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NỘI DUNG 

 

 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án   

1.1. 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.  

1.2. Đối tượng, phạm vi 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.  

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.   

- 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.  

2. Các phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành như: Văn hóa 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.  

3. Các kết quả chính và kết luận   

* Kết quả  



- 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. 

* 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 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.  



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 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.  



Hà Nội, ngày    tháng  năm 2017  
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