuyển hƣớng 

các sáng tác sang chủ đề ca ngợi truyền thống chiến đấu bảo vệ Tổ quốc hay 

hồi ức chiến tranh, nhƣng nhiều họa sĩ vẫn thể hiện những đề tài đó bằng các 

phƣơng pháp tạo hình phƣơng Tây, nhƣ trƣờng hợp tác phẩm của các họa sĩ 

Đinh Cƣờng, Nguyễn Trung, Bửu Chỉ… trong Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 

năm 1976. Quá trình tiếp xúc đó đƣơc nối lại khi Việt Nam mở cửa đổi mới 

năm 1986, xóa bỏ cơ chế bao cấp, quan liêu hành chính chuyển sang nền kinh 

tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Với sự hội nhập mạnh mẽ và toàn 

diện kinh tế, xã hội Việt Nam, cùng với quá trình thay đổi tƣ duy quản lý 

nghệ thuật, nhu cầu “tự do sáng tác” đã trở thành nội dung đƣợc nêu trong 

Nghị quyết 05-NQ/TW của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỹ thuật trở thành 

môn nghệ thuật cởi mở nhất và hội nhập thực chất nhất [128, tr.127]. Nhờ 



89 

 

vậy, ở Hà Nội, khi các họa sĩ không bị gò bó, đƣợc làm mọi điều mà pháp luật 

không cấm, cùng với các luồng văn hóa nghệ thuật phƣơng Tây ào ạt tràn vào 

nƣớc ta-  những luồng tƣ tƣởng, những xu hƣớng nghệ thuật mới mẻ, khác lạ, 

đã tạo ra tâm lý tiếp nhận hồ hởi. Sự háo hức đó có thể thấy thấy rõ trong một 

nhận định của nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân: 

Trong vòng hơn 10 năm, các nghệ sĩ Việt Nam đã tìm hiểu và thử 

nghiệm lại, tiêu hóa những thành tựu 100 năm của “phần bên kia 

thế giới” [128, tr.126] 

Do đó, có thể thấy rằng, sự pha trộn, đan xen nhiều loại hình loại thể ở 

thời kỳ đổi mới là rõ nét, đặc biệt xảy ra với tốc độ nhanh chóng; và có thể 

xem nhƣ một biểu hiện tƣơng đối rõ nét của chủ nghĩa hậu hiện đại trong mỹ 

thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới.  

3.1.2. Do dự trong việc kế thừa các giá trị văn hóa 

Sự do dự trong việc kế thừa các giá trị văn hóa thể hiện trong mỹ thuật 

Hà Nội thời kỳ có điểm tƣơng đồng với sự hoài nghi trong lý thuyết hậu hiện 

đại. Vậy, hoài nghi trong lý thuyết hậu hiện đại là gì? Về mặt ngữ nghĩa, hoài 

nghi là sự ngờ vực không tin [170, tr.379]. Tính chất hoài nghi chỉ sự khủng 

hoảng trong nhận thức. Đây là một tính chất cơ bản của chủ nghĩa hậu hiện 

đại, phát sinh từ song đề: cái “ngay bây giờ” phủ định cái “ngay bây giờ” trước đó 

[3, tr.20]. Hoài nghi nảy sinh khi chủ nghĩa hậu hiện đại đi đến phủ nhận tính đại 

tự sự của chủ nghĩa hiện đại, phủ nhận những chân lí đƣợc coi là phổ quát, tuyệt 

đối hoặc tối hậu; nói cách khác, theo chủ nghĩa hậu hiện đại, không có sự thật, 

chân lý nào là vĩnh hằng và trƣờng cửu. Soi chiếu từ lý thuyết của Lyotard, ở 

trƣờng hợp của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới, với bối cảnh và đặc điểm khác 

biệt của cộng đồng nghệ thuật, sự hoài nghi là kết quả của quá trình giải mã 

hiện thực xã hội của phƣơng pháp lý giải và phƣơng pháp giải cấu trúc của lý 

thuyết hậu hiện đại; do đó mới dừng ở việc do dự, băn khoăn trong việc kế thừa 

những giá trị văn hóa, thể hiện cụ thể nhƣ sau: 
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Thứ nhất, do dự trong việc kế thừa những giá trị văn hóa thể hiện trong 

sự chuyển đổi trong cách thức lựa chọn đề tài của mỹ thuật những năm sau 

đổi mới. Nhƣ đã trình bày trong mục 2.3.1, đề tài truyền thống của mỹ thuật 

trƣớc đổi mới là công, nông, binh và Bác Hồ nhƣ là hình ảnh, biểu tƣợng của 

Đảng và dân tộc. Tuy nhiên, sau năm 1986, mảng đề tài truyền thống này bắt 

đầu thƣa thớt dần, thậm chí, không còn rõ nét. Trong Triển lãm Mỹ thuật toàn 

quốc năm 1995, trong số 977 tác phẩm của 789 tác giả đƣợc chọn treo chỉ có 

hơn 130 tác phẩm về đề tài chính trị [14], tỉ lệ 12,7 %; so sánh với Triển lãm 

Mỹ thuật toàn quốc năm 1990, tỉ lệ đó là vào khoảng 80% [64]. Bản thân 

mảng đề tài quen thuộc này cũng đƣợc biểu hiện bằng tƣ duy sáng tạo mới, 

khai thác nhiều góc độ nhƣng chủ yếu là khai thác nội tâm, ký ức, hoài niệm 

nhƣ các tác phẩm Vọng phu (1993) của Tạ Quang Bạo [PL.4.2.13], Ký ức của 

những ngọn đèn (1999) của Lê Anh Vân [PL.4.2.10], Nhức nhối da cam 

(2000) của Đỗ Phấn [PL.4.2.32]… Việc khai thác mảng đề tài này khác hẳn 

với nhiều tác phẩm mỹ thuật những năm trƣớc, chủ yếu là tả thực, trực họa, 

ký họa chiến trƣờng, phản ánh sự hào hùng chứ ít đề cập đến hy sinh mất mát. 

Thậm chí, nhiều họa sĩ chuyển từ các đề tài truyền thống sang các dạng đề tài: 

Chim, Hoa, Cá, Gái  [97], hay còn có thể nói rằng các tác giả đi vào đắm say 

mô tả lạc thú đời thường [55]. Đề tài khoả thân trƣớc đây vẫn bị xem là một 

vấn đề nhạy cảm, thuộc về lĩnh vực đạo đức xã hội, từng bị hạn chế suốt một 

giai đoạn dài, ngay sau đổi mới đã quay trở lại, đặc biệt trong Triển lãm Mỹ 

thuật toàn quốc năm 1990 đã có một số bức đƣợc treo nhƣ: Nhịp biển, sơn 

dầu của Nguyễn Văn Nghị; Cô gái trẻ, bút sắt của Trần Hữu Quang; Đêm hè, 

in lƣới của Vũ Huyên. Có nhiều lý do cho hiện tƣợng này, tuy nhiên có thể 

thấy rằng lớp họa sĩ trẻ trong thời kỳ đổi mới không mấy mặn mà với mảng 

đề tài này mà hƣớng tới mảng đề tài về các vấn đề của xã hội đƣơng đại- một 

mảng đề tài mới, phát triển mạnh ở thế hệ họa sĩ trẻ của thời kỳ đổi mới. Các 

thể loại tệ nạn của xã hội đƣơng đại, với những thông điệp về chính trị và xã 
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hội; phê phán xã hội tiêu thụ, số phận ngƣời phụ nữ trong xã hội Việt Nam, 

vấn đề đô thị hóa, những vấn đề về chính trị, bạo lực hay tham nhũng là 

những chủ đề mới đƣợc các họa sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ thị giác, đề cập 

đến. Có thể kể đến các tác phẩm của Đinh Ý Nhi, Trƣơng Tân, Nguyễn Minh 

Thành, Lê Quảng Hà, Trần Lƣơng, Đào Quốc Huy… Trong đó, tranh của 

Đinh Ý Nhi với hai màu đen trắng và những sắc thái của Nghệ thuật Khái 

niệm (Conceptual Art) ám chỉ số phận con ngƣời, đặc biệt là phụ nữ trong xã 

hội hiện đại [PL.4.2.58; PL.4.2.59]. Tác phẩm của Trƣơng Tân mang sự khiêu 

khích về tính dục, giới tính [PL.4.2.64].  Đào Quốc Huy với mô típ đối lập ẩn 

chứa những bất ổn của xã hội đƣơng đại [PL.4.2.35; PL.4.2.36; PL.4.2.37; 

PL.4.2.38]. Nguyễn Minh Thành với những phạm vi rộng lớn hơn về xã hội, tâm 

lý và triết học; với các vấn đề xã hội mang tính gián tiếp thông qua Nghệ thuật 

Sắp đặt, phản ánh sự nổi loạn bên trong. Thậm chí, trong tác phẩm của một số 

họa sĩ, tính chất do dự có phần chuyển sang hoài nghi, châm biếm, giễu nhại nhƣ 

tranh của Lê Quảng Hà với các đề tài chính trị với những hình thể bị tầm thường 

hóa đến cùng cực, ngu độn trì trệ thân xác trong vòng xoáy của vật chất, bạo lực 

và tình dục [74]  [PL.4.2.41; PL.4.2.42]. Thậm chí, do dự trong việc kế thừa 

những giá trị văn hóa phát triển theo chiều hƣớng đi đến giải thiêng những giá 

trị mỹ thuật của nền mỹ thuật cách mạng. Nhiều họa sĩ phủ nhận việc ảnh 

hưởng, tiếp thu kỹ thuật của những thế hệ đi trước [140], thể hiện một thái độ 

đi ngược truyền thống, cắt đứt truyền thống một cách cực đoan nhất [74]. Vai 

trò của một số họa sĩ trƣớc đây là cây đa, cây đề trong lịch sử mỹ thuật Việt 

Nam bị đƣa ra “xét lại”. Chẳng hạn nhƣ họa sĩ Tô Ngọc Vân, ngƣời đƣợc 

đánh giá là danh họa hàng đầu Việt Nam (một trong những họa sĩ lớn của hội 

họa Việt Nam, nằm trong “bộ tứ” nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn (Nguyễn 

Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tƣờng Lân, Trần Văn Cẩn)); và là ngƣời có 

công đầu tiên trong việc sử dụng chất liệu sơn dầu ở Việt Nam. Ông là ngƣời 

đầu tiên khởi xƣớng cho những cuộc bàn thảo về vai trò của chính trị trong 
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nghệ thuật và vai trò của nghệ thuật trong chính trị. Vai trò của ông bị đặt ra 

tranh luận trong Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 1994,  khi một số họa sĩ 

trẻ đòi hỏi phải thay đổi trong cách đánh giá về ông. Trong lúc đó, các họa sĩ 

khác, trƣớc đây thƣờng đƣợc xem là ít tham gia trong hoạt động nghệ thuật của 

Hội cũng nhƣ các tác phẩm mỹ thuật không phục vụ chính trị, đƣợc nhìn nhận 

lại cho những đóng góp của họ đối với lịch sử nghệ thuật nhƣ họa sĩ Bùi Xuân 

Phái,… Năm 1996, họa sĩ Bùi Xuân Phái đƣợc trao giải thƣởng Hồ Chí Minh 

vì những đóng góp cho văn hóa Việt Nam.  

Thứ hai, đó là sự do dự, băn khoăn trong việc kế thừa những giá trị văn 

hóa nhân loại du nhập vào nƣớc ta khi đổi mới, mở cửa. Điều này thể hiện rõ 

trong các bài viết về các xu hƣớng ứng xử khác nhau trong trong mỹ thuật Hà 

Nội thời kỳ đổi mới đƣợc đăng tải trên Tạp chí Mỹ thuật Thời nay và sau này 

là Tạp chí Mỹ thuật trong những năm đầu đổi mới. Những giá trị văn hóa đó, 

mặc dù đƣợc một số họa sĩ tiếp nhận theo nhiều cách thức ứng xử khác nhau, 

nhƣng cũng dấy lên những tranh cãi xung quanh cách thức phổ biến, truyền bá 

lý thuyết hay những quan niệm của các trào lƣu mỹ thuật đƣơng đại phƣơng 

Tây; thậm chí có rất nhiều mâu thuẫn nảy sinh giữa các thế hệ họa sĩ khác nhau 

trong cộng đồng nghệ thuật. Mỗi một nghệ sĩ, già trẻ khác nhau đều có những 

thể hiện quan niệm nghệ thuật riêng. Trong khi một số tác giả trẻ đƣợc các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng trong nƣớc và một số báo chí, nhà phê bình 

mỹ thuật nƣớc ngoài hết lời ca ngợi là cách tân, là mới thì lớp họa sĩ lớn tuổi 

lại có những nhận định hoàn toàn khác biệt cũng đƣợc công bố công khai trên 

tạp chí. Nảy sinh hiện tƣợng này bởi theo một số họa sĩ, các trào lƣu mỹ thuật 

hiện đại phƣơng Tây đã lạc hậu, ngay ở phƣơng Tây không còn ai theo đuổi mà 

các họa sĩ Việt Nam vẫn tin và học theo cái lỗi thời đó [152]. Thậm chí, nhìn 

nhận một cách tiêu cực khi cho rằng những năm sau đổi mới, mỹ thuật Việt 

Nam lại đi từ cực ấu trĩ này sang cực ấu trĩ khác, dẫn đến tình trạng mọi sự 

sáng tác lại còn rối tung lên hơn với những sự lựa chọn hiện thực hay phi hiện 
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thực, trừu tƣợng, sắp đặt hay dân gian đƣơng đại… Còn có học giả coi đây là 

biểu hiện biến thái mới của quan niệm nghệ thuật vị nghệ thuật. 

Kinh nghiệm nƣớc này, nƣớc khác, lúc này, lúc khác khi có sự 

chuyển biến thƣờng nảy ra lắm điều cực đoan. Có ngƣời nói phải vẽ 

cho quần chúng công nông binh xem. Có ngƣời muốn làm “thánh 

tuẫn vì đạo” hô hào vẽ trừu tƣợng mới là nghệ thuật cao siêu [96]. 

Nhƣ thế, có thể thấy xuất hiện nhiều sự tranh cãi, bàn luận trƣớc những 

cách tân, đổi mới trong cách thức biểu đạt, chất liệu và kỹ thuật; hay nói cách 

khác, xuất hiện sự do dự, nghi ngờ với khả năng hấp thụ những giá trị văn hóa 

bên ngoài của mỹ thuật Việt Nam. 

Tóm lại, thực tế cho thấy tự do trong thực hành nghệ thuật thời kỳ đổi 

mới cho phép thỏa mãn nhu cầu sáng tạo của cá nhân các họa sĩ, thỏa mãn nhu 

cầu ngày càng đa dạng của công chúng nghệ thuật. Những băn khoăn, do dự 

trong việc tiếp nhận những giá trị văn hóa trong mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi 

mới, ở một chừng mực nào đó, thể hiện một tinh thần phủ định đặc trƣng của 

văn hóa hậu hiện đại. Tinh thần hoài nghi hậu hiện đại đó mang sắc thái hoàn 

toàn khác biệt với chủ nghĩa hậu hiện đại phƣơng Tây, nhƣng đƣợc nảy sinh 

trong một bối cảnh Hà Nội đổi mới mở cửa, do đó dần trở nên sâu sắc. 

3.1.3. Xuất hiện tư tưởng thương mại hóa 

Tính có thể tái tạo của văn hóa tiêu dùng thể hiện một đặc trƣng khác 

chủ nghĩa hậu hiện đại. Trong quan niệm của chủ nghĩa hậu hiện đại, tính chất 

độc bản của nghệ thuật không còn mang là tối thƣợng. Bất kỳ cái gì cũng có 

thể đƣợc tái tạo miễn là có nhu cầu. Đúng là những gì được tái tạo đang 

giành lấy chỗ của thực tại [3]; bởi các nguồn lực sáng tạo sẽ bị bó hẹp và ký 

sinh trong sự tái sản xuất. Trong mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới, tính có thể 

tái tạo của văn hóa tiêu dùng đƣợc biểu hiện ở tƣ tƣởng, thái độ thƣơng mại 

hóa trên thị trƣờng mỹ thuật; thậm chí còn tạo ra một kiểu văn hóa hàng nhái 

mang lại sự giàu có cho một số họa sĩ.  
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Hiện tƣợng tranh giả, tranh nhái thể hiện rõ nét tƣ tƣởng thƣơng mại 

hóa mỹ thuật, khai thác triệt để lợi nhuận từ mỹ thuật. Khi một số phong cách 

sáng tác phù hợp với thị hiếu ngƣời mua, đặc biệt là khách du lịch nƣớc ngoài 

thì rất nhiều họa sĩ đổ xô vẽ theo phong cách đó. Hiện tƣợng này xuất hiện 

ngay từ thời kỳ đầu đổi mới, khi đó rất nhiều tranh giả của Trần Văn Cẩn, 

Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Tƣ Nghiêm, Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái,… 

bày bán trong các gallery tập trung ở những địa điểm đông khách du lịch nƣớc 

ngoài nhƣ Hàng Bông, Hàng Gai…. Đặc biệt, tranh phố cổ giả kiểu tranh phố 

của Bùi Xuân Phái đã trở thành phổ biến, bày bán nhan nhản ở các gallery. 

Một thời gian sau, các hoạ sĩ đổi mới có tranh bán đƣợc nhiều nhƣ Thành 

Chƣơng, Công Quốc Hà, Đặng Xuân Hoà, Lê Thiết Cƣơng, Lê Trí Dũng,…, 

đều bị chép tranh, làm nhái khá nhiều. Chẳng hạn nhƣ các mô típ trâu, thả 

diều, mục đồng… của họa sĩ Thành Chƣơng [PL.4.2.25]; mô típ nhà sƣ của 

Lê Thanh Minh [PL.4.2.63]; mô típ cánh đồng, ngƣời nông dân của Quách 

Đông Phƣơng; mô típ phong cảnh mang âm hƣởng Dã thú của Đào Hải Phong 

[PL.4.2.46]… bán chạy là ngay lập tức các phòng tranh ồ ạt… “chép” hoặc 

tạo ra những “phiên bản” tƣơng tự, có khác chăng chỉ là cái tên hoạ sĩ vẽ 

chúng…. nên ở hầu hết phòng tranh lớn nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội 

đều cùng có một kiểu tranh  nhƣ thế. Thực tế đó đƣợc gọi là một kiểu “chủ 

nghĩa xu thời” trong sáng tác, nhằm thích ứng với nhu cầu của thị trƣờng mỹ 

thuật thƣơng mại; hay nói cách khác, nó là hệ quả của tâm lý sáng tác dễ dãi, 

chạy theo mục đích kiếm tiền: 

Nhiều khách nƣớc ngoài, kể cả ngƣời Hà Nội phàn nàn về sự giống 

nhau “nhƣ lột” giữa các gallery- giống đến mức chỉ cần thử thoáng 

qua một địa chỉ nào đó ở Hàng Trống, ở Bà Triệu là đã mất hết 

hứng thú [172, tr.61]. 

Nhiều ông khách đã không giấu đƣợc nụ cƣời có phần khinh bỉ vì 

chạm mặt phải với một bức tranh ở dạng “trùng bản” chứ đâu đƣợc 

là “dị bản” – ở mấy gallery liền tù tì [172, tr.62]. 
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Tƣ tƣởng thƣơng mại hóa trong mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới rõ nét 

hơn ở cách thức họa sĩ ký gửi tranh và phƣơng thức thanh toán tại các gallery. 

Bởi, một trong những đặc điểm nổi bật của thị trƣờng mỹ thuật Hà Nội thời 

kỳ đổi mới chính là hoạt động mua bán mang tính chất cá nhân, đánh giá giá 

trị nghệ thuật không theo tiêu chí rõ ràng cụ thể và không theo quy luật, nên 

dẫn đến tình trạng cấu trúc thị trƣờng không minh bạch; phí giao dịch đặc biệt 

phức tạp. Mặc dù, các gallery trên lý thuyết chỉ đóng vai trò trung gian làm 

cho giao dịch thuận tiện hơn; nhƣng ở đây các gallery lại làm cả việc xác định 

giá trị của tác phẩm, bán tranh của ai, bao nhiêu tiền đều đã đƣợc định trƣớc. 

Nhiều khi, đối với các họa sĩ trẻ, mới tốt nghiệp thì thƣờng bị đánh giá ở mức 

thấp; còn đối với các họa sĩ nổi tiếng đã có tác phẩm bán thì thùy thuộc vào 

kích thƣớc, danh tiếng, chất liệu mà định giá tác phẩm. Thông tin về giá cả 

của một tác phẩm thƣờng tối mật, giao dịch thì không minh bạch (thƣờng thì 

tác giả ít khi công bố con số thực). Vì vậy, thật khó xác định đƣợc giá trị thực 

và giá trên thị trƣờng của một tác phẩm mỹ thuật. Do đó, mới có những hiện 

tƣợng nhƣ trong “Bán nhầm tranh thật” đƣợc đăng tải công khai trên Tạp chí 

Mỹ thuật số 56 (5/2002) [120]. Họa sĩ Tống Công Thành gửi tranh ở một 

gallery, nhƣng tác phẩm không chỉ có một bản độc nhất, mà đƣợc chính họa sĩ 

vẽ – tự chép- lại tranh của mình để giữ lại tranh thật, nhƣng do gallery đánh 

số lẫn lộn hoặc có sự sai sót trong quá trình bán tranh cho khách, nên đã bán 

tranh thật và trả lại cho họa sĩ tranh giả. Ngoài ra, một số họa sĩ còn tự chép 

lại tranh mình, có khi còn tới mấy chục lần ấy chứ (theo lời của chủ gallery 

trong câu chuyện đã dẫn ở trên). Đây là chuyện diễn ra khá nhiều và thƣờng 

xuyên ở các gallery. Những hiện tƣợng trên trở thành bình thƣờng trong thế 

giới nghệ thuật Hà Nội thập niên 90 của thế kỷ XX. 

