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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 được 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 hướng 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 

được 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, chưa được nghiên cứu một cách toàn diện. 

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

là một hướng đi mới trong nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam từ trước 

tới nay; nhằm đưa 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 đương 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 nước, cũng đồng nghĩa là trung tâm của 

một nền mỹ thuật đặc sắc, giàu truyền thống. Sự ra đời của Trường 

Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1925, khiến nơi đây còn được 

ghi nhận như cái nôi của mỹ thuật Việt Nam. Gắn liền với lịch sử đất 

nước, con người Việt Nam, những bước thăng trầm của lịch sử mỹ 

thuật Hà Nội hiện đại cũng đã có con đường phát triển khá gập ghềnh. 
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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 nước suốt hơn nửa thế 

kỷ của hai cuộc kháng chiến, và sau đó là sự ngưng lặng, chậm chạp 

khi chịu ảnh hưởng của cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp 

trong hơn mười 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 thưởng thức nghệ thuật, không tạo được môi trường 

kích thích cần thiết, sáng tạo cá nhân cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng 

không nhỏ. Khác với TP. Hồ Chí Minh, mỹ thuật Hà Nội với tư cách là 

một thành phố thủ đô- trung tâm chính trị của cả nước, 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 đường 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 đường lối đổi mới toàn diện đất nước; 

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, đưa văn 

học, nghệ thuật và văn hóa phát triển lên một bước 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, nhưng việc Nghị quyết 05-NQ/TW đặt ra vấn đề các 

văn nghệ sĩ phải hoạt động như thế nào để phát huy được đầy đủ khả 

năng sáng tạo cá nhân, các thử nghiệm trong mỹ thuật chính thức nhận 

được sự ủng hộ, khuyến khích. Những chủ trương cởi mở của Đảng 

như “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 người và xã hội được nghệ thuật phản ánh với 

nhiều góc độ, đặt ra những câu hỏi mang tính phản biện... tạo ra những 
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sắc thái mới chưa 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 

hướng tới sự phát triển đa dạng phong phú cả về đề tài lẫn phương 

pháp thể hiện.  

Sự gia tăng lượng 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 sưu tập tranh nước 

ngoài đã hình thành một thị trường mỹ thuật ở Hà Nội. Đời sống vật 

chất của các nghệ sĩ và gia đình của họ được cải thiện, tạo động lực để 

các họa sĩ tiếp cận thị trường nghệ thuật quốc tế.  

Làn gió đổi mới đã giúp cho mỹ thuật Hà Nội đã có bước phát 

triển vượt bậc, tạo ra những giá trị đặc trưng 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 hưởng văn hóa, các trào lưu mỹ thuật nước 

ngoài, các trào lưu văn hóa toàn cầu như 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 như thế nào trước sự thay đổi của các điều kiện 

về bối cảnh như mở cửa, đổi mới, tự do trong tư duy và thực hành 

nghệ thuật, tiếp thu các trào lưu văn hóa toàn cầu, thị trường mỹ thuật 

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

Thực tế sống động, phong phú như vậy, nhưng 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 
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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 dưới 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 

Luận án tập trung nhận diện mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới; để 

từ đó đánh giá thực trạng, thành tựu cũng như 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 được nghiên cứu ở trong và ngoài nước. 

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

bàn thành phố Hà Nội.  

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

2006. Năm 1986 được coi là mốc thời gian đánh dấu sự đổi mới toàn 

diện của đất nước ta trên nhiều phương diện.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

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

thuật học, trong đó phương pháp Văn hóa học là chủ đạo.  

- Phương pháp tra cứu tài liệu. 

- Phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích tài liệu. 

- Phương pháp phỏng vấn sâu. 

5. Câu hỏi nghiên cứu 

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

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

quan trọng như 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 như thế nào 

trước sự thay đổi của các điều kiện về bối cảnh như mở cửa, tự do 

trong tư duy và thực hành nghệ thuật, thị trường mỹ thuật sôi động 

nhờ khách du lịch, đời sống kinh tế được cải thiện cũng như các trào 

lưu văn hóa toàn cầu được 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 như bài học kinh nghiệm từ bước phát triển đó? 

