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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, tranh cổ động (TCĐ) là thể loại
nghệ thuật đồ họa có dấu ấn đậm nét không chỉ về giá trị nghệ thuật, mà còn ở
giá trị tuyên truyền, cổ động các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa của đất
nước. TCĐ Việt Nam có tính biểu đạt nghệ thuật với sự khái quát cao về hình
tượng, bố cục, màu sắc. Nội dung tuyên truyền của TCĐ sâu sắc, sức chuyển
tải thông điệp mạnh mẽ. Với thành tựu nghệ thuật đặc sắc, TCĐ Việt Nam đã
và đang trở thành đối tượng xem xét thu hút nhiều nhà nghiên cứu ở các lĩnh
vực khác nhau, trong đó tập trung chủ yếu ở lĩnh vực mỹ thuật.
Từ sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đến năm 2015, TCĐ Việt Nam
đã trải qua những giai đoạn phát triển liên tục. Mỗi giai đoạn đều để lại dấu ấn
mạnh mẽ và đóng góp quan trọng trong tiến trình của mỹ thuật nước ta, vào
thành công chung của cách mạng Việt Nam trên những mặt trận khác nhau.
Đây cũng là quá trình 70 năm TCĐ đi qua và để lại những thành tựu rực rỡ,
được ghi nhận bởi xã hội, mà những năm sau đó chưa đạt tới.
Tham gia góp phần quan trọng vào những giá trị rực rỡ ấy của TCĐ
còn có nghệ thuật đồ họa chữ. Chữ đã trở thành yếu tố, phương tiện truyền
thông điệp và tạo hình thể hiện đặc trưng ngôn ngữ của TCĐ Việt Nam cùng
hình tượng, màu sắc, bố cục chuyển biến xuyên suốt quá trình hình thành và
phát triển qua các thời kỳ chiến tranh cách mạng, đến xây dựng và phát triển
đất nước, hội nhập với thế giới ngày nay. Chữ được thể hiện ở mỗi tác phẩm
đều cho thấy sự sáng tạo và cảm xúc nghệ thuật trong mục tiêu truyền tải
thông điệp. Sự thể hiện chữ trong TCĐ nước ta đã được nâng lên thành nghệ
thuật đồ họa, do phương pháp thể hiện chữ rất đặc trưng về đường nét, bố cục
và màu sắc từ các thủ pháp đồ họa. Đồ họa chữ ở đây là hình thức biểu đạt
chữ một cách có ý đồ sáng tạo, thích ứng với các ý tưởng và mục đích, trường
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hợp cụ thể của TCĐ. Ngoài vai trò truyền tải thông điệp nội dung tuyên
truyền cổ động dưới dạng câu chữ, đồ họa chữ còn tham gia vào quá trình tạo
hình hình thể, gợi liên tưởng về hình ảnh hay làm nền cho các hình tượng và
tổ chức bố cục tác phẩm. Hơn thế, chữ trở thành phương tiện tạo hình hình
tượng chủ đạo đạt tính biểu tượng trong tác phẩm. Đồ họa chữ đã làm gia tăng
đáng kể cho thẩm mỹ thị giác và tính năng tuyên truyền của TCĐ Việt Nam,
làm nên điểm khác biệt lớn của TCĐ Việt Nam so với TCĐ nước ngoài.
Cho dù đồ họa chữ có đóng góp đáng kể trong quá trình phát triển và
tạo dựng các giá trị nghệ thuật của TCĐ, song đến hiện tại hầu như nó bị bỏ
ngỏ trong nghiên cứu về TCĐ Việt Nam. Ở góc độ lý luận và lịch sử mỹ
thuật, trong những công trình, bài báo khoa học về TCĐ Việt Nam, các nhà
nghiên cứu trong và ngoài nước chủ yếu đề cập đến các khía cạnh tạo hình
hình thể, hình tượng nghệ thuật, bố cục, chủ đề nội dung. Ở góc độ văn hóa
học hay xã hội học, các công trình chỉ tập trung vào tác động của TCĐ về mặt
tuyên truyền, cổ động, về vị trí đặt để tác phẩm trong mối quan hệ với không
gian.... Ở khía cạnh giá trị thẩm mỹ và chức năng tuyên truyền, các tác giả
thường xoay quanh tìm hiểu, nêu bật giá trị hình tượng, bố cục, màu sắc là
chủ yếu. Chưa có những đề cập trực tiếp và mang tính hệ thống về đồ họa chữ
và các đặc điểm, giá trị của nó trong tác phẩm TCĐ. Xuất phát từ các vấn đề
thực tế của TCĐ Việt Nam và đồ họa chữ - một khía cạnh chưa được quan
tâm nghiên cứu như vậy, NCS thấy rằng đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam giai
đoạn 1945 - 2015 là vấn đề nghiên cứu bổ ích và cần thiết. Sự cần thiết của
vấn đề nghiên cứu không chỉ nằm ở chính đối tượng đồ họa chữ, mà còn góp
phần thấu hiểu giá trị tổng thể của TCĐ Việt Nam - một thể loại nghệ thuật
tuyên truyền hàm chứa hai thành tố quan trọng và gắn bó mật thiết: hình
tượng và chữ. Đề tài của luận án hướng tới mục tiêu làm rõ những giá trị của
đồ họa chữ trong hệ giá trị của TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015 thông
qua những minh chứng thực tiễn và kiến giải khoa học. Từ đó bổ sung vào
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phần khuyết thiếu bấy lâu nay trong nghiên cứu về TCĐ Việt Nam nói riêng,
cho chuyên ngành lý luận và lịch sử mỹ thuật nước ta nói chung. Bên cạnh đó,
việc tổng hợp phân tích, nghiên cứu các hình thức biểu đạt của đồ họa chữ ở
TCĐ Việt Nam để nhìn nhận lại tính kế thừa, phát huy giá trị bản sắc dân tộc
trong sáng tác của các họa sỹ trước đây. Từ đó đúc rút kinh nghiệm cho lớp
họa sỹ trẻ hiện nay trong áp dụng những nền tảng công nghệ hình ảnh mới
cho sáng tác TCĐ, đặc biệt ở vấn đề sử dụng và sáng tạo đồ họa chữ.
Đề tài luận án tiến sỹ chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật Đồ họa
chữ trong tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015 hy vọng sẽ phát
hiện, phân tích, kiến giải và đánh giá được các dạng thức biểu hiện, mối quan
hệ với các yếu tố tạo hình khác và đặc biệt là giá trị của đồ họa chữ trong
TCĐ thuộc phạm vi nghiên cứu.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Phân tích, kiến giải giá trị nghệ thuật đồ họa của chữ với vai trò là yếu
tố tạo hình, thông qua các dạng thức biểu hiện kí hiệu đồ họa: thông tin ngôn
ngữ, biểu hiện gợi hình, kiến tạo hình tượng và biểu tượng trong quá trình
biến chuyển phong cách của TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015.
Phát hiện những quy luật cảm thụ thị giác trong thủ pháp tạo hình, giải
pháp xử lý bố cục và truyền tải thông điệp màu sắc của đồ họa chữ trong mối
quan hệ biện chứng với phong cách tạo hình của tác phẩm.