Cũng cần làm rõ đặc điểm của thị trƣờng mỹ thuật Hà Nội, để từ đó có 

thể hiểu đƣợc căn nguyên của việc xuất hiện tƣ tƣởng thƣơng mại hóa. Những 

năm sau 1986, các nghệ sĩ bắt đầu kinh doanh, nhiều ngƣời bỏ các công việc 
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trong các cơ quan Nhà nƣớc. Tuy nhiên, mặc dù đƣợc “tự do sáng tác” nhƣng 

để có đƣợc đầu ra, việc “tự do tiêu thụ” không hề đơn giản. Thị trƣờng mỹ 

thuật chỉ  bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở Hà Nội khi nƣớc ta tiến hành công 

cuộc đổi mới. Trƣớc đó, ở Hà Nội cũng đã tồn tại thị trƣờng mỹ thuật thông 

qua là hệ thống buôn bán văn hóa phẩm của Nhà nƣớc, ví dụ nhƣ Công ty Mỹ 

thuật Hà Nội. Những đơn vị hành chính bao cấp này mua bán trao đổi tác 

phẩm nghệ thuật đầu tiên là thông qua hình thức ký gửi, sau đến năm 1988, 

mới bắt đầu mua hẳn tác phẩm của nghệ sĩ để bán. Khách hàng chủ yếu là cơ 

quan nhà nƣớc mua làm quà tặng nội bộ và khách quốc tế... Một hình thức 

khác thông qua các chƣơng trình trao đổi văn hóa với các nƣớc Xã hội chủ 

nghĩa, đặc biệt là Liên Xô, nhƣng giá trị hàng hóa không cao. Nhƣng cũng 

còn một kiểu thị trƣờng thứ hai, có thể gọi là thị trƣờng mỹ thuật không chính 

thống. Gọi là không chính thống vì vào khoảng thời sau chiến tranh, ngoài hệ 

thống quốc doanh, không có hình thức kinh doanh cá thể. Trên thị trƣờng này, 

trong suốt những năm 60, 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ XX, hoạt động 

mua bán chủ yếu diễn ra tự phát và giá trị kinh tế rất thấp. Ngƣời mua là các 

nhân viên ngoại giao nƣớc ngoài, nhân viên của các tổ chức phi chính phủ có 

mặt ở Hà Nội trong những năm chiến tranh và sau khi thống nhất đất nƣớc, 

yêu quý tài năng của các họa sĩ và mong muốn đƣợc sƣu tập nghệ thuật Việt 

Nam; và lúc đó thì những nhà sƣu tập tƣ nhân này chỉ mất số tiền rất nhỏ “chỉ 

bằng vài đồng Kroner” [202] để có thể sở hữu những tác phẩm nghệ thuật của 

các họa sĩ danh tiếng Việt Nam thời đó. Cũng có một dạng trao đổi, mua bán 

tác phẩm nghệ thuật khác, đó là gán nợ, trả nợ. Do đời sống vật chất khó 

khăn, thiếu thốn, khan hiếm hàng tiêu dùng thông thƣờng, chƣa kể đến thiếu 

cả nguyên vật liệu cho sáng tác, nên một số họa sĩ đã sử dụng tranh của mình 

để gán nợ nhằm đổi lấy chút giá trị vật chất đáp ứng cho một số nhu cầu thiết 

yếu. Số tranh trao đổi này khá lớn và là của hầu hết các nghệ sĩ không làm 

việc trong hệ thống cơ quan Nhà nƣớc hoặc là thành viên của Hội nghề 
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nghiệp. Có thể thấy rõ sự trao đổi mua bán của thị trƣờng không chính thống 

thông qua trƣờng hợp của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Ông là một họa sĩ có tài, 

nhƣng đời sống vất vả và thăng trầm. Ông không thể tham gia những quỹ đạo 

nghệ thuật chính thống [202] nên dành nhiều thời gian ở những quán cà phê 

vỉa hè Hà Nội với những nghệ sĩ cùng hoàn cảnh. Tranh của ông đƣợc vẽ trên 

mọi chất liệu và hầu hết là đƣợc bán cho các chuyên gia Thụy Điển sống ở Hà 

Nội thời gian đó và gán nợ cho các nhu cầu khác nhƣ quán Cà phê Lâm... Vậy 

mà, hiện nay tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái cực hiếm và đáng giá khoảng 10 

ngàn đôla Mỹ trên thị trƣờng mỹ thuật thứ cấp quốc tế.  

Cho nên, thị trƣờng mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới khởi sắc, hoạt 

động nhộn nhịp và có đặc điểm tƣơng đối khác so với các kiểu thị trƣờng mỹ 

thuật trƣớc đổi mới. Trong thời kỳ đổi mới, cơ cấu thị trƣờng mỹ thuật vận 

hành tùy theo mối quan hệ giữa nghệ sĩ với gallery cũng nhƣ giữa gallery với 

khách hàng. Và mối quan hệ này có nhiều cấp độ khác nhau phụ thuộc vào cá 

tính, nhân cách của ngƣời nghệ sĩ và đặc điểm của các gallery. Đối với các 

nhà buôn tranh có tiềm lực kinh tế hơn, họ có nhiều hoạ sĩ độc quyền và tổ 

chức thƣờng xuyên các triển lãm. Các gallery kiểu này có thể tạo ra tình trạng 

khan hiếm giả tạo trên thị trƣờng nhằm đẩy giá cho những tác phẩm của các 

họa sĩ mà họ đại diện. Tình trạng khan hiếm giả tạo này thƣờng đƣợc tiến 

hành theo hai cách. Thứ nhất, có thể mua, thu gom, tập hợp thật nhiều tác 

phẩm của một họa sĩ nhằm dẫn đến tình trạng khan hiếm, để nâng giá cao, hay 

nói cách khác, cung vƣợt quá cầu một cách giả tạo. Thứ hai, gallery tập trung 

đánh bóng, lăng xê tên tuổi cho một họa sĩ nào đó qua chiến lƣợc tạo dựng 

hình ảnh của hoạ sĩ đó với công chúng thông qua việc tổ chức triển lãm, tổ 

chức họp báo để quảng bá trên các phƣơng tiện truyền thông nhằm mục đích 

làm tăng lƣợng cầu đẩy giá trị của tác phẩm lên cao [115]. 

Mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới cũng bị chi phối mạnh mẽ từ thị 

trƣờng thế giới. Mỹ thuật là một thứ hàng hóa xa xỉ - đầu tƣ vào nghệ thuật là 

một dạng nghệ thuật. Thị trƣờng mỹ thuật là thị trƣờng mà mức độ tiêu thụ 
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tăng hay giảm phụ thuộc vào sự tăng trƣởng hay suy thoái của nền kinh tế, 

hay nói cách khác, thị trƣờng mỹ thuật bị ảnh hƣởng, chi phối từ khả năng tài 

chính của ngƣời mua thứ hàng hóa xa xỉ này. Nhu cầu về nghệ thuật tăng khi 

kinh tế thịnh vƣợng hay ở những quốc gia có dân trí cao. Lúc đó thì khách 

hàng có xu hƣớng mua các tác phẩm nghệ thuật đƣơng đại hay tác phẩm của 

các họa sĩ mới nổi. Kinh tế suy thoái thì đầu tƣ vào nghệ thuật là mạo hiểm vì 

đây là một dạng đầu tƣ dài hạn nhƣng khó lƣờng, ngƣời mua lại tìm đến 

những chỗ đầu tƣ an toàn hơn. Một yếu tố khiến thị trƣờng mỹ thuật Hà Nội 

sau năm 1986 phát triển khởi sắc là nhờ bắt kịp đúng chu kỳ phát triển thịnh 

vƣợng của thị trƣờng mỹ thuật thế giới. Từ những năm 80 của thế kỷ XX đến 

trƣớc cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, trên thế giới xuất hiện xu hƣớng 

mua các tác phẩm nghệ thuật và các nhà đầu tƣ coi đây là một lĩnh vực đầu tƣ 

hấp dẫn. Nguồn cung, cầu và giá trị của các tác phẩm nghệ thuật đều tăng [182]. 

Nhờ vậy, số lƣợng tranh bán đƣợc trong giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới 

(1986-1996)  đặc biệt cao với giá trị khá lớn và thị trƣờng mỹ thuật đƣợc đánh 

giá là phát triển sôi nổi.  

Nhƣ vậy, đặc điểm khác biệt của thị trƣờng mỹ thuật Hà Nội khiến cho 

tƣ tƣởng thƣơng mại hóa trong mỹ thuật càng sâu sắc hơn, từ đó, càng đào sâu 

tinh thần hậu hiện đại trong mỹ thuật. Bởi, khi tất cả mọi thứ đều có thể tái 

tạo, tái sản xuất thì các tác phẩm mỹ thuật cũng không nằm ngoài quy luật đó, 

đặc biệt khi lại có thể mang lợi nhuận kinh tế kếch xù.  

Tiểu kết chƣơng 3 

Các chính sách mở cửa đã đem theo những làn gió mới làm cho mỹ 

thuật Hà Nội có một không khí sáng tạo khác biệt hoàn toàn so với những giai 

đoạn trƣớc đây; và đó mà mỹ thuật đã trở thành loại hình nghệ thuật phát triển 

năng động bậc nhất. Trong thời kỳ 1986-2006, mỹ thuật Hà Nội với tƣ cách là 

một loại hình đổi mới sâu rộng nhất trong các loại hình văn hóa nghệ thuật đã 

đón nhận những luồng văn hóa từ bên ngoài tràn vào, với nhiều yếu tố tích 
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cực nhƣng không thiếu những cái cực đoan, tiêu cực, lệch lạc, thƣơng mại 

đơn thuần. Tiếp cận từ văn hóa học, diện mạo của mỹ thuật Hà Nội, theo tác 

giả luận án đƣợc biểu hiện bằng hình ảnh tổng quan về các thế hệ họa sĩ đổi 

mới và những đặc điểm nổi bật. Đó là, sự đan xen nhiều loại hình loại thể 

trong sáng tác, sự do dự trong kế thừa các giá trị văn hóa và sự xuất hiện của 

tƣ tƣởng thƣơng mại hóa trong mỹ thuật. Những biểu hiện này không mang 

tính tiêu cực, bởi trƣớc tình hình đang tiến triển lúc đó của sự đổi mới toàn 

diện trên mọi lĩnh vực, trƣớc sự du nhập sâu rộng của tƣ tƣởng, văn hóa 

phƣơng Tây thì đặc điểm đó xuất hiện trong mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới 

là tất yếu. Tuy nhiên, những biểu hiện này có phần tƣơng đồng với chủ nghĩa 

hậu hiện đại ở phƣơng Tây.  

Nghệ thuật đƣợc coi là cách biểu lộ chính của thời đại; thời đại nào có 

dấu ấn của nghệ thuật thời đại đó, cho nên mỹ thuật thời kỳ đổi mới đặc biệt 

mang đặc tính “mở cửa”, “tự do sáng tác”, “dân chủ hóa” của thời kỳ này, 

chịu tác động của văn hóa hậu hiện đại. Trình độ dân trí đƣợc nâng cao, dẫn 

đến việc nhu cầu hƣởng thụ nghệ thuật của ngƣời dân tăng ngày càng đa dạng 

thì không thể tránh khỏi việc phát triển những khuynh hƣớng nghệ thuật 

phƣơng Tây đầy tính thách đố kia, miễn là ngƣời nghệ sĩ sống phù hợp với 

quan niệm chung về mục đích của nghệ thuật. Nhƣng từ Nghệ thuật Sắp đặt, 

cho thấy một nhu cầu đổi mới, nhu cầu sáng tạo trong quan niệm về nghệ 

thuật, không chỉ đơn thuần là sáng tạo không gian mà đòi hỏi ngƣời nghệ sĩ phải 

có một cái nhìn tổng thể hơn, giải quyết cả đƣợc một không gian thực tế. Ngƣời 

nghệ sĩ của đổi mới phải là có khả năng thực hành nghệ thuật, có thể khả năng 

nghiên cứu, có ý tƣởng và sử dụng của mình góp phần tạo dựng xã hội. 
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Chƣơng 4 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ SỰ 

PHÁT TRIỂN CỦA MỸ THUẬT HÀ NỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI 

 

4.1. Thành tựu của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới 

Loytard cho rằng tâm thức của một thế hệ bộc lộ rõ nhất qua các loại 

hình nghệ thuật cùng với sự phê bình nghệ thuật và mỹ học [100, tr.13]. Bởi 

trên thực tế, bối cảnh kinh tế xã hội của Hà Nội thời kỳ đổi mới hoàn toàn 

khác biệt so với phƣơng Tây những năm 60, 70 của thế kỷ XX; cho nên, chủ 

nghĩa hậu hiện đại ở Đông Nam Á có hình thức không giống ai [3, tr.156], vì 

cái thực tại và cái giả thực tại ở đây không thể phân biệt. Không chỉ trong lĩnh 

vực mỹ thuật, đời sống xã hội Việt Nam tràn lan hàng giả, hàng nhái. Do đó, 

trong xu thế chung của thế giới, trong quá trình hội nhập, việc văn hóa Việt 

Nam phần nào trở thành hậu hiện đại là không thể tránh khỏi. Nhƣng, tâm 

thức hậu hiện đại ở Việt Nam, trong 3 bƣớc trƣởng thành của mình mới dừng 

ở việc xuất hiện những quan niệm mới về nghệ thuật chứ chƣa tiến lên thành 

triết học hậu hiện đại nhƣ ở phƣơng Tây. Tâm thức hậu hiện đại đó đƣợc thể 

hiện thông qua mỹ thuật, với các đặc điểm nhƣ đan xen nhiều loại hình loại 

thể trong sáng tác, do dự trong kế thừa các giá trị văn hóa và tƣ tƣởng thƣơng 

mại hóa trong mỹ thuật; cho nên, mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới mới dừng 

ở một tinh thần hậu hiện đại riêng biệt. Tuy nhiên, cũng nhƣ trong văn học, 

phải khẳng định, tinh thần hậu hiện đại thể hiện trong mỹ thuật thời kỳ đổi 

mới có những tác động đến sự phát triển của mỹ thuật Hà Nội trong những 

năm tiếp theo, và từ đó, có những đóng góp nhất định cho văn hóa Việt Nam.  

4.1.1. Khai phóng cá nhân 

Khai phóng cá nhân với ý nghĩa là mở mang và giải phóng, làm cho tốt 

đẹp hơn, và không kiềm giữ, trái lại giúp đỡ cho tiến xa hơn. Ở một chừng 

mực nào đó, sự khai phóng cá nhân đƣợc hiểu nhƣ sự tôn trọng cá nhân, tôn 



101 

 

trọng cá tính sáng tạo, nhìn nhận cá nhân nhƣ những cá thể độc lập, có quyền 

tự do sáng tác, tự do phổ biến và tiêu thụ tác phẩm là đóng góp vô cùng quan 

trọng của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới với văn hóa Việt Nam. Cá tính 

sáng tạo là yếu tố quan trọng đầu tiên của mọi hoạt động sáng tạo nghệ thuật. 

Cần phải hiểu rằng ngƣời họa sĩ lao động sáng tạo có đặc thù của loại lao 

động này nên không thể ép vào kỷ luật, khuôn phép nhƣ các lao động trong 

các lĩnh vực khác. Bản chất của lao động nghệ thuật là hình thức lao động 

sáng tạo tự do mà can thiệp sẽ gây đổ vỡ. Chính vì vậy bƣớc chuyển hƣớng, 

chuyển đoạn của mỹ thuật nửa đầu thập niên 80 của thế kỷ XX là nền tảng rất 

căn bản cho sự thay đổi mang tính tất yếu của mỹ thuật trong những phát triển 

kế tiếp. 

Không thể phủ nhận thành quả mà mỹ thuật Hà Nội trƣớc đổi mới có 

đƣợc, tuy nhiên, cũng không thể không thấy rằng, cả một khoảng thời gian 

khá dài chỉ tồn tại duy nhất một phong cách nghệ thuật- hiện thực xã hội chủ 

nghĩa, rõ ràng các cá nhân phải tự nguyện xóa mình đi, để cùng có đƣợc một 

tiếng nói chung trong tập thể. Bản chất của con ngƣời không phải nhƣ máy 

móc đƣợc chế tạo ra theo một khuôn mẫu, mà giống nhƣ cây cối cần đƣợc 

nuôi dƣỡng và phát triển ra mọi phía tùy theo sức mạnh bên trong của nó 

[104]. Mâu thuẫn càng sâu sắc từ sau khi hòa bình lập lại, cá nhân mỗi ngƣời 

không thể chịu đựng đƣợc những thiếu thốn quá mức để có thể duy trì điều 

kiện sống, cũng nhƣ không thể chấp nhận sự triệt tiêu phong cách cá nhân, 

triệt tiêu những khát vọng sáng tạo hay chính là những nhu cầu sáng tạo của 

bản thân mình. Bản thân họ luôn mong muốn đƣợc tự do trong sáng tạo chứ 

không đợi đến khi điều này đƣợc khẳng định trong Nghị quyết 05-NQ/TW 

ngày 28/11/1987. Cá nhân các họa sĩ có vai trò quan trọng trong thế giới nghệ 

thuật bởi họ là chủ thể sáng tạo, là lực lƣợng sáng tạo và có nhu cầu sáng tạo. 

Sáng tạo đƣợc xem là đặc thù của nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng. 

Bản thân các họa sĩ phải có can đảm đi tìm cái mới, cái độc đáo, đa dạng ngôn 

ngữ, phải coi đổi mới ngôn ngữ tạo hình, ngôn ngữ biểu đạt, đó mới là cách 
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để không rơi vào sáo mòn, nhàm chán. Ý thức về bản sắc cá nhân phải trở 

thành tham vọng của hầu hết các tác giả, bởi khí chất, năng lực, sở trƣờng, 

nhu cầu hay ý tƣởng của mỗi họa sĩ bộc lộ qua suy nghĩ và hành động tạo ra 

cá tính nghệ thuật, giúp công chúng phân biệt giữa họa sĩ này với họa sĩ khác.  

Trong nghệ thuật, cá tính sáng tạo của mỗi nghệ sĩ là rất cần thiết vì 

nó giúp cho sự hình thành phong cách, cho thấy chỗ riêng biệt, 

không nhàm chán… nên chẳng những gây đƣợc hứng thẩm mỹ mà 

còn góp phần nâng cao nhận thức [138, tr.6]. 

Điều đó phải trở thành động lực, để họ cảm thấy nhƣ một nhu cầu nội 

tại mà phải làm, không sợ hãi hay có những mƣu cầu khác. Luôn gạt bỏ đi 

không ít những dằn vặt, mắc mớ, khó khăn trong nhận thức của chính bản 

thân các nghệ sĩ. Không kiêu ngạo hay huyễn hoặc, nhƣng ngƣời họa sĩ phải ý 

thức đƣợc vị trí của mình trong xã hội, trong nền văn hóa của dân tộc. Và một 

sự thật hiển nhiên rằng có một sự mâu thuẫn giữa nhu cầu sáng tạo ngày càng 

cao do đƣợc kích thích bởi sự phát triển văn hóa của thế giới với sự thiếu thốn 

cùng cực về cơ sở vật chất của các họa sĩ, đòi hỏi cần phải giải quyết ngay tức 

thì. Công cuộc đổi mới đã làm đƣợc điều đó. 

4.1.2. Cổ xúy cho việc phát triển tính đa dạng 

Trong một tác phẩm mỹ thuật, thống nhất và đa dạng là hai thuộc tính 

mang tính tƣơng hỗ. Hiểu một cách đơn giản, thống nhất là giống nhau, đa 

dạng là sự khác nhau. Đây là hai yếu tố luôn cùng tồn tại bởi sự đa dạng đóng 

vai trò đối trọng với sự thống nhất trên cán cân giúp giữ thăng bằng; do đó, 

luôn cần có một mức độ vừa phải để vừa có sự đa dạng và thống nhất nhằm 

tạo ra sự hài hoà, cân đối. Chính sự khác nhau sẽ tạo ra sự thích thú; chính vì 

sự khác nhau cho nên mỹ thuật từ trƣớc đến nay trong lịch sử thế giới vốn rất 

phong phú và ngày càng phong phú. Tinh thần hậu hiện đại khi đƣợc tiếp cận 

ở Việt Nam đã góp phần làm phong phú các công cụ biểu đạt của mỹ thuật. Ở 

Hà Nội, trƣớc đổi mới, do sự độc tôn của phong cách hiện thực xã hội chủ 
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nghĩa nên việc phát triển tính đa dạng trong mỹ thuật có phần hạn chế. Chấp 

nhận đƣợc sự đa dạng đòi hỏi phải có sự đổi mới tƣ duy rất kiên quyết từ hoạt 

động lãnh đạo, quản lý, sáng tạo và thƣởng thức mỹ thuật. Có những quan 

niệm, trào lƣu nghệ thuật mang tính thử nghiệm không thuận theo quan niệm 

của nhiều ngƣời, gây nhiều tranh cãi, nhƣng nó vẫn tồn tại và đƣợc một số 

họa sĩ sử dụng làm phƣơng tiện để biểu đạt khả năng sáng tạo của mình, bởi 

một nền mỹ thuật đa dạng, phong phú là phải nhƣ vậy. Có thể sự đan xen 

nhiều loại hình loại thể trong sáng tác, sự do dự trong kế thừa các giá trị văn 

hóa và tƣ tƣởng thƣơng mại hóa trong mỹ thuật, ở chừng mực nào đó làm 

thay đổi văn hóa truyền thống, nhƣng đã làm cho mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi 

mới không dừng ở số ít trong cách thức biểu đạt mà phát triển lên ở dạng số 

nhiều- pluralism in the arts [206]. Bức tranh đó đa dạng với Nghệ thuật Sắp 

đặt của Đặng Thị Khuê, Siêu thực của Lê Huy Tiếp, tranh mang âm hƣởng 

Picasso và chủ nghĩa Biểu hiện Đức của Đặng Xuân Hòa- một họa sĩ lấy tranh 

chân dung làm phƣơng tiện biểu đạt cảm xúc nội tâm và thể hiện rõ quan 

niệm nghệ thuật của mình; nghệ thuật Trình diễn của Trần Lƣơng; với chất 

liệu sơn mài, Lê Quảng Hà dữ dội hơn trong phƣơng pháp biểu hiện của 

mình; Trƣơng Tân thì thách thức những giá trị truyền thống bằng những tác 

phẩm về cá nhân chủ nghĩa và đồng tính; Đinh Ý Nhi đƣợc biết đến là một 

những họa sĩ có cá tính, có phong cách riêng biệt... Hơn thế, những tác phẩm 

của Trƣơng Tân, Đinh Ý Nhi và một số ngƣời khác, ngoài sự đa dạng trong 

phong cách còn hƣớng tới các chủ đề về xã hội, chính trị- dạng đề tài ít đƣợc 

đầu tƣ sáng tác trong những thập niên trƣớc đó. 

Sự vận động trong mỹ thuật diễn ra sôi nổi cùng với sự vận động mạnh 

mẽ trong kinh tế, nên tự thân nó hình thành các quan điểm sáng tạo khác nhau 

tồn tại nhƣ những xu hƣớng hiện hữu trong cộng đồng nghệ thuật. Từ những 

tác phẩm mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới, dễ dàng chỉ ra các quan điểm sáng 

tạo đó. Có thể gọi tên là xu hƣớng cách tân hoàn toàn, không sử dụng phƣơng 
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pháp tạo hình, đề tài truyền thống; xu hƣớng truyền thống-cách tân ở đó ngôn 

ngữ tạo hình hiện đại kết hợp hài hòa với tính dân tộc, bản sắc, truyền thống 

hay kết hợp với các yếu tố công nghệ khác nhƣ vi tính, kỹ thuật số...; hoặc xu 

hƣớng bảo thủ từ chối sự tiếp nhận, học tập các trào lƣu văn hóa, mỹ thuật 

bên ngoài. Trong đó, có xu hƣớng thể hiện sự pha trộn một cách nghiêm túc, 

thì cũng có xu hƣớng lại quá chú trọng đến các quan niệm nghệ thuật vừa tiếp 

nhận; có xu hƣớng co lại, sợ hãi trƣớc cái mới. 