6. Những đóng góp của luận án 

- Về phương 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 được nghiên 

cứu ở trong và ngoài nước; Vận dụng lý thuyết hậu hiện đại để nghiên 
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cứu mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới, đóng góp một hướng nghiên cứu 

mới trong nghiên cứu văn hóa học nghệ thuật.  

- Trên phương 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 tư 

liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu.  

- Những kết quả đạt được 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 chương: 

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

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

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

Chương 4: Những vấn đề đặt ra và bài học kinh nghiệm từ sự 

phát triển của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới  

 

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 

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

Hai vấn đề chính: (1) Luận giải về phân kỳ lịch sử mỹ thuật Việt 

Nam; (2) Việc giới thuyết phạm vi thời gian của thời kỳ đổi mới; thể 

hiện trong N.Taylor  (1997), The artist and the state: the polictics of 

painting and national identity in Hanoi, Viet Nam, 1925-1995 [199]; 

Boi Tran Huynh (2005), Vietnamesese Aesthetics from 1925 onwards 

(Tiến sĩ) [206]. 

Các công trình trên đều khẳng định vai trò quan trọng của Trường 

Cao đảng Mỹ thuật Đông Dương. Thêm vào đó, có: Corinne de 
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Ménonville (2003), La peinture vietnamienne, une aventure entre 

tradition et modernité [207]. 

Vấn đề (3) giới thuyết khái niệm mỹ thuật Việt Nam hay mỹ 

thuật Hà Nội cũng bước đầu xuất hiện ở một số công trình, trong đó có 

các công trình nghiên cứu của N.Taylor  như “Vietnamese Anti-art and 

Anti-Vietnamese Artists: Experimental Performance Culture in Ha 

Noi’s Alternative Exhibition Spaces” [203].   

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

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

N.Taylor mở rộng hơn với khái niệm thế giới nghệ thuật ở Hà Nội.  

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

Các nghiên cứu tập trung đến vai trò của nhà trường, vai trò của 

quản lý văn hóa, thay đổi nhận thức về giới, về xã hội và ảnh hưởng 

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

thuật, giới, tính dục và chủ nghĩa toàn cầu như: N.Taylor  (1997), The 

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

Hanoi, Viet Nam, 1925-1995 (Tiến sĩ) [199]; N.Taylor  (2004), Painters 

in Hanoi: an ethnography of Vietnamese art [201]; Boi Tran Huynh 

(2005), Vietnmesese Aesthetics from 1925 onwards (Tiến sĩ) [206]; 

N.Taylor  (2005), Why have there been no great Vietnamese artists? 

[202]; Natalia Kraevskaia, Nghệ thuật Việt Nam: Cái nhìn của nhà buôn 

tranh nước ngoài [84];  Natalia Kraevskaia (8/2000), “Mỹ thuật đương 

đại Việt Nam- sự thay đổi, sự trì trệ, tiềm năng, chiến lược” [83]; Natalia 

Kraevskaia, Lisa Drummond (Uyên Ly dịch) (10/2011), “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 

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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Các công trình nghiên cứu về mỹ thuật dưới góc độ văn hóa học 

ở Việt Nam còn khá hạn chế. Tiêu biểu: Chu Quang Trứ (2002), Văn 

hóa Việt Nam, nhìn từ mỹ thuật [115]. Ngoài ra, còn có công trình của  

Nguyễn Văn Cường (2016), Hội họa Việt Nam giai đo n 1 25 – 1 45 

nhìn từ góc độ văn hóa (Tiến sĩ) [18], Đại học Văn hóa Hà Nội, đi vào 

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

góc độ văn hóa học. 

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

diện lý thuyết 

(1) Luận giải về phân kỳ lịch sử mỹ thuật Việt Nam: Nguyễn Quân 

(2010), Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 [128]; Nguyễn Quân (6/2001), 

“Phân kỳ lịch sử mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX” [127]; Quang Phòng 

(2001), Mỹ thuật thủ đô Hà Nội thế kỷ 20 [123]; Bùi Như Hương 

(12/2008), “Nghệ thuật hiện đại Việt Nam- Tiến trình và bản sắc” [77]; 

Trần Khánh Chương (2012), Mỹ thuật Hà Nội thế kỷ XX [16]. 

(2) Giới thuyết các khái niệm, trong đó có khái niệm mỹ thuật 

đổi mới đã được đề cập đến trong Hội thảo 20 năm mỹ thuật thời kỳ 

đổi mới 1 86-2006 (2006) tại Viện Mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ 

thuật Hà Nội.  

