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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
ĐCSVN: Đảng cộng sản Việt Nam
ĐH:

Đại học

GS:

Giáo sƣ

H:

Hình

HCM:

Hồ Chí Minh

HN:

Hà Nội

KHXH: Khoa học xã hội
KTS:

Kiến trúc sƣ

MT:

Mỹ thuật

MTCN: Mỹ thuật công nghiệp
MTTH: Mỹ thuật tạo hình
MTƢD: Mỹ thuật ứng dụng
NCS:

Nghiên cứu sinh

NTK:

Nhà thiết kế

Nxb:

Nhà xuất bản

P:

Product

PGS. TS: Phó Giáo sƣ. Tiến sĩ
PL:

Phụ lục

PR:

Producer

Tp:

Thành phố

Tr:

Trang

VHTT:

Văn hóa Thông tin

XHCN:

Xã hội chủ nghĩa

W:

Work
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MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Thiết kế đồ họa là một trong những loại hình thuộc lĩnh vực design (1) - một
lĩnh vực nghệ thuật mang tính đặc thù bởi sự kết hợp của ba yếu tố: thẩm mỹ - kỹ
thuật - kinh tế. Xuất hiện và phổ cập nhờ vào khả năng đa bản của công nghệ in ấn,
song ngày nay, trên thế giới, Thiết kế đồ họa không chỉ bó hẹp ở lĩnh vực ấn loát,
mà ngày càng đƣợc mở rộng hơn với vai trò truyền thông thị giác, tạo nên bề mặt
giao tiếp xã hội. Cùng sự phát triển của khoa học, công nghệ thông tin, hàng loạt thể
loại mới của nó đã có mặt tại Việt Nam, nhƣ thiết kế web, thiết kế tƣơng tác (thiết
kế các giao diện đồ họa trên máy tính), thiết kế games, hoạt hình 3D, thiết kế truyền
hình... Tuy nhiên, do thói quen, mà thuật ngữ “thiết kế đồ họa” vẫn đƣợc ngƣời Việt
Nam sử dụng phổ biến. Do đặc tính thông tin, truyền thông thị giác mà Thiết kế đồ
họa ngày càng có vai trò và sức ảnh hƣởng lớn đến nhiều phƣơng diện của đời sống
xã hội hiện đại. Khái niệm “công nghiệp” cũng trở nên lỗi thời, khi ngƣời phƣơng
Tây từ lâu bƣớc vào giai đoạn Hậu công nghiệp, hiện nay có thể gọi là thời đại của
công nghệ, một khái niệm vƣợt lên tính công nghiệp thông thƣờng.
Trong Thiết kế đồ họa ngày nay, yếu tố bản sắc, dân tộc tính không phải là
tiêu chí bắt buộc cho mỗi sản phẩm thiết kế. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập và
toàn cầu hóa, khi ranh giới các quốc gia không còn quá ngăn cách, thế giới đang có
xu hƣớng “phẳng”, thì tính dân tộc và riêng biệt lại là yếu tố cần thiết để giữ đƣợc
sự đa dạng về văn hóa và nhận diện nét đặc trƣng văn hóa của mỗi một quốc gia
trên thế giới. Điều đó càng cần thiết hơn với các nội dung thiết kế nhƣ: quảng bá
cho các thƣơng hiệu lớn của Việt Nam khi ra thị trƣờng quốc tế (Vietnam Airline,
Việt Nam Tourism, Haprolimex…), quảng bá cho những sự kiện văn hóa lớn diễn
ra tại Việt Nam (Seagame, Asiad, 1000 năm Thăng Long…) hay thiết kế các loại
hình, sản phẩm có nội dung, mục tiêu thiết kế liên quan tới văn hóa truyền thống
dân tộc (Bánh Trung thu, lịch Tết Nguyên Đán, truyện tranh…).
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Đƣơng nhiên, văn hóa nguồn của Thiết kế đồ họa Việt Nam hiện đại có nền
tảng từ Mỹ thuật truyền thống. Song, thực tế ở Việt Nam, lĩnh vực này mới chỉ thực
sự phát triển nhanh chóng trong khoảng vài thập kỷ gần đây, với lý thuyết du nhập
từ phƣơng Tây, chủ yếu nói đến lĩnh vực nghề design, mà không đặt vấn đề khai
thác truyền thống. Trong các trƣờng đào tạo họa sĩ thiết kế đồ họa ở Việt Nam, hiện
chƣa thấy có nội dung môn học, hệ lý thuyết nào đề cập đến vấn đề kế thừa, phát
huy chọn lọc văn hóa, mỹ thuật truyền thống vào thiết kế hiện đại, mà chủ yếu chỉ
đƣợc bàn đến trong lĩnh vực sáng tác tạo hình (tranh, tƣợng). Bởi vậy, thiết kế đồ
họa Việt Nam hiện nay không tránh khỏi những bỡ ngỡ, chƣa định hình đƣợc ngôn
ngữ thẩm mỹ, một hƣớng đi xác định Năm 2014, hội thảo Mỹ thuật ứng dụng trên
đường tìm về bản sắc Việt (tại Hội trƣờng C701, trƣờng ĐH Văn Lang, tp.HCM,
ngày 28/10/2014) đã thống nhất nhận định về thực trạng Mỹ thuật ứng dụng Việt
Nam hiện nay, trong đó có lĩnh vực Thiết kế đồ họa: “Tình trạng lai tạp, không rõ
định hƣớng bản sắc văn hóa, chạy theo nhu cầu bề nổi của thị trƣờng. Thực trạng
trạng này ảnh hƣởng tiêu cực đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc hiện tại
cũng nhƣ về lâu dài” [26, tr. 434]. Đồng thời, các đại biểu và Ban tổ chức hội thảo
cũng mong muốn Nghị quyết 33-NQ/TW sớm đƣợc triển khai, với mục tiêu: “Chủ
động đón nhận cơ hội phát triển, vƣợt qua thách thức để giữ gìn, hoàn thiện bản sắc
văn hóa dân tộc, hạn chế, khắc phục những ảnh hƣởng tiêu cực, mặt trái của toàn
cầu hóa”, khẳng định việc kế thừa, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam
luôn gắn chặt với yêu cầu phát triển bền vững [27, tr.434]. Thực tế sáng tác thiết kế
và định hƣớng nêu trên dẫn đến những câu hỏi và thách thức cho các nhà nghiên
cứu, nhà thiết kế tạo mẫu đang hoạt động lĩnh vực này, đó là: Việc tạo dựng bản sắc
văn hóa riêng, vận dụng mỹ thuật truyền thống đối với lĩnh vực Thiết kế đồ họa
Việt Nam hiện nay là cần thiết. Cụ thể hơn, các nhà thiết kế đồ họa cần khai thác,
chọn lọc yếu tố đặc trƣng nào của Mỹ thuật truyền thống? Vai trò và giới hạn vận
dụng nó ra sao trong sản phẩm thiết kế đồ họa hiện tại? Đây là vấn đề cần phải đƣợc
nhận thức đầy đủ, để xác định phƣơng hƣớng và giải pháp đúng đắn trong chỉ đạo
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thực tiễn xây dựng đời sống thẩm mỹ, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới
hiện nay.
Từ thực tiễn nêu trên, NCS đã chọn đề tài: Thiết kế đồ họa Việt Nam trong
mối liên hệ với Mỹ thuật truyền thống với mong muốn tìm kiếm điểm kết nối
mạch nguồn dân tộc chảy từ quá khứ đến hiện tại trong sáng tạo Thiết kế đồ họa
Việt Nam. Từ đó, bƣớc đầu hình thành một số lý luận trong việc vận dụng chọn lọc
yếu tố mỹ thuật truyền thống vào sản phẩm thiết kế đồ họa một cách hợp lý, thích
ứng với tiêu chí, nhiệm vụ của thiết kế, cũng nhƣ với các giá trị văn hoá, thẩm mỹ
đƣơng đại.
2. Mục đích tổng quát và mục tiêu cụ thể của đề tài
Mục đích tổng quát: Xác định mối liên hệ giữa nghệ thuật Thiết kế đồ họa
Việt Nam với Mỹ thuật truyền thống trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá trên thế
giới, nhằm hƣớng đến việc phát triển phong cách dân tộc, thƣơng hiệu quốc gia
trong lĩnh vực này.
Mục tiêu cụ thể
- Tổng hợp, hệ thống các lý luận cơ bản về Thiết kế đồ họa Việt Nam trong
vấn đề vận dụng yếu tố Mỹ thuật truyền thống.
- Xác định vai trò, phạm vi giới hạn vận dụng yếu tố Mỹ thuật truyền thống
trong Thiết kế đồ họa Việt Nam.
- Gợi ý một số giải pháp vận dụng sáng tạo yếu tố Mỹ thuật truyền thống vào
sản phẩm Thiết kế đồ họa Việt Nam đƣơng đại.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là: Thiết kế đồ họa Việt Nam trong mối
liên hệ với Mỹ thuật truyền thống. Cụ thể, luận án nghiên cứu Thiết kế đồ họa Việt
Nam trong vận dụng, khai thác Mỹ thuật truyền thống, tập trung đi sâu vào giai
đoạn từ 1986 đến nay.
Trong mối quan hệ giữa truyền thống với đƣơng đại, khái niệm “đƣơng đại”thuộc về thời đại ngày nay, xác định những vấn đề nghệ thuật nói chung và design
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nói riêng từ những năm 1980 trở lại đây (đối với thế giới), đƣợc hiểu là thời đại
internet và thị trƣờng toàn cầu. Việt Nam bƣớc vào giai đoạn này từ sau thời kỳ đổi
mới (1986) đặc biệt là sau khi công nghệ thông tin và internet du nhập vào Việt
Nam cuối thập kỷ 1990. Nội dung nghiên cứu tập trung giai đoạn bắt đầu nền kinh
tế thị trƣờng (1986), khi Việt Nam mở rộng sản xuất công thƣơng nghiệp, cho ra
đời nhiều hình thức mới của thiết kế đồ họa, đặc biệt nhấn mạnh giai đoạn từ năm
2000 đến nay, khi Thiết kế đồ họa có những chuyển biến mạnh mẽ về công nghệ
máy tính, mạng internet kết nối toàn cầu. Khảo sát cụ thể trên một số sản phẩm thiết
kế đồ họa tiêu biểu của Việt Nam mang tính dân tộc, hoặc mang tính đƣơng đại,
hoặc bao gồm cả hai khuynh hƣớng phong cách: dân tộc và đƣơng đại.
Thiết kế đồ họa là một lĩnh vực rộng, có khá nhiều cách thức phân chia,
song, tựu chung, sản phẩm của nó thuộc ba thể loại chính: thiết kế ấn phẩm, thiết kế
bao bì và quảng cáo ở cả dạng tĩnh và động (website, phim quảng cáo, phim hoạt
hình…). Nghiên cứu giới hạn và tập trung ở mảng thiết kế đồ họa trên mặt phẳng
hai chiều, dạng tĩnh (theo cách hiểu đúng về tên gọi cụm danh từ Thiết kế đồ họa
theo nghĩa tiếng Việt) nhƣ: thiết kế bao bì hàng công nghiệp (một số dạng thức bao
bì, tem, nhãn hàng công nghiệp nhẹ tiêu biểu hiện đang có mặt tại các siêu thị ở
Việt Nam hiện nay và một số ít sản phẩm bao bì đƣợc ngƣời Việt ƣa chuộng trong
một khoảng thời gian dài nhƣ thuốc lá Thăng Long, Vinataba), thiết kế ấn phẩm văn
hóa (giới hạn ở một số thiết kế và minh họa sách báo, tạp chí, lịch… chọn lọc của
một số họa sĩ, nhà thiết kế Việt Nam tiêu biểu trong việc vận dụng mỹ thuật truyền
thống vào thiết kế đồ hoạ), và về tính đồng bộ trong hệ thống thiết kế quảng cáo
thƣơng hiệu (logo, áp phích, biển hiệu, giấy mời, bì thƣ, tờ rơi, bao bì sản phẩm,
đồng phục nhân viên, quảng cáo báo chí…), NCS chọn lựa thƣơng hiệu cà phê
Trung Nguyên, một thƣơng hiệu Việt Nam đã có tiếng nói nhất định trên thị trƣờng
trong nƣớc và quốc tế, rất cần có tính dân tộc trong thiết kế.
Thiết kế đồ họa là ngành mới phát triển ở Việt Nam, vừa là đối tƣợng nghiên
cứu trên lĩnh vực lý thuyết, vừa trên thực tế. Do sự phát triển của nền kinh tế và sản
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xuất của Việt Nam không đồng bộ với thế giới, nhất là trong thế kỷ XX, chiến tranh
liên miên, công nghiệp và công nghệ chƣa phát triển, nên những tác giả, tác phẩm
thực sự thành công chƣa nhiều. Do vậy, để tìm hiểu rõ hơn về sự tiếp nối giữa
truyền thống và đƣơng đại, luận án mở rộng phạm vi nghiên cứu sản phẩm thiết kế
đồ họa Việt Nam trong thế kỷ XX, những giai đoạn trƣớc 1986 nhƣ thiết kế minh
họa báo của Nguyễn Gia Trí và Tô Ngọc Vân, áp phích và ấn loát tuyên truyền thời
chống Pháp, bao bì, nhãn mác thời bao cấp, điểm thêm ở các lĩnh vực khác thuộc
design nói chung để có đƣợc nhiều dẫn chứng cụ thể, tiêu biểu hơn cho vấn đề
nghiên cứu.
Về đối tƣợng khảo sát là Mỹ thuật truyền thống với hai khía cạnh: tinh thần
sáng tạo và các di sản cụ thể. Ở khía cạnh tinh thần sáng tạo, là triết lý thẩm mỹ của
ngƣời Việt trong đời sống lao động sản xuất, lịch sử dựng nƣớc và giữ nƣớc, triết lý
về ba đạo chính ảnh hƣởng đến đời sống tâm linh ngƣời Việt Nam (Nho giáo, Đạo
giáo và Phật giáo). Một nền văn hoá nghệ thuật của một dân tộc đƣợc xác nhận bởi
thời điểm hình thành quốc gia độc lập. Cho nên, luận án lấy mốc thời điểm bắt đầu
từ thời Lý cho đến hết thời Nguyễn khi nói đến văn hoá mỹ thuật thời phong kiến
ảnh hƣởng đến xã hội hiện đại (giai đoạn trƣớc đó có thể mang nhiều đặc điểm
chung cho cả nền Văn hoá Đông Nam Á). Phạm vi về không gian nghiên cứu là
vùng châu thổ Bắc Bộ, tập trung vào trung tâm văn hoá cả tộc ngƣời chủ thể (ngƣời
Kinh), bởi thành quả mỹ thuật của họ gắn bó mật thiết với sự phát triển của lịch sử
dân tộc.
4. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
Tác giả luận án đặc biệt quan tâm các nguồn tài liệu đƣợc tiếp cận là các
công trình nghiên cứu khoa học, các bài viết, bài tham luận, và các bài báo khoa học
trong, ngoài nƣớc bàn về bản sắc dân tộc, về những giá trị truyền thống cốt lõi trong
văn hóa nghệ thuật của ngƣời Việt và trong lĩnh vực thiết kế Đồ họa Việt Nam;
Quán triệt các quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về kế thừa di sản văn hóa truyền
thống dân tộc trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện kinh tế tri
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thức và hội nhập quốc tế. Đồng thời, chú trọng sƣu tầm các tác phẩm, sản phẩm
thiết kế đồ họa ứng dụng hiện đại trong và ngoài nƣớc, để tạo điểm tựa thực tiễn khi
lập luận và dẫn chứng.
Nguồn tài liệu viết về Mỹ thuật truyền thống hay Thiết kế đồ họa tuy khá
phong phú, song đến nay chƣa có nghiên cứu nào đi sâu nghiên cứu sự tiếp nối từ
Mỹ thuật truyền thống đến Thiết kế đồ họa Việt Nam hiện nay. Có thể, trong quá
trình sáng tạo sản phẩm thiết kế đồ họa, những kế thừa này đã đƣợc biểu đạt ở thể
nghiệm và những thiết kế cụ thể của họa sĩ nhiều hơn là đƣợc khái quát thành lý
thuyết. Dƣới đây là tổng quan các công trình đã đƣợc công bố, đƣợc sắp xếp theo
các nhóm vấn đề:
*Về Design/Thiết kế đồ họa hiện đại
Khảo sát những nghiên cứu đi trƣớc ở mảng nội dung này, với cách tiếp cận
lý thuyết, có khoảng trên dƣới 15 tài liệu, công trình nghiên cứu của các tác giả
trong và ngoài nƣớc đề cập đến lý thuyết design, thiết kế đồ họa ở khía cạnh khái
niệm, lịch sử, đặc trƣng ngôn ngữ, thể loại, nguyên lý sáng tạo, các khuynh hƣớng,
phong cách... (kể từ năm 1980 đến nay). Có thể điểm qua một số công trình nghiên
cứu trong nƣớc tiêu biểu nhƣ: Bài báo Suy nghĩ về ngôn ngữ của đồ họa [18], cuốn
Cơ sở phương pháp luận Design [84], Mỹ học cơ bản nâng cao [64], Hình thái học
của nghệ thuật [56], luận án tiến sĩ Giá trị mỹ thuật của bao bì hàng hóa công
nghiệp [36], cuốn Nguyên lý design thị giác [38], Lịch sử Design [85]... Bên cạnh
đó, Kỷ yếu hội thảo Đồ họa ứng dụng [47] là nguồn tài liệu quý, giúp NCS có cái
nhìn khái quát về tiến trình phát triển và những điểm đặc thù của nghệ thuật thiết kế
đồ họa Việt Nam. Luận án tiến sĩ Giá trị văn hóa của quảng cáo ở Việt Nam hiện
nay [57] cũng là một tài liệu tham khảo hữu ích cho luận án trong nội dung đề cập
tới vai trò và thực trạng của thiết kế đồ họa Việt Nam hiện nay, bởi đồ họa quảng
cáo là một khía cạnh lớn của thiết kế đồ họa. Ngoài ra, một số luận văn thạc sĩ, luận
án nghiên cứu về một số thể loại cụ thể của thiết kế đồ họa nhƣ bao bì, nghệ thuật
chữ, logo, thiết kế thƣơng hiệu, bìa sách, tem, lịch, áp phích... là khá hữu ích. Các
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tài liệu, công trình in bằng tiếng Anh của các tác giả nƣớc ngoài tiêu biểu nhƣ: có
thể kể đến: cuốn Design of the 20th Century [97], Colour and Meaning - Art,
Sciense and Symbolism [101], Graphic Design for the 21 st Century - 100 of the
World’s best Graphic Designer [99], Design for Communication - Conceptual
Graphic Design Basics [100]… đều là những tƣ liệu tham khảo đáng tin cậy. Đề
cập đến hệ lý luận căn bản trong thực hành sáng tác design, tiếp cận dƣới góc độ
khoa học về thị giác và tâm sinh lý thị giác là các công trình nghiên cứu: cuốn có
Design thị giác [52], Basic Visual Concepts and Principles for Artists, Architects
and Designers [96]. Về vấn đề thiết kế trong thị trƣờng toàn cầu hóa, bản sắc trong
thiết kế đƣơng đại bằng cách tiếp cận, minh chứng từ thực tế, luận án NCS đặc biệt
quan tâm đến cuốn Thiết kế [42]. Đây là tài liệu bởi nó đã đề cập sát nhất đến những
vấn đề của design đƣơng đại với những thách thức của toàn cầu hóa để luận án có
thể tham khảo, ứng dụng, so sánh, đối chiếu phần nào trong xây dựng lý luận thực
tế ở Việt Nam. Với cách tiếp cận lịch sử design Việt Nam từ góc nhìn văn hóa, xã
hội là cuốn Văn minh vật chất của người Việt [78], và tài liệu Trăm năm design Việt
Nam [79]. Những tài liệu này tổng kết các thiết kế của Việt Nam từ cuối thời phong
kiến, chuyển sang thế kỷ XX với nền kinh tế tƣ bản sơ khai, các thiết kế từ thời
“Bao cấp”, từ 1950 - 1980, và giai đoạn “Đổi mới”, những design nƣớc ngoài vào
Việt Nam và đƣợc ngƣời Việt Nam sử dụng lại. NCS sẽ sử dụng những tài liệu này
trong việc chọn lọc ra một số dẫn chứng minh họa sát thực, phù hợp nhằm chứng
minh một số luận điểm trong chƣơng 2 của luận án.
*Về Mỹ thuật truyền thống Việt
Một số công trình nghiên cứu trong nƣớc nhƣ: Tranh dân gian Việt Nam
[88], Mỹ thuật của người Việt [67]; Mỹ thuật ở Làng [68]; Góp phần nghiên cứu
văn hóa và tộc người [15]; Nghệ thuật Phật giáo Bút Tháp [75]; Đồ họa cổ Việt
Nam [76]; Trên đường tìm về cái đẹp của cha ông [14]; Một con đường tiếp cận
lịch sử [5], Mỹ thuật cổ truyền Việt [8], Trang trí trong Mỹ thuật truyền thống của
người Việt [6]; Thế giới biểu tượng trong Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội [9];
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Mỹ thuật đình làng đồng bằng Bắc Bộ [12], Những biểu tượng đặc trưng trong văn
hóa truyền thống Việt Nam [32]…Nghệ thuật đồ họa và trang trí truyền thống Việt
Nam, nếu chỉ tính riêng thời phong kiến đã có hàng ngàn năm lịch sử. Những xuất
bản về phần này không ít, tuy việc nghiên cứu hầu hết mới dừng ở mức độ khảo
cứu. Những gì đã có, hoàn toàn có thể cung cấp cho họa sĩ thiết kế những tƣ liệu
hình ảnh, lý giải tốt cho quá trình thiết kế. Riêng đối với nghiên cứu lý luận từ
truyền thống đến đƣơng đại, những tƣ liệu này cho thấy cả một quá trình phát triển
của trang trí và đồ họa (chủ yếu in khắc gỗ) của Việt Nam, có phần đã hoàn toàn
đứt đoạn, khó có thể ứng dụng, nhiều phần vẫn còn đƣợc tiếp nối, nhất là trong việc
phục hồi vốn cổ, phục dựng di tích, rất cần phân tích cho lĩnh vực thiết kế đồ họa
hiện nay.
*Văn hoá Việt Nam - về những vấn đề liên quan tới truyền thống, hiện
đại, và sự tiếp biến văn hóa trong Mỹ thuật
Chủ trƣơng dân tộc - hiện đại đƣợc Đảng và nhà nƣớc đặt ra nhƣ là một
phƣơng châm để phát triển văn hóa và kinh tế Việt Nam. Ngay từ sau hòa bình
(1954) đến thời điểm thống nhất đất nƣớc (1975) cũng đã có nhiều cuộc hội thảo,
tranh luận về tính dân tộc trong nghệ thuật. Vấn đề này đƣợc đặt ra không ít, trong
thời hậu chiến và sau Đổi mới, khi nền kinh tế thị trƣờng thay thế nền kinh tế Bao
cấp, và nhất là thời hội nhập và toàn cầu hóa, sự giữ gìn bản sắc dân tộc và cái riêng
trong đặc thù văn hóa là hết sức cần thiết. Cũng có khá nhiều tài liệu đề cập tới chủ
đề Cơ sở văn hoá Việt Nam (trong đó có văn hoá thẩm mỹ) với nhiều góc độ tiếp
cận khác nhau, những tài liệu khác đi vào nghiên cứu văn hoá Việt Nam đƣơng đại,
về vấn đề truyền thống và hiện đại trong tiếp biến văn hoá (với ngôn ngữ, văn học,
mỹ thuật, kiến trúc...), song chƣa thấy có tài liệu nào đề cập đến vấn đề này đối với
lĩnh vực thiết kế đồ họa.
*Về sự vận dụng Mỹ thuật truyền thống Việt Nam vào sáng tạo Thiết kế
Đồ họa
Sát nhất với thực tế ngành thiết kế đồ họa ở Việt Nam, trong bài báo khoa
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học Đào tạo họa sĩ Design công nghiệp ở Việt Nam [11], việc phân tích bƣớc
chuyển từ Mỹ thuật, nghệ thuật thủ công truyền thống sang mỹ thuật trang trí, rồi
đến Mỹ thuật công nghiệp cho thấy sự cần thiết có những nghiên cứu sâu, hƣớng
đến kết nối truyền thống với hiện đại trong lĩnh vực design, thiết kế đồ họa. Năm
2014, cuốn Mỹ thuật ứng dụng trên đường tìm về Bản sắc Việt [26] là tập hợp nhiều
bài tham luận có nội dung đề cập đến hiện trạng Mỹ thuật ứng dụng bị pha tạp bản
sắc ở nhiều khía cạnh, những trăn trở và quyết tâm khắc phục thực trạng của những
ngƣời trong cuộc. Ở phƣơng diện thực hành về sự tiếp nối truyền thống và hiện đại
trong thiết kế, bằng cách tiếp cận thực tế qua các sản phẩm thiết kế hiện đại, cuốn
Inspired Shapes contemporary Design for Japan’s Ancient Crafts [102] là tập hợp
các sản phẩm design hiện đại Nhật Bản khai thác nguồn tài nguyên từ nghệ thuật
trang trí, thủ công truyền thống trên các kỹ thuật và chất liệu truyền thống Nhật Bản
nhƣ: tre, kim loại, giấy từ cây Washi, sơn mài, thủy tinh, gỗ, giấy Mulberry, thủy
tinh... Qua cuốn sách, những cách thức mà các nhà thiết kế hiện đại Nhật Bản phát
triển ý tƣởng sáng tạo trên tinh thần của nghệ thuật truyền thống của họ là cơ sở
thực tế để luận án tham khảo khi triển khai hƣớng nghiên cứu, áp dụng vào thực tế
thiết kế đồ họa Việt Nam. Ở một số ít tài liệu (chủ yếu là tham luận và bài báo) chỉ
dừng lại ở mức khẳng định việc thiết kế đồ họa cũng cần đến nghiên cứu và khai
thác văn hoá truyền thống dân tộc, nhƣng chƣa đƣa ra các đề xuất cụ thể. Các tài
liệu, sản phẩm thiết kế ở nƣớc ngoài có giá trị kế thừa văn hoá truyền thống của
Nhật Bản, Trung Quốc là nguồn tƣ liệu tham khảo với nghiên cứu.
Tổng hợp những nội dung nghiên cứu trên đây, cho thấy: tuy hệ thống lý
luận về thiết kế đồ họa và văn hóa, mỹ thuật truyền thống đã đƣợc các nhà nghiên
cứu đi trƣớc đề cập từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau. Thực tế cho thấy, hệ thống
khái niệm thiết kế đồ họa ở một số tài liệu trong nƣớc hiện đang có sự thiếu đồng
nhất, có độ chênh nhất định và cách hiểu đã lỗi thời so với các tài liệu của nƣớc
ngoài, có lẽ do nguồn tƣ liệu đã cũ, nên rất cần sự cập nhật và điều chỉnh cả về lý
luận lẫn thực hành, để kế thừa một cách có chọn lọc những yếu tố mỹ thuật truyền
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thống trong sáng tạo sản phẩm thiết kế đồ họa. Đó chính là khoảng trống chƣa đƣợc
đề cập mà tác giả luận án muốn theo đuổi.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
*Phương pháp nghiên cứu liên ngành: Luận án đƣợc triển khai trên cơ sở lý
luận đa ngành của các lĩnh vực Mỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng/ Design, Triết học,
Mỹ học, Tâm lý học thị giác, Dân tộc học mỹ thuật, Văn hóa học, Ký hiệu học,
Nhân học nghệ thuật và Biểu tƣợng, Ngôn ngữ và Văn học, Lịch sử... Thông qua
phƣơng pháp nghiên cứu đa ngành, liên ngành để phân tích, lý luận chuyên sâu
nhằm làm sáng tỏ đối tƣợng nghiên cứu.
*Phương pháp nghiên cứu điền dã: Điền dã một số đình, chùa vùng châu thổ
Bắc Bộ, tập trung ở các di tích tiêu biểu có niên đại thuộc giai đoạn Lý, Trần và ba
thế kỷ XVI, XVII, XVIII nhƣ chùa Phật Tích, Bút Tháp, chùa Dâu, chùa Bối Khê,
chùa Trăm gian, đình Thổ Hà, Đình Bảng, Tây Đằng… nhằm rút ra một số điểm
đặc trƣng trong Mỹ thuật truyền thống Việt. NCS tìm hiểu và tập hợp lấy tƣ liệu
thực tế các sản phẩm thiết kế đồ họa hiện có tại Việt Nam hiện nay (từ các siêu thị,
các cửa hàng sách báo, tạp chí, các triển lãm…) làm tƣ liệu minh chứng cho các vấn
đề của luận án ở chƣơng 2 và 3.
*Phương pháp so sánh đối chiếu: Phƣơng pháp này sẽ đƣợc sử dụng trong
quá trình phân tích, chứng minh thông qua so sánh đối chiếu các nội dung nghiên
cứu giữa trong nƣớc với một số nƣớc trên thế giới, đề tài sẽ đặt vấn đề nghiên cứu
trong mối quan hệ biện chứng với yếu tố không gian - thời gian, và mối tƣơng tác
đồng đẳng giữa các khuynh hƣớng thiết kế Đồ họa nhằm đạt chuẩn trong quá trình
so sánh (chú trọng so sánh đối chiếu, làm rõ và phân biệt những đặc trƣng riêng của
nghệ thuật Đồ họa với thiết kế Đồ họa, giữa truyền thống và hiện đại, giữa trong
nƣớc và nƣớc ngoài…).
6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học
6.1. Câu hỏi nghiên cứu
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Mối liên hệ giữa nghệ thuật thiết kế đồ họa Việt Nam với mỹ thuật truyền
thống trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá trên thế giới (giai đoạn từ 1986 đến nay)?
Thực tế các nhà thiết kế đồ họa Việt Nam đã vận dụng mỹ thuật truyền thống nhƣ
thế nào trong các sản phẩm thiết kế giai đoạn này?
6.2. Giả thuyết khoa học
- Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá trên thế giới hiện nay, việc tiếp nối, kế
thừa, vận dụng mỹ thuật truyền thống dân tộc trong Thiết kế đồ họa là cần thiết,
nhằm hƣớng đến việc phát triển phong cách dân tộc, thƣơng hiệu quốc gia.
- Ở giai đoạn Bao cấp, Mỹ thuật truyền thống và Thiết kế đồ họa là khăng
khít, các thiết kế có điều kiện vận dụng tinh thần dân tộc hơn bởi nội dung và hình
thức thiết kế do thiết chế nhà nƣớc quy định. Ở giai đoạn kinh tế thị trƣờng, thiết kế
đồ họa có tính dân tộc chỉ là sự gợi ý vận dụng chứ không bắt buộc. Tuy nhiên, điều
này vẫn có giá trị ở chỗ: nền sản xuất của từng quốc gia sẽ trở nên hấp dẫn thị
trƣờng hơn khi thiết kế đồ họa vận dụng tính dân tộc. Thiết kế có tính truyền thống,
tính dân tộc mạnh mẽ, có tạo đƣợc phong cách quốc gia hay không phụ thuộc vào
yếu tố kinh tế, vào nền sản xuất quốc gia có phát triển mạnh mẽ hay không.
- Việc vận dụng Mỹ thuật truyền thống vào những sản phẩm sáng tạo của
Thiết kế đồ họa không đơn thuần ở việc vận dụng các yếu tố hình thức, mà chủ yếu
ở khía cạnh tinh thần (yếu tố truyền thống gợi mở, thúc đẩy sáng tạo, nhƣng không
hiện diện trong tác phẩm ở dạng vật thể nguyên gốc). Tinh thần dân tộc hỗ trợ cho
tính nổi bật của sản phẩm thiết kế. Yếu tố truyền thống và hiện đại có thể dung hòa
đƣợc và tạo nên nét độc đáo cho Thiết kế đồ họa Việt Nam.
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Luận án là công trình nghiên cứu, tổng hợp lý luận về mối liên hệ và vai trò
mỹ thuật truyền thống với thiết kế đồ họa Việt Nam theo hƣớng tiếp cận liên ngành.
- Khảo sát, phân tích, đánh giá những thành công và hạn chế của thiết kế đồ
họa Việt Nam, tập trung vào giai đoạn từ 1986 đến nay, đồng thời đề xuất một số
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giải pháp trong việc vận dụng yếu tố mỹ thuật truyền thống vào sản phẩm thiết kế
đồ họa hiện tại.
- Góp phần bổ sung thêm nội dung, lý thuyết vào việc giảng dạy, học tập
chuyên ngành thiết kế đồ họa (graphic design) trong các trƣờng đào tạo Mỹ thuật
ứng dụng. Sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động nghiên cứu và đào tạo
chuyên ngành thiết kế đồ họa ứng dụng.
8. Kết cấu luận án
Ngoài phần Mở đầu (12 trang); Kết luận (8 trang); Tài liệu tham khảo (7
trang); Giải thích thuật ngữ (3 trang); Phụ lục (51 trang); luận án đƣợc chia thành 3
chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu của luận án (45 trang).
Chƣơng 2: Sự vận dụng Mỹ thuật truyền thống trong Thiết kế đồ họa
Việt Nam đƣơng đại (35 trang).
Chƣơng 3: Những nhận thức, bàn luận rút ra từ kết quả nghiên cứu (43
trang).
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Chƣơng 1
TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN

1.1. Cơ sở lý thuyết, lý luận về Thiết kế đồ họa
1.1.1. Giới thuyết khái niệm Thiết kế đồ họa và một số thuật ngữ liên quan
1.1.1.1. Khái niệm Thiết kế đồ họa
Ngay từ thời kỳ cổ đại đã xuất hiện những bản vẽ thiết kế mang tính đồ họa.
Những bản vẽ của ngƣời Ai Cập cổ đại đã đƣợc tìm thấy trên một số tấm đá khắc
trong các Kim Tự Tháp. Ở phƣơng Đông, trƣớc khi xây một ngôi đền, chùa…
những ngƣời thợ cũng phải thiết kế các phần kiến trúc lên giấy/vải. Thiết kế chính
là bản phác thảo trên mặt phẳng để hình dung ra công trình, đồ vật sau này nhƣ thế
nào. Tất cả các thiết kế, do đó, tự thân nó mang tính đồ họa sâu sắc. Tuy nhiên, trên
thế giới, khái niệm Thiết kế đồ họa/Graphic design mới chỉ có trong khoảng một thế
kỷ trở lại đây và chính thức đƣợc xác định nhƣ một hoạt động nghề nghiệp độc lập.
Theo Đại từ điển Tiếng Việt, “thiết kế” có nghĩa là làm đồ án, xây dựng một
bản vẽ với mọi tính toán cần thiết để theo đó sản xuất ra sản phẩm [95, tr.1508], “đồ
họa” là nghệ thuật tạo hình lấy nét vẽ, nét khắc hoặc mảng, hình tách bạch làm ngôn
ngữ chính [95, tr.540]. Theo từ điển Anh - Việt, “design” là kiến tạo, sáng tạo, là
những gì liên kết sự sáng tạo và đổi mới. Nó định hình các ý tƣởng để trở thành
những đề xuất thực tiễn và hấp dẫn ngƣời dùng, “graphic” là: in khắc, ấn loát và
nhân bản.
Năm 1981, khi sang Việt Nam trao đổi học thuật với các giảng viên trƣờng
ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Phó tiến sĩ nghệ thuật ngƣời Nga E. V Chernevit
đã đề cập đến khái niệm Thiết kế đồ họa nhƣ sau:
Design đồ họa là một hoạt động thiết kế mỹ thuật sáng tác ra bản gốc để
nhân lên hàng loạt bằng bất kỳ phƣơng tiện truyền thông thị giác nào (ấn
loát, điện ảnh, vô tuyến truyền hình). Nhiệm vụ của thiết kế đồ họa là
trình bày trực quan các thông báo, sự kiện, giá trị, tƣ tƣởng, và các chỉ thị
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thuộc bất cứ loại nào, nhƣ các ấn phẩm (sách báo, tạp chí, biểu ngữ, nhãn
mác, bao bì...); đồ họa tạo hình và tem nhãn trên máy móc, đồ dùng; đồ
họa cho vô tuyến truyền truyền hình và điện ảnh; các đối tƣợng của tri
giác đại chúng (giải pháp đồ họa các triển lãm, gian hàng, ký hiệu đƣờng
sá...), tức là tất cả những gì thực hiện mối liên hệ thị giác giữa ngƣời với
ngƣời, giữa ngƣời với đồ vật [27, tr.35].
Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Ngọc Dũng, khái niệm Thiết kế đồ
họa đã đƣợc công nhận từ năm 1964 tại Đại hội các tổ chức design đồ họa thế giới:
Thiết kế đồ họa là một hoạt động nghiệp vụ phức tạp bao gồm các
phƣơng tiện nghệ thuật và thiết kế mà trƣớc đây mang tính chất riêng lẻ
của các họa sĩ trình bày sách, tranh cổ động và đồ họa công nghiệp. Tính
chất và hoạt động của nó cũng nhƣ mỹ thuật công nghiệp, là thiết kế mỹ
thuật cho các sản phẩm công nghiệp để thiết lập môi trƣờng sống thẩm
mỹ. Tính chất design của đồ họa đem lại những hình dáng (hình dáng
mang màu sắc, màu sắc mang hình dáng) cho một môi trƣờng bao gồm
những tín hiệu thông báo [18,tr.56].
Năm 2011, Lê Huy Văn và Trần Văn Bình đã đƣa ra khái niệm:
Design đồ họa (graphic design) bao gồm tất cả các lĩnh vực giao tiếp và
thông tin (Communication). Quảng cáo, bao bì sản phẩm, brochure,
catalogue, trang trí trƣng bày cửa hàng, đồ họa ấn phẩm văn phòng cho
các hãng... nói tóm lại, đó là công việc trang trí vẽ trên bề mặt. Ngày
nay, khi phƣơng tiện truyền thông chủ yếu dựa vào hệ thống nghe nhìn,
trên màn hình vô tuyến, vi tính... thì các designer đồ họa cũng phải ngồi
bên máy tính và sáng tạo trong trƣờng 2D và 3D, tĩnh và động, tạo ra
những sản phẩm mỹ thuật ứng dụng mới hiệu quả hơn nhiều so với các
hình thức đồ họa ấn phẩm, đồ họa marketing, quảng cáo truyền thống
[85, tr.12-13]
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Trên thực tế và trong cách đề cập của luận án, khái niệm Thiết kế đồ họa
không cố định mà luôn đƣợc thay đổi trong tiến trình phát triển bởi chính phƣơng
thức sản xuất, cách tiêu dùng và sự tƣởng tƣợng đến tƣơng lai. Ở giai đoạn đầu
(thập niên 80 của thế kỷ XX trở về trƣớc), Thiết kế đồ họa xuất hiện, phát triển và
phổ cập bởi khả năng đa bản của công nghệ ấn loát, với nhiều thể loại nhƣ: áp
phích, tranh cổ động chính trị, tranh minh họa, trình bày sách báo, ấn phẩm văn hóa,
hệ thống ký hiệu, biểu trƣng, biểu tƣợng, thiết kế quảng cáo sản phẩm và thƣơng
hiệu (logo, biển bảng, bao bì, tem nhãn…). Thiết kế đồ họa/graphic design đƣợc
hiểu là một trong những chuyên ngành của design, nhằm đƣa cái đẹp phổ cập vào
hầu hết những sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng phục vụ mọi nhu cầu da dạng của con
ngƣời. Trong đó danh từ “thiết kế” để chỉ những bản vẽ đƣợc hiển thị trên một mặt
phẳng (đa chất liệu), và động từ “thiết kế” bao hàm ý nghĩa kiến thiết, sáng tạo.
Sau thập niên 80 của thế kỷ XX, Thiết kế Đồ họa đã vƣợt ra ngoài phạm vi
vốn có, không chỉ bó hẹp ở lĩnh vực ấn loát, trang trí bề mặt, làm đẹp cho sản phẩm
công nghiệp, mà ngày càng đƣợc mở rộng vai trò truyền thông hình ảnh. Những
giải pháp sáng tạo của các họa sĩ thiết kế đồ họa hiện đại đƣợc thực hiện không bị
giới hạn bởi bất cứ phƣơng tiện truyền thông thị giác nào (phim ảnh, vô tuyến
truyền hình, các giao diện điện tử…). Thiết kế đồ họa hiện nay đƣợc hiểu theo
nghĩa: là việc lập kế hoạch cho một quy trình, đƣa ra ý tƣởng, phƣơng pháp, giải
pháp sáng tạo cho vấn đề truyền thông thị giác, thông qua việc sử dụng văn bản, tổ
chức không gian, hình ảnh, màu sắc. Nó bao gồm tổng hợp cả quá trình thiết kế, mà
sau quá trình đó, các sản phẩm thiết kế và thông tin liên lạc đƣợc tạo ra. Luận án
giới hạn khái niệm thuật ngữ này ở mảng thiết kế đồ họa in ấn, bao bì, quảng cáo
trên mặt phẳng theo cách hiểu đúng về tên gọi của nó (dịch theo tiếng Anh) và theo
thói quen sử dụng cụm danh từ này ở Việt Nam.
Tuy nhiên, ở trên thế giới, do công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại
ngày càng đƣợc mở rộng, danh từ “Thiết kế đồ họa” trở nên hạn hẹp với chính khái
niệm và chức năng của nó. Ngƣời ta tìm đến một tên gọi mới, sát nghĩa hơn cụm
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từnày: Thiết kế truyền thông thị giác (Visual Communication design). Nhƣng rồi,
sự truyền thông này còn có thêm cả âm thanh, không chỉ là thị giác, cho nên chữ
“thị giác” (visual) đƣợc lƣợc đi, gọi ngắn hơn là Thiết kế truyền thông
(Communication design). Lĩnh vực thiết kế đồ họa trên thế giới ngày nay có thể coi
là một tập hợp con của truyền thông hình ảnh và thiết kế truyền thông. Nhƣng đôi
khi, hai thuật ngữ này đƣợc sử dụng thay thế cho thiết kế đồ họa, bởi chức năng và
kỹ năng có sự liên quan chồng chéo nhau, hoặc đôi khi, lại đƣợc tách bạch ra làm ba
công việc khác nhau, nhƣng cùng thực hiện nhiệm vụ truyền thông. Ngƣời ta cho
rằng, Thiết kế truyền thông là cách gọi khác của Thiết kế đồ họa. Ở nhiều trƣờng
đại học trên thế giới hiện nay, ngƣời ta đã sử dụng tên chuyên ngành đào tạo là
Communication design thay thế cho Graphic design.
1.1.1.2. Một số khái niệm thuật ngữ liên quan
* Các thể loại của thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa hiện nay đƣợc chia nhỏ thành nhiều lĩnh vực chuyên môn
khác nhau, song tựu chung lại, có thể chia làm ba mảng chính, gồm:
- Thiết kế Ấn loát (sách, báo, lịch, tem thƣ…)
- Thiết kế Bao bì (các loại bao bì, tem nhãn sản phẩm hàng hóa…)
- Thiết kế Quảng cáo (Tạp chí/magazin, catalogue, porter, biển bảng/bill
board, quảng cáo truyền hình, quảng cáo mạng/ internet, website…)
* Các yếu tố thiết kế đồ họa
Một họa sĩ thiết kế đồ họa (graphic designer) có thể sử dụng kết hợp các yếu
tố: a- Chữ (cách điệu, sáng tạo, chọn lựa kiểu chữ, bố trí, sắp xếp chữ, văn bản,
trang…) để sản xuất ra một kết quả cuối cùng; b- Hình ảnh và các yếu tố đồ họa
khác (điểm, nét, hình khối, màu sắc, chất liệu…) có thể đƣợc tạo ra bằng mọi công
cụ và phƣơng tiện, để cho ra sản phẩm sáng tạo mang ý tƣởng và những thông điệp.
* Nguyên tắc thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa tuân thủ các nguyên tắc chung của mọi loại hình nghệ thuật
thị giác, trên cơ sở vận dụng các nguyên lý, quy luật thị giác của con ngƣời nhƣ: cân
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bằng, nhịp điệu, tƣơng phản, tỷ lệ, điểm nhấn, trình tự, tính thống nhất, âm - dƣơng,
động - tĩnh…
* Quy trình thiết kế đồ họa
Quy trình thiết kế sẽ bắt đầu từ ý tƣởng thiết kế, bản vẽ đồ họa thiết kế, lập
trình hai chiều, ba chiều trên máy tính, đƣa ra sản phẩm mẫu sản xuất thử. Sau bốn
bƣớc này mới chuyển sang giai đoạn sản xuất hay không. Tất cả quy trình thiết kế
đều hƣớng đến việc đạt đƣợc mục tiêu, mục đích cụ thể cho trƣớc. Mục đích này có
thể tập trung đến tính công năng hơn, hoặc tính thẩm mỹ hơn, nhƣng thƣờng là cả
hai, tùy từng yêu cầu của sản phẩm cụ thể. Chẳng hạn, thiết kế hệ thống ký hiệu, tín
hiệu giao thông, thì tính công năng (dễ nhìn, dễ hiểu, dễ nhận biết…) đƣợc đề cao,
còn thiết kế bao bì một sản phẩm hàng hóa, thì hình thức, vẻ bên ngoài, đƣợc chú
trọng hơn. Vấn đề thẩm mỹ và biểu đạt có thể tham dự một phần trong quy trình
thiết kế, song nó không thể hiện năng lực thiết kế, cũng không phải là phần quan
trọng nhất của quy trình đó trong một số trƣờng hợp.
* Về tính truyền thống và tính hiện đại của sản phẩm thiết kế đồ họa
Truyền thống với đƣơng đại có mối quan hệ hữu cơ. Khái niệm này đƣợc
dùng phổ biến trong chủ trƣơng phát triển nền văn hóa Việt Nam hiện đại, với yêu
cầu những sáng tác mới cần bắt nguồn từ cội nguồn văn hóa nghệ thuật của dân tộc,
kết hợp với những giá trị hiện đại. Trong thiết kế đồ họa, thì khái niệm dân tộc hiện đại, hay truyền thống - đƣơng đại, đƣợc hiểu là sự vận dụng những mẫu mã,
hình thức, biểu tƣợng... và cao hơn là khai thác giá trị tinh hoa của mỹ thuật dân tộc
đƣa vào sản phẩm đồ họa hiện đại. Chẳng hạn nhƣ việc đƣa biểu tƣợng Khuê Văn
Các, chùa Một Cột, mặt trống đồng Đông Sơn, rồng Lý... vào vỏ bao thuốc lá, logo,
hay trên các sản phẩm thiết kế đồ họa khác. Nhƣng cao hơn, là đúc rút các đặc điểm
thẩm mỹ dân tộc (chẳng hạn nhƣ: sự giản dị, có tính gợi ý, tính hài hƣớc, ƣớc vọng
vƣơn lên...) để chuyển hóa vào mẫu thiết kế, biểu hiện trên màu sắc, biểu tƣợng,
chữ... của sản phẩm đồ họa.