Xu hướng truyền thống-cách tân 

Có thể nhận thấy, ở một số tác phẩm, các thành tựu mỹ thuật dân tộc, 

truyền thống đƣợc ca ngợi và đƣợc coi nhƣ cội nguồn, nhƣ một bộ phận hợp 

thành của mỗi tác phẩm. Cái nguồn gốc, cội nguồn đó có thể đƣợc xem là 

những cái nội sinh, những gì bên trong của một nền văn hóa đƣợc đánh thức, 

vận động trở lại trong sự trao đổi, tiếp nhận một cách tự tin với cái ngoại sinh. 

Quan trọng hơn cả, rõ ràng có sự nhận thức rằng cải biến truyền thống sẽ dẫn 

đến việc làm nguy hại cả những thành tựu đã có của mỹ thuật và ảnh hƣởng 

tới sự tiếp nhận một cách nghiêm túc các luồng văn hóa từ bên ngoài vào; 

Thiếu truyền thống dân tộc thì khó có thế đối trọng để giữ gìn bản sắc dân tộc 

trƣớc ảnh hƣởng vô hình của mỹ thuật ngoại lai. Từ đó, mặc dù vẫn có sự đan 

xen nhiều loại hình loại thể trong sáng tác nhƣng mỹ thuật Hà Nội vẫn có 

đƣợc các tác phẩm mỹ thuật với nhiều hình thức biểu đạt đa dạng, thể hiện sự 

ảnh hƣởng của mỹ thuật nƣớc ngoài, nhƣng bản sắc dân tộc vẫn là cái hồn cốt 

đậm đà trong từng tác phẩm.  

Tinh thần này đã trở thành một xu hƣớng hiển hiện trong quan niệm 

sáng tác của nhiều tác giả, thể hiện mạnh mẽ trong giai đoạn những năm 90 

của thế kỷ XX. Có thể gọi xu hƣớng này là xu hƣớng truyền thống- cách tân, 

hay còn có thể gọi là xu hƣớng Việt hóa ảnh hƣởng của nghệ thuật phƣơng 

Tây. Tại sao lại nảy sinh xu hƣớng này? Theo tác giả luận án, xu hƣớng đó 

xuất phát từ hai động lực. Thứ nhất, các họa sĩ có tham vọng thực sự thấu 
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hiểu những gì mình lựa chọn. Đúng là ảnh hưởng bên ngoài vào mỹ thuật Việt 

Nam không thời nào không có [123, tr.139], nhƣng các luồng văn hóa bên 

ngoài sẽ không thực hiện đƣợc quá trình lấn át văn hóa truyền thống; hay nói 

cách khác, sự pha trộn sẽ bớt những cái tạp nham, nếu nhƣ nền văn hóa truyền 

thống đó đƣợc chú trọng bảo tồn một cách phù hợp và kiên trì, đặc biệt trong 

thời kỳ mở cửa, hội nhập. Trong quan niệm sáng tác của các họa sĩ, ý thức về 

truyền thống phải đƣợc nhấn mạnh hơn bao giờ hết, đƣợc kết hợp với các 

cách thức biểu đạt mới. Thứ hai, ngƣời họa sĩ đã nhận thấy nhu cầu cần phải 

tách rời khỏi quan điểm tạo hình phƣơng Tây để tiếp tục tìm đến cái phổ quát 

và xây dựng bản sắc của nền mỹ thuật Việt Nam.  

Do đó, có nhiều tác phẩm vƣợt qua những lối mòn mƣợn lại hình thức 

cũ, không câu nệ để chủ động theo ý đồ sáng tạo, mất dần những hiện tƣợng 

áp dụng nguyên dạng hình thức hay trích đoạn nguyên các mô típ trong truyền 

thống hay trên thế giới; bởi nghệ thuật với bản chất của nó là sáng tạo không 

chấp nhận bất cứ một công thức nào, một sơ đồ nào. Bản thân xu hƣớng 

truyền thống- cách tân lại có những cách thức biểu đạt khác nhau. Nhiều họa 

sĩ tiếp nhận ảnh hƣởng mỹ thuật hiện đại phƣơng Tây bằng việc lựa chọn cho 

mình cách thức biểu đạt mới nhƣ trừu tƣợng, Nghệ thuật Sắp đặt hay Nghệ 

thuật Trình diễn… trên nền tảng những nghiên cứu về văn hóa dân tộc nhƣ 

Đặng Thị Khuê, Bảo Toàn, Lý Trực Sơn, Phan Cẩm Thƣợng… Nhiều họa sĩ 

lựa chọn cho mình phƣơng pháp và quan niệm mỹ thuật hiện thực nhƣ họa sĩ 

Lê Huy Tiếp, Đỗ Quang Em,…, với chủ ý làm mới những chủ đề truyền 

thống nhƣ chiến tranh, cách mạng, hiện thực xã hội. Trƣờng hợp của họa sĩ 

Đặng Thị Khuê, những nghiên cứu về nghệ thuật truyền thống các nhóm dân 

tộc Việt Nam đã trở thành tinh cốt đƣợc tái hiện trong không gian mới. Các 

tác phẩm của Đặng Thị Khuê hoàn toàn hƣớng nội và “về nguồn” truyền 

thống. Sự nghiên cứu, tiếp thu văn hóa Việt Nam đó đƣợc kết hợp với hình 

thức nghệ thuật hậu hiện đại phƣơng Tây là Nghệ thuật Sắp đặt- minh chứng 

cho sự đồng đại của tư duy nghệ thuật minh triết Việt xưa với phát triển hôm 
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nay của nghệ thuật đương đại thế giới [89] [PL.4.2.2; PL.4.2.4; PL.4.2.5]. 

Những tác phẩm sắp đặt của bà đƣợc đánh giá là những tác phẩm mang cá 

tính đƣợc gọi là “Sắp đặt kiểu Đặng Thị Khuê”, không na ná, không mờ nhạt 

và đầy cảm xúc. 

Có thể nói rằng, xu hƣớng này phát triển dựa trên sức mạnh nội sinh 

của những giá trị văn hóa dân tộc bởi những yếu tố nội dung cũng ảnh hƣởng 

không nhỏ đến cá nhân các nghệ sĩ và công chúng hƣởng thụ nghệ thuật. Bản 

sắc dân tộc trong mỹ thuật sẽ không chỉ đƣợc hiểu đơn giản dƣới dạng tĩnh 

mà còn bao hàm việc duy trì truyền thống dƣới dạng thức mới thể hiện sự tiếp 

nhận bên ngoài. Xu hƣớng này nếu phát triển mạnh mẽ sẽ tạo thuận lợi rõ rệt, 

hình thành diện mạo tiến bộ của mỹ thuật Việt Nam đƣơng đại.  

Xu hướng cách tân 

Trong quá trình mở cửa, đổi mới, các họa sĩ trƣớc cánh cửa tự do sáng 

tác rộng mở, háo hức tiếp nhận cái mới, cái chƣa từng có mặt trong nền mỹ 

thuật cách mạng trƣớc đó. Đặc biệt khi tự do sáng tác đƣợc đề cao thì không 

tránh khỏi việc tiếp nhận các luồng văn hóa bên ngoài. Nhƣng bởi nó là một 

quá trình không bình đẳng giữa những kẻ đối thoại không cân sức, nên bên 

cạnh mặt tích cực thì không thể tránh khỏi việc du nhập những cái tiêu cực. Ở 

thế hệ thứ nhất, những năm đầu đổi mới, sự đan xen các loại hình loại thể 

trong sáng tác đó có phần kín đáo hơn. Ở thế hệ thứ hai, trong thập niên 90 

của thế kỷ XX, phong cách cá nhân có sự pha loãng một cách rõ ràng hơn; 

sang đến thế hệ thứ ba với các họa sĩ rất trẻ- những nghệ sĩ thị giác của dòng 

nghệ thuật đương đại [128, tr.130] cho thấy sự tiếp nhận một cách dễ dàng và 

nhanh chóng các quan điểm mỹ thuật phƣơng Tây, yếu tố đối trọng trong mỹ 

thuật là văn hóa Việt Nam dƣờng nhƣ không còn dấu vết. 

Hãy gạt những cái “hổ lốn” tai tạp ra, cho phép tự do nhƣng không 

đƣợc đánh truyền thống để đề cao “cái mới” (bắt chƣớc của ngƣời 

nƣớc ngoài mà không tiêu hóa đƣợc) [174] 
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Nhƣng đáng lo ngại hơn cả là cũng đã có ngƣời quan niệm rằng, văn 

hóa phƣơng Tây là đẹp đẽ và tốt, cái đẹp chưa quan trọng bằng cái mới 

[159], là đúng và có thể; chỉ siêu thực và trừu tƣợng mới đẹp; khẳng định 

nghệ thuật trừu tƣợng là khuynh hƣớng chủ đạo của mỹ thuật Việt Nam trong 

tƣơng lai. Thậm chí phải lập dị, khác thƣờng mới là đổi mới, đòi hỏi xét lại 

những giá trị của các thời kỳ mỹ thuật trƣớc. Thực tế đó đã đƣợc họa sĩ 

Nguyễn Tƣ Nghiêm nhìn nhận một cách nghiêm túc khi cho rằng: “Lớp trẻ 

bây giờ vẽ quá phƣơng Tây. Cũng tốt. Nhƣng phải nhớ mình là ai” [123, tr.137].  

Có thể lý giải xu hƣớng này bằng hai lý do. Một là, có thể những trải 

nghiệm của các họa sĩ với nghệ thuật phƣơng Tây quá hạn hẹp; hoặc là họ 

diễn giải nó không đúng nhƣ bản chất của nó. Học theo nghệ thuật phƣơng 

Tây, cũng không thể quên rằng họ có những thế mạnh áp đảo về kỹ thuật và 

công nghệ tạo hình [41, tr.16]. Điều này thƣờng xảy ra ở nhóm các họa sĩ trẻ 

ở thập niên 90 của thế kỷ XX. Bởi, ở một chừng mực nào đó, các họa sĩ tiếp 

cận với nghệ thuật phƣơng Tây dƣới góc độ của chủ nghĩa hình thức, tập 

trung đến hình thức của một tác phẩm (màu sắc, hình dáng, chất liệu, kiểu 

thức) mà không chú ý đến đến bối cảnh: cách thức tác phẩm nghệ mỹ thuật 

đáp ứng các thực hành xã hội của một nền văn hóa, để từ đó hiểu một cách 

đúng đắn về tác phẩm, về trào lƣu nghệ thuật đó. Nghệ thuật mang tính phổ 

quát, con ngƣời về cơ bản là giống nhau và họ có thể truyền đạt điểm tƣơng 

đồng đó với nhau. Nhƣng con ngƣời là sản phẩm của nền văn hóa và bản sắc 

của một cá nhân đƣợc hình thành phần nhiều từ chính nền văn hóa họ đang 

sống. Bản sắc văn hóa của một dân tộc không thể dễ dàng diễn giải sang một 

nền văn hóa khác. Mỹ thuật cũng vậy. Mỹ thuật hiện đại thế kỷ XX là một 

giai đoạn phát triển mạnh mẽ trong lịch sử phƣơng Tây có nền tảng từ những 

cải cách xã hội, những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật và công nghệ đã sản 

sinh ra hàng loạt các phong cách nghệ thuật. Các trào lƣu mỹ thuật hiện đại 

này ra đời liên tiếp, hoán vị nhau trong những khoảng thời gian rất ngắn, thậm 
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chí có những trƣờng phái chỉ tồn tại vài năm nhƣ trƣờng phái Dã thú; trái 

ngƣợc hẳn với những thế kỷ trƣớc đó, vài ba thế kỷ thậm chí thời kỳ Trung cổ 

kéo dài hàng ngàn năm cũng chỉ có một vài phong cách nghệ thuật xuất hiện. 

Chính vì thế nên mỹ thuật hiện đại thế kỷ XX, bản thân nó cũng vấp phải 

không ít những chỉ trích, những tranh luận, đặc biệt đối với các trào lƣu nghệ 

thuật thử nghiệm- hậu hiện đại từ giữa thế kỷ XX. Cần thực sự hiểu mới có 

thể diễn giải nó sang nhƣng bối cảnh văn hóa khác. Tất nhiên, điều này không 

phải dễ dàng thực hiện đƣợc, trừ khi là thành viên của chính nền văn hóa đó. 

Càng hiểu thấu đáo một nền văn hóa khác thì nó lại càng trở thành văn hóa 

của mình. Có thể điều đó chỉ thực hiện ở một nền văn hóa tƣơng đồng với nền 

văn hóa phƣơng Tây, nơi những quan niệm về giá trị nền tảng khá phổ biến. 

Hai là, có thể những trải nghiệm đó đƣợc diễn giải đúng nhƣng lại 

không phù hợp với công chúng Việt Nam. Tất cả các nền văn hóa đều coi 

trọng một số tiêu chuẩn nhất định không kể phƣơng Đông hay phƣơng Tây. 

Nghệ thuật phƣơng Tây, đặc biệt là những trào lƣu nghệ thuật hậu hiệu đại 

nhƣ Sắp đặt, Trình diễn quá mới lạ, lạ đến quái dị [42] đối với công chúng 

Việt Nam, gây nhiều phản ứng trái chiều đối với các nhà quản lý và công 

chúng. Chẳng hạn, trong Triển lãm Sắp đặt và Video Art mang tên 

ArtconneXions (2006), tác giả sắp đặt các hình ảnh về Việt Nam, có đoạn 

video về cảnh thịt chó trên nền hình ảnh Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp. 

 Việc quá đề cao nghệ thuật phƣơng Tây để lại những hậu quả khó 

lƣờng, bởi ở đó có những biểu hiện của sự lộn xộn, phiến diện; cố gắng chạy 

theo một cách muộn màng; hoặc coi đó là thƣớc đo sự hòa nhập đối với mỹ 

thuật thế giới. Trƣớc sự phát triển ồ ạt đó, thậm chí, có họa sĩ nêu yêu cầu cần 

có sự định hƣớng cho mỹ thuật nhƣ thời kỳ trƣớc đổi mới [96], khởi phát cho 

những quan niệm bảo thủ trong mỹ thuật.  

Xu hướng bảo thủ 

Có thể xem đây là một cách thức chống lại ảnh hƣởng của các loại hình 

mỹ thuật hiện đại phƣơng Tây xuất hiện ở giai đoạn này. Có thể gọi xu hƣớng 
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này là sự phản kháng của các quan niệm gìn giữ giá trị truyền thống. Tác phẩm 

thể hiện sự học tập đối với thế giới bên ngoài, thƣờng bị coi là không phù 

hợp. Xu hƣớng này thực tế chƣa xem “sự mở rộng, dung nạp những khuynh 

hƣớng và thủ pháp nghệ thuật đa dạng, có mục đích” [52] là cần thiết. Đây lại 

là một xu hƣớng cứng nhắc, hẹp hòi; bởi không thể coi những gì mỹ thuật Hà 

Nội đã đạt đƣợc trƣớc đó là tuyệt đối, có giá trị vĩnh cửu. Vì thế các quan 

niệm đó không chấp nhận đƣợc bất cứ sự đổi thay nào. Những tranh luận, 

xung đột thể hiện rất rõ trong các bài trao đổi đăng trên Tạp chí Mỹ thuật 

Thời nay những năm 1991-1995.  

Xu hƣớng bảo thủ sẽ là một trở ngại cho sự phát triển của mỹ thuật Hà 

Nội bởi bám chặt lấy mỹ cảm truyền thống thì cũng có khả năng tách khỏi 

quỹ đạo thời đại [41, tr.18]. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực tế là các họa 

sĩ hiển nhiên không muốn chấp nhận quan niệm văn hóa, mỹ thuật từ bên 

ngoài một cách đơn giản, mà mong muốn mỹ thuật phải xuất phát từ những 

giá trị văn hóa tốt đẹp và lành mạnh trong truyền thống, nhƣng đồng thời 

cũng cần đổi mới nội dung và cách biểu hiện cho phù hợp với tình hình thực 

tế của xã hội đƣơng thời; mỹ thuật phải trải qua sự sàng lọc theo nhu cầu phát 

triển của dân tộc để loại trừ hoặc khu biệt những yếu tố không phù hợp. Mong 

muốn đó là hoàn toàn chính đáng. 

Tóm lại, có thể thấy rất rõ là ba xu hƣớng nói trên đồng thời hiện diện 

trong mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới. Ba xu hƣớng đồng thời tồn tại và 

đồng thời vận động. Tình trạng đó cắt nghĩa cho tính chất đa dạng, dân chủ  

khi tự do sáng tạo đƣợc coi trọng.  

4.1.3. Thúc đẩy dân chủ hóa trong hoạt động mỹ thuật 

Dân chủ hóa đƣợc coi là điều kiện tiên quyết để thực hiện đổi mới và 

đổi mới giúp cho quá trình dân chủ hóa không chỉ trong các lĩnh vực văn hóa- 

nghệ thuật ngày càng sâu sắc hơn. Cũng nhƣ các loại hình nghệ thuật khác, 
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mỹ thuật Hà Nội trƣớc năm 86 của thế kỷ XX hoàn toàn hoạt động theo cơ 

chế kế hoạch hóa, thống nhất tập trung từ trên xuống, có sự bao cấp của Nhà 

nƣớc, do đó cộng đồng nghệ thuật hoạt động theo kiểu hành chính [45]. Sau 

khi mở cửa, đổi mới, trƣớc tác động của văn hóa thế giới, mỹ thuật Hà Nội 

hoạt động linh hoạt hơn, dân chủ hơn. Hoạt động mỹ thuật đi vào phƣơng 

thức xã hội hóa các hoạt động tổ chức trƣng bày, thƣởng thức và tiêu thụ tác 

phẩm mỹ thuật nhƣ một sản phẩm hàng hóa văn hóa. Ngoài Hội nghề nghiệp, 

còn có cá nhân hay các gallery tƣ nhân và bản thân các họa sĩ cũng có thể 

đứng ra tự tổ chức.  

Có thể thấy rõ điều này ở các triển lãm nhóm trong giai đoạn đầu của 

thời kỳ đổi mới, nhƣ Triển lãm Trẻ, Triển lãm nhóm 5 ngƣời, Triển lãm nhóm 

10 ngƣời và Triển lãm 16 ngƣời năm 1989 tại Bảo tàng Mỹ thuật. Những triển 

lãm này, nhƣ Nguyễn Quân nhận xét là có tiếng vang lớn trong xã hội, báo 

hiệu sự tự do sáng tác, tự do trưng bày và tự do tiêu thụ [128]. Các hoạt động 

này, nếu trƣớc đây đƣợc định hƣớng, đƣợc bao cấp hoàn toàn, thì sau 1986, 

các họa sĩ chỉ đƣợc tài trợ về tinh thần, về mặt danh nghĩa, còn họ hoàn toàn 

phải tự lo liệu về kinh phí tổ chức, quảng bá… Hoạt động triển lãm đi vào 

chuyên nghiệp hơn, giúp các họa sĩ đƣa các tác phẩm của mình tiếp cận với 

khách nƣớc ngoài từ đó tạo ra vị thế trong cộng đồng nghệ thuật, bán đƣợc 

nhiều tranh với giá cả cao hơn. Các họa sĩ không còn chỉ là những họa sĩ bán 

chuyên mà họ trở thành cá nhân độc lập, hoạt động mang tính chuyên nghiệp, 

bài bản hơn. 

Sở dĩ có đƣợc một bằng nghệ thuật rộng rãi, cộng đồng mỹ thuật 

hoạt động sôi nổi và năng động chính là nhờ yếu tố dân chủ hóa 

trong đời sống mỹ thuật. Không kể sự khác nhau về thế hệ, về tuổi 

tác, về quá trình làm nghề, về trình độ nghề nghiệp, về quan niệm 

sáng tạo, ai cũng có quyền đƣợc làm việc, đƣợc bộc lộ hết mình, 

đƣợc chăm lo cho cuộc sống của mình [56, tr.8]. 
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 Chính vì lẽ đó mà các triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm tác giả đã góp 

phần làm phong phú đa dạng đời sống mỹ thuật thành phố. Các hoạt động 

triển lãm mỹ thuật đƣợc tổ chức nhiều, liên tục nhƣ vậy cũng nhƣ sự đa dạng 

trong phong cách, bút pháp và khuynh hƣớng nghệ thuật khác nhau, cũng đã 

tạo nên một lớp công chúng có sự hiểu biết cái mới của mỹ thuật. Ngoài ra, sự 

chấp nhận tính chất phong phú, đa dạng của mỹ thuật có thể lý giải cho cho 

việc bùng nổ số lƣợng tác phẩm mỹ thuật trong những năm đổi mới, bởi mỹ 

thuật phong phú thì số lƣợng sẽ rất nhiều.  

Tóm  lại, từ quá trình đổi mới của mỹ thuật Hà Nội, các chính sách mở 

cửa đã đem theo những làn gió mới làm cho mỹ thuật Hà Nội có một không 

khí sáng tạo khác biệt hoàn toàn so với những giai đoạn trƣớc đây. Chỉ trong 

một thời gian ngắn, mỹ thuật nhanh chóng khởi sắc. Cùng với yêu cầu tự do 

sáng tác của văn hóa nghệ thuật, việc mở cửa giao lƣu kinh tế thế giới đƣợc 

thể hiện qua những chính sách cụ thể của Chính phủ Việt Nam đã tạo tiền đề 

cho sự hội nhập về văn hóa trở nên sâu rộng, đặc biệt trong mỹ thuật. Môi 

trƣờng đổi mới cũng tạo điều kiện cho nhiều họa sĩ tiếp cận với các quan 

niệm thẩm mỹ và chính trị khá đa dạng của nƣớc ngoài. Những động thái đổi 

mới trong tƣ duy nghệ thuật và thực hành nghệ thuật của các họa sĩ đã có tác 

động thúc đẩy quan trọng đối với sự đổi mới mạnh mẽ của văn hóa, nghệ 

thuật, tạo thành xung lực không thể thay thế cho quá trình biến đổi của xã hội. 