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

(1) Về chủ nghĩa hậu hiện đ i: Hội thảo Nghệ thuật Việt Nam 

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

Viện Mỹ thuật - Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội tổ chức và 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]. 

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

Nguyễn Quân (2010), Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 [28]; Bùi Như 



11 

 
Hương (6/2002), “Hội họa mới thập kỷ 90 và những đổi mới” [76]; 

Bùi Như Hương, Phạm Trung (2013), Nghệ thuật đương đ i Việt Nam, 

1990-2010 [78]; Hội thảo Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 [160]. Ngoài 

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

bước phát triển” [29]; 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: Hội thảo Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 [160]; Hội thảo Mỹ 

thuật Trẻ thời kỳ đổi mới (1986-2006) tổ chức ngày 6/12/2006; Hội 

thảo 20 năm mỹ thuật thời kỳ đổi mới 1986-2006 (2006) tại Viện Mỹ 

thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. 

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

Luận án 

- Thứ nhất, nhìn chung, các học giả ngoài nước và trong nước 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 nghệ thuật.  

- Thứ hai, bởi nhiều lý do, 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 ra hiện tượng, nhận diện sự khác biệt của mỹ thuật Việt Nam so 

với thế giới.  

- Thứ ba, những luận điểm đưa ra mới chỉ dừng ở những nhận 

xét, đánh giá mang tính chủ quan, xuất phát từ kinh nghiệm nhằm đưa 

ra trao đổi; chưa được rõ nét, thiếu hệ thống, lặp đi lặp lại, thiếu cơ sở 

lý luận làm nền tảng.  

Từ việc tổng thuật các công trình đã nghiên cứu, tác giả Luận án 

nhận thấy cần đi sâu vào nghiên cứu nhận diện diện mạo, đặc điểm của 

mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới bằng lý thuyết hậu hiện đại; từ đó 

đánh giá thành tựu của mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới và bài học 

kinh nghiệm. 
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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  

Mỹ thuật thế kỷ XX đã phát triển thành một xu hướng xã hội và 

văn hóa vượt khỏi nội hàm của khái niệm mỹ thuật theo cách hiểu 

truyền thống. Do đó, trên thế giới hiện có xu hướng sử dụng thuật ngữ 

Nghệ thuật thay cho Mỹ thuật với các thành tố nội hàm phong phú 

hơn. Tác giả Luận án đưa ra một định nghĩa về mỹ thuật làm định 

hướng cho việc nghiên cứu: Mỹ thuật là một lo i hình nghệ thuật sử 

dụng hình thức biểu đ t bằng ngôn ngữ t o hình như đường nét, hình 

khối, màu sắc, ánh sáng… với nhiều chất liệu và phương tiện chuyển 

tải khác nhau.  

1.2.1.2. Mỹ thuật Hà Nội 

Trước đổi mới, Hà Nội với tư cách là thành phố thủ đô có phần 

khép kín, “đóng” về văn hóa, mỹ thuật phát triển với phong cách hiện 

thực xã hội chủ nghĩa đã tồn tại từ lâu; do đó, sau khi đổi mới, mở cửa, 

sức ép trước các luồng văn hóa bên ngoài tràn vào là rất lớn. 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. Để làm cơ sở cho các 

nghiên cứu tiếp theo, tác giả Luận án xác định nội hàm của thuật ngữ 

Mỹ thuật Hà Nội như 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. Do 

đó, trong phạm vi Luận án, mỹ thuật Hà Nội cũng đồng nghĩa với mỹ 

thuật ở Hà Nội và được sử dụng thống nhất là mỹ thuật Hà Nội. 

1.2.1.3. Thời kỳ đổi mới 

1986-2006 là giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới. Khoảng thời 

gian này được xem là một chu kỳ phát triển của mỹ thuật Hà Nội, từ 

hình thành (năm 1986), phát triển thịnh vượng (thập niên 90)  rồi đi 

đến trì trệ, suy thoái (sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1998).  
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1.2.2. Lý thuyết nghiên cứu  

1.2.2.1. Lý thuyết hậu hiện đ i 

Trong phạm vi Luận án, chủ nghĩa hậu hiện đại được xác định là 

một trào lưu văn hóa toàn cầu thể hiện tính đa văn hóa, chấp nhận sự 

khác biệt, lai tạp thể hiện mong muốn hòa nhập với thế giới; sự hoài 

nghi đối với mọi chân lí được coi hoặc hy vọng sẽ trở thành cái phổ 

quát, tuyệt đối hoặc tối hậu; thật giả lẫn lộn; thương mại hóa sản phẩm 

hàng hóa văn hóa.  