21

1.1.2. Đặc trưng ngôn ngữ thiết kế đồ họa
Đồ họa đƣợc hiểu theo ý nghĩa truyền thống là vẽ bằng nét, rồi chuyển sang
ấn bản - in thành nhiều bản. Ngôn ngữ đồ họa cũng hình thành trên cơ sở này, bao
gồm: vẽ bằng chấm và nét, vẽ bằng tƣơng quan đen - trắng, dùng chấm và nét để
diển tả không gian, hình khối, màu (mang tính chất màu nguyên sắc). Tất nhiên,
ranh giới giữa đồ họa và hội họa là không tuyệt đối, khi có lúc cả hai đều dùng các
yếu tố ngôn ngữ nhƣ nhau, nhƣng hội họa có quá trình phân tích màu theo ánh sáng
(sắc độ, sáng tối) và hội họa không có vấn đề ấn loát thành nhiều bản.
Ngôn ngữ đồ họa trong ngành design/ thiết kế, ban đầu cũng hoàn toàn sử
dụng các bản vẽ nét bằng tay, do đích thân họa sĩ, nhà thiết kế vẽ ra, dù phức tạp
nhƣ một công trình thiết kế kiến trúc, hay nhƣ thiết kế tạo dáng một đồ vật, và đƣợc
nhân bản bằng kỹ thuật ấn loát truyền thống bằng tay, hay bằng máy (giai đoạn
trƣớc khi có máy tính và công nghệ, phƣơng tiện truyền thông hiện đại). Tuy nhiên,
thiết kế đồ họa vẫn là một lĩnh vực riêng, khác với nghệ thuật đồ họa tạo hình
(graphic art) ở mục đích của hoạt động sáng tạo. Những ý tƣởng và giải pháp sáng
tạo của họa sĩ/ nhà thiết kế đồ họa luôn có những mục tiêu, nhiệm vụ chức năng cho
trƣớc, nhằm giải quyết một vấn đề thực tiễn cụ thể. Rất khác với tranh đồ họa giá
vẽ, tranh in độc bản, việc sáng tác xuất phát từ nhu cầu cảm xúc nội tại của cá nhân
họa sĩ.
Trong thiết kế hiện đại, máy tính với những phần mềm, những phƣơng tiện
truyền thông hỗ trợ cho nhà thiết kế rất nhiều. Thiết kế đồ họa/ graphic design
không còn dừng lại ở in ấn và mặt phẳng nữa, nó còn tham gia vào thiết kế ánh
sáng, âm thanh, bảng điện tử, phim ảnh... Do đó, ngôn ngữ thiết kế đồ họa cũng
không dừng ở ngôn ngữ tranh đồ họa nói trên, mà sử dụng ngôn ngữ đa ngành, bao
gồm cả nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, điện tử, âm thanh... Các phần mềm sẽ giúp
nhà thiết kế mô phỏng cấu trúc bên trong, bên ngoài, không gian ba chiều của đối
tƣợng cần thiết kế, tạo các mô típ, hình mẫu, mô đun (module) cho từng chi tiết để
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lắp ghép vào bản thiết kế. Tất cả đều đƣợc mô phỏng bằng phần mềm, phối hợp với
kỹ thuật và công nghệ cho chế tạo thử một sáng tạo design mới.
1.1.3. Vai trò của thiết kế đồ họa trong xã hội đƣơng đại
Trong thời đại công nghệ nửa cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, do sự biến
đổi sâu sắc về khoa học kỹ thuật, thiết kế đồ họa không phải là một thứ nhận thức
nghệ thuật bằng hình tƣợng, mà là một dạng sáng tạo vật chất. Nó không tách rời
nền sản xuất và tinh thần, là khâu nối giữa kỹ thuật và công nghệ. Hay, nhƣ quan
niệm của Kazuo Kawasaki (Nhật Bản) thì thiết kế đồ họa “là sự cân bằng giữa đạo
đức và thẩm mỹ cho một xã hội tốt” [99, tr.252].
Vai trò của thiết kế đồ họa trong xã hội đƣơng đại đƣợc hiểu là sự sáng tạo
các ý tƣởng, mà các ý tƣởng đó đƣợc chuyển thành sản xuất vật chất, hay nói cách
khác, chỉ có thể dựa trên cở sở công nghệ có thể sản xuất đƣợc. John Heskett, tác
giả cuốn Thiết kế, khẳng định vai trò của thiết kế đồ họa chính là khả năng của con
ngƣời trong việc định hình và kiến tạo nên môi trƣờng xung quanh mình bằng
những cách thức chƣa từng có trong giới tự nhiên, nhằm phục vụ nhu cầu của chính
con ngƣời và làm cho cuộc sống có ý nghĩa.
Vai trò của thiết kế đồ họa, cụ thể là các sản phẩm ấn loát, quảng cáo, nhãn
mác, bao bì, tờ rơi, logo và tất cả các đồ họa trên mặt phẳng hai chiều phục vụ cho
quá trình của sản xuất, thƣơng mại. Song, với sự phát triển của truyền thông mới,
thiết kế đồ họa ngày nay không chỉ dừng lại ở các ấn phẩm hai chiều, mà còn là ba
chiều, đa chiều, nhƣ phim ảnh, bảng điện tử, đồ họa động, đồ họa tƣơng tác… phục
vụ cho thƣơng mại, là những khía cạnh đang phát triển của thiết kế đồ họa đƣơng
đại. Trên thực tế, vai trò của thiết kế đồ họa đƣợc thể hiện trên các khía cạnh lớn
của đời sống hiện nay nhƣ sau:
1.1.3.1. Vai trò thúc đẩy phát triển nền kinh tế hàng hóa
Một sản phẩm hàng hóa mới có thể đƣợc ngƣời tiêu dùng chấp nhận tại thị
trƣờng phụ thuộc vào các yếu tố: 1- Sản phẩm và chất lƣợng sản phẩm giúp ngƣời
tiêu dùng tin tƣởng vào thƣơng hiệu. 2 - Sản phẩm phù hợp nhu cầu, mục đích, sở
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thích, thu nhập của ngƣời tiêu dùng. 3- Ngƣời tiêu dùng chấp nhận các thiết kế cho
sản phẩm.
Ở khía cạnh mẫu mã sản phẩm, ngƣời tiêu dùng thƣờng đánh giá độ hấp dẫn
của sản phẩm không dựa trên ý niệm chủ quan mà dựa trên cái họ nhìn thấy, cảm
nhận đƣợc bằng thị giác của mình. Các nhà thiết kế cần thấu hiểu về sản phẩm,
thƣơng hiệu sản phẩm và ngƣời tiêu dùng (với nhu cầu, mức thu nhập, thói quen, thị
hiếu, tâm lý, đặc điểm vùng miền, dân tộc… của họ), để từ đó, đƣa ra mẫu thiết kế
tốt, tiện dụng hơn cho nhu cầu sử dụng, truyền tải những thông tin cần thiết (tính
công năng), đồng thời lại tạo ra cảm xúc, ấn tƣợng tốt đẹp về sản phẩm tới ngƣời
tiêu dùng (tính thẩm mỹ), sẽ kích thích ngƣời tiêu dùng lựa chọn mua sản phẩm
ngay trên kệ trƣng bày hàng. Trong đời sống hiện đại, các công ty, các hãng sản
xuất ra hàng hóa ngày một nhiều, trong khi nhu cầu đƣợc sử dụng những sản phẩm
tốt, đẹp, hấp dẫn, mới lạ hơn của ngƣời tiêu dùng ngày một tăng, thì thiết kế đồ họa
đóng vai trò không nhỏ trong sự cạnh tranh ấy, góp phần thúc đẩy phát triển nền
kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trƣờng. Ở nhiều nƣớc trên thế giới, ngôn ngữ truyền
thông thị giác của Thiết kế đồ họa thƣờng đƣợc sử dụng mạnh mẽ với quy mô lớn
trong các chiến dịch phát triển kinh tế quốc gia. Chẳng hạn nhƣ những chiến dịch
truyền thông về phim ảnh, vũ điệu Gangnam style… của Hàn Quốc nhằm phát triển
kinh doanh các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm và kinh tế du lịch cho nƣớc này…
1.1.3.2. Vai trò tạo dựng một môi trường văn hóa, giáo dục thẩm mỹ và nhận
thức xã hội
Đối với sản phẩm thiết kế đồ họa trong đời sống xã hội hiện đại, từ lâu, nó
không chỉ dừng lại ở chức năng quảng cáo, thông tin liên lạc, mà còn là những di
sản văn hóa vật chất và tinh thần. Những mẫu thiết kế đồ họa đa dạng, đầy màu sắc
đã thể hiện tinh thần của con ngƣời với vai trò xã hội của họ. Trong quan điểm mới
trên thế giới hiện nay, các nhà thiết kế đóng một vai trò quan trọng nhƣ những tác
nhân mới của sự thay đổi thế giới, bằng cách sử dụng sáng tạo và tƣ duy thiết kế
trong thể hiện khả năng của họ đối với nhận thức xã hội. Thiết kế đồ họa luôn đóng
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vai trò kết nối cộng đồng và cá nhân, vì vậy, nó tiếp thu giá trị của bản sắc văn hóa,
cấu trúc xã hội, nền kinh tế, phát triển văn hoá và môi trƣờng. Nó chạm vào nhiều
cá nhân trong xã hội, trên cơ sở tiếp xúc hàng ngày trong môi trƣờng xã hội và trên
mọi phƣơng tiện truyền thông hiện đại.
Trong những năm gần đây, thiết kế đồ họa quốc tế góp phần ảnh hƣởng đến
quá trình phát triển văn hoá và bền vững trên thế giới. Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật
Bản, Nam Phi và Brazil là những ví dụ thành công của những nơi mà thiết kế đƣợc
cho là một phƣơng pháp hiệu quả và công cụ để cải thiện văn hóa - xã hội bằng các
chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức xã hội.
Năm 2001, Trung tâm nghệ thuật College of Design (Pháp) đƣa ra chƣơng
trình Designmatters, là một mô hình giáo dục cho các trƣờng thiết kế đóng góp
nguồn lực design của họ cho sự phát triển quốc tế.
Năm 2005, Hiệp hội Thiết kế đồ họa Nhật Bản phối hợp với Trung tâm
Thông tin của Liên Hợp Quốc tại Tokyo tổ chức cuộc thi áp phích chủ đề Nước
sạch cần cho sự sống, sau khi họ thành công trong cuộc thi áp phích Vì hòa bình.
Thiết kế đồ họa đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tái xây dựng
thƣơng hiệu của Nam Phi trong World Cup 2010, bởi sự hiện đại hóa hình tƣợng
của Nam Phi, trở thành một hình ảnh mang tính biểu tƣợng văn hóa và chuyển đổi
chúng thành các chiến dịch truyền thông hiệu quả… Đó là những minh chứng thực
tế khẳng định tầm quan trọng và ảnh hƣởng của thiết kế đồ họa đến văn hóa - xã
hội.
Ngôn ngữ hình ảnh của thiết kế đồ họa tƣơng thích với tất cả các nền văn hóa
truyền thống và có thể đƣợc điều chỉnh trong các bối cảnh văn hóa xã hội khác
nhau. Sự hiểu biết văn hóa đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện
xây dựng vị trí thƣơng hiệu. Các họa sĩ thiết kế đồ họa ngày nay cần phải nhận thức
đƣợc khả năng truyền thông hình ảnh trong các thiết kế của mình để nhấn mạnh ý
nghĩa văn hóa sâu hơn và tăng cƣờng hiểu biết lẫn nhau giữa các cộng đồng và quốc
gia. Một khía cạnh văn hóa của thiết kế đồ họa là nó bị ảnh hƣởng bởi truyền thống,
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đa văn hóa, sắc tộc, đa dạng, ngôn ngữ, giới tính, tín ngƣỡng, hệ thống giá trị…,
song chính ngôn ngữ của nó lại có thể “chuyển hóa di sản hình ảnh của một địa
phƣơng, một cộng đồng, một dân tộc vào tiền tệ, thƣơng mại hiện đại và thể hiện
văn hóa” [100, tr. 28]. Để đƣợc xã hội tin cậy, thiết kế phải có nghĩa là một cái gì
đó thuộc bối cảnh văn hóa nơi mà nó bắt nguồn. Nó là một phƣơng pháp mạnh mẽ
để phát huy bản sắc văn hóa, là cách một cộng đồng dân tộc giao tiếp với thế giới về
văn hóa riêng của họ.
Chủ tịch Hội đồng các hiệp hội Thiết kế đồ họa thế giới, Robert L.Peter nhận
định: “Các nhà thiết kế ngày nay có trách nhiệm tạo dựng một thế giới thị giác và
nền văn hóa kiến tạo. Nền văn hóa kiến tạo này ảnh hƣởng tới các giá trị của con
ngƣời hôm nay và mai sau” [99, tr.22].
Thiết kế đồ họa quảng cáo đƣợc coi là một tác phẩm nghệ thuật đại chúng,
do đối tƣợng nhắm đến là đông đảo ngƣời tiêu dùng, nên việc chuyển tải những giá
trị luân lý, thẩm mỹ, chính trị, cùng với những thông tin về sản phẩm sẽ đƣợc các
nhà thiết kế quảng cáo quan tâm, chú ý nhiều hơn. Với ngƣời dân Việt Nam nói
chung, ngƣời tiêu dùng Việt Nam nói riêng, mọi thông tin truyền đi từ các phƣơng
tiện thông tin đại chúng thƣờng đƣợc xem là những thông tin mang tính định hƣớng
cho mọi hành vi, ứng xử và hành động của họ trong xã hội. Bởi vậy, đối với các nhà
thiết kế đồ họa quảng cáo, ngoài những kiến thức chuyên môn về mỹ thuật, kỹ thuật
đồ họa, họ còn phải có những kiến thức chuyên sâu về văn hóa, để có thể lựa chọn
những khuôn mẫu ứng xử phù hợp với sản phẩm mà họ muốn quảng cáo. Chỉ có
nhƣ vậy, những nhà thiết kế quảng cáo mới có thể thực hiện đƣợc việc gắn kết
những thông tin về sản phẩm bằng nội dung của một khuôn mẫu ứng xử, nhƣ mong
muốn của xã hội và ngƣời tiêu dùng.
Và nhƣ vậy, Thiết kế đồ họa, đặc biệt là đồ họa quảng cáo, cũng chính là một
công cụ chuyển tải văn hóa. Cùng với những thông tin về sản phẩm, quảng cáo còn
chuyển tải những giá trị văn hóa mà chính nó đã tạo ra thông qua sản phẩm nó trình
bày. Trên thực tế, ngƣời tiêu dùng hiện nay khi lựa chọn sản phẩm, họ không chỉ
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chú ý đến thông tin kinh tế, giá trị kinh tế của sản phẩm đƣợc quảng cáo, mà họ còn
rất quan tâm đến những giá trị văn hóa và biểu tƣợng xã hội đƣợc gắn với sản phẩm.
Trong trƣờng hợp phải lựa chọn những sản phẩm cùng loại, có thành phần, chất
lƣợng, giá trị sử dụng tƣơng tự nhau, ngƣời tiêu dùng thƣờng lựa chọn những sản
phẩm có gắn những giá trị văn hóa hay biểu tƣợng gần gũi với những giá trị văn
hóa, biểu tƣợng mà họ đang muốn đạt đƣợc. Nhìn chung ngƣời tiêu dùng khi mua
sản phẩm thì đồng thời họ cũng tiếp nhận luôn cả những giá trị văn hóa gắn với sản
phẩm. Văn hóa của họ, do vậy, cũng đƣợc thay đổi tùy theo những giá trị văn hóa
đƣợc tạo ra thông qua sản phẩm mà quảng cáo đã trình bày.
Thiết kế đồ họa, bởi cũng là một khía cạnh của văn hóa, nên nó cũng chịu tác
động và có mối quan hệ gắn kết với hệ thống giá trị văn hóa, trong đó có giá trị
truyền thống. “Các giá trị ấy biểu hiện trong tƣ duy tiêu dùng của ngƣời Việt Nam”
và “xác định cái riêng cho quảng cáo Việt Nam” [57, tr.97]. Rất nhiều thiết kế
quảng cáo đã khai thác khía cạnh này, nhƣ bột giặt Tide dùng hình ảnh dân gian
Thần tài và đồng tiền may mắn, quảng cáo La Vie với câu nói dân gian Tài lộc như
nước, quảng cáo của hãng Bitit’s ôn lại tiến trình lịch sử bằng hình ảnh bƣớc chân
của ngƣời Việt qua từng giai đoạn dựng và giữ nƣớc cùng slogan(khẩu ngữ thƣơng
hiệu) rất ấn tƣợng: Bitit’s nâng niu bàn chân Việt! (quảng cáo trên VTV3)... Những
thiết kế quảng cáo này không những hấp dẫn, truyền cảm, mà còn mang giá trị định
hƣớng tiêu dùng cao cho công chúng với một niềm tự hào dân tộc trong sử dụng
hàng hóa của Việt Nam. Đó cũng là cách “nhắc nhở về lịch sử đất nƣớc, gợi nhớ về
bản sắc dân tộc” [57, tr.98 - 100].
1.1.3.3. Vai trò tạo dựng bản sắc và thương hiệu dân tộc
Trong hai thập kỷ gần đây, quá trình toàn cầu hoá diễn ra với tốc độ nhanh
chóng. Sự xích lại gần nhau, hợp tác với nhau giữa các nƣớc để tạo ra sự phát triển
là một xu thế khách quan, vƣợt ra khỏi phạm vi một quốc gia, trở thành xu thế
chung của thế giới. Toàn cầu hoá nếu diễn ra một cách công bằng thì có lợi cho
nhiều dân tộc, tuy nhiên trong thực tế toàn cầu hoá không diễn ra một cách thuận lợi
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đối với tất cả các nƣớc, nhất là đối với các nƣớc nghèo, trong đó có nƣớc ta. Bởi
phần vì các nƣớc, các tập đoàn kinh tế và chính trị thế giới đều xuất phát từ lợi ích
của chính mình để giải quyết các vấn đề toàn cầu mà không có sự đối xử công bằng,
hợp lý đối với các phía đối tác, phần vì khả năng hạn chế của các nƣớc kém phát
triển nên không đủ thế và lực để giải quyết các vấn đề có liên quan tới mình. Bởi
vậy, nguy cơ bị nhất thể hoá, bị phƣơng Tây hoá và do đó, đi đến mất quyền độc
lập, tự chủ của dân tộc trong văn hóa nghệ thuật là rất dễ xảy ra. Nhận thức rõ điều
này, nhiều quốc gia trên thế giới đã xem xét lại vấn đề bản sắc văn hoá một cách
nghiêm túc. Ở phƣơng Tây, Pháp là nƣớc kêu gọi cấm lƣu thông các sản phẩm có
lợi cho Mỹ. Ở phƣơng Đông, Trung Quốc hô hào chống ô nhiễm tinh thần, Nhật
Bản tổ chức cuộc họp khu vực Châu Á bàn về văn hoá dân tộc... Nhiều quốc gia đã
coi văn hoá là động lực, là mục tiêu, là hệ điều tiết của sự phát triển, và Việt Nam
cũng không nằm ngoài quy luật này.
Trong thị trƣờng chung của thế giới, mỗi đất nƣớc đều cố gắng chiếm một
phần trong nền sản xuất có tính toàn cầu. Sự canh tranh về thƣơng mại, chính là sự
định hình, nổi tiếng và uy tín của thƣơng hiệu một công ty, một quốc gia thông qua
những sản phẩm cụ thể. Giá trị thực của chất lƣợng sản phẩm là quan trọng nhất,
nhƣng việc giúp ngƣời tiêu dùng nhận diện rõ thƣơng hiệu lại chủ yếu nhờ vào “sự
bắt mắt” của mẫu mã trên các tờ rơi, bao bì, áp phích, nhãn mác... mà thiết kế đồ
họa thể hiện rõ vai trò thông qua các chiến thuật quảng cáo… Giá trị thẩm mỹ và
tính độc đáo của thiết kế đồ họa thông qua sức mạnh của phƣơng tiện truyền thông,
góp phần không nhỏ trong việc giới thiệu sản phẩm tạo nên uy tín thƣơng mại. Và,
một khi những thƣơng hiệu nào đó (Heineken, Tiger, Camel, Dunhill, Adidas,... ) đã
vƣợt biên giới quốc gia, trở thành sản phẩm mang tính quốc tế, đƣợc đông đảo
ngƣời tiêu dùng trong và ngoài nƣớc nhận diện và ƣa thích thì ngƣời ta càng nhớ
đến công ty, quốc gia làm nên sản phẩm. Khi ấy, biểu tƣợng, kiểu loại chữ và màu
sắc truyền thống... đƣợc thể hiện trong mẫu mã thiết kế đồ họa trên hàng hóa sẽ
càng phát huy tác dụng (màu xanh lá tƣơi của Heineken, màu xanh chàm đậm đặc
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trƣng của Tiger, màu vàng sa mạc và màu nâu Lạc Đà của Camel, màu đỏ, đen,
xanh đặc trƣng của Dunhill...) càng tạo thêm ấn tƣợng mạnh về thƣơng hiệu, hình
thành sở thích lâu bền trong trí nhớ ngƣời tiêu dùng.
Tóm lại, các sản phẩm của thiết kế đồ họa bao trùm lên hầu hết thế giới đồ
vật và tiêu dùng của con ngƣời trong thế giới hiện đại, từ viên kẹo, bao thuốc lá,
sách báo, quần áo, xe cộ, ti vi, máy tính, điện thoại thông minh…, cho đến những
biển quảng cáo, pa nô, áp phích, ký hiệu chỉ dẫn trên đƣờng phố… Trong bộn bề
đời sống xã hội và tiêu dùng hiện đại ấy, sự tiếp nhận, đánh giá, lựa chọn các sản
phẩm của design nói chung, của thiết kế đồ họa nói riêng là một trong những yếu tố
quan trọng làm nên “diện mạo văn hóa”, hình ảnh, vị thế cá nhân của một con
ngƣời, nói rộng hơn là của một cộng đồng ngƣời, một dân tộc. Và nhƣ vậy, nghệ
thuật thị giác, design, trong đó có thiết kế đồ họa, thực chất là toàn bộ các yếu tố
làm nên “thế giới sự nhìn”, góp phần làm nên bản sắc (tƣợng trƣng) của một cộng
đồng văn hóa. Điều này, một mặt tạo nên sự đồng cảm của các thành viên trong
cộng đồng. Mặt khác, lại tác động đến những ngƣời từ nơi khác, từ quốc gia khác
với mong muốn đƣợc khám phá những giá trị độc đáo, riêng biệt và hấp dẫn của
nền văn hóa dân tộc đó. Nó cũng góp phần quyết định đƣợc vị thế của một thƣơng
hiệu dân tộc khi bƣớc ra thị trƣờng thế giới, cũng nhƣ sự thành bại trong sự phát
triển một thị trƣờng du lịch. Thiết kế đồ họa, truyền thông - tiếp thị - quảng cáo
“còn có tác dụng tạo dựng biểu tƣợng, những trƣờng giá trị tƣợng trƣng, có khả
năng làm thay đổi lối sống, cách nghĩ và kích thích tâm lý tiêu dùng” [39, tr.113].
1.1.4. Khái lƣợc nguồn gốc hình thành và phát triển nghệ thuật thiết kế
đồ họa Việt Nam
Nghệ thuật tạo hình hay mỹ thuật nói chung đều bắt đầu từ đồ họa, với tính
chất là sự vẽ bằng nét đen trắng trên mặt phẳng. Dù một ngôi nhà, một bức tƣợng,
một bức tranh sơn dầu… cũng bắt đầu từ một phác thảo bằng nét đen trắng, cho
nên, đồ họa chính là điểm khởi nguồn của nghệ thuật tạo hình. Ngay trên những
hang động - hang Đồng Nội, thuộc nền văn hóa Hòa Bình, cách đây 10 ngàn năm đã
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có những hình chạm khắc - hình ngƣời và hình thú, đó là tƣ duy có tính đồ họa sơ
khai. Những trang trí khắc vạch trên đồ gốm nguyên thủy (Phùng Nguyên, Đồng
Đậu, Gò Mun) cũng thể hiện một tƣ duy đồ họa trong trang trí. Những hình khắc vẽ
trên trống đồng Đông Sơn, cũng mang tính chất của tƣ duy đồ họa. Tuy nhiên, để
trở thành một loại hình nghệ thuật gọi là đồ họa thì phải có những yếu tố khác: vẽ
bằng nét trên mặt phẳng hai chiều, tính chất nhân lên thành nhiều bản do quá trình
in. Điều này có thể thấy rõ trong một ngành nghề có từ rất sớm ở phƣơng Đông, đó
là nghệ thuật in khắc gỗ, ngƣời Trung Quốc gọi là bản họa. Ấn loát bằng in khắc gỗ
đƣợc coi là một trong bốn phát minh cổ xƣa của ngƣời Trung Hoa (la bàn, thuốc nổ,
giấy và nghề in).
Trong truyền thống, ngƣời Việt Nam cũng có kỹ thuật làm giấy và in rất
sớm. Theo nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thƣợng thì kỹ thuật đồ họa in khắc gỗ rất phổ
biến, ít nhất từ thời Lý (1010 – 1225) cho đến thời Nguyễn. Trong suốt thời Lý, Đại
Việt sử ký toàn thư nhiều lần nhắc đến việc triều đình cho ngƣời sang Trung Quốc
thỉnh kinh sách, đón sƣ tăng truyền đạo, dựng kho chứa kinh, sau đó chép ra nhiều
bản, hoặc cho in khắc gỗ. Tuy nhiên, “dù sử sách đã xác nhận có nghề in khắc gỗ từ
thời Lý, nhƣng vật chứng không còn và không có gì đảm bảo rằng thời này in khắc
gỗ là phƣơng tiện rộng rãi”… [76, tr.16]. Mốc thời điểm về sự xuất hiện của nghề in
khắc đƣợc sử sách ghi lại và có bằng chứng cụ thể đến sau này, ít nhất là từ sau
chuyến đi học nghề thế kỷ XV của tiến sĩ Lƣơng Nhữ Hộc. Sau này, ông truyền
nghề cho hai làng Hồng Lục, Liễu Chàng (Hƣng Yên). Hai làng này trở thành
những phƣờng thợ in khắc quan trọng ở Thăng Long. Những năm 1435, họ đã thực
hiện bản in - ván khắc sách Tứ thư đại toàn phục vụ khoa thi cử cho triều đình
phong kiến Hậu Lê [79, tr.16]. Thời phong kiến Việt Nam, về cơ bản chỉ có các
sách in khắc gỗ, không thƣờng xuyên, và cũng không có nhà xuất bản. Các chùa cần
in kinh sách sẽ thuê thợ về làm ngay trong chùa, văn nhân muốn in văn thơ thì thuê
thợ in khắc, căn cứ vào bản thảo viết tay chuyển thể sang ấn loát. Việc in kinh sách
của triều đình cũng tƣơng tự, nhƣng có chất lƣợng tốt hơn dân gian, gọi là quan bản,
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hay nội các quan bản. Cho đến đầu thế kỷ XX, những ngƣời thợ Hồng Lục, Liễu
Chàng vẫn còn thực hiện bộ tranh Kỹ thuật của người An Nam cho Henry Oger. Ba
dòng tranh dân gian Đông Hồ (Đông Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh), Hàng Trống
(các phố Hàng Trống, Hàng Nón, Hàng Bông, Tô Tịch, Lý Quốc Sƣ…) và Kim
Hoàng (Kim Hoàng, Hà Đông, Hà Nội) cũng sử dụng phƣơng tiện in khắc gỗ đen
trắng và in khắc gỗ màu. Nhƣ vậy, với hai dòng ấn loát, bao gồm cả bản kinh, sách
thời phong kiến và tranh dân gian, nghệ thuật đồ họa Việt Nam đã có một truyền
thống khá lâu dài.
- Giai đoạn 1865 - 1945: Nửa cuối thế kỷ XIX, khi ngƣời phƣơng Tây và
ngƣời Pháp sang Việt Nam, những kỹ thuật đồ họa mới đƣợc du nhập. Nghề in chữ
đúc typo bằng con chì, chế bản bằng bản kẽm đánh dấu mốc đầu tiên khi năm 1862,
Đô đốc Bonard đƣa bốn công nhân ngƣời Pháp, chở máy in, chữ in, mực giấy từ
Pháp sang và lập nhà in mang tên Imperial tại địa điểm đƣờng Hai Bà Trƣng Nguyễn Du (để in báo phục vụ cho công cuộc xâm lăng của Pháp). Cùng sau đó, là
sự xuất hiện tờ báo Gia Định - tờ báo đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1865. Đây có
thể coi là mốc thời điểm ra đời của thiết kế đồ họa Việt Nam theo nghĩa là một
ngành thuộc lĩnh vực design (graphic design). Đó là khi xã hội Việt Nam xuất hiện
nền báo chí, và đi kèm với nó là những thiết kế quảng cáo phục vụ thƣơng mại, bán
hàng, những thông tin quảng cáo, có họa sĩ thiết kế báo... trong xã hội thực dân nửa
phong kiến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Theo cuốn Đồ họa cổ Việt Nam [76, tr.15-22], một số bản in kẽm đã đƣợc
tìm thấy ở chùa Bà Đá, Hà Nội, có lẽ là những bản in kẽm đầu tiên ở Việt Nam, vào
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Xã hội thực dân phong kiến hình thành tầng lớp trí
thức thành thị, với những nhu cầu tri thức mới, ấn loát truyện, báo, tạp chí và thông
tin xã hội nói chung, xuất hiện thƣờng xuyên, dẫn đến một nền đồ họa mới, quy mô
không chỉ là làm tranh, sách đơn giản nhƣ thời xƣa. Khi nền văn học mới hình
thành, nhiều nhà văn viết truyện dài kỳ trên các báo đƣơng thời và xuất bản sách
khiến nhu cầu mình hoạ sách báo hiện đại cũng tăng. Tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô
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Tất Tố, Chí Phèo của Nam Cao đƣợc đăng dài kỳ trên các báo, mỗi kỳ đều có minh
họa đi theo. “Một số sách có minh họa khắc gỗ nhƣ cuốn Lục Vân Tiên, tác giả
Nguyễn Đình Chiểu, đƣợc Nghiêm Liễn dịch sang tiếng Pháp, nhà in Lê Văn Tân,
in tại Hà Nội năm 1927, Nguyễn Đình Chi minh họa” [65, tr 114]. Đặc sắc, có bộ
tranh khắc gỗ minh họa truyện Kiều của Nguyễn Du trong cuốn Nguyễn Du minh
họa tập xuất bản năm 1942…” [65, tr.118].
Đồ họa quảng cáo vốn manh nha từ thời Pháp thuộc, nếu không kể những
biển hiệu của các phƣờng thợ thời phong kiến. Nền kinh tế tƣ nhân và tƣ sản thuộc
Pháp đòi hỏi sự chào bán hàng nhất định, khiến nhu cầu cần đến các nghệ nhân và
họa sĩ kẻ vẽ, chủ yếu dừng lại ở biển hàng và ít nhiều quảng cáo trên báo chí [PL1,
H1.1- 1.3, tr.162-163].
- Giai đoạn 1945 -1954: Ở khu vực phía Nam, đồ họa quảng cáo báo chí,
thƣơng mại, minh họa sách báo tiếp tục phát triển. Vào những năm 50, có thể thấy
những biển quảng cáo hàng hoá cho những thƣơng hiệu trong nƣớc và cả nƣớc
ngoài mọc lên nhƣ nấm trên các đƣờng phố lớn của Sài Gòn [PL1, H1.4, tr.164].
Những áp phích cổ động, tài liệu tuyên truyền chính trị, tranh truyện về anh hùng
quân đội… phục vụ cuộc kháng chiến chống Pháp của các họa sĩ trƣờng mỹ thuật
Đông Dƣơng nhƣ: Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Trần Đình Thọ, Lƣơng Xuân Nhị,
Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Sĩ Ngọc… đƣợc coi là những sản phẩm của thiết kế đồ
họa đƣơng thời, cho dù hình thức thể hiện vẫn là của đồ họa mỹ thuật (đƣợc in khắc
gỗ hoặc vẽ bằng tay) [PL1, H1.5-1.6, tr.165-166].
- Giai đoạn 1954 - 1986: Trƣờng Quốc gia Mỹ nghệ (tiền thân của trƣờng đại
học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội ngày nay) đƣợc thành lập vào năm 1949. Đến
năm 1965, trƣờng chuyển tên gọi thành Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp,
đào tạo những khoá đầu tiên làm lực lƣợng nòng cốt cho nền design Việt Nam nói
chung, thiết kế đồ họa Việt Nam nói riêng, thì khi ấy, đất nƣớc bƣớc vào giai đoạn
kháng chiến chống Mỹ. Rất nhiều sinh viên, họa sĩ mỹ thuật công nghiệp cũng lên
đƣờng đi chiến đấu. Ở giai đoạn này, lực lƣợng sáng tác đông đảo hơn rất nhiều so
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với giai đoạn trƣớc đó. “Áp phích, tranh cổ động chính trị, kinh tế phục vụ cho cuộc
chiến tranh phát triển mạnh mẽ và rầm rộ chƣa từng thấy. Trong đó có sự góp sức
đáng kể của xƣởng tranh cổ động thuộc Tổng cục thông tin, ra đời năm 1966, đã
đƣa tranh về tận cơ sở tỉnh, huyện…” [80, tr.118]. Một số tranh cổ động đƣơng thời
nhƣ: “Bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1000” của Phan Thông, “Vì con em chúng ta”
của Thục Phi, “Đế quốc Mỹ là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta” của Lê
Thanh Đức, “Giữ lấy quê hƣơng, giữ lấy tuổi trẻ” của Đƣờng Ngọc Cảnh, “Giặc
phá ta cứ đi” của Đào Đức… đã thấm sâu, in đậm trong lòng đồng bào, chiến sĩ cả
nƣớc [PL1, H1.7, tr.167].
Sau hòa bình lập lại, nền công nghiệp của chúng ta còn quá non trẻ, cùng với
mô hình kinh tế tập trung bao cấp, nên chúng ta chƣa thể có những thiết kế thực sự
có tính thƣơng mại với mẫu mã tem phiếu, bao bì đƣợc thiết kế còn hết sức đơn
giản và thô sơ nhƣ vỏ bao diêm Thống Nhất, vỏ bao thuốc lá Sông Cầu, Tam Đảo,
Trƣờng Sơn…[PL1.H1.8-1.14, tr.168-171]. Tuy nhiên nếu nhìn rộng ra, ngành thiết
kế đồ họa lại hết sức phát triển với tƣ tƣởng chính trị chung của đất nƣớc. Điều này
thể hiện ở các lĩnh vực: thiết kế tranh cổ động áp phích cho tuyên truyền chống Mỹ
cứu nƣớc và Xây dựng CNXH, thiết kế sách báo, thiết kế trang trí đồ ứng dụng
(thiết kế vải hoa, đồ gốm...). Tất cả các thiết kế đồ họa thời kỳ này đều vẽ tay, rồi
đƣợc chuyển sang in ấn hàng loạt tùy theo ngành sản xuất. Năm 1975, Công ty Cổ
phần Quảng cáo và Hội chợ Thƣơng mại Vinexad (trực thuộc Bộ Công Thƣơng),
với thƣơng hiệu Vinexad đƣợc thành lập - một trong những công ty làm thiết kế đồ
họa đầu tiên ở Việt Nam. Đây cũng là mốc thời điểm quan trọng đánh dấu sự ra đời
của ngành quảng cáo triển lãm sự kiện tại Việt Nam.
- Giai đoạn 1986 đến nay: Khi đất nƣớc thực hiện chính sách mở cửa thì
Thiết kế đồ họa mới bắt đầu có những thay đổi căn bản. Những hình thức quảng cáo
hàng hóa, bao bì, biển bảng, hội chợ triển lãm, thƣơng mại xuất hiện ngày càng đa
dạng hơn. Tuy nhiên, cho đến tận nửa sau thập niên 80 của thế kỷ XX, các nhà xuất
bản phía Bắc vẫn còn rất quen thuộc với đồ họa sách của các họa sĩ Vũ Duy Nghĩa,
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Trần Hay, Lê Huy Văn, Văn Cao, Bùi Xuân Phái… với công nghệ ấn loát dùng kỹ
thuật chế bản quang - cơ, làm bìa cho những tập sách còn in bằng chữ chì. Đó là
giai đoạn cuối cùng của sự tận dụng công nghệ in ấn cũ. Sau đó, bìa sách xuất bản ở
miền Bắc bắt đầu xuất hiện hình thức ruột đánh chữ vi tính, bìa phân màu điện tử,
gắng kịp theo sát công nghệ in ấn ở phía Nam [PL1, H1.15-1.19, tr.172-173].
Sự thành công đáng kể của Thiết kế đồ họa Việt Nam gắn liền khăng khít với
sự phát triển của công nghệ mới thực sự khởi đầu từ khoảng năm 1990, và phải sau
năm 2000, mới có những chuyển biến cả về số lƣợng và chất lƣợng. Năm 1990, đại
cạnh tranh diễn ra trên quy mô toàn thế giới, còn đƣợc gọi là “toàn cầu hoá” với
phƣơng thức tiếp thị không chỉ nhằm vào thị trƣờng trong nƣớc mà chú ý đến hiệu
quả tiếp thị trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, cơ chế thị trƣờng đã tạo điều kiện cho
nền kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của con ngƣời ngày càng nâng
cao, các thƣơng hiệu có sự cạnh tranh gay gắt về giá cả, chất lƣợng, mẫu mã, bao bì,
quảng cáo và tiếp thị... Đó là những điều kiện thuận lợi để lĩnh vực thiết kế đồ họa
ngày càng mở rộng với nhiều hình thức, thể loại mới với đội ngũ đông đảo các nhà
thiết kế trẻ.
Trong vòng hơn 20 năm trở lại đây, việc kết nối mạng internet, phƣơng tiện
vi tính toàn cầu, sự tích hợp đa chức năng trong một phƣơng tiện, các phần mềm
chuyên dụng… đã tạo nên sự thay đổi cơ bản về phƣơng thức thể hiện và hiệu quả
truyền thông thị giác của lĩnh vực thiết kế đồ họa. Việc tiếp cận công nghệ, kỹ thuật
và những sản phẩm sáng tạo tiên tiến trên thế giới đã giúp trình độ, cảm quan, tƣ
duy mỹ thuật và kỹ năng thể hiện của các nhà thiết kế không ngừng đƣợc nâng cao,
cùng tƣ duy học hỏi để cố gắng làm theo [PL1, H1.20-1.24, tr.174-176].
Từ đồ họa vẽ tay, chuyển sang ấn loát bằng tay, bằng máy, rồi đến những
phƣơng tiện truyền thông hiện đại, quá trình phát triển này ít nhất từ 10 năm cuối
thế kỷ XIX, cho đến nay là hơn 120 năm, Việt Nam có nền đồ họa ứng dụng cận và
hiện đại. Sự tiếp thu và mở rộng thêm ngành design làm phong phú cho lĩnh vực
này, bắt nhịp với thời đại thông tin toàn cầu. Internet cho phép các họa sĩ tìm kiếm
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bất cứ thông tin và hình ảnh nào bổ xung cho kho tƣ liệu thiết kế, còn các phần
mềm giúp họ xử lý, thể hiện hình ảnh, chữ... trong thiết kế những mẫu mã một cách
thuận tiện và có thể nhanh chóng thay đổi phƣơng án. Điều này cũng dẫn đến sự
phân định rõ vai trò chức năng chuyên biệt của các thành viên trong một tổ hợp
những ngƣời sáng tạo thiết kế nhƣ giám đốc sáng tạo, giám đốc nghệ thuật, họa sĩ
thiết kế, kỹ thuật viên máy tính... Điều này thay đổi căn bản việc đào tạo ngƣời làm
design nói chung, họa sĩ thiết kế đồ họa nói riêng.
1.2. Cơ sở lý thuyết, lý luận về Mỹ thuật truyền thống Việt
1.2.1. Khái niệm Mỹ thuật truyền thống Việt
Trong Đại từ điển tiếng Việt, danh từ “Mỹ thuật” đƣợc định nghĩa “là ngành
nghệ thuật phản ánh cái đẹp bằng màu sắc, đƣờng nét, hình khối”, ở dạng tính từ
còn có nghĩa là “có tính nghệ thuật, hợp với thẩm mỹ” [95, tr.1033].Khái niệm về
“Mỹ thuật” đã đƣợc nhà nghiên cứu Nguyễn Quân đồng định nghĩa: “là nghệ thuật
tạo hình - là một khái niệm tổng hợp, là kết quả của sự nhìn và nó đào luyện sự nhìn
của mỗi ngƣời; là tổng hợp các yếu tố biểu đạt màu, đen - trắng, khối, nét - điểm tạo
nên hình” [69, tr.28]. Khái niệm “Truyền thống”, đƣợc định nghĩa: “là nền nếp, thói
quen tốt đẹp đƣợc lƣu truyền từ đời này qua đời khác; có tính chất lâu đời, cổ
truyền” [95, tr.1680]”.
Mỹ thuật truyền thống Việt là khái niệm rộng, về cơ bản, chỉ nền nghệ thuật
cổ Việt Nam, tính từ quá khứ đến hết thời phong kiến, đƣợc kế tiếp, truyền thừa các
phong cách và đặc điểm văn hóa dân tộc. Nó bao gồm tất cả các nghệ thuật của các
dân tộc khác nhau, ở những thời kỳ cổ khác nhau trên mảnh đất Việt Nam, trong đó
các bộ phận kiến trúc, điêu khắc, đồ họa, trang trí, đồ ứng dụng của ngƣời Việt là
chủ đạo và liên tục nhất.
Trong luận án, nói đến Mỹ thuật truyền thống ở khía cạnh tinh thần văn hoá
truyền thống còn ảnh hƣởng, tiếp nối đến xã hội Việt Nam hiện đại, chủ yếu là nói
đến tinh thần văn hoá nghệ thuật làng xã thời phong kiến. Do vậy, về phạm vi thời
gian, luận án giới hạn nghiên cứu Mỹ thuật truyền thống Việt bắt đầu từ thời Lý
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(mốc đánh dấu thời điểm độc lập dân tộc, có ý thức quốc gia và hệ tƣ tƣởng dân tộc
mạnh mẽ, những giai đoạn trƣớc đó có thể mang nhiều đặc điểm chung cho cả nền
Văn hoá Đông Nam Á), đến thời Nguyễn (từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX). Trong đó,
nội dung đặt trọng tâm vào ba thế kỷ phát triển của làng xã: XVI, XVII, XVIII - là
khoảng thời gian biểu hiện rõ nét tâm lý của ngƣời Việt còn tiếp nối đến tận bây giờ
(đặc tính dân gian - dân dã - dân tộc bùng phát và có ý thức chủ động đậm nét trong
ba thế kỷ này). Phạm vi về không gian, là vùng châu thổ Bắc Bộ, tập trung vào
trung tâm văn hóa của tộc ngƣời chủ thể (ngƣời Kinh), bởi thành quả mỹ thuật của
họ gắn bó mật thiết với sự phát triển của lịch sử dân tộc. Cụ thể, luận án đề cập đến
Mỹ thuật truyền thống ở khía cạnh triết lý thẩm mỹ của ngƣời Việt trong đời sống
lao động sản xuất và lịch sử dựng nƣớc, giữ nƣớc, triết lý về ba đạo chính ảnh
hƣởng đến ngƣời Việt Nam (Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo). Tinh thần này, đối
với mỹ thuật, hàm chứa trong các di sản văn hóa cổ nhƣ đình, đền, chùa, lăng mộ,
điêu khắc, đồ trang trí ứng dụng. Vốn di sản thể hiện qua nghệ thuật trang trí trên
các chạm khắc đình, đền, chùa, các mô típ, cấu trúc, sự bài trí, cách phối màu sắc
trong kiến trúc, điêu khắc, trang phục và những hình vẽ dân gian… chủ yếu là khu
vực nghệ thuật hai chiều, hay trên các mặt phẳng.
Nền văn hoá nghệ thuật thời Đông Sơn, nghệ thuật Champa, Phù Nam, Tây
Nguyên và nghệ thuật các dân tộc khác trên đất Việt cũng đƣợc coi là tài sản văn
hoá mỹ thuật truyền thống, là những vốn cổ dân tộc, có thể khai thác các yếu tố
(hoa văn, màu sắc, hình mẫu...) tuỳ từng trƣờng hợp trong thiết kế đồ họa hiện đại.
Tuy nhiên, xét ở khía cạnh tinh thần văn hoá, những nền nghệ thuật đóít có liên
quan trực hệ đến mỹ thuật ngƣời Việt, ít có tính kế thừa, tiếp nối hay ảnh hƣởng
không nhiều đến đời sống văn hoá xã hội Việt Nam đƣơng đại nên luận án không đề
cập tới.
Trong khái niệm "truyền thống", có một số sản phẩm sáng tạo là mới (xuất
hiện không mấy cách xa thời điểm hiện tại), nhƣ áo dài tân thời, kiến trúc nhà thờ
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Phát Diệm…, song lại có tính biểu hiện của tinh thần dân tộc, cũng đƣợc coi là vốn
di sản của nghệ thuật truyền thống.
Nếu tính thời điểm năm 1865, khi xuất hiện tờ báo đầu tiên cùng nền báo chí
phục vụ cho đời sống thƣơng mại, chính trị và xã hội thời Pháp thuộc là mốc ra đời
của ngành thiết kế đồ họa Việt Nam, thì những sản phẩm đồ họa thời Pháp thuộc
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, thời Bao cấp đã trở thành nền tảng truyền thống,
vốn văn hóa quá khứ trực tiếp để Thiết kế đồ họa trong giai đoạn kinh tế thị trƣờng
và toàn cầu hoá ngày nay học tập, nghiên cứu.
1.2.2. Đặc trưng Mỹ thuật truyền thống Việt
1.2.2.1. Khái lược chung về nền tảng tinh thần, thẩm mỹ của người Việt
Tâm thức và tâm lý sống của một tộc ngƣời dần hình thành trong lịch sử. Nó
thay đổi rất chậm chạp, dẫn đến sự bền vững của các yếu tố thuộc về tinh thần dân
tộc. Có thể điểm qua bƣớc đi của văn hóa nghệ thuật trong lịch sử dân tộc. Ngƣời
Việt (ngƣời Kinh) là một trong 54 tộc ngƣời sinh trƣởng trên mảnh đất Việt Nam,
nhƣng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, khai khẩn đất đai, làm chủ vùng châu thổ
sông Hồng, hình thành nhà nƣớc, liên tục chống ngoại xâm phƣơng Bắc và mở bờ
cõi về phía Nam. Họ là bộ phận thành công nhất trong khối cộng đồng các dân tộc,
đảm nhiệm vai trò dẫn dắt. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, ít nhất có khoảng 4000
năm liên tục phát triển từ nền văn hóa khảo cổ thời Hùng Vƣơng đến nay. Đó là tâm
thức mở đất và giữ đất cho một xã hội nông nghiệp trồng lúa. Sự quần cƣ làng xã
cũng hình thành tâm thức nông dân ở làng - trọng thực, lấy gia đình làm nòng cốt
của làng xã, làng xã làm nòng cốt của quốc gia, gọi là nhà - làng - nƣớc.
Về tổ chức xã hội, theo PGS.TS Trần Lâm Biền, Việt Nam là một xã hội
chậm phân hóa, mặc dù sớm dựng đƣợc một chính quyền quân chủ chuyên chế. Xã
hội Việt Nam không có một tầng lớp quý tộc rõ rệt với những đặc quyền đặc lợi về
sở hữu ruộng đất. Nền kinh tế làng xã phân tán, thu nhập thấp, khiến ngƣời Việt
không đủ điều kiện xây dựng những công trình to lớn, mà chủ yếu là những công
trình nhỏ nhƣ đình, đền, chùa.
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Ở khía cạnh tôn giáo, theo GS. Trần Quốc Vƣợng, Việt Nam vừa thuộc bối
cảnh Đông Nam Á, vừa thuộc bối cảnh Đông Á cả về mặt địa lý lẫn về mặt không
gian văn hoá. Cho nên,sự ảnh hƣởng văn hoá, tôn giáo, tín ngƣỡng của phƣơng
Đông, Đông Á và Đông Nam Á đến Việt Nam là điều tất yếu. Nó đƣợc thẩm thấu,
thấm đậm trong nếp sống của ngƣời Việt chúng ta từ sản xuất, sinh hoạt đến tổ chức
đời sống xã hội. Nếp sống của ngƣời Việt chịu ảnh hƣởng của Phật giáo và Đạo
giáo. Những nét văn hoá phƣơng Đông và nét văn hoá Việt hoà trộn với nhau để rồi
tạo thành một nét đặc trƣng trong tôn giáo tín ngƣỡng của ngƣời Việt. Tuy nhiên,
mọi tôn giáo lớn trên đất Việt đều du nhập từ nƣớc ngoài. Chỉ có tín ngƣỡng dân
gian, mà tục thờ Mẫu đƣợc coi là sự xác tín để ngƣời Việt giữ gìn bản sắc riêng
biệt. Việc khai phá vùng châu thổ thấp đã chuyển hóa tín ngƣỡng Tứ Pháp sang thế
ứng xử mới, cộng với ƣớc vọng nông nghiệp làm nảy sinh tín ngƣỡng Tứ Phủ. Uy
lực của tín ngƣỡng Tứ Phủ mạnh đến nỗi “mọi thứ tôn giáo bên ngoài xâm nhập
vào nếu nhƣ không đề cao vai trò của Nữ Thần thì cũng chỉ dừng lại ở một mức độ
nhất định” [8, tr.10]. Cũng bởi vậy, kiến trúc của ngƣời Việt gắn nhiều với tín
ngƣỡng dân gian đã đƣợc phát triển rộng khắp, dù khó có những công trình kiến
trúc tôn giáo kỳ vĩ.
Ở một khía cạnh khác, những ƣớc vọng nông nghiệp của ngƣời Việt lại đƣợc
thể hiện ở một dạng thức sinh hoạt tâm linh có nội dung tôn giáo. Đó là tín ngƣỡng
phồn thực. Ở Việt Nam, phồn thực ra đời trên nền tảng xã hội nông nghiệp cổ
truyền, là tín ngƣỡng sùng bái sự sinh sôi nảy nở của giới tự nhiên và con ngƣời. Nó
là sản phẩm văn hóa của con ngƣời trong mối quan hệ với tự nhiên, trời đất và xã
hội con ngƣời. Theo Đinh Gia Khánh, thì tín ngƣỡng phồn thực đã có mặt rất sớm
trong cơ tầng văn hóa Đông Nam Á cổ đại, và đã có mặt ở Việt Nam cách ngày nay
hơn 3000 năm. Trong mỹ thuật dân gian, thì triết lý và tín ngƣỡng phồn thực có mặt
từ toàn thể đến chi tiết. Đề tài thể hiện sự phồn thịnh “đông đàn, dài lũ” xuất hiện
nhiều trong tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống. Tƣ duy ấy cũng đƣợc thể hiện
trong các chi tiết, dấu hiệu điển hình nhất của tín hiệu phồn thực là số nhiều (phồn)
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qua các hình tƣợng cá đàn, gà đàn, lợn đàn…, hoặc đám trẻ đông đúc chơi dƣới tán
cây sai quả của giàn bầu, giàn bí…, hay ở mâm ngũ quả, thƣờng là những loại quả
mang ý nghĩa số nhiều (nhiều múi, nhƣ quả bƣởi, nhiều trái nhƣ nải chuối, chùm
nho, nhiều hạt, nhiều mắt nhƣ quả lựu, quả na…). Ở khía cạnh khác, tính phồn thực
đƣợc biểu hiện ra ở cái nhìn hài hƣớc, hóm hỉnh, đầy tính ẩn dụ và gợi tình, nhƣ ở
trong câu ca dao xƣa: “Gió xuân lật cả yếm đào/ Sao trông thấy oản không vào thắp
hƣơng”, hay ở những bức tranh dân gian nhƣ “Đánh ghen”, “Hứng dừa”… [PL1,
H1.25, tr.177].
Ở không gian đình làng, là nơi thể hiện mọi sinh hoạt tinh thần của ngƣời
Việt, nơi “cân bằng” phép tắc của cuộc sống cộng đồng, nơi khai diễn những nét tài
năng, nơi để thờ Thần - Thành hoàng làng, ngƣời có công với dân, với nƣớc, hoặc
dạy nghề nghiệp cho dân… Song, cũng chính tại nơi đây, những bức chạm khắc
mang đậm yếu tố dân dã với những chi tiết sống động đƣợc thể hiện rõ nét trong các
hoạt cảnh nhƣ: đấu võ, túm khố, đánh vật đè ép nhau (đình Phùng, đình Hoàng Xá Ứng Hòa); cảnh múa nhạc với cảnh ngƣời đàn ông cởi trần, hở rốn vừa đi vừa múa
(đình Phù Lão - Bắc Giang); trai gái tình tự, nghịch ngợm, nô đùa nhau… [PL1,
H1.26, tr.178]. Trong chạm khắc phù điêu, ngƣời Việt thƣờng chú ý nhiều tới chi
tiết, trong bố cục, ít có khoảng trống, song nổi lên là sự ấm áp, với sự đồng hiện
nhuần nhuyễn. Mặt khác, dù xuất phát từ tƣ duy nông nghiệp, nhƣng ngƣời Việt
không lấy trọng tâm về cuộc sống lao động, rất hiếm thấy cảnh đi cấy đi cày và
cảnh sản xuất khác, mà thƣờng tập trung vào những hoạt cảnh náo nức sinh hoạt
ngày hội, những hình thức vui chơi và ƣớc vọng… Mỹ thuật cổ truyền Việt không
phản ảnh cuộc sống một cách thô thiển, ngƣời ta không cần nhìn thấy những điều đã
quá quen thuộc. Nghệ thuật đã phản ánh cái mà ngƣời ta đang thiếu, đang mong
mỏi - cái ƣớc mơ.
Đối với ngƣời Việt, “chu trình thời gian khép kín của vòng quay canh tác
nông nghiệp nhƣ một đảm bảo về cuộc sống “cố định” của xã hội cổ truyền đã tác
động tới văn hóa nghệ thuật, để rồi tạo nên những yếu tố mềm mại, lặp đi lặp lại
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đầy chất trữ tình” [8, tr.9]. Những đặc điểm này đƣợc biểu hiện rất rõ qua đƣờng nét
tạo hình của ngƣời Việt, ở hệ thống hoa văn, mô típ trang trí trong kiến trúc, hay
trên những vật dụng, đồ thờ… của các thời kì phong kiến, dù cho phong cách nghệ
thuật qua mỗi thời kỳ đều có sự biến đổi nhất định. Những mô típ trang trí nhƣ: hoa
văn dấu hỏi, vân xoắn, hoa văn sóng nƣớc, hoa sen - hoa cúc, rồng - mây, mặt trăng
- mặt trời... ngoài biểu hiện về sự uyển chuyển, mềm mại của cấu trúc đƣờng nét tạo
hình, còn là những hình ảnh mang tính chất biểu tƣợng, có tính gợi ý, tƣợng trƣng,
không nặng về sự mô tả. Chúng ẩn chứa đầy mong ƣớc, khát vọng của cƣ dân nông
nghiệp trồng lúa nƣớc, nhƣ thể hiện triết lý âm dƣơng, tín ngƣỡng phồn thực, ƣớc
vọng cầu mƣa, cầu mùa tốt tƣơi, no đủ... [PL1, H1.27, tr.179].
Về bố cục, tổ chức không gian (trong các phù điêu, mảng chạm, hay tranh
dân gian), thƣờng sử dụng không gian thấu thị phi điểu, tẩu mã và không gian ƣớc
lệ tƣợng trƣng hai chiều, cũng có thể phức tạp và đa hƣớng (nhƣ phù điêu đình
làng). Về cấu trúc tạo hình của ngƣời Việt, thƣờng là sự đơn giản, mộc mạc, khái
quát, mạch lạc, súc tích, gợi nhƣng không tả (nhƣ tƣợng Phật, các dạng tƣợng tròn).
Do điều kiện sống theo tự nhiên, lấy “Hòa” làm trọng, ngƣời Việt quan niệm
về tôn giáo không theo một hệ tƣ tƣởng triết học cao siêu nào, mà chủ yếu chỉ trọng
quỷ thần, với mục đích chính thuộc tƣ duy nông nghiệp là cầu phồn thực, mùa màng
bội thu, sinh sôi nảy nở. Với họ, thần linh phải gần gũi con ngƣời, vì cuộc sống đời
thƣờng mà tồn tại. Có thể, đây là một trong những lý do để công trình kiến trúc tôn
giáo truyền thống Việt thƣờng không hƣớng theo chiều cao, mà lại dàn trải theo mặt
bằng, và đề tài về con ngƣời trong nghệ thuật cổ, vì thế gần gũi với đời thƣờng,
không đe dọa, áp chế (dù ở tƣợng tôn giáo), “trong động tác, chú ý nhiều tới tay hơn
chân và ít khi giơ quá đầu” [8, tr.8].
Tƣ tƣởng “Hòa” cũng đƣợc bộc lộ qua thiết kế không gian kiến trúc, thể hiện
sự hài hòa giữa con ngƣời với thiên nhiên, giữa con ngƣời với con ngƣời, trong trật
tự tự nhiên và xã hội. Đó là cách bố trí ban bệ, không gian đối xứng trong đền chùa,
các kiến trúc luôn có quy mô vừa phải so với tầm vóc con ngƣời, hài hòa với vƣờn