Nhận định đặc điểm nghệ thuật và luận giải vai trò, ý nghĩa của tính kế
thừa mỹ thuật dân tộc, sự tiếp biến mỹ thuật thế giới của đồ họa chữ trong
định hướng thẩm mỹ TCĐ Việt Nam giai đoạn này.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam trong các
giai đoạn từ 1945 đến 2015 với nhiệm vụ cụ thể sau:
Tổng hợp, phân tích tài liệu liên quan đến đồ họa chữ, TCĐ để biện giải
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và xác định các thuật ngữ, khái niệm sử dụng trong đề tài. Xử lý và vận dụng
kết quả khoa học từ các tài liệu chuyên ngành và liên ngành, nhằm tìm hiểu,
phát hiện quá trình định hình, phát triển đồ họa chữ trong tác phẩm TCĐ ứng
với bối cảnh mỗi giai đoạn cách mạng và mỹ thuật Việt Nam từ 1945 đến 2015.
Xác định và lựa chọn hệ thống các tác phẩm TCĐ tiêu biểu để chứng
minh các dạng thức biểu hiện của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam dựa trên
tham chiếu, áp dụng luận điểm phù hợp rút ra từ các lý thuyết ký hiệu học, cơ
sở lý luận mỹ thuật học qua phân tích tác phẩm.
Biện giải sự biểu hiện đồ họa chữ trong tác phẩm TCĐ Việt Nam giai
đoạn từ 1945 - 2015 qua các dạng thức kí hiệu thông tin ngôn ngữ, kí hiệu gợi
hình, kí hiệu hình tượng và kí hiệu biểu tượng. Dựa vào hiệu quả thị giác qua
xử lý sáng tạo kiểu dáng, bố cục, màu sắc chữ để chỉ ra các đặc điểm và giá trị
nghệ thuật của đồ họa chữ trong TCĐ.
So sánh tương quan tạo hình để làm sáng rõ mối quan hệ giữa chữ với
hình tượng và quá trình chuyển biến của đồ họa chữ trong TCĐ qua các giai
đoạn từ 1945 đến 2015. Việc nhận diện mối quan hệ biện chứng giữa đồ họa chữ
với phong cách tạo hình hình thể của TCĐ được thực hiện bằng phương pháp
phân tích, so sánh các yếu tố tạo hình trong tương quan tổng thể của tác phẩm.
Nhận định đặc điểm và đánh giá thành tựu, giá trị của đồ họa chữ và
đóng góp của nó đối với quá trình phát triển của TCĐ Việt Nam. Đặc điểm
nghệ thuật, giá trị của đồ họa chữ được xác định thông qua khảo cứu quá trình
dung hợp giữa truyền thống nghệ thuật dân gian dân tộc và tiếp biến ngôn ngữ
TCĐ thế giới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam.
Cụ thể là nghiên cứu các dạng thức biểu hiện kí hiệu đồ họa và đặc điểm, giá trị
nghệ thuật của chữ trong chức năng thông tin ngôn ngữ, tạo hình hình thể và
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kiến tạo hình tượng, biểu tượng trong TCĐ.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu đồ họa chữ trong phạm vi các tác phẩm có sự thể
hiện chữ một cách tiêu biểu cho mỗi dạng thức biểu hiện kí hiệu đồ họa.
Những TCĐ được lựa chọn để khảo sát là những tác phẩm được sáng tác và
ghi nhận trong giai đoạn 1945 - 2015. Chúng thuộc các tuyển tập tác phẩm
TCĐ uy tín, tin cậy do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn, biên soạn
và xuất bản từ năm 2000 đến nay. Bên cạnh đó là các TCĐ nổi bật được in
trong những vựng tập của các Bộ, Ngành, Hội mỹ thuật Việt Nam, Ủy ban
nhân dân và Hội mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trong các bộ sưu tập của
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để giải quyết các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, nghiên
cứu sinh (NCS) áp dụng những phương pháp nghiên cứu như sau.
4.1. Phương pháp thống kê
Với số lượng lớn tác phẩm thu thập từ các vựng tập theo tiêu chí đặt ra
của vấn đề và phạm vi nghiên cứu, phương pháp khảo sát, thống kê nhằm
phân định được loại hình tài liệu và xác suất của TCĐ Việt Nam có sử dụng
đồ họa chữ làm yếu tố tạo hình thông qua việc thiết lập các bảng, biểu. Liệt kê
các dạng thức biểu hiện kí hiệu đồ họa của chữ trong mối liên hệ hữu cơ với
phong cách tạo hình tác phẩm. Đồng thời, thu thập được các số liệu cần thiết
mang tính chất định lượng để có thể xem xét tỷ trọng đồ họa chữ trong kết
cấu tác phẩm ứng với từng thời kỳ của giai đoạn nghiên cứu từ 1945 – 2015.
4.2. Phương pháp phỏng vấn sâu
Trong nghiên cứu khoa học, đối với dạng đề tài và vấn đề nghiên cứu
thuộc lĩnh vực nghệ thuật có tính ứng dụng cao như TCĐ, phương pháp
phỏng vấn chuyên gia sẽ giúp NCS tìm kiếm sự đồng thuận và khách quan
trong nghiên cứu, tránh sự nhận định chủ quan, tư biện. Để làm sáng tỏ các
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vấn đề của Đồ họa chữ trong tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015,
ý kiến của các chuyên gia từng có nhiều hoạt động liên quan về TCĐ, nghệ
thuật chữ là chân xác và cần thiết. Họ là những tác giả có nhiều thành tích
trong sáng tác, nghiên cứu TCĐ Việt Nam, đồng thời tham gia giảng dạy lĩnh
vực này tại các trường Đại học, quản lý hoạt động chuyên môn tại các hội
nghề nghiệp thuộc lĩnh vực mỹ thuật… Hơn ai hết, họ có những nhận định,
đánh giá xác thực về TCĐ Việt Nam nói chung và vấn đề nghiên cứu của luận
án nói riêng.
4.3. Phương pháp so sánh
Phương pháp này hướng tới phân tích các biểu hiện tạo hình và sự tham
gia của đồ họa chữ vào quá trình sáng tạo làm nên đặc điểm, giá trị nghệ thuật
của đồ họa chữ trong TCĐ. Sau phân tích sẽ tiến hành so sánh sự biểu hiện,
hiệu quả thẩm mỹ của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam ở các giai đoạn khác
nhau. Cùng với đó là đối chiếu để tìm ra sự chuyển biến của các dạng thức
biểu hiện đồ họa chữ trong mối quan hệ với phong cách tác phẩm TCĐ.
4.4. Phương pháp tiếp cận liên ngành
Là phương pháp nghiên cứu dựa trên hướng tiếp cận liên ngành, để sử
dụng tham khảo những kết quả khoa học của một số ngành có mối liên hệ với
nhau, bổ khuyết cho nhau. TCĐ Việt Nam hình thành và biến đổi trên nền
tảng của loại hình mỹ thuật. Bên cạnh sự tác động của bối cảnh lịch sử, chính
trị, bản sắc văn hóa dân tộc, tính cộng đồng đã làm nên nét đặc trưng khác
biệt. Vì thế, việc nghiên cứu đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam, luận án cần
phương pháp nghiên cứu liên ngành lịch sử, văn hóa, kí hiệu học nghệ thuật.