1.2.2.1. Vận dụng lý thuyết hậu hiện đ i trong việc nhận diện mỹ 

thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới 

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 nước ngoài, trong đó có văn 

hóa hậu hiện đại, một cách sâu rộng nhất so với trước 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 phương Tây. 

Thứ hai, các họa sĩ sinh sống và làm việc ở Hà Nội có sự tiếp cận 

thị trường mỹ thuật nhanh nhạy hơn so với các họa sĩ ở các địa phương 

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 trưng 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 

trong thời kỳ đổi mới do tính chất tự do trong sáng tạo được đề cao hơn 

các thời kỳ trước 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 sẽ tạo ra bước phát triển, những thành 

tựu nhất định cho mỹ thuật Việt Nam; từ đó có thể rút ra những bài 

học kinh nghiệm. 
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Tiểu kết chƣơng 1 

Tổng quan tình hình sưu 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 nước chủ yếu tiếp cận ở góc độ 

lịch sử nghệ thuật. Việc nghiên cứu mỹ thuật, đặc biệt dưới góc độ văn 

hóa học còn khiêm tốn. Giới thuyết khái niệm công cụ mỹ thuật Hà 

Nội là một trong những đóng góp và làm cơ sở để triển khai các nội 

dung tiếp theo trong Luận án.  

 

Chƣơng 2 

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỸ THUẬT HÀ NỘI 

THỜI KỲ ĐỔI MỚI  

2.1. Công cuộc đổi mới triệt để, toàn diện đất nƣớc  

2.1.1. Tạo điều kiện cho kinh tế và du lịch phát triển, cải thiện đời 

sống của nhân dân 

Về tổng quan, Việt Nam sau chiến tranh là một nước 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 chưa ổn định, có nhiều khó 

khăn phức tạp, việc xây dựng lại đất nước được diễn ra dưới bối cảnh: 

Thiên tai, địch họa; tăng dân số cơ học; những sai lầm  trong quản lý 

kinh tế vĩ mô. 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 người dân. 

Đường lối đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần thứ VI của 

Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng, trong đó nhằm hướng tới việc thu 

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để tái thiết đất nước; giúp cho nguồn 

vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng và là yếu tố quan 

trọng quyết định sự tăng trưởng kinh tế nói chung và sự phát triển của 

thị trường mỹ thuật ở Hà Nội nói riêng trong những năm sau đó.  

2.1.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mỹ thuật Hà Nội  
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Thứ nhất, có thể dễ dàng nhận thấy, chính sách đổi mới hướng tới 

nguồn vốn đấu tư từ nước ngoài đã thu hút được rất nhiều các tổ chức, 

doanh nghiệp ngoại quốc đến đầu tư ở Việt Nam, góp phần không nhỏ 

vào công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế.  

Thứ hai, nâng cao mức sống, cải thiện đời sống vật chất, giải quyết 

những khó khăn trong tiêu dùng. 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.  

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 trước đây. 

2.2. Các Nghị quyết về văn hóa của Đảng mở đƣờng cho văn hóa 

nghệ thuật 

2.2.1. Nghị quyết số 05-NQ/TW: Cánh cửa của tự do sáng tác đối với 

văn học nghệ thuật 

2.2.2. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII: Cánh cửa phát triển toàn 

diện của văn hóa Việt Nam 

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 

Cũng như trong kinh tế, trong văn hóa nghệ thuật, vào những 

khoảng thời gian trước đổi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực mỹ thuật 

cũng có không ít các hiện tượng phá rào, tìm tòi cách làm mới ngôn 

ngữ thể hiện mới làm thay đổi bộ mặt của nghệ thuật cách mạng trong 

nỗ lực làm cho mỹ thuật phong phú hơn. Bản thân họ luôn mong muốn 

có được sự cởi trói, sự giải phóng trong sáng tạo chứ không đợi đến 

khi điều này được khẳng định trong Nghị quyết 05-NQ/TW. Nhu cầu 

sáng tạo tự thân đó được thúc đẩy thông qua một số sự kiện văn hóa, 

mỹ thuật dưới đây: 

Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1 80 

Đ i hội lần II của Hội Mỹ thuật Việt Nam (1 83) 
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Các triển lãm cá nhân 

Cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với các văn nghệ sĩ. 