40

cảnh và không gian tự nhiên. Đối lập với vẻ bên ngoài giản dị, thì bên trong phong
phú, nhiều hình thức, biểu tƣợng (chẳng hạn nhƣ bên ngoài kiến trúc rất đơn sơ, với
những nếp nhà mái cong ẩn mình trong tự nhiên, bên trong là cả hệ thống điêu khắc,
trang trí rực rỡ…).
Mặt khác, tƣ tƣởng hòa, ƣa sự gần gũi với tự nhiên, kín đáo, ẩn mình, tránh
xung đột, đối kháng trong các mối quan hệ (Dĩ hòa vi quý), cũng ảnh hƣởng tâm lý
dùng màu sắc. Trong trang phục và những vật dụng thƣờng ngày, ngƣời Việt xƣa
rất ít dùng các màu có tính đối chọi, mà thƣờng sử dụng những màu sẫm và các
màu pha (những màu đƣợc pha trộn có nguồn gốc từ tự nhiên), nhƣ: nâu, đen, xám,
nâu cánh gián, gụ, be, bã trầu, huyết dụ, vàng thổ, vàng hòe, đỏ hoa hiên, xanh cánh
chả, nõn chuối…(nhƣ màu sắc trên các tƣợng Phật và tranh dân gian), mà hiếm
dùng màu nguyên (những màu nguyên sắc) [PL1. H1.28-1.29, tr.180-181] . Sự rực
rỡ của tranh dân gian cũng là cái rực rỡ, tƣơi mới trong sự đằm thắm, gần gũi, trong
trẻo mà không gay gắt. Đây cũng là điểm khác biệt trong trang trí của ngƣời Việt
nếu so sánh với tâm lý và cách thức dùng màu thƣờng rực rỡ, đối chọi, mang nặng
tính phô trƣơng của ngƣời Trung Hoa.
Hệ tƣ tƣởng, triết học của ngƣời Việt giới hạn trong tam giáo và một số minh
triết dân gian, trong đó, quan niệm về cái đẹp thống nhất với cái tốt trong ba phạm
trù Chân - Thiện - Mỹ. Quan niệm này đƣợc thể hiện qua những câu ca dao, tục ngữ
dân gian nhƣ: “Tốt gỗ hơn tốt nƣớc sơn”, “Ngƣời xấu duyên lặn vào trong, ngƣời
đẹp duyên bong ra ngoài”…, hay nhƣ ở kiến trúc đình chùa Việt, là vẻ đẹp vừa
mang tính khuyến thiện, lại vừa giản dị, mộc mạc, gần gũi. Cũng từ quan niệm này,
mà những biểu hiện thƣờng thấy ở các di sản mỹ thuật của ngƣời Việt là không quá
coi trọng hình thức bên ngoài, mà coi trọng thần thái, ý nghĩa ẩn sâu bên trong.
Chẳng hạn nhƣ các tƣợng Phật thƣờng gần giống nhau ở bên ngoài, nhƣng lại rất
khác nhau về tinh thần, và dƣờng nhƣ, cái vỏ vật chất chỉ là cái cớ để nói lên những
ẩn ý bên trong, những khát vọng rất đời thƣờng của con ngƣời. Tranh dân gian
Đông Hồ vẽ những em bé khỏe mạnh, hồng hào, ôm gà, ôm vịt, hay đàn lợn, đàn
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gà… đều là những hình ảnh tƣợng trƣng cho ƣớc vọng con đàn, cháu đống, gia súc
sinh sôi. Nếu chỉ xét đơn thuần về mặt thị giác và tạo hình, con lợn nái trong tranh
dân gianLợn đàn chƣa hẳn là đẹp. Song, hình ảnh về cái lƣng võng, má xệ, lại điển
hình, tƣợng trƣng cho những con lợn béo, ham ăn, những chiếc xoáy âm dƣơng
tƣợng trƣng cho sự đối đãi, sinh sôi, nảy nở. Bức tranh vẽ lợn “trở thành một câu
chúc tụng gói ghém tất cả những ƣớc nguyện của ngƣời nông dân khao khát một
cuộc sống mới: khoẻ mạnh, sống lâu, sung túc, gia đình hoà thuận, đoàn viên…”
[88, tr. 56]. Vì thế chúng rất gần gũi, quen thuộc, và bởi vậy, nó trở nên đẹp hơn
trong con mắt ngƣời nông dân Việt Nam xƣa. Cái đẹp ở đây đi ra từ tâm thức con
ngƣời, không dừng lại ở nhận thức thị giác đơn thuần.
“Cũng từ sự phân hoá chậm, đô thị phát triển muộn, không có tầng lớp quý
tộc cha truyền con nối, không có nhà tƣ tƣởng lớn, và nhiều lý do khác… nên ngƣời
Việt không có truyền thống hội họa. Họ chỉ có một số dòng tranh dân gian, song đa
phần học hỏi từ phƣơng Bắc, rồi ít nhiều đƣợc Việt hoá và sáng tác thêm…” [5,
tr.216]
Nhƣ vậy, mỹ thuật Việt “mặt nào đã phản ánh một xã hội nhiều biến động,
không có một hệ tƣ tƣởng lớn mang tính chất chủ đạo ăn sâu bám rễ vào nếp sống,
khiến cho nó khó định hình đƣợc một dòng chảy liên tục về nghệ thuật” [5, tr 217].
Tính thích nghi với sự biến động của lịch sử để theo cái mới nhƣng vẫn trên nền
tảng nông nghiệp, nên trƣớc cách mạng tháng Tám, về bản chất, không mấy đổi
thay. Đó chính là lý do cho thấy ngƣời Việt tiếp thu văn hóa phƣơng Tây khá
nhanh, sự bài bác các dòng văn hóa khác không quyết liệt, phần nào tính thực dụng
cao, nên cũng dễ chấp nhận, tiếp thu design phƣơng Tây mà ít có phản ứng bảo thủ.
“Chính vì thế, ngoài những sản phẩm dân dã, ngƣời Việt còn có tính bắt chƣớc khá
nhanh chóng và dễ dãi, tất nhiên, có biến đổi cho phù hợp với môi cảnh và “thuận
mắt”- có nghĩa là phải đƣợc Việt hóa” [5, tr. 217].
Khi nghệ thuật cung đình và nghệ thuật dân gian không có khoảng cách rõ
ràng, thì thật phi lý khi cố gắng kiếm tìm cái đẹp trƣờng quy, mực thƣớc, hoành
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tráng trong những sản phẩm sáng tạo của những ngƣời nghệ sĩ - nông dân xƣa. Chỉ
có thể là cái đẹp mang tính đột ngột, bất ngờ, bởi nó chứa đựng những nét mộc mạc,
chân chất, mang những ƣớc vọng về một cuộc sống ấm no, mƣa thuận gió hòa, mùa
màng tƣơi tốt... của cƣ dân nông nghiệp lúa nƣớc, gửi gắm tới các thánh thần qua
sáng tạo của họ. Do vậy, tìm về cái đẹp trong di sản văn hóa của ngƣời Việt là tìm
kiếm cái đẹp của tâm linh, của những ƣớc vọng thầm kín, hƣớng vào nội tâm sâu
sắc, ẩn chứa bên trong cái vỏ bọc mộc mạc, đơn sơ của hình thể vật chất bên ngoài.
Nghiên cứu cung cấp cho chúng ta những giải mã phong phú về ngôn ngữ
tạo hình: đƣờng nét, hình khối, chất liệu. Qua đó, ngƣời ta thấy đƣợc sự sáng tạo,
khéo léo, sự tinh tế trong mỹ cảm, nhƣng vẫn toát lên chất “dân dã, đơn giản”,
“bình dị, mộc mạc”, chất “quê mùa đáng yêu” của những cƣ dân - nghệ sĩ làng quê
Việt. Đây là một bài học lớn cho thiết kế đồ họa hiện tại mang tính dân tộc.
1.2.2.2. Tâm lý, tập quán sử dụng màu sắc truyền thống
*Màu đen, màu nâu và các màu pha: Khi nói đến tâm lý, tập quán dùng màu
của một tộc ngƣời là nói đến cách thức sử dụng màu sắc (chủ yếu trên trang phục và
đồ trang trí) trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Một cách khái quát, so với các sắc
tộc cùng chung sống, ngƣời Việt sử dụng màu sắc khá riêng, chủ yếu là màu đen và
nâu. Còn các sắc tộc khác, thƣờng phối giữa ba màu: đen, đỏ và xanh lam, riêng
ngƣời Chàm sau này, theo đạo Hồi, chủ yếu dùng màu trắng.
Nói đến màu sắc là nói đến tự nhiên, đến không gian sống của ngƣời Việt.
Thiên nhiên Việt Nam là màu xanh của núi đồi, đồng lúa, cây cỏ, là màu nâu đỏ của
phù sa sông Hồng, của đồng bằng Bắc Bộ, hay đất đai nói chung. Trong việc tô vẽ
trang trí đình chùa, ngƣời ta không chế tạo đƣợc màu xanh. Nếu có, thì chỉ sự dụng
màu xanh chàm, đƣợc tạo ra từ lá chàm. Khi dệt vải, phần đông các sắc tộc trên đất
Việt “giấm vải vào các chum chàm hoặc ngâm xuống bùn nhuộm thành hai loại vải
màu chàm và đen, riêng ngƣời Việt phổ biến nhuộm bằng củ nâu nên có một loại
vải nâu đặc trƣng và cũng nhuộm đen theo kiểu nhúng bùn” [79, tr.389]. Trong An
Nam tức sự (Sứ giao thi tập), Trần Phu - sứ giả nhà Nguyên đã tả về ngƣời Đại Việt
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(thời Trần): “đi lại thoăn thoắt, tới lui nhƣ gió, đen sẫm một màu nhƣ muôn đốm
quạ đen…” [78, tr.650]. Cuốn Trang phục Lý Trần của tác giả Đoàn Thị Tình cũng
đề cập tới trang phục của thời kỳ này đại đa số nhân dân đều đi chân đất và mặc áo
tứ thân quen thuộc, màu vải đen là màu phổ biến. Những thời sau chủ yếu là màu
nâu, là màu cho trang phục rẻ tiền nhất của quần chúng lao động và nông dân…
Theo nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thƣợng, cuối thế kỷ XIX cho đến tận thập kỷ 70
của thế kỷ XX, ngƣời nông dân Bắc Bộ vẫn mặc áo cánh nâu, nông dân Nam Bộ
mặc áo bà ba đen. Do thị hiếu và cũng vì lý do khách quan để cho bền màu, ngƣời
ta thƣờng nhuộm lót trƣớc: lót xanh cho màu đen, lót đỏ cho màu gụ. Khi phai màu,
những áo quần màu nâu, đen, gụ, chàm lại có thêm những sắc độ khác nhƣ màu
cháo lòng, màu xanh, gạch non, nâu non... “Áo kép chần bông thì cặp màu phải nền
nã, mặt ngoài mà tím sẫm thì mặt trong phải cổ đồng, mặt ngoài đen tuyền thì mặt
trong phải hồ thủy. Vải bông có chia ra hai loại quan trọng: diều hâu và cát
bá”…[78, tr.650]. Trong trang trí đình chùa, màu sắc chủ đạo cũng là nâu, đen, với
hai vật liệu chủ đạo cho trang trí truyền thống là sơn then - cho ra màu đen, và sơn
cánh gián - cho ra màu nâu.
Ngoài màu sắc chủ đạo là đen và nâu, ngƣời Việt cũng có tâm lý dùng màu
rực rỡ, song, không phải là sự rực rỡ có tính chất phô trƣơng, mà luôn có tâm lý kín
đáo, ẩn vào trong. Chẳng hạn nhƣ: áo mớ ba mớ bảy lại đi với quần lĩnh đen, bên
trong hé lộ chút yếm đào, bên ngoài vận áo cánh nâu; hay trang trí đình chùa, bên
ngoài hàng cột, cửa gỗ là nâu, sơn then, cánh gián, bên trong đồ thờ, tƣợng Phật lại
đƣợc sơn son, thếp vàng… Tên màu chỉ vải của ngƣời Việt xƣa rất phong phú: điều,
đỏ, hồng đào, cánh sen, vỏ già, vàng nghệ, mơ, ngô, mỡ gà, thiên thanh, hồ thủy,
viễn sơn, trứng sáo, chàm, tím tam giang, mận chín, tía, đỏ lửa, lòng tôm, gạch, cổ
đồng, nâu già, nâu non, gụ, lục, cánh trả… Những sắc thái màu phong phú đa dạng,
nhƣng phần lớn là những màu pha, rất hiếm, hoặc ít khi sử dụng màu nguyên.
Những nguyên liệu để chế tạo ra màu sắc thƣờng từ nguồn tự nhiên nhƣ vậy, cùng
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với tâm lý ƣa sự kín đáo, ẩn mình, không thích phô trƣơng, ngƣời Việt sử dụng
nhiều, trở thành thói quen, tập quán.
*Quan niệm về màu ngũ phƣơng - ngũ hành: Theo Phan Cẩm Thƣợng và
một số nhà nghiên cứu khác, khi xã hội phát triển hơn, ngƣời Việt đã biết kết hợp
nhận thức màu sắc của mình dung hòa với những dòng chảy văn hóa của những cƣ
dân vùng Đông và Đông Nam Á khác, nhất là với Trung Hoa, để nhìn nhận màu sắc
ít nhiều có yếu tố Ngũ phƣơng (Nam, Bắc, Đông, Tây, Trung phƣơng - ở giữa,
trung tâm) và Ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) rồi đƣợc thể hiện nhiều ở các
hình thức cầu phúc, trong đó: phƣơng Đông gắn với hành Mộc - màu xanh lá cây
(ngƣời Việt ít khi sử dụng xanh non mà là xanh đậm, tƣợng trƣng cho cây cỏ);
phƣơng Tây gắn với hành Kim - màu Trắng; phƣơng Nam gắn với hành Hoả - màu
Đỏ, tƣợng trƣng cho Lửa; phƣơng Bắc gắn với hành Thủy - màu Đen (hay màu thật
sẫm), tƣợng trƣng cho Nƣớc (chịu ảnh hƣởng của Trung Hoa coi màu đen là nƣớc);
Trung phƣơng: gắn với hành Thổ - màu Vàng, tƣợng trƣng cho Đất.Bất cứ hành nào
trong ngũ hành cũng đều tƣơng quan với các hành khác theo quan hệ tƣơng sinh,
tƣơng khắc.
Trong các lễ hội truyền thống, một biểu hiện màu sắc gắn với ứng xử tâm
linh của ngƣời Việt, đó là hệ thống cờ đƣợc gắn với hệ màu ngũ phƣơng - ngũ hành.
Màu sắc ở mâm ngũ quả (đƣợc thể hiện trên ban thờ, trên các chạm khắc ở các đầu
cột của Thần - trục vũ trụ, hay tranh dân gian…) cũng đi theo hệ nhận thức đó. Để
gắn thêm với ƣớc vọng sinh sôi, phát triển, ngƣời ta hay sử dụng các quả có nhiều
hạt, múi, mắt, và chùm quả nhƣ: nải chuối, quả na xanh; trái phật thủ, trái bƣởi
vàng; quả bầu, chùm sung, nho sẫm màu, quả dƣa sáng màu…
Theo PGS.TS.Trần Lâm Biền, điểm đặc biệt là trong không gian tâm linh, tín
ngƣỡng tôn giáo, ngƣời Việt thích sử dụng những màu sắc có ánh kim. Trong thể
hiện tƣợng đức Phật và các vị Bồ Tát ở thế giới cực lạc, ngƣời ta thƣờng sử dụng
màu vàng ánh kim. Bƣớc vào không gian tín ngƣỡng Việt, những sắc màu của sơn
son, thếp vàng, của đồ đồng, đồ bạc, giấy trang kim… trên các tƣợng Phật, ban thờ,
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đồ thờ, vàng mã… ánh lên, lung linh huyền ảo trong không gian “tranh tối, tranh
sáng”, vừa gần gũi, lại vừa thiêng liêng, tôn nghiêm và cao quý, khiến ngƣời ta phải
cúi đầu thành kính. Những màu sắc có ánh kim còn đƣợc sử dụng cho tầng lớp trên,
cho Vua và hoàng tộc (trang trí cung đình, dinh thự vua chúa…), hay trong các dịp
hội hè, tế lễ (lễ hầu đồng), Tết cổ truyền (Tết trung thu, Tết Nguyên đán…). Ngoài
ra, màu đen và chất liệu óng ánh trong nhận thức chung của nhân loại cũng thƣờng
gắn với sự thiêng liêng, thần bí của thần linh. Bởi vậy, trong túi “khót” của thầy
cúng, thầy mo (ở một số tộc miền núi) thƣờng có viên đá đen kịt hay đá óng ánh
nhƣ ẩn chứa trong đó hồn Thần có thể khiến những câu chú của họ trở nên linh
nghiệm. Trong bối tâm của tƣợng, ngƣời ta thƣờng hay đặt viên đá óng ánh hoặc đá
đen nhỏ, cũng có khi (tuy hiếm hơn) là đá đỏ/ đá son.
*Màu sắc trong tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống: Bức tranh thờ Ngũ
hổ hội đủ năm sắc màu tƣợng trƣng của Ngũ hành, tƣơng ứng với từng thế, dáng
của hổ. Trung tâm bức tranh là hổ vàng, xung quanh là bốn hổ với bốn màu sắc
khác nhau (đỏ, xanh, trắng, đen). Theo thuyết Âm dƣơng ngũ hành, thì hành Thổ là
sự quy tàng của bốn hành kia trong chu kỳ vận động của ngũ hành. Đó là nguyên
nhân cho việc tạo màu trong tranh thờ Ngũ Hổ, là nguyên nhân để hổ vàng đứng
giữa và lớn hơn cả. Hổ ngồi chính giữa bức tranh, đƣợc vẽ vờn bằng màu vàng,
tƣợng trƣng cho hành Thổ, ứng với trung ƣơng chính điện. Thanh hổ đƣợc vẽ bằng
màu xanh tƣợng trƣng cho hành Mộc, ứng với phƣơng Đông. Bạch hổ đƣợc vẽ bằng
màu trắng hành Kim ứng với phƣơng Tây. Xích hổ đƣợc vẽ bằng màu đỏ hành Hoả
ứng với phƣơng Nam. Hắc hổ đƣợc vẽ bằng màu đen hành Thuỷ ứng với phƣơng
Bắc [PL1. H1.30, tr.182].
Qua tranh Ngũ Hổ, các nghệ nhân xƣa muốn phản ánh những thông điệp
huyền bí mang tín ngƣỡng dân gian. Từ ánh mắt, hƣớng quay mặt, từ cách đặt chân
của ngũ hổ trong tranh đều mang những thông điệp theo thuyết Ngũ hành. Quan
niệm về cách thể hiện hình, màu mang tính ƣớc lệ, tƣợng trƣng này trong nghệ thuật
dân gian xƣa là rất phổ biến. Cũng qua tranh Ngũ Hổ và tranh dân gian nói chung,
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có thể nhận thấy một đặc điểm trong nghệ thuật đồ họa truyền thống của ngƣời
Việt: thể hiện hình thể, màu sắc không chỉ là thể hiện “cái nhìn thấy”, những thứ
hiện ra trên bề mặt tranh, mà luôn luôn có những ý nghĩa, mong ƣớc (ở khía cạnh
tâm thức) nhất định.
Ở tranh dân gian Đông Hồ, ngoài chất liệu giấy dó truyền thống, ngƣời ta
còn sử dụng giấy điệp để in tranh, nghiền nát vỏ con điệp, trộn với hồ (hồ đƣợc nấu
từ bột gạo tẻ, hoặc gạo nếp, có khi nấu bằng bột sắn) rồi dùng chổi lá thông quét lên
mặt giấy dó. Chổi lá thông tạo những ganh chạy theo đƣờng quét và vỏ điệp tự
nhiên, tạo thành một màu trắng ánh lấp lánh những mảnh điệp nhỏ dƣới ánh sáng.
Chất màu đƣợc sử dụng trong tranh Đông Hồ là màu tự nhiên từ cây cỏ, nhƣ màu
đen từ than xoan hay than lá tre, màu xanh từ gỉ đồng, lá chàm, màu vàng hoa hòe,
vàng thổ từ đất, màu đỏ từ son, gỗ vang hay hoa hiên... Có thể nói, sự kết hợp của
màu sắc thiên nhiên in trên chất liệu giấy điệp là “một trong những sáng tạo của
ngƣời Việt” [87, tr. 63].
*Màu sắc trong không gian tự nhiên: Màu ở không gian thực trong tự nhiên,
màu cảm quan trong không gian kiến trúc ngƣời Việt, theo nhiều nhà nghiên cứu
dân tộc học mỹ thuật và họa sĩ mỹ thuật là vàng thổ, nâu vàng. Đó là màu sắc của
nhà tranh vách đất, mái rơm mái rạ, của lúa chín, tre ngà (kiến trúc Việt chủ yếu là
gỗ, tre, đất, rơm rạ, lá…). Những gam màu nâu, vàng đó chúng ta cũng đã bắt gặp
rất nhiều trong các design gốm cổ của ngƣời Việt xƣa, cũng nhƣ trong tranh vẽ của
các họa sĩ Việt Nam hiện đại.
Ngƣời Việt xƣa uyển chuyển trong cách dùng màu, phối màu. Cũng là quan
niệm về màu ngũ phƣơng ngũ hành trong cách ứng xử tâm linh hay trong tranh dân
gian, nhƣng đối với trang phục nữ nhƣ áo mớ ba mớ bảy trong những dịp hội hè, ở
không gian ánh sáng tự nhiên ngoài trời, các màu thƣờng đƣợc giảm nhẹ sắc thái
hơn: màu đỏ thành màu hồng điều (yếm đào), màu lục, màu vàng bớt đậm sắc mà
tƣơi sáng hơn. Những màu sắc tƣơi sáng ấy lại đƣợc đặt trên nền đen của chiếc váy,
vừa tạo một thế thăng bằng cho mắt nhìn, lại vừa tăng hiệu quả của tƣơng phản.
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Không gian trong nhà ngƣời Việt ở nông thôn thƣờng tối, bởi đóng kín ba mặt, mặt
phía trƣớc có bức mành ken vào giữa mái với nền nhà (đan bằng những nan tre to,
dày), ở giữa là các cột tre. Song, sự tối tăm ấy lại đƣợc điều tiết bằng những bức
tranh dân gian Đông Hồ có đƣờng nét mềm mại, màu sắc tƣơi sáng, cùng với cách
bài trí ban thờ với nhiều màu vàng, đỏ, khiến không gian nhà tối đƣợc cân bằng,
làm cho tinh thần con ngƣời trở nên thoải mái, dễ chịu.
1.2.2.3. Nền tảng kỹ thuật in ấn và chữ truyền thống
Nghệ thuật đồ họa truyền thống tƣơng đối đơn giản, tập trung vào việc ấn
loát kinh sách và tranh dân gian. Đối với các nhà thiết kế ngày nay, những bài học
kỹ thuật cũ vẫn còn có giá trị, nhất là quy trình đồ họa đƣợc làm rất bài bản và có
những ấn phẩm ngày nay cũng khó vƣợt qua.
Công nghệ chọn gỗ khắc và dao khắc là cơ sở đầu tiên, những loại gỗ thƣờng
dùng ở Trung Quốc là gỗ lê, gỗ táo, ở Việt Nam là gỗ thị, gỗ thừng, gỗ mực. Những
loại gỗ này rắn, trừ gỗ mực, thớ đa chiều, giữ cho bản in đƣợc ổn định, nét khó gẫy
hỏng trong quá trình khắc và in. Ngƣời xƣa thƣờng ngâm tẩm gỗ vài chục năm cho
thớ gỗ ổn định không co ngót và bị mối mọt gây hại, rồi mới đem ra khắc. Những
ván in cổ có thể tồn tại 300 năm vẫn tốt quả là thành quả của công nghệ ấn loát xƣa,
ngày nay khó bì kịp (Ván in Kinh chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang, đã đƣợc Unesco
công nhận).
Dao khắc và cách dùng dao cũng quan trọng trong sáng tạo đồ họa truyền
thống. Ngƣời Đông Hồ thƣờng dùng các loại ve đục, thợ khắc bản Kinh Hồng Lục
Liễu Chàng dùng dao nhiều loại, thoạt tiên lấy nét, sau đó làm sạch nền cho ván in.
Những ngƣời thợ khắc, đƣợc gọi là “Tử nhân”, phải thuộc tất cả các bộ chữ Hán căn
bản để biết điều chỉnh dao khắc cho đúng nét chữ đƣợc viết bằng bút lông.
Quy trình ấn loát bản Kinh bao gồm: ngƣời viết chữ, coi nhƣ đó là thiết kế,
chữ phải chân phƣơng đều đặn, tất cả các con chữ phải bằng nhau và thẳng hàng,
theo đúng các thể loại chữ Hán (Chân, Thảo, Triện, Lê, Hành thƣ, Khải thƣ). Bản
giấy viết đƣợc dán ngƣợc lên ván in sau đó thợ khắc lấy nét, rồi rẫy nền. Chủ nhân
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duyệt lại toàn bộ, chữ nào sai thì khắc lại đúng chỗ đó và vá vào khuôn in, rồi
chuyển sang khâu in bằng các loại mực lá tre, rơm hoặc mực Tàu tinh chế cho ấn
loát, tất cả các chữ đều có độ đen nhƣ nhau và ngay ngắn trên bản in, cuối cùng là
đóng sách, có bìa quét cậy.
Quy trình đồ họa của dòng tranh dân gian Đông Hồ đƣợc coi là tiêu biểu cho
ấn loát đồ họa màu trên mặt phẳng. Trƣớc tiên ngƣời thợ cả vẽ mẫu tranh, rồi phân
tích màu ra các bản màu vẽ nét khác nhau. Giấy dó đƣợc quét điệp - vỏ sò đốt tồn
tính, sau đó chế tạo các màu tự nhiên (nhƣ trên đã nói), rồi in thứ tự từng khuôn
mầu một, cuối cùng là chồng nét, không nhất thiết khít hoàn toàn vào khuôn màu.
Dòng tranh dân gian Hàng Trống thì chỉ in nét đen, còn tô màu bằng tay. “Ba kỹ
thuật ấn loát truyền thống đƣợc gọi là: Hắc bạch mộc khắc - in khắc gỗ đen trắng,
Thao sắc mộc khắc - in màu và in nét có bản gỗ riêng, Bút thái mộc khắc - in nét
đen rồi tô màu bằng bút” [76, tr.12].
Khi thực dân Pháp đặt nền móng đô hộ Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế
kỷ XX, kinh tế tƣ bản sơ khai xuất hiện ở một số thành thị trong nƣớc, nền văn học
mới, báo chí cũng hình thành, đòi hỏi những thiết kế đồ họa mới và bắt đầu ứng
dụng công nghệ in typo, chế bản ảnh trên kẽm. Tuy nhiên, do hoàn cảnh cụ thể của
công nghệ kỹ thuật nƣớc ta lúc đó chƣa đồng bộ, nên việc khai thác lại lối in ấn
truyền thống vẫn đƣợc áp dụng. Một cuốn sách chữ sắp con chì và in bằng máy,
nhƣng bìa vẫn theo lối in khắc gỗ thủ công, họa sĩ thiết kế bìa vẽ tay nhƣ một bức
tranh. Còn in báo, thì chữ sắp con chì theo khuôn, các minh họa khắc bằng bản gỗ
và lắp vào khuôn in lớn. Tình hình này còn phát triển đến tận những năm 1970, phối
hợp giữa lối in thủ công và in typo mới. Đặc biệt, trong kháng chiến chống Pháp, do
hoàn cảnh chiến tranh, ba kỹ thuật in thủ công đƣợc áp dụng là in khắc gỗ, in lƣới,
in đá (lithography) để in tờ rơi, truyền đơn, tranh cổ động nhằm tuyên truyền đƣờng
lối của chính phủ kháng chiến và động viên nhân dân tham gia kháng chiến kiến
quốc.
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Có thể nói, thiết kế đồ họa từ đầu thế kỷ XX cho đến những năm 1980 cũng
đã đƣợc sử dụng rộng rãi, trƣớc khi các họa sĩ biết đến khái niệm Design. Thời gian
chiến tranh và Bao cấp, kinh tế hàng hóa không phát triển, bao bì, quảng cáo đều rất
hạn chế và nghèo nàn. Tuy nhiên, việc thiết kế đồ họa hoàn toàn theo lối thủ công,
đơn chiếc cũng có những giá trị thẩm mỹ nhất định và vẻ đẹp độc bản của các thiết
kế. Các kỹ thuật khắc, in, kẻ vẽ theo lối truyền thống đƣợc ứng dụng trở lại rất
nhiều, bởi làm bằng kỹ thuật công nghiệp thƣờng đắt hơn và cũng không phổ biến,
không đồng bộ về kỹ thuật. Bên cạnh những cơ sở kỹ thuật về ấn loát, thì rất nhiều
kỹ thuật, công nghệ khác hoàn toàn có thể ứng dụng vào design hiện tại: nghề đúc
đồng, nghề chạm khảm gỗ, nghề làm giấy, nghề làm vàng bạc, sơn mài, nghề dệt
lụa vải, nghề thêu… Bản thân trong từng ngành nghề truyền thống đã có thiết kế đồ
họa rồi. Trong quá trình công nghiệp và hiện đại hóa, nhiều ngành nghề thủ công đã
mất đi, song chúng hoàn toàn có thể khai thác lại, nhất là trong thời kỳ thịnh hành
thiết kế đồ handmade (thiết kế thủ công bằng tay, độc bản) nhƣ hiện nay.
* Chữ - Sự biến đổi từ Nôm sang chữ Quốc ngữ
Chữ cũng là một trong những yếu tố xuất hiện trong sản phẩm thiết kế đồ
họa. Tuy nhiên, khác với chữ Hán - Nôm trong truyền thống, chữ La tinh (latin)
đƣợc ngƣời Việt bắt đầu sử dụng trong thiết kế đồ họa sách báo từ thời Pháp thuộc,
vừa tạo ra thẩm mỹ mới, vừa tạo ra một truyền thống mới cho thiết kế đồ họa hiện
đại từ cuối thế kỷ XIX đến nay. Quá trình của nó đƣợc duy trì liên tục, tạo ra sự tiếp
nối về thiết kế đồ họa từ những năm 1880 đến những năm 1970, với những tờ báo
in chữ quốc ngữ đầu tiên cho đến các sản phẩm bao bì quảng cáo thời Bao cấp. Các
công ty thƣờng có xu hƣớng giữ kiểu chữ truyền thống. Ví dụ, từ đầu thành lập, cho
đến nay, nhiều công ty sử dụng các kiểu chữ truyền thống, bằng tuổi của công ty, đó
cũng là một phần của nhận diện thƣơng hiệu. Các tờ báo nhƣ Văn Nghệ, Nhân Dân,
Lao Động, Phụ Nữ ... ở nƣớc ta đều lƣu giữ kiểu chữ hàng chục năm. Trong thiết kế
đồ họa, có các thành phần: hình ảnh, biểu tƣợng, màu sắc, chữ đƣợc phối hợp tùy
theo phần thiết kế. Có khi chỉ dùng một yếu tố: màu, biểu tƣợng, hoặc chữ thuần
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túy (khẩu hiệu, slogan), cũng có khi cùng kết hợp cả những yếu tố trong một bao bì.
Ngay trong sử dụng chữ trong một thiết kế cũng rất đa dạng: chữ tối đa - là dùng
nhiều chữ (giải thích, công năng, hạn, thành phần...), và chữ tối thiểu (ví dụ nhƣ tên
công ty: GAP, Sony, Vinataba…). Chữ tối thiểu, chính là biểu tƣợng thẩm mỹ,
thƣờng là tên hãng, công ty. Logo có thể có chữ, hoặc không, nhƣng đó là hình ảnh
thƣơng hiệu theo cách khác. Những con dấu trong tiếng Việt là một trong những nét
đặc sắc riêng, độc đáo, có thể vận dụng sáng tạo trong trong tạo hình, cấu trúc con
chữ ở thiết kế đồ hoạ đƣơng đại.
1.2.2.4. Những điểm rút ra từ Mỹ thuật truyền thống Việt
Mỹ thuật truyền thống luôn là yếu tố cần thiết cho các họa sĩ và nhà thiết kế
học tập. Trong sáng tác nghệ thuật, họa sĩ luôn tự do với mục đích của tác phẩm.
Trong khi đó, các nhà thiết kế phải phụ thuộc vào sự sản xuất và thị trƣờng, nên
việc học tập truyền thống phải đƣợc xem xét cụ thể và không phải bất cứ thiết kế
nào cũng có thể vận dụng truyền thống. Đặc điểm vừa học tập mô hình phƣơng Bắc,
vừa giữ bản sắc dân tộc - mà Trần Lâm Biền gọi là “giải Hoa” (thoát ra khỏi những
ảnh hƣởng của Trung Hoa), là chính xác với sáng tạo nghệ thuật của cha ông ta,
trong đó, những yếu tố Đông Nam Á luôn đƣợc coi trọng nhƣ cội nguồn. Đặc tính
“dân gian, dân dã” là yếu tố quan trọng có tính chất tâm lý dân tộc để các nhà thiết
kế vận dụng. Đặc tính này mang sự hàm ý, sự tinh tế trong cảm nhận thấy đƣợc ở
các đồ dùng của ngƣời Việt xƣa, trong đó kích thƣớc đồ dùng, hình mẫu trang trí,
và thẩm mỹ đồ dùng đều toát lên vẻ giản dị bên ngoài, tinh tế bên trong và công
năng kết hợp nhuẫn nhuyễn với hình thức.
Tính phồn thực trong ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình Việt đƣợc biểu hiện bằng
ƣớc lệ, tƣợng trƣng, không câu nệ vào cái đúng của thị giác, mà căn cứ vào cái hiểu.
Mặt khác, là tính “Hòa” và “tính hƣớng nội” - hòa đồng với thiên nhiên, hài hòa với
con ngƣời, và hƣớng vào tâm, hơn là sự khác biệt về hình thức bên ngoài.
Về màu sắc, ƣa các màu trầm, tối, hoặc tƣơng phản trong quan niệm ngũ sắc
(màu ngũ hành), và hệ màu sắc gần với tự nhiên (tranh Đông Hồ, Hàng Trống).
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Về kỹ thuật, là trọng thô mộc, đơn giản bên ngoài, kỹ xảo và phức tạp bên
trong (chạm khắc trang trí đình chùa và đồ dùng). Về cấu trúc, là mạch lạc, súc tích
(tƣợng Phật), có thể phức tạp và đa hƣớng (phù điêu đình làng); bố cục khá dày đặc,
rất ít khoảng trống; đƣờng nét ƣa nhịp điệu, uyển chuyển và lặp đi lặp lại. Đây là
những đặc điểm chung của nghệ thuật, mỹ thuật truyền thống dân tộc Việt Nam.
Tuy nhiên chúng ta cần mở rộng khái niệm truyền thống này, vì truyền thống ngƣời
ta thƣờng hiểu là truyền thống nghệ thuật của làng xã Bắc bộ thời phong kiến, trong
khi đất nƣớc còn có nhiều bộ phận nghệ thuật truyền thống khác, nhƣ nghệ thuật
Champa, nghệ thuật Tây Nguyên, nghệ thuật các dân tộc ít ngƣời phía Bắc... chúng
có phần chung với di sản văn hóa Việt Nam, có những phần riêng, mà những ngƣời
làm thiết kế đồ họa cần biết trong các trƣờng hợp cụ thể.
Từ những nền tảng tinh thần, công nghệ và kỹ thuật trên, có thể đúc rút
những vấn đề chính yếu có thể đƣa vào thiết kế đồ họa đƣơng đại, với sự tiếp nối
truyền thống, nhƣng trong lĩnh vực sản xuất vật chất. Cụ thể ở các khía cạnh: nội
dung biểu hiện, ý nghĩa tâm linh và phƣơng pháp biểu hiện. Trên cơ sở lý thuyết
của thiết kế đồ họa, xác định và chọn lọc những nét tinh hoa, đặc trƣng của nghệ
thuật trang trí truyền thống có thể vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thiết kế đồ họa
hiện đại.
*Nội dung biểu hiện
Dù sao quá khứ cũng đã qua đi, những con ngƣời và di sản quá khứ chỉ còn
là lịch sử và tốt nhất đƣợc lƣu giữ trong bảo tàng, ghi chép trong sách vở. Nhƣng
điều này không có nghĩa con ngƣời hiện đại thay đổi hoàn toàn so với con ngƣời
thời xƣa. Nhân loại thực chất không thay đổi bao nhiêu dƣới góc độ con ngƣời, chỉ
có các hình thái xã hội, phƣơng thức sản xuất và các hình thức văn hóa thì luôn đổi
mới, kế thừa hay phủ nhận nhau. Những nhu cầu của ngƣời Việt Nam thì vẫn thế,
lấy ăn ở, công việc làm căn bản. Nhƣng, nếu ngƣời nông dân xƣa ƣớc mong có con
trâu đi cày, thì nay, ƣớc mong có đƣợc cái máy cày. Con trâu và máy cày cùng làm
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một chức năng, nhƣng bƣớc tiến xã hội về khoa học là hoàn toàn khác. Và đó, cũng
chính là bản chất của design/thiết kế đồ họa đƣơng đại với mỹ thuật truyền thống.
Từ những vấn đề đƣợc tổng kết trên, thì ngƣời Việt Nam rõ ràng nằm trong
phạm vi ảnh hƣởng của văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ, mà theo các học giả thì về
nguồn gốc và nguyện vọng có xu hƣớng Đông Nam Á nhiều hơn, nên mới đƣa ra
tính chất “giải Hoa”, nhƣ trên đã nói. Tinh thần dân dã và phồn thực của ngƣời
nông dân là bản chất của tinh thần Việt. Cho đến ngày nay, nông dân vẫn chiếm tỷ
lệ khá lớn trong dân số, là lực lƣợng lao động chính cũng nhƣ ngƣời tiêu dùng các
sản phẩm công nghiệp hiện đại, nhìn ngắm thiết kế đồ họa qua sản phẩm. Việc tiếp
nối truyền thống vừa có ý nghĩa nâng cao văn hóa Việt trong sản xuất và giao diện
văn hóa thị giác với công năng và chất lƣợng sản phẩm, mà còn mở rộng thị trƣờng
nội địa của thiết kế đồ họa đƣơng đại.
Vậy cái tinh thần đó là gì? Đặc tính dân gian bao trùm, cùng với tính ƣớc lệ,
ẩn dụ, cô đọng, gợi nhiều hơn tả, hay những biểu hiện mềm mại, uyển chuyển, trữ
tình, mộc mạc - giản dị, đằm thắm - sâu sắc, hƣớng nội, dí dỏm, gần gũi - hòa
đồng… đã có ở nền Mỹ thuật truyền thống lại là những yếu tố cần thiết cho thiết kế
hiện đại. Một thiết kế đồ họa dù phục vụ cho đối tƣợng nào, cũng không phải là một
cuốn sách giáo khoa, hay một nội dung lý luận dài dòng, mà nó cần gây ấn tƣợng
nhanh, mạnh, ngay tức khắc bằng màu sắc, mẫu hình. Ở đây, tính ƣớc lệ, ẩn dụ, và
cô đọng có thể mang lại hiệu quả đó. Ở khía cạnh thứ hai, với những biểu hiện mềm
mại, uyển chuyển, trữ tình, mộc mạc - giản dị, đằm thắm - sâu sắc, hƣớng nội, dí
dỏm, gần gũi - hòa đồng… nhƣ trên đã đề cập, hoàn toàn có thể vận dụng trong
ngôn ngữ của thiết kế hiện đại.
Quảng cáo xƣa vốn đơn sơ, không có công nghệ hiện đại hỗ trợ, cho nên
phải tận dụng tối đa sức mạnh của ngôn ngữ, đặc biệt là những ngôn từ dân gian,
cách nói dân dã để thông điệp quảng cáo dễ đi vào tâm trí ngƣời tiêu dùng Việt
đƣơng thời. Ví nhƣ câu ca rao bán thuốc trên tàu: “Một cơn gió nồm Nam thổi lại/
Một cơn gió Bắc thổi qua/ Anh nghi cho chị/ Chị ngờ cho anh/ Để giữ trong lành
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đôi lứa/ Xin giới thiệu thuốc Hôi nách/ Con Ba ba/ Ba với ba là chín/ Cho một gói/
Tặng một gói/ Biếu một gói/ Lấy tiền ba gói…” [79, tr.44 - 45.]. Rõ ràng là một
“design bằng lời” rất Việt Nam, mộc mạc, dân dã, hóm hỉnh, mềm mại và có tính
gợi ý. Hiện đại hơn chút, có thể kể đến một số quảng cáo Print Ads (quảng cáo
đƣợc in ấn nhƣ tờ rơi, banner,…) với ngôn từ sử dụng khá giản dị, chỉ thực hiện vai
trò giới thiệu sản phẩm. Tuy đơn giản và thuần phác, song đem lại hiệu quả vô cùng
bất ngờ: “Sống một cái nhà, thác một cái hòm” và thay vì dùng chữ “Địa chỉ - Điện
thoại” thì ngôn ngữ xƣa sử dụng từ “Nhớ kỷ và Giây nói”.... Chính sự gần gũi, mộc
mạc, tận dụng lời ăn tiếng nói của ngƣời tiêu dùng vào trong quảng cáo đã góp phần
giúp các quảng cáo này ăn sâu vào tâm trí ngƣời đọc… [PL1, H1.1, tr.162].
Trong thời kỳ Pháp thuộc, những bao bì quảng cáo thƣờng in những con vật
hƣơu, bò, gà… tùy theo vật biểu tƣợng của cửa hàng. Những hình vẽ này rất ngộ
nghĩnh, đơn giản và gây ấn tƣợng mạnh. Áp phích quảng cáo cho cửa hàng đồ cổ La
Perle (Trân Châu) trên đƣờng Borgnis Desbordes (nay là đƣờng Tràng Thi) nhƣ một
điển hình của sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại trong thiết kế
đƣơng thời: mô típ hoa văn, các đồ trang trí truyền thống đƣợc trình bày có tính
nhịp điệu, nhẹ nhàng, mềm mại chạy bao quanh nội dung chữ quảng cáo bằng tiếng
Pháp với kiểu chữ khá tinh tế và tƣơng thích. Bức áp phích cũng cho thấy sự giao
thoa, đan cài giữa nét văn hóa truyền thống của ngƣời Việt bản địa với nền văn hóa
phƣơng Tây ở một xã hội thực dân nửa phong kiến những năm đầu thế kỷ XX [PL1,
H1.3, tr.163].
Trên những áp phích cổ động tuyên truyền thời chống Pháp, các họa sĩ đồ
họa xƣa cũng tận dụng triệt để những đặc tính dân gian, nhƣ sự mộc mạc, dễ hiểu
trong biểu đạt hình thể và nội dung ngôn từ; các nhân vật và hình tƣợng rất quen
thuộc, gần gũi, dƣờng nhƣ bƣớc ra từ tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống; cùng
với sự giản dị, nhẹ nhàng, sâu lắng bởi những gam màu pha mà hiếm dùng màu
nguyên… [PL1, H1.5, tr.165].
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Nhƣ vậy, “mỗi thời, mỗi cách”, nhà thiết kế quảng cáo sẽ đƣa sản phẩm đến
với ngƣời tiêu dùng một cách thức khác nhau. Tuy nhiên, phải nói rằng sự vận dụng
khéo léo tinh thần truyền thống vào quảng cáo, đồ họa in ấn từ thời xƣa (thời Pháp
thuộc) đáng để các họa sĩ thiết kế đồ họa ngày nay nghiền ngẫm, học hỏi để có đƣợc
những câu khẩu hiệu, những ấn phẩm quảng cáo hiệu quả hơn.
* Phƣơng pháp biểu hiện
Trong truyền thống, các lĩnh vực nghệ thuật thuộc design nhƣ kiến trúc, nội
thất, tạo dáng, đồ họa và thời trang đều có. Nhƣng so với hiện tại, thì những vấn đề
đó hoàn toàn khác hẳn, chủng loại ít hơn, vấn đề ít hơn, tính thống nhất cao hơn.
Thiết kế đồ họa đƣơng đại thực sự thuộc một thế giới vật chất đa phong cách, thay
đổi hàng ngày và khoác lên bề mặt xã hội những lớp vật chất choáng ngợp. Cho
nên, khai thác phƣơng pháp biểu hiện của Mỹ thuật truyền thống chỉ đƣa ra đƣợc
những vấn đề nhất định, áp dụng đƣợc trong những trƣờng hợp nhất định, cụ thể là
thiết kế đồ họa mang bản sắc dân tộc.
Nhƣ đã đề cập, tính thống nhất do triết lý Tam giáo (Nho giáo, Lão giáo,
Phật giáo) và tính phồn thực, hay tính dân dã, mộc mạc, đã chi phối và quán xuyến
mọi design truyền thống, từ một cái bát đôi đũa, đến một bộ quần áo, và xa hơn nữa,
là một tòa thành. Tất cả đều đƣợc thể hiện theo một phƣơng pháp nhất định và tƣ
tƣởng tôn quân, hài hòa với tự nhiên, coi trọng lễ nghĩa và sùng kính tổ tiên, dẫn tới
các mô típ biểu tƣợng đƣợc đan cài trong tất cả thế giới đồ vật. Các đồ vật design
không chú trọng tính công năng bằng tính văn hóa và thứ bậc xã hội. Do đó, nó
cũng nhiều tính thẩm mỹ hơn là một đồ dùng tiện lợi.
Dùng một hệ thống mô típ biểu tƣợng và các tích cổ (nhƣ long, ly, quy,
phƣợng, bát bửu, tứ quý…) đƣa vào những sản phẩm thiết kế đồ họa khiến mọi
ngƣời dân bình thƣờng đều hiểu và cảm nhận đƣợc ý nghĩa đã quen thuộc từ biểu
tƣợng truyền thống. Ngƣời thợ dân gian cũng vậy, có mẫu mã xã hội có sẵn, thuộc
lòng trong đầu, không cần sáng tạo gì nhiều, chỉ cần lặp lại vốn cổ, bằng cảm quan
thực tại và phong cách của từng thời kỳ (Lý, Trần, Lê…). Cách biểu hiện theo nhƣ
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mỹ học Ấn Độ, Sadanga là sự tác động của tình cảm lên các hình dáng - tức là trên
những hình dáng, mẫu mã giống nhau và lặp lại, thì chỉ có sự tác động khác nhau
của tình cảm cụ thể của ngƣời sáng tác, làm cho hình dáng ấy có cảm quan khác
nhau. Ví dụ nhƣ tƣợng Phật ở các chùa tƣơng đối giống nhau về nguyên tắc và ý
nghĩa, và chỉ khác nhau theo cách thể hiện thuộc năng lực của nghệ nhân.
Việc phân tích các đặc điểm thẩm mỹ và hình thức nghệ thuật truyền thống
là cần thiết cho quá trình vận dụng và thiết kế mới. Ngoài việc vận dụng trực tiếp từ
mẫu mã, kỹ thuật mà các làng nghề thủ công hay làm, thì nghiên cứu dƣới góc độ
mỹ học, tập quán dân tộc, giúp cho nhà thiết kế nắm đƣợc các tính cách của con
ngƣời thuộc dân tộc mình, cái gì là xuyên suốt cho đến thời hiện tại, mà những nhu
cầu vẫn còn nguyên trong tâm thức.
1.3. Cơ sở lý luận về mối liên hệ giữa Thiết kế đồ họa Việt Nam với Mỹ
thuật truyền thống
Luận án trƣớc tiên dựa trên phƣơng châm của Nhà nƣớc về việc “xây dựng
nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam dân tộc - hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc”. Hai
mặt dân tộc - hiện đại không phải là hai phạm trù riêng biệt, mà đƣợc hiểu là một
thực thể song song, gắn liền nhau, không tách rời. Đời sống văn hóa của ngày hôm
nay, luôn có trong nó những vấn đề truyền thống, nhƣng là để giải quyết những câu
chuyện hôm nay, mang hơi thở của cuộc sống hiện tại. Từ phƣơng châm trên, luận
án nghiên cứu hai mặt của vấn đề: những tinh hoa văn hóa, mỹ thuật truyền thống,
và những sản phẩm thiết kế đồ họa hiện nay - đã vận dụng, khai thác từ mỹ thuật
truyền thống nhƣ thế nào, những gì đã và đang thực hiện.
Một lý thuyết văn hóa quan trọng mà luận án sử dụng làm điểm tựa nghiên
cứu, đó là phần Tính sắc tộc, chủng tộc và dân tộc trong cuốn Nghiên cứu Văn hóa Lý thuyết và thực hành [17, tr.314 - 387]. Phần nội dung này chỉ ra khái niệm tính
sắc tộc, sắc tộc và quyền lực, nhà nƣớc - dân tộc, cộng đồng sắc tộc và bản sắc lai
tạp, tƣ tƣởng về cộng đồng hải ngoại, tính lai tạp của cả nền văn hóa. Ở đây, khái
niệm “dân tộc” ít đƣợc dùng hơn khái niệm “sắc tộc”. Trong quá trình phát triển của
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xã hội hiện đại, bản sắc ấy có thể bị cắt ngang ở một vài thế hệ (ví dụ về sự cắt
ngang hai thế hệ: già - thuộc về quá khứ, trẻ - hoàn toàn mang tính quốc tế, không
biết mấy về bản sắc của mình). Về phƣơng pháp luận, thời hiện tại, bản sắc vừa
đƣợc hiểu nhƣ là cái cội rễ vốn có, vừa đƣợc hiểu là nó có thể thỏa hiệp, thay đổi,
pha tạp, mất đi. Do đó, cần ý thức rất rõ về nó, cái gì còn có thể tồn tại có ích cho
cuộc sống hôm nay, cái gì không thể thay đổi, cái gì có thể khai thác và đƣa vào
sáng tạo mới. Trong lý thuyết này nói rõ: “Tính sắc tộc là khái niệm nói đến sự hình
thành và duy trì những ranh giới văn hóa và có lợi thế của việc nhấn mạnh lịch sử,
văn hóa và ngôn ngữ” [17, tr. 386]. Luận điểm này là cơ sở để luận án nghiên cứu
phần khai thác tinh thần nghệ thuật truyền thống, những gì tạo ra ranh giới văn hóa
Việt Nam với những nền văn hóa khác. Ví dụ “sự giải Hoa”, theo khái niệm của
Trần Lâm Biền, không có nghĩa là chống lại văn hóa Trung Quốc ảnh hƣởng tới
Việt Nam, mà là giải mã, hóa giải nền văn hóa ảnh hƣởng ấy, để xây dựng bản sắc
dân tộc. Một cách hiểu rất chân xác về văn hóa Việt Nam khi nó nằm giữa hai nền
văn hóa lớn là Ấn Độ và Trung Hoa.
Về sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại trong sáng tạo thiết kế đồ họa (ở
mặt hình thức), luận án đồng quan điểm, và áp dụng lý thuyết Chuyển hóa luận với
Nguyên lý phản truyền thống (2) của Kenzo Tange (3) (phản đối quan điểm đồng nhất
truyền thống với tính dân tộc trong lĩnh vực kiến trúc - một lĩnh vực rất gần gũi với
thiết kế đồ họa ở mặt nguyên lý sáng tạo thiết kế). Theo lý thuyết này, yếu tố truyền
thống phải tham gia vào quá trình sáng tạo cũng giống nhƣ chất xúc tác trong phản
ứng hóa học. Nó gợi mở, thúc đẩy sáng tạo, nhƣng không hiện diện trong tác phẩm
ở dạng vật thể nguyên gốc, mà là “những hình ảnh của tinh thần văn hóa”. Còn tính
dân tộc đƣợc xác định bởi sự phản ánh chân thật những điều kiện xã hội và bối cảnh
văn hóa đƣơng đại. Và “sự tổng hợp biện chứng truyền thống với phản truyền thống
là nhân tố cơ bản của sự sáng tạo chân chính” [104, tr. 81]. Kenzo Tange quan niệm
rằng bản thân truyền thống không có khả năng biểu hiện sức sáng tạo, nó luôn luôn
biểu hiện xu hƣớng có khả năng tạo lập và sao chép mẫu. Để hƣớng truyền thống
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vào con đƣờng sáng tạo, cần có nghị lực đầy sức sống để gạt bỏ những hình thức đã
hết sinh khí và không làm cho những hình thức sinh động bị cứng đờ ra. Với ý
nghĩa đó, truyền thống cần phải thƣờng xuyên bị phá vỡ để giữ gìn bản chất sinh
động của nó. Đồng thời với việc phá vỡ, đƣơng nhiên, tự nó không thể tạo nên
những hình thức mới… Lý thuyết này chia năng lực sáng tạo thành hai xu hƣớng
chính: Thứ nhất, là những hình thức thụ động để ngắm nhìn một cách yên tĩnh, chủ
yếu gắn với nền văn hóa phong kiến quý tộc. Thứ hai, là xu hƣớng dồi dào năng lực
sáng tạo và phát triển không ngừng hƣớng về phá vỡ những quy tắc, và đổi mới
hình thức, thấy trong những quy luật sâu sắc của văn hóa nhân dân. Xu hƣớng này
chiếm ƣu thế trong quá trình sáng tạo hiện đại liên quan đến việc giải quyết những
nhiệm vụ rộng lớn về xã hội… Cơ sở lý thuyết này dẫn đến nhận thức: việc nghiên
cứu, vận dụng Mỹ thuật truyền thống vào Thiết kế đồ họa hiện đại là ở khía cạnh
tinh thần, và phải tùy từng trƣờng hợp, yêu cầu cụ thể của thiết kế, không thể áp đặt
máy móc. Cũng nhƣ trong lĩnh vực kiến trúc, Kenzo Tange đã nói: “Không ai ấu trĩ
đem một mái nhà cổ úp lên một công trình kiến trúc hình hộp rồi bảo đó là dân tộc hiện đại” [72].
Phần đề cập về thiết kế đồ họa đƣơng đại, luận án cũng có một đề dẫn, cuốn
Thiết kế đồ họa cho thế kỷ XXI/ Graphic Design for the 21 st Century viết:
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà các tín hiệu đồ họa luôn thay
đổi liên tục trong vòng 24 giờ một cách có chủ đích. Những nhà thiết kế
đồ họa luôn tìm kiếm các ý tƣởng tuyệt vời. Thiết kế chỉ là một bản dịch
của ý tƣởng tuyệt vời. Ý tƣởng tuyệt vời là những gì chúng ta nhớ đến từ
lịch sử và những gì sẽ tạo thành sự khác biệt trong tƣơng lai [99, tr. 35].
Khái niệm một sản phẩm thiết kế đồ họa làm cho ngƣời ta nhớ đến lịch sử và
những khác biệt trong tƣơng lai, cũng gần gũi với ý tƣởng dân tộc - hiện đại mà
thôi.
Luận án còn sử dụng luận điểm của tác giả Phan Cẩm Thƣợng [78, tr.600 604] khi bàn về khái niệm “Quá khứ đã mất, Quá khứ thay đổi và Quá khứ tiếp
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diễn”. Luận điểm này cho phép nhìn những vấn đề của quá khứ và dân tộc, có phần
đã mất hoàn toàn không thể hiểu hay phục dựng lại, có phần do chúng ta từng hiểu