4.5. Phương pháp tổng hợp
Nhằm tổng hợp, hệ thống hóa một cách khoa học các kết quả của
những phương pháp nghiên cứu trên: khảo sát, thống kê, phỏng vấn, so sánh,
tiếp cận liên ngành. Từ đó thiết lập và xác định đúng các nội dung cốt lõi cần
được giải quyết logic và khoa học được đặt ra của đề tài luận án.

7

Hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học này vừa đảm bảo cho
cả hai mặt về định lượng và định tính, phù hợp với trường hợp nghiên cứu về
Đồ họa chữ trong tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015.
5. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu
5.1. Câu hỏi nghiên cứu
Nghiên cứu về đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam là nghiên cứu về một đối
tượng chuyên biệt trong một tác phẩm tạo hình mang tính năng truyền thông
dưới phương thức tuyên truyền, cổ vũ, có tác động đến nhiều tầng lớp xã hội ở
phạm vi rộng. Việc nghiên cứu này nằm trong diện nghiên cứu cái “A” nằm
trong cái “B”, xem xét nó trên cơ sở quan điểm về mối quan hệ biện chứng giữa
thành phần và một tổng thể chứa đựng nó. Vậy, vấn đề đặt ra là:
1. Ngoài chức năng cốt lõi là phương tiện ngôn ngữ thông tin tuyên
truyền, đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015 còn có vài trò
là yếu tố tạo hình. Khi có thêm chức năng tham gia tạo hình, hình thức của đồ
họa chữ trong TCĐ Việt Nam giai đoạn này được biểu hiện như thế nào, với
các dạng thức nào?
2. Qua quá trình phát triển 70 năm của TCĐ từ 1945 đến 2015 với
những thay đổi về nội dung chủ đề, phong cách, bút pháp tạo hình, thì đồ họa
chữ trong TCĐ có mối quan hệ như thế nào với tạo hình hình thể, hình tượng?
3. Với những phân kỳ khá rõ của TCĐ chính trị - xã hội Việt Nam, đồ
họa chữ trong TCĐ có đặc điểm gì, chuyển biến như thế nào qua mỗi giai
đoạn ngắn và tạo nên những giá trị gì cho bản thân nó và TCĐ Việt Nam giai
đoạn 1945 - 2015 nói chung?
5.2. Giả thuyết nghiên cứu
1. Thực tế TCĐ Việt Nam và quá trình nghiên cứu bước đầu của đề tài
cho thấy rằng, đồ họa chữ được thể hiện trong TCĐ Việt Nam nói chung, giai
đoạn 1945 - 2015 nói riêng không chỉ mang chức năng ngôn ngữ cổ động,
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tuyên truyền với hình thức sắp xếp câu, từ, giãn dòng, ngắt dòng để tạo ra sự
tiếp nhận thông tin thông thường hay tinh thần khẩu khí của thông điệp cổ
động, cổ vũ. Qua thời gian, cùng sự phát triển của ngôn ngữ và phương pháp
sáng tác TCĐ, đồ họa chữ đã dần có thêm vai trò là yếu tố tạo hình. Nó không
chỉ tham gia vào kiến tạo bố cục, nhịp điệu của tác phẩm mà còn trở thành
yếu tố tạo hình có khả năng gợi liên tưởng về hình thể, về ý niệm hình ảnh,
yếu tố biểu hình, tạo dựng hình tượng, biểu tượng trong tác phẩm TCĐ.
Những chức năng ấy của đồ họa chữ được biểu đạt thông qua các thủ pháp bố
cục câu chữ, cụm chữ, hay biến đổi hình của chữ để tạo liên tưởng về hình
thể, hình tượng, biểu tượng cụ thể thuộc chủ đề tác phẩm.
Trong TCĐ Việt Nam giai đoạn này, đồ họa chữ được biểu hiện với các
dạng thức mang tính ký hiệu bằng các yếu tố tạo hình của đồ họa như: đường
nét, hình mảng, màu sắc có tính chắt lọc. Các dạng thức biểu hiện của đồ họa
chữ khá phong phú, nảy sinh và tồn tại, phát triển song hành là chủ yếu. Song
ở mỗi giai đoạn của TCĐ, sự biểu hiện của đồ họa chữ có những khác biệt do
sự xuất hiện mới hay được áp dụng nhiều hơn của mỗi dạng thức. Tuy phong
phú, nhưng quá trình lịch sử TCĐ Việt Nam từ 1945 đến 2015 cho thấy đồ
họa chữ chủ yếu được biểu hiện với ba dạng thức. Đó là dạng thức biểu hiện
thông tin ngôn ngữ, dạng thức gợi hình hay biểu hình, dạng thức biểu hiện
hình tượng và biểu tượng. Đây cũng là các cấp độ biểu hiện của đồ họa chữ từ
quá trình sử dụng chữ mang chức năng thông tin ngôn ngữ đến sáng tạo hình,
nét của chữ để có thêm chức năng kép, không chỉ biểu đạt ngôn từ mà còn gợi
liên tưởng hay kiến tạo hình tượng, biểu tượng cho chủ đề nội dung tác phẩm
TCĐ. Ở dạng thức kí hiệu đồ họa biểu hình, kí hiệu đồ họa biểu tượng, chữ
được biến đổi hay cài gắn, lồng ghép thêm hình ảnh, hình tượng mang ý niệm
rõ về nội dung tuyên truyền, cổ động. Không chỉ có vậy, bên cạnh xử lý hình
thể, các tác giả còn gia tăng nhịp điệu đọc, ý nghĩa hình tượng, biểu tượng mà
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chữ tạo nên thông qua các giải pháp màu sắc trong tổng thể TCĐ.
Các dạng thức kí hiệu đồ họa mà chữ biểu hiện trong TCĐ Việt Nam
giai đoạn 1945 - 2015 có tính nghệ thuật tạo hình cao, biểu đạt thị giác mạnh,
tạo tính đa chức năng của chữ, làm nhân lên sức biểu đạt thông tin và hiệu quả
tuyên truyền của tác phẩm TCĐ.