2.3.2. Xuất phát từ việc tiếp nhận tư tưởng văn hóa phương Tây 

Việc tiếp nhận tư tưởng văn hóa phương Tây diễn ra từ khá sớm, 

ngay từ khi thành lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, nhưng 

ở thời kỳ đổi mới, các họa sĩ bị ảnh hưởng và chịu tác động rõ rệt hơn, 

thông qua số lượng họa sĩ lựa chọn cho mình các quan niệm biểu đạt 

mới mẻ ngày càng tăng nhanh. 

Tiểu kết chƣơng 2 

Tất cả những điều kiện kinh tế- chính trị, văn hóa, mỹ thuật trong đó 

từ vai trò nhu cầu sáng tạo tự thân của các họa sĩ được thúc đẩy thông qua 

hàng loạt các sự kiện chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, việc tiếp nhận 

những ảnh hưởng 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 được trình bày cụ thể trong chương 3. 

 

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 

Tư tưởng 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,  Lương Xuân Đoàn, Lý Trực Sơn, Thành Chương…  

Thế hệ thứ hai có số lượng đông đảo hơn so với thế hệ trước. Các 

họa sĩ tiêu biểu của thế hệ này như: Trương Tân, Trần Lương, Hà Trí 
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Hiếu, Phan Gia Hương, Trần Trọng Vũ, Phạm Quang Vinh, Nguyễn 

Thanh Bình, Nguyễn Tấn Cương, Đỗ Hoàng Tường, Trần Văn Thảo, 

Bùi Mai Hiên, Vi Kiến Thành, Nguyễn Xuân Tiệp, Đào Minh Tri, 

Phạm Luận, Phan Cẩm Thượng, Hoàng Hồng Cẩm, Nguyễn Kim Quang, 

Đặng Xuân Hòa, Hứa Thanh Bình, Đào Châu Hải, Trần Hoàng Cơ, Phan 

Phương Đông, Nguyễn Như Ý, Nguyễn Hữu Ngọc, Nguyễn Kim Quang, 

Vũ Thăng, Trịnh Quốc Chiến, Lưu Thế Hân, Trần Nguyên Hiếu, Đỗ Minh 

Tâm, Võ Xuân Huy, Đỗ Phấn, Trần Trọng Vũ, Đinh Thị Thắm Poong, Lê 

Thiết Cương, 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 Phương…   

Thế hệ thứ ba của đổi mới, còn được gọi là thế hệ họa sĩ trẻ điển hình 

như: Phạm Bình Chương, Lý Trần Quỳnh Giang, Nguyễn Trường Linh, 

Nguyễn Thanh Hoa, Đặng Phương Việt, Nguyễn Minh Thành, Đào Quốc 

Huy, Nguyễn Ngọc Dân, Lê Lạng Lương, Nguyễn Đình Quang, Lương 

Lưu Biên,  Vũ Đình Tuấn, Nguyễn Nghĩa Phương, Nguyễn Trí Mạnh… 

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 

Mỹ thuật Hà Nội, 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. Từ những trào lưu mỹ thuật hiện đại như Trừu tượng, Siêu 

thực, Biểu hiện… đến sự phát triển nở rộ của những thử nghiệm nghệ 

thuật mới như Nghệ thuật Sắp đặt, Nghệ thuật Trình diễn, Pop Art, 

Video Art, Sound Art… được các họa sĩ, đặc biệt là các họa sĩ khai 

thác một cách nhiệt tình. Những trào lưu nghệ thuật đó đã được tiếp 

thu một cách đa dạng; và quan trọng là tất cả không chỉ có một chuẩn 

mực. Tất cả các chuẩn mực về một tác phẩm mỹ thuật trở nên tương 

đối. Về mặt mỹ thuật học, ngay trong các loại hình nghệ thuật mới vừa 

nêu lại là sự pha trộn, đan xen giữa các hình thức nghệ thuật khác nhau 



18 

 
như 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... Chưa kể đến, 

khi du nhập vào Việt Nam, các loại hình nghệ thuật mới này lại được tiếp 

tục pha trộn với các yếu tố bản địa khác, như đề tài, chất liệu, vật liệu....  