Cá nhân với những nhu cầu về tự do sáng tạo, bình đẳng trong nghệ thuật 

giành đƣợc vị trí nhất định trong đời sống văn hóa. Tuy nhiên, trong cái đà 

“đổi mới”, “bung ra” v.v… nhiều vấn đề chúng ta còn cần phải suy nghĩ [11], 

bởi giai đoạn đầu có thể sự “mở” có nhiều yếu tố tích cực nhƣ việc tiếp nhận 

các trào lƣu, khuynh hƣớng nghệ thuật hiện đại trên thế giới nhƣng khi cánh 

cửa “mở” ra, cũng đồng nghĩa là bên cạnh gió mát lành cũng có những làn gió 

độc, những yếu tố tiêu cực len vào, nhiều nông cạn, thiếu sót mà ở thời điểm 

ban đầu rất khó để nhận thức đúng ngay đƣợc. Nhƣng có thể khẳng định rằng 
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thời kỳ đổi mới (1986-2006) là một trong những giai đoạn bƣớc ngoặt trong 

lịch sử phát triển của mỹ thuật.  

4.2. Những vấn đề đặt ra 

4.2.1. Sáng tác chạy theo đồng tiền dẫn đến tha hóa lao động nghệ thuật, 

bào mòn năng lực sáng tạo 

Nhƣ đã phân tích ở mục 2.1., những chính sách đổi mới, mở cửa trong 

kinh tế và xã hội đã tác động mạnh mẽ đến thị trƣờng mỹ thuật Hà Nội. Điều 

kiện xã hội đã khác nhiều, chuyển sang kinh tế thị trƣờng, các khoản bao cấp 

bị giảm hẳn hoặc xóa bỏ hoàn toàn; đó là khi ngƣời họa sĩ không thể chỉ sáng 

tác những gì mình có, mà phải sáng tác theo yêu cầu của thị trƣờng đang cần. 

Đây là mặt tiêu cực hệ quả của tinh thần thƣơng mại hóa khi mở cửa, đổi mới.  

Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, với điều kiện khó khăn của các họa sĩ 

Việt Nam sau những năm 70 và 80 của thế kỷ XX, việc bán đƣợc tranh là việc 

mà bất kỳ họa sĩ nào cũng tha thiết mong muốn. Tiền bán tranh có thể bằng 

hoặc gấp hai, ba tháng lƣơng (Tính vào thời điểm năm 1988, 1 đôla Mỹ= 

4.000 đồng Việt Nam, trong khi lƣơng của cán bộ, công chức nhà nƣớc trung 

bình khoảng 20 đôla Mỹ/tháng [49]). Quan trọng hơn cả là thƣơng mại hóa 

làm thay đổi các chuẩn mực đánh giá. Ngƣời sáng tác mỹ thuật những năm 

đầu đổi mới bị rơi vào trạng thái bối rối, mất phƣơng hƣớng. Nếu trƣớc kia, 

sáng tác theo định hƣớng, chỉ thị, Nghị quyết, thì bây giờ chuẩn mực là phải 

đáp ứng đƣợc yêu cầu của thị trƣờng để tồn tại và hoạt động. Dựa trên các lợi 

ích kinh tế, thị trƣờng mỹ thuật với vai trò quan trọng của các gallery của tƣ 

nhân, chi phối sáng tác của các họa sĩ, biến họ trở thành những lực lƣợng 

nhân công đặc biệt, sáng tác để làm hài lòng khách hàng; nói cách khác, đó là 

định hƣớng sáng tác cho các nghệ sĩ, bởi tranh tiêu thụ đƣợc trên thị trƣờng là 

một sự thúc đẩy đáng kể để tiếp tục sáng tác. Vậy nên không phải nhƣ trƣớc 

đổi mới, Nhà nƣớc hay Hội nghề nghiệp, mà chính là những ngƣời nƣớc 

ngoài có quyền yêu cầu các họa sĩ nên vẽ gì. Do đó, các họa sĩ phải thích nghi 
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với hoàn cảnh mới. Các họa sĩ chịu nhiều áp lực trong việc sáng tác làm hài 

lòng ngƣời mua thông qua mối quan hệ với các gallery nhằm mục đích thay 

đổi đời sống vật chất của chính bản thân họ và gia đình; hay nói cách khác, họ 

không chỉ biết đến sáng tác mà còn phải quan tâm đến việc xây dựng và duy 

trì các mối quan hệ xã hội khác trên thị trƣờng mỹ thuật để có thể xúc tiến 

việc bán tranh đƣợc thuận lợi.  

Thƣơng trƣờng bao giờ cũng có tính thƣơng mại, ngƣời sản xuất phải 

đáp ứng và phụ thuộc vào ngƣời tiêu dùng, mà trong mỹ thuật, ngƣời tiêu 

dùng chủ yếu là khách nƣớc ngoài. Lƣợng khách này không phải cứ sản phẩm 

nào cũng mua, mà chỉ mua những sản phẩm hàng hóa phù hợp với nhu cầu, 

thị hiếu và trình độ của họ. Vậy khách mua tranh là ai? Những khách hàng 

chủ yếu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn này thƣờng là: (1) Các nhà ngoại 

giao và nhà quản lý công ty đang sống ở Việt Nam. Địa vị xã hội và thu nhập 

của họ ở Việt Nam cao hơn so với hầu hết ngƣời dân Việt Nam. Ở Việt Nam, 

địa vị xã hội mới đƣợc nâng cao thôi thúc họ thỏa mãn một số yêu cầu trong 

đó có việc mua các tác phẩm nghệ thuật. Mức giá thấp hơn cũng là yếu tố 

khuyến khích họ mua các tác phẩm nghệ thuật bản địa; (2) Những ngƣời châu 

Âu đến từ Hồng Kông và Singapore. (3) Khách du lịch, thƣờng ƣa thích kiểu 

mỹ thuật có những dấu ấn ngoại lai và có xu hướng phương Đông [84]. Vậy 

nên không phải nhƣ trƣớc đổi mới, Nhà nƣớc hay Hội nghề nghiệp, mà chính 

là những ngƣời nƣớc ngoài có quyền yêu cầu các họa sĩ nên vẽ gì thông qua 

việc họ mua gì. Nhiều họa sĩ lấy thƣớc đo thành công trong nghề nghiệp từ 

việc đáp ứng đƣợc thị hiếu của công chúng có tiền, của khách du lịch. Vẽ 

không chỉ đơn thuần là sáng tạo nghệ thuật vì tranh đã trở thành hàng hóa, 

bán đƣợc hay không tùy thuộc vào quan hệ xã hội giữa những người bán 

tranh và người tiêu dùng [56].  

Đúng là có hoạ sĩ giỏi 10 năm nay bán tranh rất đều, kiếm rất nhiều 

tiền nhƣng họ đã chết trong sáng tạo. Họ vẽ trong một biên độ an 
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toàn để bán đƣợc tranh. Ở đây có thực tế là chính Thƣợng đế - khách 

hàng giết chết họ, khi chỉ quen mua một loại tranh, thành ra hoạ sĩ 

phải liên tục "sản xuất" tranh theo hƣớng đó để cung cấp [66].  

Nhƣ thế, triển lãm và bán tranh thƣờng xuyên làm thay đổi điều kiện 

sống và kích thích sự lao động, sáng tạo nghệ thuật của các hoạ sĩ nhƣng 

chính với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, gallery rất dễ dàng thay đổi hƣớng đi, 

làm cùn sức sáng tạo của các họa sĩ, từ đó làm tha hóa lao động nghệ thuật cá 

nhân và cuối cùng là cả cộng đồng nghệ thuật. Các họa sĩ càng có đƣợc cuộc 

sống khá giả từ bán tranh càng phải chạy theo để duy trì cuộc sống đó. Đẩy 

Việt Nam, với sự bùng nổ của các gallery, đặc biệt vào những năm 1992-

1993, trở thành một nƣớc sản xuất nghệ thuật [200].Từ đó, kéo theo các hệ 

quả tác động xấu đến diện mạo của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới nhƣ hiện 

tƣợng biến truyền thống thành đồ trang sức và đồ lƣu niệm cho khách du lịch 

nhằm đánh vào tính hiếu kỳ, chuộng lạ; hay hiện tƣợng dân tộc thái quá với 

đủ các kiểu đề tài nhƣ làng mạc, đồng dao, ngây thơ, hoài cổ, tâm linh, tín 

ngƣỡng, nhục cảm… với những mô típ, kí hiệu, biểu tƣợng mang dáng vẻ đặc 

trƣng dân tộc nhƣ trâu bò, thôn nữ, yếm đào, nón quai thao, áo tứ thân, hoa 

sen, lá chuối, cờ phƣớn, quạt nan, đèn dầu, nhà sƣ, lồng chim, tiền cổ…-

những mô típ đƣợc xem là mang âm hƣởng phƣơng Đông đối với khách du 

lịch nƣớc ngoài.  

Phụ nữ đẹp, phong cảnh và những motip bản địa đƣợc ngụy trang 

dƣới lớp màu sắc phong phú theo phong cách biểu hiện là kiểu 

tranh phổ biến đƣợc bán ở các gallery Hà Nội [202]. 

Kết quả là ngƣời họa sĩ đã tạo ra một sản phẩm dƣờng nhƣ có vẻ “an 

toàn” đối các nhà phê bình nƣớc ngoài nhƣng hậu quả là bào mòn năng lực 

sáng tạo, làm méo mó truyền thống và bộ mặt của mỹ thuật. Đặc biệt, những 

năm 1997- 1998, cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới khiến cho các 

gallery hoạt động chững lại, hoạt động kinh doanh mỹ thuật ở Hà Nội lắng 
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xuống. Thị trƣờng mỹ thuật với các dạng đầu tƣ của các nhà sƣu tập dành cho 

những tác phẩm có giá trị cao giảm xuống rất nhiều mà chủ yếu chỉ dành cho 

khách du lịch với giá trị thấp nhƣ các dạng tranh postcard, tranh souvernir… 

Nên vào giai đoạn cuối của đổi mới, mối quan hệ nhà bảo trợ nƣớc ngoài- 

khách hàng trong nƣớc cũng khiến cho các họa sĩ lâu nay chỉ phục vụ thị hiếu 

phƣơng Tây cũng bắt đầu nhận ra họ là những “nô lệ” trên thị trƣờng buôn 

bán mỹ thuật quốc tế.  

Một trong những hậu quả to lớn của thƣơng mại hóa trong mỹ thuật 

chính là gây ra một khoảng trống trong lịch sử mỹ thuật nƣớc nhà: chảy máu 

tác phẩm mỹ thuật ra nước ngoài. Trong 20 năm đổi mới (1986-2006), khách 

hàng của mỹ thuật Hà Nội phần lớn là ngƣời nƣớc ngoài nên mỹ thuật mất 

nhiều trong hơn đƣợc quá trình mua bán. Rất nhiều tác phẩm rời bỏ đất nƣớc, 

đƣợc bán cho các bảo tàng, nhà sƣu tập nƣớc ngoài. Những tác phẩm đó chắc 

chắn rằng nhanh chóng bị rơi vào lãng quên và không đƣợc đóng góp vào 

truyền thống mỹ thuật đất nƣớc. Thực tế đó khiến cho trong giai đoạn cuối 

của thời kỳ đổi mới (1996-2006), mỹ thuật Hà Nội trở nên tụt hậu và trì trệ. 

4.2.2. Đơn giản hóa đổi mới dẫn đến lạm dụng tự do sáng tác  

Diện mạo mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới mang tinh thần hậu hiện 

đại, không phải vì thời kỳ này đề cao đổi mới. Trên thực tế, xoay quanh việc 

đổi mới tƣ duy xuất hiện nhiều quan điểm lệch lạc. Có ngƣời biến đổi mới tƣ 

duy thành khẩu hiệu sáo rỗng, không có nội dung; có ngƣời tùy tiện gán cho 

đổi mới những kết quả không liên quan đến nó; hoặc đổi mới là thay đổi một 

ít; đổi mới gắn với cái mới….  

Không thể tuyệt đối hóa đổi mới với hậu hiện đại. Bản thân Lyotard 

cũng đã kịch liệt phản đối quan niệm rằng hiện đại là tất cả những gì cũ kỹ, 

còn hậu hiện đại là cái gì mới mẻ, hấp dẫn; ông buộc phải tuyên bố giữ 

khoảng cách, thậm chí “ly khai” với khái niệm do chính mình tạo ra [100, tr.13].  



116 

 

Diện mạo mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới với tinh thần văn hóa hậu 

hiện đại nhƣ khai phóng cá nhân, cổ xúy cho việc phát triển tính đa dạng và 

dân chủ hóa, dẫn tới các xu hƣớng trái ngƣợc nhau, bài bác nhau, nhƣng lại 

nƣơng dựa vào nhau, xen cài với nhau và cùng vận động đặt ra vấn đề giới 

hạn của tự do sáng tạo, tự do cá nhân. Nhƣ đã trình bày ở mục 2.3.1, tự do cá 

nhân có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển của mỹ thuật. Cá nhân 

và cộng đồng bao giờ cũng tồn tại nhƣ điều kiện tất yếu của nhau, vấn đề là 

trong mối quan hệ ấy vị trí của mỗi bên đƣợc đặt ra nhƣ thế nào. Ở mọi nền 

văn hóa, lợi ích cộng đồng bao giờ cũng đƣợc coi là tối thƣợng, là cao nhất; 

lợi ích cá nhân phải phục tùng nó. Mỗi cá tính, cá nhân cần có phạm vi thích 

đáng cho hoạt động của nó, nhƣng vì, nhƣ John Stuart Mill (2005) giải thích 

sự tự do trong hành động luôn có hậu quả ngay lập tức, có thể gây nguy hại 

cho ngƣời khác, gây phiền nhiễu cho ngƣời khác, nên luôn phải có giới hạn 

cho sự tự do cá nhân [104]; do đó, cá nhân chỉ nên tự do trong khuôn khổ của 

cộng đồng cho phép – những khuôn khổ này có thể là nghiêm ngặt nhƣ mỹ 

thuật thời kỳ trƣớc đổi mới hay “nới lỏng”, “cởi trói” nhƣ những năm sau 

1986. Trong những thời điểm nhất định của lịch sử, trong sự nghiêm ngặt của 

bối cảnh văn hóa, luôn xuất hiện những tiếng nói, những cá nhân cấp tiến. 

Tuy những tiếng nói ấy có thể là đơn lẻ, chƣa đủ để cá nhân biến thành cái 

chủ đạo, chứ chƣa nói tới cái phổ biến. Nhƣng khi đã đầy đủ điều kiện, cái cá 

nhân đƣợc cộng đồng chấp nhận và đến một lúc nào đó trở thành tài sản 

chung của dân tộc. Do đó, thiên hƣớng cá nhân, khát vọng cá nhân, lợi ích cá 

nhân đƣợc tính đến nhƣ những lý do tồn tại không thể bỏ qua của con ngƣời, 

và đó là điều mà mỹ thuật Việt Nam những năm trƣớc ngày thống nhất đất 

nƣớc ít tính đến, bởi chính lúc đó, cá nhân tự nguyện phục tùng quyền lợi 

chung của đất nƣớc, coi cuộc chiến đấu chống ngoại xâm nhƣ một thử thách 

để thể hiện những phẩm chất cá nhân, nhất là lòng yêu nƣớc và cùng với toàn 

dân thể hiện những phẩm chất chung của ngƣời Việt. Phải thấy đƣợc điều này 



117 

 

thì mới lý giải đƣợc tại sao những năm chiến tranh, mỹ thuật Việt Nam có 

nhiều tác phẩm nghệ thuật có cảm hứng sâu sắc, có sức sống lâu bền nhƣ vậy.  

Chính sự đơn giản hóa đổi mới, coi đổi mới là phải mới đã dẫn đến sự 

lạm dụng tự do sáng tác, một số tác phẩm đƣợc biểu đạt bằng ngôn ngữ tạo 

hình mới nhƣ Nghệ thuật Trình diễn, Nghệ thuật Sắp đặt có phần phản cảm, 

đi ngƣợc lại thuần phong mỹ tục, văn hóa của dân tộc. Đó là chƣa kể đến 

những hoạt động mỹ thuật mang ý đồ xấu về chính trị đƣợc ngụy trang, che dậy 

dƣới nhiều hình thức phức tạp. Chẳng hạn, trong Triển lãm sắp đặt Comme in 

do Viện Goethe Hà Nội tổ chức, họa sĩ Trƣơng Tân trƣng bày tác phẩm Sắp đặt 

Tôi yêu sự trong sạch- cái bỉm. Tác phẩm sắp đặt những chiếc huy hiệu mang 

hình sao vàng đƣợc đính trên hơn 300 túi áo đại cán màu vàng đƣợc tác giả 

khâu vào trong một cái bỉm khổng lồ. Những vấn đề về chính trị đƣợc thể hiện 

rõ ràng bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới trở thành yếu tố chƣa phù hợp với mĩ 

cảm của cộng đồng. 

4.3. Bài học kinh nghiệm  

Nghệ thuật không phải là thứ đƣợc liên tƣởng đầu tiên khi nói đến 

cái tên Việt Nam. Thực vậy, trong sự tƣởng tƣợng thông thƣờng 

của ngƣời Mỹ, hình ảnh nông thôn Việt Nam thƣờng đƣợc liên 

tƣởng đến chiến tranh hơn là những bức tranh phong cảnh…[199] 

Đây là những luận điểm đầu tiên trong công trình nghiên cứu của Nora 

Taylor về mỹ thuật Việt Nam. Điều này cũng dễ hiểu khi ngƣời nƣớc ngoài 

đánh giá về mỹ thuật Việt Nam nhƣ vậy. Bởi đây là hình ảnh quen thuộc khi 

ngƣời nƣớc ngoài nói về Việt Nam. Nhƣng không có nghĩa là mỹ thuật trƣớc 

đó không đạt đƣợc những thành tựu về mặt nghệ thuật mà thực tế là mỹ thuật 

Việt Nam ngay từ những buổi đầu đã hình thành vẻ đẹp và phẩm chất riêng. 

Sau chiến tranh, việc phát triển và giới thiệu mỹ thuật ra nƣớc ngoài chủ yếu 

trong khối các nƣớc xã hội chủ nghĩa anh em. Chỉ đến thời kỳ đổi mới, quá 
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trình dân chủ hóa trong hoạt động mỹ thuật cũng nhƣ các chính sách mở cửa đã 

giúp cho mỹ thuật Hà Nội đƣợc thế giới phƣơng Tây biết đến với sự đa dạng, 

phong phú. Có thể khẳng định rằng, 20 năm đổi mới là bối cảnh thuận lợi cho 

sáng tạo mỹ thuật, nhất là trong hội họa, nhƣ Corinne de Mesnonville đã khẳng 

định “Hội họa là bộ môn nghệ thuật được coi là một ví dụ tốt cho sự giải 

phóng của người nghệ sĩ”[20]. Sự nở rộ của mỹ thuật trong 20 năm đổi mới đã 

chứng minh điều đó.  

Nhờ các chính sách đổi mới, mở cửa, mỹ thuật Hà Nội mới có điều kiện  

giao lƣu rộng hơn với thế giới, bắt đầu xuất hiện ở các triển lãm nghệ thuật 

quốc tế ở Úc, Nhật Bản và châu Âu. Từ một triển lãm đầu tiên của nghệ thuật 

đƣơng đại Việt Nam diễn ra bên ngoài Việt Nam với tên gọi Unkord Soul, do 

Gallerry Plum Blosssom ở Hồng Kông tổ chức năm 1991, triển lãm trƣng bày 

điển hình một số nghệ sĩ- mà theo quan điểm của nhà tổ chức, đi trái ngƣợc 

lại với khuynh hƣớng hiện thực xã hội chủ nghĩa của các nghệ sĩ cách mạng 

khác, hình ảnh về nền mỹ thuật Việt Nam đƣợc thể hiện một cách rõ nét thông 

qua các triển lãm tổ chức ở trong nƣớc hoặc nƣớc ngoài đƣợc tổ chức dày đặc 

trong những năm đầu đổi mới. Các họa sĩ Việt Nam đã tham gia các cuộc 

triển lãm hai năm, ba năm một lần, từ Rio đến Brisbane, và cũng trở thành 

chủ đề của những cuộc triển lãm đơn tổ chức ở các gallery khắp châu Á, đặc 

biệt là Hong Kong và Singapore. Lao động của họ đã thu hút sự chú ý của 

nhiều phòng tranh, nhà bán tranh và bảo tàng ở Đông Nam Á bởi những tƣ 

duy tạo hình, những hiểu biết về kỹ thuật, những ý đồ sáng tạo không quá 

cách biệt so với thế giới, mang đậm ngôn ngữ quốc tế [107]. Nhiều báo chí 

nƣớc ngoài đã ca ngợi và quảng cáo cho mỹ thuật Việt Nam. Thị trƣờng tranh 

đã tạo điều kiện cho sự hoạt động sôi nổi của cộng đồng mỹ thuật. Nhƣng 

cũng phải nhìn nhận một thực tế là, tuy đƣợc ca ngợi và quảng cáo rầm rộ 

nhƣng mỹ thuật thời kỳ đổi mới mới đạt đƣợc mức độ ở giới thiệu văn hóa và 

thƣơng mại. Có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm từ sự phát triển của mỹ 

thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới.  
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4.3.1. Chú trọng giao lưu, hội nhập văn hóa 

Chú trọng giao lƣu, hội nhập văn hóa nhƣng cũng thải thật khách quan, 

thận trọng và bao dung; bởi khai phóng cá nhân, cổ xúy cho việc phát triển 

tính đa dạng, dân chủ hóa trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật chính là chúng 

ta càng tiếp cận gần hơn với những ảnh hƣởng to lớn từ văn hóa bên ngoài, 

càng làm cho sự đan xen nhiều loại hình loại thể trong sáng tác, sự do dự 

trong kế thừa các giá trị văn hóa và tƣ tƣởng thƣơng mại hóa trong mỹ thuật 

phát triển với tốc độ nhanh chóng hơn. Tính chất đan xen, pha trộn của mỹ 

thuật cũng nhƣ thời kỳ lai tạo trong sinh vật học. Trong quá trình lai ghép, 

một cá thể muốn tồn tại và phát triển, vƣợt qua mọi thử thách của ngoại cảnh 

thì bản thân nó phải hội đủ hai điều kiện: có cấu trúc bền vững và có bộ gen 

nhạy bén, sẵn sàng thích nghi để tiến hóa. Nếu lai đúng sẽ là tiến bộ; nếu lai 

ghép sai, sẽ què quặt, chết yểu. Và bởi ngay từ đầu, do nhu cầu cách tân, đổi 

mới tự thân của các họa sĩ đƣợc biểu hiện thông qua một số tác phẩm mỹ 

thuật ngay sau ngày đất nƣớc thống nhất, nên mới nảy sinh nhu cầu thoát khỏi 

lối mòn để sớm hòa nhập với nhịp bƣớc của mỹ thuật thế giới cũng đóng vai 

trò thúc đẩy quá trình thâm nhập của tinh thần hậu hiện đại với cộng đồng mỹ 

thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới. Cũng có quan niệm rằng nên tiếp thu văn hóa 

nƣớc ngoài để hƣớng tới việc đổi mới văn hóa, đổi mới mỹ thuật trở thành 

một dạng gia nhập và thẩm thấu có chọn lọc. Tuy nhiên, chính tƣ tƣởng coi 

những giá trị văn hóa của nhân loại là của chung khiến cho việc tiếp thu văn 

hóa hậu hiện đại trở nên dễ dàng hơn, bởi các họa sĩ cho rằng quan trọng là 

thái độ ứng xử với những gì mà mình đã học tập đƣợc. Dĩ nhiên giao lƣu, hội 

nhập là môi trƣờng thuận lợi cho văn hóa hậu hiện đại bên ngoài thể hiện sức 

mạnh của mình, chỉ có điều, khác với những lần tiếp xúc văn hóa trƣớc đó, 

trong thời kỳ đổi mới ở Hà Nội, văn hóa hậu hiện đại đƣợc diễn ra một cách 

tự phát. Tính tự phát đó có thể thấy rõ thông qua các yếu tố sau: (1) Sau 

những năm 80 của thế kỷ XX, thực tế cho thấy, trƣớc những luồng quan niệm 
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mới của mỹ thuật phƣơng Tây tràn vào Việt Nam, cách biểu đạt của hội họa 

giá vẽ, mặc dù đã có những thành tựu không thể phủ nhận, nhƣng vẫn không 

đủ để phản ánh và đáp ứng đƣợc tốc độ phát triển và nhịp sống sôi động, phức 

tạp của xã hội vào thời điểm đó; (2) Việc chấp nhận sự đa dạng trong cách 

thức biểu đạt của ngôn ngữ tạo hình tạo ra xu hƣớng xóa bỏ hết ranh giới và 

hòa nhập với nhau thành một dòng chung. Hơn thế, các hình thức biểu đạt 

mới du nhập từ bên ngoài nhƣ Trừu tƣợng, Nghệ thuật Trình diễn, Nghệ thuật 

Sắp đặt… có khả năng phản ánh nhanh, tức thì và tác động trực tiếp đến công 

chúng. Tất cả những điều đó khiến cho xuất hiện tƣ tƣởng quá coi trọng các 

yếu tố ngoại sinh. Tuy vậy, có thể khẳng định, quá trình tiếp nhận văn hóa 

hậu hiện đại là tất yếu, nhƣng quá trình này không diễn ra theo đƣờng thẳng, 

không diễn ra một cách dễ dàng. Thêm nữa, không phải mọi yếu tố ngoại sinh 

đều là tích cực, nên nó cũng gặp phải những xu hƣớng kháng cự và đối lập. 