2. Qua quá trình phát triển về chủ đề nội dung, về phong cách và kỹ
thuật thể hiện TCĐ suốt 70 năm từ 1945 đến 2015, đồ họa chữ luôn là thành
phần gắn kết hữu cơ với các yếu tố tạo hình hình thể, hình tượng trong TCĐ
Việt Nam, cùng nhau tạo tính thẩm mỹ và phục vụ mục đích tuyên truyền, cổ
vũ một cách nhanh và hiệu quả nhất. Do đó nó tồn tại trong mối quan hệ biện
chứng với phong cách tạo hình, hòa sắc của các thành phần khác nhằm đem
lại sự gắn kết chung của một tổng thể tác phẩm thị giác phục vụ mục đích cổ
động, tuyên truyền về các vấn đề, nhiệm vụ chính trị, xã hội, văn hóa của đất
nước ở mỗi giai đoạn cụ thể. Với phương pháp sáng tác đi từ việc tìm và xây
dựng hình thể trước rồi mới tìm hình thức biểu đạt của chữ sau, các tác giả
TCĐ luôn có hai cách để thể hiện đồ họa chữ trong tác phẩm. Một là tạo sự
tương đồng về phong cách tạo hình giữa chữ với các hình thể, hình tượng
thông qua sự nhất quán về bút pháp, màu sắc. Hai là tạo ra sự tương phản giữa
phần chữ và phần hình trong tranh nhằm đem lại sự kịch tính hay kích thích
thị giác mạnh để thu hút người xem. Sự tương phản được thể hiện qua đối lập
của các cặp: nét - mảng, cứng - mềm, thanh - đậm, nặng - nhẹ của hình; nóng
- lạnh hay đậm nhạt đen - trắng của phối hợp màu sắc.
3. TCĐ Việt Nam là phương tiện tuyên truyền bằng hình thức nghệ
thuật thị giác, được định hình và phát triển theo các giai đoạn của lịch sử đấu
tranh bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng đất nước. Ở mỗi giai đoạn, điều kiện
và nhiệm vụ để sáng tác TCĐ không giống nhau, phụ thuộc vào điều kiện
kinh tế, chính trị, xã hội và quan niệm về nghệ thuật, về thẩm mỹ cụ thể ở mỗi
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giai đoạn. Chính các yếu tố đó đã tạo nên đặc điểm của đồ họa chữ ở mỗi giai
đoạn khác nhau của TCĐ. Những đặc điểm khác nhau ấy là minh chứng cho
sự chuyển biến của đồ họa chữ trong cả quá trình kế thừa di sản tạo hình dân
tộc và tiếp biến ngôn ngữ TCĐ quốc tế. Theo đó, kết quả của quá trình tiếp
thu yếu tố ngoại sinh và phát huy bản sắc dân tộc trong sáng tạo đồ họa chữ
cũng làm nên và gia tăng giá trị thẩm mỹ cùng giá trị tuyên truyền của TCĐ
Việt Nam so với các thể loại đồ họa khác và TCĐ nước ngoài.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6.1. Ý nghĩa khoa học
Kết quả nghiên cứu của đề tài phản ánh khía cạnh tiếp cận mới trong
hướng nghiên cứu chuyên sâu về một đối tượng riêng biệt trong tổng thể tác
phẩm TCĐ Việt Nam ở giai đoạn rực rỡ và đa dạng, phong phú về cách biểu
đạt nghệ thuật tạo hình.
Đây là công trình khoa học đầu tiên mang tính hệ thống kiến giải toàn
diện các biểu hiện của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam dưới góc độ lý luận
và lịch sử mỹ thuật. Các vấn đề của đề tài được giải quyết theo một cách mới,
dựa trên sự liên thông các cơ sở lý luận, lý thuyết thuộc các ngành khoa học
như: mỹ thuật học, ký hiệu học, tiếp biến văn hóa.
Với cách giải quyết như vậy, có thể thấy luận án là công trình đầu tiên
xác định các dạng thức biểu hiện của đồ họa chữ một cách tường minh và
khách quan. Đó là các dạng thức biểu hiện thông tin ngôn ngữ, dạng thức biểu
hiện hình thể (biểu hình), dạng thức biểu hiện hình tượng, biểu tượng chứa
đựng ý nghĩa nội dung và mục đích thông tin tuyên truyền, cổ động. Đây cũng
là các cấp độ biểu hiện của đồ họa chữ mang tính quy luật từ đơn giản đến
phức tạp, từ đơn nghĩa đến đa nghĩa, từ một chức năng thành đa chức năng.
Quy luật này của đồ họa chữ phổ biến không chỉ ở TCĐ mà còn ở các thể loại
đồ họa khác có yếu tố chữ và hình song song tồn tại.
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Kết quả của đề tài đã xác định đặc điểm, giá trị của đồ họa chữ trong
TCĐ Việt Nam và sự khác biệt của TCĐ Việt Nam so với các nước. Qua đó
cho thấy những chuyển biến ngày một cao về nghệ thuật tạo hình và tuyên
truyền thông qua quá trình tiếp biến, dung hòa các yếu tố nội sinh và ngoại
sinh của TCĐ nước ta.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Thành công của đề tài góp phần bổ sung nguồn tư liệu nghiên cứu về
TCĐ, về nghệ thuật chữ vốn đang hạn chế ở Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu
của luận án góp phần đánh giá phương pháp sáng tác TCĐ thời gian đã qua để
rút kinh nghiệm cho sáng tác thể loại này về sau. Bên cạnh đó kết quả của đề tài
cho thấy vai trò của chữ trong sáng tác TCĐ quan trọng không kém phần hình và
cách làm gia tăng ý nghĩa, hiệu quả thực tiễn trong sáng tác TCĐ Việt Nam hiện
nay. Đặc biệt là việc tìm tòi, khai thác ngôn ngữ tạo hình mới trong tư duy sáng
tạo tác phẩm nghệ thuật thị giác nói chung và đồ họa chữ trong TCĐ nói riêng.
Nghiên cứu này có thể làm tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác đào
tạo và nghiên cứu về TCĐ, đồ họa chữ. Đóng góp một tài liệu chuyên khảo
khoa học về cơ sở lý luận và thực tiễn của một yếu tố tạo hình trong tác phẩm
thuộc chuyên ngành đồ họa, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học
tập…về đồ họa chữ nói riêng và đồ họa chữ trong tác phẩm nghệ thuật đồ họa
nói chung.
7. Cấu trúc luận án
Nội dung luận án gồm có: Ngoài phần mở đầu (11 trang), kết luận (4
trang), tài liệu tham khảo (10 trang), phụ lục (92 trang). Nội dung chính luận
án có 146 trang được chia làm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát
về tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015 (49 trang).
Chương 2: Các dạng thức biểu hiện của đồ họa chữ trong tranh cổ động
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Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015 (52 trang).
Chương 3: Một số bàn luận về đồ họa chữ trong tranh cổ động Việt Nam
giai đoạn 1945 - 2015 (45 trang).
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Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ
KHÁI QUÁT VỀ TRANH CỔ ĐỘNG VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 1945 - 2015
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Nghiên cứu về đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015
là đề tài chuyên biệt, hoàn toàn mới, chưa có tác giả nào đề cập. Tuy nhiên, để
giải quyết một cách khách quan và khoa học các vấn đề nghiên cứu đặt ra,
việc tìm hiểu và chỉ ra lợi ích của những công trình đi trước liên quan đến đối
tượng nghiên cứu của đề tài luận án là cần thiết. Lượng công trình, bài viết
liên quan đến đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là khá lớn và đa
dạng, đa chiều. Do vậy, ở đây NCS sẽ khái quát về chúng theo hai nhóm liên
quan đến từng đối tượng khảo cứu của đề tài là đồ họa chữ và TCĐ.