sai về quá khứ, nhƣng dần dần hiểu đúng thì cái quan niệm về quá khứ đã thay đổi,
và cuối cùng, quá khứ thực ra có phần vẫn đang tồn tại phát huy giá trị của nó trong
đời sống hôm nay. Những luận điểm này phân biệt rõ các giá trị dân tộc trong
những thời điểm và mức độ khác nhau có thể vận dụng.
Về cơ sở lý luận nghiên cứu thiết kế đồ họa đƣơng đại, luận án sử dụng
những tài liệu Design of the 20th Century/ Thiết kế của thế kỷ XX[97], Graphic
Design for the 21 st Century - 100 of the World’s best Graphic Designer/ Thiết kế
đồ họa cho thế kỷ XXI - 100 nhà thiết kế đồ họa hàng đầu thế giới [99] và cuốn
Thiết kế [42]. Những cuốn sách này chỉ ra những vấn đề căn bản nhất của design và
thiết kế đồ họa đƣơng đại trong thế kỷ XX và XIX, vai trò sáng tạo và cách thức
tiến hành công việc mà những nhà thiết kế đang làm nhƣ là một ý tƣởng: “Thiết kế
là thiết kế một thiết kế để sản xuất ra một thiết kế” (“Design is to design a design to
product a design”) [42, tr.11]. Tức là, design/ thiết kế vừa là lý do, vừa là sáng tạo,
vừa là kết quả. Một trong những luận điểm mà cuốn Thiết kế đồ họa cho thế kỷ XXI100 nhà thiết kế đồ họa hàng đầu thế giới đã đề cập đến, rất cần thiết cho hƣớng
nghiên cứu của luận án, đó là: “Thiết kế tuyệt với nhất là lấy gốc rễ từ Văn hóa”,
chúng tôi sẽ bàn luận và đề cập sâu hơn trong các phần tiếp theo của luận án.
Nghiên cứu Một số vấn đề cấp thiết của lý luận Design của tiến sĩ nghiên
cứu nghệ thuật Han Mohamedop X.O viết: “Bản thân design là nguồn gốc của
những xung đột mạnh nhất góp phần tạo nên sự thống nhất phong cách, hai là sản
phẩm thiết kế phục vụ mọi trình độ của môi trƣờng không gian vật dụng, kể cả cái
mà tính đặc thù của nền văn hoá dân tộc thể hiện mạnh nhất (ví dụ nhƣ lối sống)”
[30, tr.99 - 105]. Luận điểm này dẫn đến cách thức lý giải nguồn gốc của sáng tạo
trong lĩnh vực design nói chung, thiết kế đồ họa nói riêng, bắt nguồn từ những xung
đột tạo ra sự thống nhất về phong cách, ví dụ xung đột giữa cái cũ và cái mới, giữa
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các nền văn hóa khác nhau, sắc tộc khác nhau, nhƣng vẫn tìm đƣợc tiếng nói chung
trong một phong cách và sự phổ biến trên thế giới.
Trong cuốn Mỹ học cơ bản nâng cao, tác giả M.F. Opxiannhicop nhận định
“thiết kế, xét một cách xã hội học là một hệ thống hƣớng dẫn do tác động qua lại
của công nghiệp và thị trƣờng... Nhƣng xét về mặt văn hoá học thì thiết kế là nghệ
thuật” [64, tr.700]. Luận điểm cho phép nhìn nhận sản phẩm thiết kế đồ họa dƣới ba
góc độ: kinh tế - kỹ thuật - thẩm mỹ có tính đồng thời, nhƣng xét dƣới góc độ văn
hóa học thì nó lại là nghệ thuật. Việc khai thác tinh thần nghệ thuật dân tộc cho thiết
kế đồ họa đƣơng đại dƣới góc nhìn văn hóa học chính là sự tiếp nối một cách sáng
tạo nghệ thuật dân tộc dƣới dạng khác.
Hiện chƣa có một lý thuyết nào làm cầu nối cho hai phần khai thác tinh thần
nghệ thuật dân tộc vào thiết kế đồ họa đƣơng đại. Do vậy, luận án sử dụng các lý
thuyết nghiên cứu hai phần độc lập, và qua đó, tự xác định cầu nối giữa hai phần.
Phần nghiên cứu tinh thần nghệ thuật dân tộc sử dụng cách nghiên cứu lịch sử - xã
hội với nghệ thuật, phần thiết kế đồ họa đƣơng đại sử dụng cách nghiên cứu vai trò
và ngôn ngữ của thiết kế đƣơng đại với bốn phong cách: cá nhân, công ty, dân tộc
và toàn cầu dựa trên thực tế vấn đề thiết kế và sản phẩm thiết kế đồ họa tại Việt
Nam hiện nay.
Các di tích cổ vẫn còn ở những làng mạc Việt Nam và vẫn hoạt động trong
phạm vi tôn giáo. Những ngôi nhà cổ vẫn thấy ở Hà Nội, Hội An cùng nếp sống
trong nhiều làng mạc, chƣa mất hết những thói quen từ ngàn đời, chƣa kể đến rất
nhiều sắc tộc miền núi đang tìm cách bảo lƣu nền văn hóa cổ truyền riêng. Xu
hƣớng sắc tộc riêng biệt cũng là xu hƣớng của thiết kế thủ công, làm tay (design
handmade) đƣơng đại, khi ngƣời ta quý trọng một tấm thổ cẩm do một cô gái
H’Mông, hay Dao thêu tay nhƣ thế nào. Những cái đó nói lên khả năng tiềm tàng
của thiết kế đồ họa và thẩm mỹ dân tộc trong xã hội đƣơng đại, bản thân nó là sự
tích hợp của văn hóa, chứ không chỉ là những cách làm đẹp đơn thuần. Một sản
phẩm thiết kế đƣơng đại cũng phải có giá trị tích hợp văn hóa nhƣ vậy, chứ không
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phải chỉ có trong một sản phẩm thủ công.
Ngôn ngữ, thẩm mỹ học từ truyền thống có thể đƣợc rút thành những bài học
cụ thể, có thể chỉ cảm nhận đƣợc, mà vận dụng. Những hình khối, những mô típ,
mẫu mã cổ cần đƣợc giải mã, để những nhà thiết kế thế hệ mới tiếp cận gần hơn với
những gì đã qua. Những bài học mà trƣớc đây từng đặt ra: bình cũ rƣợu mới, bình
mới rƣợu cũ, hay bình nào rƣợu ấy, một lần nữa vẫn có giá trị với thiết kế đồ họa
đƣơng đại. Và nhƣ vậy, Mỹ thuật truyền thống nhƣ một trong những bệ đỡ để thiết
kế đồ họa hiện đại Việt Nam vẫn có con đƣờng của mình, để hòa nhập nhƣng không
hòa tan, không bị chạy theo và lệ thuộc vào design nƣớc ngoài.
Trên thực tế, thiết kế đồ họa mang tính thực dụng cao. Nó chính là sự tiếp thị
từ sản phẩm tới ngƣời mua hàng, nên phải căn cứ vào thói quen thi giác, tâm lý
thẩm mỹ và tiêu dùng truyền thống để hấp dẫn ngƣời mua. Do đó, hàng hóa bán ở
đâu, thì thiết kế đồ họa phải phù hợp với nhu cầu sở thích ngƣời dân ở đó. Ngay
những hàng hóa nƣớc ngoài cũng nghiên cứu rất kỹ đặc điểm thẩm mỹ và thị hiếu
của ngƣời Việt để đƣa ra hình ảnh đồ họa. Cũng là công ty đó, nếu đƣa hàng hóa
sang nƣớc khác, ngƣời ta lại phải thiết kế lại. Những câu chuyện lịch sử, các đặc
điểm văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể là nguồn tƣ liệu, đúc rút cho lĩnh vực
thiết kế đồ họa hiện tại, nhất là trong việc kêu gọi Ngƣời Việt dùng hàng Việt, thì
thiết kế đồ họa chính là hình ảnh đƣợc nhận biết đầu tiên tính chất Việt.
Trong bối cảnh giao lƣu quốc tế và xu thế toàn cầu hóa, việc bảo tồn và phát
huy những giá trị đặc sắc của văn hóa, nghệ thuật dân tộc chính là biểu hiện giá trị
bình đẳng của mọi quốc gia, mọi nền văn hóa. Những di sản của văn hóa, nghệ
thuật truyền thống cũng cho thấy “một nét nổi trội vƣợt lên không thể nào đƣợc
quyền xao lãng của văn hóa Việt Nam, đó là sự đan xen (hỗn dung, tiếp biến acculturation), đó là sự giao thoa văn hóa… Những biến đổi văn hóa ấy, mà đúng
hơn là sự ứng biến (thích ứng và biến đổi) của văn hóa Việt Nam thể hiện rất rõ tâm
thức Việt - là sự khoan hòa” [1, tr.37].
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Tiểu kết chƣơng 1
Trong phần này, NCS đặt ra tất cả các khái niệm liên quan đến Thiết kế đồ
họa, tầm quan trọng, cũng nhƣ các đặc điểm chính yếu nhất của vốn văn hóa, Mỹ
thuật truyền thống có thể vận dụng đƣợc vào lĩnh vực này. Thiết kế đồ họa là một
ngành mới trong nền sản xuất và MTƢD Việt Nam, mới đƣợc đặt ra trên cở lý
thuyết từ năm 1964 đến nay. Ngay từ đầu thế kỷ XX, ngƣời ta luôn có xu hƣớng
vận dụng các yếu tố thẩm mỹ truyền thống cho một mẫu thiết kế đồ họa. Ở khía
cạnh kinh tế, yếu tố thẩm mỹ truyền thống không có ý nghĩa bắt buộc với Thiết kế
đồ họa, khi mà bản chất nó phụ thuộc vào những yêu cầu cụ thể cho trƣớc, phụ
thuộc vào thị trƣờng thực tế hiện tại. Nó chỉ có thể đƣợc vận dụng tốt trong các thời
kỳ nhà nƣớc độc quyền về sản xuất và phân phối, thời kỳ nâng cao tầm kinh tế quốc
gia, thƣơng hiệu quốc gia trong kinh tế thị trƣờng, và đặc biệt là khi nảy sinh sự va
chạm với các nền văn hóa khác. Xét ở khía cạnh văn hóa và sáng tạo nghệ thuật,
truyền thống bao giờ cũng là gốc rễ của văn hóa hiện đại. Sự nhận diện thƣơng hiệu
và những dấu ấn văn hóa không gì tốt hơn nếu nó xuất phát từ các tín hiệu thị giác
quen thuộc, những yếu tố thẩm mỹ đã đƣợc sử dụng nhiều đời. Hai nền tảng chủ
đạo cho Thiết kế đồ họa đƣơng đại từ truyền thống chính là hệ thống hình thể, mô
típ phổ biến trong các chạm khắc và tranh dân gian, đặc biệt là các mô típ và tổ hợp
trang trí trong đình đền chùa, và hệ thống màu sắc theo quan niệm âm dƣơng ngũ
hành và phối màu dân gian. Những yếu tố này cấu tạo thành ngôn ngữ hình thức
trong di sản nghệ thuật cổ hoàn toàn có thể phân tích và sử dụng trong Thiết kế đồ
họa đƣơng đại. Tất nhiên, nền văn hóa nghệ thuật cổ phục vụ cho các vấn đề của xã
hội quá khứ, có cái còn phù hợp, có thể khai thác ở thời điểm hiện tại, có cái đã lỗi
thời, chỉ đƣợc xem nhƣ là một di sản của quá khứ. Tuy nhiên, cách thức tạo ra các
hình thức thị giác vẫn hoàn toàn sử dụng đƣợc, vì đó là kết quả lâu đời của nhận
thức bằng biểu tƣợng, hình ảnh, một cách rất trực quan của ngƣời nông dân Việt
Nam. Bởi vậy, có thể nói, điều mà chúng ta học tập ở ngƣời xƣa không phải là ở
hình thức bên ngoài, mà cơ bản là ở “cái thể” (cái ẩn tàng), tinh thần bên trong của
nó.
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Chƣơng 2
SỰ VẬN DỤNG MỸ THUẬT TRUYỀN THỐNG
TRONG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA VIỆT NAM
2.1. Những thành công trong vận dụng Mỹ thuật truyền thống vào
Thiết kế đồ họa Việt Nam
Dân tộc tính không phải là yếu tố bất biến. Nó luôn biến động bởi sự tác
động của các sự kiện lịch sử và đời sống thƣờng ngày, nhất là khi phƣơng thức sản
xuất thay đổi. Thế kỷ XX là quãng thời gian Việt Nam bƣớc vào giai đoạn hiện đại,
khi nền design “phong kiến” chấm dứt và đƣợc thay thế bởi những sản phẩm thiết
kế đồ họa của nền sản xuất mới có tính chất tiền tƣ bản và tƣ bản sơ khai đầu thế kỷ
XX. Cũng trong thời gian đó, tinh thần dân tộc trong những cuộc đấu tranh chống
ngoại xâm có ảnh hƣởng toàn diện, không chỉ dƣới góc độ quân sự mà còn dƣới góc
độ văn hóa, kinh tế, nên những thiết kế mang tinh thần dân tộc luôn đƣợc chú trọng
trong một trăm năm của thế kỷ XX. Nhƣ đã đề cập, giới hạn nghiên cứu của luận án
tập trung hơn ở Thiết kế đồ họa Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến nay. Tuy nhiên, để
thấy rõ hơn diễn trình tiếp nối tinh thần dân tộc trong Thiết kế đồ hoạ giai đoạn này,
nội dung của chuyên mục mở rộng đề cập ở cả những giai đoạn trƣớc 1986 (những
thiết kế minh họa báo của Nguyễn Gia Trí và Tô Ngọc Vân giai đoạn đầu thế kỷ
XX, áp phích và những ấn loát tuyên truyền thời chống Pháp, hay bao bì, nhãn mác
thời Bao cấp).
2.1.1. Một số thành công trong vận dụng Mỹ thuật truyền thống vào Thiết
kế đồ họa Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1986
2.1.1.1.Thiết kế, minh họa báo của Nguyễn Gia Trí và Tô Ngọc Vân
Trong sƣu tập của ông Nguyễn Mạnh Phúc, Hà Nội, có 15 bức thiết kế bìa
báo Ngày Nay của Nguyễn Gia Trí (1908 -1993) và Tô Ngọc Vân (1906 - 1954) và
một số bức không ký tên, không rõ tác giả, tuy nhiên cách thiết kế chung là rất
thống nhất. Nguyễn Gia Trí ký là RIST (hoặc RICT - chữ Nguyễn Gia Trí viết
ngƣợc), còn Tô Ngọc Vân ký là Tô Tử, một biệt danh của ông. Nói đến tinh thần
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nghệ thuật truyền thống đƣợc vận dụng thế nào trong các thiết kế đồ họa hiện đại,
thì đây là những ví dụ sinh động. Bản thân hai họa sĩ với hai phong cách hội họa
hoàn toàn khác nhau đã đƣa đƣợc vào thiết kế của mình những hình thức vừa dân
tộc vừa hiện đại. Nguyễn Gia Trí thƣờng sử dụng lối vẽ dân gian, hình cách điệu có
tính hài hƣớc, tô màu nguyên trên nền phẳng. Tô Ngọc Vân vẽ hình gần với sự thật
hơn, tô màu từng khu vực nhỏ chứ không đi theo mảng lớn nhƣ Nguyễn Gia Trí. Về
cả kỹ thuật, cách thiết kế, cách vẽ, có thể nói sau này các họa sĩ thiết kế đồ họa khó
mà đạt đƣợc sự tinh tế, thấu hiểu thời cuộc và văn hóa Việt Nam nhƣ hai họa sĩ
hàng đầu trên. Mặc dù hình thức của bản thiết kế rất đơn giản, thƣờng chỉ có hai
màu, một màu xanh, hoặc đỏ, và nét đen, cũng không sử dụng bất kì một mô típ hoa
văn hay hình tƣợng cụ thể nào từ nền mỹ thuật truyền thống, song, ngƣời ta vẫn có
thể cảm nhận đƣợc rõ rệt tinh thần Việt hiển hiện lên trong các minh họa này. Đó là
ở đƣờng nét thoáng hoạt, khái quát, đơn giản, sự mộc mạc, gần gũi trong biểu đạt
hình, màu, nhƣng cũng đầy chất dí dỏm, hài hƣớc và ẩn ý bên trong. Các bức minh
họa, thiết kế bìa này đều in bằng khắc gỗ, tức là in khuôn gỗ trong máy in typo mới
vào lúc đó. Trƣớc năm 1900, thì sách thời phong kiến ở Việt Nam đƣợc làm hoàn
toàn khác, bìa quét cậy nâu đen và chỉ dán một diềm giấy nhỏ in tên sách. Việc xuất
hiện design báo là một bƣớc tiến của ngành đồ họa báo chí còn rất mới mẻ ở Việt
Nam đƣơng thời, cho đến nay, vẫn là mẫu mực của khai thác tinh thần dân tộc vào
sản phẩm thiết kế đồ họa hiện đại [PL2, H2.1, tr.183].
2.1.1.2. Áp phích và ấn loát tuyên truyền thời chống Pháp (1945-1954)
Tiếp sau nền thiết kế đồ họa thời kỳ Pháp thuộc, trƣớc Cách mạng tháng
Tám năm 1945, mà hầu hết do các họa sĩ trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng
thực hiện, nền thiết kế đồ họa cách mạng hình thành cùng với những công việc của
chính phủ kháng chiến. Ngay trong cuộc cách mạng, ngƣời ta đã thấy những tờ
truyền đơn, tờ rơi, tất nhiên đƣợc ấn loát rất thô sơ, và theo những gì để lại, những
ấn loát này đều đƣợc thực hiện bằng in khắc gỗ - một phƣơng tiện đơn giản và
truyền thống. Từ năm 1945 đến năm 1954, là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của thiết
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kế đồ họa, bởi Cách mạng và nhà nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ cần rất
nhiều hình thức tuyên truyền cổ động, đƣa chủ trƣơng chính trị xã hội vào trong đời
sống nhân dân mà lúc đó tuyệt đại đa số mù chữ. Trong những tƣ liệu để lại, có thể
thấy những loại thiết kế đồ họa nhƣ sau:
- Thiết kế tiền và công trái.
- Thiết kế báo chí, tờ rơi, truyền đơn.
- Thiết kế tranh cổ động và tuyên truyền.
Trƣớc tiên, tất cả các thiết kế đồ họa lúc đó đều đƣợc các họa sĩ thực hiện
bằng vẽ tay, sau đó chuyển sang một số kỹ thuật ấn loát, hầu hết là in khắc gỗ, và in
lƣới, in đá (lithography). Cách in cũng theo kiểu thủ công, tức là bôi màu vào khuôn
in, rồi in rập từng bản một. Đứng về mặt kỹ thuật, chƣa bao giờ những kỹ thuật
truyền thống dân tộc đƣợc vận dụng cho những thiết kế đồ họa mới nhiều đến vậy.
In đá và in lƣới thực ra là mới mẻ so với in khắc gỗ, nhƣng rập trên đá (in bản vỗ)
vốn ngƣời Việt Nam cũng biết khi lấy lại những hình vẽ và chữ trên bia đá. Những
kỹ thuật ấn loát thô sơ lại tỏ ra phù hợp với thẩm mỹ thô mộc đơn giản cho những
ngƣời nông dân tham gia vào cuộc cách mạng [PL2, H2.2-2.5, tr.184-185].
Trong sƣu tập của Bảo tàng Cách mạng, có một số tranh tuyên truyền đƣợc
làm dƣới dạng tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống. Thời gian kháng chiến
chống Pháp, nhiều nghệ nhân làng Đông Hồ và Hàng Trống cũng đi kháng chiến và
làm công tác tuyên truyền, nhƣ ông Nguyễn Đăng Khiêm và Nguyễn Đăng Sần.
Ông Khiêm sau hòa bình lập lại năm 1954 về công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt
Nam, ông Sần về trƣờng Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Tuy nhiên, những ấn phẩm đồ
họa kháng chiến, hầu hết không đề tên ngƣời vẽ, nên không xác định đƣợc cụ thể
tác giả, nhƣng thƣờng có con dấu của ty văn hóa địa phƣơng phát hành.
Bức tranh mang tiêu đề Công nông binh sĩ, đƣợc viết vui thành Nông bông
công binh sĩ với những nhân vật thuộc bốn nhóm trên, cùng nhau hoạt động kháng
chiến kiến quốc. Bức tranh đồ họa này đạt cả về hình thức lẫn nội dung truyền đạt,
và khá tiêu biểu cho một design mang tinh thần nghệ thuật dân tộc. Ở đây, những
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đặc điểm về tinh thần và thẩm mỹ truyền thống đƣợc biểu hiện ra một cách rất tự
nhiên, hòa quyện và thống nhất với nội dung tác phẩm. Bức tranh vẽ hình nông,
công, binh, sĩ và một số trẻ em bằng phong cách tạo hình, màu rất giản dị, gần gũi,
mộc mạc, khái quát theo lối dân gian Đông Hồ, có kết hợp với chút tạo hình hiện
đại, cùng lối in nét âm dƣơng pha trộn rất tinh tế, khẩu ngữ dễ hiểu, hóm hỉnh dân
gian. Đƣờng lối kháng chiến kiến quốc của Đảng và Nhà nƣớc, có thể hình tƣợng
hóa một cách dễ hiểu với đông đảo nông dân tham gia kháng chiến. Bức thiết kế
này đƣợc ty Văn hóa Thái Nguyên phát hành 220 bản [PL2, H2.2, tr.184].
Ba bức tranh hoàn toàn làm theo lối tranh dân gian Đông Hồ, đƣợc Ty thông
tin Bắc Giang phát hành năm 1949, với ba bức họa: Năm Kỷ Sửu, toàn dân thi đua
diệt giặc đói, Năm Kỷ Sửu, toàn dân thi đua diệt giặc dốt, Năm Kỷ Sửu, toàn dân
thi đua diệt giặc Pháp. Ba bức họa vẽ hình theo đúng cách mà ngƣời Đông Hồ vẫn
làm, hình vẽ phẳng hai chiều, trên không gian để trống, có khung bao toàn tranh,
những hình động vật trong tranh khác cũng giống các con vật gà, lợn Đông Hồ. Lối
in màu cũng đơn giản và phối sắc ngẫu nhiên nhƣ vậy. Ngƣời dân Việt Nam đã rất
quen thuộc với tranh dân gian, nay với những chủ trƣơng mới của Nhà nƣớc, đƣợc
lồng vào hình thức quen thuộc, ngƣời ta dễ dàng hiểu đƣợc nội dung chính trị đó.
[PL2, H2.3-2.5, tr.184-185].
Tất nhiên so với ngày nay, thiết kế đồ họa thời kỳ chống Pháp là quá đơn
giản ở phƣơng tiện kỹ thuật và hình thức thể hiện, nhƣng xét trên mặt mục đích của
design thì nó thành công vì đã “dân gian hóa” đƣợc những vấn đề lớn của nhà nƣớc
bằng hình tƣợng và ngôn ngữ nghệ thuật. Bài học khai thác tinh thần nghệ thuật dân
tộc ở đây có thể nói rất hữu ích, chỉ với điều kiện tối giản nhất, nhƣng hiệu quả
nhất, và đó cũng chính là tinh thần của thiết kế đồ họa đƣơng thời.
2.1.1.3. Bao bì, nhãn mác thời Bao cấp
Ở Việt Nam, thời kỳ Bao cấp là một giai đoạn lịch sử kéo dài hơn 30 năm
với đặc điểm dễ nhận thấy là: hàng công nghiệp nặng không phát triển, hàng công
nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp đƣợc coi là hàng hóa nhu cầu thiết yếu, nhƣng cũng
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thiếu thốn, phải phân phối thông qua tem phiếu. Đồ họa bao bì và quảng cáo thời
Bao cấp dù chỉ ở mức độ tối thiểu và đơn giản nhƣng vẫn nói lên nhu cầu về cái đẹp
luôn cần thiết cho đời sống tinh thần và vật chất của con ngƣời. Tính dân tộc trong
các thiết kế này có sự tiếp nối với áp phích tuyên truyền thời chống Pháp.
Quảng cáo hàng hóa thuộc về nền kinh tế thị trƣờng, nó không có đất
phát triển trong nền kinh tế Bao cấp. Tuy nhiên, yếu tố kinh tế thị trƣờng
vẫn xuất hiện ngay cả kinh tế Bao cấp mang tính toàn trị nhất, và hàng
hóa dù đƣợc quản lý và phân phối vẫn cần đến nhãn mác nhất định, cho
nên đồ họa quảng cáo thời Bao cấp vẫn có ở mức độ nhất định và đôi khi
nó chỉ là chỉ định danh hiệu đơn giản cho một mặt hàng, một cửa hiệu,
chứ không nhất thiết quảng cáo cái gì. Thời Bao cấp kéo dài ít nhất từ
năm 1955 cho đến năm 1988, sau đó là thời kỳ Đổi mới, kinh tế thị
trƣờng dần thay thế kinh tế Bao cấp, nhƣng ngay từ những năm 1980,
những nhãn mác, bao bì của vài cơ sở kinh doanh tƣ nhân đã xuất hiện
chính thức và không chính thức. Rồi sau đổi mới, đồ họa quảng cáo ồ ạt
phát triển trên mọi hàng hóa [79, tr.44 - 45].
Cho đến nay, những tranh cổ động thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nƣớc
và Bao cấp vẫn còn nguyên giá trị bởi tính thời sự và mục đích của nó. Hoạt động
này, còn lớn hơn việc làm bao bì quảng cáo rất nhiều, bởi quảng cáo không đóng
vai trò gì trong xã hội, vốn đã khan hiếm hàng hóa và mọi mặt hàng đều phải mua
bằng tem phiếu theo tiêu chuẩn phân phối.
Với việc tuyên truyền đƣờng lối chính trị của Đảng và Nhà nƣớc, tranh cổ
động đóng vai trò hàng đầu, thậm chí có cuộc thi tranh cổ động cho một đề tài nhất
định, và triển lãm tranh cổ động nhiều hơn triển lãm tranh hội họa giá vẽ. Vẽ tranh
cổ động thu hút hàng loạt họa sĩ có tên tuổi lúc bấy giờ và có những ngƣời vẽ tranh
cổ động thƣờng xuyên đến mức chuyên nghiệp. Các tranh cổ động và thiết kế tranh
cổ động lúc đó hoàn toàn vẽ bằng tay, kể cả kẻ chữ bằng tay, sau đó ngƣời ta có thể
chế bản in lƣới thành nhiều bản phân phát cho các địa phƣơng treo lên tƣờng, hoặc
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cho các họa sĩ trung cấp ở phòng văn hóa địa phƣơng vẽ lại lên một tƣờng gạch cố
định làm bảng tuyên truyền ở đầu thị xã hay đầu làng. Đôi khi, việc in lƣới cũng
không đáp ứng đƣợc nhu cầu, ngƣời ta thuê sinh viên trƣờng Mỹ thuật sao chép
hàng trăm bản tƣơng tự nhƣ bản chính.
Đầu những năm 1960, Nhà nƣớc đề ra chủ trƣơng kinh tế phát triển công
nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và nông nghiệp. Nhiều khu công nghiệp bắt đầu khởi
động, nhƣ khu gang thép Thái Nguyên, phân lân Văn Điển, Suppe phốt phát Lâm
Thao, nhà máy Dệt mùng 8 tháng 3, than Quảng Ninh… Mỗi một cơ quan có hàng
thƣơng mại đều có những họa sĩ làm thiết kế bao bì, giới thiệu sản phẩm, kẻ vẽ
khẩu hiệu cho cơ quan mình. Quảng cáo dƣờng nhƣ không đƣợc nhắc đến, mặc dù
bao bì nhãn mác cũng tƣơng đối phong phú: nhãn mác bao bì của Thuốc lá Thăng
Long, Bánh kẹo Hải Châu, Cao su Sao Vàng, Dệt kim Đông Xuân, hay Dệt may
Nam Định… Những hàng hóa đều do nhà nƣớc độc quyền sản xuất và phân phối,
nông dân đƣợc cung cấp chủ yếu hàng liên quan đến nông nghiệp và tự thành lập
các tổ sản xuất nông cụ đơn giản, cán bộ nhà nƣớc thì đƣợc mua theo chế độ cung
cấp và tem phiếu một số hàng hóa nhất định, nhƣ vải, xe đạp và thuốc lá, đƣờng
sữa.
Chúng ta có thể liệt kê một số mặt hàng thông thƣờng thời kỳ này có liên
quan đến thiết kế đồ họa: vải các loại, xe đạp Thống nhất, thuốc lá các loại - Ba
Đình, Điện Biên, Tam Đảo, Trƣờng Sơn, sau này có thêm thuốc lá Sông Cầu. Chè
thì có chè Phú Thọ và chè tuyết Nghĩa Lộ, bên cạnh các loại chè đóng bao cũng đề
chữ tƣơng tự nhƣ thuốc lá: chè Điện Biên, Tam Đảo, Tam Thanh, Nhị Thanh,
Trƣờng Sơn. Tem phiếu phân phối mua hàng cũng là những thiết kế đẹp đến nay có
nhiều ngƣời sƣu tầm [PL1, H1.9-1.14, tr.169-171].
Những thiết kế đồ họa đó đƣợc xuất phát từ chủ trƣơng dân tộc - hiện đại
trong đƣờng lối văn hóa văn nghệ của Nhà nƣớc. Xe đạp sơn màu xanh lá cây với
dòng chữ Thống nhất rất đơn giản, thể hiện nguyện vọng thống nhất đất nƣớc, đây
là một thiết kế mang tính thời cuộc và dân tộc rõ ràng, mà sau này ít có sản phẩm
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chú trọng ý nghĩa xã hội đến nhƣ vậy. Có thể thấy những đặc điểm mang tinh thần
và thẩm mỹ truyền thống vẫn đƣợc tiếp nối trong những thiết kế đồ họa ở giai đoạn
này, cụ thể là ở cách thể hiện hình và màu rất giản dị, mộc mạc, gần gũi, dễ nhớ, với
lối tƣ duy cụ thể, hình ảnh có tính chất minh họa hiện thực: bao thuốc lá Điện Biên
vẽ hình các chiến sĩ Điện Biên phất cờ trên hầm Đờ-Cát, bao chỉ có hai màu trắng
và xanh nhạt; bao thuốc Tam Đảo có hình núi Tam Đảo thể hiện một cảnh hùng vĩ
của đất nƣớc và có màu nâu đỏ, trắng; bao thuốc Trƣờng Sơn có hình dãy núi
Trƣờng Sơn với màu đỏ, trắng, thể hiện nguyện vọng giải phóng miền Nam, bao
thuốc lá Ba Đình có hình cột cờ Hà Nội, một di tích lịch sử thời phong kiến, trở
thành biểu tƣợng của đất nƣớc mới. Cũng là những bao thuốc lá nhƣ vậy, nếu đƣợc
gói thêm giấy bạc thì đƣợc coi là hàng đặc biệt, ví dụ thuốc lá Điện Biên bao bạc.
Nhƣ vậy, mặc dù thiết kế đồ họa thời Bao cấp đơn giản, nhƣng nó luôn có tính mục
đích, và thống nhất với sự kiện chính trị thời gian đó, và phục vụ cho mục đích đó
nhiều hơn tính thƣơng mại [PL1, H1.11-1.13, tr.170 - 171].
Đồ họa thiết kế sách báo là phần quan trọng của thời Bao cấp và chiến tranh.
Những tờ báo thƣờng thấy là báo Nhân Dân, báo Quân Đội, báo Hà Nội mới, báo
Phụ Nữ, báo Lao Động, báo Nhi Đồng… Mỗi tòa báo đều có vài họa sĩ lo việc trình
bày bằng sắp các khuôn chữ thủ công, rồi chuyển ma két cho nhà in sắp chữ, riêng
minh họa thì in khắc gỗ kèm theo. Sau những năm 70, những hình minh họa mới có
kỹ thuật mới, in phim và bản kẽm. Trình bày báo, lúc đó luôn coi trọng tranh đầu
với tin tức thời sự chính trị, chữ nghĩa to rõ ràng, nếu là sự kiện đặc biệt thì in chữ
đỏ. Ảnh chụp minh họa đều do những phóng viên, nhiếp ảnh gia có tên tuổi thực
hiện. Các minh họa vẽ tay đều do các họa sĩ nổi tiếng nhận làm. Nên về thực chất,
tờ báo thời kỳ này cũng đạt chất lƣợng thiết kế tƣơng đối hoàn hảo, mang tinh thần
văn hóa dân tộc và đi đôi với chủ trƣơng chính sách của nhà nƣớc. Minh họa trong
các báo chí lúc đó rất cẩn thận và đẹp, các minh họa đều vẽ tay, và in khắc gỗ, còn
bìa sách chủ yếu vẽ tay và in khắc gỗ nhƣ in tranh cẩn thận, chữ thì in máy.
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Đồ họa quảng cáo Việt Nam vốn manh nha từ thời Pháp thuộc, nếu không kể
những biển hiệu của các phƣờng thợ thời phong kiến. Nền kinh tế tƣ nhân và tƣ sản
thuộc Pháp đòi hỏi sự chào bán hàng nhất định, khiến nhu cầu cần đến các nghệ
nhân và họa sĩ kẻ vẽ, chủ yếu dừng lại ở biển hàng và ít nhiều quảng cáo trên báo
chí. Thời Bao cấp, tuyệt nhiên không có quảng cáo hàng hóa trên báo chí, và những
quảng cáo này chỉ xuất hiện cùng với báo chí, truyền hình trong kinh tế thị trƣờng.
Ở thời điểm đó, chúng ta vẫn chƣa có một trƣờng học dạy design theo đúng nghĩa,
ngoài trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp, nên phần lớn các họa sĩ thiết kế phải
tự học, hoặc kết hợp kiến thức nhà trƣờng và kinh nghiệm sáng tác bên ngoài. Lúc
đó, các mẫu mã của hàng hóa nƣớc ngoài có ảnh hƣởng không nhỏ đến design nói
chung và thiết kế đồ họa Việt Nam nói riêng. Thời kỳ Bao cấp là thời khó khăn bậc
nhất của con ngƣời, phải đối phó với chiến tranh và sự thiếu thốn. Nhƣng, dù bất kỳ
hoàn cảnh nào, ăn mặc vẫn đƣợc duy trì dù là tối thiểu, cũng nhƣ cái đẹp dù thế nào
cũng cần thiết cho nhu cầu đời sống tinh thần và vật chất. Thời kỳ này, đồ họa
quảng cáo ở mức độ tối thiểu và đơn giản, nó nói lên sức sống âm thầm của kinh tế
thị trƣờng, của nhu cầu ít ỏi, nhƣng sát sƣờn và của những thiết kế chất phác nhƣ
một dấu ấn về một giai đoạn lịch sử nhiều hơn một giá trị thẩm mỹ.
2.1.2. Những thành công trong vận dụng Mỹ thuật truyền thống vào Thiết
kế đồ họa giai đoạn từ năm 1986 đến nay
Sự phát triển của Thiết kế đồ họa luôn theo cùng với nền kinh tế, sản xuất
hàng hóa. Từ khi bắt đầu chuyển đổi nền kinh tế Bao cấp sang nền kinh tế thị
trƣờng đến nay, nhiều xí nghiệp, công ty đƣợc thành lập, tìm thị trƣờng trong và
ngoài nƣớc. Đồng thời, cũng không ít công ty, tổ hợp công nghiệp nƣớc ngoài vào
Việt Nam dƣới hình thức liên doanh hoặc kinh doanh độc lập. Trong bối cảnh cơ
chế thị trƣờng, cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn liền với điều kiện sinh
hoạt, lối sống hiện đại, nhu cầu đòi hỏi của ngƣời dân về chất lƣợng và thẩm mỹ
tiêu dùng ngày một lớn. Đây là động lực mạnh mẽ để các công ty, các thƣơng hiệu
tung ra thị trƣờng những sản phẩm mang tính cạnh tranh cao. Khi mặt hàng nào
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cũng có không ít nhà sản xuất, để giải quyết khâu tiêu thụ hàng hóa cần nhiều giải
pháp thị trƣờng khác nhau, mà thiết kế đồ họa, đặc biệt là đồ họa quảng cáo là một
yếu tố then chốt. Ngƣời tiêu dùng trẻ ở Việt Nam hiện nay không còn tƣ tƣởng "ăn
chắc mặc bền" nhƣ thế hệ trƣớc, mà sẵn sàng trả giá cao cho một sản phẩm ƣa
thích. Đây chính là động lực cho các nhà sản xuất chú tâm đầu tƣ vào hình thức sản
phẩm, đồng thời, cũng là cơ sở để phát triển đội ngũ nhà thiết kế mới phù hợp với
yêu cầu bức thiết của cuộc sống. Làm sao cho các sản phẩm đƣợc thiết kế đẹp, hấp
dẫn, hiệu quả, xuất hiện nhiều trên thị trƣờng. Trên cơ sở đó, ngƣời tiêu dùng sẽ có
điều kiện so sánh và đối chứng giữa những thiết kế tốt và xấu, tạo đƣợc sự cạnh
tranh phấn đấu lành mạnh giữa các nhà sản xuất với nhau, cũng nhƣ trong giới các
nhà thiết kế.
Ở khía cạnh tích cực, nền kinh tế thị trƣờng, cùng những thay đổi lớn lao về
khoa học công nghệ và kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là sự xuất hiện của internet, máy
tính, kết nối mạng thông tin toàn cầu, đã tạo nên những tiền đề mới mẻ, mang tính
đột phá cho lĩnh vực Thiết kế đồ họa Việt Nam. Công nghệ truyền thông hiện đại
cũng tạo nên diện mạo mới cho Thiết kế đồ họa với nhiều thể loại mới ra đời. Đồ
họa vi tính với các phần mềm hỗ trợ không chỉ là sự thay thế phƣơng tiện, mà thay
đổi cả quy trình sáng tác thiết kế: từ vẽ, tạo hình bằng tay trên mặt phẳng hai chiều,
chuyển sang giao diện điện tử với hai chiều, ba chiều, thậm chí là đa chiều không
gian, cùng nhiều cách thức biểu hiện mới, thông qua chất liệu mới.
Lợi thế của “ngƣời đi sau” cũng là một điểm thuận lợi nữa cho Thiết kế đồ
họa Việt Nam, bởi các nhà thiết kế có thể rút gọn đƣợc tiến trình phát triển và bắt
kịp ngay với những trào lƣu thiết kế mới trên thế giới. Trong thời điểm hiện nay,
việc tiếp cận với công nghệ thông tin đã trở nên phổ biến. Việc nhà thiết kế thu thập
tài liệu không còn khó khăn nhƣ trƣớc, quan trọng là xử lý thông tin nhƣ thế nào để
đạt đƣợc hiệu quả tối ƣu. Sự rộng mở giao lƣu văn hóa, dễ dàng cập nhật thông tin
đã kích thích sự phát triển Thiết kế đồ họa hiện đại theo hƣớng đa dạng, nhiều
chiều, không độc tôn một hƣớng, mà là đa ngôn ngữ, đa phong cách, đa hình thức
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biểu hiện. Với đa phƣơng tiện, thiết kế đồ họa quảng cáo, thiết kế đồ hoạ cho sân
khấu… có thể đƣợc thực hiện bằng ánh sáng, bằng các bảng điện tử, kết hợp với
ngôn ngữ của các loại hình nghệ thuật hiện đại khác. Đây chính là những điểm
thuận lợi để thiết kế đồ họa giai đoạn này có cơ hội đạt đƣợc những thành tựu nhất
định:
2.1.2.1. Thiết kế đồ họa một số thương hiệu
Thiết kế đồ họa mang tinh thần nghệ thuật dân tộc cũng là một thách thức
đối với không ít công ty kinh doanh các sản phẩm Việt Nam, trên mảnh đất Việt
Nam. Chè, cà phê, thuốc lá vốn là những ngành sản xuất có truyền thống ở Việt
Nam. Nếu tính trong thời phong kiến là sản xuất kiểu tự cung tự cấp, bán ra thị
trƣờng nhỏ lẻ, còn từ đầu thế kỷ XX đến nay đã là những mặt hàng đƣợc khai thác
trong kinh doanh ở mức độ lớn. Có nhiều vùng chuyên canh trồng chè, cà phê,
thuốc lá, cũng nhƣ nhiều công ty kinh doanh mặt hàng này. Dƣới đây, NCS dẫn ra
hai ví dụ về thiết kế đồ họa thƣơng mại đã thành công trong việc tạo dựng thƣơng
hiệu dân tộc bằng sự kết hợp của cả hai yếu tố: chất lƣợng sản phẩm và truyền
thông hình ảnh.
* Thiết kế đồ họa thƣơng hiệu Cà phê Trung Nguyên
Mỗi công ty cần có một bộ mặt toàn diện về hình thức cho các sản phẩm và
cách thức tiếp thị của mình. Cái đó đòi hỏi sự thống nhất và hiển hiện của tất cả
những gì mà ngƣời ta tiếp xúc với hàng hóa của công ty đó, nhất là qua khâu quảng
cáo. Khởi sự từ năm 1996, khi những khái niệm về thƣơng hiệu và đầu tƣ thƣơng
hiệu còn rất xa lạ ở Việt Nam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ - chủ tập đoàn, đã sớm có ý
thức về xây dựng hình ảnh thƣơng hiệu quốc gia. Để cạnh tranh với các công ty đa
quốc gia về cà phê đã có thƣơng hiệu trên toàn cầu nhƣ Nescafe, hay chuỗi cửa
hàng của Stabucks, ông Vũ định vị thƣơng hiệu nhƣ là một phần của thị trƣờng Việt
Nam, nhƣ “một bảo tàng cà phê thế giới tại Việt Nam”.
Để định vị bản sắc cà phê Việt, Trung Nguyên không chỉ bó hẹp ở sản phẩm
và chất lƣợng độc đáo, mà còn thể hiện ở chiến lƣợc truyền thông, quảng bá thƣơng
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hiệu, bao gồm tất cả những thông tin, giá trị, hình ảnh, phong cách mang tính chất
riêng. Toàn bộ hệ thống nhận diện thƣơng hiệu, trang trí và quảng cáo của chuỗi
cửa hàng cà phê Trung Nguyên đều mang một đặc trƣng thiết kế nhất định. Tông
màu chủ đạo là nâu, đen với đỏ sậm đằm thắm, trầm ấm, đôi khi điểm chút vàng
nâu dịu nhẹ (những tông màu quen thuộc của ngƣời Việt xƣa); chất tạo hình khỏe
khoắn, khái quát, phần lớn là mảng phẳng hoặc đƣợc chuyển màu nhẹ, không sử
dụng những hiệu ứng kỹ xảo vi tính cầu kỳ (ngôn ngữ đồ họa mặt phẳng và chất tạo
hình mộc mạc trong nghệ thuật dân gian). Đây là những yếu tố chủ đạo tƣợng trƣng
cho màu của đất, của không gian sống, của những gì gắn bó với con ngƣời Tây
Nguyên,màu của chất liệu sản phẩm cà phê, song cũng rất gần gũi với tâm lý dùng
hình, màu trong truyền thống của ngƣời Việt (chuộng màu nâu, đen trong trang
phục…) [PL2, H2.6-2.8, tr.186-188]. Bên cạnh đó, là kiểu mẫu chữ thiết kế đơn
giản, tinh tế, ngôn từ mộc mạc, gần gũi, dễ đọc, dễ nhớ; nội dung ngắn gọn, xúc
tích, cách bố trí hình mảng giản dị, khúc triết, mạch lạc - những đặc điểm quen
thuộc mang tinh thần Việt đã có ở những thiết kế đồ họa giai đoạn trƣớc đó (thời
Pháp thuộc, Bao cấp). Những đặc trƣng thiết kế này bao trùm toàn bộ không gian
quán, từ logo, biển hiệu, poster quảng cáo, bao bì, nhãn mác, kẹp file, catalogue,
cardvisit, đồng phục nhân viên, ly, cốc, quà tặng… Những hình ảnh đó ít nhiều đã
thấm đậm sâu trong không ít khách hàng trong và ngoài nƣớc. Đến với không gian
cửa hàng của cà phê Trung Nguyên, khách hàng cảm nhận đƣợc “hơi thở” của núi
rừng Tây Nguyên, cũng nhƣ những nét đặc trƣng trong văn hóa Việt qua từng
khung hình ảnh, qua cách bài trí, qua màu sắc, qua âm nhạc, qua phong cách ăn mặc
của nhân viên…, song vẫn đáp ứng đƣợc những yêu cầu của cuộc sống đƣơng đại.
Thiết kế bao bì của cà phê Trung Nguyên là sự kết hợp giữa nguyên liệu cấu
trúc, cách trình bày, hình ảnh, màu sắc và những thành phần khác tạo sự thu hút thị
giác cho mục đích truyền thông, mục tiêu và chiến lƣợc marketing của thƣơng hiệu.
Những yếu tố mang tính truyền thống đƣợc kết hợp hài hòa với những đòi hỏi của
thiết kế hiện đại, theo mỗi dòng sản phẩm lại có những hình ảnh riêng phù hợp với
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văn hóa và đối tƣợng ngƣời sử dụng. Nhƣ cà phê Sáng Tạo là biểu tƣợng mặt trời
mọc trong buổi bình minh, nền màu nâu truyền thống, hòa lẫn với màu đỏ sẫm. Cà
phê Legendee (cà phê Sáng Tạo 8 - cà phê Chồn) và cà phê Passiona (cà phê
SángTạo 9) dành riêng cho nhóm khách hàng nữ. Cà phê Legendee và Passiona là
hình ảnh vầng trăng khuyết trong một góc phố đêm đầy tĩnh mịch và lãng mạn. Cà
phê Hỗn Hợp với thiết kế bao bì đầy ngẫu hứng, rất phóng khoáng bởi những mảng
màu sắc hiện đại, những gam màu nóng rất mạnh mẽ: đen, nâu, vàng, xanh lá, màu
pha… Vào website www.trungnguyen.com.vn, có thể thƣởng thức những hình ảnh
mang sắc màu ấm áp trên nền nâu đậm, đặc trƣng của thƣơng hiệu. Ngƣời lƣớt web
có thể cảm nhận đƣợc hƣơng vị của cà phê thông qua những thông điệp rõ ràng,
đƣợc phối kết hợp giữa chữ viết, lời văn, hình ảnh, biểu tƣợng, màu sắc, âm thanh.
Tận dụng triệt để “chủ nghĩa vị dân tộc trong hành vi ngƣời tiêu dùng”
(Consumer ethnocentrism: xu hƣớng yêu thích mua hàng hóa có xuất xứ từ trong
nƣớc, nhƣ là cách bảo vệ nền sản xuất trong nƣớc, “yêu nƣớc” trên mọi phƣơng
diện, trong đó có thiết kế thƣơng hiệu), Trung Nguyên đã lợi dụng đƣợc điều này và
cho ra đời nhãn hiệu G7, một trong những thƣơng hiệu Việt thành công nhất trong
nƣớc hiện nay, đánh bại các đối thủ trong và ngoài nƣớc (chiếm 38% thị trƣờng cà
phê hòa tan trong nƣớc - theo số liệu của Đo lƣờng bán lẻ Nielsen - CE, 2008).
Không chỉ vậy, nhằm đáp ứng cho từng phân khúc thị trƣờng, Trung Nguyên cho ra
đời rất nhiều loại sản phẩm khác nhau, từ sản phẩm dành cho ngƣời mới uống cà
phê đến những sản phẩm cao cấp dành cho ngƣời sành điệu, từ cao cấp, thƣợng
hạng đến phổ thông, khai thác đƣợc cả những yếu tố mang tính truyền thuyết. Có
thể nói, tại thời điểm triển khai chiến lƣợc này, Trung Nguyên là thƣơng hiệu cà phê
duy nhất có một hệ thống sản phẩm đa dạng nhƣ vậy. Và tất nhiên, những sản phẩm
này trải qua một quá trình rang, xay, tẩm hƣơng và chế biến chuẩn mực, đảm bảo
chất lƣợng vƣợt trội so với các sản phẩm cà phê làm theo kiểu thủ công và mang
tính gia đình. Thƣơng hiệu cà phê Trung Nguyên nổi lên và thành công ngoài dự
kiến của những ngƣời sáng lập, chính là ở chỗ đã tạo ra một tinh thần sáng tạo, là
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cách làm thƣơng hiệu và cách sử dụng sức mạnh của thiết kế đồ họa, của truyền
thông thƣơng hiệu bằng hình ảnh mang đậm chất văn hóa truyền thống Việt để
chinh phục thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế.
* Thiết kế đồ họa thuốc lá Vinataba
Thời Bao cấp, những năm 1960, Xí nghiệp thuốc lá Thăng Long độc quyền
thu mua và sản xuất các sản phẩm thuốc là trong nƣớc. Những loại thuốc lá đƣợc
thấy trƣớc kia là Thăng Long, Ba Đình, Tam Đảo, Trƣờng Sơn và thuốc lá cuộn.
Những bao bì thuốc lá của Thăng Long vốn quen thuộc với mọi ngƣời thời Bao cấp
và chiến tranh, ngay cả đối với những ngƣời không hút thuốc. Thời kỳ đó, không có
giao lƣu hàng hóa nhiều với nƣớc ngoài và trong nƣớc cũng không có cạnh tranh gì,
bản thân thuốc lá Việt Nam cũng đƣợc ngƣời Việt ƣa chuộng. Hơn nữa, thuốc lá
cũng là sản phẩm phân phối theo tiêu chuẩn, nên thực chất rất khan hiếm. Đƣơng
nhiên, bao bì của Xí nghiệp thuốc lá Thăng Long mang một tinh thần giản dị, có
khuynh hƣớng dân tộc rõ ràng. Thời kỳ đó, ngay cả một nhãn mác, một giấy gói
hàng cũng đƣợc ngành quản lý văn hóa kiểm soát gắt gao, để chúng mang đƣợc
thuần phong mỹ tục Việt Nam và không đƣợc phép làm khác. Bởi vậy, bao bì nhãn
mác thời Bao cấp và chiến tranh mang đặc điểm Việt Nam không cần bàn cãi. Sự
nhẹ nhàng, giản dị, gần gũi, không ồn ào, phô trƣơng, từ gam màu, kiểu chữ, cho
đến hình ảnh, cách bố trí... của vỏ bao thuốc lá Thăng Long xƣa vẫn đƣợc lƣu giữ
và đƣợc ngƣời tiêu dùng hôm nay chấp nhận, dù cho đến nay, đã hơn nửa thế kỷ
[PL2, H2.9, tr.189]
Đến những năm 80, thị trƣờng thuốc lá Việt Nam có đến vài trăm thƣơng
hiệu khá nổi tiếng nhƣng chủ yếu là "đồ ngoại". Ngƣời hút thuốc Việt Nam vốn
mang tâm lý chuộng đồ ngoại, rất "sính" những dòng thuốc lá ngoại cao cấp có
hƣơng thơm, vị lạ và hình thức bắt mắt. Trong khi công ty thuốc lá Việt Nam chƣa
đủ điều kiện về nhiều mặt để đủ sức cạnh tranh với nƣớc ngoài.
Năm 1985, Liên hiệp các xí nghiệp Thuốc lá Việt Nam (sau này là Tổng
công ty thuốc lá Việt Nam - Vinataba) chính thức đƣợc thành lập, đặt mục tiêu cho
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ra đời một dòng sản phẩm nội địa chất lƣợng cao, thật đặc biệt để chiếm lĩnh đƣợc
thị trƣờng đang bị hàng ngoại nhập chi phối.
Giải pháp đầu tiên của Vinataba là liên doanh, tự phối chế nguyên liệu mới.
Những bao thuốc đầu tiên sản xuất từ sợi VT ra đời và đƣợc lấy tên là “Super”, với
thiết kế vỏ trắng, chữ đỏ tƣơi, trông khá sang trọng, tƣơng đối đột phá về mặt hình
thức so với các sản phẩm thuốc lá truyền thống đã có trƣớc đó của Việt Nam nhƣ:
Sài Gòn, Mai, Thăng Long, Thủ Đô, Điện Biên, Tam Đảo, Sông Cầu… Có vẻ nhƣ
Super đáp ứng phần nào tâm lý sính đồ ngoại của ngƣời hút, nhƣng cuối cùng lại
không đƣợc thị trƣờng phản hồi tích cực bởi hình thức của Super trông vẫn “ngoại”.
Giải pháp tiếp theo của công ty là làm thế nào để đƣa đƣợc “chất Việt” vào
thƣơng hiệu: Sản phẩm đã tốt, cách thể hiện cũng phải tốt. Logo, màu sắc, hình ảnh
thƣơng hiệu phải phù hợp với sở thích và văn hóa Việt Nam.
Sau rất nhiều tìm tòi về mẫu mã thiết kế, Vinataba đã có đƣợc diện mạo mới:
Logo là hình ảnh lá thuốc lá cách điệu bên dƣới vẽ thêm một chữ "V” với khởi
nguồn ý tƣởng là hình tƣợng một ngƣời đàn ông ngậm tẩu hút thuốc. Về tên gọi:
dùng ngay tên giao dịch đối ngoại của công ty là Vinataba bởi nó dễ đọc, dễ gọi, ba
âm "a" xƣớng lên liên tiếp thành một điệp khúc nghe rất vui tai. Về màu sắc và kiểu
chữ: Ngƣời Việt Nam vốn thích màu vàng, màu của may mắn và thịnh vƣợng, còn
màu đỏ sậm là màu rất quen thuộc trong truyền thống của ngƣời Việt (đỏ gụ, đỏ tiết
dê, huyết dụ…). Do đó, tên thƣơng hiệu màu đỏ sậm đặt trên nền màu vàng nhũ quả
là sự kết hợp khá hoàn hảo. Về kiểu chữ, cũng không "đụng hàng". Chữ Vinataba
đƣợc thiết kế riêng với phong cách khá giản dị, vừa chặt chẽ về bố cục, vừa mềm
mại về dáng điệu. Logo, tên gọi, màu sắc, kiểu chữ..., tất cả đều thể hiện đƣợc chất
thuần Việt trong sản phẩm [PL2. H2.10, tr.189].
Những gói Vinataba đầu tiên sản xuất tại Nhà máy thuốc lá Sài Gòn đƣợc
tung ra thị trƣờng đã bán rất chạy. Vinataba đã tạo ra một luồng gió mới cho ngành
sản xuất thuốc lá trong nƣớc, chiếm lĩnh tình yêu của ngƣời tiêu dùng, đủ sức cạnh
tranh với các nhãn thuốc lá cao cấp khác và đặc biệt góp phần đẩy lùi thuốc lá ngoại
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nhập lậu. Ban đầu từ “chạy thử” vài chục ngàn gói/tháng, sau đó, Vinataba đã tiêu
thụ đƣợc đến hơn 40 triệu gói/tháng, chiếm 10% thị phần trong tổng số hơn 200