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.  

Sự pha trộn, đan xen đó làm loãng đi tính chất thuần nhất trong đề tài 

và cách thức thể hiện; và có thể xem như một biểu hiện tương 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 tương đồng với sự hoài nghi trong lý 

thuyết hậu hiện đại, nếu soi chiếu từ lý thuyết của Lyotard.  

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. Có nhiều lý do cho hiện tượng 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 hướng tới mảng đề tài về các vấn đề của xã 

hội đương 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 đương đại, với 

những thông điệp về chính trị và xã hội; phê phán xã hội tiêu thụ, số 

phận người 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 được 

các họa sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ thị giác, đề cập đến.  

Thứ hai, đó là sự do dự, băn khoăn trong việc kế thừa những giá trị 

văn hóa nhân loại du nhập vào nước ta khi đổi mới, mở cửa. Những giá 

trị đó mặc dù được một số họa sĩ tiếp nhận theo nhiều cách thức ứng xử 

khác nhau, nhưng cũng dấy lên những tranh cãi xung quanh cách thức 
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phổ biến, truyền bá lý thuyết hay những quan niệm của các trào lưu mỹ 

thuật đương đại phương Tây; thậm chí có rất nhiều mâu thuẫn nảy sinh 

giữa các thế hệ họa sĩ khác nhau trong cộng đồng nghệ thuật. 

3.1.3. Xuất hiện tư tưởng thương mại hóa 

Tính có thể tái tạo của văn hóa tiêu dùng thể hiện một đặc trưng 

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 thượng. 

Bất kỳ cái gì cũng có thể được tái tạo miễn là có nhu cầu. Trong mỹ 

thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới, tính có thể tái tạo của văn hóa tiêu dùng 

được biểu hiện ở tính chất thật giả lẫn lộn, thái độ thương mại hóa 

trong thị trường mỹ thuật.  

Hiện tượng tranh giả, tranh nhái thể hiện rõ nét tính chất thật giả 

lẫn lộn, thái độ thương mại hóa mỹ thuật, khai thác triệt để lợi nhuận 

từ mỹ thuật.  

Tính chất thật giả lẫn lộn trong mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới 

rõ nét hơn ở cách thức họa sĩ ký gửi tranh và phương thức thanh toán 

tại các gallery. 

Như vậy, đặc điểm khác biệt của thị trường mỹ thuật Hà Nội 

khiến cho tính chất thật giả lẫn lộn, thương mại hóa trong mỹ thuật 

càng sâu sắc hơn. hay nói cách khác, 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 

Tiếp cận từ văn hóa học, diện mạo của mỹ thuật Hà Nội, theo tác 

giả Luận án được biểu hiện bằng những đặc điểm và xu hướng mỹ 

thuật cụ thể, mang tinh thần hậu hiện đại. Những biểu hiện này không 

mang tính tiêu cực, bởi trước tình hình đang tiến triển lúc đó của sự 

đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực thì đặc điểm đó xuất hiện trong 

mỹ thuật là tất yếu.  
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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 

Tâm thức hậu hiện đại được thể hiện thông qua mỹ thuật, với các 

đặc tính về tính lai tạp; tính chất hoài nghi và tính chất thật giả lẫn lộn, 

thương mại hóa, mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới mới dừng ở một tinh 

thần hậu hiện đại riêng biệt. Tuy nhiên, cũng như 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. 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 rõ nét của tinh thần hậu hiện đại.  

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 được hiểu như sự tôn 

trọng cá nhân, tôn trọng cá tính sáng tạo, nhìn nhận cá nhân như 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. Sự khai phóng cá nhân đã tạo ra những thế 

hệ họa sĩ đổi mới khá đa dạng trong phong cách, cá tính sáng tạo.  