1.1.1. Những tài liệu nghiên cứu về đồ họa chữ liên quan đến đề tài
luận án
Trong loại hình Đồ họa, chữ vừa là một thể loại độc lập, vừa được sử
dụng như phương tiện ngôn ngữ song hành cùng phương tiện hình ảnh để tạo
ra tác phẩm mang tính truyền thông hoặc ứng dụng vào đời sống xã hội. Bản
thân chữ được tạo nên bởi yếu tố đồ họa đường nét. Chính vì vậy nó cũng có
nhiều khả năng cho những sáng tạo mới thông qua ứng biến và khai thác ngôn
ngữ đường nét của nó để tạo ra hình thể mang tính ẩn dụ và liên tưởng. Cho
nên đồ họa chữ cũng là đối tượng nghiên cứu được quan tâm nhiều và thường
xuyên. Từ trước đến nay, trên thế giới và ở Việt Nam đã có không ít tài liệu
nghiên cứu về đồ họa chữ. Những tài liệu này đã đóng góp quan trọng vào
thành tựu chuyên ngành lý luận lịch sử mỹ thuật nói chung và chuyên biệt cho
đồ họa chữ. Để có cái nhìn bao quát về tình hình nghiên cứu của đề tài, việc
tìm hiểu và khái quát các công trình nghiên cứu liên quan đồ họa chữ để tiếp

14

thu, kế thừa những kết quả khoa học có giá trị của các nhà nghiên cứu đi
trước là hết sức cần thiết.
- Tài liệu tiếng Việt nghiên cứu về đồ họa chữ
Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, chữ viết được hình thành và phát triển
trên một hành trình dài của nền văn minh nhân loại và ngày càng được cải tiến
nhằm bắt kịp tư duy con người trong thời đại mới. Hiện nay, một trong các hệ
chữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới là chữ gốc La Tinh và Tiếng Việt là
ngôn ngữ được biểu đạt bởi hệ thống chữ viết này.
Nghệ thuật tạo hình có quá trình phát triển với những trào lưu thay đổi,
thay thế nhau trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử nhân loại. Quá trình đó có
ảnh hưởng rõ nét và mang tính quyết định đến sự hình thành kiểu dáng của
chữ và đồ họa chữ. Nghệ thuật Phục Hưng ở Châu Âu với sự kiện Gutenberg
phát minh và cho ra đời công nghệ in nhân bản tại Đức năm 1455 đánh dấu
bước chuyển dịch từ bản thảo viết tay (manuscript) sang sách in trên toàn
châu lục này để từ đó lan tỏa khắp thế giới. Điều này cũng là bước chuyển
quan trọng từ chữ viết tay sang chữ in của hệ chữ gốc La Tinh. Chữ in mới ra
đời cần có một quy tắc tạo hình riêng cho nó, tuân thủ các nguyên tắc đọc và
kết cấu đường nét biểu hiện ngôn ngữ đồ họa. Từ đây, chức năng thứ hai của
chữ xuất hiện, phá vỡ ranh giới của cấu trúc ngôn ngữ, biểu lộ dấu hiệu của
tín hiệu, kí hiệu đồ họa và dần trở nên yếu tố tạo hình quan trọng trong kết
cấu tổng thể của các loại hình, loại thể thuộc nghệ thuật đồ họa. Đó chính là
chất liệu để chữ trở thành đồ họa chữ.
Ở nước ta, chữ Quốc ngữ dần được hoàn thiện trên cả hai phương diện
cơ bản vốn có là ngôn ngữ tượng thanh và thị giác. Theo nhà nghiên cứu
(NNC) Trương Quốc Bình trong chuyên đề “Mỹ thuật Việt Nam trong bối
cảnh lịch sử văn hóa Việt Nam” (2015) cho rằng:
Chữ Quốc ngữ là loại chữ mượn chữ cái La Tinh để ghi âm tiếng
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Việt. Do người Pháp cũng thấy sự tiện lợi ở sự sử dụng chữ
Quốc ngữ này trong việc truyền bá tư tưởng của họ nên các
trường dạy tiếng Quốc ngữ bắt đầu được thành lập, và chữ Quốc
ngữ được dùng trong văn bản giấy tờ chính thức, được sử dụng
trên báo chí ấn phẩm.
Qua tìm hiểu, từ trước tới nay đã có nhiều tài liệu xoay quanh chữ Quốc
ngữ được những học giả tên tuổi của Việt Nam nghiên cứu. Tuy nhiên khía cạnh
biểu hiện thẩm mỹ của chữ trong tác phẩm nghệ thuật đồ họa nói chung và trong
TCĐ Việt Nam nói riêng cho đến hiện tại chưa được nghiên cứu chuyên sâu.
Trong đó là một số tài liệu thiên về sưu tập các kiểu chữ theo dòng lịch sử chữ
viết trên thế giới hoặc đề cập đến sự biểu hiện giá trị thẩm mỹ trong các thể
loại, loại hình của đồ họa ứng dụng. Tiêu biểu như các tài liệu: Tìm hiểu dáng
chữ gốc La Tinh (1994) của NNC Nguyễn Viết Châu [13], Nguồn gốc và nghệ
thuật chữ của tác giả Việt Trung [84], Chữ trang trí và quảng cáo - từ cổ điển
đến hiện đại (1993) của NNC Hồ Xuân Hạnh [25], Hành trình chữ viết của
NNC Lê Minh Quốc (2000) [69]. Nội dung của các công trình trên bàn về đồ
họa chữ trong trang trí, thiết kế mỹ thuật, đặc biệt là chủ thể nghiên cứu đã
chạm đến đối tượng và vấn đề nghiên cứu của luận án. Các tác giả đã tập
trung xác định phương thức và tính biểu hiện nghệ thuật thị giác, bên cạnh
chức năng ghi âm vốn có của chữ gốc La Tinh thông qua kiểu dáng tạo hình
mang tính đồ họa của chữ. Trong cuốn Chữ trang trí và quảng cáo - từ cổ
điển đến hiện đại tác giả viết: “Chữ Quốc ngữ ta xuất xứ từ chữ La Tinh.
Nhiều nước trên thế giới cũng dùng chữ La Tinh làm quốc ngữ. Từ lâu, chữ
La Tinh đã du nhập vào nước ta với nhiều kiểu dáng” [25]. Tài liệu này là một
sưu tập, trình bày, dẫn giải về phương pháp sáng tác kiểu chữ mới và tính
năng ứng dụng đồ họa chữ cơ bản trong trang trí các loại hình đồ họa quảng
cáo ở nước ta giai đoạn trước năm 1993, thời điểm xuất bản cuốn sách.
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Tìm hiểu sâu hơn về chức năng của chữ, trong cuốn Nghệ thuật đồ họa
(1995), NNC mỹ thuật Nguyễn Trân, người có nhiều đóng góp cho hệ thống
lý luận và giáo trình mỹ thuật tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của
chữ trong TCĐ như sau: “… kẽ chữ cũng là thành phần kết cấu hết sức quan
trọng đối với TCĐ; Chữ kẽ cần được rõ, ngắn, súc tích và đậm nét, sao cho
thực gắn với hình tượng miêu tả, với nội dung tranh” [83, tr.21].