Sự kháng cự và đối lập đó phần nào làm chậm lại ảnh hƣởng của tinh thần 

hậu hiện đại trong mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới. Giai đoạn đầu có thể sự 

“mở” có nhiều yếu tố tích cực nhƣ việc tiếp nhận các trào lƣu, khung hƣớng 

nghệ thuật trên thế giới nhƣng khi cánh cửa “mở” ra, cũng đồng nghĩa là bên 

cạnh gió mát lành cũng có những làn gió độc, những yếu tố tiêu cực len vào 

mà ở thời điểm ban đầu rất khó để nhận thức đúng ngay đƣợc. Và sự kháng 

cự và đối lập này cần đủ mạnh để mà thế giới nghệ sĩ có cái nhìn nghiêm túc 

hơn về giá trị văn hóa dân tộc, từ đó làm cho văn hóa cổ truyền dân tộc phát 

triển mạnh mẽ và phong phú, giúp cho văn hóa dân tộc phù hợp nhanh chóng 

với thời đại.  

 Phải luôn cần có sự thích ứng với tính đa dạng, phong phú, càng nhiều 

hình vẻ, càng nhiều phong cách càng tốt để có thể phát triển bình thƣờng. Khi 

cánh cửa giao lƣu mở rộng, tức là đã sẵn sàng đón nhận những luồng văn hóa 

bên ngoài lẫn lộn hay dở, tốt xấu, thật giả… thì cần có bản lĩnh, tinh thần tự 

chủ để không bị phụ thuộc hay tha hóa. Giữ gìn tính dân tộc, truyền thống dân 
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tộc là quan trọng nhƣng không phải là một chủ nghĩa dân tộc quá khích, hẹp 

hòi, mà phải vận động, biến đổi theo thời gian, phù hợp với truyền thống, 

không ngừng bồi đắp làm phong phú thêm, nhƣng không làm mất đi bản sắc 

dân tộc. Các họa sĩ hiểu rằng con ngƣời muốn sống tự do thì trƣớc hết phải 

biết gắn bó với cộng đồng dân tộc mình. Con ngƣời đối với nhau là riêng biệt, 

nhƣng đối với cộng đồng là những thành viên, cũng nhƣ các bộ phận của một 

cơ thể. Một cá thể sẽ trở nên rất cô độc nếu nhƣ chỉ biết nhân danh cái tôi. 

4.3.2. Đề cao bản lĩnh nghệ thuật chân chính 

Tính chất thật giả lẫn lộn, thƣơng mại hóa của mỹ thuật thời kỳ đổi mới 

nhƣ trình bày trong mục 3.1.3. đƣợc các họa sĩ ứng xử theo những cách khác 

nhau: Ngƣời nào thích nghi đƣợc thì coi thƣơng mại hóa trong mỹ thuật là tự 

nhiên, là quy luật; thậm chí có những họa sĩ còn thích thú với những thành 

công của mình trong việc đáp ứng thị hiếu của các đối tƣợng khách hàng là 

khách nƣớc ngoài, từ khách du lịch mua tranh rẻ tiền đến những nhà buôn 

tranh tầm cỡ khu vực hay quốc tế. Có những họa sĩ không thích nghi đƣợc với 

xu hƣớng thƣơng mại hóa và đã lên tiếng bài xích.  

Với xu hƣớng thƣơng mại hóa này, nhiều tác phẩm mỹ thuật có thể bị 

mất đi bản sắc văn hóa dân tộc nhƣng thị trƣờng mỹ thuật, tính chất thƣơng 

mại hóa không phải không có những tác động tích cực đến mỹ thuật Hà Nội. 

Một trong những tác động tích cực không thể phủ nhận đó là từ một thị 

trƣờng hoạt động đơn điệu, hình thức, thị trƣờng mỹ thuật Hà Nội đã phát 

triển sôi động và hoạt động chuyên nghiệp hơn. Bởi một lẽ, dù muốn hay 

không, trao đổi tác phẩm trên thị trƣờng mỹ thuật vẫn là mục tiêu trƣớc mắt 

để các họa sĩ, đặc biệt là các họa sĩ tự do tồn tại, tiếp tục phát triển nghề 

nghiệp. Không chỉ cho rằng thị trƣờng là cái quyết định mọi hoạt động sáng 

tạo của các nghệ sĩ tạo hình, mà còn nhiều yếu tố khác chi phối nhƣ lối sống 

thực dụng, văn hóa tiêu dùng từ các luồng văn hóa bên ngoài tràn vào, kết hợp 



122 

 

lại đẩy mỹ thuật đi sâu vào tính chất thƣơng mại hóa nặng nề. Do đó, việc tôi 

rèn bản lĩnh nghệ thuật chân chính là vô cùng cần thiết. 

Kinh tế thị trƣờng với những mặt tiêu cực vốn có của nó nhƣ coi đồng 

tiền là tất cả, ích kỷ, cạnh tranh một cách tàn nhẫn, cái gì cũng có thể trở 

thành đối tƣợng của kinh doanh buôn bán, không ngoại trừ các tác phẩm mỹ 

thuật. Tinh thần hậu hiện đại, đặc biệt với tính chất thƣơng mại hóa của kinh 

tế thị trƣờng, sự phát triển nóng của thị trƣờng mỹ thuật sơ cấp ở Hà Nội khi 

bƣớc sang thời kỳ mở cửa sẽ gây ảnh hƣởng sâu sắc hơn, gây tổn thƣơng cho 

nền mỹ thuật lâu dài hơn những yếu tố khác. Phải giảm bớt các tác hại của 

kinh tế thị trƣờng đối với mỹ thuật nếu muốn có một nền mỹ thuật phát triển; 

bởi với những mặt tiêu cực vốn có của nó, kinh tế thị trƣờng sẽ tàn phá, hủy 

hoại mỹ thuật. Tuy nhiên, vẫn phải chấp nhận tính hai mặt của thị trƣờng. Khi 

đã có kinh tế thị trƣờng, đã có thị trƣờng mỹ thuật, phải vận dụng ngay cơ chế 

vận hành của kinh tế thị trƣờng để phát triển mỹ thuật. Do đó, cần dự đoán và 

dự tính những cách khắc phục tác động tiêu cực của nó đối với mỹ thuật.  

Tiểu kết chƣơng 4 

Tinh thần hậu hiện đại đặt các nghệ sĩ trƣớc các nhu cầu mới và các vấn 

đề mới trên cả phƣơng diện tích cực lẫn tiêu cực. Trên phƣơng diện tích cực, 

biểu hiện của tinh thần hậu hiện đại đƣợc nhìn nhận nhƣ những thành tựu của 

mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới. Cụ thể, khai phóng cá nhân, cổ xúy cho việc 

phát triển tính đa dạng và thúc đẩy dân chủ hóa trong hoạt động mỹ thuật là 

những đóng góp tích cực, rõ nét nhất. Trong đó, tính chất đa dạng của mỹ 

thuật góp phần hình thành các quan điểm sáng tạo khác nhau tồn tại nhƣ 

những xu hƣớng hiện hữu trong sáng tác: một là trân trọng, ấp ủ, nghiền ngẫm 

kỹ càng để những giá trị văn hóa, những quan điểm cách tân đó tiếp thu kết 

hợp với truyền thống dân tộc, thể tạng sáng tạo để trở thành máu thịt; hai là 

tiếp thu một cách nóng vội, phơi bày một cách lộ liễu, sống sƣợng hay bắt 

chƣớc nguyên xi; ba là cố hữu, bảo thủ, cứng nhắc. Nhƣng, có thể thấy rằng, 
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mỹ thuật hậu hiện đại phƣơng Tây thế kỷ XX với tƣ cách là một yếu tố ngoại 

sinh cũng gặp phải không ít sự phản kháng từ những nhóm họa sĩ không dễ 

dàng chấp nhận bất kỳ sự tiếp nhận nào từ bên ngoài. Các họa sĩ đó đã dựa 

trên nền tảng của văn hóa dân tộc để tạo ra những phong cách riêng mang đầy 

hứng khởi và sáng tạo; coi biện pháp lấy văn hóa truyền thống dân tộc là vũ 

khí, nhằm tìm lại những gì vốn đúng là của mình. Việc khẳng định bản sắc đã 

hƣớng tới những thực hành mỹ thuật mới trong cộng đồng mỹ thuật Hà Nội. 

Có thể đánh giá đây là một trong những xu hƣớng phát triển - thấy rõ bƣớc 

tiến của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới. 

Nhƣng cũng từ đó nảy sinh vấn đề về lạm dụng tự do sáng tạo: tự do 

đến đâu, tự do nhƣ thế nào để vẫn tạo điều kiện cho các họa sĩ phát triển, 

nhƣng không làm mất đi những giá trị văn hóa, mỹ thuật truyền thống.  

 

 

Sự gia tăng bột phát của thị trƣờng nghệ thuật không chỉ thổi đến 

một luồng không khí nghệ thuật mới mà chắc chắn còn tác động 

mạnh mẽ đến tinh thần và tình cảm của các họa sĩ cũng nhƣ của 

công chúng yêu thích nghệ thuật, gây nên những dị ứng không hẳn 

là không cho thấy trƣớc mối nguy cơ thƣơng mại hóa đang truyền 

nhiễm vào cơ thể nghệ thuật vốn đƣơng bất ổn định [172, tr.60]. 
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KẾT LUẬN 

1. Thuật ngữ mỹ thuật (fine arts) là một khái niệm cổ điển, trƣớc đây 

đều không tạo ra nhiều sự bàn luận xung quanh nội hàm của thuật ngữ này. 

Tuy nhiên, với phát triển nở rộ của các trào lƣu nghệ thuật thử nghiệm nửa 

cuối thế kỷ XX, các học giả nhận thấy rằng sử dụng cách hiểu về mỹ thuật 

theo định nghĩa truyền thống khó phân định các tác phẩm nghệ thuật thử 

nghiệm đó. Hay nói cách khác, thuật ngữ này đã không bao hàm hết sự mở 

rộng về nghĩa cũng nhƣ sự phát triển mạnh mẽ của các quan niệm thẩm mỹ 

mới. Ở các nƣớc phƣơng Tây, chuyển mình từ phƣơng pháp duy mỹ với mục 

đích tối thƣợng là cái đẹp, sang những quan niệm mới, trong đó không đề cao cái 

đẹp, mở rộng đƣờng biên của mỹ thuật sang các loại hình nghệ thuật khác; mỹ 

thuật đã trở thành Nghệ thuật (Nghệ thuật với chữ N hoa để phân biệt với các 

loại hình nghệ thuật). Do đó, khái niệm mỹ thuật hiện nay đƣợc sử dụng với nội 

hàm khá rộng, không chỉ đơn thuần dừng ở các loại hình nghệ thuật tạo hình 

truyền thống nhƣ hội họa, điêu khắc hay mỹ thuật ứng dụng. 

2. Trên bình diện lý luận, phƣơng pháp tiếp cận nghệ thuật từ góc độ 

văn hóa học đƣợc tác giả luận án phát triển theo hƣớng nghiên cứu tìm  kiếm 

ý nghĩa, giá trị văn hóa của một giai đoạn phát triển của mỹ thuật, thông qua 

việc vận dụng lý thuyết hậu hiện đại để làm sáng tỏ cách thức chủ nghĩa hậu 

hiện đại tác động đến văn hóa Việt Nam. Đây là một trong những đóng góp 

quan trọng của luận án. Lý thuyết hậu hiện đại với các đặc trƣng nhƣ tính đa 

văn hóa, chấp nhận sự đa dạng, sự khác biệt, lai tạp thể hiện mong muốn hòa 

nhập với thế giới; sự hoài nghi đối với mọi chân lí đƣợc coi hoặc hy vọng sẽ 

trở thành cái phổ quát, tuyệt đối hoặc tối hậu; thật giả lẫn lộn; thƣơng mại hóa 

sản phẩm hàng hóa văn hóa; chứng tỏ là một công cụ hữu hiệu, làm bệ đỡ cho 

nghiên cứu mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới.  

3. Diện mạo của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới biến đổi trƣớc sự 

thay đổi của các điều kiện về bối cảnh nhƣ mở cửa, đổi mới, tự do trong tƣ 
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duy và thực hành nghệ thuật, thị trƣờng mỹ thuật sôi động nhờ khách du lịch, 

đời sống kinh tế đƣợc cải thiện cũng nhƣ các trào lƣu văn hóa toàn cầu đƣợc 

du nhập vào Việt Nam sau khi đổi mới, mở cửa. Đặc biệt trong văn hóa nghệ 

thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng, từ những động thái đổi mới nhƣ hiện 

tƣợng cách tân trong Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1980, các sự kiện 

triển lãm cá nhân, đặc biệt với vai trò quan trọng của một số cá nhân lãnh đạo, 

ngay cả Tổng Bí thƣ đã bày tỏ thái độ (trong buổi nói chuyện với văn nghệ sĩ 

10/1987), Đảng đã có Nghị quyết riêng về văn hóa, kêu gọi các văn nghệ sĩ tự 

cởi trói, đề cao yêu cầu tự do sáng tạo. Có thể nói rằng, có đƣợc Nghị quyết 

số 05-NQ/TW  là một việc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nhƣng đó mới chỉ là 

một phần của toàn bộ công cuộc đổi mới trong văn hóa. Đặc biệt, chung 

quanh vấn đề tự do sáng tạo đòi hỏi cần đổi mới triệt để hơn nữa. Quan trọng 

nhất là trách nhiệm của các họa sĩ, có thể tự tin để mạnh dạn sáng tác, không 

tự hủy hoại, huyễn hoặc năng lực hay chối bỏ quá khứ; tìm kiếm những giá trị 

nghệ thuật đích thực chân chính, để loại bỏ những trào lƣu nghệ thuật không 

phù hợp với văn hóa dân tộc. Đại hội lần thứ VI, Nghị quyết số 05-NQ/TW, 

Nghị quyết Trung ƣơng 5 khóa VIII là ánh sáng soi dọi, nhƣng vấn đề quan 

trọng là nhìn nhận cho đúng, không để bị lóa mắt hoặc cố tình làm ngơ. 

4. Thời kỳ đổi mới (1986-2006), Hà Nội là nơi gặp gỡ và hòa trộn của 

nhiều dòng văn hóa. Từng yếu tố của mỗi dòng văn hóa đó tồn tại đồng thời, 

xen kẽ và lai ghép với nhau. Sự lai ghép này có cả hệ quả tốt và hệ quả xấu. 

Sự vận động hay biến động của văn hóa trong những năm đổi mới cho ta thấy: 

nhiều giá trị cũ bị tan vỡ và mất đi. Có cái mất đi là hợp lẽ, bởi lạc hậu, không 

phù hợp. Những giá trị mới thì có giá trị đã hình thành, đang hình thành, mới 

có mầm mống hoặc chƣa ổn định, chƣa tạo thành hệ thống. Trong mỹ thuật 

Hà Nội thời kỳ đổi mới cũng vậy. Mặc dù đƣợc xác định là một trào lƣu văn 

hóa toàn cầu nhƣng ở Việt Nam, những đặc trƣng của chủ nghĩa hậu hiện đại 

đƣợc biểu hiện có phần khác biệt. Những đặc trƣng đó mới thể hiện một tinh 
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thần hậu hiện đại chứ chƣa phát triển thành triết học hậu hiện đại nhƣ ở 

phƣơng Tây.  

5. Tự do sáng tạo cho phép thỏa mãn nhu cầu sáng tạo của cá nhân các 

họa sĩ, thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng nghệ thuật, đó là 

quy luật. Sự vận động mất đi và hình thành những giá trị mới trong mỹ thuật 

thời kỳ đổi mới diễn ra một cách sôi nổi, cạnh tranh trong sự vận động mạnh 

mẽ của kinh tế xã hội, nên tự thân nó xuất hiện các xu hƣớng sáng tạo nghệ 

thuật khác nhau với tƣ cách là phƣơng thức ứng xử trƣớc những thay đổi đó. 

Những xu hƣớng này góp phần làm rõ hơn hiện trạng mỹ thuật Hà Nội thời 

kỳ đổi mới. Đó là: Xu hƣớng truyền thống- cách tân phát triển dựa trên việc 

kết hợp quan điểm cách tân với sức mạnh nội sinh của những giá trị văn hóa 

dân tộc, dựa nhiệm trách nhiệm của mỗi họa sĩ đối với yêu cầu tự do sáng tạo; 

Xu hƣớng cách tân sùng bái nghệ thuật phƣơng Tây tiếp thu một cách nóng 

vội, phơi bày một cách lộ liễu, sống sƣợng hay bắt chƣớc nguyên xi; Xu 

hƣớng bảo thủ cố hữu, trở thành trở lực của sự phát triển bởi dù trong điều 

kiện không gian hay thời gian nào, mỹ thuật cũng luôn cần có tính đa dạng, 

phong phú, càng nhiều hình vẻ, càng nhiều phong cách càng tốt. Bảo thủ hay 

nóng vội, hoài nghi hay phủ nhận đều là những phản ứng của các họa sĩ trƣớc 

cái mới, trƣớc những cám dỗ của thị trƣờng mỹ thuật.  

6. Tinh thần hậu hiện đại trong mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới với 

các hiện tƣợng trái ngƣợc nhau, bài bác nhau, nhƣng lại nƣơng dựa vào nhau, 

xen cài với nhau và cùng vận động đã có đóng góp nhất định đối với văn hóa 

Việt Nam. Tinh thần đó tác động đến văn hóa thông qua hai phƣơng diện tích 

cực và tiêu cực. Sự khai phóng cá nhân, cổ xúy cho việc phát triển tính đa 

dạng và dân chủ hóa trong mỹ thuật đƣợc nhìn nhận là những đóng góp tích 

cực. Đây là những thành tựu mà không phải bất kỳ giai đoạn phát triển nào 

cũng làm đƣợc. Từ đó, có thể khẳng định, thời kỳ đổi mới là một giai đoạn 

bản lề quan trọng trong lịch sử phát triển của mỹ thuật Hà Nội; tạo tiền đề cho 
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mỹ thuật Hà Nội hội nhập sâu rộng, hƣớng tới sự phát triển lành mạnh, bền 

vững trong tƣơng lai.  

7. Tuy nhiên, càng hội nhập sâu rộng, càng làm sâu sắc hơn sự tha hóa 

lao động nghệ thuật, bào mòn năng lực sáng tạo do sáng tác chạy theo đồng tiền 

cũng nhƣ sự đơn giản hóa đổi mới dẫn đến lạm dụng tự do sáng tác. Từ sự phát 

triển của mỹ thuật Hà Nội cho thấy cần chú trọng hội nhập, giao lƣu văn hóa, 

nhƣng phải thật khách quan, thận trọng và bao dung; cần có sự thích ứng với 

tính đa dạng, phong phú. Đặc biệt, phải đề cao bản lĩnh nghệ thuật chân chính 

thì mới có thể giảm bớt các tác hại của kinh tế thị trƣờng đối với mỹ thuật nếu 

muốn có một nền mỹ thuật phát triển. Cần phải khẳng định bản thân sự phát 

triển của thị trƣờng không phải là nguyên nhân của sự rối loạn trong mỹ thuật. 

Chỉ có điều trong bối cảnh thị trƣờng hoạt động nhƣ ở nƣớc ta, những tác 

phẩm xấu, những kiểu sáng tác chụp giật vẫn còn có đất sống vì vẫn có công 

chúng có nhu cầu.  
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PHỤ LỤC 2 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH 

TRUNG ƢƠNG (KHÓA VIII) VỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT 

NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC 

 

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 
*** 

 

Số 03-NQ/TW 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 

Hµ Néi, ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 1998 

 

NGHỊ QUYẾT 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG ĐẢNG (KHOÁ VIII) 

 

VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ 

VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC 

 

Văn hoá Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu 

tranh kiên cƣờng dựng nƣớc và giữ nƣớc của cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam, là kết quả giao lƣu và tiếp thụ tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới 

để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hoá Việt Nam đã hun đúc nên tâm  

hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. 