4.1.2. Cổ xúy cho việc phát triển tính đa dạng 

Tinh thần hậu hiện đại khi được tiếp cận ở Việt Nam đã góp phần 

làm phong phú các công cụ biểu đạt của mỹ thuật. Ở Hà Nội, trước đổi 

mới, do sự độc tôn của phong cách hiện thực xã hội chủ nghĩa nên việc 

phát triển tính đa dạng trong mỹ thuật có phần hạn chế. Chấp nhận 

được sự đa dạng đòi hỏi phải có sự đổi mới tư duy rất kiên quyết từ 
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hoạt động lãnh đạo, quản lý, sáng tạo và thưởng thức mỹ thuật. Có 

những quan niệm, trào lưu nghệ thuật mang tính thử nghiệm không 

thuận theo quan niệm của nhiều người, gây nhiều tranh cãi, nhưng nó 

vẫn tồn tại và được một số họa sĩ sử dụng làm phương tiện để biểu đạt 

khả năng sáng tạo của mình, bởi một nền mỹ thuật đa dạng, phong phú 

là phải như vậy. Có thể sự đan xen, sự do dự, tư tưởng thương mại 

hóa, ở chừng mực nào đó làm thay đổi văn hóa truyền thống, nhưng 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. 

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 như những xu hướng 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.  

Xu hướng truyền thống- cách tân 

Xu hướng cách tân 

Xu hướng bảo thủ 

4.1.3. Thúc đẩy dân chủ hóa trong hoạt động mỹ thuật 

Dân chủ hóa được 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. Đầu tiên, hoạt 

động mỹ thuật đi vào phương thức xã hội hóa các hoạt động tổ chức 

trưng bày, thưởng thức và tiêu thụ tác phẩm mỹ thuật như một sản 

phẩm hàng hóa văn hóa. Ngoài Hội nghề nghiệp, còn có cá nhân hay 

các gallery tư nhân và bản thân các họa sĩ đứng ra tự tổ chức.  

Dân chủ hóa còn được thể hiện trong việc tự do phê bình.  

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 
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Triển lãm và bán tranh thường xuyên làm thay đổi điều kiện sống 

và kích thích sự lao động, sáng tạo nghệ thuật của các hoạ sĩ nhưng 

chính với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, gallery rất dễ dàng thay đổi 

hướng 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. 

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. 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 được biểu đạt bằng ngôn ngữ tạo hình mới 

như Nghệ thuật Trình diễn, Nghệ thuật Sắp đặt có phần phản cảm, đi 

ngược lại thuần phong mỹ tục, văn hóa của dân tộc. 

4.2. Bài học kinh nghiệm  

4.2.1. Chú trọng giao lưu, hội nhập văn hóa 

Phải 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 hưởng 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 tư tưởng thương mại hóa trong mỹ thuật phát triển 

với tốc độ nhanh chóng hơn. 

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 

thường. Khi cánh cửa giao lưu 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. 

4.2.2. Đề cao bản lĩnh nghệ thuật chân chính 

Tính chất thương mại hóa không phải không có những tác động 

tích cực đến mỹ thuật Hà Nội; chẳng hạn, từ một thị trường hoạt động 
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đơn điệu, hình thức, thị trường mỹ thuật Hà Nội đã phát triển và hoạt 

động chuyên nghiệp hơn. Với xu hướng thương mại hóa, nhiều tác 

phẩm mỹ thuật có thể bị mất đi bản sắc văn hóa dân tộc nhưng thị 

trường mỹ thuật, dù muốn hay không, vẫn là mục tiêu trước mắt để tồn 

tại, để tiếp tục phát triển nghề nghiệp. Không chỉ cho rằng thị trường 

là cái quyết định mọi hoạt động sáng tạo của các nghệ sĩ tạo hình, mà 

còn nhiều yếu tố khác chi phối như lối sống thực dụng, văn hóa tiêu 

dùng từ các luồng văn hóa bên ngoài tràn vào, kết hợp lại đẩy mỹ thuật 

đi sâu vào tính chất thương mại hóa nặng nề. Do đó, việc tôi rèn bản 

lĩnh nghệ thuật chân chính là vô cùng cần thiết. 