nhãn hiệu đang có mặt (vào thời điểm những năm 90). Nhờ cú lột xác toàn diện từ
logo, tên gọi, đến bao bì..., "vận mệnh" của Vinataba và ngành thuốc lá Việt Nam
đã có sự thay đổi lớn. Thành công của một công ty nội địa nhƣ Vinataba có ý nghĩa
nâng cao tầm giá trị, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam.
Câu chuyện của Vinataba là một ví dụ cho tầm quan trọng của thƣơng hiệu
và cách thức thể hiện thƣơng hiệu bằng mẫu mã thiết kế đồ họa mang tinh thần dân
tộc. Thƣơng hiệu là sự kết tinh của văn hóa dân tộc trong mỗi sản phẩm. Trong
thƣơng hiệu có văn hóa, trong văn hóa là thƣơng hiệu. Vinataba thành công vì
không những chất lƣợng thỏa mãn yêu cầu ngƣời tiêu dùng, mà hình thức thiết kế
đồ họa cũng rất “Việt Nam”. Đƣơng nhiên, thuốc lá là một mặt hàng không đƣợc
quảng cáo, cũng nhƣ rƣợu bia, nên thiết kế bao bì thuốc lá còn phải thêm vào những
dòng chữ nói về tác hại của thuốc lá và những hình tƣợng ghê rợn về những ngƣời
bị ung thƣ phổi. Điều này có hai mặt, một mặt nó làm cho ngƣời ta sợ thuốc lá bởi
những tác hại của nó, nhƣng mặt khác, nó nhấn mạnh hình ảnh thị giác khiến ngƣời
ta chú ý đến bao thuốc hơn. Quá trình cạnh tranh thƣơng hiệu bằng design thị giác
cũng cho thấy sức hấp dẫn nhất định của thuốc lá Việt Nam ở đất nƣớc có khí hậu
rất phù hợp với việc trồng cây thuốc lá.
2.1.2.2. Thiết kế đồ họa bao bì, tem nhãn hàng tiêu dùng
Điểm qua những ngành hàng của các công ty trong nƣớc, hiện đang có mặt
tại các siêu thị Việt Nam nhƣ rƣợu, chè, cà phê, thuốc lá, bánh kẹo, thực phẩm…,
điểm đầu tiên nhận thấy là sự phong phú đa dạng vô cùng ở mẫu mã, chủng loại,
chất liệu, màu sắc, công nghệ in ấn của vỏ hộp, bao bì, nhãn mác [PL2, H2.11-2.18,
tr.190-193]. Tuy nhiên, cho dù công nghệ và những tiêu chí của hàng hóa ngày nay
đã thay đổi rất nhiều so với những giai đoạn trƣớc kia (thời Pháp thuộc, hay thời
Bao cấp), cho dù những NTK đƣơng đại có học tập về kỹ thuật và phong cách thiết
kế nƣớc ngoài, vẫn dễ dàng nhận ra tinh thần dân tộc hiển hiện trong các sản phẩm
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bao bì với những đặc điểm khá quen thuộc ở Mỹ thuật truyền thống thời phong kiến
và ở Thiết kế đồ họa các giai đoạn trƣớc. Nếu so sánh với các sản phẩm cùng loại
của nƣớc ngoài, ở khía cạnh thẩm mỹ, bao bì mẫu mã của ngƣời Việt là cái đẹp vừa
mắt, ổn định, ít thấy sự công phu, tinh tế trong chi tiết hình ảnh. Đôi khi, bộc lộ tính
chất “nôm na, khái lƣợc”, diễn đạt hình ảnh, ý tƣởng, ngôn từ thƣờng bằng tƣ duy
cụ thể - theo lối kể chuyện, ít tƣ duy liên tƣởng cao nhƣ ở các thiết kế của nƣớc
ngoài, song cho cảm giác mộc mạc, dễ gần, dễ hiểu. Kiểu chữ thƣờng to, dễ nhìn,
dễ đọc, không cầu kỳ, ngôn từ quảng cáo mộc mạc, dễ hiểu, hình ảnh có tính vui vẻ,
hài hƣớc, dí dỏm, thích sử dụng lại những hình ảnh, mô típ truyền thống... Diễn đạt
không gian hình ảnh thƣờng tận dụng không gian phẳng hai chiều, ít lớp, gợi khối
nhẹ, thiên về trang trí hai chiều hơn là tạo khối, tạo bóng, kỹ xảo. Ít quan tâm kiểu
dáng mới lạ, độc đáo, tiện dùng, hay những nét đặc sắc riêng về nguồn gốc, xuất xứ
sản phẩm nhƣ các sản phẩm cùng loại có xuất xứ từ các nƣớc Châu Âu, Nhật Bản,
Thái Lan. Đó cũng là những đặc điểm có tính chất xuyên suốt và tiếp nối với nghệ
thuật quảng cáo của ngƣời Việt xƣa mà chúng ta có thể thấy rõ trong bao bì, tem
nhãn các sản phẩm nhƣ: Khoai lang sấy Nhabexims, kẹo Thèo lèo Yến Nhung,
nƣớc chanh dây cô đặc, si rô trái vải Lychee, tƣơng ớt Chin-su, tƣơng cà Life, Bim
bim Oishi Snack, khoai tây chiên Poca, rƣợu Vodka Hà Nội, Vang Đà Lạt…[PL2,
H2.11-2.13, tr.190-191]. So sánh mẫu mã bao bì, tem nhãn rƣợu Captan Morgan
của Jamaica và rƣợu vang Đà Lạt - thƣơng hiệu Metro và Vodka Hà Nội của Việt
Nam, dễ thấy: rƣợu vang Đà Lạt tuy có sử dụng phong cách thiết kế truyền thống
thƣờng thấy ở rƣợu vang châu Âu, song vẫn bộc lộ sự mộc mạc, đơn giản, khái
lƣợc, ít tinh tế hơn mẫu mã rƣợu ngoại nhập (từ hình, màu, chọn lọc kiểu chữ, cũng
nhƣ nội dung thông tin truyền đạt trên nhãn sản phẩm) [PL2, H2.14-2.15, tr.192].
Bao bì nƣớc mắm Chin su Nam Ngƣ có kiểu dáng, hình ảnh, màu sắc, kiểu chữ giản
dị, khúc triết, dễ đọc, rõ nội dung thông tin sản phẩm, ƣa nhìn [PL2, H2.17, tr.193].
Thiết kế thƣơng hiệu và bao bì bánh trung thu Long Đình với một số đặc điểm phù
hợp thẩm mỹ truyền thống: màu sắc nền nã, êm dịu, hoa văn tinh tế, trang nhã,
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đƣờng nét tạo hình uyển chuyển, kiểu chữ không tinh vi cầu kì, độ dày vừa phải, dễ
đọc, hình tƣợng khái lƣợc, cô đọng mà hiệu quả, tận dụng tối đa ý nghĩa, vẻ đẹp của
khoảng trống và nhịp của hình bằng ngôn ngữ thể hiện mặt phẳng hai chiều, không
lạm dụng kỹ thuật, kỹ xảo đồ họa quá nhiều [PL2, H2.18, tr.193].
Ở góc độ tâm lý, thị hiếu thẩm mỹ của ngƣời Việt hiện nay, cũng có những
khía cạnh thay đổi nhất định, đặc biệt là ở màu sắc. Tâm lý sử dụng màu trong
truyền thống của ngƣời Việt thƣờng có xu hƣớng dùng màu pha, ít dùng màu
nguyên, thiên về sự nền nã, kín đáo. Tuy nhiên, khảo sát qua các loại bao bì hàng
công nghiệp nhẹ Việt Nam hiện có mặt tại các siêu thị lớn nhƣ Metro, Intimex,
Fivimart, dễ dàng nhận thấy, nhƣ có sự ảnh hƣởng không nhỏ tính chất hàng hóa
Trung Quốc với màu sắc bắt mắt (chủ đạo là đỏ tƣơi, vàng tƣơi rực rỡ chiếm ƣu thế)
đƣờng nét, hình thể, kiểu dáng, kiểu chữ mạnh mẽ, phô trƣơng hơn rất nhiều so với
những sản phẩm thiết kế đồ họa những giai đoạn trƣớc đây, ở thời kỳ chống Pháp
hay Bao cấp. Tuy nhiên, những thay đổi này cũng cho thấy những đặc điểm điển
hình của tinh thần dân tộc, của “tƣ duy nông nghiệp” vẫn còn tồn tại trong xã hội
Việt Nam hiện tại, cho dù nó đƣợc bộc lộ dƣới hình thức khác. Ở khía cạnh này,
nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thƣợng đã từng đề cập tới: “ƣớc vọng địa chủ” và “thẩm
mỹ trọc phú” của ngƣời nông dân: “Mỗi ngƣời nông dân đều mơ ƣớc ngày nào đó
mình trở thành địa chủ, nên khi có điều kiện, họ lập tức bài trí gia đình theo kiểu
một tay trọc phú, dƣờng nhƣ không thể khác đi đƣợc…” [78, tr.614] (đó là những
biểu hiện của xã hội phong kiến xƣa, do phân hóa xã hội thấp, tính giai cấp chƣa
cao). Nếu nhƣ trong những giai đoạn kinh tế khó khăn, tƣ duy nông nghiệp bộc lộ ở
tính giản kiệm, mộc mạc, tính chất kín đáo, ẩn mình, thì phải chăng, ở giai đoạn mà
kinh tế phát triển hơn nhƣ hiện nay, tinh thần “dân dã” ấy lại đƣợc bộc lộ bằng tính
chất phô trƣơng, sặc sỡ, nhƣ để thể hiện một đời sống no đủ, dƣ dật hơn. Ở khía
cạnh khác, nó cũng cho thấy sự ảnh hƣởng của nền văn hóa “láng giềng” Trung
Quốc một cách tự nhiên, trong sự giao lƣu, tiếp biến văn hóa với các nƣớc trong
khu vực. Tuy nhiên, trong quá khứ, việc ảnh hƣởng những nền văn hóa lớn là tất
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yếu, song, ngƣời Việt vẫn luôn có ý thức “tìm về với bản thể chân nguyên của tâm
hồn mình”.
Từ thực tế một số mẫu mã bao bì hàng hoá tiêu dùng hiện đang có mặt tại
các siêu thị nhƣ đã đề cập ở trên, dễ thấy các thiết kế tốt, có nét đặc trƣng về bản
sắc thƣờng biết tận dụng khai thác triệt để vốn văn hóa, nghệ thuật truyền thống
Việt vào sản phẩm, cho cảm nhận gần gũi, thân quen, dễ nhớ, nhƣng vẫn phù hợp
với yêu cầu hiện đại. Những mẫu mã sản phẩm thiết kế (khi cần đặc tính Việt trong
mục tiêu thiết kế) đƣợc số đông các nhà thiết kế và ngƣời tiêu dùng Việt ƣa chuộng,
thƣờng có những đặc điểm gắn với tâm lý dân tộc nhƣ sau:
- Màu sắc, nền nã, êm dịu, không quá phô trƣơng, hào nhoáng (thƣờng là đỏ
sậm, vàng đất, vàng dịu, các sắc thái của nâu vàng, gụ, xanh sậm).
- Hoa văn tinh tế, trang nhã, ẩn hiện.
- Đƣờng nét tạo hình uyển chuyển, mềm mại, nhịp nhàng, ít sự góc cạnh, gay
gắt, hoặc biểu hiện mộc mạc, đằm thắm, sâu lắng.
- Kiểu chữ không tinh vi cầu kì, độ dày vừa phải, dễ đọc, dễ nhìn.
- Bố cục, tổ chức nội dung, hình tƣợng khái lƣợc, cô đọng mà hiệu quả,
không rƣờm rà, rối nhƣ của Trung Hoa, tận dụng tối đa ý nghĩa và vẻ đẹp của
khoảng trống và nhịp của hình bằng ngôn ngữ thể hiện mặt phẳng hai chiều, không
lạm dụng kỹ thuật, kỹ xảo đồ họa quá nhiều.
- Biết cách khai thác giá trị biểu tƣợng, ẩn nghĩa bên trong của các hình
tƣợng truyền thống, kết hợp sáng tạo, độc đáo nội dung, hình tƣợng, giá trị biểu
tƣợng truyền thống với ngôn ngữ biểu hiện mới, công nghệ, kỹ thuật, chất liệu mới.
Trong thiết kế đồ họa cho sản phẩm hàng hóa hoàn toàn phụ thuộc vào các
công ty sản xuất quyết định xu hƣớng thẩm mỹ của thiết kế đó sẽ nhƣ thế nào, nên
khó có thể xét đoán đó là thành công hay không, mặc dù xu hƣớng hàng Việt đƣợc
ngƣời Việt dùng vẫn đƣợc khuyến khích. Quá trình này, nếu hàng hóa thắng trên thị
trƣờng, thì thiết kế đồ họa mang tính dân tộc là phù hợp, nếu khó khăn để tiếp thị
thì ngƣời ta luôn tìm những ý tƣởng thiết kế phù hợp, chứ không nhất thiết mang
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bản sắc dân tộc. Để cho thiết kế đồ họa mang tính dân tộc còn cần rất nhiều thời
gian để khẳng định thƣơng hiệu hàng hóa Việt Nam.
2.1.2.3. Thiết kế đồ họa sách, báo, ấn phẩm văn hóa
Sách, báo, minh họa, hay các ấn phẩm văn hóa nói chung đƣợc xếp vào thể
loại đồ họa văn hóa. Thể loại này có một đặc điểm riêng: sản phẩm vừa mang đặc
tính của hàng hóa, vừa mang đặc tính của văn hóa. Bởi vậy, yếu tố văn hóa, tinh
thần dân tộc ở đây sẽ là một trong những tiêu chí gần nhƣ bắt buộc mà các NTK đồ
họa cần chú trọng hơn so với thiết kế cho sản phẩm hàng hóa công nghiệp mang
nặng tính thƣơng mại. Ở đây, chúng tôi tạm chọn lựa ba họa sĩ thiết kế đồ họa khá
tiêu biểu có phong cách dân tộc, đƣợc công chúng và đồng nghiệp hiện nay đánh
giá cao, đại diện cho ba thế hệ họa sĩ thiết kế đồ họa Việt Nam đƣơng đại: Ngô
Mạnh Lân (1934) với những thiết kế từ năm 1960 đến nay, Ngô Xuân Khôi (1961),
Tạ Huy Long (1974) với những thiết kế từ năm 2000 đến nay.
* Về họa sĩ đồ họa Ngô Mạnh Lân
Sinh năm 1934 tại Hà Nội, Ngô Mạnh Lân là lớp họa sĩ đầu tiên của trƣờng
Mỹ thuật Việt Nam, khóa Kháng chiến. Năm 1956, ông đƣợc cử đi học khoa Đạo
diễn hoạt hình tại Đại học Quốc gia Điện ảnh Liên Xô, và trở về nƣớc làm việc tại
Hãng phim hoạt hình Việt Nam từ năm 1962. Ông đƣợc công chúng biết tới nhƣ
một trong những nghệ sĩ hàng đầu về phim hoạt hình và truyện tranh cho thiếu nhi
với nhiều giải thƣởng trong nƣớc và quốc tế nhƣ: Mèo con, Bồ câu Vàng, Dế Mèn
phiêu lưu ký, Cái Tết của mèo con, Chuyện ông Gióng, Trê cóc, Con sáo biết
nói, Những chiếc áo ấm, Thạch Sanh… cùng nhiều ký họa, tranh cổ động, tem,
bìa sách…[PL2, H2.19-2.20, tr.194 -195]. Trong suốt chặng đƣờng 60 năm sáng
tác, những sản phẩm thiết kế đồ họa của Ngô Mạnh Lân dù ở thể loại nào cũng
mang một cá tính riêng, mà nhƣ cố họa sĩ Trần Văn Cẩn đã nhận xét về ngƣời học
trò của mình: "Nghệ thuật của Ngô Mạnh Lân là một nghệ thuật trong sáng, khoáng
hoạt mà chừng mực, biểu lộ một cái nhìn lạc quan, dí dỏm, thoáng trào lộng nhƣng
không lộ liễu với một bảng màu phong phú và giàu sắc nhị cùng với tạo hình một
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cách thông tuệ, vững vàng". Hay nhƣ một nhà báo đã từng nhận định: “Hiện thực
pha chất lãng mạn. Đó chính là phẩm chất nghệ thuật bền vững, chắp cánh cho các
tác phẩm hoạt hình, tranh cổ động, tranh truyện, minh họa sách... dung dị mà gần
gũi”. Song, có lẽ điểm đặc sắc nhất để các tác phẩm của ông ghi lại dấu ấn trong
lòng công chúng nhiều thế hệ, cho đến tận hôm nay là ở chỗ phong cách, cá tính
riêng đó dƣờng nhƣ đƣợc chắt lọc từ những gì tinh túy nhất của tinh thần nghệ thuật
truyền thống dân tộc. Xuyên suốt cả quá trình sáng tác của ông là sự khai thác triệt
để ngôn ngữ biểu hiện hình thể và không gian trên mặt phẳng hai chiều đầy tính ƣớc
lệ, tận dụng tối ƣu các khoảng trống bao quanh làm tôn tính nhịp điệu cho hình,
hình - màu giản dị, trong sáng, hồn nhiên, vui tƣơi, không chút gò bó, lên gân, ngay
cả ở những nội dung cổ động chính trị. Sự quan sát, đi sâu nghiên cứu từ những
sinh hoạt đời thƣờng cho tới tâm tƣ, tình cảm của quần chúng đƣơng thời, của
những nhân vật đƣợc thể hiện trong tranh, hay của đối tƣợng khán giả trong mỗi thể
loại đồ họa, khiến cho các sáng tác của ông đạt đƣợc tính chân thực và gần gũi lạ
thƣờng. Giai đoạn đầu sáng tác của ông là những tranh cổ động giai đoạn kháng
chiến với sự khai thác triệt để ngôn ngữ hình thức và tinh thần của tranh dân gian
Đông Hồ, kết hợp với ngôn ngữ tạo hình phƣơng Tây, điển hình nhƣ áp phích cổ
động Bồi dưỡng lực lượng nhân dân, lực lượng kháng chiến sản xuất và tiết kiệm;
Mừng Mậu Ngọ, được mùa to… Ở những minh họa trang bìa báo, nhƣ bìa báo
Thiếu niên Tiền Phong các số xuân năm 1973, 1974, số 1 năm 1981, số 17 năm
1983…, ông thể hiện với ngôn ngữ hình ảnh, màu sắc rất bình dị, gần gũi, dễ hiểu
[PL2, H2.19, tr.194].
Đến những tranh minh họa giai đoạn gần đây (từ sau 1986 đến nay), khi mà
các NTK trẻ mặc sức thể hiện đủ loại kỹ xảo đồ họa vi tính hay các phƣơng tiện hỗ
trợ, ông vẫn trung thành với phong cách sở trƣờng của mình. Những bộ tranh minh
họa nhƣ Chuyện Trê Cóc, Cây tre trăm đốt, Thánh Gióng, Đám cưới chuột…, bằng
ngôn ngữ mảng phẳng hai chiều trên nền giấy điệp lung linh, trong trẻo, những nhân
vật trong các minh họa của ông nhƣ bƣớc ra từ đời sống sinh hoạt của ngƣời nông
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dân Việt Nam đã ngàn đời nay: thật đẹp, dung dị, sinh động, đầy cá tính và truyền
cảm. Đó là những hoạt cảnh dí dỏm và dễ thƣơng của một cặp đôi nhà chuột (trong
trang bìa chuyện tranh Đám cưới chuột), hay hoạt cảnh một gia đình nông dân đông
con nheo nhóc, một bữa cơm bình dị của nhà Trê (trong Chuyện Trê Cóc), chàng
Gióng hiện ra nhƣ một ngƣời con của xóm thôn, đƣợc bao bọc bởi dân làng, mình
trần, quần vải, cũng không thần thánh hơn so với chàng thanh niên trong Sự tích cây
tre trăm đốt, hay Thạch Sanh… [PL2, H2.20, tr.195].
Khi đề cập tới công việc của một họa sĩ vẽ tranh minh họa, ông cho rằng ở
phƣơng diện sáng tác, cần trọng ý tƣởng của ngƣời sáng tác trên tác phẩm. Song, dù
ở thời nào và bằng phƣơng tiện gì đi nữa, ngƣời họa sĩ cần phải “nói” bằng “ngôn
ngữ” của quần chúng. Đó cũng là cách mà họa sĩ đồ họa cần thực hiện để đƣa tác
phẩm của mình tới công chúng một cách nhanh nhất.
* Về họa sĩ đồ họa Ngô Xuân Khôi
Họa sĩ Ngô Xuân Khôi sinh năm 1961 tại Con Cuông, Nghệ An, tốt nghiệp
đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Thời sinh viên, họa sĩ đã từng làm cộng tác viên
chuyên mục hài hƣớc cho các tờ Tiền phong, Hà Nội mới, Nhân dân, Đầu tƣ… Với
ông, tranh biếm họa đòi hỏi ngƣời vẽ phải có óc hài hƣớc, có cái nhìn phát hiện và
bút pháp thể hiện phải cƣờng điệu, đặc biệt là rất “kiệm lời”. Hiện tại, Ngô Xuân
Khôi là họa sĩ vẽ minh họa, thiết kế bìa sách cho Nhà xuất bản Phụ nữ. Gần nhƣ
năm nào ông cũng đƣợc giải vẽ bìa sách của Hội Xuất bản Việt Nam, với các cuốn
nhƣ: Thần thoại Hy Lạp, Mẫu thượng ngàn, Đội gạo lên chùa… Nếu nhƣ họa sĩ
Ngô Mạnh Lân sở trƣờng vẽ tay trong các bản vẽ minh họa truyện tranh, bìa sách
thì họa sĩ Ngô Xuân Khôi lại sử dụng máy tính nhƣ một công cụ hỗ trợ hữu hiệu
cho việc thể hiện các mẫu thiết kế của mình. Tuy nhiên, ông là một trong số không
nhiều họa sĩ đồ họa hiện đại không chạy theo thị trƣờng với những gu thẩm mỹ dễ
dãi, cốt tạo sự bắt mắt về hình thức mà quên đi ý nghĩa nội dung, tinh thần cần
truyền đạt của ấn phẩm, cũng nhƣ những giá trị văn hóa đi kèm. Ông quan niệm:
“Có cần thiết phải chạy theo mong muốn của khách hàng không? Khi mình làm
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công việc thiết kế một cách say mê và nghiêm túc, sẽ luôn có những khán giả ủng
hộ mình”.
Nét đặc trƣng trong các mẫu thiết kế bìa sách của ông là việc tận dụng khai
thác nguồn tài nguyên của nghệ thuật trang trí truyền thống dân tộc với vô số hoa
văn, hệ thống biểu tƣợng, màu sắc, chất liệu… trong sự kết hợp hòa quyện với
những gam màu trang nhã, sâu lắng, hoài cổ, những kiểu chữ thanh nhẹ, tinh tế,
điểm đôi chút kỹ xảo đồ họa. Song, tinh thần chung vẫn giữ đƣợc ngôn ngữ thể hiện
mặt phẳng hai chiều, giản dị, không quá tạo bóng, tạo khối, hay kỹ xảo rƣờm rà
(những đặc trƣng tinh thần dân tộc khá quen thuộc ở những giai đoạn trƣớc). Điển
hình là các thiết kế bìa sách: Tuyển tập Ngô Gia Văn Phái; Những biểu tượng đặc
trưng trong văn hóa truyền thống Việt Nam; Địa chí Vĩnh Phúc; Từ điển thành ngữ
và tục ngữ Việt Nam; Hoàn Châu ký; Những bà hoàng trong lịch sử Việt Nam...
[PL2, H2.21-2.22, tr.196-197].
Các mẫu thiết kế đồ họa trên đây cho thấy sự thành công của Ngô Xuân Khôi
là ở chỗ ông hiểu đƣợc giá trị của những biểu tƣợng văn hóa truyền thống Việt
Nam. “Những thành tố văn hóa này, mặc dù không thể hiện ở quy mô to lớn nhƣng
lại là linh hồn của văn hóa Việt Nam, mà thiếu nó, thì những di sản văn hóa của
chúng ta sẽ không còn giá trị” [32, tr.2].
* Về họa sĩ đồ họa Tạ Huy Long
Họa sĩ Tạ Huy Long sinh năm 1974, tốt nghiệp Trƣờng đại học Mỹ thuật
Công nghiệp. Hiện tại, Tạ Huy Long là họa sĩ chịu trách nhiệm mỹ thuật chính của
Nxb Kim Đồng và đã đƣợc nhiều giải thƣởng về minh họa sách thiếu nhi. Nếu nhƣ
trong sáng tác đồ họa, họa sĩ Ngô Xuân Khôi luôn ý thức và chủ động chọn lọc các
mô típ, biểu tƣợng truyền thống để đƣa vào các mẫu thiết kế của mình, thì đối với
họa sĩ trẻ Tạ Huy Long, dƣờng nhƣ tâm thức về nghệ thuật truyền thống đã sẵn có
trong anh, để rồi tinh thần ấy cứ mặc nhiên hiển hiện ra trên bản vẽ. Ngay từ nhỏ,
Tạ Huy Long đã yêu thích những họa tiết dân gian bởi sự tiếp xúc hàng ngày qua
những đồ vật cổ trong nhà. Sự tinh xảo, bay múa dị ảo của lá, cá, chim, hoa, sóng,
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mây... qua nét vẽ xuất thần của các nghệ nhân xƣa trên các đồ vật đó đã khiến Huy
Long nhập tâm nhanh chóng vào từng họa tiết. Vì thế, tranh minh họa của họa sĩ
mang đến cho ngƣời xem một phần nào đó sự liên tƣởng về tranh dân gian, tranh
thờ, nhƣng lại mang màu sắc, hình thể rất riêng của họa sĩ [PL2, H2.23, tr.198]. Nhà
phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thƣợng đã từng ghi nhận về phong cách nghệ thuật
của Tạ Huy Long: “chỉ có đôi chút tay nghề cơ bản học từ trƣờng Mỹ thuật Công
nghiệp, còn lại hoàn toàn xuất phát từ nghệ thuật dân gian. Anh giống nhƣ một nghệ
sĩ đồng quê, uống nƣớc giếng, ăn khoai lang và hít khí đồng nội, ngay giọng hát đã
là quê mùa, song lại đƣợc ƣơm bởi cuộc sống thành phố và lƣu luyến với ngày xƣa,
quê ngoại của mình”. Và chính tác giả, cũng tự nói về phong cách sáng tác của
mình: “Tôi vẽ ít hỏng, cứ một hơi, một mạch từ nét bút chì, tràn màu, rồi sang nét
bút sắt và tƣởng tƣợng luôn hình, màu, khung cảnh, nhân vật. Cuốn phim lịch sử cứ
thế trôi chảy trong đầu. Vẽ đến đâu, tôi treo tranh lên quanh tôi đến đó rồi nhìn đi
nhìn lại, cắt, sửa, thay đổi bố cục trong sự chồng lớp hình, màu mà làm sao vẫn đảm
bảo tính mạch lạc, quán xuyến từ nét đầu đến nét cuối cùng của cuốn sách. Còn khả
năng “tràn hình từ trong ra ngoài” thì tôi học đƣợc ở các họa tiết trong đền chùa.
Mỗi lần đứng một mình trong không gian chùa đền trong lành, thanh sạch, tôn
nghiêm, tôi lại nhắm mắt, nghe muôn tiếng lao xao của hoa cỏ, tiếng cầu khấn rì
rầm, tiếng cung văn tấu nhạc và cất lời ca huyền hoặc trong buổi lễ lên đồng.
Những lúc đó, tự nghe thấy lòng mình thật rõ...”.
2.2. Những hạn chế trong vận dụng Mỹ thuật truyền thống vào Thiết kế
đồ hoạ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến nay
Nhƣ đã đề cập, nền kinh tế thị trƣờng đã tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy
sự phát triển của các công ty, ngành hàng, cùng mọi lĩnh vực của thiết kế đồ họa.
Tuy nhiên, xét ở khía cạnh văn hóa, nó lại bộc lộ những mặt trái nhất định:
2.2.1. Sự thu hẹp ảnh hưởng của Mỹ thuật truyền thống trong lĩnh vực
sáng tạo sản phẩm Thiết kế Đồ họa
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Trong giai đoạn toàn cầu hóa trên thế giới hiện nay, bên cạnh những thành
tựu kể trên, thiết kế đồ họa Việt Nam hiện tại vẫn đang là một ngành mới phát triển,
chƣa định hình đƣợc ngôn ngữ thẩm mỹ riêng, một hƣớng đi xác định. Ở một mức
độ nhất định, có thể nói, Mỹ thuật truyền thống đã và đang dần bị thu hẹp ảnh
hƣởng trong lĩnh vực sáng tạo này.
Ở mảng thiết kế ấn loát, đặc biệt ở những sản phẩm thuộc ấn phẩm văn hóa,
vốn không đơn thuần là hàng hóa để trao đổi, mua bán, mà nó trực tiếp tạo nên bề
mặt giao tiếp văn hóa xã hội của một quốc gia, một dân tộc. Tuy nhiên, nhiều ấn
phẩm đồ họa nhƣ sách, báo, tạp chí, lịch bàn, lịch tƣờng, tem thƣ… sử dụng tùy tiện
những hình ảnh, hoa văn, họa tiết của nƣớc ngoài. Tại những hiệu sách, hay các sạp
báo lớn trong cả nƣớc, vào những dịp giáp Tết Nguyên Đán, các ấn phẩm in hình
ảnh, hoa văn, mô típ trang trí truyền thống Trung Hoa với màu sắc rực rỡ đƣợc bày
bán la liệt. Một số mẫu lịch Việt Nam và lịch Trung Hoa có sự tƣơng đồng quá mức
(từ màu sắc, kiểu chữ, cách thức bố cục, cho đến hệ thống hình ảnh, hình tƣợng...)
khiến khó có thể nhận biết đặc trƣng bản sắc trong dòng sản phẩm thiết kế mang
nặng tính văn hóa này [PL2, H2.24, tr.199]. Ở mảng sách, truyện tranh, ấn phẩm
dành cho thiếu nhi, hình ảnh hàng loạt nhân vật hoạt hình Nhật Bản, Trung Quốc,
phƣơng Tây, với nhiều phƣơng tiện kỹ thuật thể hiện mới, song rất hiếm sản phẩm
thành công trong việc biểu hiện tinh thần văn hóa Việt Nam.
Ở lĩnh vực đồ họa bao bì và quảng cáo, do yêu cầu khách quan của thị
trƣờng, những nhà thiết kế thực hiện công việc hoàn toàn phụ thuộc vào yêu cầu
của các công ty sản xuất. Các công ty này đƣơng nhiên chỉ quan tâm đến việc sao
cho sản phẩm, mẫu mã bắt mắt, bán đƣợc, vấn đề văn hóa truyền thống trong thiết
kế không phải là mối quan tâm hàng đầu. Không ít trƣờng hợp xuất phát từ động cơ
lợi nhuận, nhà thiết kế đƣợc đặt hàng với yêu cầu nhái theo hình thức, kiểu dáng,
mẫu mã nƣớc ngoài nhằm gây ngộ nhận, thu hút ngƣời tiêu dùng có tâm lý “sính
ngoại”. Bởi vậy, bên cạnh những thiết kế tốt, nhiều mẫu mã, sản phẩm thiết kế thể
hiện sự sao chép, cóp nhặt, hỗn tạp về thẩm mỹ, hạn chế về văn hóa. Sự “bắt
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chƣớc”, “nhái lại” có thể chỉ ở một vài chi tiết nhƣ màu sắc, mô típ, kiểu dáng, kết
cấu, kiểu chữ..., cá biệt có trƣờng hợp bệ nguyên xi mẫu thiết kế nƣớc ngoài. Tất
nhiên, những hình thức sao chép này, phía nhà sản xuất sớm hay muộn cũng sẽ bị
cảnh báo về luật bản quyền; phía nhà thiết kế cũng mất dần nguồn cảm hứng sáng
tạo. Nhƣng thiệt thòi hơn, là những thƣơng hiệu mang tính dân tộc - “hƣơng sắc”
Việt sẽ khó có cơ hội phát triển tạo dấu ấn và chinh phục đƣợc ngƣời tiêu dùng.
Chẳng hạn, so sánh giữa mẫu bao bì pho mai La Vache qui rit xuất xứ của
Pháp (bên trái) và mẫu thiết kế cho pho mai Con bò cƣời Việt Nam (ở giữa) và pho
mai Bò đeo nơ (bên phải) của Vinamilk Việt Nam [PL2, H2.25, tr.199]. Không khó
để nhận thấy chúng cùng mang một phong cách biểu hiện và cách thức bố cục
tƣơng tự, tuy nội dung chữ và màu sắc có sự thay đổi đôi chút với nguyên mẫu. Hay
nguyên mẫu vỏ hộp bánh Chocopie của tập đoàn Orion Confectionery Hàn Quốc
(hình trên bên trái) và Chocopie của Bibica Việt Nam (hình trên bên phải) và
LongPie của Việt Nam (hình bên dƣới) chỉ khác tên thƣơng hiệu và hình ảnh chiếc
bánh, màu sắc thƣơng hiệu chỉ khác nhau về kích cỡ bao bì, bố cục, phong cách bệ
nguyên xi [PL2, H2.26, tr.200].Những mẫu bao bì hộp bánh Trung Thu của công ty
Hải Hà Kotobuki sử dụng khá “bừa bãi” mô típ hoa văn, hình ảnh, hình tƣợng, chữ
viết Trung Hoa, Nhật Bản [PL2, H2.27, tr.200].
Rƣợu Vodka thƣơng hiệu Hapro đƣợc quảng bá là sản phẩm rƣợu hảo hạng,
mang đặc trƣng Việt bởi đƣợc sản xuất từ nguyên liệu nếp cái hoa vàng vùng châu
thổ sông Hồng - loại gạo đặc sản của Việt Nam với bí quyết lên men cổ truyền tại
làng nghề, kết hợp với công nghệ trƣng cất hiện đại. Bao bì rƣợu Hapro có hình
thức đẹp, sang trọng, song rất dễ nhầm lẫn với các mẫu mã của nƣớc ngoài bởi ngay
từ hình dáng vỏ chai đã không thấy đƣợc sự gần gũi với thẩm mỹ dân tộc [PL2,
H2.28, tr.201]…
Trong khi đó, điểm qua hai thiết kế mẫu mã bao bì gạo nhập khẩu vào Việt
Nam tại siêu thị, dễ thấy ngoài sự hấp dẫn về hình thức, sự chuẩn mực trong thiết
kế, đầy đủ về thông tin thƣơng hiệu, sản phẩm thì dù chỉ xem lƣớt qua hình ảnh,
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màu sắc, chƣa đọc tên thƣơng hiệu, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy xuất xứ hàng
hóa từ quốc gia nào (hình bên trái - gạo nhập khẩu của Nhật Bản; hình bên phải gạo nhập khẩu từ Thái Lan) [PL2, H2.29, tr.201].
Xu hƣớng lai căng vốn đã sớm xuất hiện (ngay từ đầu thế kỷ XX), biểu hiện
ở sự đánh mất bản sắc dân tộc, đua theo, làm theo một cách thiếu chọn lọc, thậm chí
rập khuôn, “theo đuôi” nƣớc ngoài của một số nhà thiết kế. Do không am hiểu và
không sớm hình thành luật bản quyền, nên xu thế sao chép, cắt ghép, đạo ý tƣởng,
nhái theo những gì đã có sẵn có chiều hƣớng gia tăng.
Ở Việt Nam, do một thời gian dài trong chiến tranh và Bao cấp, hàng hóa
công nghiệp nhẹ chủ yếu theo con đƣờng viện trợ và buôn bán nhỏ từ các nƣớc
XHCN, hàng nội địa sản xuất rất ít và kém chất lƣợng. Ở phƣơng diện sản xuất và
lƣu thông hàng hóa, chất lƣợng sản phẩm phải là hàng đầu, rồi mới đến hình thức,
mẫu mã. Việt Nam tuy cũng có một số ngành hàng tốt và phù hợp với ngƣời Việt,
nhƣ may mặc, chè, cà phê, thuốc lá…, song, nhìn chung, uy tín hàng hóa Việt Nam
lại thấp trên chính thị trƣờng Việt Nam. Từ đó, dần hình thành xu hƣớng tâm lý coi
thƣờng hàng nội địa, coi trọng hàng nhập ngoại. Sự mất uy tín của hàng nội địa dẫn
đến bao bì quảng cáo của nó cũng tìm cách ngoại hóa hình thức - một biểu hiện của
năng lực sáng tạo yếu kém, thụ động trong giới các nhà thiết kế. Khi kinh tế thị
trƣờng hình thành, hàng hóa trong nƣớc cũng đƣợc sản xuất theo nhiều cách, trong
đó có hình thức liên doanh. Tuy nhiên, yêu cầu về mẫu mã thiết kế đồ họa hoàn
toàn phụ thuộc vào các công ty nƣớc ngoài đầu tƣ vốn. Quá trình này kéo dài khiến
thói quen thẩm mỹ của ngƣời Việt hƣớng theo thiết kế đồ họa nƣớc ngoài. Đây
cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tâm lý chuộng hàng ngoại ở
ngƣời tiêu dùng Việt, hay nạn sao chép, nhái lại hình thức mẫu mã nƣớc ngoài của
các nhà thiết kế Việt Nam.
Ở phƣơng diện thực hành thiết kế, ngày nay, công nghệ phát triển, thiết kế đồ
họa chủ yếu đƣợc thực hiện trên máy tính với các phần mềm và nguồn tài nguyên số
hóa hỗ trợ. Tuy nhiên, việc vận dụng các yếu tố truyền thống vào thiết kế sẽ phần
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nào bị hạn chế khi nhà thiết kế sử dụng các phần mềm đồ họa của nƣớc ngoài,
nguồn tài nguyên số hóa và tiêu chuẩn hóa di sản văn hóa truyền thống khan hiếm,
thƣờng phải lấy kiểu chữ, hình ảnh, mô típ trang trí, biểu tƣợng… của nƣớc ngoài
(mà phần lớn là từ các đĩa CD, clip art của Trung Quốc và các nƣớc phƣơng Tây).
Những phần mềm chữ La tinh hiện dùng của phƣơng Tây, ít có phần mềm tiếng
Việt, theo tỉ lệ, thói quen của ngƣời Việt, trong khi nhiều nƣớc châu Á nhƣ Nhật
Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc… đã có những phần mềm riêng, với giao diện thiết kế,
phông chữ riêng của họ.
2.2.2. Sự đứt gãy của tư duy mỹ thuật truyền thống trong lĩnh vực sáng tạo
Thiết kế đồ họa
Sự tiến bộ, thay đổi không ngừng những phát minh của thời đại khoa học
công nghệ đã tác động toàn diện đến nền tảng giáo dục văn hóa, nghệ thuật… dẫn
đến sự thay đổi từ nhận thức xã hội, đến tƣ duy tạo hình, từ thụ cảm thẩm mỹ đến ý
tƣởng sáng tác của nhiều NTK đồ họa Việt Nam (đặc biệt đối với các NTK trẻ).
Những tác động từ bên ngoài thông qua Internet, qua các hội thảo, giao lƣu quốc tế,
thông qua tiếp cận học hỏi từ các ấn phẩm, phim, ảnh… từ nƣớc ngoài, hoặc trực
tiếp du học… đã tạo điều kiện thuận lợi và chín muồi cho các khuynh hƣớng sáng
tác hiện đại đua nhau phát triển. Tuy nhiên, việc tiếp thu ào ạt luồng thông tin lớn,
đa chiều, khiến nhiều NTK bị ảnh hƣởng, rối nhiễu trong nhiều trƣờng phái, xu
hƣớng sáng tác trên thế giới, không định vị đƣợc khuynh hƣớng sáng tác. Điều đó
dẫn đến sự lai căng, đánh mất bản sắc dân tộc, đua theo, làm theo nƣớc ngoài một
cách thiếu chọn lọc, thậm chí rập khuôn, hoặc chạy theo những đòi hỏi dễ dãi của
thị trƣờng, dễ dãi chiều theo thị hiếu khách hàng…).
Cùng theo đó, là những biểu hiện về sự “quay lƣng” lại với Mỹ thuật truyền
thống. Không ít nhà thiết kế trẻ say mê công nghệ, ham mê theo đuổi những giá trị
thẩm mỹ phƣơng Tây, “đoạn tuyệt” với việc nghiên cứu các giá trị của Mỹ thuật
truyền thống. Nhiều NTK không thƣờng xuyên trau dồi, cập nhật những kiến thức
lịch sử, chính trị, văn hóa xã hội…, đã bộc lộ rõ những hạn chế trong việc tìm ý
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tƣởng mới, dẫn đến sự nghèo nàn, sáo mòn về nội dung và hình thức thể hiện, ảnh
hƣởng trực tiếp đến hiệu quả nghệ thuật. Vấn đề đứt gãy tƣ duy mỹ thuật truyền
thống trong Thiết kế đồ họa đã đƣợc xảy ra nhƣ thế nào? Một vài lĩnh vực có bề dày
truyền thống trong lịch sử phát triển của Thiết kế đồ họa Việt Nam, nhƣ đồ họa
sách, báo, tạp chí hay áp phích cổ động… cho thấy rất rõ điều này.
* Ở mảng đồ họa ấn phẩm sách báo, giữa các thiết kế sách thời kỳ phong
kiến và thời kỳ Pháp thuộc đầu thế kỷ XX đã có sự khác nhau hoàn toàn về kích
thƣớc, cách thức trình bày bìa và trang chữ, tất nhiên do một loại dùng chữ Hán,
một loại dùng chữ quốc ngữ, một loại làm tay, một loại thì có đóng xén, in máy.
Nhƣng chúng ta thấy, thẩm mỹ mộc mạc, giản dị toát lên từ hình, màu, chữ, chất
liệu, kỹ thuật… của sách thời phong kiến và sách đầu thế kỷ XX vẫn có nhiều nét
chung. Những thiết kế sách hiện nay so với sách thời Bao cấp đã thay đổi hoàn toàn
về mặt thẩm mỹ. Có loại sách ảnh hƣởng nét văn hoá Trung Hoa (dùng nhiều màu
sắc sặc sỡ, tính chất phô trƣơng), có loại sách mang hơi hƣớng ngôn ngữ thiết kế
phƣơng Tây, dùng nhiều ảnh chụp làm bìa, áp dụng nhiều kỹ xảo, hiệu ứng máy
tính, trong đó có những loại sách của các nhà sách tƣ nhân đƣợc thiết kếtheo một
phom để tạo thƣơng hiệu riêng…
* Mảng thiết kế báo, tạp chí
- Ở giai đoạn cuối thế kỷ XIX và những năm đầu thế kỷ XX, những tờ báo
đầu tiên đƣợc thiết kế khá giản dị, nội dung và hình thức mang nặng tính tƣ tƣởng,
nghiêm trang và giáo điều. Nó cho thấy tinh thần thẩm mỹ chung trong văn hóa, mỹ
thuật truyền thống thời phong kiến vẫn còn thấm đậm ngay trong những trang bìa
báo, cũng nhƣ có sự ảnh hƣởng nhất định của văn hóa Pháp. Chẳng hạn nhƣ trang
bìa tờ Đại Nam đồng văn nhật báo có hình thức đồ họa của thời phong kiến nhƣ: sử
dụng mô típ trang trí truyền thống Long - Ly - Quy - Phƣợng, chữ Nho, bố cục dạng
đăng đối, kỹ thuật in khắc gỗ… Một số trang bìa, măng séc báo nhƣ Nông cổ mín
đàm, Lục tỉnh Tân văn… đƣợc vẽ trang trí rất công phu, tinh xảo bằng hệ thống hoa
văn, biểu tƣợng truyền thống quen thuộc. Chữ thƣờng đƣợc sử dụng của hai đến ba
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thứ ngôn ngữ thƣờng dùng ở đƣơng thời (chữ Nôm, chữ Hán và chữ Quốc ngữ).
Xuất hiện chữ La tinh có chân, thanh nhã theo kiểu dáng cổ điển phƣơng Tây, màu
sắc thƣờng chỉ in một màu - màu đen, đôi khi điểm thêm một màu nhẹ khác - nâu
đỏ, bã trầu, vàng đất… Về công nghệ và kỹ thuật in của giai đoạn này còn khá thô
sơ. Một số tạp chí có kiểu chữ còn đậm dấu tích đƣợc vẽ thiết kế, viết chữ bằng tay
trƣớc khi in, nhƣ tờ Thanh Niên, Phụ nữ Tân văn… [PL2, H2.30, tr.202]. Tuy
nhiên, nó lại cho thấy sự đầu tƣ vào thiết kế khá công phu và không kém phần tinh
tế trong việc nhận diện bản sắc riêng của tờ báo, cũng nhƣ tinh thần văn hóa dân tộc
đƣơng thời.
- Ở bìa báo, tạp chí những năm 1945 - 1975 có sự đóng góp lớn của các họa
sĩ thời Đông Dƣơng với nhiều mẫu bìa đƣợc vẽ tay rất tinh tế theo phong cách hội
họa giá vẽ, mang tinh thần thẩm mỹ đƣơng thời và đậm cá tính, phong cách riêng
của mỗi họa sĩ, một số lại sử dụng ngôn ngữ, tranh in khắc theo lối truyền thống.
Báo chí những giai đoạn này thƣờng của những tòa báo tƣ nhân, tuy chữ La Tinh
đƣợc sử dụng nhiều, nhƣng vẫn còn ngô nghê, chƣa có quy cách thống nhất cho các
loại báo khác nhau. Báo đƣợc trình bày tƣơng tự các tiểu thuyết phổ cập đƣơng thời
của Pháp, bìa khá nhiều chữ, màu sắc chỉ 2 - 3 màu đơn giản. Tuy nhiên, nó thể
hiện nhiều đặc điểm thẩm mỹ dân gian cũng nhƣ tâm lý, thói quen của ngƣời Việt.
Chẳng hạn nhƣ bìa báo Phụ nữ, Đàn bà mới… thƣờng có chữ tít lớn, điểm nào cần
nhấn mạnh, gây chú ý thì vẽ to, đôi khi, trang trí xung quanh khá rƣờm rà, thƣờng
sử dụng thơ, khẩu ngữ dân gian và nhiều hình minh họa hơn so với báo phƣơng Tây
(do tiêu chí báo đƣơng thời là bình dân, bắt mắt, sao cho nhiều tầng lớp xã hội, phu
phen, tạp dịch cũng có thể mua đƣợc) [PL2, H2.30, tr.202]. Giai đoạn sau hòa bình
lập lại, thời Bao cấp, tinh thần thẩm mỹ đó nhìn chung ít thay đổi. Nó cho thấy
những sản phẩm thiết kế báo chí là sản phẩm của một nền sản xuất từ nông nghiệp
hơn là công nghiệp, với những đặc điểm thói quen của ngƣời nông dân xƣa nhƣ
thích nhìn hình ảnh trƣớc, rồi mới nhìn chữ, thích trình bày theo lối tƣ duy cụ thể...
Có một số giai đoạn, hay một số báo, tạp chí đƣợc trình bày nổi trội hơn do tay
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nghề của các họa sĩ tranh giá vẽ, bố cục, màu sắc, hình minh họa đẹp nhƣ một bức
tranh, tuy chƣa thực sự chuyên nghiệp nhƣ một thiết kế [PL2, H2.31, tr.203].
- Sau 1986, đặc biệt là từ năm 2000 trở lại đây, những thiết kế bìa báo, tạp
chí cho thấy có sự biến đổi mạnh mẽ cả về tinh thần thẩm mỹ và tƣ duy tạo hình.
Tất nhiên, công nghệ và kỹ thuật thay đổi, quy cách trình bày và các phông chữ có
sự thống nhất hơn, chất lƣợng giấy, chất lƣợng in đẹp, màu sắc đa dạng. Tuy nhiên,
nó bộc lộ rõ sự thiếu bề dày lịch sử của một nền thiết kế báo chí chuyên nghiệp,
cũng nhƣ sự xa rời văn hóa truyền thống. Nếu nhƣ những thiết kế báo ở giai đoạn
đầu thời Pháp thuộc thƣờng mang nặng tính tƣ tƣởng, tính nghiêm trang, giáo điều,
sự tinh tế, cầu kỳ trong thể hiện, dù công nghệ, kỹ thuật còn thô sơ, thì thiết kế hiện
nay bộc lộ một nền văn hóa báo chí mang nặng tính tiêu dùng, thích sự kiện giật
gân, những hình ảnh bắt mắt với nhiều hiệu ứng kỹ xảo. Do hầu hết các thiết kế
hiện tại thực hiện bằng máy tính, sử dụng các mô típ có sẵn và hình ảnh cắt ghép
nên nhiều thiết kế có hình thức thẩm mỹ nhƣ sản phẩm của các kỹ thuật viên máy
tính nhiều hơn là sản phẩm tƣ duy sáng tạo của các họa sĩ, các nhà thiết kế [PL2,
H2.32, tr.204]. Điều này cũng xảy ra tƣơng tự trong lĩnh vực thiết kế áp phích hay
các dạng thiết kế quảng cáo khác. Sự lƣời biếng trong tƣ duy sáng tạo, ỷ lại vào sự
hỗ trợ của công nghệ, thiếu kiến thức về những giá trị lịch sử, truyền thống, của một
bộ phận không nhỏ họa sĩ thiết kế đã dẫn đến những áp phích quảng cáo gần đây đã
mất bản sắc dân tộc một cách rõ ràng. Tất nhiên, tính dân tộc ở đây cũng phải đƣợc
hiểu rằng có sự thay đổi và phát triển, chứ không thể giữ mãi tính mộc mạc theo
kiểu truyền thống.
Sự đứt gãy của văn hóa truyền thống trong thiết kế đồ họa diễn ra một cách
tế nhị, không ồn ào nhƣ các biểu hiện khác về design trong xã hội. Bởi một thiết kế
đồ họa chỉ cần thay đổi một chút sắc độ, một chút kiểu chữ thì đã thành một biểu
hiện văn hóa khác. Lấy ví dụ, vẫn cùng một hình thức đó, chỉ cần tăng độ màu đỏ
rực lên thì cho cảm nhận về màu sắc văn hóa Trung Quốc, chỉnh màu nâu đậm
xuống, lại cho cảm nhận về văn hóa Việt Nam. Trong logo, nhãn mác, và các kiểu
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chữ đòi hỏi họa sĩ thiết kế phải rất tinh tế, kỹ lƣỡng mới có thể tạo ra đƣợc một hình
thức đồ họa mang tính dân tộc. Để làm đƣợc điều này, công tác nghiên cứu các đặc
trƣng thẩm mỹ và mô típ văn hóa dân tộc rất cần thiết, song song với nghiên cứu thị
trƣờng. Nhƣng ở nƣớc ta hiện nay, hầu nhƣ chƣa có những nghiên cứu loại này.
Nhiều tác giả thuộc “lớp hậu thế” không mặn mà nghiên cứu, tìm hiểu những giá trị
lịch sử, di sản, vốn cổ nói chung và Mỹ thuật truyền thống nói riêng. Trong khi đó,
công tác đào tạo về những giá trị mỹ thuật truyền thống bị coi nhẹ suốt một thời
gian dài.
Hiện tƣợng đứt gãy trong đời sống tinh thần truyền thống đã xảy ra với rất
nhiều nƣớc trên thế giới trong quá trình hiện đại hóa và toàn cầu hóa, mà Chris
Barker gọi là “những lát cắt của thế hệ” [17, tr.350]. Ý niệm này đƣợc hình dung, ví
dụ nhƣ: thế hệ cha sống ở Việt Nam, rồi ra nƣớc ngoài. Thế hệ con, hoặc lớn lên,
hoặc sinh ra ở nƣớc ngoài, không biết tiếng Việt, hoàn toàn xa lạ với văn hóa truyền
thống. Lát cắt này xẻ ngang các thế hệ của nhiều nhóm ngƣời di cƣ từ một đất
nghèo sang một đất nƣớc phát triển.
Ở Việt Nam, phong trào bài trừ mê tín dị đoan, phá hủy các di tích tôn giáo
những năm 1953 - 1960 cũng tạo ra một sự đứt gãy về văn hóa trong đời sống làng
xã. Nhiều di tích tôn giáo bị phá hủy và xây mới hoàn toàn. Văn hóa truyền thống
không đƣợc quan tâm theo chiều sâu mà mang tính thủ tục, nghi thức nhiều. Những
thế hệ trẻ (thế hệ 8x, 9x) lớn lên không biết chữ Hán Nôm, ít cơ hội tiếp xúc với văn
hóa tập tục truyền thống, nhƣng lại có nhu cầu và đƣợc chuẩn bị về tiếng Anh và
văn hóa phƣơng Tây nhiều hơn văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, quá trình toàn cầu hóa
đã san phẳng tất cả các thị trƣờng, các biểu hiện văn hóa khác biệt, để hình thành
những giá trị chung nhƣ: nói tiếng Anh, tiêu tiền đô la, ăn mặc thời trang hàng hiệu
theo phong cách quốc tế, ở khách sạn, làm việc, đi lại, ăn uống bằng những sản
phẩm quốc tế nói chung... Các thành phố trên thế giới đều trở thành các thành phố
toàn cầu, tức là có cơ sở hạ tầng giống nhau để phục vụ cho cả ngƣời trong nƣớc và
ngƣời nƣớc ngoài. Đƣơng nhiên, những thiết kế đồ họa phục vụ cho các cơ sở đó
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cũng có tính quốc tế nhiều hơn là tính dân tộc. Đây là vấn đề bắt buộc và chúng ta
phải nghiên cứu lại giới hạn của tính dân tộc trong Thiết kế đồ họa. Ví dụ: thiết kế
đồ họa cho sân bay quốc tế dƣờng nhƣ có một mẫu số chung để truyền đạt những
thông tin chung đến tất cả hành khách khác nhau của mọi dân tộc. Tất nhiên, trong
đó cũng có phần mang giá trị dân tộc (nhƣ tiếng Việt phải song song với tiếng
Anh), nhƣng hình thức biểu trƣng và hình ảnh thị giác thì thống nhất toàn cầu.
Một nguyên nhân khác ở khía cạnh lịch sử, nếu so sánh với lịch sử design thế
giới thì nền design Việt Nam còn quá non trẻ. Lấy cột mốc là năm 1851, khi có
cuộc triển lãm đầu tiên tại London, thì design thế giới đã có hơn 150 năm hình
thành và phát triển. Design đã trở thành một nghề nghiệp có vị trí quan trọng trong
xã hội, nhà thiết kế đƣợc trả lƣơng cao và đƣợc xã hội tôn trọng. Để có đƣợc vị trí
nhƣ ngày hôm nay, design thế giới đã trải qua bao thăng trầm, với những đổi thay
sâu sắc về chính trị, xã hội. Nhiều xu hƣớng ra đời, suy tàn, để rồi lại bƣớc lên
những nấc thang mới hiện đại hơn, phù hợp hơn, đã có thời gian kiểm nghiệm đủ để
chọn lọc ra những phƣơng thức tối ƣu nhất và đào thải những gì không phù hợp,
không tiến bộ. Với họ, design và công nghiệp là một khối thống nhất khăng khít. Ở
Việt Nam, với thời gian hình thành, phát triển khá ngắn ngủi, cho đến thời điểm
hiện tại, chúng ta vẫn chƣa có một nền thiết kế đồ họa đƣợc gọi là phát triển so với
khu vực và trên thế giới, chƣa có một cuốn sách thƣờng niên nào cho thấy hoạt
động và sự phát triển, cũng nhƣ rất hiếm các nhà thiết kế mà tên tuổi của họ gắn với
một loại hình thiết kế đồ họa ở Việt Nam.
Trên khía cạnh đào tạo, thiết kế đồ họa Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh
kinh tế xã hội đầy khó khăn, chƣa có tiền đề đi trƣớc, ngắt nhịp với đồ họa mỹ thuật
truyền thống. Thời điểm sơ khai hình thành, những sách báo tài liệu, nền tảng lý
thuyết cơ bản về ngành nghề khá khan hiếm, hầu hết do các nƣớc bạn hỗ trợ cung
cấp (chủ yếu của các nƣớc phƣơng Tây nhƣ Đức, Nga, Mỹ...), hoặc do một số nhà
nghiên cứu, nhà giáo tâm huyết đƣơng thời thu thập, tổng hợp và biên soạn lại từ
nhiều thứ tiếng khác nhau để giảng dạy. Bởi vậy, rất nhiều khái niệm, lý thuyết về

