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     ắ            ới của luận án   

- Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về mỹ thuật Hà 

Nội thời kỳ đổi mới dưới góc độ văn hóa học: Hình thành một bức tranh tổng quan về 

bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa tác động đến mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi 

mới; Cung cấp một số tư liệu về mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới.  

- Tiếp cận từ góc độ văn hóa học, diện mạo mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới 

thể hiện tinh thần hậu hiện đại mang màu sắc Việt Nam với đặc điểm như đan xen 

nhiều loại hình loại thể trong sáng tác; do dự trong tiếp nhận các giá trị văn hóa; 

xuất hiện tư tưởng thương mại hóa trong mỹ thuật. Những đặc điểm đó có đóng 

góp nhất định trong sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam đương đại. 

- Luận án chỉ ra  những xu hướng phát triển của mỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu 

hóa, công nghiệp hóa và giao lưu văn hóa hiện nay. Những xu hướng này thể hiện sự 

phong phú, đa dạng, tự do sáng tạo và dân chủ hóa trong hoạt động mỹ thuật. 

- Luận án đã khái quát hóa kết quả nghiên cứu thành những vấn đề đặt ra và 

bài học từ sự phát triển mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới. 

 

Hà Nội, ngày    tháng  năm 2017  
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