Trong thời đại Hồ Chí Minh, với đƣờng lối đúng đắn và sáng tạo của 

Đảng ta, văn hoá Việt Nam tiếp tục đƣợc phát huy, đã góp phần quyết định 

vào những thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải 

phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, thực hiện hai nhiệm 

vụ chiến lƣợc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì “dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội 

công bằng văn minh”, là sự nghiệp xây dựng và sáng tạo to lớn của nhân dân 

ta, đồng thời là một quá trình cải biến xã hội sâu sắc, đòi hỏi phát huy khả 

năng và trí tuệ ở mỗi con ngƣời Việt Nam. Sự thay đổi cơ cấu kinh tế, kết cấu 
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xã hội, nhu cầu tăng nhanh về văn hoá, v.v. là những yếu tố làm thay đổi 

nhiều mặt đời sống văn hoá dân tộc. 

Những thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ  thế giới cùng 

với việc mở rộng giao lƣu quốc tế là cơ hội để chúng ta tiếp thụ những thành 

quả trí tuệ của loài ngƣời, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới trong 

việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 

Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta có phƣơng hƣớng chiến lƣợc cùng các 

nhiệm vụ và giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và 

phát triển nền văn hoá nƣớc ta theo đúng cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của 

Đảng. 

Phần thứ nhất 

VỀ THỰC TRẠNG VĂN HOÁ NƢỚC TA 

1- Những thành tựu 

Tƣ tƣởng, đạo đức và lối sống là những lĩnh vực then chốt của văn 

hoá, đã có những chuyển biến quan trọng. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đƣợc vận dụng và phát 

triển sáng tạo ngày càng tỏ rõ giá trị vững bền làm nền tảng tƣ tƣởng, kim chỉ 

nam cho hành động của Đảng và của cách mạng nƣớc ta, nhân tố hàng đầu 

bảo đảm cho đời sống tinh thần xã hội phát triển đúng hƣớng. Ý thức phấn 

đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tinh thần trách nhiệm và năng 

lực tổ chức thực tiễn của cán bộ, đảng viên đƣợc nâng lên một bƣớc. Nhiều 

nét mới trong giá trị văn hoá và chuẩn mực đạo đức từng bƣớc hình thành. 

Tính năng động và tính tích cực công dân đƣợc phát huy, sở trƣờng và năng 

lực cá nhân đƣợc khuyến khích. Không khí dân chủ trong xã hội tăng lên. Thế 

hệ trẻ tiếp thụ nhanh những kiến thức mới và có ý chí vƣơn lên lập thân, lập 

nghiệp, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Những việc làm thiết thực hƣớng về cội nguồn, về cách  mạng và 

kháng chiến, tƣ tƣởng các anh hùng dân tộc, quý trọng các danh nhân văn 

hoá, đền ớp đáp nghĩa những ngƣời có công, giúp đỡ những ngƣời hoạn 

nạn…trở thành phong trào quần chúng. Tự do tín ngƣỡng và không tín 

ngƣỡng đƣợc tôn trọng. 
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Sự nghiệp giáo dục, khoa học thu đƣợc những thành tựu quan trọng, 

góp phần nâng cao dân trí, trình độ học vấn của nhân dân, làm tăng thêm sinh 

mạnh nội sinh. 

Trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, các hoạt động sáng tạo có bƣớc 

phát triển mới. Nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống đƣợc giữ gìn. Có thêm 

nhiều tác phẩm có giá trị về đề tài cách mạng và kháng chiến, vê công cuộc 

đổi mới. Nhiều bộ sƣu tập công phu từ kho tàng văn hoá, dân gian và văn hoá 

bác học Việt Nam trong nhiều thế kỷ đƣợc xuất bản, tạo cơ sở cho việc 

nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị tƣ tƣởng, học thuật và thẩm mỹ 

của dân tộc. Hoạt động lý luận, phê bình đã đạt đƣợc những kết quả tích cực, 

khẳng định mạnh mẽ văn nghệ cách mạng và kháng chiến, đẩy lùi một bƣớc 

những quan điểm sai trái. 

Số đông văn nghệ sĩ đƣợc rèn luyện và thử thách trong thực tiễn cách 

mạng, có vốn sống, giàu lòng yêu nƣớc; trƣớc những biến động của thời cuộc 

và những khó khăn của đời sống vẫn giữ gìn đƣợc phẩm chất, kiên định quan 

điểm sáng tác phục vụ nhân dân, làm sứ mệnh ngƣời nghệ sĩ - chiến sĩ. Nhiều 

văn nghệ sĩ tuổi cao, vẫn tiếp tục sự nghiệp sáng tạo, lớp trẻ có nhiều cố gắng 

tìm tòi cái mới. 

Văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số có bƣớc tiến đáng kể. Đội ngũ 

những nhà văn hoá ngƣời dân tộc thiểu số phát triển cả về số lƣợng, chất 

lƣợng, đã có những đóng góp quan trọng vào hầu hết các lĩnh vực văn học, 

nghệ thuật. 

Thông tin đại chúng phát triển nhanh về số lƣợng và quy mô, về nội 

dung và hình thức, về in, phát hành, truyền dẫn, ngày càng phát huy vai trò 

quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần của xã hội. Hệ thống mạng thông 

tin trong nƣớc và quốc tế đƣợc thiết lập, tạo khả năng lựa chọn, khai thác các 

nguồn thông tin bổ ích phục vụ đông đảo công chúng. Đội ngũ các nhà báo 

ngày càng đông và có bƣớc trƣởng thành về chính trị, tƣ tƣởng và nghiệp vụ. 

Giao lƣu văn hoá với nƣớc ngoài từng bƣớc đƣợc mở rộng. Chúng ta 

có dịp tiếp xúc rộng rãi với những thành tựu văn hoá nhân loại, đồng thời giới 

thiệu với nhân dân các nƣớc những giá trị tốt đẹp, độc đáo của văn hoá Việt 

Nam. 
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Hệ thống thể chế văn hoá đƣợc xây dựng tuy chƣa hoàn chỉnh, nhƣng 

về căn bản bảo đảm đƣợc sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nƣớc. 

Thể chế văn hoá mới khuyến khích nhân dân lao động tham gia sự nghiệp xây 

dựng văn hoá trên cả hai mặt sáng tạo và hƣởng thụ; giúp đội ngũ văn nghệ sĩ 

chuyên nghiệp làm tốt vai trò nòng cốt trong việc sáng tạo các giá trị văn hoá 

mới; tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá 

dân tộc kết hợp với tiếp thụ tinh hoa văn hoá thế giới. 

Đảng và Nhà nƣớc đã quan tâm tăng cƣờng bộ máy tổ chức, ban hành 

những văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động của ngành văn hoá. 

Một bộ phận quan trọng thiết chế văn hoá (nhà văn hoá, câu lạc bộ, bảo 

tàng, thƣ viện, cửa hàng sách báo, khu vui chơi giải trí…), gần đây đã có 

những phƣơng thức hoạt động mới có hiệu quả. 

2- Những mặt yếu kém 

Nổi lên trƣớc hết ở nhận thức tƣ tƣởng, trong đạo đức và lối sống. 

Trƣớc những biến động chính trị phức tạp trên thế giới, một số ngƣời 

dao động, hoài nghi về con đƣờng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận thành quả của 

chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới, phủ nhận con đƣờng đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở nƣớc ta; phủ nhận lịch sử cách mạng Việt Nam dƣới sự lãnh đạo của 

Đảng. Không ít ngƣời còn mơ hồ, bàng quang hoặc mất cảnh giác trƣớc 

những luận điệu thù địch xuyên tạc, bôi nhọ chế độ ta. 

Tệ sùng bái nƣớc ngoài, coi thƣờng những giá trị văn hoá dân tộc, chạy 

theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ…đang gây hại đến thuần phong mỹ tục 

của dân tộc. Không ít trƣờng hợp vì đồng tiền và danh vị mà chà đạp lên tình 

nghĩa gia đình, quan hệ thầy trò, đồng chí, đồng nghiệp. Buôn lậu và tham 

nhũng phát triển. Ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác gia tăng. Nạn mê 

tín dị đoan khá phổ biến. Nhiều hủ tục cũ và mới lan tràn, nhất là trong việc 

cƣới, việc tang, lễ hội… 

Nghiêm trọng hơn là sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận 

không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức, có quyền. Nạn 

tham nhũng, dùng tiền của Nhà nƣớc tiêu xài phung phí, ăn chơi sa đoạ không 

đƣợc ngăn chặn có hiệu quả. Hiện tƣợng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu 

nhân dân, kèn cựa địa vị, cục bộ, địa phƣơng, bè phái mất đoàn kết khá phổ 
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biến. Những tệ nạn đó gây sự bất bình của nhân dân, làm tổn thƣơng uy tín 

của Đảng, của Nhà nƣớc. 

Nhiều biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo làm cho xã 

hội lo lắng nhƣ sự suy thoái đạo lý trong quan hệ thầy trò, bạn bè, môi trƣờng 

sƣ phạm xuống cấp; lối sống thiếu lý tƣởng, hoài bão, ăn chơi, nghiện ma 

tuý…ở một bộ phận học sinh, sinh viên; việc coi nhẹ giáo dục đạo đức, thẩm 

mỹ và các bộ môn chính trị, khoa học xã hội và nhân văn. 

Đời sống văn học, nghệ thuật còn những mặt bất cập. Rất ít tác phẩm 

đạt đỉnh cao tƣơng xứng với sự nghiệp cách mạng và kháng chiến vĩ đại của 

dân tộc và thành quả đổi mới. Trong sáng tác và lý luận, phê bình, có lúc đã 

nảy sinh khuynh hƣớng phủ nhận thành tựu văn học cách mạng và kháng 

chiến, đối lập văn nghệ với chính trị, nhìn xã hội với thái độ bi quan. Một vài 

tác phẩm viết về kháng chiến đã không phân biệt chiến tranh chính nghĩa vói 

chiến tranh phi nghĩa. Xu hƣớng “thƣơng mại hoá”, chiều theo những thị hiếu 

thấp kém, làm cho chức năng giáo dục tƣ tƣởng và thẩm mỹ của văn học, 

nghệ thuật bị suy giảm. 

Nghị quyết 04 của Trung ƣơng (khoá VII) về văn hoá - văn nghệ đƣợc 

đại bộ phận văn nghệ sĩ đồng tình. Một số có nhận thức lệnh lạc đã trở lại với 

cái đúng; các khuynh hƣớng xấu từng bƣớc bị đẩy lùi. Tuy vậy, một số quan 

điểm sai trái vẫn xuất hiện, các loại văn hoá phẩm độc hại vẫn còn xâm nhập 

vào xã hội và các gia đình. Nhiều cơ sở in, quảng cáo, quán ăn, khách sạn, sàn 

nhảy mở tràn lan, chạy theo đồng tiền hoạt động tuỳ tiện, không tuân thủ 

những quy định của pháp luật; các cơ quan quản lý nhà nƣớc không có biện 

pháp hữu hiệu để xử lý. 

Tiềm lực đội ngũ sáng tác, nghiên cứu lý luận, phê bình về văn học, 

nghệ thuật còn yếu. Nhà nƣớc chậm ban hành các chính sách để phát huy 

những năng lực hiện có. Một số ngành nghệ thuật nhƣ điện ảnh, sân khấu, đặc 

biệt là sân khấu truyền thống gặp rất nhiều khó khăn.Việc giáo dục thẩm mỹ, 

giáo dục thị hiếu nghệ thuật cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, học sinh 

chƣa đƣợc coi trọng. 
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Lãnh đạo quản lý trong xuất bản văn học, nghệ thuật còn nhiều sơ sở. 

Thiếu sự đầu tƣ trọng điểm và lâu dài cho sự ra đời những tác phẩm lớn, cho 

việc giữ gìn và phát triển những ngành nghệ thuật truyền thống. 

Về thông tin đại chúng, còn nhiều sản phẩm chất lƣợng thấp, chƣa kịp 

thời phát hiện và lý giải những vấn đề lớn do cuộc sống đặt ra. Báo chí chƣa 

biểu dƣng đúng mức những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, cũng nhƣ 

thiếu sự phê phán kịp thời những việclàm trái với đƣờng lối của Đảng, pháp 

luật của Nhà nƣớc và đạo đức xã hội. Không ít trƣờng hợp thông tin thiếu 

chính xác, làm lộ bí mật quốc gia. Khuynh hƣớng “thƣơng mại hoá”, lạm 

dụng quảng cáo để thu lợi còn khá phổ biến. Một số ít nhà báo đã vi phạm đạo 

đức nghề nghiệp, thông tin thiếu trung thực, gây tác động xấu đến dƣ luận xã 

hội, nhƣng chƣa đƣợc xử lý kịp thời theo pháp luật. 

Giao lƣu văn hoá với nƣớc ngoài chƣa tích cực và chủ động, còn nhiều 

sơ hở. Số văn hoá phẩm độc hại, phản động xâm nhập vào nƣớc ta còn quá 

lớn, trong khi đó, số tác phẩm văn hoá có giá trị của ta đƣa ra bên ngoài còn 

quá út. 

Lực lƣợng hoạt động văn hoá - văn nghệ trong cộng đồng ngƣời Việt 

Nam ở nƣớc ngoài hiện nay không nhỏ, đã có những công trình nghiên cứu, 

tác phẩm văn học, nghệ thuật tốt hƣớng về Tổ quốc. Song chúng ta còn thiếu 

những biện pháp tích cực giúp đồng bào tìm hiểu sâu văn hoá dân tộc, liên hệ 

mật thiết với quê nhà, góp phần đấu tranh với những hoạt động chống phá đối 

với Tổ quốc. 

Việc xây dựng thể chế văn hoá còn chậm và nhiều thiếu sót. Chính 

sách xã hội hoá các hoạt động văn hoá chậm đƣợc ban hành. Bộ máy tổ chức 

ngành văn hoá chƣa đƣợc sắp xếp hợp lý để phát huy cao hơn hiệu lực lãnh 

đạo và quản lý. 

Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ và quản lý văn hoá chƣa đáp ứng yêu 

cầu, còn hẫng hụt cán bộ văn hoá ở các vị trí quan trọng. 

Chính sách khuyến khích và định hƣớng đầu tƣ xã hội cho phát triển 

văn hoá còn chƣa rõ. Hệ thống các thiết chế văn hoá cần thiết nói chung bị 

xuống cấp và sử dụng kém hiệu quả 
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Ở nhiều vùng nông thôn, nhất là vùng sâu,vùng xa, vùng đồng bào các 

dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, kháng chiến trƣớc đây, đời sống văn 

hoá còn quá nghèo nàn. 

3- Những nguyên nhân chủ yếu 

Những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng văn hoá một mặt chứng tỏ 

đƣờng lối và các chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ta đã và đang phát huy tác 

dụng tích cực, định hƣớng đúng đắn cho sự phát triển đời sống văn hoá, xã 

hội, mặt khác đó là kết quả của sự tham gia tích cực của nhân dân và những 

nỗ lực to lớn của các lực lƣợng hoạt động trên lĩnh vực văn hoá. 

Tuy nhiên những mặt chƣa đƣợc còn nhiều, thậm chí có mặt nghiêm 

trọng, nhất là trong lĩnh vực tƣ tƣởng, đạo đức và lối sống. Nguyên nhân của 

tình trạng yếu kém đó là: 

Về khách quan:  

- Sụp đổ ở Liên Xô cũ và các nƣớc xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã gây 

xáo động lớn về tƣ tƣởng, tình cảm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

- Các thế lực thù địch ráo riết chống phá ta trên mặt trận tƣ tƣởng, văn 

hoá nhằm thực hiện “diễn biến hào bình”. 

- Cơ chế thị trƣờng và sự hội nhập quốc tế, bên cạnh những tác động 

tích cực to lớn, cũng đã bộc lộ mặt trái của nó, ảnh hƣởng tiêu cực đến ý thức 

tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống của nhân dân ta. 

- Nƣớc ta còn nghèo, nhu cầu văn hoá của nhân dân rất lớn nhƣng khả 

năng đáp ứng còn hạn chế do thiếu những điều kiện và phƣơng tiện vật chất 

cần thiết. 

Về chủ quan: 

- Trong khi tập trung sức vào nhiệm vụ kinh tế, Đảng chƣa lƣờng hết 

những tác động tiêu cực nói trên, từ đó chƣa đặt đúng vị trí của văn hoá, chƣa 

coi trọng công tác giáo dục về tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống, thiếu các biện pháp 

cần thiết trên cả hai mặt “xây” và “chống” trên lĩnh vực văn hoá. Công tác 

nghiên cứu lý luận chƣa làm rõ nhiều vấn đề có liên quan đến văn hoá trong 

quá trình đổi mới, trong việc xác định những giá trị truyền thống cũng nhƣ hệ 

giá trị mới cần xây dựng, trong việc xử lý các mối quan hệ giữa truyền thống 

và hiện đại, dân tộc và quốc tế, văn hoá và chính trị, văn hoá và kinh 
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tế…Chƣa xây dựng đƣợc chiến lƣợc phát triển văn hoá song song với chiến 

lƣợc phát triển kinh tế. 

- Việc xử lý những phần tử thoái hoá biến chất trong đảng và bộ máy 

nhà nƣớc chƣa nghiêm. Tinh thần tự phê bình và phê bình sa sút ở nhiều cấp 

bộ đảng. Nội dung giáo dục tƣ tƣởng, chính trị trong sinh hoạt đảng và các 

đoàn thể rất yếu. Những điều đó làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào đội 

ngũ cán bộ, nhƣng Trung ƣơng và Bộ Chính trị, Chính phủ chƣa có những 

biện pháp khắc phục hữu hiệu. 

- Trong lãnh đạo và quản lý có những biểu hiện buông lỏng, né tránh, 

hữu khuynh. Trong hoạt động kinh tế, chƣa chú ý đến các yếu tố văn hoá, các 

yêu cầu phát triển văn hoá tƣơng ứng. Mức đầu tƣ ngân sách cho văn hoá còn 

thấp. Chính sách đào tạo, bồi dƣỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ làm công tác 

văn hoá còn nhiều bất hợp lý. Những lệch lạc và việc làm sai trái trong văn 

hoá - văn nghệ chƣa đƣợc kịp thời phát hiện, việc xử lý bị buông trôi hoặc có 

khi lại dùng những biện pháp hành chính không thích hợp.  

- Chƣa có cơ chế và chính sách phát huy nội lực của nhân dân; chƣa tạo 

đƣợc phong trào quần chúng mạnh mẽ tham gia phát triển văn hoá, xây dựng 

nếp sống văn minh, bảo vệ văn hoá dân tộc. Chƣa coi trọng bồi dƣỡng, giáo 

dục và phát huy khả năng của tuổi trẻ là lực lƣợng chính, là đối tƣợng chủ yếu 

của hoạt động văn hoá. 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG  

VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ 

1. PHƢƠNG HƢỚNG 

Phƣơng hƣớng chung của sự nghiệp văn hoá nƣớc ta là phát huy chủ 

nghĩa yêu nƣớc và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự 

cƣờng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển 

nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thụ tinh hoa văn 

hoá nhân loại, làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động 

xã hội, vào từng ngƣời, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn 

dân cƣ, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con ngƣời, tạo ra trên đất nƣớc 

ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục 
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vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, 

nƣớc mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bƣớc vững chắc lên chủ nghĩa 

xã hội. 

Những quan điểm chỉ đạo cơ bản: 

1- Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là 

động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 

Chăm lo văn hoá là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. 

Thiếu nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh, không quan tâm giải quyết tốt 

mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội thì không 

thể có sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hoá, vì xã hội 

công bằng, văn minh, con ngƣời phát triển toàn diện. Văn hoá là kết quả của 

kinh tế đồng thời là động lực của sự phát triển kinh tế. Các nhân tố văn hoá 

phải gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên mọi phƣơng diện 

chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật, kỷ cƣơng,…biến thành nguồn lực nội sinh 

quan trọng nhất của phát triển. 

2- Nền văn hoá mà chúng ta xây dựng là nền văn hoá tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc 

Tiên tiến là yêu nƣớc và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tƣởng độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con ngƣời, vì hạnh phúc và sự phát triển phong 

phú, tự do, toàn diện của con ngƣời trong mối quan hệ hài hoà giữa cá nhân 

và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên. Tiên tiến không chỉ về nội dung tƣ 

tƣởng mà cả trong hình thức biểu hiện, trong các phƣơng tiện chuyển tải nội 

dung. 

Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của 

cộng đồng các dân tộc Việt Nam đƣợc vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn 

năm đấu tranh dựng nƣớc và giữ nƣớc. Đó là lòng yêu nƣớc nồng nàn, y chí 

tự cƣờng dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia 

đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, 

đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị 
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trong lối sống…Bản sắc văn hoá dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức 

biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo. 

Bảo vệ bản sắc dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lƣu quốc tế, tiếp 

thụ có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hoá các dân tộc khác. Giữ 

gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, 

tập quán, lề thói cũ. 

3- Nền văn hoá Việt Nam là nên văn hoá thống nhất mà đa dạng 

trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam 

Hơn 50 dân tộc sống trên đất nƣớc ta đều có những giá trị và sắc thái 

văn hoá riêng. Các giá trị và sắc thái đó bổ sung cho nhau, làm phong phú nền 

văn hoá Việt Nam và củng cố sự thống nhất dân tộc là cơ sở để giữ vững sự 

bình đẳng và phát huy tính đa dạng văn hoá của các dân tộc anh em. 

4- Xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do 

Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng 

Mọi ngƣời Việt Nam phấn đấu vì dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công 

bằng, văn minh đều tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá 

nƣớc nhà. Công nhân, nông dân, trí thức là nền tảng khối đại đoàn kết toàn 

dân, cũng là nền tảng của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá dƣới sự 

lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nƣớc. Đội ngũ trí thức gắn bó với nhân 

dân giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá. 

5- Văn hoá là một mặt trân; xây dựng, phát triển văn hoá là một sự 

nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, 

thận trọng 

Bảo tồn và phát huy những di sản văn hoá tốt đẹp của dân tộc, sáng tạo 

nên những giá trị văn hoá mới, xã hội chủ nghĩa, làm cho những giá trị ấy 

thấm sâu vào cuộc sống của toàn xã hội và mỗi con ngƣời, trở thành tâm lý và 

tập quán tiến bộ, văn minh là một quá trình cách mạng đầy khó khăn, phức 

tạp, đòi hỏi nhiều thời gian. Trong công cuộc đó, “xây” đi đôi với “chống”, 

lấy “xây” làm chính. Cùng với việc giữ gìn và phát triển những di sản văn hoá 

quí báu của dân tộc, tiếp thụ những tinh hoa văn hoá thế giới, sáng tạo, vun 

đắp nên những giá trị mới, phải tiến hành kiên trì cuộc đấu tranh bài trừ các 
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hủ tục, các thói hƣ tật xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mọi mƣu toan lợi 

dụng văn hoá để thực hiện “diễn biến hoà bình”. 