94

ngành nghề thiết kế đồ họa từ thời điểm đó cho đến nay vẫn còn chƣa đƣợc thống
nhất, tổng hợp và cập nhật kịp thời. Trong khi các nhà thiết kế đồ họa trẻ Việt Nam
vẫn còn đang lúng túng, dò dẫm trong xác định phƣơng hƣớng, thì khoa học kỹ
thuật và công nghệ trên thế giới đã phát triển nhanh chóng, vƣợt bậc. Cùng với sức
mạnh của xu thế toàn cầu hóa, lĩnh vực thiết kế đồ họa ngày càng đƣợc mở rộng.
Những nền tảng lý thuyết cũ chƣa đƣợc thấm nhuần, cái mới đã ồ ạt đến tạo áp lực
lớn cho các nhà thiết kế trẻ, dẫn đến những bất cập nêu trên là điều không tránh
khỏi.
Ở phƣơng diện nhận thức xã hội, thiết kế là một công việc tƣơng đối phức tạp.
Để tạo đƣợc một thiết kế chất lƣợng cao đòi hỏi sự liên quan lẫn nhau giữa rất nhiều
ngành, sự kết hợp tập thể của nhiều nhà nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật hoạt động
trong những lĩnh vực khác nhau. Chỉ đơn giản nhƣ thiết kế một trang quảng cáo sản
phẩm trên tạp chí hàng tháng cũng đòi hỏi sự tham gia đóng góp của nhiều nhà thiết
kế, chuyên viên, kỹ thuật viên thiết kế có chuyên môn cao với chi phí tốn kém.
Không chỉ vậy, để biến một ý tƣởng trở thành thực tế còn phải trải qua rất nhiều thử
nghiệm để tìm đƣợc kết quả tối ƣu nhất. Mặt khác, cũng cần có sự đầu tƣ để nghiên
cứu thị trƣờng, tâm lý và văn hóa tiêu dùng cho thiết kế. Đối với đa số doanh
nghiệp Việt Nam, để bỏ ra một khoản kinh phí nhƣ vậy là rất khó khăn.
Đội ngũ quản lý cấp cao của các doanh nghiệp nhận thức về thiết kế đồ họa
và vị trí của nhà thiết kế đối với doanh nghiệp còn chƣa đúng mức, nhƣ: sử dụng
những ngƣời của doanh nghiệp chƣa có đủ những am hiểu nhất định về thẩm mỹ cơ
bản để xét duyệt các mẫu thiết kế (chƣa thấy đƣợc tầm quan trọng của các chuyên
gia trong lĩnh vực nghệ thuật này), chƣa xây dựng đƣợc các nghiên cứu thị trƣờng
đủ độ tin cậy làm cơ sở cho việc lƣợng giá mẫu thiết kế, nhận xét các mẫu thiết kế
thƣờng bằng cảm tính chủ quan.
Đội ngũ nhân lực thiết kế còn nặng về tƣ duy kế hoạch hóa, làm theo cái có
sẵn mà chƣa chủ động sáng tạo cái mới, khả năng ứng dụng các thành quả của thiết
kế công nghiệp vào sản xuất còn hạn chế, chƣa chú trọng đầu tƣ vào nghiên cứu,
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dẫn tới tình trạng thừa về nhân lực, nhƣng lại thiếu chuyên gia thiết kế chuyên
nghiệp. Trong nền kinh tế thị trƣờng, các doanh nghiệp coi nhu cầu, thị hiếu của
khách hàng là cao nhất, với phƣơng châm: “Bán cái khách hàng cần”, “Khách hàng
là Thƣợng đế”. Trong khi mặt bằng trình độ nhận thức thẩm mỹ của ngƣời dân còn
thấp, chƣa đồng đều, dẫn đến sự phân hoá trong chính đội ngũ những nhà thiết kế.
Nếu bản thân họ không nhận thức đƣợc vai trò định hƣớng thẩm mỹ trong xã hội,
không đủ kiến thức, tƣ chất nghề nghiệp mà chạy theo thị trƣờng, theo lợi ích kinh
tế trƣớc mắt, sẽ dẫn đến những thiết kế sao chép lộn xộn, tự phát và sự ngắt mạch tƣ
duy truyền thống nhƣ đã nêu trên.
Xét ở khía cạnh vĩ mô, thiết kế đồ họa ngày nay không đơn thuần là khâu làm
đẹp cho sản phẩm, mà còn là giải pháp cho các vấn đề văn hóa, xã hội, góp phần
nâng cao chất lƣợng cuộc sống. Vì thế, nhiều quốc gia đã có chính sách phát triển
ngành thiết kế, trong khi ở Việt Nam, lĩnh vực này chƣa đƣợc đánh giá đúng mức
do chƣa nhận thức đủ và đúng về những lợi ích mà đặc tính truyền thông rộng rãi
của thiết kế đồ họa có thể đem lại. Khi có những chính sách thúc đẩy ngành thiết kế,
chúng ta có thể bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, hƣớng tới sự phát
triển bền vững.
Tiểu kết chƣơng 2
Từ Mỹ thuật truyền thống, những yếu tố thẩm mỹ đơn giản, mộc mạc, dùng
hình thay cho lời đã đƣợc báo chí cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX vận dụng. Sự vận
dụng này kéo dài cho đến những thiết kế đồ họa thời Bao cấp. Trong đó, in khắc gỗ
không đơn thuần chỉ là một kỹ thuật, mà còn thể hiệntinh thần thẩm mỹ của ngƣời
Việt. Những ví dụ về những thiết kế thành công mang bản sắc Việt cho thấy sự kết
hợp các mục đích đƣơng thời một cách nhuần nhuyễn trong hình thức khai thác từ
truyền thống, nhƣ là sự sinh ra từ đó, chứ không vận dụng máy móc.
Trong kinh tế thị trƣờng, vai trò của các yếu tố mỹ thuật truyền thống giảm
dần, và tùy từng trƣờng hợp mới đƣợc các NTK đồ họa vận dụng. Bản thân NTK
cũng chịu sự chi phối của nhu cầu thị trƣờng. Hàng hóa nhà nƣớc và Thiết kế đồ
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họa không còn mang tính độc quyền nhƣ trƣớc.Ngôn ngữ hài hòa, mang bản sắc
Việt trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa Việt Nam hiện tạivẫn đang trên con đƣờng tìm
kiếm. Những ví dụ về các thiết kếthành công trong vận dụng yếu tố mỹ thuật truyền
thống đƣợc dẫn ở trên là những hiện tƣợng không quá phố biến, không chủ đạo
trong nền sản xuất, nếu so sánh với hai nền design Nhật Bản và Trung Quốc. Với
họ, đó là sự áp đảo của thƣơng hiệu dân tộc trong nền kinh tế thế giới, cho thấy một
chiến lƣợc design mang tính dân tộc thành công ở cả mặt văn hóa lẫn thị trƣờng.
Thiết kế đồ họa đƣợc mở rộng, từ thiết kế mặt phẳng đơn thuần sang những
hình thức mới, cùng sự hỗ trợ của phƣơng tiện kỹ thuật hiện đại và các phần mềm
thiết kế đã làm thay đổi căn bản ngôn ngữ biểu đạt so với thiết kế vẽ tay truyền
thống. Các yếu tố thẩm mỹ truyền thống,theo đó, cũng đƣợc vận dụng theo nhiều
hình thức khác nhau.
Thiết kế đồ họa không can thiệp sâu vào cấu trúc vật chất của đồ dùng nhƣ
design nói chung, mà đạt hiệu quả thẩm mỹ bề mặt, quá trình quảng cáo, các ngoại
diện giao tiếp với xã hội. Nhƣng chính vì thế, nó là những design quan trọng để
ngƣời ta nhận thấy ngay hình ảnh của một dân tộc, một xã hội.
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Chƣơng 3
NHỮNG BÀN LUẬN RÚT RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Nhận thức về mối quan hệ giữa Mỹ thuật truyền thống và nghệ
thuật Thiết kế Đồ họa Việt Nam đƣơng đại
Ở Việt Nam, khi dùng khái niệm đồ họa, hay thiết kế đồ họa, vẫn là cách nói
cho nền sản xuất tiền công nghiệp và công nghiệp nửa đầu thế kỷ XX. Còn từ nửa
sau thế kỷ XX trở đi, khái niệm đó đƣợc thay thế bằng khái niệm graphicdesign
cũng có nghĩa đen là thiết kế đồ họa, nhƣng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, là sự
tích hợp của ba thành tố: kỹ thuật, kinh tế và thẩm mỹ trong một sản phẩm. Ngƣời
ta cho rằng, graphic design đƣợc coi là một tổ hợp của ba nhà kinh tế, kỹ thuật và
họa sĩ thiết kế cùng tạo ra một sản phẩm. Nhà kinh tế lo cho sản phẩm đƣợc tiêu thụ
tốt và rẻ nhất trên thị trƣờng, kỹ sƣ kỹ thuật thiết kế sản phẩm sao cho tiện dụng và
hiện đại nhất, họa sĩ công nghiệp (nhà thiết kế/ designer) thiết kế sản phẩm sao cho
đẹp nhất. Và cả ba nhân tố này mới cấu thành một khâu design dẫn đến sản phẩm.
Nếu nhƣ trƣớc kia, họa sĩ đồ họa chủ yếu vẽ “cái vỏ” ngoài của sản phẩm, thì đối
với NTKđồ họa ngày nay, anh ta phải biết cả quy trình đi đến sản phẩm, cấu trúc
bên trong của sản phẩm. Do đó, NTK phải biết tính cấu trúc của sản phẩm thống
nhất thế nào với tính kỹ thuật và những biểu hiện thẩm mỹ bên ngoài.
Mỹ thuật truyền thống (theo phƣơng thức sản xuất thủ công) có lẽ ít quan
tâm đến điều này. Những sản phẩm của nghệ thuật trang trí cổ (trang trí kiến trúc
đền chùa, trang trí đồ thờ, đồ dùng…) đƣợc sinh ra trong một nền sản xuất với
phƣơng thức khác. Những ngƣời thợ làm đình đền chùa và cung điện xƣa ít quan
tâm đến thời gian, họ nhận việc và làm đến khi nào xong thì thôi. Một ngôi chùa lớn
có thể do mấy thế hệ phƣờng thợ làm. Ví dụ nhƣ chùa Bút Tháp, thực hiện xây
dựng từ năm 1640 - 1691, cơ bản hoàn thành, ở chùa còn có ba ngôi mộ cao, vừa,
nhỏ của ba ông cháu ngƣời thợ kiến trúc. Khi một gia đình mời một ông thợ đến nhà
làm hƣơng án, hoành phi câu đối, công việc có khi tiến hành trong vài ba năm. Nhƣ
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vậy, mỹ thuật truyền thống dƣờng nhƣ không quan tâm đến yếu tố kinh tế trong quy
trình sản xuất, thậm chí họ không coi đó là sản xuất hay làm ăn. Ngƣời thợ luôn
“ngƣng tay ráo miệng”, tức là họ đƣợc nuôi trong thời gian làm công trình và với ít
tiền công đem về nhà, chứ ít ai làm giàu bằng nghề.
Về yếu tố kỹ thuật, ngƣời làm trang trí cổ cũng quan tâm. Nhƣng với các
công trình đƣợc thể hiện tinh thần tôn giáo, triết lý xã hội, ngƣời ta cần công trình to
đẹp, vững chãi, lâu bền…, tính kỹ thuật ở đây khác hẳn, hiếm có cải tiến, thay đổi
mà càng bám theo mẫu mã truyền thống càng tốt. Tính thẩm mỹ của công trình
cũng đƣợc đề cao, và cũng cố gắng lặp lại truyền thống. Nhƣ vậy, một thợ cả trong
phƣờng thợ cũng có vai trò nhƣ một tổng công trình sƣ, kiêm nhà kỹ thuật, kiêm
họa sĩ thiết kế/ designer, còn mục đích của sản phẩm là hoàn toàn khác với quy trình
hiện đại, nhất là cả ba yếu tố: kinh tế, kỹ thuật và thẩm mỹ đều luôn cần mới, phát
triển, thay đổi, và liên tục bị phủ nhận bởi một thiết kế khác mới hơn.
Một sản phẩm thiết kế đồ họa mới hoàn toàn có thể vận dụng mẫu mã truyền
thống, giống nhƣ ngƣời ta lấy mẫu những áo quần dân tộc thiết kế ra những thời
trang hiện đại. Tuy nhiên, ý nghĩa của bộ quần áo mà một cô gái dân tộc tự may
thêu hoàn toàn khác với một bộ quần áo của những ngƣời mẫu mặc trình diễn trên
buổi giới thiệu thời trang.
Trong các biểu tƣợng, mẫu mã truyền thống, tự nó đã có hàm ý nội dung và
những ý nghĩa xã hội, ngƣời dân bình thƣờng có thể cảm nhận đƣợc. Những hình
thức này không quan trọng là xấu hay đẹp, nhƣ con rồng hay đàn lợn béo (tranh dân
gian Đông Hồ), mà quan trọng là hàm ý đƣợc đặt vào biểu tƣợng, mô típ đó. Điểm
này có thể là xuyên suốt trong tinh thần dân tộc từ xa xƣa đến hiện tại, bởi ƣớc
muốn vƣơn lên (con rồng) và no đủ, sinh sôi (con lợn) vẫn là nhu cầu của con ngƣời
hiện tại. Những thiết kế đồ họa hiện tại cần sự truyền đạt thông tin nhanh, mạnh,
hiệu quả, cho nên, dùng những biểu tƣợng và mô típ truyền thống xa xƣa, cũng
tƣơng tự với những ký hiệu thị giác hiện tại, có thể truyền đạt nhanh nhất, dễ hiểu
nhất đối với tâm lý, thói quen, thị hiếu thẩm mỹ ngƣời Việt. Nên khai thác biểu
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tƣợng truyền thống có thể là cách hữu hiệu nhất cho Thiết kế đồ họa đƣơng đại.
Không có ý tƣởng mới nào hoàn toàn nảy nở từ mảnh đất trống không.
Những thiết kế đồ họa hiện tại đều có thể bắt nguồn từ những ý tƣởng, những gợi ý
từ trƣớc. Việc giặt bằng chày đạp vải và chất tẩy trong quả bồ hòn đã dẫn đến ý
tƣởng làm ra xà phòng và máy giặt của ngƣời phƣơng Tây. Các nguyên lý nghe
nhìn, chụp ảnh, truyền tin cũng có từ thời xa xƣa, nhƣng chỉ đƣợc hiện thực hóa
bằng các sản phẩm công nghệ thiết kế hiện tại và ngày càng nhiều sản phẩm với
tính năng tốt hơn, nhanh hơn, truyền đạt thông tin hình ảnh và âm thanh chính xác
hơn, dung lƣợng nhiều hơn. Cũng không một dân tộc nào, hay bất kể một cá nhân
nào muốn bƣớc vào tƣơng lai một cách bền vững mà không ngoái nhìn lại quá khứ.
Song, nhìn quá khứ chỉ ở khía cạnh hình thức, thì dễ bảo thủ, trì trệ, nhƣng nhìn ở
khía cạnh nguồn gốc, tức là cái bản thể, bản sắc, thì dễ hòa hợp mà không đánh mất
mình.
Bởi vậy, trong mối quan hệ giữa mỹ thuật truyền thống và thiết kế đồ họa
đƣơng đại này, có thể nhấn mạnh vào những quan hệ sau:
- Học tập truyền thống nhƣ là một chủ trƣơng văn hóa.
- Học tập truyền thống nhƣ là cách tạo thông tin, ý tƣởng cho sản phẩm
đƣơng đại.
- Học tập truyền thống nhƣ là cách phát triển nội lực của sản xuất quốc nội,
tạo thƣơng hiệu trên thị trƣờng quốc tế.
Ba vấn đề trên đƣợc coi là quan hệ xuôi chiều từ truyền thống đi đến đƣơng
đại. Còn trong mối quan hệ ngƣợc chiều, từ đƣơng đại nhìn về truyền thống, có
những vấn đề sau:
- Thiết kế đồ họa đƣơng đại là con đƣờng tìm về cội nguồn, sự phát triển từ
cả hai hƣớng (tìm về quá khứ, hay hƣớng tới tƣơng lai) của một sản phẩm với ý
nghĩa tinh thần (nhƣ bánh nƣớng, bánh dẻo, thời trang Việt…), tức là càng quay lại
gốc rễ, càng hƣớng tới hiện đại.
- Kết nối lịch sử văn hóa, kết nối sự riêng biệt của phong cách dân tộc với thị
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trƣờng hiện tại. Ví dụ nhƣ sự khai thác lại một sản phẩm có từ truyền thống (gốm,
vải dệt thổ cẩm…) đƣợc đƣa vào thị trƣờng hiện tại cần những thiết kế đồ họa đi
theo giữ nguyên đặc tính hình thức thẩm mỹ của truyền thống.
- Hình thành những truyền thống mới, ở đây, theo ý tƣởng của ngƣời Thụy
Điển: Truyền thống là thay đổi. Từ xƣa ngƣời ta vẫn nghĩ truyền thống là những kết
tinh dân tộc, có tính bền vững và cố hữu, đƣợc định hình. Cách quan niệm của
ngƣời Thụy Điển coi một vấn đề phát triển, thay đổi để luôn luôn đổi mới dân tộc
cũng là một truyền thống. Thì những thiết kế mới nhất ở thời điểm hiện tại, nếu nhƣ
kết hợp đƣợc tính dân tộc và đƣơng đại, sẽ là minh chứng cho truyền thống là thay
đổi đó. Sự phát triển của con ngƣời có nhiều giai đoạn lặp lại quá khứ. Sự lặp lại
này có khi là nhu cầu khai thác lại tiềm năng dân tộc trong quá khứ, có khi là sự trở
lại về tâm lý và chu kỳ tiến lên và quay lại của một dân tộc. Sự lặp lại không có
nghĩa là quay lại một cách lạc hậu, mà là sự phát triển cao hơn trên một mô hình
nhân văn.
Đối với Việt Nam, đƣơng nhiên mỹ thuật truyền thống là lĩnh vực gần gũi
với design/thiết kế đồ họa đƣơng đại. Ở đây, chúng ta không so sánh với các nƣớc,
bởi Việt Nam xƣa (trƣớc 1925) không có nền hội họa, song tinh thần của nó vẫn có
ở trong những sản phẩm của đồ họa cổ và những đồ đạc, vật dụng cổ. Trong quá
khứ, mỹ thuật truyền thống cũng tƣơng tự với thiết kế hiện đại ở chỗ: sản xuất thì
phải có cầu, mới có cung. Nhà của ngƣời Việt xƣa mái thấp, kín cả bốn mặt nên
thƣờng tối. Bởi vậy, không gian đó cần những màu nóng, sáng, và đƣợc tập trung ở
trang trí ban thờ, đồ thờ và tranh đồ họa. Do điều kiện sống, nhà tranh vách đất, khí
hậu ẩm thấp, tranh đồ họa không giữ đƣợc bền lâu, nên phải in nhiều lần, thay hàng
năm, từ đó mà có sự phát triển của các làng nghề. Chính từ thực tế đó, mà đồ họa cổ
gần gũi với thiết kế đồ họa hiện đại. Những ngƣời thợ thủ công truyền thống, tuy
sao chép lại mẫu mã theo thói quen, và mẫu mã đó không hẳn của ngƣời Việt (mà
có thể của Trung Hoa, hay của một nền văn hóa gần gũi), song những đồ vật còn
lƣu lại của ngƣời Việt (nhƣ bàn, ghế, tủ, kệ...) cho thấy, nó cũng không có ở nền
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văn hóa gốc. Con lân, con nghê có gốc từ văn hóa Trung Hoa, nhƣng qua bàn tay
của ngƣời thợ thủ công truyền thống Việt, vẫn đầy chất Việt, đƣờng nét mang tính
hƣớng nội, uyển chuyển, mềm mại, chứ không có tính áp chế, đe dọa nhƣ nguyên
mẫu của Trung Hoa. Đó là một thực tế cho thấy vẫn có cái "thần"- thần thái, cốt lõi,
bản sắc vẫn tồn tại, cố kết qua hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm khảm ngƣời Việt.
Do vậy, nghiên cứu di sản văn hóa, mỹ thuật truyền thống để tìm điểm tiếp
nối với thiết kế đồ họa đƣơng đại, không phải dừng lại ở việc nghiên cứu kiến trúc,
trang trí đình, chùa cụ thể. Muốn tìm hiểu và vận dụng mỹ thuật truyền thống,
chúng ta cần phải hiểu chủ nhân của nó là ai, tổ chức xã hội, điều kiện lịch sử, kinh
tế, phƣơng thức sản xuất, cách ứng xử của con ngƣời với phƣơng thức sản xuất nhƣ
thế nào, để rút ra những điểm đặc trƣng, từ đó, soi rọi vào thiết kế hiện đại.
3.2. Nhận thức về vai trò, giới hạn ảnh hƣởng của Mỹ thuật truyền
thống trong Thiết kế Đồ họa Việt Nam đƣơng đại
Ở giai đoạn thủ công thời phong kiến, dù muốn hay không thì các sản phẩm
cũng mang đặc thù địa phƣơng và dân tộc, tính truyền thống đảm bảo sự kế thừa về
mẫu mã, công năng và thẩm mỹ của sản phẩm. Nhƣng trong thời đại của khoa học
kỹ thuật, nhiều sản phẩm đã đƣợc tạo ra, mà ngƣời ta không thể đòi hỏi nó phải có
tính dân tộc nào đó. Ví dụ: xe tăng, máy bay và rất nhiều loại đồ vật khác nhƣ quần
bò, áo phông... dành cho tất cả mọi ngƣời, mọi lứa tuổi, có thể khác nhau về công
năng, nhƣng chúng là sản phẩm mang tính thế giới. Và xu hƣớng toàn cầu của sản
phẩm là có thật, cũng nhƣ nhiều nền sản xuất hƣớng đến khu vực này để có thể bán
hàng cho một thị trƣờng rộng rãi hơn một quốc gia.
Hai nhà design Pearson và Ployd có nói: “Những khát vọng thiết kế của
chúng tôi là tạo nên sự ngạc nhiên, cái đẹp, sự kiện, trí tò mò, sự thông minh và
hứng thú” [99, tr.366]. Nhận xét này cho thấy ý tƣởng của thiết kế đƣơng đại hƣớng
đến những nguyện vọng chung nhất của con ngƣời, dù họ sống ở đâu, thuộc về sắc
tộc nào, thì cũng tò mò, yêu thích những sản phẩm đẹp và đầy tính trí tuệ.
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Từ thực tế các hoạt động sản xuất và hàng hóa trên thị trƣờng và các ví dụ đã
đề cập trong chƣơng 2 luận án, có thể tổng kết về thiết kế đồ họa đi theo nó thƣờng
tập trung vào bốn khuynh hƣớng phong cách lớn: cá nhân, công ty, dân tộc và toàn
cầu. Tức là:
- Sản phẩm thiết kế đồ họa mang dấu ấn của một cá nhân, phong cách cá
nhân (ví dụ nhƣ phong cách thiết kế bìa sách riêng của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân,
Ngô Xuân Khôi, hay tranh minh họa sách, truyện thiếu nhi của Tạ Huy Long...)
- Sản phẩm thiết kế đồ họa mang đặc điểm thƣơng hiệu của một công ty (ví
dụ nhƣ vỏ bao bì, nhãn mác thuốc lá Vinataba, hệ thống nhận diện thƣơng hiệu Cà
phê Trung Nguyên...)
- Sản phẩm thiết kế đồ họa mang đặc điểm phong cách của một dân tộc (ví
dụ nhƣ logo của Vietnam Airlines, Vietnam Tourism, ...)
- Sản phẩm thiết kế đồ họa không mang tính riêng nào, mà có tính toàn cầu
(ví dụ nhƣ quần áo mang nhãn hiệu Made in Vietnam, nhƣng có mặt trên thị trƣờng
thế giới, thiết kế giao diện đồ họa cho điện thoại thông minh... cần tính quốc tế, tính
toàn cầu, ngƣời nƣớc nào cũng dùng đƣợc).
Bốn loại trên không có ranh giới tuyệt đối, bởi có những thiết kế đồ họa (tùy
theo sản phẩm hay yêu cầu thiết kế) có thể mang hai, ba, hoặc cả bốn đặc điểm
phong cách nêu trên. Ví dụ quần bò, áo phông vốn là sản phẩm của văn hóa Mỹ,
nay vừa là đặc trƣng của văn hóa Mỹ, vừa có tính toàn cầu. Cũng là quần bò, áo
phông, nhƣng do hãng nào làm ra lại mang đặc điểm thƣơng hiệu của hãng đó. Đó
chính là tính hấp dẫn, gây ngạc nhiên của sản phẩm thiết kế đồ họa, nhƣ đã đề cập ở
trên.
Về phong cách toàn cầu của sản phẩm thiết kế đồ họa đƣơng đại: Nói đến
tính toàn cầu của sản phẩm thiết kế đồ họa, là muốn đặt trong sự tƣơng phản với
tính dân tộc mà luận án nêu về sự kế thừa tinh thần, bản sắc nghệ thuật dân tộc
trong thiết kế đồ họa đƣơng đại. Tính toàn cầu cho phép thiết kế không nhất thiết
phải mang đặc điểm của dân tộc nào, nếu nhƣ sản phẩm của thƣơng hiệu đó có khả
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năng hƣớng đến một thị trƣờng rộng rãi hơn là chỉ cho một cộng đồng, một quốc
gia. Ví dụ, một sản phẩm bán đƣợc cho nhiều nƣớc vẫn tốt hơn là chỉ bán đƣợc cho
một nƣớc. Nhƣ vậy, tất yếu sản phẩm đó phải mang tính chung nhất cho con ngƣời
nói chung chứ không thể chỉ là một dân tộc. Mực Tàu là một sản phẩm của ngƣời
Trung Quốc, nhƣng Chinese Ink là một thƣơng hiệu có tính toàn cầu. Chiếc máy
bay Boeing là sản phẩm của nền công nghiệp tiên tiến Mỹ, nhƣng rất nhiều hãng
hàng không quốc tế sử dụng, nên dần dần, nó mang tính toàn cầu, những hãng đặt
mua chỉ việc vẽ logo của mình lên chiếc máy bay đó, nên nó không cần thiết kế đồ
họa riêng. Cũng nhƣ vậy, rất nhiều sản phẩm thiết kế đồ họa, do mục đích thƣơng
mại, không nhất thiết phải vận dụng một đặc điểm thẩm mỹ dân tộc nào, mà còn
phải tìm một đặc điểm thẩm mỹ nào đó chung, cho số đông ngƣời trên thế giới.
Tính toàn cầu, do đó, tự nhiên trở thành một yêu cầu của design, dẫn đến yêu cầu
của thiết kế đồ họa. Xu hƣớng của Nhật Bản và Trung Quốc là hàng hóa của họ
mang hình thức dân tộc, nhƣng có mức độ sử dụng là thị trƣờng thế giới. Đây chính
là khả năng lý tƣởng của thiết kế đồ họa xuất phát từ một quốc gia, vẫn mang những
đặc điểm của phong cách dân tộc, nhƣng đƣợc toàn cầu chấp nhận. Hàng hóa có
tính dân tộc ở mức độ cao, thì cũng có tính toàn cầu.
Về phong cách dân tộc của sản phẩm thiết kế đồ họa đƣơng đại: Mỗi một
quốc gia trong nền kinh tế thế giới có một số sản phẩm dân tộc nhất định, trƣớc tiên
là những sản phẩm chỉ có dân tộc ấy có, đặc biệt là sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Đƣơng nhiên, nhìn chung, sản phẩm thủ công mỹ nghệ vốn là tích tụ của công nghệ
và nền sản xuất của một dân tộc, tự chúng đã mang dáng vẻ, công năng và thẩm mỹ
của từng dân tộc. Việt Nam có hàng trăm làng nghề thủ công truyền thống, trong
thời phong kiến, bất luận thế nào, những sản phẩm của làng nghề cũng nói lên một
cách sâu sắc phƣơng thức sản xuất và tinh thần dân tộc. Vào thời đại mới, khi
những làng nghề đó từng suy tàn, và phục hồi lại trong nền kinh tế thị trƣờng, thì sự
lai tạp mẫu mã, kiểu dáng, thẩm mỹ vào sản phẩm là không thể tránh khỏi. Và đó
cũng là những vấn đề chúng ta cần nghiên cứu kỹ hơn về mẫu mã thiết kế của làng
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nghề trong thời đại hiện nay.
Riêng phần thiết kế đồ họa, dù ngành graphic design trên thế giới đƣợc biết
đến nhiều hơn trong khoảng 50 năm nay, thì thiết kế đồ họa theo kiểu đơn lẻ vẽ tay
ở Việt Nam cũng đã có từ lâu, cùng với nền ấn loát cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX,
khi nền thƣơng mại có xu hƣớng tƣ bản sơ khai hình thành trong thời thuộc Pháp.
Sách báo, tạp chí, vẽ tiền, bao bì và quảng cáo trong khoảng 50 năm đầu thế kỷ XX
cũng có thành tựu nhất định và nhất là sự bám sát vào đời sống xã hội của nó, sự
sinh ra từ các yêu cầu xã hội của nó.
Trong chiến tranh Cách mạng, tranh cổ động, tờ rơi, truyền đơn cũng đƣợc
sử dụng vô cùng rộng rãi. Và có thể nói, những phần này chủ yếu do các họa sĩ
trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng thiết kế, tinh thần yêu nƣớc và xu hƣớng
dân tộc rõ ràng và vô cùng sâu sắc.
Những thiết kế đồ họa của xã hội tiền công nghiệp ở Việt Nam nói trên cho
thấy bƣớc đi ban đầu của ngành này, dù lúc đó không mấy họa sĩ biết đến graphic
design, và cũng giới hạn trong phạm vi hẹp của nền thƣơng mại có xu hƣớng tƣ bản
ban đầu của thời thực dân. Song, điều đó cũng nhanh chóng mất đi trong thời kỳ
XHCN (1955 – 1975) ở miền Bắc, và chỉ còn thiết kế ít nhiều cho bao bì mẫu mã,
còn khâu quảng cáo thƣơng mại hầu nhƣ không có. Đối ngƣợc hẳn, tranh áp phích
cổ động cho chiến đấu và sản xuất lại vô cùng phong phú, thƣờng xuyên và hàng
năm với những chủ trƣơng lớn của nhà nƣớc.
Từ năm 1945 - 1975, ở Việt Nam, ngƣời ta không có mấy khái niệm về bản
quyền, nhƣng thực ra hàng hóa nƣớc ngoài cũng không nhiều, chủ yếu là hàng viện
trợ của các nƣớc XHCN, lĩnh vực quảng cáo sản phẩm cũng không nổi trội, mặc dù
chất lƣợng hàng hóa rất tốt. Lĩnh vực thiết kế đồ họa Việt Nam nói chung cũng
không ảnh hƣởng mấy từ thiết kế đồ họa nƣớc ngoài. Những bao thuốc lá Điện
Biên, Tam Đảo, Trƣờng Sơn, diêm Thống Nhất... cho thấy một khuynh hƣớng dân
tộc hoàn toàn, do các họa sĩ trong nƣớc tự nghiên cứu thiết kế. Cho đến thiết kế vỏ
bao thuốc lá Vinataba mới có sự học tập đôi chút vỏ bao thuốc 555 của thƣơng hiệu
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State Express (một thƣơng hiệu thuốc lá, ban đầu đƣợc công ty Ardath sản xuất tại
Anh. Sau đƣợc công ty British American Tobacco mua lại vào năm 1925).
Vậy trong thời kỳ giao lƣu và thị trƣờng tự do, làm thế nào để có tính truyền
thống, tính dân tộc trong các sản phẩm mang thƣơng hiệu dân tộc, và giới hạn của
tính dân tộc đó ở đâu?
Bản chất của sản xuất hàng hóa là làm thể nào có thể bán đƣợc ra thị trƣờng,
dù nó có mang tính dân tộc hay không. Một sản phẩm mang tính dân tộc mà không
bán đƣợc, thì ngành sản xuất đó cũng tự phá sản. Nhƣng nếu một sản phẩm dù
không mang tính dân tộc, nhƣng bán đƣợc, sẽ đƣợc nhà kinh doanh tập trung phát
triển. Rất may, là trong thời đại toàn cầu, thƣơng hiệu dân tộc cũng là một phƣơng
châm phát triển của mọi quốc gia, trong cả trƣờng hợp họ sản xuất một mặt hàng
duy nhất, nơi khác không có, và trƣờng hợp họ sản xuất mặt hàng quốc gia khác
cũng có (ví dụ nhƣ chè, cà phê). Thƣơng hiệu dân tộc, quy cách dân tộc… còn cho
biết mức độ phát triển về khoa học công nghệ của dân tộc đó. Ví dụ, nhƣ trên đã
nói, máy bay Boeing là sản phẩm độc quyền của ngƣời Mỹ, mà nhiều hãng hàng
không trên thế giới phải mua, nhƣng mỗi quốc gia lại có thể gắn logocủa mình lên
chiếc máy bay đó và coi đó là thƣơng hiệu cho chất lƣợng dịch vụ hàng không của
hãng, của dân tộc mình. Tính dân tộc, hay tinh thần nghệ thuật dân tộc không phải
là vô giới hạn trong thiết kế đồ họa cho sản xuất công nghệ. Trái lại, nó phụ thuộc
vào yêu cầu của thị trƣờng, thị hiếu của khách hàng, chứ không chỉ phục vụ cho
khách hàng nội địa hay khách hàng nƣớc ngoài. Sở thích chéo cũng từng xuất hiện:
ngƣời Pháp có thể thích hàng Ý, ngƣời Mỹ thích hàng Nhật, ngƣời Việt thích hàng
Mỹ…, hoặc là sự thích ngƣợc lại. Trong những trƣờng hợp này, sản phẩm của dân
tộc chƣa chắc đã đƣợc chính dân tộc đó ƣa chuộng. Xu hƣớng “nhìn ra ngoài” cũng
có ở tất cả quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu và lĩnh vực design toàn cầu. Đó
chính là tính đa dạng của sở thích hàng hóa và sự đa dạng của nền sản xuất, cũng
nhƣ sự đa dạng vô cùng của thiết kế đồ họa đi theo nó.
Chúng ta có bốn loại khuynh hƣớng phong cách sản phẩm thiết kế đồ họa
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nhƣ trên đã nói: cá nhân, công ty, dân tộc, toàn cầu. Ranh giới giữa các khuynh
hƣớng phong cách là không tuyệt đối. Phần lớn hàng hóa Nhật đƣợc bao bọc bởi vỏ
hình thức bao bì Nhật - tức là thiết kế đồ họa Nhật, còn sản phẩm cụ thể nhƣ quần
áo, lọ mực, điện thoại bên trong bao bì không nhất thiết phải mang hình dáng kiểu
Nhật Bản. Thiết kế đồ họa thực ra rất tự do với sản phẩm, ví dụ cụ thể là các vỏ bao
thuốc lá của các hãng rất khác nhau, nhƣng điếu thuốc lá bên trong thì rất ít thay đổi
hình thức, tất nhiên có khác nhau về mùi vị. Tính dân tộc trong sản phẩm có giới
hạn ở một số mặt hàng, sản phẩm, nhƣng là vô giới hạn ở thiết kế đồ họa.
Cụ thể hơn, thì giới hạn tính dân tộc trong thiết kế đồ họa và những cơ chế đi
kèm nó nhƣ thế nào?
Để trả lời những câu hỏi này, trƣớc hết, cần xác định rõ yêu cầu của thiết kế
và đặc tính của loại sản phẩm, sau đó, xem xét thiết kế nằm ở trƣờng hợp nào trong
bốn khuynh hƣớng phong cách lớn đã đề cập ở trên:
- Phong cách cá nhân: Ở khuynh hƣớng phong cách này, sự sáng tạo phụ
thuộc hoàn toàn vào tƣ chất, bản ngã cá nhân, trong đó, những sản phẩm của quá
trình sáng tạo là hình ảnh phản chiếu phông nền văn hóa xã hội, của cái tôi khác
biệt trong mỗi NTK một cách tự nhiên, vô thức. Điều này cũng tƣơng tự nhƣ việc
họa sĩ sáng tác ra bức tranh của mình. Cho nên, vấn đề tính truyền thống, tính dân
tộc không đƣợc đặt ra trong trƣờng hợp này. Tuy nhiên, nó cần thiết và đòi hỏi ở sự
tự nhận thức cá nhân mỗi nhà thiết kế về việc tích cực hoàn thiện, trau dồi phẩm
chất nghề nghiệp, vốn kiến thức lịch sử, văn hóa xã hội, lòng tự tôn, tự hào dân tộc,
để tính truyền thống, tính dân tộc đƣợc hiển hiện trên các sản phẩm sáng tạo một
cách tự nhiên nhất. Dẫu vậy, mỗi cá nhân, mỗi NTK đều phải sinh ra từ một dân
tộc. Sự sâu sắc về vốn văn hóa truyền thống của anh ta cũng làm phong cách cá
nhân đó đã mang bản sắc văn hóa dân tộc dƣới dạng cá nhân.
- Phong cách công ty/ hãng: Ngoài việc biểu hiện đặc tính riêng, định hƣớng
riêng của công ty, thì thiết kế đồ họa hoàn toàn phụ thuộc vào đặc tính sản phẩm.
Công ty bán loại mặt hàng cần có yếu tố truyền thống (ví dụ nhƣ bánh Trung thu,
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mứt Tết, một loại rƣợu dân tộc…) thì mẫu thiết kế đòi phải có tính truyền thống dân
tộc. Công ty bán loại mặt hàng có tính quốc tế (ví dụ nhƣ áo phông, quần bò, dao
cạo râu…), thì thiết kế cần tập trung đến tính quốc tế. Có những trƣờng hợp, sản
phẩm thiết kế cần phải đảm bảo cả hai tính chất dân tộc và quốc tế, tùy theo đòi hỏi
cụ thể của mẫu thiết kế đó. Chẳng hạn, nhƣ hệ thống thiết kế đồ họa cho hãng hàng
không quốc gia, logo của hãng đƣơng nhiên cần có tính dân tộc để ngƣời trong
nƣớc và ngƣời nƣớc ngoài đều có thể nhận diện đƣợc đặc điểm thƣơng hiệu của
hãng không nƣớc nào trên sân bay quốc tế. Nhƣng hệ thống biển, bảng chỉ dẫn và
các ký hiệu đồ họa trong sân bay lại cần có tính quốc tế để mọi ngƣời ở khắp nơi
trên thế giới đến đó đều hiểu đƣợc nội dung truyền thông.
Ở khuynh hƣớng phong cách công ty, vấn đề tính dân tộc trong thiết kế còn
thay đổi theo đặc điểm, tính chất của thị trƣờng. Chẳng hạn, các công ty bánh kẹo
nƣớc ngoài khi xuất khẩu sang thị trƣờng Việt Nam, để dễ bán đƣợc hàng, thƣờng
phải đổi mẫu mã thiết kế bao bì cho phù hợp với thói quen, đặc tính thẩm mỹ, văn
hóa của ngƣời Việt Nam ở mức độ nhất định. Đồng thời, chất liệu cho bao bì cũng
phải chú ý hơn cho phù hợp với điều kiện môi trƣờng, địa lý, nhƣ khí hậu nóng ẩm
ở Việt Nam. Các hãng lớn nhƣ Cocacola chẳng hạn, thƣờng rất chú ý đến vấn đề
này. Bởi vậy, cùng là chất lƣợng sản phẩm Cocacola nhƣ nhau, nhƣng có rất nhiều
thiết kế đồ họa bao bì cho nó mang tính chất văn hóa khác nhau, ở các nƣớc khác
nhau. Trái lại, một số hàng Việt Nam khi xuất khẩu ra nƣớc ngoài, thì bao bì, tem
nhãn hàng lại phải đi theo đặc điểm và những yêu cầu về sản phẩm của thị trƣờng
nƣớc đó (ví dụ hàng may mặc...). Do vậy, nghiên cứu bản sắc văn hóa, tính dân tộc
cho thiết kế đồ họa là trọng tâm của các công ty, các hãng theo tiêu chí: Về mặt
công năng, thay đổi và phụ thuộc vào tính chất địa lý, kỹ thuật, thói quen sử dụng;
Về mặt văn hóa, thay đổi theo thị hiếu thẩm mỹ của từng quốc gia, dân tộc. Nhƣ
vậy, thiết kế đồ họa cho công ty cần mang tính đa dạng, đa phong cách, và cần sự
linh hoạt, tùy biến theo từng loại sản phẩm và thị trƣờng, trong đó:
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+ Đối với hình ảnh đặc trƣng, nhận diện thƣơng hiệu của một công ty (hình
ảnh thị giác riêng), thiết kế đồ họa đòi hỏi sự nhất quán, đồng bộ, trong đó, tính dân
tộc có hay không, phụ thuộc định hƣớng của công ty.
+ Để bán đƣợc hàng, phải thay đổi cả thiết kế sản phẩm lẫn thiết kế đồ họa
tùy theo từng quốc gia, từng thị trƣờng và đối tƣợng khách hàng mục tiêu cụ thể. Ở
đây, thành công hay thất bại của thiết kế đồ họa ở điểm cốt yếu là hàng có bán đƣợc
hay không, không phải vấn đề thiết kế có tính dân tộc, bản sắc văn hóa hay không.
- Phong cách dân tộc, quốc gia: Đối với khuynh hƣớng phong cách này, rõ
ràng thuộc chủ trƣơng, định hƣớng phát triển quốc gia của nhà nƣớc, thiết kế đồ họa
phải đặt vấn đề tính dân tộc, tính truyền thống lên hàng đầu, nhƣ một mục tiêu tất
yếu. Để làm đƣợc điều này, Nhà nƣớc phải có cơ chế quản lý về kế hoạch sản xuất,
cách thức sản xuất và phân phối sản phẩm, các quy định về thiết kế đồ họa, thiết kế
quảng cáo, định hƣớng về giáo dục và truyền thông… Trong nền kinh tế thị trƣờng,
sự ƣu tiên cho các công ty quốc nội cũng nhƣ việc khuyến khích ngƣời tiêu dùng
lựa chọn hàng sản xuất trong nƣớc, khuyến khích nâng cao nhận thức văn hóa dân
tộc, thẩm mỹ dân tộc cho ngƣời dân bằng thiết kế đồ họa là rất quan trọng. Điều này
hầu hết các quốc gia trên thế giới đã làm.
Để khu vực này đƣợc thành công, bên cạnh cơ chế, chính sách của Nhà
nƣớc, các công ty sản xuất cũng cần phải chú trọng đến chất lƣợng và uy tín hàng
hóa phải cạnh tranh đƣợc với nƣớc ngoài, chất lƣợng phải đi đôi với mẫu mã và
quảng cáo. Nếu chất lƣợng sản phẩm kém, thì cho dù thiết kế đồ họa tốt, hấp dẫn
đến mấy, cũng sẽ làm hình ảnh thị giác mang tính dân tộc bị mất uy tín. Khi đã
thành công ở mặt sản xuất, thì cũng có nghĩa sản phẩm thành công ở mặt thiết kế đồ
họa với phong cách quốc gia, dân tộc. Ở khía cạnh này, trƣờng hợp hàng hóa và
thiết kế đồ họa cho sản phẩm của Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Đức là những minh
chứng cụ thể.
Ở phong cách dân tộc bao gồm:
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+ Mảng thiết kế dành cho thị trƣờng nội địa đƣợc thực hiện theo nhiều phong
cách thẩm mỹ trong lịch sử, mang tính thẩm mỹ địa phƣơng (để ngƣời dân có thể
nhanh chóng hiểu đƣợc ý nghĩa của nó là gì, dễ chấp nhận những hình ảnh truyền
thông có tính văn hóa bản địa.
+ Phong cách dân tộc tiêu biểu cho quốc gia bao gồm nhiều dân tộc mà
không thuộc đặc trƣng riêng của một nhóm sắc tộc nào, hoặc hàng đó bán đƣợc ở
thị trƣờng quốc tế. Với mảng này, đặc trƣng thẩm mỹ đƣợc rút ra từ yếu tố văn hóa
dân tộc phải có tính cập nhật, tính hiện đại, đƣơng đại. Đặc trƣng thẩm mỹ đôi khi
không cụ thể, mà có tính trừu tƣợng, nhƣ cảm quan về một loại màu, một ký hiệu.
Chẳng hạn, đối với ngƣời Trung Quốc có màu sắc đặc trƣng là màu đỏ cờ, ngƣời
Trung Quốc gọi là màu Đại Hồng, ngƣời Nhật hay dùng màu vàng gold – vàng kim
loại, và thêm vào đó vài con chữ viết dƣới dạng thƣ pháp… Nhƣ vậy, thiết kế mang
đặc trƣng tiêu biểu cho một dân tộc đƣợc rút ra từ rất nhiều mặt:
+ Yếu tố thẩm mỹ riêng của dân tộc đó, quốc gia đó (các dân tộc khác cũng
có thể có, nhƣng ít sử dụng).
+ Nó phải đƣợc tích hợp bởi một cảm hứng văn hóa, một cội nguồn văn hóa
nào đó.
- Phong cách quốc tế: Ở phong cách này, sự thành công của một thiết kế là
phải tạo ra thông điệp chung, mang tính toàn cầu, cho mọi nền văn hóa và mọi ngôn
ngữ. Nếu chỉ đạt đƣợc tính dân tộc của một quốc gia, một nền văn hóa riêng có thể
hiểu và cảm thụ đƣợc thì lại là thất bại. Ví dụ nhƣ hệ thống biển bảng, kí hiệu, tín
hiệu giao thông, hay hệ thống GPS… là những thiết kế mang tính toàn cầu. Đó
chính là ý nghĩa của Comunication design - khu vực san phẳng mọi nền văn hóa.
Có những trƣờng hợp, do tính chất hàng hóa và thị trƣờng của nó, mà có khi
thiết kế đồ họa đi theo cần kết hợp của cả hai, ba đặc điểm phong cách. Chẳng hạn,
một số công ty của Nhật Bản nhƣ Sony, Toyota, Honda, Mitsubishi… sản phẩm bán
trên toàn thế giới nên đƣơng nhiên cần có tính quốc tế trong thiết kế. Những công ty
này thƣờng có lịch sử phát triển lâu đời, có chất lƣợng kỹ thuật, công năng đảm bảo
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giá trị và uy tín, đƣợc ƣa chuộng trên thế giới. Uy tín của các công ty này cũng là uy
tín và thƣơng hiệu quốc gia, cho nên thiết kế đồ họa cho nó vừa mang đặc điểm
nhận diện thƣơng hiệu công ty, vừa mang đặc điểm thƣơng hiệu quốc gia.
Nhƣ vậy, qua đi sâu phân tích giới hạn của tính dân tộc, bản sắc truyền thống
trong Thiết kế đồ họa, có thể thấy rõ hơn vai trò của Mỹ thuật truyền thống trong
mỗi nội dung thiết kế, trong từng khuynh hƣớng phong cách sáng tác cụ thể nhằm
tránh sự áp đặt. Theo đó, tiêu chuẩn để đánh giá một thiết kế đồ họa đƣợc gọi là
thành công, hay thất bại về tính dân tộc (ngoài những tiêu chuẩn chung về thẩm mỹ,
kỹ thuật) phụ thuộc vào tiêu chí: Thứ nhất, thiết kế đồ họa tốt là hàng hóa phải bán
đƣợc (nếu thiết kế có đặc trƣng thẩm mỹ truyền thống, tính dân tộc, nhƣng hàng
không bán đƣợc, thì là thất bại). Thứ hai, ở khía cạnh truyền thông, thiết kế đồ họa
có tính dân tộc hay không cần phải đƣợc xem xét từng trƣờng hợp. Nếu mục tiêu
thông điệp cho một nhóm sắc tộc, một nền văn hóa, một quốc gia, thì thiết kế có thể
có tính dân tộc, tính riêng. Nếu cho tất cả mọi ngƣời của mọi nền văn hóa, mọi quốc
gia đều hiểu thì phải là tính quốc tế.
Một khía cạnh nữa về vai trò của Mỹ thuật truyền thống trong việc xây dựng
các thƣơng hiệu dân tộc đặc trƣng riêng cho mỗi sản phẩm thiết kế đồ họa đƣơng
đại, trƣớc xu thế toàn cầu hóa: Trong thị trƣờng tự do, cạnh tranh hàng hóa bắt đầu
từ cạnh tranh thiết kế đồ họa trƣớc tiên, bởi nó là hình ảnh nhận diện thƣơng hiệu
công ty, thƣơng hiệu dân tộc. Tuy nhiên, một vấn đề ngƣời ta ít bàn đến là vấn đề
truyền thống không chỉ giới hạn ở hoạt động tinh thần, mà còn là vấn đề sản xuất.
Nƣớc Mỹ không có nền văn hóa truyền thống lâu đời, nhƣng có nền công nghiệp
sớm hơn 150 năm nay. Truyền thống (mới) đó bao gồm sự tích lũy tƣ bản chủ nghĩa
với số vốn lớn và thành tựu nghiên cứu khoa học nhiều mặt. Nghiên cứu khoa học
cũng cần có truyền thống. Với Việt Nam, là một đất nƣớc có lịch sử văn hóa khá lâu
đời, nhƣng nền công nghiệp còn rất sơ khai, chƣa có bề dày truyền thống. Do vậy,
sự phát triển song song giữa thiết kế đồ họa và sản xuất là hết sức cần thiết. Các
ngành sản xuất truyền thống ở Trung Quốc nhƣ: thuốc Đông y, lụa, văn phòng
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phẩm, tiểu thủ công nghiệp… đã có từ lâu, đƣơng nhiên thiết kế đồ họa theo truyền
thống là hoàn toàn thích hợp. Ở Việt Nam cũng vậy. Những ngành sản xuất từ làng
nghề thủ công có thiết kế đồ họa theo tinh thần truyền thống thì càng tốt. Trong khi
đó, những ngành nghề sản xuất mới thì cần điều chỉnh theo thị trƣờng và thực tế
kinh doanh của công ty.
Trong thời đại hiện nay, sự phát triển thƣơng mại của các công ty cũng có
nghĩa phải phát triển văn hóa công ty và sản phẩm của công ty cũng phải mang một
giá trị văn hóa nhất định. Các công ty lớn trên thế giới hiện tại thƣờng có giám đốc
văn hóa, bảo tàng nghệ thuật riêng và tham gia vào hoạt động văn hóa xã hội, điều
làm cho kinh doanh thúc đẩy hơn và công nhân có trình độ văn hóa cao hơn. Các
công ty của Việt Nam ít chú trọng đến vấn đề này, nên chƣa thực sự nhận thức đƣợc
vai trò của văn hóa truyền thống đối với công ty và sản phẩm nhƣ thế nào.
3.3. Kinh nghiệm thành công trong vận dụng Mỹ thuật truyền thống vào
Thiết kế đồ họa Nhật Bản, Trung Quốc và một số design mang bản sắc Việt
Do điều kiện lịch sử và xã hội mà số lƣợng mẫu thiết kế đồ họa thành công
trong vận dụng tinh thần truyền thống, giữ đƣợc dấu ấn trong cộng đồng ngƣời Việt
Nam và bạn bè quốc tế thực sự không nhiều. Tuy nhiên, những vấn đề lý luận về
bản sắc dân tộc, tính truyền thống trong lĩnh vực design nói chung và thiết kế đồ
hoạ/graphic design nói riêng đều có những điểm chung nhất định. Để nhận diện rõ
hơn những nét khái quát về vấn đề này, chuyên mục điểm qua kinh nghiệm thành
công từ hai quốc gia có nền tảng văn hoá khá gần gũi với ngƣời Việt là Nhật Bản,
Trung Quốc và một số design của Việt Nam ở các lĩnh vực khác thiết kế đồ hoạ nhƣ
kiến trúc – kiến trúc nhà thờ Phát Diệm, thời trang – áo dài dân tộc, tạo dáng công
nghiệp – tạo dáng cốc bia hơi Hà Nội) nhƣ một sự so sánh có tính đối chiếu.
3.3.1. Kinh nghiệm thành công trong vận dụng các yếu tố mỹ thuật truyền
thống vào thiét kế đồ hoạ đương đại Nhật Bản
Trong lịch sử design thế giới, Nhật Bản là một quốc gia rất chú trọng việc
bảo tồn và phát huy sức mạnh nội lực dựa trên nền tảng văn hoá, nghệ thuật truyền
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thống dân tộc của mình. Luôn thể hiện sự mới mẻ, năng động của một đất nƣớc,
một xã hội hiện đại với khoa học kỹ thuật phát triển, song, bất kỳ điểm đặc trƣng
nào của nền nghệ thuật dân tộc, đều có thể đƣợc các NTK Nhật Bản vận dụng sáng
tạo vào những sản phẩm thiết kế hiện đại. Trƣớc hết, là ở cách thức họ khai thác các
yếu tố thuộc về hình thức, nhƣ: hệ hoa văn, hình tƣợng, biểu tƣợng, màu sắc, cấu
trúc, chất liệu, cách thức trang trí... truyền thống. Tính truyền thống, dân tộc ở đây,
có thể là hình ảnh của một cô gái Nhật Bản với cách vấn tóc truyền thống nhƣ trong
mẫu bao bì sản phẩm mì hộp ăn liền Chicken Playvoor [PL3, H3.1 tr.205], hình
dáng và màu sắc trang trí những con búp bê truyền thống có trên bao bì hộp đựng
trà xanh Matcha của hãng Kokesk Tea... [PL3.H3.3, tr.206]. Cũng có thể là màu
sắc, cách sắp đặt, bài trí sản phẩm của hãng trà Ô Long, hay những chất liệu và kỹ
thuật đóng gói rất độc đáo, thƣờng thấy trên nhiều mẫu bao bì hàng hóa Nhật Bản....
[PL3, H3.2, tr.205]
Bên cạnh việc sử dụng hệ biểu tƣợng, hoa văn truyền thống nhƣ: các vật
dụng truyền thống, núi Phú Sĩ, Kimono, cá chép, tranh khắc, chữ, chùa, hoa anh
đào..., những NTK đồ họa Nhật Bản cũng sáng tạo ra vô số hình ảnh, hệ biểu tƣợng
mới, đại điện cho một đất nƣớc Nhật Bản giàu truyền thống, nhƣng cũng rất hiện
đại, đầy sự trẻ trung, năng động trong giới tiêu dùng trẻ. Đó là phong cách vẽ, hay
các nhân vật trong tranh hoạt hình Manga, mèo máy Doremon, hình tƣợng mèo
Kitty của hãng Hello Kitty... [PL3, H3.4-3.5, tr.206-207]
Ikko Tanaka là một trong những NTK đồ họa hiện đại Nhật Bản tiêu biểu
trong việc chọn lựa, tạo dựng phong cách cá nhân theo khuynh hƣớng dân tộc.
Phong cách, tƣ duy thiết kế của ông có tầm ảnh hƣởng và sự đóng góp không nhỏ
cho nền design thế giới thế kỷ XX và XXI. Ngƣời ta có thể thấy nhiều mức độ khác
nhau trong việc tiếp nối, vận dụng tinh hoa mỹ thuật truyền thống, cũng nhƣ việc
kết hợp giữa tính truyền thống và tính hiện đại trong các sản phẩm thiết kế của ông.
Điển hình cho phong cách của Ikko Tanaka làposter quảng cáo cho chƣơng trình
Nghệ thuật trình diễn Châu Á năm 1981, tại Mỹ (UCLA Asian Perfoming Arts
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Institute 1981 - Los Angeles, Washington DC, New York) [PL3, H3.6, tr.208].
Trong thiết kế này, tác giả sử dụng hình ảnh một cô gái Nhật chải đầu bồng, mặc
Kimono, đƣợc cách điệu với hình thức mô-đun (modune). Đây là sự kế thừa nguyên
tắc kết cấu chia ô trong kiến trúc truyền thống Nhật Bản, kết hợp với chủ nghĩa kết
cấu ở Nga và Đức. Về màu sắc, tác giả đã phối hợp cách dùng màu từ nguyên mẫu
truyền thống với cách sử dụng màu của design phƣơng Tây hiện đại nữa cuối thế kỷ
XX. Thiết kế này là một thành công mang tinh thần Nhật, hay châu Á nói chung,
nhƣng lại mang màu sắc hiện đại thời công nghiệp. Yếu tố truyền thống ở đây
không chỉ nằm ở sự vận dụng, mà nó thành công chính là ở chỗ đã kết hợp một hình
thức cũ trong cấu trúc thẩm mỹ mới (cô gái, kimono - thuộc hình thức cũ, mang tính
truyền thống, với thẩm mỹ, kết cấu - thuộc về xã hội công nghiệp mới, mang tính
đƣơng đại).
3.3.2. Kinh nghiệm thành công trong vận dụng các yếu tố mỹ thuật truyền
thống vào thiết kế đồ họa Trung Quốc
Trung Quốc là một nƣớc lớn ở phƣơng Đông, khá gần gũi với văn hóa Việt
Nam. Ở lĩnh vực design, ngay từ năm 1979, Trung Quốc thực hiện chính sách mở
cửa, sẵn sàng chào đón những ý tƣởng mới, các công nghệ mới nhất của phƣơng
Tây, nhƣng đồng thời, họ cũng chủ trƣơng tập trung tăng năng lƣợng sáng tạo với
một ý thức mạnh mẽ của dân tộc (nếu không nói là thậm chí còn mang tƣ tƣởng có
tính “bài ngoại”). Điển hình cho sự áp dụng thành công yếu tố văn hóa, tinh thần
nghệ thuật truyền thống vào thiết kế đồ họa hiện đại, là sự thành công rực rỡ của lễ
khai mạc Thế vận hội mùa hè tại Bắc Kinh - 2008:
Biểu tƣợng chính thức của Thế vận hội mùa hè 2008 - Dancing Beijing (Vũ
hội Bắc Kinh) đƣợc công bố trong một nghi lễ diễn ra tại đền Thiên Đàn, Bắc Kinh.
Tinh thần toát lên từ Vũ hội Bắc Kinh là vẻ đẹp và sức mạnh của văn hóa Trung
Quốc, đồng thời, truyền tải lời cam kết với thế giới sẽ mang đến một Thế vận hội
đặc sắc [PL3, H3.7, tr.209]. Biểu tƣợng này do ông Guo Chunning, phó chủ tịch
công ty Nhận dạng thƣơng hiệu quốc tế Beijing Armstrong thiết kế, với hình ảnh
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một dáng ngƣời đang nhảy múa, thể hiện lời mời gọi chân thành, lòng nhiệt tình
chào đón bạn bè thế giới đến với một đất nƣớc giàu truyền thống văn hóa, hào hiệp,
độc đáo và thanh lịch. Để sáng tạo nên biểu tƣợng này, Chunning dựa vào chữ
“Kinh” theo lối viết thƣ pháp nhƣ hình dáng một ngƣời, đặt trên dòng chữ “Bắc
Kinh 2008” và năm vòng tròn tƣợng trƣng cho phong trào Olympic quốc tế. Biểu
tƣợng khắc họa một cách hoàn hảo, trọn vẹn giá trị cốt lõi của thể thao: vì con
ngƣời và vì tinh thần thể thao chân chính. Những đƣờng cong gợi liên tƣởng về
hình ảnh một con rồng đang uốn lƣợn. Cánh tay dang rộng biểu lộ sự chân tình của
ngƣời Bắc Kinh, mang đến cảm giác ấm áp, thân thiện và hữu nghị. Còn dáng ngƣời
đang chạy là một ẩn dụ về vẻ huy hoàng, tƣơi đẹp của cuộc sống. Màu đỏ may mắn
đƣợc sử dụng làm màu sắc chủ đạo của biểu tƣợng có ý nghĩa rất đặc biệt trong văn
hóa truyền thống của họ. Thiết kế này cũng cho thấy sự kế thừa, phát triển và đổi
mới của văn hóa truyền thống Trung Quốc, đồng thời, nó nhƣ một minh chứng để
khẳng định một trong những quan điểm lý luận của design hiện đại thế kỷ XXI:
“Thiết kế tuyệt với nhất là lấy gốc rễ từ Văn hóa”.
3.3.3. Kinh nghiệm từ một số design thành công mang bản sắc Việt
- Thiết kế kiến trúc nhà thờ Phát Diệm: Ở giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế
kỷ XX, nhà thờ đá Phát Diệm là một điển hình cho sự giao thoa giữa văn hóa Việt
Nam thời phong kiến với văn hóa phƣơng Tây. Đây là một quần thể nhà thờ công
giáo tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, đƣợc khởi công xây
dựng năm 1875 và hoàn thành vào năm 1898 (40 năm sau khi Pháp khai hỏa cho
cuộc xâm lƣợc Việt Nam). Tuy nhiên, Thiên Chúa giáo đã đến Việt Nam trƣớc cuộc
xâm lăng này từ rất lâu (từ năm 1533), và dần dà tìm cách thâm nhập xã hội Nho
giáo - Đạo giáo - Phật giáo. Tất cả những nhà thờ trƣớc đó, thoạt tiên, nếu chƣa
đƣợc xây cất đàng hoàng, các cha cố dùng ngay một nhà dân bình thƣờng làm nhà
thờ. Sau đó, họ xây một nhà thờ hoặc có một tháp chuông chính giữa, hoặc có hai
tháp chuông theo lối nửa Roman, nửa Gotic, thấp hơn nhiều so với kiến trúc
phƣơng Tây và chủ yếu xây bằng bê tông và gạch. Nhà thờ chính là sự nhân lớn
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kiểu thức này một cách triệt để hơn với một quần thể đƣợc quy hoạch hoàn hảo.
Một nhà thờ lớn ở trung tâm và năm nhà nguyện nhỏ ở xung quanh, hồ nƣớc trƣớc
mặt, các tuyến đƣờng đi và đƣờng dẫn thiết kế cân xứng, khiến cho bản thân bố cục
nhà thờ chƣa từng có trong kiến trúc Việt Nam và rõ ràng mang tính quy hoạch ảnh
hƣởng từ phƣơng Tây, mặc dù lấy kết cấu cơ bản từ chữ “Chúa” trong Hán tự. Thiết
kế nhà thờ đƣợc mô phỏng theo nét kiến trúc đình chùa truyền thống với mái cong
của ngƣời Việt, lại có tƣợng thánh giá ngự trên đài sen, hệt nhƣ Phật hiện ngự trên
đài sen… Có thể nói, cấu kiện kiến trúc là phƣơng Đông, quy hoạch mặt bằng là
phƣơng Tây đã tạo ra sự phối hợp độc đáo của một biểu hiện văn hóa lúc giao thời.
- Thiết kế thời trang áo dài dân tộc: Có thể nói, áo dài dân tộc là một trong
những design thành công nhất, mang tinh thần truyền thống dân tộc và đã đƣợc thế
giới nhìn nhận nhƣ một biểu tƣợng văn hóa của ngƣời Việt. Sự biến thiên của lịch
sử đã tạo nên những nét đặc trƣng của áo dài ở mỗi thời kỳ, nhƣng tựu trung, áo dài
lúc nào cũng đẹp, cũng nữ tính, mềm mại, duyên dáng, ý nhị, phù hợp với thân hình
nhỏ nhắn, mảnh dẻ của phụ nữ Việt Nam. Chiếc áo dài có dáng dấp gần với ngày
nay mới chỉ xuất hiện vào khoảng năm 1930 của thế kỷ trƣớc - một thời gian không
quá dài so với bề dày lịch sử dân tộc. Song, bởi nó phù hợp với tâm thức của ngƣời
Việt, từ tƣ duy thẩm mỹ, đến thói quen, nếp nghĩ, và cả mong muốn, khát vọng ẩn
chứa bên trong…, nên cho đến nay, nó vẫn đƣợc chấp nhận và tôn vinh nhƣ một
biểu tƣợng cho tinh thần Việt. Sự tiếp nhận những thay đổi lớn lao từ áo tứ thân
sang áo dài tân thời ví nhƣ một bản tuyên ngôn: phụ nữ muốn có tính cách riêng của
mình, đòi tự do sinh hoạt xã hội, muốn phô bày cái đẹp thân thể. Áo dài là một sự
“tiếp biến văn hóa” (acculturation) thành công, cho đến nay vẫn đƣợc thế giới đánh
giá là “áo dài dân tộc Việt Nam”. Nhƣ vậy, trong nghệ thuật design nói chung, cũng
nhƣ trong thiết kế đồ họa nói riêng, phải hiểu “bản sắc dân tộc” một cách động, chứ
không phải tĩnh, nhất là không nệ cổ. Hai ví dụ trên cũng cho thấy sự ảnh hƣởng và
lai tạp giữa hai nền văn hóa Đông - Tây ở rất nhiều mặt của design, từ quần áo, ẩm
thực, đồ dùng, xe cộ, đƣờng xá… và cả những thói quen, tập tục mới. Có cái
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chuyển biến dần dà, có cảm tƣởng nhƣ chúng sinh ra nguyên bản từ địa phƣơng, có
cái đƣợc lắp ghép vội vàng, gây cảm giác lai căng, kệch cỡm. Song bất luận từ sự
chống đối của thói quen truyền thống, của lòng yêu nƣớc một cách thủ cựu, thì
những biểu hiện kết hợp văn hóa vẫn xuất hiện ngày một nhiều theo những cách
khác nhau, cho đến khi ngƣời ta thấy quen mắt, thấy cái đẹp mới, cái hiện đại, còn
dễ chịu hơn cái cũ. Đó cũng là quy luật vận động, phát triển tự nhiên của mọi nền
văn hóa, văn minh trên thế giới, cũng nhƣ trong sự biến chuyển từ truyền thống đến
đƣơng đại của bất cứ loại hình nghệ thuật nào. Và nhƣ vậy, bất cứ sản phẩm sáng
tạo nào (trong đó có thiết kế đồ họa) đƣợc xã hội đƣơng đại chào đón và công nhận
sự hiện diện của nó một cách lâu dài, thì bản thân nó đã chứa đựng tinh thần của
truyền thống rồi.
- Thiết kế Tạo dáng cốc bia hơi Hà Nội của NTK. Lê Huy Văn: Đƣợc sản
xuất và sử dụng từ thời Bao cấp, mẫu design chiếc cốc vại bia hơi Hà Nội của ông
cho đến nay vẫn gây đƣợc ấn tƣợng sâu đậm với nhiều thế hệ ngƣời tiêu dùng Việt
bởi hình dáng đƣợc thiết kế rất mộc mạc, giản dị, một vẻ đẹp gần gũi, vừa phải,
tiện dụng, giá thành rẻ, lại rất vừa tầm tay ngƣời Việt ở khía cạnh công năng, phù
hợp công nghệ sản xuất đƣơng thời. Ngay cả chất liệu, do đƣợc làm từ thủy tinh tái
sinh, gia công tại các lò thủ công nên hình dáng, thể tích, màu sắc chiếc cốc có
nhiều khác nhau, thành cốc lại có những bọt khí li ti, trong suốt…, tất cả tạo nên
dấu ấn riêng, cho cảm giác thân thiện, bình dân, hợp với những ngƣời lao động ở
thời bao cấp bấy giờ. Từ đó đến nay, hãng bia hơi Hà Nội cũng có nhiều thử
nghiệm việc thay thế loại cốc khác có chất lƣợng cao, bắt mắt hơn. Tuy nhiên, phần
đông ngƣời tiêu dùng Việt vẫn ấn tƣợng với chiếc cốc vại truyền thống, thậm chí,
nhiều ngƣời cho rằng có cảm giác chất lƣợng bia Hà Nội ngon hơn, đậm đà hơn nếu
đƣợc đựng trong cốc cũ… Sự thành công ở mẫu design cốc bia hơi truyền thống
cho thấy một bài học có thể vận dụng trong Thiết kế đồ hoạ, đó là: tâm lý thẩm mỹ
truyền thống và thói quen tiêu dùng của dân tộc có ảnh hƣởng lớn đến mẫu mã thiết
kế và chất lƣợng hàng hóa. Điều này nằm ngoài những tiêu chí thẩm mỹ của design
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hiện đại. Bởi vậy, nghiên cứu những đặc tính thẩm mỹ truyền thống vẫn luôn có giá
trị trong thiết kế/design, cũng nhƣ trong thiết kế đồ họa đƣơng đại.
3.4. Một vài nhận thức rút ra trong vận dụng Mỹ thuật truyền thống vào
Thiết kế đồ họa Việt Nam đƣơng đại
3.4.1. Nhận thức về khai thác giá trị hình tượng, biểu tượng truyền thống
trong Thiết kế đồ họa đương đại
Từ thời xa xƣa, loài ngƣời đã biết sử dụng biểu tƣợng, ký hiệu, họa đồ làm
phƣơng tiện truyền đạt thông tin. Họ đã dùng các ký hiệu để mô tả những hiện
tƣợng mang ý nghĩa văn hóa trong xã hội và để diễn đạt tƣ tƣởng và ƣớc muốn cá
nhân. Ngƣời Ai Cập đã tạo ra vô số biểu tƣợng bằng những ký tự khắc trên đá của
họ. Họ dùng các họa tiết hoa sen, cuộn giấy, đĩa mặt trời, chim chóc, các mẫu hình
học để trang trí và thƣờng áp dụng các mô típ này trong cung điện và lăng tẩm.
Chẳng hạn nhƣ, hoa sen và cuộn giấy cói là biểu tƣợng của thực phẩm và tinh thần,
các mẫu hình vuông chồng lấp, hình hoa lá bốn thùy và các chấm đƣợc sử dụng nhƣ
biểu tƣợng của lăng mộ. Nghệ thuật trang trí truyền thống Việt cũng có vô số những
họa tiết, hình ảnh, màu sắc mang giá trị biểu tƣợng và ý nghĩa biểu trƣng nhƣ vậy
(chẳng hạn nhƣ hoa sen cũng tƣợng trƣng cho sự thanh cao, sang quý, tinh khiết, vẻ
đẹp nữ tính; màu đỏ tƣợng trƣng cho sinh khí…). Đối chiếu với ngôn ngữ thiết kế
đồ họa, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dũng đã đề cập:
Tính chất phức tạp ở chỗ phải biểu thị bằng hình ảnh cụ thể tiếp nhận
qua cái nhìn, vừa phải gián tiếp thông báo một nội dung, vừa phải nêu ra
khái niệm chung. Nhƣ vậy, những hình vẽ, đƣờng nét trƣớc hết phải rõ
ràng, cô đúc dƣới một hình thức độc đáo và đơn giản biểu thị một khả
năng thông báo. Hình vẽ trên quảng cáo không chấp nhận lối bố cục tự
nhiên, nó phải là những hình mẫu đƣợc diễn dịch một tâm lý, ẩn náu một
ngữ nghĩa gợi cảm hay đƣợc ấn tƣợng lôi kéo, cuốn hút đƣợc sự chú ý
của nhiều ngƣời. Đúng nhƣ Maurice Denis đã viết năm 1920: “tranh cổ
động là ngọn cờ, một biểu trƣng, một tín hiệu”. Vì lẽ đó, đồ hoạ cần phải
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khai thác các ngữ nghĩa tạo hình đã đƣợc hình thành trong quá trình phát
triển của lịch sử mỹ thuật làm ngôn ngữ cho mình [18, tr.54 - 64].
Họa tiết, hoa văn, màu sắc truyền thống bản thân nó đã đƣợc cô đọng và tích
hợp những ý nghĩa tƣợng trƣng, ăn sâu trong tiềm thức cộng đồng ngƣời Việt.
Ngoài những cảm nhận trực tiếp về mặt hình thức, những lớp ý nghĩa tƣợng trƣng
của hoa văn, màu sắc, hệ biểu tƣợng truyền thống ấy, khi đƣợc chuyển hóa vào các
thiết kế đồ họa hiện đại, khiến cho ngƣời xem trong khoảng thời gian rất ngắn, có
thể hiểu và tiếp thu ngay nội dung cần truyền đạt của thiết kế. Và đó chính là một
phần “thần thái” của truyền thống cần đƣợc chuyển hóa để đƣa vào sản phẩm thiết
kế đồ họa, cùng với việc đáp ứng những đòi hỏi của các vấn đề hiện đại, với sự hỗ
trợ đắc lực của khoa học công nghệ, kỹ thuật, chất liệu mới. Cái đích mà NTK đồ
họa cần vƣơn tới là “cái đẹp” lồng vào “cái có ích” bằng sự kết hợp điều chỉnh giữa
tƣ duy tạo hình, kỹ năng thao tác công nghệ và cảm xúc thăng hoa của tâm hồn, trên
nền tảng của văn hóa nghệ thuật dân tộc.
Hơn nữa, bởi giá trị biểu tƣợng, ý nghĩa ẩn sâu bên trong những hình ảnh,
họa tiết lại không bị lệ thuộc vào phong cách, hình thức thể hiện bên ngoài. Chẳng
hạn, họa tiết hoa sen - hoa cúc đi kèm nhau trong trang trí truyền thống ở mỗi thời
kỳ lịch sử dân tộc đã đƣợc thể hiện bằng những phong cách khác nhau, nhƣng ý
nghĩa biểu tƣợng hàm chứa trong nó vẫn không thay đổi (nhƣ biểu tƣợng cho một
cặp âm - dƣơng đối đãi, nhƣ mặt trăng - mặt trời). Hình tƣợng Rồng qua các triều
đại lịch sử có khác nhau về phong cách tạo hình, nhƣng những giá trị của biểu
tƣợng rồng nhƣ: rồng năm móng tƣợng trƣng cho Vua, cho vƣơng triều, cho quyền
lực; rồng cũng là biểu tƣợng của mây mƣa, cầu mong và ƣớc vọng cho mƣa thuận
gió hòa, cho vạn vật sinh sôi, cho sự vƣơn lên…, thì vẫn đƣợc tiếp nối trong ý thức
cộng đồng ngƣời Việt hôm nay. Chẳng hạn nhƣ ở logo và slogan xúc tiến phát triển
du lịch Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 đã lựa chọn biểu tƣợng hoa sen bởi nó
tƣợng trƣng cho những ý nghĩa cao quý, vẻ đẹp của con ngƣời Việt, tâm hồn Việt.
Bông sen đƣợc cách điệu mang tinh thần trẻ trung, hiện đại, năm cánh hoa với năm
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sắc màu tƣợng trƣng cho du lịch Việt Nam đầy sức quyến rũ và đang toả hƣơng sắc.
Số năm, theo triết lý phƣơng đông là một con số đẹp thể hiện sự sinh sôi, sức sống
mãnh liệt. Bông sen đƣợc tạo hình sống động và duyên dáng. Màu sắc của cánh hoa
gợi mở về các sản phẩm du lịch, những trải nghiệm phong phú, những cung bậc
cảm xúc tốt đẹp của du khách khi đến với Việt Nam [PL3, H3.10-tr.211]. Trong áp
phích cổ động Mừng Mậu Ngọ, được mùa to (1978), hoạ sĩ Ngô Mạnh Lân đã sử
dụng hình ảnh em bé và con ngựa bằng ngôn ngữ tạo hình và màu sắc của tranh dân
gian, đồng thời cũng gợi sự liên hệ đến hình tƣợng Thánh Gióng [PL2, H2.19tr.194]. Hình tƣợng con ngựa trong văn hoá truyền thống tƣợng trƣng cho mặt trời,
tài lộc, sự thành công (Mã đáo thành công), cho sự nhanh, mạnh nhƣ vũ bão. Hình
ảnh em bé rất quen thuộc trong các tranh dân gian nhƣ Vinh hoa, Phú quý… tƣợng
trƣng cho ấm no, sung túc, đủ đầy, hạnh phúc. Hay hình tƣợng Thánh Gióng – cậu
bé ba tuổi lớn nhanh nhƣ thổi trong tích chuyện xƣa… Tất cả những giá trị của
những biểu tƣợng truyền thống đó đã thay cho lời nói, lời chúc tụng, khắc sâu vào
trong tâm trí bà con nông dân, khiến hiệu quả truyền thông của thiết kế áp phích đó
đƣợc tăng lên mạnh mẽ. Trong việc thiết kế bìa sách có nội dung cần đến tính
truyền thống, họa sĩ Ngô Xuân Khôi đã rất cân nhắc trong việc chọn lựa màu sắc,
mô típ hoa văn trang trí, kiểu chữ truyền thống cho phù hợp. Ở bìa sách Ngàn năm
thương nhớ đất Thăng Long, ông đã sử dụng gam màu nâu vàng dịu (thƣờng thấy
trong các đồ gốm Lý – Trần) với độ chênh, chuyển sắc rất tinh tế, hoa văn vân sóng
in chìm nhã nhặn, kiểu chữ có chân thanh nhã (thƣờng thấy ở bìa các cuốn sách
những năm đầu thế kỷ XX) kết hợp với cách xử lý hình ảnh đơn sắc. Tất cả những
giá trị của màu sắc, hình ảnh đó khiến ngƣời xem lập tức có cảm nhận về một
Thăng Long Hà Nội xƣa đầy hoài niệm, cổ kính, thanh lịch [PL2, H2.21-tr.196].
Hầu hết những thiết kế đồ họa của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Ngô Xuân
Khôi, Tạ Huy Long là những gợi ý cụ thể, cho thấy từ tinh thần, nội dung, cho đến
họa tiết, hình ảnh, màu sắc, chất liệu, biểu tƣợng… từ nghệ thuật truyền thống dân
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tộc là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà thiết kế đồ họa hiện đại tùy ứng khai
thác. Điều quan trọng chính là ở sự hiểu biết, ở tƣ duy ý tƣởng và sự chọn lựa của
ngƣời họa sĩ sao cho nó phản ánh đúng chức năng, tƣơng hợp về ý nghĩa và yêu cầu
nội dung của thiết kế đó. Phần còn lại, công nghệ và kỹ thuật hiện đại ngày nay
hoàn toàn có thể giúp cho việc kết hợp những yếu tố, hình ảnh từ truyền thống vào
thiết kế hiện đại đƣợc thực hiện một cách dễ dàng. Nhiều nhà thiết kế Việt Nam
cũng theo cách thức này mà vận dụng sáng tạo các yếu tố từ truyền thống vào sản
phẩm thiết kế, tạo nên sự đa dạng, muôn vẻ trong thiết kế đồ họa hiện tại [PL3,
H3.11-3.12, tr.212-213].
* Khai thác ý nghĩa tâm linh:
Tôn giáo, tín ngƣỡng là việc thiêng liêng đối với ngƣời xƣa, không ai lấy bất
kỳ một hình thức nghệ thuật tôn giáo nào ra làm quảng cáo, bao bì…trong đời sống
thông thƣờng. Tuy nhiên, mặt nào đó, ngày nay, tôn giáo cũng tham gia kinh doanh
(các sản phẩm tôn giáo nhƣ kinh sách, món ăn chay, hƣơng hoa, oản quả). Thiết kế
đồ họa cho tôn giáo cũng là một phần đƣợc thấy trong đời sống hiện đại. Nhƣng
trong phần này, chúng tôi muốn nói đến khía cạnh tâm linh nằm trong tiềm thức con
ngƣời nhiều hơn là một tôn giáo hay tín ngƣỡng cụ thể. Trong đời sống tâm linh
Việt có những điều thiêng liêng và những điều kiêng kị, mà thiết kế đồ họa đƣơng
đại cần nghiên cứu và có những giới hạn nhất định để khai thác. Ví dụ, vấn đề tổ
tiên, mồ mả, các hình tƣợng Phật, tổ quốc, biển đảo, lòng tự tôn dân tộc, văn hóa
phồn thực nhƣng không khiêu dâm, gợi dục… Những điều đó nằm trong sự ngƣỡng
vọng tổ tiên, quá khứ và niềm xác tín nội tâm, nếu thiết kế đồ họa có sử dụng thì
phải trân trọng trong từng sản phẩm cụ thể.
Về thực chất, nhƣ trên đã nói, ngƣời Việt không hẳn là ngƣời sống nặng với
tôn giáo, và hầu hết các tôn giáo lớn đều nhập ngoại, nhƣng sự sùng tín đa thần thì
hoàn toàn có. Ngƣời Việt tin vào các điềm - ra ngõ gặp bà chửa, nằm mơ thấy lửa
nƣớc, chim lợn bay qua nhà, cây mọc trên mồ mả, rồi chuyện linh cảm, lên đồng,
bùa phép, thờ phụng, gọi hồn, gieo quẻ, rút thăm… Những niềm tin đó, là biểu hiện
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của đời sống tâm linh, khi còn nhiều vấn đề ở thế giới bên kia chƣa bao giờ đƣợc
giải đáp thỏa đáng.
Đƣơng nhiên, những thiết kế đồ họa cho tôn giáo và tín ngƣỡng xa xƣa cần
mang ý nghĩa tâm linh nhất định, nhƣng những sản phẩm thông thƣờng của xã hội
hiện tại không nhất thiết nhƣ thế. Có một số sản phẩm mang sự tích tụ của đời sống
truyền thống, dù ý nghĩa tâm linh không còn nhiều nhƣng hình thức của nó luôn
nhắc nhở về một tập tục trong quá khứ. Ví dụ nhƣ bánh chƣng, bánh dày, bánh
nƣớng, bánh dẻo, và rất nhiều mặt hàng lễ tết. Chúng ta thấy, những thiết kế đồ họa
cho những sản phẩm này chuộng các màu vàng, đỏ, những màu có ánh kim và
những chữ nghĩa liên quan đến hình thức Hán tự mà ngƣời Việt cũng đã dùng từ lâu
đời. Trên thực tế, bánh nƣớng, bánh dẻo ngày xƣa là biểu hiện của âm dƣơng, của
mặt trời, mặt trăng, nhằm giáo dục thế giới quan cho trẻ nhỏ. Những loại này vốn
không có bao bì, nhƣng đƣợc làm với kích thƣớc khá lớn, lớn nhất bằng cái mâm cỗ
(đƣờng kính 40 cm) và dâng lên bàn thờ. Bao bì, hộp đựng là sản phẩm của thiết kế
đồ họa ngày nay đƣợc làm rất cầu kỳ, thậm chí không tƣơng xứng chất lƣợng cụ thể
bên trong là những cái bánh. Thời Bao cấp và chiến tranh, bánh nƣớng, bánh dẻo
chỉ đƣợc bọc trong gói giấy báo hoặc giấy xi măng màu nâu và chất lƣợng cũng rất
kém. Ngày nay, quảng cáo, nhãn mác, vỏ hộp và trang trí cửa hàng bán đồ bánh kẹo
trung thu là một trong những thiết kế đồ họa thƣơng mại lớn ở các thành phố trong
suốt tháng bảy, tháng tám âm lịch. Chúng ta có thể thấy những ảnh hƣởng qua lại từ
thẩm mỹ đồ trung thu Trung Quốc với Việt Nam, dần dà, cả hai bên chuộng màu
đỏ, vàng, vỏ hộp cũng cầu kỳ, thậm chí lót lụa vàng bên trong các ngăn bánh. Hình
thức bánh cũng thay đổi nhiều kích thƣớc hình dạng, khiến mẫu mã thiết kế bao bì
sản phẩm thay đổi theo.
Những thiết kế đồ họa có liên quan đến đời sống tâm linh phƣơng Đông còn
có nhãn mác sữa Ông Thọ, những thoi, chuỗi giả vàng bạc đi theo các tƣợng gốm
nhỏ về các biểu tƣợng Phúc, Lộc, Thọ, hay ông Địa. Chữ “Thọ”, chữ “Phúc” Hán tự
cũng đƣợc sử dụng trên nhiều nhãn mác, khắc vào khuôn bánh. Tìm hiểu những
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biểu tƣợng tâm linh và cách phối màu có tính tín ngƣỡng cũng là yêu cầu của thiết
kế đồ họa trong sản xuất hàng hóa hƣớng đến thị hiếu dân tộc [PL3, H3.8, tr.210].
3.4.2. Nhận thức về mức độ ứng dụng các yếu tố Mỹ thuật truyền thống
vào Thiết kế đồ họa đương đại
Dựa trên thực tế sáng tác và trên các sản phẩm thiết kế đồ họa thành công
của Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam nhƣ đã trình bày, có thể chia thành các mức
độ nhƣ sau:
Mức độ 1: Mô típ (hoạ tiết, hệ thống hoa văn, biểu trƣng) - Ứng dụng trực
tiếp các yếu tố hình thức: đƣờng nét, hình dáng, chất liệu, màu sắc…) vào thiết kế
đồ họa hiện đại (mức độ bình dân, phổ cập, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ).
Mức độ 2: Cấu trúc - Phân tích, học tập nguyên lý, cấu trúc truyền thống để
áp dụng vào thiết kế hiện đại (Ví dụ: nghiên cứu kết cấu kiến trúc gỗ truyền thống
áp dụng vào kiến trúc hiện đại, kết cấu và kỹ thuật bao bì truyền thống áp dụng vào
thiết kế bao bì hiện đại…).
Mức độ 3: Giá trị biểu tƣợng - Thẩm mỹ truyền thống - Khai thác ý nghĩa
biểu tƣợng trong trang trí truyền thống - những ý nghĩa, giá trị đi cùng với biểu
tƣợng, tích đọng và trƣờng tồn trong tâm thức, mỹ cảm ngƣời Việt từ quá khứ đến
hiện tại để phát triển tƣ duy tạo hình (Ví dụ: biểu tƣợng hoa sen, mặt trời, mặt trăng,
âm - dƣơng… gắn với tƣ duy nông nghiệp).
Mức độ 4: Sử dụng “yếu tố mới” (cái mới, hiện đại trên nền tảng tinh thần
dân tộc - truyền thống). Vận dụng sáng tạo, ứng biến linh hoạt trên nền tảng tinh
hoa của văn hoá truyền thống - hình ảnh của thiết kế đồ họa hiện đại không còn là
sự sao chép lại mô típ truyền thống, mà là hình ảnh của một “truyền thống mới”.
Chẳng hạn nhƣ áo dài, tuy cùng sử dụng một cấu trúc hai thân, trên tinh thần truyền
thống là sự mềm mại, uyển chuyển, nữ tính, nhƣng phát triển theo hai khuynh
hƣớng thẩm mỹ khác nhau. Ở truyền thống, là sự che kín, ẩn mình, đến áo dài tân
thời của Cát tƣờng lại là sự phô bày, tôn vinh vẻ đẹp, đƣờng cong uyển chuyển,
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mềm mại của ngƣời phụ nữ. Đó chính là yếu tố “truyền thống mới” trong design nói
chung, thiết kế đồ họa nói riêng.
3.4.3. Nhận thức về một số cách thức vận dụng yếu tố Mỹ thuật truyền
thống trong Thiết kế đồ họa đương đại
Dựa vào thực tế quá trình thiết kế của các hoạ sĩ nhƣ đã trình bày ở trên, có
thể rút ra một số kinh nghiệm sau:
- Trƣớc hết, ý nghĩa bản chất của phong cách design nói chung, phong cách
thiết kế đồ họa nói riêng là “sự liên tục thay thế” - cái mà ngƣời phƣơng Tây gọi là
“phá huỷ sáng tạo”. Do vậy, thiết kế coi trọng sự kế thừa truyền thống, nhƣng là để
vƣợt ra khỏi truyền thống và tìm mọi cách bƣớc vào hiện đại chứ không phải chỉ
duy trì, bám vào cái “lỗi thời”. Bài học lịch sử: Ngƣời Nhật thời Minh Trị đã quyết
bỏ truyền thống “trọng nông ức thƣơng, bế quan toả cảng”, mở cửa phát triển công
nghiệp và sản xuất hàng hoá theo phƣơng thức tiên tiến của phƣơng Tây, khác với
ngƣời Trung Hoa - Mãn Thanh đề cao truyền thống, cột chặt mình vào quá khứ nên
có nhiều hạn chế.
- Việc đánh giá mức độ dân tộc tính trong thiết kế dựa trên các khía cạnh:
yêu cầu thiết kế, mục tiêu thiết kế, nội dung thiết kế, loại hình thiết kế, loại sản
phẩm, thị trƣờng mục tiêu, khách hàng mục tiêu… để xếp nó vào khuynh hƣớng cá
nhân, công ty/ hãng, dân tộc, hay toàn cầu. Chẳng hạn, thiết kế áo phông, quần bò
thì không thể đòi hỏi tính dân tộc đƣợc (vì là sản phẩm mang tính toàn cầu, cho giới
trẻ tiêu dùng là chủ yếu). Điều đó cũng tƣơng tự với thiết kế quảng cáo sự kiện cho
một buổi trình diễn nhạc Rock. Nhƣng thiết kế mẫu mã, hoa văn trên đồ gốm sứ lại
cần tiêu chí này. Song, cũng cần phải đánh giá xem đó là “thuộc tính dân tộc” nào.
Bản sắc trong phong cách cá nhân ngƣời họa sĩ sáng tác, của công ty sản xuất gốm
sứ đó, của địa phƣơng nơi sản xuất (nhƣ gốm Bát Tràng, Phù Lãng…), hay của đại
đa số ngƣời tiêu dùng Việt. Nếu là hàng xuất khẩu ra nƣớc ngoài, cần phải tìm hiểu
đặc điểm dân tộc, thói quen tiêu dùng, tâm lý thị giác của ngƣời nƣớc đó, chứ
không chỉ là của dân tộc mình.
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- Tiếp đó, là việc nghiên cứu tính cụ thể lịch sử của những giá trị truyền
thống liên quan đến nội dung thiết kế: Chẳng hạn, thiết kế quảng cáo, truyền thông
cho sự kiện 1000 năm Thăng Long, nếu cần khai thác tài nguyên từ truyền thống,
nhƣ hoa văn, màu sắc, hệ thống biểu tƣợng… thì sử dụng vốn di sản của thời Lý là
phù hợp và tƣơng ứng với nội dung thiết kế. Những mẫu bìa sách của họa sĩ Ngô
Xuân Khôi là những ví dụ tiêu biểu cho việc lựa chọn phù hợp những mẫu hình của
truyền thống vào nội dung thiết kế.
+ Chọn lọc yếu tố truyền thống phù hợp với mục tiêu và nội dung của thiết
kế dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về những ý nghĩa, giá trị biểu tƣợng của các yếu tố
truyền thống đƣợc sử dụng để thiết kế đạt hiệu quả tối ƣu.
+ Trong khai thác ứng dụng, còn phải chú trọng đặc trƣng của loại hình thiết
kế: Với đặc tính truyền thông, mỗi sản phẩm thiết kế đồ họa đƣợc xem nhƣ một
thông điệp truyền thông bằng hình ảnh thị giác và lệ thuộc nhiều vào những vấn đề
thuộc tâm sinh lý thị giác của đối tƣợng ngƣời xem. Điều đó dẫn đến việc xử lý
hình ảnh trong mỗi thể loại thiết kế cũng khác nhau. Tính chất thông tin thị giác
trƣớc hết phụ thuộc vào nội dung thông điệp truyền thông, phụ thuộc đối tƣợng tiếp
nhận (phông nền văn hóa, kinh nghiệm thị giác ở mỗi đối tƣợng khác nhau sẽ tiếp
nhận thông tin thị giác khác nhau), phụ thuộc cả những quan niệm và hệ thống biểu
tƣợng mới của cộng đồng trong giao lƣu và tiếp biến văn hóa.
Một mẫu thiết kế, đƣợc hiểu là một thông tin thị giác bằng hình ảnh, còn phụ
thuộc vào yếu tố không gian, thời gian mà ngƣời ta nhìn ngắm nó. Một logo hay
biển quảng cáo ngoài trời, với thời gian nhìn chỉ đƣợc vài giây khi ngƣời đi đƣờng
lƣớt ngang qua nó, cần đƣợc thiết kế tinh giản, cô đọng về hình ảnh thị giác hơn là
hình ảnh, nội dung thông tin xuất hiện trên một cuốn tạp chí, một tờ gấp giới thiệu.
Điều này cũng sẽ ảnh hƣởng phần nào đến đƣờng nét và phong cách chuyển hóa
hình ảnh của thiết kế. Chẳng hạn, trƣờng hợp thiết kế logo hãng hàng không Việt
Nam Airline có thể xem nhƣ một thiết kế thành công trong xử lý vấn đề này. Logo
sử dụng hình ảnh hoa sen - một mô típ mang tính biểu tƣợng từ truyền thống, để thể
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hiện yếu tố dân tộc tính. Trong nguyên mẫu từ truyền thống, hoa sen Việt có đƣờng
nét cách điệu cong mềm, uyển chuyển, khá cầu kỳ, rƣờm rà, nhƣng ở logo này, lại
đƣợc khái quát, tinh giản, cô đọng đi rất nhiều. Nếu để nhìn ngắm kỹ ở khoảng cách
gần, điểm nhìn tĩnh, có vẻ nhƣ logo có phần quá đơn giản và ít gắn với phong cách
hoa sen ở nguyên mẫu, thậm chí, chƣa hẳn đã hoàn hảo ở khía cạnh thẩm mỹ. Song,
khi nhìn biểu tƣợng này, với tốc độ và thời gian nhìn khi máy bay đang bay, mới
thấy hết giá trị của nó. Hình ảnh đọng lại ở thị giác ngƣời xem là một bông sen vàng
mãn khai, căng đầy, tƣơi mới, khỏe khoắn bay trên bầu trời, mà tinh thần chung vẫn
giữ đƣợc sự mềm mại của đặc tính Việt [PL3, H3.9, tr.211].
Một ví dụ về sự kết hợp sáng tạo giữa truyền thống và hiện đại, trong thiết kế
cuốn sách giới thiệu về văn hóa Sài gòn hiện đại, Huỳnh Hiếu Nhân (họa sĩ thiết kế
đồ họa thế hệ 8x) đã kết hợp mô típ hoa văn gốm Pháp Lam Huế với những biểu
tƣợng mới về thành phố và giới trẻ Sài Gòn trong nhiều vật dụng tiếp thị, giới thiệu
về Sài Gòn hiện đại. Các hình ảnh sinh hoạt phố phƣờng nhƣ trà chanh, mì gõ hay
cà phê bệt, kẹt xe... đƣợc cách điệu, viền nét tỉ mỉ và “khảm” màu vào các ô theo
kiểu bích họa, tƣơng tự ngôn ngữ hoa văn Pháp lam trong truyền thống. Chút ồn ã
Sài Gòn, thoáng nền nã ô cửa cấm cung, vẻ thanh tao, tƣơi trẻ đã đƣợc nhà thiết kế
đồ họa này chọn lọc, kết hợp hài hòa trong thiết kế. Mô phỏng đồ họa nét và màu từ
tinh thần trang trí Pháp lam, diễn đạt nhƣ đồ họa cổ trang, hệ thống họa tiết trong
thiết kế của Huỳnh Hiếu Nhân vừa “Sài Gòn hóa” Pháp lam Huế, vừa “vàng son
hóa” các tín hiệu thị thành, khéo hòa quyện lại tạo nên vẻ đẹp tƣơi mới, hồn nhiên,
đầy sức sống, đúng với lứa tuổi của anh [PL3, H3.11, tr.212]. Ví dụ trên cho thấy
yếu tố truyền thống và đƣơng đại hoàn toàn có thể kết hợp nhau trong sự đa dạng,
biến hóa để tạo ra những sản phẩm thiết kế đồ họa độc đáo, mang bản sắc riêng của
dân tộc và phù hợp với xã hội đƣơng đại. Đồng thời, cũng rút ra bài học kinh
nghiệm: trong thiết kế, học ở truyền thống là sự nhận thức, ý niệm về giá trị hình
tƣợng, biểu tƣợng truyền thống, để rồi tìm ra hình thức, biểu tƣợng mới “hợp thời”.
Trong truyền thống, cha ông ta cũng từng sáng tạo theo cách đó, nên mới có sự
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chuyển biến phong cách, hình tƣợng qua từng thời kỳ. Do vậy, học ở truyền thống,
là học “cái thần”, không chỉ ở “cái hình”.
- Đặc trƣng ngôn ngữ và xu thế chung của Thiết kế đồ họa hiện đại là sự đơn
giản đến tinh giản, cô đọng, khúc chiết, nhƣng trong Mỹ thuật truyền thống Việt lại
là đƣờng nét mềm mại, uyển chuyển, lặp đi lặp lại, chất trữ tình, nhẹ nhàng, hƣớng
nội. Đây là một điểm đặc biệt, thoạt tƣởng nhƣ có mâu thuẫn khiến khó cảm nhận
khi kết nối truyền thống với hiện đại. Song ở đây, có thể đƣợc hiểu là: sự đơn giản,
tính khúc chiết của hiện đại dựa trên tƣ duy phát triển kinh tế thƣơng mại, cũng nhƣ
dựa vào tính công năng và tính thực dụng của sản phẩm; còn đặc trƣng mềm mại,
uyển chuyển, trữ tình là dựa trên nền tảng của tƣ duy và thói quen nông nghiệp. Tuy
nhiên, nghĩa của từ khúc chiết không phải là biểu hiện của đƣờng nét tạo hình cứng
cỏi, khô khan, mà là sự rõ ràng, mạch lạc trong tƣ duy và trong cách thức biểu hiện
hình thể. Do vậy, mềm mại, uyển chuyển, trữ tình… cũng không có nghĩa là thiếu
tính đơn giản, khúc chiết. Chúng không phải là hai đặc trƣng mang tính đối lập,
mâu thuẫn nhau, mà ngƣợc lại, còn bổ sung cho nhau, nếu nhƣ sự đơn giản, khúc
chiết của hiện đại đƣợc xây dựng trên nền tảng mềm mại, trữ tính của truyền thống;
tựa nhƣ có ngày sáng thì phải có đêm tối, có dƣơng thì phải có âm…, nhƣ hai mặt
đối lập của một cặp phạm trù. Mà theo nhƣ luận thuyết triết học dân gian của ngƣời
Việt, thì đó là âm dƣơng đối đãi - có âm và có dƣơng mới có sự phát triển bền vững
đƣợc. Nhƣ vậy, hiện đại với truyền thống không hề đối nghịch nhau mà luôn bổ trợ
cho nhau: cái này làm nền và nâng đỡ cái kia phát huy sáng tạo.
- Trên phƣơng diện thực hành, thủ pháp thống nhất - tƣơng phản là một trong
những giải pháp hiệu quả cho sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Biểu trƣng
Francophone là một trong những ví dụ điển hình của việc sử dụng thành công thủ
pháp này. Trong đó, yếu tố truyền thống (biểu tƣợng Khuê Văn Các và hoa văn mặt
trời trên trống đồng Đông Sơn) và yếu tố hiện đại khác, tuy đặt trong những thế
tƣởng nhƣ đối nghịch (về màu sắc, tính chất đƣờng nét và hình thể) song lại có tác