Bên cạnh đó, vẫn phải chấp nhận tính hai mặt của thị trường. Khi 

đã có kinh tế thị trường, đã có thị trường mỹ thuật, phải vận dụng ngay 

cơ chế vận hành của kinh tế thị trường 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 cũng đặt các nghệ sĩ trước các nhu cầu mới 

và các vấn đề mới trên cả phương diện tích cực lẫn tiêu cực; như tác 

động rõ nét trong việc khai phóng cá nhân, cổ xúy cho việc phát triển 

tính đa dạng và thúc đẩy dân chủ hóa trong hoạt động mỹ thuật. Và từ 

đó, ta thấy có ba xu hướng ứng xử: 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 

sượng hay bắt chước nguyên xi; ba là cố hữu, bảo thủ, cứng nhắc. 

Nhưng đi kèm với những tác động tích cực là sự tha hóa lao động nghệ 

thuật, bào mòn năng lực sáng tạo do sáng tác chạy theo đồng tiền; sự 

đơn giản hóa đổi mới dẫn đến lạm dụng tự do sáng tác.  
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KẾT LUẬN 

 
1. Thuật ngữ mỹ thuật (fine arts) là một khái niệm cổ điển, trước 

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 lưu 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. Do đó, khái niệm mỹ thuật hiện nay 

được sử dụng với nội hàm khá rộng, không chỉ đơn thuần dừng ở các loại 

hình nghệ thuật tạo hình truyền thống như hội họa, điêu khắc hay mỹ 

thuật ứng dụng. 

2. Trên bình diện lý luận, phương pháp tiếp cận nghệ thuật từ góc 

độ văn hóa học được tác giả luận án phát triển theo hướng 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 là 

một trong những đóng góp quan trọng của luận án. Lý thuyết hậu hiện 

đại với các đặc trưng như 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 được coi hoặc hy vọng sẽ trở thành cái phổ 

quát, tuyệt đối hoặc tối hậu; thật giả lẫn lộn; thương 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 trước 

sự thay đổi của các điều kiện về bối cảnh như mở cửa, đổi mới, tự do 

trong tư duy và thực hành nghệ thuật, thị trường mỹ thuật sôi động 

nhờ khách du lịch, đời sống kinh tế được cải thiện cũng như các trào 

lưu văn hóa toàn cầu được 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 như hiện tượng cách tân trong Triển 
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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 thư 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 

được Nghị quyết số 05-NQ/TW  là một việc có ý nghĩa cực kỳ quan 

trọng. Nhưng 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 lưu nghệ thuật không phù hợp 

với văn hóa dân tộc. Đại hội lần thứ VI, Nghị quyết số 05-NQ/TW, 

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII là ánh sáng soi dọi, nhưng 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 

chưa ổn định, chưa tạo thành hệ thống. Trong mỹ thuật Hà Nội thời kỳ 

đổi mới cũng vậy. Mặc dù được xác định là một trào lưu văn hóa toàn 

cầu nhưng ở Việt Nam, những đặc trưng của chủ nghĩa hậu hiện đại 

được biểu hiện có phần khác biệt. Những đặc trưng đó mới thể hiện 

một tinh thần hậu hiện đại chứ chưa phát triển thành triết học hậu hiện 

đại như ở phương Tây.  
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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 hướng sáng tạo nghệ thuật khác nhau với tư cách là 

phương thức ứng xử trước những thay đổi đó. Những xu hướng này 

góp phần làm rõ hơn hiện trạng mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới. Đó 

là: Xu hướng 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 hướng cách tân sùng bái nghệ thuật phương Tây tiếp thu 

một cách nóng vội, phơi bày một cách lộ liễu, sống sượng hay bắt 

chước nguyên xi; Xu hướng 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 trước cái mới, trước 

những cám dỗ của thị trường mỹ thuật.  

6. Tinh thần hậu hiện đại trong mỹ thuật Hà Nội thời kỳ đổi mới 

với các hiện tượng trái ngược nhau, bài bác nhau, nhưng lại nương 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 phương 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 

được 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 được. 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 mỹ thuật 
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Hà Nội hội nhập sâu rộng, hướng tới sự phát triển lành mạnh, bền 

vững trong tương 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 như đơn giản hóa đổi mới dẫn đến lạm dụng tự do 

sáng tác. Từ sự phát triển của mỹ thuật Hà Nội cho thấy phải chú trọng 

hội nhập giao lưu nhưng 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 trường đối với mỹ thuật nếu muốn có một nền mỹ thuật 

phát triển.  
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