Cuốn Khám phá Typography do nhóm giảng viên Trường Đại Học FPT
dịch từ Exploring Typography của Tova Rabinowitz (2015) [81] là tài liệu
chuyên sâu về tạo hình đồ họa chữ, giới thiệu các thủ pháp khai thác chức
năng biểu hiện hình thể của nó trong nghệ thuật đồ họa hiện đại. Tài liệu cũng
cho thấy mảng đồ họa kỹ thuật số đã làm dịch chuyển nhanh chóng vai trò của
đồ họa chữ trên những phương tiện đòi hỏi tính tương tác cao của đồ họa
động. Đặc biệt, trong cuốn sách này, các nguyên tắc tạo hình, bố cục và diễn
đạt thông điệp màu sắc trong sáng tạo và vận dụng đồ họa chữ đối với thiết kế
đồ họa hiện đại được xem xét dưới góc độ lý thuyết tiếp nhận tâm lý thị giác
Gestalt. Tương tự, cuốn Thiết kế quảng cáo (2006), do Ngô Thanh Phượng
dịch từ The design of advertising của NNC Roy Paul Nelson [70], có nội dung
khá đầy đủ từ cơ bản đến chuyên sâu, từ cứ liệu lịch sử đến luận giải vấn đề
cốt lõi của thiết kế đồ họa. Ở phần kiến thức “Làm việc với kiểu chữ” tác giả
đề cập đến một số trong 20 nguyên tắc của David Ogilvy (người sáng lập của
Ogilvy & Mather, và được gọi là "Cha đẻ của quảng cáo") [70, tr.193]. Qua
đây, luận án tiếp nhận được các nguyên tắc trong giải pháp xử lý kiểu chữ.
Nội dung chính của công trình là hệ thống cơ sở lý luận về phương pháp sáng
tạo, giải pháp ứng dụng chữ vào các thể loại đồ họa, đặc biệt là phần đồ họa
chữ trong áp phích.
Bên cạnh tài liệu sách chuyên khảo, một số đề tài luận án tiến sỹ có đối
tượng nghiên cứu gần với đề tài luận án của NCS cũng là nguồn tham chiếu
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hữu ích. Đó là các luận án nghiên cứu về poster quảng cáo, tranh quảng cáo
ngoài trời, áp phích quảng cáo thương mại…, mà có bàn luận về nghệ thuật
chữ. Cùng với đó là đề tài luận án nghiên cứu chuyên biệt về nghệ thuật chữ
trong thiết kế bìa sách. Những nhận định trong các luận án: Yếu tố hậu hiện
đại trong poster quảng cáo tại Việt Nam của Nguyễn Thị Việt Hà (2017),
Nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở thành phố Hà nội từ 1986 đến nay
của Hoàng Minh Của (2019), đều cho rằng: bản thân chữ đã là một tác phẩm
nghệ thuật trọn vẹn, từ ngữ đã bao hàm thông tin và có niêm luật nhất định,
bao gồm một hệ thống ký hiệu thông tin thị giác mang tính quy ước, chữ được
sử dụng để biểu đạt hình ảnh, hình tượng, tạo nên một giải pháp đem lại sự
đột phá trong ngôn ngữ tạo hình tác phẩm [24, tr.85]; và đặc điểm chung của
tranh quảng cáo ngoài trời và TCĐ ở giai đoạn đầu đều mang dấu ấn của
phương pháp kẽ chữ bằng tay và đó là nét đặc trưng tạo hình làm nên phong
cách chung của tác phẩm [16, tr.64].
Hướng nghiên cứu về đồ họa chữ trong một thể loại của nghệ thuật đồ
họa, có luận án Nghệ thuật chữ trong thiết kế bìa sách giai đoạn 2005 - 2015
ở Việt Nam của Bùi Quang Tiến [80]. Trọng tâm của luận án, luận giải nghệ
thuật chữ là thành tố quan trọng của nghệ thuật đồ họa nói chung và trong
nghệ thuật thiết kế bìa sách nói riêng. “Nghệ thuật chữ trong thiết kế đồ họa là
khi chữ được dung nạp thêm chức năng biểu hiện hình tượng bằng việc vận
dụng những nguyên lý thiết kế đồ họa về tâm lý học nghệ thuật là chính” [80].
Tác giả luận án đã nêu ra và lý giải các nguyên tắc của nghệ thuật chữ và
phương cách nhận diện nó trong thiết kế bìa sách. Từ kết quả này NCS đã tiếp
thu một số luận cứ, luận giải làm điểm tựa cho việc giải quyết các vấn đề liên
quan đến chức năng, các dạng thức biểu hiện của đồ họa chữ trong TCĐ.
Bên cạnh những công trình mang tính hệ thống như nêu trên về đồ họa
chữ còn có những bài viết của các tác giả sáng tác và nghiên cứu về nó. Đó là
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các bài viết liên quan trực tiếp đến nghệ thuật chữ (Typography) của họa sỹ
Lê Thân “Chữ và nghệ thuật chữ trong thiết kế truyền thông hiện đại” (2016)
[74], và nhiều bài viết của các NNC mỹ thuật đã in trong trong Kỷ yếu hội
thảo Đồ họa ứng dụng (2002) [60]. Ở đây, tập hợp những bàn luận và nhận
định có tính đa chiều đi sâu vào giá trị nghệ thuật chữ bên cạnh vai trò thông
tin trong tranh tuyên truyền, TCĐ Việt Nam qua các thời kỳ.
- Tài liệu tiếng nước ngoài nghiên cứu về đồ họa chữ
Công trình về nghệ thuật chữ được luận án quan tâm là Type: The
Secret history of letters (Lịch sử bí mật của con chữ), của tác giả Simon
Loxley (2004) [110]. Tác giả đã kể câu chuyện lịch sử của nghệ thuật chữ
thông qua những cột mốc đáng chú ý của chữ viết trên thế giới ở mỗi thời kỳ,
phân tích từng kiểu dáng chữ gắn liền với từng trường phái nghệ thuật từ cổ
điển đến hiện đại. Điểm quan trọng là tác giả đã cho thấy những dấu hiệu của
nghệ thuật chữ dưới dạng thức “kí hiệu” đồ họa khi con chữ được biến đổi
thành hình tượng nghệ thuật để biểu đạt ý niệm nào đó. Các phân tích có ý
nghĩa giúp đề tài luận án xác định luận điểm chữ sử dụng trong TCĐ Việt
Nam là một yếu tố tạo hình nghệ thuật.
Tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật chữ Typography
Referenced (Nghệ thuật chữ tham chiếu) (2012) được biên soạn bởi Allan
Haley cùng cộng sự - những nhà thiết kế chữ [87]. Họ đưa ra các tác phẩm có
sử dụng đồ họa chữ làm yếu tố tạo hình và thiết lập những phương pháp sáng
tạo, vận dụng nghệ thuật chữ trong các loại hình đồ họa. Tài liệu nhấn mạnh về
mối liên hệ, khả năng tương tác thị giác giữa nghệ thuật chữ và các yếu tố tạo
hình khác trong tác phẩm đồ họa là không giới hạn. Tài liệu này giúp NCS tiếp
thu được phương cách nhận diện và xác định giá trị của đồ họa chữ, nhằm xác
lập quy luật biểu hiện kí hiệu đồ họa ở từng dạng thức của đồ họa chữ trong
TCĐ Việt Nam.