127

dụng tƣơng hỗ, nhấn mạnh và cùng làm tôn nhau lên trong sự thống nhất với nội
dung, ý nghĩa của thiết kế [PL3, H3.12, tr.213].
- Mỹ cảm dân tộc, mà chƣơng 1 luận án đã đề cập là một vấn đề nằm trong
đời sống truyền thống. Vấn đề đó có cái lƣu giữ, có cái thay đổi, nhất là thẩm mỹ
đời sống. Ví dụ trong ăn, mặc và ở hiện nay, ngƣời Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn
so với quá khứ. Những đặc trƣng thẩm mỹ truyền thống nhƣ mộc mạc, dân dã, ẩn
dụ, dí dỏm, gợi tả… trong truyền thống xƣa, nay đƣợc nhìn nhận ở góc nhìn mới.
Ngƣời Việt hiện nay, những ngƣời sử dụng các sản phẩm thiết kế đồ họa hiện đại,
có suy nghĩ thực dụng hơn, tuy nhiên, tinh thần dân dã vẫn đƣợc duy trì trong quá
trình tiêu dùng: không thích quá sang trọng, cầu kỳ, và coi trọng công năng đồ vật.
Mỹ cảm về màu sắc mộc mạc, đơn giản cũng thay đổi, hiện nhiều ngƣời thích màu
sắc sặc sỡ, nhiều màu, thay vì chỉ nâu, đen và những màu pha (vàng đất, đỏ sậm…)
nền nã nhƣ xƣa. Tính uyển chuyển của nhịp điệu cũng tùy từng thiết kế, ngƣời Việt
cũng thích tính đột ngột, kết cấu lạ mắt của sản phẩm. Một đặc trƣng có tính truyền
thống của thiết kế đồ họa Việt Nam hiện tại là ở tƣ duy hình ảnh cụ thể, diễn giải
nhiều, kể lể, lê thê, ít tính cô đọng. Đặc điểm này không chỉ có trong thiết kế đồ họa
mang tính mặt phẳng, nhƣ các dạng bao bì, logo thƣơng hiệu, mà còn xuất hiện khá
thƣờng xuyên ở những đoạn phim quảng cáo động trên truyền hình. Tuy sự giải
thích vẫn là cần thiết, nhƣng trong Thiết kế đồ họa, truyền thông bằng hình ảnh hiệu
quả thì sự diễn giải nhiều là không cần thiết. Đây là điểm hạn chế của tính truyền
thống (một biểu hiện của tƣ duy nông nghiệp) đối với thiết kế đƣơng đại. Ở mặt tích
cực, tính tình cảm trong tinh thần thẩm mỹ ngƣời Việt hiện tại lại là yếu tố tốt để có
thể vận dụng vào trong thiết kế.
Thiết kế đồ họa trải qua các phát triển khác nhau, không dừng lại ở thiết kế
mặt phẳng với những giai đoạn: Thiết kế đồ họa mặt phẳng - Graphic design, Thiết
kế truyền thông thị giác - Visual Communication design, Thiết kế truyền thông Communication design [PL3, H.3.13, tr. 214]. Với ba bƣớc chuyển trên của thiết kế
đồ họa, nhất là trong quá trình từ thiết kế bản vẽ tay đến thiết kế bằng máy tính với
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các phần mềm, các sản phẩm thiết kế đồ họa không dừng lại ở mặt phẳng, chữ và
hình cố định, không có âm thanh, mà đã chuyển thành thiết kế đa diện về không
gian, di động theo sản phẩm, gắn với truyền thông có âm thanh và sử dụng kỹ thuật
ánh sáng… Thiết kế đồ họa ở đây, nói chính xác là thiết kế truyền thông, mang một
ý nghĩa mới, đặc điểm kỹ thuật mới, hiệu quả tiếp nhận đa chiều, và gắn truyền
thống với hiện đại, quá khứ với hiện tại một cách dễ dàng. Ví dụ trên bảng thông tin
điện tử, hình ảnh trƣớc là Văn Miếu, chùa Bút Tháp (dạng nguyện vẹn không cần
trích, hay biểu tƣợng), hình ảnh sau là chữ, logo và nội dung hình ảnh mới, liền kề.
Do đó, có thể đƣa tính dân tộc vào nghệ thuật Thiết kế đồ họa hiện nay theo
nhiều cách thức khác nhau. Một cách thức tốtlà giữ nguyên hình ảnh quá khứ (chụp
ảnh, quay phim) gắn với hình ảnh sản phẩm đƣơng đại, hoặc chiết trung, hình ảnh
nửa cũ nửa mới, thậm chí hai hình ảnh cũ, mới cùng chạy trên một màn hình. Thiết
kế đồ họa hiện nay, nếu trong những ngành văn hóa (văn hóa quần chúng, tuyên
truyền cổ động) thì hoàn toàn có thể vận dụng và đƣa tính dân tộc vào theo cách đó.
Việc đƣa các hình ảnh dân tộc lên các bảng thông tin điện tử ngày nay là rất dễ
dàng, đơn giản và có tính nguyên vẹn, tức là không cần cách điệu hay biến đổi, mà
có thể đƣa trực tiếp các hình ảnh (di tích, di sản) vào nội dung thiết kế. Vô hình
trung, điều này cũng phù hợp với cách đề cao tính dân tộc và di sản của thế giới
hiện nay là dùng hình ảnh ở dạng nguyên trạng.
Nhƣ vậy là nhìn chung, tinh thần, mỹ cảm truyền thống hoàn toàn có khả
năng dung hòa với các thiết kế đồ họa đƣơng đại, với ý nghĩa mới là thiết kế giao
tiếp thị giác. Ngƣời từ những nƣớc khác nhau hoàn toàn có thể hiểu đƣợc nội dung
thiết kế của nhau thông qua ngôn ngữ hình ảnh - truyền thông bằng ngôn ngữ thị
giác, không cần thông qua một sự giải thích nào cả. Đây chính là sức mạnh của thiết
kế/design, nó luôn nằm ở một nguồn văn hóa cụ thể và nằm ở một khía cạnh của
đời sống con ngƣời nói chung.
Không một nền sản xuất nào không muốn đề cao lòng tự tôn dân tộc bởi các
sản phẩm lao động của mình. Trong thời kỳ thƣơng mại toàn cầu chƣa phát triển, thì
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hàng hóa và thiết kế tự nhiên mang tinh thần dân tộc. Khi sự giao lƣu và thƣơng
mại toàn cầu là thƣờng nhật, thì giữ đƣợc bản sắc văn hóa cũng là yếu tố sống còn
của một dân tộc, rồi mới đến sản xuất.
Quá trình toàn cầu hóa dẫn đến những sản phẩm thuộc về con ngƣời nói
chung, với nhu cầu về sự tiện lợi, công nghệ cao, giá thành rẻ và thay thế hàng
ngày. Trong quá trình này, vai trò của tinh thần dân tộc chỉ còn là chiếm lĩnh một
phần thị trƣờng, xác định những design đặc trƣng dân tộc, còn lại phụ thuộc vào
design mang tính toàn cầu. Tiếp nối và vận dụng truyền thống, đƣợc xem xét trong
quá trình này, có những cái tiếp nối và vận dụng đƣợc, có những cái chỉ vận dụng
đƣợc phần nào, mà sự tiếp nối chỉ còn mang tính hình thức (vỏ hàng hóa và ruột
hàng hóa là hoàn toàn khác nhau). Bởi sự vận dụng đã biến chuyển truyền thống
vào một thiết kế mới rồi.
Đối với việc thiết kế nói chung, Thiết kế đồ họa nói riêng, luôn là lĩnh vực
không ngừng biến động, thay đổi. Chính tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật và
công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, truyền thông, đã tạo nên hiệu ứng ấy và
thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu chuyên ngành. Từ những nội dung và
chuyên mục nêu trên, từ bài học ở lĩnh vực design các nƣớc phƣơng Đông gần gũi
nhƣ Nhật Bản, Trung Quốc, chúng ta có thể xem xét, học tập để vận dụng vào thực
tế Việt Nam. Từ những nghiên cứu về vai trò của thiết kế đồ hoạ trong xã hội đƣơng
đại (chƣơng 1), vai trò của Mỹ thuật truyền thống đối với Thiết kế đồ hoạ (chƣơng
3), có thể thấy Thiết kế đồ họa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, để khẳng định
đƣợc thƣơng hiệu và có một vị trí nhất định trên thế giới, cần thiết có sự tiếp nối với
nền nghệ thuật truyền thống dân tộc. Bởi, trong quá trình phát triển về văn hóa,
nghệ thuật của bất kỳ quốc gia nào, bản sắc dân tộc cũng sẽ dần đƣợc hình thành,
rồi kết tụ, ngày một đậm đà hơn. Về vấn đề này, NCS cũng đồng tình với quan điểm
của nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thƣợng, rằng:
Quá khứ có thể đƣợc hiểu ít nhất dƣới ba góc độ: Quá khứ đã chết, quá
khứ thay đổi và quá khứ tiếp tục. Có thể chúng ta có những giai đoạn
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sống chỉ nghĩ đến hôm nay hay ngày mai ăn gì, mặc gì, ở đâu, nhƣng
không thể cứ nhƣ thế mãi, chúng ta còn cần nghĩ đến chúng ta là ai,
chúng ta đến từ đâu, chúng ta đã làm gì, đang làm gì và sẽ đi về đâu nữa
[78, tr.603].
Trong hoạt động văn hoá nghệ thuật, trong quá trình sáng tạo của ngƣời Việt
đƣơng thời, nếu không có bệ đỡ của kiến thức lịch sử và truyền thống văn hoá; mà
chỉ sống trong những va đập của các luồng văn hoá ngoại lai khác nhau, để rồi chỉ
tìm ra sự thích ứng về hình thức, thì nền văn hoá nghệ thuật ấy, sẽ khó có thể tồn tại
và phát triển bền vững. Do vậy, trong quá trình phát triển văn hoá nghệ thuật dân
tộc - trong đó có lĩnh vực thiết kế đồ họa, chúng ta “hoà nhập chứ không hoà tan”,
càng không thể là “cái đuôi” của nền văn hoá khác. Nghệ thuật, cũng nhƣ design,
không chỉ phản ánh cho riêng nó, mà còn vì nhận thức của con ngƣời. Xã hội hiện
đại ngày nay phát triển quá nhanh chóng, mà đôi khi, sự phát triển của một số lĩnh
vực về văn hóa còn không theo kịp. Nghệ thuật của ngày hôm nay không thể chỉ là
sự “sống” phập phù, bấp bênh theo nhịp sống hiện đại, mà chúng ta cần đi tìm lấy
cái “hồn cốt”, “bất tử” của nền văn hóa dân tộc, để đạt đƣợc cả về hình thức lẫn nội
dung.
Mặt khác, truyền thống và hiện đại hoàn toàn không phải là cặp phạm trù đối
lập nhau, mà là hai yếu tố luôn “nƣơng tựa vào nhau” để tồn tại và phát triển. Bản
sắc truyền thống của dân tộc biểu trƣng cốt cách, sắc thái riêng của hồn dân tộc. Và,
hiện đại là cái tiên tiến, tiên phong đại diện cho mỗi thời đoạn lịch sử. Trong lúc
bản sắc truyền thống dân tộc không phải là cái bất biến mà là kết quả của các quá
trình tiếp biến giữa cũ và mới, giữa quen thuộc với xa lạ; thì hiện đại cũng là nhân
tố không ngừng chuyển động, luôn tự hoàn thiện theo đà phát triển của tƣ duy, của
điều kiện và trình độ thể hiện thông qua các thành quả của khoa học, kỹ thuật và
công nghệ.
Trong Thiết kế đồ họa ngày nay, bản sắc văn hoá dân tộc có chỗ đứng đặc
biệt, góp phần quan trọng tạo nên giá trị độc đáo từ vẻ đẹp phong phú của sắc thái
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dân tộc. Kết hợp hài hoà yếu tố truyền thống dân tộc với yếu tố hiện đại trong một
sản phẩm thiết kế đồ họa, chắc chắn sẽ đem lại những thành công mong đợi: một
mặt đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc, tạo cơ sở cho phát triển bền vững ngành
nghề quan trọng này, mặt khác, cùng với chất lƣợng sản phẩm góp phần tạo nên
tiếng nói riêng của thƣơng hiệu Việt \trong xuất khẩu, giao lƣu quốc tế.
Vì vậy, khai thác, phát huy tinh hoa của Mỹ thuật truyền thống vào Thiết kế
đồ họa hiện đại cần hƣớng tới khả năng phát triển mạnh mẽngôn ngữ đặc trƣng của
nghệ thuật Thiết kế đồ họa trên cơ sở chắt lọc thần thái cốt lõi của nghệ thuật tạo
hình dân tộc. Xin nhấn mạnh, là không chỉ khai thác từ hình mẫu, mà phải khai thác
từ tinh thần, bản thể của văn hoá dân tộc.
3.5. Một số đề xuất cho thiết kế đồ họa Việt Nam hiện nay
Nhƣ trên đã nói, việc dịch khái niệm graphic design thành thiết kế đồ họa
(thiết kế trên mặt phẳng), chỉ đúng theo nghĩa đen cho công việc của họa sĩ mà thiếu
hẳn ý nghĩa kinh tế và công nghệ luôn đi kèm theo sản phẩm thiết kế hiện nay. Với
công nghệ nửa cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, các công ty hình thành những tổ
hợp design, trong tổ hợp này luôn có ít nhất ba thành phần: Kỹ sƣ kinh tế lo cho sản
phẩm đƣợc rẻ nhất, kỹ sƣ kỹ thuật lo cho sản phẩm đƣợc tiện dụng nhất, họa sĩ thiết
kế lo cho sản phẩm đƣợc đẹp nhất. Trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa ở các nƣớc phát
triển ngày nay, sự phân chia vai trò, nhiệm vụ của các NTK đã rất rõ rệt theo từng
vị trí công việc cụ thể nhƣ: Giám đốc sáng tạo (Creative Director - quản lý toàn bộ
dự án thiết kế, đƣa ra định hƣớng sáng tạo, xu hƣớng mới cho sản phẩm); Giám đốc
nghệ thuật (Art Director - chuyển ý tƣởng thiết kế thành giải pháp thực tế, đi vào
chi tiết thực hiện, hoàn thành sản phẩm); Chuyên gia thiết kế (Designer - thiết kế
chuyên sâu một lĩnh vực nhƣ thiết kế typo, thiết kế thƣơng hiệu, thiết kế bao bì,
thiết kế ấn phẩm, thiết kế web…); Chuyên viên thiết kế (kỹ thuật viên thiết kế - ứng
dụng các công nghệ thiết bị hiện đại vào thực hiện ý tƣởng thiết kế). Và nhƣ vậy,
sản phẩm của thiết kế ngày nay không nhất thiết do họa sĩ làm nữa (nhƣ họa sĩ
Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân vẽ thiết kế ở thời chống Pháp), mà NTK hoàn toàn
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có thể không phải là họa sĩ (họ có thể chỉ đƣa ra ý tƣởng và các chuyên viên, kỹ
thuật viên máy tính sẽ thực hiện vẽ ý tƣởng đó). Điều này cho thấy, tính chất design
đƣơng đại lại gần với design truyền thống, khi một ngƣời thợ cả làm ra một sản
phẩm phải đảm bảo đẹp nhất, có công năng tốt nhất và bán rẻ nhất, tuy nhiên sản
phẩm truyền thống là sản phẩm mang tính thủ công và độc bản. Design đƣơng đại
nằm trong thế giới công nghiệp, nó hoặc đƣợc sản xuất rất nhiều, hoặc cũng mang
một tính chất thủ công hiện đại nào đó.
Cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn hiện hữu những tín hiệu đồ họa.
Thực sự nó đã trở thành một phần không thể thiếu đƣợc của cuộc sống hiện đại. Từ
bao bì gói ngũ cốc ăn sáng, logo trên quần áo, hay biển quảng cáo… Những sản
phẩm thiết kế đồ họa đã phủ lên đời sống từ nông thôn đến thành thị. Bằng cách này
hay cách khác, thiết kế bằng tay hay máy vi tính, ở khắp nơi, hễ có sản xuất và buôn
bán hàng hóa, thì đều có thiết kế đồ họa. Các ấn phẩm đồ họa luôn giành đƣợc sự
chú ý của ngƣời xem không chỉ ở bề ngoài hấp dẫn, mà còn ở nội dung cũng rất trí
tuệ của nó. Ngày nay, các tác phẩm thiết kế đồ họa mới xuất hiện liên tục và các
NTK chuyên nghiệp chịu áp lực rất lớn để có thể truyền tải thông điệp một cách độc
đáo, cuốn hút và đầy ấn tƣợng, thông qua sản phẩm thiết kế của mình.
Trong suốt thế kỷ XX, ngành Thiết kế đồ họa ở Việt Nam dừng lại ở thiết kế
trên mặt phẳng hai chiều, giới hạn trong các tranh cổ động, áp phích quảng cáo,
thiết kế bao bì nhãn mác, đồ họa sách báo… Ngày nay, đặc biệt ở thế kỷ XXI, hầu
hết các họa sĩ, các NTK đã dùng phần mềm vi tính để thiết kế những mẫu mã trên.
Thông tin điện tử (từ những biển bảng, màn hình điện tử khổ lớn, trang web, những
đoạn phim quảng cáo…) có thế kết hợp hình ảnh thực, hình vẽ, nhiếp ảnh, điện ảnh
(phim tƣ liệu) và âm thanh, cùng sự thay đổi ánh sáng, số lƣợng thông tin... Ở đây,
sự vận dụng tính dân tộc, yếu tố mỹ thuật truyền thống dân tộc cũng uyển chuyển
theo quá trình thay đổi này, thậm chí có thể làm tốt hơn thời kỳ thiết kế trên mặt
phẳng thuần túy với ý nghĩa là thiết kế đồ hoạ/ graphic design.
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Nếu ta đi vào một khu phố thƣơng mại sầm uất nào đó, tất cả những đèn
điện, biển hiệu cùng rực sáng để kêu gọi sự chú ý vào cửa hàng của mình. Trƣớc
tiên, nó tạo sự hấp dẫn thị giác bởi các nguồn ánh sáng, rồi đến các biểu tƣợng và
cuối cùng là nội dung của các mặt hàng. Tiến vào bên trong siêu thị, những lớp hình
ảnh đồ họa hiện ra cụ thể hơn nữa. Đôi khi, ngƣời xem nhƣ bị bao phủ và choáng
ngợp bởi các thiết kế đồ họa, song, tất cả đã đƣợc tính toán để ngƣời ta có thể dễ
dàng nhận biết các cửa hàng và mặt hàng khác nhau. Thiết kế truyền thông có tác
động trực tiếp đến thị giác, mạnh đến mức ngƣời ta luôn thích đi siêu thị nhƣng
không nhất thiết phải mua gì. Đi chơi nhìn ngắm hàng hóa trong siêu thị cũng là
một phần trong chƣơng trình quảng cáo đƣợc tính toán (tiếng Anh gọi là “Window
shopping”), sau đó, nếu có chƣơng trình mua sắm, ngƣời ta dễ dàng bị móc túi đến
đồng cuối cùng trong siêu thị. Thiết kế đồ họa, xét một cách xã hội học là một hệ
thống chịu tác động qua lại của công nghiệp và thị trƣờng, nhƣng xét về mặt văn
hoá học thì nó là nghệ thuật. Bởi là một nghệ thuật, nên thiết kế đồ họa mới có tính
hấp dẫn đến nhƣ thế, mà không đòi hỏi một sự chuẩn bị nhìn ngắm, nhận thức nào.
Trƣớc khi những quảng cáo điện tử ra đời, với những mốc thời điểm khác
nhau, nhƣ ở Mỹ trƣớc thế chiến thứ nhất, ở châu Âu là trƣớc thế chiến thứ hai
(khoảng vài thập niên đầu thế kỷ XX), ở Việt Nam là khoảng trƣớc năm 1988, Thiết
kế đồ họa giới hạn trên các mặt phẳng, đó là bao bì, nhãn mác, áp phích, tờ rơi, biển
hiệu… Những loại này cũng nhƣ sách báo, hầu hết là bằng giấy, dán lại thành bao
bì, hoặc dán lên tƣờng, rồi chúng tự tiêu hủy theo thời gian. Phần nào đó, những
thiết kế mặt phẳng gần với tranh độc bản và hội họa hơn, cũng có những giá trị
thẩm mỹ và lịch sử nhất định, phù hợp với xã hội nông nghiệp hay bắt đầu bƣớc vào
thời đại công nghiệp mà tốc độ cuộc sống còn đang chậm chạp. Tốc độ ở đây bao
gồm cả sự di chuyển của con ngƣời trên đƣờng đi (theo đúng nghĩa đen) và tốc độ
phát triển mọi mặt của xã hội. Các biển hiệu đƣợc lƣu giữ nhiều năm, nhƣng khi
logo phát triển mạnh, ngƣời ta không nhất thiết phải nhận biết một thƣơng hiệu
bằng cả một tấm bảng to dài, đầy chữ, mà chỉ cần qua vài nét biểu tƣợng. Các áp

134

phích, đôi khi tồn tại trên tƣờng đến hàng tháng và mặt hàng không thay đổi trong
thời gian dài. Việc thay đổi mẫu mã có vẻ không thích hợp với xã hội trọng tính
truyền thống, mà ngƣời ta muốn gắn bó lâu dài với chất lƣợng, chủng loại mặt hàng
lẫn hình thức đóng gói quảng cáo. Yếu tố truyền thống này có cả ở phƣơng Đông
lẫn phƣơng Tây. Một cửa hiệu kinh doanh có thể nổi tiếng đến mấy trăm năm, nhƣ
các cửa hàng thuốc, cửa hàng sách, cửa hàng đồ thờ, tranh tƣợng. Trong xã hội công
nghiệp, cũng có những công ty và những mặt hàng cần giữ hình ảnh lâu đời nhƣ
vậy, nhƣng số lƣợng công ty và của hiệu kinh doanh có xu hƣớng thay đổi thiết kế
đồ họa thƣờng xuyên là rất nhiều. Tốc độ thay đổi này ngày càng nhanh trong xã
hội công nghệ đƣơng đại, vì thế các thiết kế đồ họa mặt phẳng trở nên hạn chế trong
việc truyền thông thị giác. Đây chính là lý do của việc trên thế giới, ngƣời ta đã
chuyển việc sử dụng danh từ Graphic design sang Communication design, trong đó,
cái cốt lõi thiết kế thị giác vẫn còn nguyên giá trị trong phòng làm việc của NTK,
còn giao diện xã hội đã vƣợt qua hình thức mặt phẳng rất nhiều [78, tr.44 - 45].
Nhƣ vậy, Communication design hiện đã có ở Việt Nam, với tất cả công
nghệ có thể có, mặc dù điều này không thể hiện một nền sản xuất tƣơng đƣơng.
Trong vòng năm năm trở lại đây, các thiết kế truyền thông (không đơn thuần trên
mặt phẳng hai chiều, bằng công nghệ in ấn) đã chiếm lĩnh toàn bộ các siêu thị trong
thành phố lớn, đẩy lùi thiết kế đồ họa đơn thuần vào những nơi kinh doanh nhỏ và
truyền thống theo các hình thức cũ.
Trong suốt 100 năm của thế kỷ XX, thiết kế đồ họa/ graphic design đã có
mặt ở Việt Nam, và tùy theo điều kiện, biến động xã hội mà nó đƣợc sử dụng tƣơng
ứng vào thời cuộc. Thiết kế đồ họa sách báo, quảng cáo, bao bì đã có trong thời
Pháp thuộc, xuất hiện ở những thành thị nhƣ Sài Gòn, Hà Nội từ những năm 1900 –
1945. Trong thời kỳ đó, xu hƣớng dân tộc và xu hƣớng ảnh hƣởng văn hóa Pháp
tƣơng đối rõ ràng, và đƣợc các họa sĩ từ trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng
tạo ra những hình thức mới, vừa mang tính dân tộc, vừa mang tính hiện đại, nhƣ các
thiết kế bìa sách, tạp chí, minh họa sách báo của Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân,
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Trần Văn Cẩn… Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Thiết kế đồ họa mang một tinh
thần mới phục vụ cho kháng chiến kiến quốc, ý nghĩa thƣơng mại trong các thiết kế
đồ họa thời đó mất hẳn, thay vào là những ý nghĩa chính trị xã hội. Thời kỳ xây
dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ, thƣơng mại xã hội chủ nghĩa tuy có, nhƣng
không phát triển, và do chiến tranh nguồn hàng hóa rất khan hiếm, nên đôi khi, vai
trò của thiết kế đồ họa thƣơng mại cũng không cần thiết, nhƣng các thiết kế đồ họa
sách báo và tranh cổ động chính trị xã hội rất phát triển. Sau thời kỳ đổi mới và mở
cửa, nền kinh tế thị trƣờng thay thế cho nền kinh tế Bao cấp, thì tốc độ phát triển
của thiết kế đồ họa đã tăng đến chóng mặt, nhƣng tinh thần nghệ thuật dân tộc đã
không còn độc quyền và chi phối các thiết kế đồ họa nhƣ trƣớc. Năm 1971, vô
tuyến truyền hình mới bắt đầu có ở miền Bắc, và thời gian đầu chỉ phát sóng vào
thứ bảy, chủ nhật. Nhƣng phải đến khoảng những năm 2000 thì thiết kế quảng cáo
và hình ảnh bằng bảng điện tử mới phát triển. Trên thế giới, hình thức thông tin
bảng điện tử có từ năm 1940, quảng cáo truyền hình đầu tiên ở Mỹ năm 1942,
nhƣng đến mãi năm 1985 mới có những bảng điện tử cỡ lớn (theo Wikipedia, Lịch
sử ngành quảng cáo). Ở trên một tờ áp phích bằng giấy, ngƣời ta chỉ cố định một
hình thức và một nội dung truyền thông nào đó, nhƣng trên một bảng thông tin điện
tử, ngƣời ta có thể thiết kế rất nhiều hình thức và nội dung, thay đổi liên tục từ
những gì truyền thống nhất cho đến những gì đƣơng đại nhất. Đó chính là sức mạnh
của Thiết kế đồ họa ngày nay trong việc vận dụng yếu tố truyền thống bằng những
công nghệ truyền thông hiện đại.
Khái niệm Graphic design trên thế giới hiện nay chỉ còn thích hợp với những
thiết kế trên mặt phẳng hai chiều, không còn phù hợp với sự phát triển và mở rộng
của lĩnh vực này. Do đó, NCS đề xuất đổi tên ngành Thiết kế đồ họa/Graphic design
thành Thiết kế truyền thông/Communication design (một danh từ nên để nguyên
nghĩa gốc theo tiếng Anh hơn là chuyển nghĩa tiếng Việt). Thiết kế truyền thông
không giới hạn ở vẽ hình, màu, kiểu chữ trên mặt phẳng hai chiều, mà sử dụng tối
đa mọi phƣơng tiện nhƣ hội họa, đồ họa, phim ảnh, trình diễn, âm thanh, ánh
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sáng… Và, trong sự huy động đa phƣơng tiện này, những vốn văn hóa truyền thống
lại đƣợc dùng nhiều hơn, sâu rộng hơn. Ví dụ nhƣ một bảng thông tin có thể trình
chiếu hàng trăm hình ảnh, bức vẽ về văn hóa cổ cùng một lúc hoặc trong vài phút,
có nhạc dân tộc đệm theo, hơn rất nhiều một thiết kế đồ họa mặt phẳng chỉ có một
hình ảnh đơn lẻ.
Muốn làm tốt những điều trên, ngành Thiết kế đồ họa phải hình thành những
bộ sách công cụ về văn hóa nghệ thuật truyền thống, tạo ra những chƣơng trình,
phần mềm, những kho dữ liệu hình ảnh, hoa văn, biểu tƣợng truyền thống để các
nhà design có thể sử dụng phối hợp với các hình thức thẩm mỹ đƣơng đại. Trên cơ
sở của những tài liệu công cụ, xác định các ý nghĩa biểu tƣợng của văn hóa nghệ
thuật truyền thống để đúc rút cái gì có thể dùng đƣợc trong thiết kế đƣơng đại. Xuất
phát từ những đặc điểm thẩm mỹ và kỹ thuật của thiết kế hiện đại, phân tích ngƣợc
trở lại các yếu tố văn hóa truyền thống để gạn lọc nền tảng văn hóa truyền thống đó
còn ứng dụng đƣợc nhƣ thế nào trong thiết kế hiện đại. Khi đƣa vào sản phẩm thiết
kế đồ họa, cần có các cuộc hội thảo bàn về việc sử dụng vốn truyền thống đó có lợi
hay có hại cho ý nghĩa truyền thông đƣơng đại, cũng nhƣ có thể kết hợp thêm
những ý nghĩa mới nào.
- Khác với sáng tác văn hóa nghệ thuật nói chung, với Thiết kế đồ họa không
thể đƣa ra một chủ trƣơng cứng nhắc về văn hóa dân tộc, bởi nó phụ thuộc vào
quyết định của công ty, trong đó, vai trò của NTK là làm theo quyết định đó.
Khuynh hƣớng dân tộc và truyền thống trong Thiết kế đồ họa chỉ có thể phát triển
khi các công ty quốc gia phát triển và ngƣời tiêu dùng ƣu tiên lựa chọn hàng nội
địa. Tất nhiên, khuynh hƣớng dân tộc và truyền thống hoàn toàn có thể áp dụng vào
thiết kế đồ họa cho các làng nghề, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống.
Tính truyền thống của Thiết kế đồ họa bao gồm truyền thống văn hóa lâu đời
của dân tộc, truyền thống sản xuất và nghiên cứu của một công ty. Về chi tiết, nó
bao gồm cả truyền thống về biểu tƣợng, hình ảnh, màu sắc, kiểu chữ. Do đó, lịch sử
của công ty cũng chính là một yếu tố truyền thống cho thiết kế đồ họa. Vậy, thiết kế
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đồ họa mang tính dân tộc rõ ràng chỉ là lâu bền đối với những công ty phát triển lâu
dài và có chủ trƣơng văn hóa nhất định.
- Nhƣ đã trình bày ở mục 3.3, từ ý tƣởng đến những cách thức mà các nhà
thiết kế Nhật Bản làm “sống lại” nghệ thuật truyền thống của họ ở hiện tại, chúng ta
có thể nhận thấy: Những thành quả rực rỡ của design hiện đại Nhật Bản có đƣợc
không chỉ là ở sự vận động mang tính “tự phát” của nghệ nhân làng nghề hay các
nhà thiết kế, mà còn bởi cách giải quyết khoa học, hợp thời đại của giáo dục, đào
tạo chuyên nghiệp; những chính sách hỗ trợ đúng đắn, đồng bộ và hợp lý từ phía
nhà nƣớc Nhật Bản trong từng giai đoạn phát triển cụ thể. Với Nhật Bản, tính truyền
thống không chỉ nằm ở lý thuyết hay những tƣ tƣởng mang tính chất áp đặt, mà nó
đƣợc kết tinh trong chính con ngƣời cụ thể. Đó là những nghệ nhân và NTK thế hệ
trẻ mang trong mình cả tinh hoa và niềm tự hào dân tộc với những gia tộc có nghề
tổ lâu đời, cũng nhƣ những nhận thức về tinh thần thời đại mới, cùng trình độ khoa
học kỹ thuật hiện đại. Đó chính là cơ sở bền vững để bản sắc dân tộc có sức sống
tiềm tàng trong mỗi sáng tạo của họ.
Bài học từ Nhật Bản, chúng ta nên tham khảo, nghiên cứu, áp dụng những
điều phù hợp của nƣớc bạn, bởi Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia “đồng văn”phần nào chung một gốc, một khối văn hoá (Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung
Hoa những nƣớc cùng chung gốc văn hoá Á Đông). Nhật Bản lấy kinh tế thƣơng
mại làm động lực phát triển đất nƣớc, còn “Việt Nam, cho đến giữa thế kỷ XX, kinh
tế nông thôn vẫn chiếm tỉ lệ lớn” [8, tr 89], do đó tƣ duy nông nghiệp vẫn tồn tại
đậm nét cho đến ngày nay. Đối với Việt Nam, việc phát huy sáng tạo nên những sản
phẩm thiết kế đồ họa mang đậm nét bản sắc, gần gũi với tình cảm - tâm hồn Việt sẽ
góp phần đáp ứng nhu cầu đang ngày càng lớn và khó tính của thị trƣờng nội địa,
cũng nhƣ phát triển thƣơng hiệu dân tộc khi ra thị trƣờng thế giới.
- Ở khía cạnh giáo dục đào tạo họa sĩ thiết kế đồ họa Việt Nam hiện nay, để
phát triển khuynh hƣớng phong cách design dân tộc nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các
thƣơng hiệu công ty, các ngành hàng truyền thống trong nƣớc, cũng nhƣ bảo tồn,