II.  NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

 1- Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới với 

những đức tính sau: 

- Có tinh thần yêu nƣớc, tự cƣờng dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội, có chí vƣơn lên đƣa đất nƣớc thoát khỏi nghèo nàn lạc 

hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc 

lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

- Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung. 

- Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, 

nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cƣơng phép nƣớc, quy ƣớc của cộng đồng; có ý thức 

bảo vệ và cải thiện môi trƣờng sinh thái. 

- Lao động chăm chỉ với lƣơng tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, 

năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội. 

- Thƣờng xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình 

độ thẩm mỹ và thể lực. 

2- Xây dựng môi trường văn hoá 

Tạo ra ở các đơn vị cơ sở (gia đình, làng, bản, xã, phƣờng, khu tập thể, 

cơ quan, xí nghiệp, nông trƣờng, lâm trƣờng, trƣờng học, đơn vị bộ đội..., các 

vùng dân cƣ (đô thị, nông thôn, miền núi...) đời sống văn hoá lành mạnh, đáp 

ứng những nhu cầu văn hoá đa dạng và không ngừng tăng lên của các tầng 

lớp nhân dân. 

Gìn giữ và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nêu 

cao vai trò gƣơng mẫu của các bậc cha mẹ. Coi trọng xây dựng gia đình. Xây 

dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trƣờng và xã hội. 

Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, ấp, xã, phƣờng văn hoá, nâng cao 

tính tự quản của cộng động dân cƣ trong công cuộc xây dựng nếp sống văn 

minh. 

Thu hẹp dần khoảng cách đời sống văn hoá giữa các trung tâm đô thị và 

nông thôn, giữa những vùng kinh tế phát triển với các vùng sâu, vùng xa, 

vùng núi, biên giới, hải đảo, giữa các tầng lớp nhân dân. 
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Phát triển và không ngừng nâng cao chất lƣợng hoạt động của các thiết 

chế văn hoá ở cơ sở; đầu tƣ xây dựng một số công trình văn hoá trọng điểm 

tầm quốc gia. Tăng cƣờng hoạt động của các tổ chức văn hoá, nghệ thuật 

chuyên nghiệp, phát triển phong trào quần chúng hoạt động văn hoá, nghệ 

thuật. 

3- Phát triển sự nghiệp văn hoá, nghệ thuật 

 Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tƣ 

tƣởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, có tác dụng 

sâu sắc xây dựng con ngƣời. 

Khuyến khích tìm tòi, thể nghiệm mọi phƣơng pháp, mọi phong cách 

sáng tác vì mục đích đáp ứng đời sống tinh thần lành mạnh, bổ ích cho công 

chúng. Bài trừ các khuynh hƣớng sáng tác suy đồi, phi nhân tính. 

Hƣớng văn nghệ nƣớc ta phản ánh hiện thực sinh động, chân thật và 

sâu sắc sự nghiệp của nhân dân trong cách mạng và kháng chiến, trong xây 

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cũng nhƣ tái hiện lịch sử kiên 

cƣờng, bất khuất của dân tộc. Đặc biệt khuyến khích các tác phẩm về công 

cuộc đổi mới thể hiện nổi bật những nhân tố tích cực trong xã hội, những 

nhân vật tiêu biểu của thời đại. Cổ vũ cái đúng, cái tốt, cái đẹp trong quan hệ 

giữa con ngƣời với con ngƣời, giữa con ngƣời với xã hội, với thiên nhiên; phê 

phán những thói hƣ tật xấu, lên ái cái ác, cái thấp hèn. Sáng tạo nhiều tác 

phẩm văn học, nghệ thuật cho thiếu niên, nhi đồng với hình thức, nội dung 

thích hợp; nghiêm cấm xuất bản loại sách kích thích bạo lực ở trẻ em. 

Phát huy vai trò thẩm định tác phẩm, hƣớng dẫn dƣ luận xã hội phê 

bình văn học, nghệ thuật. Bảo đảm tự do sáng tác đi đôi với nêu cao trách 

nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ, các nhà văn hoá. Nâng 

cao chất lƣợng, phát huy tác dụng của nghiên cứu, lý luận. 

Tiếp tục đấu tranh chống các khuynh hƣớng trái với đƣờng lối văn nghệ 

của Đảng. 

Không ngừng nâng cao thị hiếu thẩm mỹ và trình độ thƣởng thức nghệ 

thuật của công chúng, đặc biệt quan tâm tầng lớp thanh niên, thiếu niên, nhi 

đồng. Tạo điều kiện để nhân dân tham gia tích cực sáng tạo và phê bình, đƣợc 
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hƣởng thụ ngày càng nhiều tác phẩm văn nghệ có giá trị trong nƣớc và ngoài 

nƣớc. 

Chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện làm việc thuận lợi 

cho văn nghệ sĩ. Chú trọng bồi dƣỡng, đào tạo lớp văn nghệ sĩ trẻ. Làm tốt 

công tác bảo vệ bản quyền tác giả. 

Liên hiệp văn  học, nghệ thuật Việt Nam (bao gồm các hội sáng tạo văn 

học, nghệ thuật ở trung ƣơng) và các hội văn nghệ ở các tỉnh, thành phố là 

những tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp do Đảng lãnh đạo có bộ máy 

chuyên trách gọn nhẹ, có sự tài trợ của Nhà nƣớc về kính phí. 

4- Bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá 

Di sản văn hoá là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi 

của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lƣu văn hoá. 

Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá truyền 

thống (bác học và dân gian), văn hoá cách mạng, bao gồm cả văn hoá vật thể 

và phi vật thể. 

Nghiên cứu và giáo dục sâu rộng những đạo lý dân tộc tốt đẹp do cha 

ông để lại. 

5- Phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ 

Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 2 (khoá VIII) về giáo 

dục - đào tạo và khoa học - công nghệ. Coi trọng giáo dục đạo lý làm ngƣời, ý 

thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yếu nƣớc, yêu chủ nghĩa xã hội, 

đạo đức, lối sống, nếp sống văn hoá, lịch sử dân tộc và bản sắc dân tộc, ý chí 

vƣơn lên vì tƣơng lai của mỗi ngƣời và tiền đồ của đất nƣớc, bồi dƣỡng ý 

thức và năng lực phát huy giá trị văn hoá dân tộc, tiếp thụ tinh hoa văn hoá 

nhân loại. 

Bồi dƣỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên và tu chỉnh hệ thống sách giáo 

khoa, nâng cao chất lƣợng giảng dạy các bộ môn ngữ văn, lích sử, chính trị, 

pháp luật, đạo đức; giảng dạy nhạc và họa ở các trƣờng phổ thông. 

Hoạt động khoa học xã hội - nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ 

phải góp phần đắc lực giải quyết các vấn đề đặt ra trên lĩnh vực văn hóa, 

thông tin, văn học, nghệ thuật. 

6- Phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ thống thông tin đại chúng 
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Củng cố, xây dựng, phát triển, từng bƣớc hiện đại hóa hệ thống thông 

tin đại chúng. 

Sắp xếp lại và quy hoạch hợp lý hệ thống truyền hình, phát thanh, 

thông tấn, báo chí, xuất bản, thông tin mạng nhằm tăng hiệu quả thôngb tin, 

tránh lãng phí; phối hợp hoạt động của các loại hình thông tin, báo chí, giữa 

thông tin, báo chí với các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.  

Xây dựng và từng bƣớc thực hiện chiến lƣợc truyền thông quốc gia phù 

hợp đặc điểm nƣớc ta và xu thế phát triển thông tin đại chúng của thế giới. 

Đẩy mạnh thông tin đối ngoại. Tận dụng thành tựu của mạng Internet 

để giới thiệu công cuộc đổi mới và văn hóa Việt Nam với thế giới, đồng thời 

có biện pháp hiệu quả ngăn chặn, hạn chế tác dụng tiêu cực qua mạng Internet 

cũng nhƣ qua các phƣơng tiện thông thin khác. 

Không ngừng nâng cao trình độ chính trị và nghề nghiệp, chất lƣợng tƣ 

tƣởng, văn hóa của hệ thống truyền thông đại chúng. Khắc phục xu hƣớng 

thƣơng mại hóa trong hoạt động báo chí, xuất bản. 

Chăm lo đặc biệt về định hƣớng chính trị, tƣ tƣởng, văn hóa, cũng nhƣ 

về kỹ thuật hiện đại đối với truyền hình là loại hình báo chí có ƣu thế lớn, có 

sức thu hút công chúng đông đảo. 

7- Bảo tồn, phát huy và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số 

“Coi trọng và bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống và xây dựng, 

phát triển những giá trị mới về văn hoá, văn học, nghệ thuật của các dân tộc 

thiểu số. 

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc. Đi đôi với 

việc sử dụng ngôn ngữ, chữ viết phổ thông, khuyến khích thế hệ trẻ thuộc 

đồng bào các dân tộc thiểu số học tập, hiểu biết và sử dụng thành thạo, tiếng 

nói, chữ viết của dân tộc mình. Phát hiện, bồi dƣỡng, tổ chức lực lƣợng sáng 

tác, sƣu tầm, nghiên cứu văn hoá, văn học nghệ thuật là ngƣời dân tộc thiểu 

số. 

Ƣu tiên tài trợ cho các tác giả dân tộc thiểu số có tài năng sáng tạo các 

tác phẩm về đề tài dân tộc và miền núi. Đào tạo đội ngũ trí thức thuộc đồng 

bào các dân tộc thiểu số và tạo điều kiện để trí thức, cán bộ dân tộc thiểu số 

trở về phục vụ quê hƣơng. Phát huy tài năng các nghệ nhân. 
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Đầu tƣ và tổ chức điều tra, sƣu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị 

văn hoá, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số. 

Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, mở rộng mạng lƣới 

thông tin ở vùng dân tộc thiểu số. 

Thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế xã hội ở vùng dân tộc thiểu 

số, sớm giảm tỉ lệ hộ đói nghèo, ổn định và cải thiện đời sống, xoá mù chữ, 

nâng cao dân trí, xoá bỏ hủ tục. 

8- Chính sách văn hóa đối với tôn giáo 

Tôn trọng tự do tín ngƣỡng và không tín ngƣỡng của dân, bảo đảm cho 

các tôn giáo hoạt động bình thƣờng trên cơ sở tôn trọng pháp luật, nghiêm 

cấm xâm phạm tự do tín ngƣỡng và không tín ngƣỡng. Thực hiện nhất quán 

chính sách đại đoàn kết dân tộc. 

Khuyến khích ý tƣởng công bằng, bác ái, hƣớng thiện…trong tôn giáo, 

đồng thời tuyên truyền giáo dục khắc phục tệ mê tín dị đoan; chống việc lợi 

dụng tôn giáo, tín ngƣỡng thực hiện ý đồ chính trị xấu. 

Chăm lo phát triển kinh tế - xã hội; giúp đỡ đồng bào theo đạo xóa đói 

giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, xây dựng môi trƣờng văn 

hóa, thực hiện tốt trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc. 

9. Mổ rộng hợp tác quốc tế về văn hóa 

Làm tốt việc giới thiệu văn hóa, đất nƣớc và con ngƣời Việt Nam với 

thế giới; tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học tiến bộ của nƣớc 

ngoài. Phổ biến những kinh nghiệm tốt xây dựng và phát triển văn hóa của 

các nƣớc. Ngăn ngừa sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy. 

Giúp cộng đồng ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài hiểu biết tình hình nƣớc 

nhà, thu nhận thong tin và sản phẩm văn hóa từ trong nƣớc ra, nêu cao lòng 

yêu nƣớc, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống, bản sắc dân tộc, phát huy trí 

tuệ, tài năng sáng tạo, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nƣớc. 

10. Củng cố, xây dựng và hoàn thiện thể chế 

- Củng cố, hoàn thiện thể chế văn hóa đảm bảo tăng cƣờng sự lãnh đạo 

của Đảng, sự quản lý có hiệu quả của nhà nƣớc, vai trò làm chủ của nhân dân 

và lực lƣợng những ngƣời hoạt động văn hóa, tạo nhiều sản phẩm và sinh 

hoạt văn hóa phong phú, đa dạng, theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 
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- Nâng cao chất lƣợng hoạt động của các thiết chế văn hóa, sắp xếp hợp 

lý các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và kinh doanh, nâng cấp các 

đơn vị văn hóa, nghệ thuật trọng điểm, tạo chất lƣợng mới cho toàn ngành. 

- Thực hiện khẩu hiệu „Nhà nƣớc và nhân dân cùng làm văn hóa”, hình 

thành các hình thức sáng tạo và tham gia hoạt động văn hóa của các tập thể, 

cá nhân trong khuôn khổ luật pháp và chính sách. Khuyến khích các hình thúc 

bảo trợ văn hóa. 

- Xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở. 

- Hoàn chỉnh các văn bản luật pháp về văn hóa, nghệ thuật, thông tin 

trong điều kiện của cơ chế thị trƣờng, ban hành các chính sách khuyến khích 

sáng tạo văn hóa và nâng mức đáp ứng nhu cầu hƣởng thụ văn hóa của nhân 

dân. 

III.  NHỮNG NHIỆM VỤ CẤP BÁCH ĐẾN N ĂM 2000  

 Từ nay đến năm 2000, đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, 

đạo đức, lối sống và đời sống văn hoá lành mạnh trong xã hội, trƣớc hết trong 

các tổ chức Đảng và Nhà nƣớc, trong các đoàn thể quần chúng và trong từng 

gia đình. 

Kiên quyết loại bỏ những phần tử thoái hoá biến chất về đạo đức ra 

khỏi tổ chức Đảng và cơ quan nhà nƣớc. Nghiêm trị bọn tội phạm. Ngăn chặn 

và đẩy lùi các hoạt động phản văn hoá, các sản phẩm văn hoá độc hại. 

Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi 

hủ tục, các tệ nạn cờ bạc, ma tuý, mại dâm, bạo lực, gây rối trật tự công cộng. 

Cải thiện đời sống văn hoá ở những vùng đời sống văn hoá còn quá 

thấp kém, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng 

đồng bào các dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu cầu thiết yếu nhất về đời sống văn 

hoá tinh thần của nhân dân. 

Phần thứ ba  

NHỮNG GIẢI PHÁP LỚN XÂY DỰNG  

VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ  

 I. MỞ CUỘC VẬN ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƢỚC 

GẮN VỚI THI ĐUA YÊU NƢỚC VÀ PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN 

KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” 
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Bằng nhiều hình thức phong phú, tuyên truyền giáo dục làm chuyển 

biến nhận thức trong toàn xã hội, trƣớc hết trong các cấp ủy đảng, đảng viên, 

cán bộ quản lý nhà nƣớc, cán bộ các đoàn thể quần chúng về tầm quan trọng, 

sự cần thiết, cấp bách của sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, về trách 

nhiệm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ văn hóa trong thế kỷ mới. 

- Giáo dục chủ nghĩa yêu nƣớc phải gắn chặt với phong trào thi đua yêu 

nƣớc và giáo dục về chủ nghĩa xã hội, về nhiệm vụ công nghiệp hóa-hiện đại 

hóa, đƣa đất nƣớc thoát nghèo nàn, lạc hậu, làm cho mọi ngƣời thấm nhuần 

truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, đóng góp xứng đáng vào công 

cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. 

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phải gắn với quản lý xã hội bằng 

pháp luật, phát huy sức mạnh dƣ luận xã hội, gắn với các phong trào hành 

động của quần chúng. 

- Phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, huy động mọi lực lƣợng nhân dân và cả hệ thống chính trị từ trên 

xuống, từ trong đảng, cơ quan nhà nƣớc, các đoàn thể ra ngoài xã hội tích cực 

tham gia phong trào. 

Phong trào đó bao gồm các phong trào hiện có nhƣ: ngƣời tốt việc tốt, 

Uống nƣớc nhớ nguồn, Đền ơn đáp ngĩa, Xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia 

đình văn hóa, làng, xã, phƣờng văn hóa, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

mới ở các khu dân cƣ… và toàn bộ các phong trào đó đều hƣớng vào cuộc thi 

đua yêu nƣớc “tất cả vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, 

văn minh”. 

Thông qua các cuộc vận động nói trên, thiết thục hƣớng tới Đại hội thi 

đua yêu nƣớc toàn quốc vào năm 2000. 

II. XÂY DỰNG, BAN HÀNH LUẬT PHÁP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH 

VĂN HÓA 

1. Xây dựng, ban hành luật pháp 

Xây dựng các luật, pháp lệnh, các văn bản pháp quy điều chỉnhcác hoạt 

động trên lĩnh vực văn hóa. Bổ sung những luật đã ban hành cho phù hợp với 

tình hình mới. Nghiên cứu xây dựng Luật Di sản văn hóa dân tộc, Luật quảng 

cáo, Pháp lệnh thƣ viện…, xây dựng quy chế về giải thƣởng, tặng thƣởng 
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trong lĩnh vực văn hóa-văn nghệ, báo chí (trong nƣớc và thế giới), đặt tên 

đƣờng phố, lập nhà bảo tang, xây dựng tƣợng đài, v.v… 

Bổ sung, hoàn thiện hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định về lễ 

hội, việc tang, việc cƣới, việc cúng bái ở các đền chùa, việc đốt vàng mã, việc 

giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, v.v.. 

Khuyến khích nhân dân các xã, phƣờng, thôn, ấp, cụm dân cƣ, khu tập 

thể, xí nghiệp, cơ quan xây dựng các quy ƣớc về nếp sống văn hóa, giữ gìn 

trật tự vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trƣờng thiên nhiên,cảnh quan sạch đẹp. 

Hoàn thiện hệ thống thanh tra chuyên ngành, thanh tra nhân dân, tăng cƣờng 

công tác thanh tra văn hóa. 

2. Xây dựng, ban hành các chính sách 

- Chính sách kinh tế trong văn hóa nhănmf gắn văn hóa với các hoạt 

động kinh tế, khai thác tiềm năng kinh tế, tài chính hỗ trợ cho phát triển văn 

hóa, đồng thời đảm bảo yêu cầu chính trị, tƣ tƣởng của hoạt động văn hóa, giữ 

gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

 Thực hiện cơ chế mở rộng hoạt động kinh đoanh dịch vụ (hoạt động 

thể thao, dịch vụ văn hóa…), tạo nguồn thu hỗ trợ cho hoạt động sự nghiệp 

của các dơn vị văn hóa, nghệ thuật. 

+ Cải tiến chế độ tài trợ, đặt hang đối với điện ảnh, biểu diễn nghệ 

thuật, báo chí, xuất bản; thuế đối với báo chí; trợ giá cho một số báo ch, văn 

hóa phẩm đƣa ra nƣớc ngoài nhằm mục đích tuyên truyền đối ngoại và sách 

báo đƣa lên miền níu, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. 

+ Quy định cụ thể chế độ cho các doanh nghiệp đặ thù của ngành văn 

hóa thong tin (hang phim, Rạp chiếu bóng, Hiệu sách, Khu vui chơi giải trí, 

Nhà xuất bản, Trung tâm triển lãm, Tu bổ di tích…) đƣợc hƣởng mức thuế ƣu 

đãi trong hoạt động kinh doanh (thuế đất, thuế vốn khấu hao cơ bản). 

+ Cho phép các thành phần kinh tế kể cả tƣ nhân trong nƣớc và nƣớc 

ngoài, thực hiện kột số hình thức liên doanh, lien kết với một số cơ sở hoạt 

động văn hóa theo quy định của pháp luật nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi 

mới công nghệ và tham gia tổ chức một số hoạt động văn hóa có nội dung 

lành mạnh, bổ ích. 
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Chính sách văn hóa trong kinh tế bảo đảm cho văn hóa thể hiện rõ 

trong các hoạt động kinh tế, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh tế tạo điều 

kiện hơn cho sự nghiệp phát triển văn hóa. 

Việc xây dựng các mục tiêu, giải pháp kinh tế phải gắn với các mục 

tiêu, giải pháp văn hóa, chăm lo con ngƣời, nêu cao đạo đức trong sản xuất 

kinh doanh. Xây dựng văn minh thƣơng nghiệp, đạo đức  nghề nghiệp, văn 

hóa kinh doanh. 

Chú  tính thẩm mỹ, bản sắc dân tộc và tính hiện đại của kiến trúc trong 

xây dựng các khu dân cƣ, khu công nghiệp….Trong quy hoạch xây dựng các 

công trình lớn phải tính đến một số thiết chế văn hóa cần thiết nhất nhƣ: Thƣ 

viện, Nhà thông tin, khu giải trí, đảm bảo cảnh quan môi trƣờng cho các di 

tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. 

Thực hiện chính sách miễn, giảm phần chịu thuế cho các khoản đầu tƣ, 

đóng góp của các doanh nghiệp vào sự nghiệp văn hóa. 

Chính sách xã hội hóa hoạt động văn hóa nhằm động viên sức ngƣời, 

sức của của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội để xây dựng và phát 

triển văn hóa. Chính sách này đƣợc tiến hành đồng thời với việc nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của Nhà nƣớc. Các  cơ quan chủ quản về văn hóa của nhà 

nƣớc phải làm tốt chức năng quản ly và hƣớng dẫn nghiệp vụ đối với các hoạt 

động xã hội về văn hóa. 

- Chính sách bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc hƣớng cả vào 

văn hóa vật thể và phi vật thể. Tiến hành sớm việc kiểm kê, sƣu tầm, chỉnh ly 

vón văn hóa truyền thống (bao gồm văn hóa bác học và văn hóa dân gian) của 

ngƣời việt và các dân tộc thiểu số; phiên dịch, giới thiệu kho tang văn hóa 

Hán Nôm, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa và các danh lam thắng cảnh, 

các làng nghề, các nghề truyền thống… Trọng đãi các nghệ nhân bậc thầy 

trong các ngành, nghề truyền thống. 

- Chính sách khuyến khích sáng tạo trong các hoạt động văn hóa đòi 

hỏi tăng nguồn đầu tƣ thích đáng cho khu vực sang tọa văn hóa, văn học, 

nghệ thuật. Trú trong đầu tƣ hỗ trợ những tác giả có uy tín, những tài năng trẻ, 

đầu tƣ cho lực lƣợng chuyên nghiệp và cả những phong trào quần chúng. Có 
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chính sách chăm sóc đặc biệt đối với các văn nghệ sỹ tuổi cao tiêu biểu, các 

mầm non nghệ thuật suất xắc. 

Sửa chế độ nhuận bút phù hợp với tình hình mới; có chính sách khuyến 

khích đối với lao động nghệ thuật và báo chí. 

Thành lập quỹ văn háo quốc gia và quỹ sang tác của các hội văn học, 

nghệ thuật, tạo them nguồn hỗ trợ tài chính cho xây dựng các tác phẩm. 