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Cuốn Virtual Typography (Nghệ thuật chữ ảo) (2009) của NNC
Matthias Hillner có cách tiếp cận mới hơn về dạng biểu hiện thị giác của đồ
họa chữ. Đó là hiệu quả mang tính ảo giác mà nghệ thuật chữ mang lại. Ông
cho rằng, “Nghệ thuật chữ có thể được hiểu như là sự diễn giải hình ảnh của
ngôn ngữ nói và do đó, nó hoạt động trên đường biên giới giữa hình ảnh và
văn bản” [100]. Hiệu ứng ảo của đồ họa chữ được phân tích khá thuyết phục
thông qua những thiết kế biểu hiện thẩm mỹ thị giác qua tính ảo của chữ trong
sự biến chuyển ở từng trường phái nghệ thuật như: Tân cổ điển, Lãng mạn,
Hiện thực, Ấn tượng, Dã thú, Biểu hiện, Lạp thể, Da da, Siêu thực, Trừu
tượng, Pop art, Op art... Tài liệu này cho thấy tính nghệ thuật của đồ họa chữ
luôn song hành cùng sự chuyển biến các phong cách nghệ thuật ở mỗi thời kỳ.
Điều này giúp củng cố nhìn nhận của NCS về sự thay đổi phong phú của đồ
họa chữ trong TCĐ Việt Nam, bởi nó cũng ít nhiều chịu sự ảnh hưởng từ
những phong cách, trường phái nghệ thuật này.
Trong cuốn The Best of Typography (Nghệ thuật chữ tiêu biểu), Nxb
Page One (2007) [104], NNC Peter Feierabend đã hệ thống và phân tích một
số tác phẩm áp phích có vận dụng nghệ thuật chữ tiêu biểu cho các phương
thức thể hiện như: chữ trong tạo hình tượng, chữ trong giải pháp bố cục, chữ
trong thông điệp màu sắc. Ở đó, những tín hiệu đồ họa của chữ có thể chuyển
thể thành kí hiệu đồ họa để thể hiện thông điệp. Không gian công cộng ngoài
trời là yêu cầu cho cách thức thể hiện của thể loại đồ họa áp phích, và đồ họa
chữ không nằm ngoài mục đích thu hút thị giác. Tài liệu này cung cấp nhiều
dữ liệu, thông số, kết quả về khả năng tiếp nhận thị giác của đồ họa chữ trong
mọi chức năng của tác phẩm. Có thể lấy đó làm thước đo để kiểm chứng giá
trị nghệ thuật đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam mà NCS cần vận dụng.
Cuốn Arabic Calligraphy and Latin Typography (Thư pháp Ả Rập và
nghệ thuật chữ La Tinh) (2003) [109] của Sherry Blankenship là tài liệu phân
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tích biểu hiện thị giác của nghệ thuật chữ thuộc dòng chữ gốc La Tinh trong
mối liên hệ với nghệ thuật thư pháp (Calligraphy). Đây cũng là những nội
dung liên quan đến cách thức tạo ra kiểu chữ và đồ họa chữ trong TCĐ Việt
Nam, ở đó có cả kiểu chữ dạng thư pháp do họa sỹ tự sáng tạo trong mỗi
trường hợp cụ thể cuả tác phẩm và các dạng xử lý kiểu chữ có sẵn. Nội dung
của công trình này liên quan khá mật thiết với vấn đề nghiên cứu của luận án.
Ngoài những công trình chuyên khảo về nghệ thuật chữ, một số tài liệu
về thiết kế đồ họa cũng có phần lý luận về nghệ thuật chữ và mối quan hệ với
các thành phần khác trong một tác phẩm đồ họa. Cuốn The Language of
Graphic Design (Ngôn ngữ của thiết kế đồ họa) (2012) [107] của Richard
Poulin là một tài liệu thuộc dạng này. Chức năng thông tin và tạo hình của
chữ được nhấn mạnh tương đương các ngôn ngữ đồ họa khác như: điểm,
đường nét, hình dạng, màu sắc và phân tích sâu sắc trong tác phẩm. Qua đó
cho thấy được tầm quan trọng của yếu tố chữ trong mối quan hệ hữu cơ với
các phần còn lại trong tác phẩm đồ họa truyền thông, tuyên truyền. Gần như
tương tự với công trình trên có cuốn 100 Classic Graphic Design Books
Bibliographic (Thư mục 100 thiết kế Đồ họa cổ điển) được NNC Jason
Godfrey biên tập và xuất bản năm 2009 [95]. Qua đây, NCS tiếp nhận được
một lượng kiến thức đậm đặc xuyên qua sự xem xét 100 tác phẩm thuộc loại
hình đồ họa tiêu biểu cho nhiều khía cạnh khác nhau của thiết kế đồ họa
chuyên nghiệp, trong đó có áp phích xã hội, văn hóa. Tài liệu làm rõ các mối
quan hệ giữa đồ họa chữ và hình ảnh, hình tượng cũng như vai trò đặc biệt
của ngôn ngữ này trong đồ họa truyền thông hiện đại.
Như vậy, tổng quan tài liệu nước ngoài gián tiếp liên quan đến vấn đề
nghiên cứu của đề tài luận án. Nghiên cứu về nghệ thuật chữ trong các loại
hình đồ họa được các tác giả triển khai dựa trên những nguyên tắc của khoa
học thị giác phương Tây. Chúng là những tư liệu tham khảo hữu dụng cho
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việc xác định các biểu hiện của chữ trong tác phẩm đồ họa mang chức năng
tuyên truyền, truyền thông. Tuy nhiên, ở đó thiếu hẳn những đề cập, những ví
dụ về sáng tạo đồ họa chữ mang tính phá cách táo bạo, nhiều cảm tính để phù
hợp với phong cách tác phẩm như trong TCĐ Việt Nam. Thế nên, luận án sẽ
khai thác, vận dụng, kế thừa các thành tựu mà những công trình nêu trên để
lại nhằm xem xét các dạng thức và đặc điểm, giá trị biểu hiện thẩm mỹ của đồ
họa chữ trong TCĐ Việt Nam.