138

phát huy vốn văn hóa nghệ thuật truyền thống, rất cần chƣơng trình đào tạo họa sĩ
thiết kế chuyên sâu, chuyên nghiệp phục vụ cho design dân tộc. Khi đội ngũ các nhà
thiết kế dân tộc mạnh, thì nền Thiết kế đồ họa cũng sẽ mạnh hơn ở khuynh hƣớng
này. Cùng theo đó, là những chính sách nhằm bảo lƣu nền Mỹ thuật truyền thống,
các nghề thủ công truyền thống bởi yêu cầu của thiết kế đƣơng đại nhằm phục vụ
con ngƣời, lấy con ngƣời làm trung tâm, mà những hoa văn, hình dáng, màu sắc,
chất liệu, kỹ thuật thủ công truyền thống lại xuất phát từ con ngƣời, gắn bó với con
ngƣời và thiên nhiên của chính vùng miền đó.
Tiểu kết chƣơng 3
Thiết kế đồ họa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX trong nền báo chí và quảng
cáo xã hội là một kinh nghiệm lớn về thiết kế đồ họa đối với truyền thống và những
vấn đề của thƣơng mại mới. Rõ ràng, thiết kế đồ họa sinh ra từ đô thị và thƣơng mại
tiền tƣ bản, mà đời sống làng xã dƣờng nhƣ không cần đến nó. Đô thị và thƣơng
mại đặt ra những yêu cầu để thị dân tiếp xúc với thiết kế đồ họa trƣớc, mua hàng
sau. Thời kỳ sơ khai của Thiết kế đồ họa Việt Nam này, những gợi ý từ tinh thần và
thẩm mỹ truyền thống có tính chất quyết định. Chữ Hán, Pháp và Việt (chữ Quốc
ngữ) cũng phổ biến trên sách, báo, tạp chí, nhãn mác, biển hiệu lúc đó, cộng thêm
kỹ thuật in khắc gỗ truyền thống đƣợc thấm đƣợm vào thiết kế đồ họa mới. Sự ƣa
thích biểu tƣợng, chuộng màu sắc đơn giản, nội dung chữ thông điệp có tính trực
tiếp chính là những đặc điểm thẩm mỹ truyền thống đƣợc sử dụng lại trong thiết kế
đồ họa mới. Tiếp sau đó, bƣớc chuyển từ thiết kế vẽ tay đến thiết kế trên máy tính
tạo điều kiện cho NTK dễ dàng hơn trong xử lý và chọn lựa hình ảnh, nhƣng lại rất
ít dữ liệu truyền thống trên máy tính. Đó là điều cần khắc phục trong tƣơng lai.
Khi chuyển sang thiết kế truyền thông thị giác và thiết kế truyền thông theo
nghĩa rộng, thì những tƣ liệu truyền thống lại chủ yếu dựa vào phim ảnh, không
gian ba chiều, âm nhạc truyền thống. Những điều này có thể đặt ra các vấn đề sau:
Thiết kế đồ họa trên mặt phẳng hai chiều hoàn toàn có thể học tập cách thức vận
dụng yếu tố truyền thống từ sách báo thế kỷ XX, kết hợp với ngôn ngữ, phong cách
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thiết kếđƣơng đại. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử về hình ảnh thị giác liên
quan đến văn hóa truyền thống (hệ thống mô típ hoa văn, biểu tƣợng, màu sắc…
truyền thống), các sách công cụ, và những công trình nghiên cứu đúc kết các giá trị
tinh thần phi vật thể của Mỹ thuật truyền thống là việc làm cần thiết cho các NTK
đồ họa hiện đại.
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KẾT LUẬN
Qua những nội dung nghiên cứu của luận án, có thể tổng kết lại một số nét
chính nhƣ sau:
1.Về nhận diện khái niệm nghệ thuật Thiết kế đồ họa: Là một trong những
chuyên ngành lớn thuộc lĩnh vực nghệ thuật Thiết kế/ Design, Thiết kế đồ họa là
việc lập kế hoạch cho một quy trình đƣa ra ý tƣởng, phƣơng pháp, giải pháp sáng
tạo cho vấn đề truyền thông thị giác, thông qua việc sử dụng văn bản, tổ chức không
gian, hình ảnh, màu sắc.Điểm phân biệt Thiết kế đồ họa/Graphic design với nghệ
thuật Đồ họa/Graphic Art là ở mục đích của hoạt động sáng tạo. Những ý tƣởng và
giải pháp sáng tạo của NTK đồ họa luôn có những mục tiêu, nhiệm vụ chức năng
cho trƣớc, nhằm giải quyết một vấn đề thực tiễn cụ thể. Rất khác với họa sĩ tranh đồ
họa giá vẽ, tranh in độc bản, là việc sáng tác xuất phát từ nhu cầu cảm xúc nội tại
của cá nhân họa sĩ. Ngày nay, Thiết kế đồ họa sử dụng tối đa mọi phƣơng tiện
truyền thông và ngôn ngữ biểu đạt nghệ thuật hiện đại, không giới hạn ở vẽ hình,
màu, kiểu chữ trên mặt phẳng hai chiều, cho nên, sử dụng khái niệm này với tên gọi
Thiết kế truyền thông/Communication design là sát nghĩa và phù hợp hơn với thực
tế thiết kế hiện tại.
2. Về mối quan hệ giữa Thiết kế đồ họa hiện đại với yếu tố mỹ thuật truyền
thống: Mỹ thuật truyền thống là lĩnh vực rất gần gũi và quan hệ mật thiết với thiết
kế đồ họa hiện tại. Trong mối quan hệ xuôi chiều, từ mỹ thuật truyền thống đến
thiết kế đồ họa đƣơng đại, có thể nhấn mạnh những điểm sau: Học tập truyền thống
nhƣ là một chủ trƣơng văn hóa; Học tập truyền thống nhƣ là cách tạo thông tin, ý
tƣởng cho sản phẩm thiết kế hiện đại; Học tập truyền thống nhƣ là cách phát triển
nội lực của sản xuất quốc nội, tạo thƣơng hiệu trên thị trƣờng quốc tế.
Trong mối quan hệ ngƣợc chiều, từ đƣơng đại nhìn về truyền thống: Thiết kế
đồ họa đƣơng đại là con đƣờng tìm về cội nguồn trong sự phát triển từ cả hai hƣớng
(càng quay lại gốc rễ, càng hƣớng tới hiện đại); Kết nối lịch sử văn hóa, kết nối sự
riêng biệt của phong cách dân tộc với thị trƣờng hiện tại; Hình thành những “truyền
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thống mới” – những thiết kế đồ họa mới nhất ở thời điểm hiện tại nếu kết hợp đƣợc
tính truyền thống với đƣơng đại, sẽ là minh chứng cho “truyền thống” luôn mang
tính động, không phải là sự bất biến.
Sự phát triển của con ngƣời có nhiều giai đoạn lặp lại quá khứ. Sự lặp lại này
có khi là nhu cầu khai thác lại tiềm năng dân tộc trong quá khứ, có khi là sự trở lại
về tâm lý và chu kỳ tiến lên và quay lại của một dân tộc. Sự lặp lại không có nghĩa
là quay lại một cách lạc hậu, mà là sự phát triển cao hơn trên một mô hình nhân văn
(theo hình xoắn ốc).
3. Về đặc trưng mỹ thuật truyền thống của người Việt: Trong thời phong
kiến, hệ tƣ tƣởng và triết học giới hạn trong tam giáo Nho, Lão, Phật và một số
“minh triết” dân gian. Những tƣ tƣởng này chi phối đến nghệ thuật và đƣợc nghệ
thuật phản ánh lại bằng các biểu tƣợng và trạng thái tâm lý, cấu trúc không gian.
Tinh thần nghệ thuật đƣợc đề cập đến trong những hệ nhận thức đó, nhƣ là cảm
quan về mỹ học, hay dƣới góc độ mỹ học là cái đẹp thống nhất với cái tốt - trong ba
phạm trù Chân - Thiện - Mỹ. Sự hài hòa giữa con ngƣời với tự nhiên, giữa con
ngƣời với con ngƣời, sự công nhận trật tự tự nhiên và xã hội, không quá coi trọng
hình thức sáng tạo, mà coi trọng thần thái.
Ở khía cạnh tinh thần, mỹ cảm của ngƣời Việt, đặc tính dân gian, dân dã nổi
lên nhƣ một yếu tố quan trọng có tính chất tâm lý dân tộc để các nhà thiết kế vận
dụng. Đặc tính này mang sự hàm ý, sự tinh tế trong cảm nhận, thấy đƣợc ở các đồ
dùng của ngƣời Việt xƣa. Trong đó kích thƣớc đồ dùng, hình mẫu trang trí, và thẩm
mỹ đồ dùng đều toát lên vẻ giản dị bên ngoài, tinh tế bên trong và công năng kết
hợp nhuẫn nhuyễn với hình thức. Mỹ thuật truyền thống qua từng loại hình, vừa có
tính thống nhất, vừa riêng biệt, nhƣng tiêu chí đánh giá chung là phù hợp với tầm
vóc con ngƣời và nền kinh tế nông nghiệp Việt. Màu sắc: ƣa các màu trầm, tối (đen,
nâu, đỏ sẫm, vàng đất…), hoặc tƣơng phản trong quan niệm màu ngũ sắc (màu ngũ
phƣơng, ngũ hành), và hệ màu sắc gần với tự nhiên (tranh Đông Hồ, Hàng Trống).
Đƣờng nét, ƣa sự mềm mại, uyển chuyển, lặp đi lặp lại, có tính gợi ý, tƣợng trƣng,
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không mô tả. Về bố cục, không gian lấy không gian thấu thị phi điểu, tẩu mã và
không gian ƣớc lệ tƣợng trƣng hai chiều. Hình tƣợng trong ngôn ngữ nghệ thuật tạo
hình truyền thống luôn mang tính ƣớc lệ, tƣợng trƣng, không câu nệ vào cái đúng
của thị giác, mà căn cứ vào cái hiểu. Về biểu tƣợng, lấy cặp âm - dƣơng đối đãi để
thực hành tính đối xứng, trọng biểu tƣợng. Mặt khác, là tính “Hòa” và “tính hƣớng
nội” - hòa đồng với thiên nhiên, hài hòa với con ngƣời, và hƣớng vào tâm, hơn là sự
khác biệt về hình thức bên ngoài. Về kỹ thuật, là trọng thô mộc, đơn giản bên ngoài,
kỹ xảo và phức tạp bên trong (chạm khắc trang trí đình chùa và đồ dùng). Về cấu
trúc, là mạch lạc, xúc tích (tƣợng Phật), có thể phức tạp và đa hƣớng (phù điêu đình
làng). Đó là những đặc điểm của mỹ thuật truyền thống dân tộc Việt Nam, với tâm
điểm là mỹ thuật của làng xã Bắc Bộ ở thời phong kiến.
4. Về vai trò của Mỹ thuật truyền thống với Thiết kế đồ họa đương đại:
Thiết kế đồ họa là một sản phẩm văn hóa, đƣơng nhiên phải có văn hóa
nguồn làm nền tảng cho việc thiết kế. Tuy nhiên, yếu tố quyết định thẩm mỹ thiết
kế là do yếu tố kinh tế, chứ không phải văn hóa nguồn. Khi định hƣớng phong cách
thiết kế không do nhà thiết kế quyết định, mà do thị trƣờng, công ty, các hãng quyết
định, thì vấn đề bản sắc dân tộc chỉ có thể bàn đến trong từng trƣờng hợp.
Ở các nƣớc tiên tiến trên thế giới, nền sản xuất thuộc về các công ty, tập
đoàn kinh tế lớn quyết định, sản phẩm thƣờng mang tính chất toàn cầu, bán trên
toàn thế giới, nên thiết kế đồ họa mang tính toàn cầu vẫn là khuynh hƣớng phong
cách mạnh nhất, chứ không phải tính dân tộc. Về định hƣớng xây dựng và phát triển
phong cách dân tộc, thƣơng hiệu quốc gia, thì chỉ khi nền sản xuất dân tộc mạnh thì
khuynh hƣớng thiết kế đồ họa mang tính dân tộc mới có khả năng phát triển. Yếu tố
truyền thống dân tộc là một yêu cầu, một gợi ý, một mong ƣớc của nền thiết kế hiện
đại.
Ở Việt Nam, trong thời kỳ Bao cấp, Nhà nƣớc đƣa ra kế hoạch quản lý sản
xuất và phân phối sản phẩm, quản lý đến cả thiết kế quảng cáo, thiết kế đồ họa cho
sản phẩm đã tạo điều kiện cho khuynh hƣớng phong cách dân tộc phát triển. Trong

143

nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, phong cách dân tộc chỉ là một trong những khuynh
hƣớng của thiết kế đồ họa đƣơng đại. Việc phát triển khuynh hƣớng phong cách này
trong thiết kế đồ họa đƣơng đại sẽ đƣợc ngƣời tiêu dùng trong nƣớc dễ chấp nhận,
kích thích tiêu dùng hàng nội địa, góp phần tạo dựng thƣơng hiệu cho hàng hóa và
design dân tộc trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay.
Trong bốn khuynh hƣớng phong cách lớn của Thiết kế đồ họa hiện nay (cá
nhân, dân tộc, công ty/hãng, toàn cầu), thì phong cách cá nhân chú trọng đến đồ thủ
công (handmade), phần lớn xuất phát từ nền Mỹ thuật truyền thống dân tộc.
Tính dân tộc, yếu tố truyền thống là một vận dụng rộng đối với Thiết kế đồ
họa. Có thể vận dụng tinh thần, vận dụng hình thức, nhƣng trên hết, phải là sự thẩm
thấu, cảm thụ về tâm sinh lý dân tộc, gắn với thị hiếu tiêu dùng của chủ thể sáng
tạo. Việc vận dụng các yếu tố này ở mức độ nào cũng phải phù hợp với thị trƣờng,
với những đòi hỏi cụ thể về cung và cầu của xã hội đƣơng đại. Ở góc độ văn hóa,
“thiết kế tuyệt vời nhất là có gốc rễ từ văn hóa”, nhƣng ở góc độ kinh tế xã hội, thì
một sản phẩm thiết kế tốt là sản phẩm bán đƣợc nhiều cho khách hàng. Bởi vậy,
một sản phẩm thiết kế đồ họa không nhất thiết phải trông thấy rõ hình thức dân tộc,
nếu nhƣ sản phẩm đó không thể bán trên thị trƣờng. Ngƣợc lại, để khuyến khích
tiêu dùng hàng nội địa thì thẩm mỹ dân tộc là xu hƣớng tốt, bởi khách hàng thuộc
về dân tộc trƣớc tiên.
Việc vận dụng yếu tố truyền thống vào sản phẩm thiết kế đồ hoạ nhằm quảng
bá, phát triển thƣơng hiệu quốc gia luôn phải đi cùng với nâng cao chất lƣợng sản
phẩm hàng hoá. Khi đó, việc sản phẩm thiết kế có tính dân tộc sẽ đƣợc ngƣời tiêu
dùng hƣởng ứng. Điều này vƣợt quá phạm vi khả năng của các NTK. Tuy nhiên,
NTK cũng có vai trò nhất định trong vấn đề này. Đó là việc từng bƣớc đƣa yếu tố
văn hóa Việt vào sản phẩm thiết kế đồ họa.
5. Về việc vận dụng yếu tố mỹ thuật truyền thống trong Thiết kế đồ họa
đương đại: Một sản phẩm thiết kế đồ họa luôn có nguồn gốc quá khứ nhất định, bởi
các yếu tố trƣớc đó về thẩm mỹ, kỹ thuật và thói quen thị trƣờng. Tuy nhiên, thiết
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kế lại luôn đòi hỏi sự đổi mới, mà lại phải giữ lại tính thống nhất của thẩm mỹ
thƣơng hiệu đã quen dùng. Do đó, tiêu chí của một sản phẩm thiết kế đồ họa luôn là
một nhận diện cũ trong hình thức mới.
Trong Thiết kế đồ họa, các yếu tố hoa văn, biểu tƣợng, màu sắc…, cũng nhƣ
tinh thần của văn hoá nghệ thuật truyền thống đƣợc các họa sĩ, NTK tiếp nhận,
thẩm thấu trong quá trình học, nghiên cứu và sử dụng, tự nhiên đi vào tác phẩm sau
này của họ. Song, không phải bao giờ tính dân tộc cũng đƣợc thể hiện đúng nghĩa,
tỏ rõ bản sắc. Không nhất thiết cứ vẽ tháp Rùa, Khuê Văn Các, Cột cờ Hà Nội lên
bao bì, hay dùng hoa văn chạm khắc trên trống đồng đƣa lên sản phẩm thì ra tính
dân tộc. Cái đó mới dừng lại ở hình thức bên ngoài. Tinh thần mộc mạc, giản dị, gợi
tình, gợi cảm, hài hƣớc… và các biểu tƣợng quen thuộc là những phẩm chất trong
Mỹ thuật truyền thống Việt, nếu biểu hiện đƣợc trên sản phẩm thiết kế, sẽ có đƣợc
phẩm chất dân tộc nhất định, tƣơng tự nhƣ quan điểm của KTS. Kenzo Tange cho
rằng yếu tố truyền thống phải tham gia vào quá trình sáng tạo giống nhƣ chất xúc
tác trong phản ứng hoá học. Nó gợi mở, thúc đẩy quá trình sáng tạo của NTK nhƣng
không hiện diện trong tác phẩm ở dạng vật thể nguyên gốc, mà là những hình ảnh
của tinh thần văn hoá.
Yếu tố truyền thống và hiện đại có thể dung hòa đƣợc và tạo nên nét độc đáo
cho Thiết kế đồ họa Việt Nam hiện nay. Điều quan trọng là ở sự hiểu biết, ở tƣ duy
ý tƣởng và sự chọn lựa sao cho yếu tố truyền thống đó phản ánh đúng chức năng,
tƣơng hợp về ý nghĩa và yêu cầu nội dung của thiết kế mới. Thiết kế đồ họa ngày
nay, với ý nghĩa mới là “Thiết kế truyền thông” (Communication design), trên bảng
thông tin điện tử hay một đoạn phim quảng cáo, ngƣời ta có thể lồng ghép mọi hình
ảnh từ truyền thống đến hiện đại một cách dễ dàng, ngôn ngữ thiết kế trên màn hình
điện tử đã khác hẳn với ngôn ngữ đồ họa truyền thống. Bởi vậy, việc vận dụng Mỹ
thuật truyền thống vào Thiết kế truyền thông chủ yếu chỉ ở khía cạnh tinh thần.
Thời kỳ thiết kế bằng tay, việc vận dụng các yếu tố truyền thống vào thiết kế
đồ họa là khá dễ dàng, chủ động. Thời kỳ thiết kế bằng máy, để hỗ trợ thiết kế tốt
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hơn, rất cần những kho dữ liệu hình ảnh, biểu tƣợng, hoa văn hoạ tiết dân tộc, các
phông chữ tiếng Việt… đƣợc số hóa, phân loại, chƣơng trình hóa. Muốn đƣa tính
truyền thống và đƣơng đại vào sản phẩm thiết kế đồ họa, phải là một chƣơng trình
phát triển mang tính quốc gia, không chỉ của riêng NTK.
Trong thế kỷ XIX, lĩnh vực design trên thế giới nói chung, Thiết kế đồ họa
nói riêng có khuynh hƣớng hội tụ, giao thoa mạnh mẽ với các ngành nghệ thuật
khác (nhƣ mỹ thuật, phim ảnh, âm nhạc…). Thiết kế đồ họa sẽ thăng hoa cùng với
công nghệ tiên tiến, và điều này chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển trong tƣơng lai.
Trong những nỗ lực đó, Thiết kế đồ họa ngày nay cần xác định đƣợc một số những
mối quan tâm chung với các chủ đề: ranh giới và khả năng liên kết giữa các ngành
nghệ thuật với thiết kế đồ họa, tầm quan trọng của nội dung, sự tác động của công
nghệ tiên tiến, mong muốn kết nối cảm xúc, những hạn chế trong sáng tạo do, sự áp
đặt bởi phần mềm thiết kế, sự bất ổn của thƣơng mại hóa, sự cần thiết phải đơn giản
hóa thiết kế để gia tăng tốc độ nhận biết thông tin bằng tín hiệu hình ảnh, và cuối
cùng, là sự cần thiết phải phù hợp đạo đức trong thiết kế. Những vấn đề trên chƣa
từng đƣợc đặt ra cho ngành Thiết kế đồ họa đƣơng đại Việt Nam. Việc nghiên cứu
Thiết kế đồ họa đƣơng đại trong sự phát triển của văn hóa Việt Nam là cần thiết để
tạo ra mạch nối giữa quá khứ và hiện tại về mặt văn hóa tinh thần, vì trƣớc hay sau,
thì một nền sản xuất bao giờ cũng thuộc về một dân tộc cụ thể.
Mặc dù trong truyền thống, chƣa bao giờ đặt ra vấn đề tính dân tộc trong
nghệ thuật và chế tạo đồ thủ công, nhƣng lòng yêu nƣớc, ý thức dân tộc luôn
thƣờng trực trong con ngƣời Việt Nam. Mặt khác, là sự phát triển tƣơng đối riêng
biệt của các quốc gia cổ, khi quan hệ quốc tế về thƣơng mại rất hạn chế, thì sự bảo
lƣu dân tộc tính là đƣơng nhiên, trong những xã hội phát triển chậm, hàng trăm năm
không thay đổi. Nhƣng, thời đại công nghệ hiện tại, quá trình toàn cầu hóa đang có
xu hƣớng san phẳng không chỉ mọi mặt kinh tế, kỹ thuật mà cả về văn hóa. Một thứ
văn hóa toàn cầu đã xuất hiện từ lâu - đi cùng phƣơng tiện, nói cùng ngôn ngữ
(tiếng Anh), tiêu chung một đồng tiền (đô la), làm việc chung một kiểu cách (cao
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ốc, văn phòng), ăn mặc tƣơng tự…, dẫn đến một lối sống toàn cầu và tiêu thụ hàng
hóa mang phong cách toàn cầu, một thứ design quốc tế. Do đó, việc khai thác tinh
thần nghệ thuật dân tộc trong sáng tạo thiết kế mới là hết sức cần thiết, để xác lập
phong cách dân tộc trong Thiết kế đồ họa và khẳng định các thƣơng hiệu quốc gia.
Các mẫu mã truyền thống, trƣớc tiên chỉ phù hợp với xã hội xa xƣa, nếu khai
thác lại, thì chủ yếu lĩnh hội ở mặt tinh thần, do đó việc đúc kết các yếu tố thị hiếu,
thói quen, thẩm mỹ thị giác và công năng ở mỹ thuật truyền thống sẽ giúp cho thiết
kế hiện đại vừa có văn hóa dân tộc, vừa có công năng hiện đại. Chiếc áo dài đƣợc
thiết kế từ áo hai thân, tứ thân và năm thân truyền thống, nhƣng chú trọng việc nâng
cao ngực, và nở hông của phụ nữ hiện đại nên nhanh chóng trở thành một design
vừa truyền thống vừa hiện đại. Trong Thiết kế đồ họa đƣơng đại, họa sĩ thiết kế hay
designer còn phải phụ thuộc vào công ty (quản trị thiết kế ngày nay có quyền quyết
định lựa chọn mẫu thiết kế), nên tính thuyết phục của công năng, thẩm mỹ phù hợp
với công nghệ của công ty là cần thiết.
Xã hội hiện tại, bên cạnh hàng hóa có xu hƣớng toàn cầu, hàng hóa hand
made và thủ công mỹ nghệ đang trở thành một xu hƣớng có giá trị, tức là những
hàng độc bản và chế tác thủ công. Đây là miền đất phong phú để họa sĩ thiết kế đồ
họa khai thác lại yếu tố truyền thống vào đồ handmade mới. Loại hàng này không
phải dùng xong thì vứt đi nhƣ hàng công nghiệp nói chung mà đƣợc lƣu giữ nhƣ kỷ
vật, do đó tính bền chắc, sự độc bản của thiết kế, mang tinh thần của một nền văn
hóa là yếu tố chủ đạo của sản phẩm.
Nhƣ vậy, luận án đã khái quát đƣợc những lý luận cơ bản về Thiết kế đồ họa
Việt Nam trong mối liên hệ với Mỹ thuật truyền thống - một lĩnh vực còn chƣa có
những nghiên cứu hệ thống. Cho đến nay, ứng dụng của công nghệ thông tin và
những phần mềm máy tính đã mở rộng ý nghĩa của thiết kế đồ họa trên bình diện xã
hội và thƣơng mại, không chỉ dừng lại ở mặt phẳng tĩnh với hai chiều không gian
truyền thống. Song, cho dù phát triển thế nào, thì một sản phẩm thiết kế cũng phải
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mang tính lịch sử và sự sáng tạo cho tƣơng lai, nhƣ là “hai mặt” của design đƣơng
đại.
Thiết kế đồ họa (gọi một cách chính xác, là các tín hiệu đồ họa) ngày nay
thay đổi hàng ngày, hàng giờ, và ý tƣởng thiết kế tốt nhất luôn là sự gợi nhớ lịch sử
và tạo ra sự khác biệt trong tƣơng lai. Đó cũng là hai khía cạnh then chốt tạo nên
tinh thần của một thiết kế đồ họa từ truyền thống đến hiện đại. Điều đó càng khẳng
định việc khai thác tinh thần nghệ thuật truyền thống trong Thiết kế đồ họa đƣơng
đại là cần thiết để khẳng định các thƣơng hiệu Việt Nam với văn hóa và kinh tế dân
tộc.
Khi nghiên cứu bản sắc, truyền thống và dân tộc, trong đó sự cắt ngang giữa
các thế hệ dễ dàng dẫn đến sự mất bản sắc giữa quá khứ và hiện tại của con ngƣời
khi tham gia quá trình toàn cầu, mà hàng hóa (design) cũng chịu tác động không
nhỏ của quá trình này. Những thiết kế đồ họa cho thủ công truyền thống, đồ hand
made đƣơng đại, sản phẩm của các công ty trong nƣớc luôn cần sự hỗ trợ của các cơ
sở lý thuyết để có thể tạo ra các hình thức thẩm mỹ dân tộc, và vai trò của văn hóa
Việt Nam với hàng hóa và ngƣợc lại. Bốn khuynh hƣớng phong cách thiết kế: cá
nhân, dân tộc, công ty, toàn cầu đƣợc khẳng định và không có ranh giới tuyệt đối
(một sản phẩm có thể mang hai, ba đặc điểm phong cách) và việc mặt hàng nói rõ
đƣợc quốc gia sản xuất ra nó qua dáng vẻ thẩm mỹ là hết sức quan trọng.
Trong tƣơng lai, đây là vấn đề còn đƣợc đặt ra nhiều hơn, bởi vì lĩnh vực
design đang chiếm lĩnh toàn cầu với mọi ngành sản xuất, trong đó, thiết kế đồ họa
phủ lên đời sống cái vỏ thẩm mỹ của nó. Các ngành sản xuất nƣớc ta còn yếu trong
cạnh tranh với thị trƣờng và các công ty nƣớc ngoài, nên đẩy mạnh thiết kế đồ họa
mang tinh thần dân tộc là hết sức cần thiết. Thiết kế đồ họa tạo ra sức mạnh của
cạnh tranh, khi mà công nghệ đã chiếm lĩnh toàn bộ sản xuất ngày càng tinh tế và
có tính văn hóa hơn./
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GIẢI THÍCH MỘT SỐ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ
LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN
(1) Phân biệt Design - Mỹ thuật công nghiệp – Mỹ thuật ứng dụng
Khi khái niệm Design vào Việt Nam, thƣờng đƣợc gọi là MTƢD hay
MTCN. Tuy nhiên, trên thế giới, Design đƣợc dùng nhƣ một khái niệm rộng rãi, lớn
nhất là thiết kế kiến trúc, nhỏ nhất là thiết kế đồ dùng. Design hoàn toàn thuộc về
đời sống thị giác, tạm quy vào năm lĩnh vực nghệ thuật thị giác đƣợc ứng dụng
trong đời sống: kiến trúc (architech design), nội thất (interior design), tạo dáng công
nghiệp (industrial design), đồ họa (graphic design), thời trang (fashion design).
Thiết kế đồ họa thuộc lĩnh vực design.
*MTCN = Design công nghiệp (Industrial Design)
MTCN là hoạt động sáng tạo có mục đích thiết lập một môi trƣờng đồ vật
hài hòa thỏa mãn đầy đủ nhất các nhu cầu vật chất và tinh thần của con ngƣời. Mục
đích đó đạt đƣợc bằng cách xác lập các chất lƣợng hình thức của đồ vật tạo nên bởi
sản xuất công nghiệp” (Viện nghiên cứu khoa học thẩm mỹ kỹ thuật liên bang Liên
Xô cũ – theo Mỹ thuật Công nghiệp của phạm Đỗ Nhật Tiến, 1986)
MTƢD = Design ứng dụng (Applied design).
Công thức : 2D  2F = P+W
Design bằng các giải pháp của 2D tiến tới mục tiêu 2F thông qua P và W
2D

-Design & Decor (Thiết kế và Trang trí)

2F

- Function & Form (Công năng và Hình dáng)

P

- Product (Sản phẩm)

W

- Work (Tác phẩm)

*Phân biệt Design Công nghiệp và Design Ứng dụng
- Design công nghiệp = Design sản phẩm công nghiệp hàng loạt = MTCN
MTCN = Tạo dáng + Đồ họa  Sản phẩm công nghiệp
MTCN= Nhu cầu  Design Sản xuất  Bán hàng  Tiêu dùng
Mối quan hệ : Nhà thiết kế (Designer) Nhà sản xuất (Producer)  Khách
hàng hay Ngƣời tiêu dùng (Customer or Consumer).
- Design ứng dụng = Design tác phẩm ứng dụng đơn lẻ = MTƢD
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MTƢD = Nội thất + Thời trang  Tác phẩm nghệ thuật ứng dụng
MTƢD = Khách hàng  Đặt hàng Design  Sản xuất  Sử dụng
Mối quan hệ: Khách hàng - Nhà thiết kế
Mối quan hệ giữa MTCN và MTƢD
MTƢD = MTCN - Pr; MTCN = MTƢD + Pr [Pr – Producer Nhà sản xuất]
MTƢD = MTCN + W; MTCN = MTƢD – W [W – Work – Tác phẩm]
Nói cách khác, MTƢD có nền tảng là MTCN bởi vấn đề chế tạo sản phẩm
đƣa vào ứng dụng cụ thể trƣớc hết thuộc về lĩnh vực sản xuất (thƣờng là sản xuất
công nghiệp).
*Phân biệt Mỹ thuật ứng dụng (MTƢD) với Mỹ thuật tạo hình (MTTH)
Mỹ thuật tạo hình (Hội họa, Điêu khắc) là Công năng tinh thần.
Design (MTCN và MTUD) là Công năng vật chất + Công năng tinh thần.
Design= MTTH + MTCN + MTƢD
*Về ngôn ngữ của design: Design cũng sử dụng mọi yếu tố tạo hình (điểm,
đƣờng nét, mảng, hình thể, hình dáng, khối, không gian, màu sắc, họa tiết trang trí,
chất liệu…), dựa trên các nguyên tắc cơ bản của loại hình nghệ thuật thị giác nói
chung nhƣ: chính phụ, điểm nhấn, cân bằng, tƣơng phản, nhịp điệu, sức căng, tính
thống nhất…
*Về phong cách trong design: Là đặc trƣng nghệ thuật đặc sắc có tính đặc
thù, diễn tả tính cách một con ngƣời, một nhóm ngƣời, một dân tộc hay một thời
đại, chính là ảnh hƣởng của nó tới công cuộc phát triển thƣợng tầng kiến trúc tƣơng
lai. Phong cách cá nhân có thể tạo dấu ấn cho một trƣờng phái, phong cách nhóm
hay phong cách hãng. Trở thành văn hóa, phong cách mang tính quốc gia, vƣợt khỏi
biên giới một nƣớc, thành phong cách quốc tế, phong cách có thể trở thành phong
cách thời đại. Vấn đề phong cách luôn cần xem xét trên cơ sở văn hóa cá nhân, hay
cộng đồng và của xã hội [84, tr 28].
Trong design, vấn đề phong cách gắn nhiều hơn với vấn đề bắt chƣớc phong
cách. Sự bắt chƣớc trong phong cách, hay “styling” nhƣ trong design ngƣời ta vẫn
gọi không bao hàm yếu tố tiêu cực nào. Nó đƣợc sử dụng để thúc đẩy nhanh sự thay
đổi các hình thức kỹ thuật, để nhấn mạnh tính chất nhiều chức năng của đồ vật. Nó
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là phƣơng tiện cho các giải pháp hình tƣợng nghệ thuật. “Styling” trở thành nhân tố
điều tiết trong hệ thống trao đổi hàng hoá, ảnh hƣởng đến sự thay đổi các thị hiếu và
nhu cầu của con ngƣời. Để đấu tranh với sự bắt chƣớc phong cách trong design, cần
phải nghiên cứu động cơ các sở thích về thị hiếu và chức năng thẩm mỹ của con
ngƣời, thái độ của họ đối với các hình thức quá mới và môi trƣờng đồ vật xung
quanh thừa hƣởng từ quá khứ, nghiên cứu ý nghĩa biểu trƣng xã hội của các hình
thức đồ vật… Design không thể tách rời tình hình văn hoá, lịch sử thời đại mình.
Cái mà các nghệ sĩ tạo ra một cách hoàn toàn thành thật dƣới dạng những hình thức
“vĩnh cửu”, mang chức năng khách quan, một thời gian sau lại đƣợc coi nhƣ một
phong cách hạn hẹp, là dấu hiệu bề ngoài của một thời đại lịch sử đã qua.
(2). Thuyết Chuyển hóa luận và Nguyên lý phản truyền thống: Sau đại
chiến thế giới thứ hai, những năm 50, kiến trúc hiện đại Nhật Bản đƣợc đánh giá là
một cuộc cách mạng trong kiến trúc. Sự thay đổi này phải kể đến công lao của KTS
Antonin Raymond (Tiệp Khắc), nhà lý luận nghệ thuật Noboru Kawazoe và KTS
Noriaki Kurokawa trong việc xây dựng học thuyết Chuyển hóa luận. Thuyết chuyển
hóa luận có thể tóm tắt vào những điểm nổi bật sau: 1- Kiến trúc đƣờng phố, đó là
cái mà kiến trúc hiện đại phƣơng Tây đã bỏ qua, cần khôi phục lại giá trị của nó; 2Xã hội thông tin, từ đó sinh ra thành phố thông tin (metapolis) trong đó có các
không gian trống, các “lỗ văn minh”, ở đó sẽ sáng tạo ra thông tin; 3- Nội hiện
(interiorisation) nhằm “… tạo ra khả năng cho sự biến đổi hƣớng về giai đoạn tăng
trƣởng tiếp sau…” (Kurokawa); 4- Cấu trúc sơ cấp và thứ cấp, nhằm giữ đƣợc cái
cơ bản nhất trong thời gian dài trong quá trình có nhiều thay đổi; 5- Nguyên lý Phản
truyền thống.
(3) Kenzo Tange (1913 - 2005): Kenzo Tange (ngƣời Nhật) là một trong
những nhân vật tiêu biểu của nghệ thuật Kiến trúc thế kỷ XX. Lý thuyết và những ý
tƣởng sáng tạo của Kenzo Tange đã ảnh hƣởng cả một thế hệ KTS trên khắp thế
giới. Trong năm nội dung chính của thuyết Chuyển hóa luận, nguyên lý phản truyền
thống là quan điểm của Kenzo Tange đƣa ra, đề cập đến nguyên lý sáng tạo ở khía
cạnh hình thức của kiến trúc. Luận điểm này đã đƣợc ông kiên trì thể nghiệm bằng
các công trình kiến trúc nổi tiếng của mình.
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PHỤ LỤC 1
ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO VIỆT NAM THỜI PHÁP THUỘC (1865 – 1945)

H1.1: Một số quảng cáo thời Pháp thuộc – Sự tiếp nối tinh thần truyền thống bằng hình
ảnh, ngôn từ gần gũi, mộc mạc, dí dỏm, hài hƣớc. Việc tận dụng triệt để lời ăn tiếng nói
mang tính dân gian, dân dã vào trong quảng cáo đã góp phần giúp những quảng cáo này ăn
sâu vào tâm trí ngƣời đọc.
(Nguồn ảnh và nội dung: Nguyễn Ngọc Chính)
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Hình 1.2: Quảng cáo đèn Phoebus và hãng Shell trên tờ Phong Hóa
Tới đầu thế kỷ XX, với sự ra đời của nhiều tờ báo nhƣ “Đông Dƣơng tạp chí”, “Nam
Phong”, “Thực nghiệp”, số lƣợng quảng cáo in ở Hà Nội tăng lên nhanh chóng.
(Nguồn ảnh: http://kenh14.vn/kham-pha/tuyen-tap-quang-cao-thoi-phap-thuoc)

H1.3: Áp-phích quảng cáo cửa hàng đồ cổ La Perle (Trân Châu). Quảng cáo ghi rõ
những mặt hàng kinh doanh của cửa hàng nhƣ tƣợng Phật, lồng đèn, tranh ảnh, đồ sành sứ,
ngọc trai… Sự kết hợp giữa mô típ và ngôn ngữ trang trí truyền thống với phong cách,
kiểu chữ phƣơng Tây – Một biểu hiện của yếu tố truyền thống Việt trong sự giao lƣu, tiếp
biến văn hóa.
(Nguồn ảnh: http://kenh14.vn/kham-pha/tuyen-tap-quang-cao-thoi-phap-thuoc)
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ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO VIỆT NAM (1945 – 1954)

Hình 1.4: Những biển quảng cáo trên đƣờng phố Sài Gòn những năm 1950.
Ấn loát cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, khi nền thƣơng mại có xu hƣớng tƣ bản sơ khai
hình thành trong thời thuộc Pháp. Sách báo, tạp chí, vẽ tiền, bao bì và quảng cáo trong
khoảng 50 năm đầu thế kỷ XX cũng có thành tựu nhất định và nhất là sự bám sát vào đời
sống xã hội, sự sinh ra từ các yêu cầu xã hội của nó.
(Nguồn ảnh: http://kenh14.vn/kham-pha/tuyen-tap-quang-cao-thoi-phap-thuoc)
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ÁP PHÍCH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN (1945 - 1954)

Hình 1.5: Áp phích cổ động thời kháng chiến chống Pháp
Trong chiến tranh Cách mạng, tranh cổ động, tờ rơi, truyền đơn đã đƣợc sử dụng vô cùng
rộng rãi, chủ yếu do các họa sỹ trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng thiết kế, tinh thần
yêu nƣớc và xu hƣớng dân tộc rõ ràng và vô cùng sâu sắc.
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân - chụp tại Bảo tàng Cách mạng)
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H1.6: Thiết kế biểu trƣng và minh họa “truyện anh Ân” của Tôn Đức Lƣợng (1952)
Biểu trƣng và minh họa đƣợc thể hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh, màu sắc rất mộc mạc, giản
dị, gần gũi, dễ hiểu, mang đậm yếu tố dân tộc tính.
(Nguồn: Tƣ liệu cá nhân chụp tại Bảo tàng Cách mạng)
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ÁP PHÍCH CỔ ĐỘNG THỜI CHỐNG MỸ (1954-1975)

Hình 1.7: Một số áp phích cổ động thời kháng chiến chống Mỹ - Sự tiếp nối tinh thần
dân tộc ở đồ họa giai đoạn trƣớc: mộc mạc, giản dị trong biểu đạt hình, màu và khẩu ngữ.
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân - chụp tại Bảo tàng Cách mạng)
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ÁP PHÍCH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN (1975 – 1986)

Hình 1.8: Một số áp phích sau 1975 – Sự tiếp nối ngôn ngữ đồ họa truyền thống: cách
diễn đạt hình tƣợng khái quát, mộc mạc bằng ngôn ngữ mảng hai chiều không gian, lối tạo
hình, mô típ hình ảnh của tranh dân gian, màu sắc nhẹ nhàng, tinh tế, sử dụng màu pha có
tính êm dịu, đằm thắm, hơn là những màu nguyên sắc, tƣơng phản mạnh, gay gắt – những
đặc điểm đã có từ mỹ thuật truyền thống Việt.
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân - chụp tại Bảo tàng Cách mạng)
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TEM PHIẾU THỜI BAO CẤP (1975 – 1986)

Hình 1.9: Mẫu phiếu thực phẩm- thời Bao cấp
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu Viện Mỹ thuật cung cấp)

Hình 1.10: Mẫu tem lƣơng thực - thời Bao cấp
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu Viện Mỹ thuật cung cấp)
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MẪU MÃ BAO BÌ THỜI BAO CẤP (1975 - 1986)

Hình 1.11: Mẫu vỏ bao thuốc lá Ba Đình, Thăng Long- Thời Bao cấp.
(Nguồn ảnh: http://www.vietstamp.net/)

Hình 1.12: Mẫu vỏ bao thuốc lá Điện Biên, Tam Đảo- Thời Bao cấp.
(Nguồn ảnh: http://www.vietstamp.net/)
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Hình 1.13: Mẫu vỏ bao thuốc lá Trƣờng Sơn- Thời Bao cấp.
(Nguồn ảnh: http://www.vietstamp.net/)

Hình 1.14: Mẫu bao bì mứt Tết, hàng tết- Thời Bao cấp.
(Nguồn ảnh:http://xzone.vn/xa-hoi/nhung-tam-anh-hoai-niem-tet-thoi-bao-cap)
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THIẾT KẾ ĐỒ HỌA GIAI ĐOẠN ĐẦU SAU ĐỔI MỚI (1986 – 2000)

Hình 1.15: Thiết kế bìa sách của họa sĩ Lê Huy Văn (1986 -2000)
(Nguồn ảnh: Họa sĩ Lê Huy Văn cung cấp)

Hình 1.16: Thiết kế vỏ đĩa CD của họa sĩ Lê Huy Văn (1986 -2000)
(Nguồn ảnh: Họa sĩ Lê Huy Văn cung cấp)
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Hình 1.17: Thiết kế biểu trƣng Hội Nhà văn Việt Nam của họa sĩ Lê Huy Văn
Hình 1.18: Thiết kế logo Vina Cafe của họa sĩ Lê Huy Văn
(Nguồn ảnh: Họa sĩ Lê Huy Văn cung cấp)

Hình 1.19: Thiết kế biểu trƣng Hội Mỹ thuật Việt Nam
(Nguồn ảnh: Họa sĩ Lê Huy Văn cung cấp)
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THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THỜI KỲ MÁY TÍNH, KỸ THUẬT SỐ (2000 - nay)

Hình 1.20: Thiết kế biển hiệu
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu thiết kế do Công ty quảng cáo và thƣơng mại Đức Minh cung cấp)

Hình 1.21: Thiết kế poster quảng cáo
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu thiết kế do Công ty quảng cáo và thƣơng mại Đức Minh cung cấp)
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Hình 1.22: Thiết kế đồ họa các giao diện điện tử, game.
(Nguồn ảnh:Tƣ liệu cá nhân- chụp ngày 10/3/2015 tại khu vui chơi Royal city - Hà Nội)

Hình 1.23: Thiết kế đồ họa sân khấu kết hợp với nghệ thuật chiếu sáng
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu thiết kế do Công ty quảng cáo và thƣơng mại Đức Minh cung cấp)
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Hình 1.24: Thiết kế catalogue – hiệu ứng hình ảnh đƣợc hỗ trợ bởi các phần mềm đồ
họa trên máy tính
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu thiết kế do Công ty quảng cáo và thƣơng mại Đức Minh cung cấp)
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MỸ THUẬT TRUYỀN THỐNG – NỀN TẢNG TINH THẦN VÀ THẨM MỸ

“Gà đàn”

“Lợn đàn”

“Bé ôm vịt”
“Hứng dừa”
Hình 1.25: Tranh dân gian Đông Hồ - Những biểu hiện hiện của đặc tính dân dã, triết lý
âm dƣơng, tính phồn thực, những ƣớc vọng của cƣ dân nông nghiệp (đề tài “đông đàn dài
lũ”); tính chất hồn nhiên, lạc quan, yêu đời, dí dỏm, ẩn dụ; mô típ mang nhiều tính biểu
trƣng, biểu tƣợng; màu sắc tự nhiên (màu pha) tƣơi sáng, ấm áp, tạo hình và không gian
ƣớc lệ hai chiều, nét khoáng hoạt, gợi nhiều hơn tả, cho cảm nhận về khối và không gian…
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu Viện Mỹ thuật Việt Nam cung cấp)
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Hình 1.26: Một số mảng chạm điêu khắc đình làng TK 16, 17, 18 – Sự biểu hiện của
đặc tính dân gian, dân dã, phản ánh ƣớc vọng của cƣ dân nông nghiệp, tín ngƣỡng phồn
thực, sự lạc quan, yêu đời, dí dỏm, tạo hình mộc mạc, giản dị, gợi nhiều hơn tả, không gian
ƣớc lệ hai chiều (phi điểu, tẩu mã, đồng hiện, với cách nhìn đa hƣớng)...
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu Viện Mỹ thuật Việt Nam cung cấp)
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Rồng thời ý

Rồng thời Hồ

Rồng thời Trần

Rồng thời Lê

Rồng thời Mạc
Rồng thời Nguyễn
Hình 1.27: Mô típ Rồng (và hoa văn trang trí) qua các triều đại phong kiến – Đƣờng
nét tạo hình mềm mại, uyển chuyển, nặng tính biểu tƣợng
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu Viện Mỹ thuật Việt Nam cung cấp)
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Hình 1.28: Điêu khắc tƣợng Phật giáo Việt Nam qua các triều đại phong kiến – Sự hài
hòa, cân đối về tỷ lệ, uyển chuyển mềm mại trong đƣờng nét tạo hình, đậm chất thiền, chất
nữ tính, hƣớng nội và gần gũi, mộc mạc giản dị bên ngoài, tinh tế bên trong, tƣơng đối
giống nhau về hình thức bên ngoài, khác nhau về cảm nhận . Màu sắc: các màu trầm ấm
nhƣ nâu, đen, gụ, đỏ sậm, vàng ánh kim...
(Nguồn ảnh: tƣ liệu Viện Mỹ thuật Việt Nam cung cấp)
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Hình 1.29: Một số vật dụng thƣờng ngày trên chất liệu gốm hoa nâu
Sự mộc mạc, gần gũi ở phom dáng, thô mộc giản dị bên ngoài, tinh tế bên trong, tiện dụng
về công năng, cái đẹp vừa vặn, cân đối, ổn định, hoa văn trang trí tính chất gợi nhiều hơn
tả, màu sắc chủ đạo: nâu, vàng, trắng ngà.
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu Viện Mỹ thuật Việt Nam cung cấp)
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Hình 130: “Ngũ Hổ” - Tranh dân gian Hàng Trống
Biểu hiện của triết lý âm dƣơng, tôn giáo tín ngƣỡng, những ƣớc vọng của cứ dân nông
nghiệp, quan niệm về màu ngũ phƣơng, ngũ hành của ngƣời Việt.
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu Viện Mỹ thuật Việt Nam cung cấp)

183

PHỤ LỤC 2

Hình 2.1: Một số minh họa Tạp chí Ngày Nay của Nguyễn Gia Trí và Tô Ngọc Vân
trong bộ sƣu tập của ông Nguyễn Mạnh Phúc
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu của nhà sƣu tập Nguyễn Mạnh Phúc)
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Hình 2.2: Tranh cổ động “Công nông binh sĩ”- Ty Văn hóa Thái Nguyên
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu chụp tại Bảo tàng Cách mạng)

Hình 2.3: Tranh cổ động Năm Kỷ Sửu, toàn dân thi đua diệt giặc đói - Ty Văn hóa
Hà Bắc (1949) - Bức họa vẽ hình theo đúng cách mà ngƣời Đông Hồ vẫn làm, hình vẽ
phẳng hai chiều, trên không gian để trống, có khung bao toàn tranh, những hình động vật
trong tranh khác cũng giống các con vật gà lợn Đông Hồ.
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu chụp tại Bảo tàng Cách mạng)
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Hình 2.4: Tranh cổ động Năm Kỷ sửu, toàn dân thi đua diệt giặc Pháp
Ty Văn hóa Hà Bắc (1949)
(Nguồn: Tƣ liệu chụp tại Bảo tàng Cách mạng)

Hình 2.5: Tranh cổ động Năm Kỷ sửu, toàn dân thi đua học chữ để diệt giặc dốt.
Ty Văn hóa Hà Bắc (1949)
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu chụp tại Bảo tàng Cách mạng)
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Hình 2.6: Thiết kế thƣơng hiệu cà phê Trung Nguyên
(logo, poster trong không gian trƣng bày, đồng phục nhân viên)
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân chụp tại cửa hàng cà phê Trung Nguyên
- số 3 phố Ngô Quyền Hà Nội, tháng 9/2014)
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Hình 2.7: Thiết kế thƣơng hiệu cà phê Trung Nguyên (poster, quảng cáo truyền hình,
bao bì, tem nhãn in trên quà lƣu niệm)
(Nguồn ảnh: tƣ liệu cá nhân- chụp tại cửa hàng cà phê Trung Nguyên
- số 3 phố Ngô Quyền Hà Nội, tháng 9/2014)
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Hình 2.8: Thiết kế thƣơng hiệu cà phê Trung Nguyên (poster quảng cáo tạp chí, quà
tặng, bao bì một số dòng sản phẩm)
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân- chụp tại cửa hàng cà phê Trung Nguyên
- số 3 phố Ngô Quyền Hà Nội, tháng 9/2014)
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Hình 2.9: Mẫu thiết kế vỏ bao thuốc lá Thăng Long
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân chụp sản phẩm thực)

Hình 2.10: Mẫu thiết kế vỏ bao thuốc lá Vinataba đang thịnh hành
(Nguồn ảnh: http://baophapluat.vn/Utilities/)
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Hình 2.11: Thiết kế bao bì, tem nhãn một số mặt hàng tiêu dùng Việt Nam
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân - chụp tại siêu thị Metro 9/2014)
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Hình 2.12: Mẫu bao bì sản phẩm tƣơng cà ngoại nhập - Châu Âu (bên trái) và
mẫu bao bì sản phẩm tƣơng cà Việt Nam (bên phải)
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân - chụp tại siêu thị Metro 9/2014)

Hình 2.13: Mẫu bao bì sản phẩm Bim Bim cho trẻ em của Nhật Bản (trái) và
của Việt Nam (bên phải)
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân - chụp tại siêu thị Metro 9/2014)
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Hình 2.14: Tem nhãn rƣợu Captan Morgan của Jamaica
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân - chụp tại siêu thị Metro 9/2014)

Hình 2.15: Bao bì, tem nhãn rƣợu vang Đà Lạt của Metro và rƣợu Vodka Hà Nội
(Nguồn ảnh: tƣ liệu riêng của tác giả luận án - chụp tại siêu thị Metro 9/2014)
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Hình 2.16: Tem nhãn rƣợu Vodka Hà Nội với một số đặc điểm phù hợp thẩm mỹ dân
tộc nhƣ: hình, màu tinh giản, nhã nhặn, không quá cầu kỳ, rƣờm rà, chọn lọc biểu tƣợng
truyền thống phù hợp tính chất hàng hóa và nội dung thông điệp của sản phẩm.
Hình 2.17: Bao bì, tem nhãn nƣớc mắm Chin su Nam Ngƣ có phom dáng, hình ảnh,
màu sắc, kiểu chữ giản dị, khúc triết, dễ đọc, dễ hiểu, rõ nội dung thông tin sản phẩm, ƣa
nhìn.
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân - chụp tại siêu thị Metro 9/2014)

Hình 2.18: Thiết kế thƣơng hiệu bánh trung thu Long Đình
Thiết kế thƣơng hiệu bánh trung thu Long Đình với một số đặc điểm phù hợp thẩm truyền
thống: màu sắc, nền nã, êm dịu, hoa văn tinh tế, trang nhã, đƣờng nét tạo hình uyển
chuyển, kiểu chữ không tinh vi cầu kì, độ dày vừa phải, dễ đọc, hình tƣợng khái lƣợc, cô
đọng mà hiệu quả, tận dụng tối đa ý nghĩa và vẻ đẹp của khoảng trống và nhịp của hình
bằng ngôn ngữ thể hiện mặt phẳng hai chiều, không lạm dụng kỹ thuật, kỹ xảo đồ họa quá
nhiều.
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân - chụp tại trung tâm thƣơng mại Vincom 9/2014)
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Áp phích “Bồi dƣỡng lực lƣợng nhân dân, lực lƣợng kháng chiến sản xuất và tiết kiệm”
và “Mừng Mậu Ngọ, đƣợc mùa to”

Minh họa bìa báo thiếu niên Tiền Phong

Truyện tranh “Con sáo biết nói”
Hình 2.19: Một số thiết kế Đồ họa của họa sĩ Ngô Mạnh Lân
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân chụp tại triển lãm đồ họa Ngô Mạnh Lân, tháng 8/2014)
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Truyện tranh Thánh Gióng

Truyện tranh Đám cƣới chuột

Bìa và minh họa Chuyện Trê Cóc
Hình 2.20: Một số minh họa của họa sĩ Ngô Mạnh Lân (1986 –nay)
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân - chụp tại triển lãm đồ họa Ngô Mạnh Lân, tháng 8/2014)
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Bìa sách Những biểu tƣợng đặc trƣng trong văn hóa truyền thống Việt Nam

Thiết kế bìa sách Ngàn năm thƣơng nhớ đất Thăng Long

Thiết kế bìa sách Ngàn năm thƣơng nhớ đất Thăng Long
Hình 2.21: Một số thiết kế đồ họa bìa sách của họa sĩ Ngô Xuân Khôi
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu của họa sĩ Ngô Xuân Khôi)
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Thiết kế bìa sách Chùa Dâu - Lịch sử và truyền thuyết

Thiết kế bìa sách Đại chí Vĩnh Phúc
Hình 2.22: Một số thiết kế đồ họa của họa sĩ Ngô Xuân Khôi
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu của họa sĩ Ngô Xuân Khôi)
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LÛÚÅ
C SÛÃNÛÚÁ
C VIÏ åT BÜÆ
NG TRANH

Doân g sûãViï åt tröi xuöi tûâthûúån g nguöìn lõch sûã,
thuúãcha Laåc Long Quên kï ët duyï n cuân g meåÊ u Cú.
Tûâquaákhûáxa xûa à êîm maâu huyï ìn tðch, nûúác Viï åt à aätraãi qua xiï ët
bao biï ën cöëthùng trêìm . Nhûän g dêëu chên cha öng tûângaây múãnûúác
vêîn coân lûu laåi trong thùèm sêu têm höìn dên töåc.
Vaâta haäy tòm xem, nhûän g boán g daán g naâo cuãa ngaây
höm qua vêîn coân thêëp thoaán g trong doân g chaãy höm nay…

LÔØ
I: HIEÁ
U MINH - HUYEÀ
N TRANG / HIEÄ
U ÑÍNH: DÖÔNG TRUNG QUOÁ
C
MINH HOÏA : TAÏHUY LONG

“Dên ta phaãi biï ët sûãta - Cho tûúân g göëc tðch nûúác nhaâViï åt Nam” (HöìChðMinh)

www.nxbkimdong.com.vn - www.facebook.com/nxbkimdong

6131400010047

Giá: 68.000đ

Hình 2.23: Thiết kế bìa và minh họa của Tạ Huy Long
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu thiết kế cá nhân của họa sĩ Tạ Huy Long)
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Hình 2.24: Thiết kế lịch Tết Việt Nam (trái) và lịch Tết Trung Hoa (phải)
(Nguồn ảnh:http://taomauviendong.com/Block-lich-2015_2_197.html
http://www.alibaba.com/product-detail/2014-House-Design-Traditional-ChineseFook_1183731452.html)

Hình 2.25: Thiết kế mẫu bao bì Pho mai Bò cƣời - nguyên xuất sứ của Pháp (bên trái) và
mẫu thiết kế cho pho mai Con bò cƣời Việt Nam (ở giữa) và pho mai Bò đeo nơ (bên phải)
của Vinamilk Việt Nam.
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân chụp sản phẩm thực
tại siêu thị Fivimax- 15/4/2014)
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Hình 2.26: Nguyên mẫu vỏ hộp bánh Chocopie của tập đoàn Orion Confectionery
Hàn Quốc( hình bên trái) và Chocopie của Bibica Việt Nam (hình giữa) và
LongPie của Việt Nam (hình bên phải): chỉ khác tên thƣơng hiệu và hình ảnh chiếc
bánh, màu sắc thƣơng hiệu chỉ khác nhau về kích cỡ bao bì, bố cục, phong cách bệ nguyên
xi.
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân chụp sản phẩm thực tại siêu thị Fivimax- 15/4/2014)

`
Hình 2.27: Mẫu vỏ hộp bánh Trung thu truyền thống của Hải Hà Kotobuki sử dụng
hình ảnh, mẫu trang trí, chữ Trung Hoa, Nhật Bản.
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân chụp sản phẩm thực tại đại lý Hải Hà Kotobuki Trƣơng Định
Hà Nội - 15/4/2014)
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Hình 2.28: Bao bì và tem nhãn thƣơng hiệu rƣợu vodka của
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu thiết kế do Công ty quảng cáo và thƣơng mại Đức Minh cung cấp)

Hình 2.29: Bao bì gạo Nhật Bản (trái) và Thái Lan (phải)
(Nguồn ảnh: http://glopaco.vn)
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Hình 2.30: Thiết kế bìa báo, tạp chí cuối TK XIX, đầu TK XX (1865 -1945)
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân chụp tại triển lãm báo chí xƣa và nay
tại Hà Nội, ngày 7/4/2014)
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Hình 2.31: Thiết kế bìa báo, tạp chí (1945 -1975)
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân chụp tại triển lãm báo chí xƣa và nay
tại Hà Nội, ngày 7/4/2014)
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Hình 2.32: Thiết kế bìa báo, tạp chí (1945 -1975)
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân chụp tại triển lãm báo chí xƣa và nay
tại Hà Nội, ngày 7/4/2014)
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PHỤ LỤC 3
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ĐƢƠNG ĐẠI NHẬT BẢN

Hình 3.1: Bao bì mì ăn liền Nhật Bản sử dụng hình tƣợng búp bê truyền thống
vào thiết kế.
(Nguồn ảnh: [101])

Hình 3.2: Bao bì hộp Trà Ô Long- sử dụng màu sắc, hoa văn và hệ biểu tƣợng
truyền thống vào mẫu thiết kế.
(Nguồn ảnh: [101])
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Hình 3.3: Hộp đựng trà Kokesh
(Nguồn ảnh: http: www.pinterest.com)

Hình 3.4: Logo hãng Hello Kitty – hình tƣợng các nhân vật hoạt hình nhƣ là
những biểu tƣợng văn hóa đƣơng đại- “ truyền thống mới” của Nhật Bản.
(Nguồn ảnh: http: www.pinterest.com)
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Hình 3.5: Một số bao bì Nhật Bản – Các NTK Nhật Bản đã vận dụng khai thác
triệt để hình dáng, màu sắc, chất liệu, kỹ thuật đan lát, đóng gói bao bì từ nghệ thuật
thủ công truyền thống…và các biểu tƣợng văn hóa truyền thống và đƣơng đại vào
mẫu mã bao bì hàng hóa.
(Nguồn ảnh: http://www.thepulsemag.com/wordpress/2012)
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Hình 3.6: Poster quảng cáo của Ikko Tanaka – một trong những điển hình cho
vận dụng tinh thần nghệ thuật truyền thống vào thiết kế đồ họa hiện đại (màu sắc,
mô típ, biểu tƣợng truyền thống đƣợc kết hợp với ngôn ngữ thiết kế hiện đại).
(Nguồn ảnh: www.designishistory.com/1960/ikko-tanaka).
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THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ĐƢƠNG ĐẠI TRUNG QUỐC

Hình 3.7: Thiết kế truyền thông cho sự kiện Thế vận hội mùa hè tại Bắc Kinh 2008
Một ví dụ điển hình cho việc áp dụng thành công yếu tố văn hóa, nghệ thuật truyền
thống vào thiết kế đồ họa hiện đại. Sự thành công rực rỡ của lễ khai mạc Thế vận
hội mùa hè tại Bắc Kinh – 2008 một mặt khẳng định vai trò của thiết kế đồ họa thiết kế truyền thông trong việc đem lại giá trị kinh tế, văn hóa của quốc gia.
(Nguồn ảnh: www.facebook.com/notes/nguyên-hƣng/đại-cƣơng-bài-thuyết-trìnhnghệ-thuật-thị-giác-việt-nam)
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H3.8: Một số mẫu bao bì, vỏ hộp và lịch Tết sử dụng lại những mô típ trang
trí, biểu tƣợng và màu sắc liên quan đến đời sống tâm linh phƣơng Đông.
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu cá nhân)
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Hình 3.9: Mô típ hoa sen trong nghệ thuật trang trí truyền thống và trong logo
hãng hàng không Vietnam Airline
(Nguồn ảnh: www.khanhhoathuynga.wordpress.com/2009/09/08/hoa-sen-trang-tri,
www.google.com.vn/lô+gô+hãng+hàng+không+vietnam+airline)

Hình 3.10: Logo hãng hàng không Vietnam Airline
(Nguồn ảnh: http://vietnamairlines.hanoi.vn/vietnam-airlines-lam-moi-logo-air5071.html)
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Hình 3.11: Thiết kế đồ họa của Huỳnh Hiếu Nhân (họa sĩ thiết kế đồ họa thế hệ
8x) – Sự kết hợp mô típ hoa văn gốm Pháp Lam Huế với những biểu tƣợng mới về
thành phố và giới trẻ Sài Gòn trong nhiều vật dụng tiếp thị, giới thiệu về Sài Gòn
hiện đại.
(Nguồn ảnh: Tƣ liệu do NTK.Huỳnh Hiếu Nhân cung cấp)
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Hình 3.12: Logo Hội nghị Thƣợng đỉnh các nƣớc có sử dụng tiếng Pháp, Hà
Nội - Tác giả Thủy Liên (1997) – Logo là một sự kết hợp thành công giữa yếu tố
truyền thống và hiện đại bằng thủ pháp tƣơng phản- thống nhất, vốn đã có trong
nghệ thuật trang trí cổ của ngƣời Việt. Sử dụng một loạt các yếu tố tƣởng nhƣ đối
nghịch (màu rực rỡ với trang nhã, trầm mặc, biểu tƣợng truyền thống kết hợp với
hiện đại, yếu tố phƣơng Đông với phƣơng Tây, tối giản với chi tiết, tĩnh với
động…), lô gô đã đem lại sự thú vị, hấp dẫn về mặt thị giác, cũng nhƣ thành công
trong thể hiện thông điệp nội dung, ý nghĩa biểu tƣợng.
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Hình 3.13