Có chính sách khuyến khích các văn nghệ sỹ, nhà báo gắn bó với cơ sở, 

với thực tiễn lao động sản xuất. 

Tiếp tục thực hiện pháp lệnh về gải thƣởng Hồ Chí Minh, giải thƣởng 

Nhà nƣớc và Pháp lệnh công nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ƣu tú. 

- Xây dựng và ban hành chính sách đặc thù hợp lý, hợp tình cho những 

loại đối tượng xã hội cần được ưu đãi tham gia và hưởng thụ văn hóa: 

thƣơng binh, bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam Anh hung, trẻ em, những ngƣời 

gia không nơi nƣơng tựa, những ngời thuộc dân tộc thiểu số, những ngƣời tàn 

tật 

- Ban hành các chính sách cụ thể về hợp tác quốc tế trong quan hệ với 

các tổ chức quốc tế và quốc gia ở những khu vực, những nhóm nƣớc cụ thể. 

Đa dạng hóa, đa phƣơng hóa các mối quan hệ về văn hóa (Nhà nƣớc, các tổ 

chức phi chính phủ, cá nhân) nhằm tiếp thu nhiều tinh hoa, kinh nghiệm của 

nƣớc ngoài, ngăn ngừa những tác động tiêu cực. 

Mổ rộng, khuyến khích xuất khẩu sách, báo, văn hóa phẩm. Nâng công 

suất và thời lƣợng phát thanh, truyền hình ra nƣớc ngoài. Tăng cƣờng trao đổi 

các đoàn nghệt huật, điện ảnh, các cuộc triển lãm, các cuộc thi đấu thể thao. 

Hình thành cơ chế phối hợp, chỉ đạo tập trung các cơ quan và lực lƣợng làm 

công tác đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa-thông tin. 

III. TĂNG CƢỜNG NGUỒN LỰC VÀ PHƢƠNG TIỆN CHO HOẠT 

ĐỘNG VĂN HÓA 

- Tăng mức đầu tƣ cho văn hóa từ nguồn chi phí thƣờng xuyên và 

nguồn chi phí phát triển trong ngân sách nhà nƣớc. Tỉ trọng chi ngân sách cho 

văn hóa phải tƣơng ứng nhịp độ tăng trƣởng kinh tế. Khuyến khích các địa 

phƣơng tăng thêm nguồn đầu tƣ cho văn hóa, tích cực huy động các nguồn 

lực ngoài ngân sách nhà nƣớc cho phát triển văn hóa. 
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- Thực hiện các Chƣơng trình có mục tiêu về văn hóa nhằm đầu tƣ có 

trọng điểm, giải quyết các vấn đề có tính cấp bách. Xây dựng một số công 

trình văn hóa tiêu biểu chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. 

- Củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan lãnh đạo, 

quản lý, tham mƣu, các đoàn thể, các tổ chức nghề nghiệp của hoạt động văn 

hóa từ trung ƣơng đến cơ sở, bảo đảm hoạt động hiệu quả. 

Điều chỉnh, xác định rõ cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, phƣơng thức hoạt 

động của các ban của Đảng và các tổ chức Đảng trong Bộ Văn hóa-Thông tin, 

các hội văn học, nghệ thuật (các Ban Cán sự, Đảng, Đoàn). Xây dựng quy chế 

về mối quan hệ làm việc giữa các tổ chức này, bảo đảm sự phối hợp nhịp 

nhàng. 

Nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ các bộ lãnh đạo, quản lý văn 

hóa các cấp. Sử dụng và bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ hiện có. Xây dựng quy 

hoạch và thực hiện chƣơng trình đào tạo lớp cán bộ mới (Cán bộ lãnh đạo, 

cán bộ quản lý, chuyên gia) đủ phẩm chất và năng lực đảm đƣơng công việc 

trong những năm tới. 

Củng cố kiện toàn các khoa, trƣờng đạo tạo cán bộ văn hóa, nghệ thuật, 

thông tin, báo chí, các viện nghiên cứu cả về tổ chức, đội ngũ giảng viên, 

chƣơng trình, giáo trình. Tăng thêm điều kiện và phƣơng tiện kỹ thuật giảng 

dạy, học tập. Tổ chức tốt đào tạo trên Đại học… 

Xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ văn hóa 

IV. NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRÊN LĨNH 

VỰC VĂN HÓA 

Yêu cầu xây dựng và phát triển đất nƣớc trong giai đoạn mới đòi hỏi 

Đảng ta phải tăng cƣờng và nâng tầm lãnh đạo trên lĩnh vực văn hóa. 

- Nhận thức đúng đắn về vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong 

việc bồi dƣỡng và phát huy nhân tố con ngƣời, xây dựng xã hội mới-Xã hội 

chủ nghĩa. Khắc phục thái độ xem nhẹ việc xây dựng và đấu tranh trên lĩnh 

vực văn hóa. 

- Thƣờng xuyên chăm lo việc nâng cao nhận thức, hiểu biết về lý tƣởng 

cách mạng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đƣờng lối, chính 

sách của Đảng và tình hình đất nƣớc cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sý, cán bộ 
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văn hóa; làm tốt công tác kết nạp Đảng trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ ƣu 

tú. 

- Đổi mới phƣơng thức lãnh đạo của Đảng theo hƣớng vừa đảm bảo 

cho văn hóa văn học nghệ thuật, báo chí phát triển đúng định hƣớng chính trị, 

tƣ tƣởng của Đảng, vừa đảm bảo quyền tự do, dân chủ cá nhân trong sáng tạo 

văn hóa, nghệ thuật, khoa học công nghệ trên cơ sở phát huy tính tự giác cao 

với mục đích đúng đắn. 

- Phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, các tổ chức sáng tạo 

văn hóa-văn nghệ trong việc vận động, tổ chức quần chúng, giới trí thức thực 

hiện nhiệm vụ văn hóa, làm chủ văn hóa. 

- Đi sát nắm chắc tình hình hoạt động trên lĩnh vực tƣ tƣởng, văn hóa; 

lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sắc bén, giúp các cơ quan nhà nƣớc thể chế hóa các 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng. Hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vƣớng 

mắc đối với ngành văn hóa trong quá trình triển khai nhiệm vụ quản lý nhà 

nƣớc. 

Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, phải xây dựng văn hóa 

từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nƣớc nhƣ Bác Hồ đã dạy “Đảng ta là đạo 

đức là văn minh”. Phải đặt mạnh việc giáo dục tƣ tƣởng Đạo đức Hồ Chí 

Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Văn hóa đạo đức và lối sống lành 

mạnh phải đƣợc thể hiện trƣớc hết trong mọi tổ chức Đảng, nhà nƣớc, đoàn 

thể, trong cán bộ, viên chức nhà nƣớc trong từng Đảng viên, hội viên ở các 

bậc cha mẹ các thầy, cô giáo. Từ sự gƣơng mẫu về mọi mặt của các tổ chức 

và từng cán bộ trong bộ máy Đảng, nhà nƣớc, đoàn thể mà phát huy vai trò 

lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”. Gƣơng mẫu là một nội dung, một phƣơng thức trọng yếu trong công 

việc lãnh đạo của Đảng. 

Quan tâm giáo dục lý tƣởng đạo đức và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. 

Có chính sách trọng ngƣời tài. 

Làm tốt công tác kiểm tra của Đảng trong việc xem xét tƣ tƣởng, đạo 

đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên. 

Để quán triện và thực hiện tốt Nghị quyết này các cấp ủy và tổ chức 

Đảng nghiêm túc xem xét trách nhiệm của mình rút ra những bài học kinh 
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nghiệm lãnh đạo văn hóa, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Tiến hành sinh 

hoạt chính trị tự phê bình và phê bình về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong 

toàn Đảng và bộ máy nhà nước, trước hết là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo 

và quản lý. Kết quả nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết phải đƣợc thể hiện 

trong việc xây dựng kế hoạch, chƣơng trình hành động của các cấp, các 

ngành, trong việc phát huy vai trò gƣơng mẫu về tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống 

văn hóa của cán bộ, Đảng viên, viên chức nhà nƣớc. 

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc là một bộ phận quan trọng của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 

của nƣớc ta, đòi hỏi ý chí cách mạng kiên định, trình độ chí tuệ và tính tự giác 

cao. Mỗi cán bộ, Đảng viên trƣớc hết là các ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ƣơng nêu cao vai trò gƣơng mẫu của ngƣời cộng sản, động viên, tổ chức nhân 

dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết, làm theo lời Bác Hồ “Muốn xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, trƣớc hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. 

Toàn Đảng, toàn dân ta ra sức phấn đấu để tổ quốc ta mãi mãi là quốc 

gia văn hiến, dân tộc ta là một dân tộc văn hóa, nền văn hóa nƣớc ta không 

ngừng phát triển xứng đáng với tầm vóc dân tộc ta trong lịch sử và trong thế 

giới hiện đại. 

 T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG ĐẢNG 

TỔNG BÍ THƢ 

 

Đã ký: LÊ KHẢ PHIÊU 
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PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH NGƢỜI CUNG CẤP THÔNG TIN 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGHỀ NGHIỆP ĐỊA CHỈ 

01 Đặng Thị Khuê Họa sĩ Số 21 nhà D6 Khuất 

Duy Tiến, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

02 Lƣơng Xuân 

Đoàn 

Nhà nghiên cứu và 

phê bình mỹ thuật 

Số 16/480 Ngõ Tƣờng 

An, Quận Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội 

03 Phan Cẩm 

Thƣợng 

Nhà nghiên cứu và 

phê bình mỹ thuật 

Đống Đa, Hà Nội 

04 Nghiêm Xuân Hà Nguyên Thƣ ký 

Trƣởng ban Văn hóa 

Văn nghệ TW (1986-

1989) 

Nhà số 8 ngách 20/49 

Vân Hồ 2, Hà Nội 

05 Nguyễn Văn 

Hạnh 

Nguyên Phó trƣởng 

Ban Văn hóa Văn 

nghệ TW (1986-

1989) 

38/7 Phạm Đôn, 

Phƣờng 10, Quận 5. 

Tp.HCM 

06 Quang Việt Nhà phê bình mỹ 

thuật, biên tập viên 

NXB Mỹ thuật 

44B Hàm Long- Hà Nội 

07 Lê Huy Tiếp Họa sĩ 1205-CT4 Chung cƣ 

Sông Đà, Mỹ Đình, Hà 

Nội 
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PHỤ LỤC 4 

4.1. ẢNH MINH HỌA VỀ MỘT SỐ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỸ 

THUẬT HÀ NỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI 

 

 

4.1.1. Đặng Thị Khuê, Giặc Mỹ, Sơn dầu (95 x115cm), 1980 

Nguồn: Tuyển tập Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.1.2. Đặng Thị Khuê, Đón thương binh về xã, Sơn dầu (93 x115cm), 1976 

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 
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4.1.3. Đỗ Thị Ninh, Công nhân đóng giầy, Sơn dầu (96 x 130cm), 1980 

Nguồn: http://www.vietnamfineart.com.vn 

 

4.1.4. Lƣơng Xuân Đoàn, Chiều trên đảo Hòn Tre, Lụa, 1980 

Nguồn: Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh (Tác giả chụp) 
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4.1.5. Lƣơng Xuân Đoàn, Hà Nội của tôi, Sơn dầu (100 x141cm), 1984 

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.1.6. Lê Anh Vân, Chiến lũy, Sơn dầu, 1984 

Nguồn: http://www.vietnamfineart.com.vn 
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4.1.7. Lê Anh Vân, Những người thợ lắp máy, sơn dầu (110x130cm), 1985 

Nguồn: Tuyển tập Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.1.8. Đặng Đức Sinh, Hồi ức về con đường, Sơn dầu, 1985 

Nguồn: http://www.vietnamfineart.com.vn 
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4.1.9. Đặng Đức Sinh, Ở mỗi xóm, Sơn dầu, 1984 

Nguồn: http://www.vietnamfineart.com.vn 

 

4.1.10. Lê Huy Tiếp, Cô gái và con chó trắng, Sơn dầu, 1975 

Nguồn: Tác giả chụp 

http://www.vietnamfineart.com.vn/
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4.1.11. Lê Huy Tiếp, Sáng tác, Sơn dầu (129x115cm), 1978  

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 
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4.2. ẢNH MINH HỌA VỀ MỘT SỐ TÁC PHẨM MỸ THUẬT CỦA 

CÁC HỌA SĨ HÀ NỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI 

 

4.2.1. Đặng Thị Khuê, Mẹ, Sơn dầu (80x106cm), 1995 

Nguồn: Vựng tập Triển lãm Changing Identity (Tác giả chụp) 

 

4.2.2. Đặng Thị Khuê, Linh hồn, Sắp đặt (289 x 240 x 80cm), 1996 

Nguồn: Vựng tập Triển lãm Changing Identity (Tác giả chụp) 
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4.2.3. Đặng Thị Khuê, Cái bát, Sơn dầu (70x86cm), 1997 

Nguồn: Vựng tập Triển lãm Changing Identity (Tác giả chụp) 

 

4.2.4. Đặng Thị Khuê, Đối thoại, Sắp đặt (108 x 108cm), 1998 

Nguồn: Vựng tập Triển lãm Changing Identity (Tác giả chụp) 
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4.2.5. Đặng Thị Khuê, Những ranh giới, Sắp đặt (76 x150 x 66cm), 2004 

Nguồn: Vựng tập Triển lãm Changing Identity (Tác giả chụp) 

 

4.2.6. Lê Huy Tiếp, Đợi, Sơn dầu, 1996 

Nguồn: http://www.vietnamfineart.com.vn 

http://www.vietnamfineart.com.vn/


189 

 

 

4.2.7. Lê Huy Tiếp, Eva trở về, Sơn dầu, 1997 

Nguồn: http://www.vietnamfineart.com.vn 

 

4.2.8. Lê  Anh Vân, Hầm Sông Đà, Sơn dầu, 1986 

Nguồn: http://www.vietnamfineart.com.vn 
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4.2.9. Lê Anh Vân, Phía trước, Chất liệu tổng hợp, 1997 

Nguồn: http://www.vietnamfineart.com.vn 

 

4.2.10. Lê Anh Vân, Ký ức những ngọn đèn, sơn dầu, 1999 

Nguồn: http://www.vietnamfineart.com.vn 

http://www.vietnamfineart.com.vn/
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4.2.11. Lê Bá Đảng, Ngựa, Sơn dầu (67x51cm), 1988 

Nguồn: Sách Mỹ thuật Thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.2.12. Vi Kiến Thành, Không nhà, Sơn dầu (170x140cm), 1986 

Nguồn: Tuyển tập Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX (Tác giả chụp) 
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4.2.13. Tạ Quang Bạo, Vọng phu, Gỗ (134cm), 1993 

Nguồn: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Tác giả chụp) 

 

4.2.14. Nguyễn Tƣ Nghiêm, Gióng, Sơn dầu (100x120cm), 1990 

Nguồn: http://www.vietnamfineart.com.vn 
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4.2.15. Nguyễn Hữu Ngọc, Phỗng, Sơn dầu, 1987 

Nguồn: Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh (Tác giả chụp) 

 

4.2.16. Nguyễn Quốc Hội, Mộng du, Sơn dầu (88x178cm), 1995 

Nguồn: Tác giả 
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4.2.17. Hoàng Hồng Cẩm, Thiếu nữ và đèn dầu, Sơn dầu (80x100cm), 1995 

Nguồn: Tác giả 

 

4.2.18. Hoàng Hồng Cẩm, Người đàn bà trên nền đỏ, Sơn dầu (80x100cm), 1996 

Nguồn: Sách Mỹ thuật Thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 
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4.2.19. Hoàng Hồng Cẩm, Chiều vàng, Sơn dầu (120x150cm), 1999 

Nguồn: Tuyển tập Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.2.20. Trần Lƣu Hậu, Rừng tre, Sơn dầu, 1997 

Nguồn: http://www.vietnamfineart.com.vn 
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4.2.21. Nguyễn Đình Đăng, Tiếng kèn thứ năm, sơn dầu (93x120 cm), 1990 

Nguồn: Nguyen Dinh Dang‟s Blog 

 

4.2.22. Trần Lƣu Hậu, Sa Pa, Acrylic (80x110cm), 2005 

Nguồn: Tác giả 
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4.2.23. Nguyễn Xuân Tiệp, Trở về, Sơn dầu, 1993 

Nguồn: Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh (Tác giả chụp) 
 

 

4.2.24. Nguyễn Xuân Tiệp, Trẻ chăn trâu hát, Sơn dầu (80x110cm), 1991 

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 
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4.2.25. Thành Chƣơng, Trung thu , Sơn mài (90x70cm), 1999 

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.2.26. Lê Trí Dũng, Gà , Bột màu (80x100cm), 1993 

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 
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4.2.27. Trƣơng Đình Hào, Thợ gốm , Sơn dầu (100x140cm), 1999 

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.2.28. Hà Trí Hiếu, Du ca, Sơn dầu (100x140cm), 1996 

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 
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4.2.29. Hoàng Phƣợng Vỹ, Thổi sáo, Sơn dầu (105x1200cm), 1999 

Nguồn: Sách Mỹ thuật Thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.2.30. Lê Văn Sửu, Chiếc bình phong, Acrylic (79x109cm), 1999 

Nguồn: Tác giả 
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4.2.31. Lê Thông, Mảnh gương, Sơn dầu (110x145cm), 1997 

Nguồn: Sách Mỹ thuật Thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.2.32. Đỗ Phấn, Nhức nhối da cam, Sơn dầu (155x230cm), 2000 

Nguồn: Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh (Tác giả chụp) 



202 

 

 

4.2.33. Đặng Xuân Hòa, Chân dung tự họa, Sơn dầu, 1998 

Nguồn: Huỳnh Bội Trân (Tác giả chụp) 

 

4.2.34. Đặng Xuân Hòa, Hoa mào gà, Sơn dầu (40x60cm), 1993 

Nguồn: Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh (Tác giả chụp) 
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4.2.35. Đào Quốc Huy, Đô thị ngột ngạt, Sơn dầu (150x150cm), 1997 

Nguồn: Tuyển tập Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.2.36. Đào Quốc Huy, Thời đại mới, Sơn dầu (150x150cm), 1999 

Nguồn: Sách Mỹ thuật Thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 
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4.2.37. Đào Quốc Huy, Hạnh phúc vàng, Sơn dầu, (189x189cm), 2000 

Nguồn: Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh (Tác giả chụp) 

 

4.2.38. Đào Quốc Huy, Người giấy, Sơn dầu, (189x189cm), 2000 

Nguồn: Tạp chí Thông tin Mỹ thuật  (Tác giả chụp) 
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4.2.39. Diệp Quý Hải, Năm bơ xát, Sơn mài (70x90cm), 1995 

Nguồn: Tuyển tập Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.2.40. Phạm Luận, Nắng trên phố Hà Nội, Sơn dầu (90x98cm), 2000 

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 
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4.2.41. Lê Quảng Hà, Prison No4, Sơn dầu (64 x 77cm), 1997 

Nguồn: Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh (Tác giả chụp) 

 

4.2.42. Lê Quảng Hà, Công xưởng, Sơn mài (80 x 200cm), 2000 

Nguồn: Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh (Tác giả chụp) 
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4.2.43. Lê Quảng Hà, Chân dung tự họa, Sơn dầu, 2002 

Nguồn: Huỳnh Bội Trân (Tác giả chụp) 

 

4.2.44. Lê Thiết Cƣơng, Hạt gạo, Sơn dầu (100x80cm), 2005 

Nguồn: Tác giả 
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4.2.45. Lê Thiết Cƣơng, Mục đồng, Bột màu (52x77cm), 1996 

Nguồn: Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh (Tác giả chụp) 

 

4.2.46. Đào Hải Phong, Phong cảnh, Sơn dầu (78,5x53,5cm), 1995 

Nguồn: Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh (Tác giả chụp) 
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4.2.47. Đinh Quân, Trăng rằm, Sơn mài (120x120cm), 1999 

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.2.48. Công Quốc Hà, Thiếu nữ cầm quạt tre, Sơn mài (80x60cm), 1997 

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 
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4.2.49. Đinh Công Đạt, Kiến, Composite phủ sơn, 1999 

Nguồn: Soi.com 

 

4.2.50. Đinh Công Đạt, Nam sinh 1, Composite phủ sơn (50x32x26cm) 

Nguồn: http://greenpalmgallery.com 
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4.2.51. Đỗ Thị Ninh, Chân dung nữ họa sĩ, Sơn dầu (90 x80cm), 2000 

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.2.52. Nguyễn Trọng Cần, Khổ hạnh, Sơn thếp (90cm), 2000 

Nguồn: Tuyển tập Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX (Tác giả chụp) 
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4.2.53. Nguyễn Quốc Huy, Chùa Kim Liên, Sơn mài (100x100cm), 1998 

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.2.54. Nguyễn Quốc Huy, Đường Giải Phóng, Sơn mài (160x160cm), 2000 

Nguồn: Tuyển tập Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX (Tác giả chụp) 
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4.2.55. Đinh Thị Thắm Poong, Phụ nữ H’Mông, Giấy Dó (60x80cm), 1999 

Nguồn: Tuyển tập Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX (Tác giả chụp) 

 

4.2.56. Phạm Bình Chƣơng, Phố Hàng Buồm, Sơn dầu, 1998 

Nguồn: Sách Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ XX (Tác giả chụp) 
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4.2.57. Lê Anh Vân, Bên trong 2, sơn dầu, 2006 

Nguồn: http://www.vietnamfineart.com.vn 

 

4.2.58. Đinh Ý Nhi, Các cô con gái của ông Nguyên VI, Gouache trên giấy 

(50x80cm), 2006 

Nguồn: Vựng tập Triển lãm Changing Identity (Tác giả chụp) 
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4.2.59. Đinh Ý Nhi, Các cô con gái của ông Nguyên III, Gouache trên giấy, 

(77x100cm), 2005 

Nguồn: Vựng tập Triển lãm Changing Identity (Tác giả chụp) 

 

4.2.60. Trần Lƣơng, Nghệ thuật Trình diễn, 2001 

Nguồn: Huỳnh Bội Trân (Tác giả chụp) 
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4.2.61. Trần Lƣơng, Hòa tan 3 trong 1, Chất liệu tổng hợp (120x240cm), 2004 

Nguồn: Tác giả 

 

4.2.62. Trần Lƣơng, Quá khứ bảng lảng, Sắp đặt-Video art, 2004 

Nguồn: Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh (Tác giả chụp) 
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4.2.63. Lê Thanh Minh, Sơn dầu 

Nguồn: Apricot Gallery 

 

4.2.64. Trƣơng Tân, Hãy mở mắt ra (140x160cm) 

Nguồn: Sách Hội họa Việt Nam đƣơng đại (Tác giả chụp) 

 