1.1.2. Những nghiên cứu về tranh cổ động liên quan đến đề tài luận án
- Tài liệu tiếng Việt nghiên cứu về tranh cổ động Việt Nam
TCĐ là thể loại đồ họa tuyên truyền, cổ vũ một sự kiện cụ thể với mục
đích cho trước. Mục đích của TCĐ là để phục vụ số đông quần chúng trong
mỗi sự kiện hay thời điểm cụ thể. Vì vậy nó cần đảm bảo tính thời sự và tầm
ảnh hưởng xã hội nhanh, sức lan tỏa rộng trong sứ mệnh tuyên truyền. Về vai
trò và tính chất của TCĐ được nhiều NNC nhắc tới. Về ý này, trong tài liệu
Bàn về tranh cổ động Việt Nam [57] Nguyễn Phan Ngọc, Trần Thị Thục Phi
và Dương Ánh đã khẳng định khá rõ vào năm 1977. Tài liệu là một nghiên
cứu bài bản về TCĐ Việt Nam và có hàm lượng chuyên môn sâu. Những cứ
liệu cho thấy sự tin cậy về tính khoa học, chỉ rõ các dấu mốc lịch sử có tác
động đến sự ra đời, định hình và phát triển của TCĐ Việt Nam. Các NNC lý
giải: “Tranh cổ động ra đời và phát triển do tính chất phục vụ kịp thời và nhạy
bén các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước” [57, tr.10].
Trong cuốn Nghệ thuật đồ họa (1995), tác giả Nguyễn Trân viết:
TCĐ mà ta dùng ở đây - trong loại hình đồ họa - lấy từ chữ áp
phích. Qua thời gian, nó vượt ra ngoài phạm vi mảnh đất nó vốn
sống - mảnh đất tuyên truyền về chính trị. Hơn thế, với đặc điểm
nhanh, gọn, súc tích và kịp thời, từ trước tới nay TCĐ thường giữ
một vị trí đặc biệt trong đồ họa, một vai trò quan trọng trong

22

công tác tuyên truyền cách mạng [83, tr.19].
Cùng nhận định về sức lan tỏa của thể loại đồ họa tuy mới mẻ, nhưng
đã định hình rõ nét trong bản đồ mỹ thuật Việt Nam hiện đại, NNC Nguyễn
Phi Hoanh trong cuốn Mỹ thuật Việt Nam (1984) [28] cho rằng: “TCĐ sinh
sau đẻ muộn trong mỹ thuật nước ta, nhưng nó có những bước tiến nhanh
chóng, vượt hẳn các loại khác về số lượng trong những năm gần đây”. Vì vậy,
TCĐ Việt Nam không những được biết đến về hiệu quả tuyên truyền, mà còn
tích hợp được nhiều khía cạnh ưu việt của cả hội họa, đồ họa tạo hình và đồ
họa thiết kế. Trong tranh, bút pháp thể hiện vừa phóng khoáng vừa nguyên
tắc, ngôn ngữ thể hiện đơn giản, cô đọng, màu sắc rõ ràng thông điệp dễ hiểu.
Bàn về loại hình đồ họa có tính chất bao trùm TCĐ Việt Nam, trong bài
viết “Nghệ thuật đồ họa tuyên truyền trong TCĐ kháng chiến chống thực dân
Pháp 1946 – 1954”, NNC Nguyễn Nghĩa Phương nhận định khá rõ nét về đặc
điểm lịch sử, chủ đề, chất liệu và kỹ thuật thể hiện TCĐ Việt Nam giai đoạn
đầu như sau:
TCĐ là một trong những thể loại của mỹ thuật, mang tính khái
quát cao với yêu cầu phương châm kịp thời, dễ hiểu, lối biểu đạt
rõ ràng và thuyết phục. Cùng với báo chí và truyền đơn, TCĐ đã
trở thành vũ khí sắc bén, xung kích, có tác động mạnh mẽ đến tư
tưởng, tình cảm và hành động của đông đảo quần chúng nhân
dân….TCĐ gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ độc
lập dân tộc Việt Nam. TCĐ được nhiều tài liệu cho là xuất hiện
từ những ngày tiền khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 [66].
Cùng quan điểm này, NNC mỹ thuật Phan Cẩm Thượng khi viết về
“Design đồ họa trong kháng chiến chống Pháp - TCĐ, tờ rơi, truyền đơn và
báo tường”, đăng trên Tạp chí Thể thao và Văn hóa [77]. Ông đã có ý nhấn
mạnh tính chất đặc trưng và nổi trội của TCĐ. Nó là thể loại vừa có tính tuyên
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truyền, vừa có tính thẩm mỹ cao. Ở thời kỳ phát triển rực rỡ của nghệ thuật
cách mạng Việt Nam cũng chính là thời điểm TCĐ Việt Nam xuất hiện, nở rộ
và đạt đến trình độ chín muồi. Những tác giả của nhiều tác phẩm TCĐ Việt
Nam phần lớn xuất thân từ họa sỹ mỹ thuật tạo hình, họ hưởng ứng theo tiếng
gọi của Cách mạng, của Đảng và vận mệnh dân tộc. Trong cuốn, Mỹ thuật
Việt Nam thế kỷ 20, NNC mỹ thuật Nguyễn Quân viết: “Ngay những ngày
Cách mạng, Trần Văn Cẩn vẽ bức áp phích lớn Nước Việt Nam của người
Việt Nam, Nguyễn Sáng vẽ bức áp phích Toàn dân đoàn kết, đã lập tức thu
hút quần chúng” [68, tr.269].
Đánh giá về thành tựu TCĐ Việt Nam, trong các bài tham luận Hội
thảo Đồ họa ứng dụng (2002), NNC mỹ thuật Nguyễn Ngọc Dũng nhấn
mạnh, “Giá trị nghệ thuật của TCĐ Việt Nam cần phải được đánh giá cao
song song với nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động, và ở đây, yếu tố tạo hình nghệ
thuật đồ họa chữ như là sự biểu hiện đặc biệt, không thể tách rời với các yếu
tố tạo hình còn lại” [60]. Hay NNC Trần Thục Phi (2002) đã xác nhận: “Ngay
từ đầu, tranh áp phích được quan tâm như một phương tiện trực quan cổ động
chính trị” [62, tr.145].
Ngoài những bài viết nêu trên, không ít bài viết đăng trên tạp chí khoa
học bàn luận sâu sắc về TCĐ Việt Nam không những ở sức mạnh tuyên
truyền mà còn ở giá trị nghệ thuật vừa dân tộc, vừa hiện đại. Bài viết: “Tranh
cổ động Việt Nam giai đoạn 1975 – 1985” của Đặng Thị Phong Lan bàn luận
khá sâu về giá trị thẩm mỹ được thể hiện qua các yếu tố tạo hình, đánh giá
một giai đoạn mang tính bản lề về đề tài của TCĐ Việt Nam [42]. Tác giả cho
rằng, “Vẫn là ngôn ngữ biểu trưng, ước lệ nhưng giờ đây, nhiều thủ pháp tạo
hình khối, không gian, bố cục được các nghệ sĩ sử dụng để làm nổi bật nội
dung đề tài” [42]. Cũng bàn về giá trị nghệ thuật bên cạnh giá trị tuyên truyền,
bài viết “Tranh cổ động Việt Nam - những thành tựu đã qua và suy nghĩ hôm

24

nay” của Lê Trọng Nga [52] nhấn mạnh, TCĐ Việt Nam đã vượt qua “nhiệm
vụ chính trị” trọng đại là tuyên truyền, cổ vũ, để trở thành phần quan trọng
trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam trong suốt hai cuộc chiến.
Hay bài viết “Tranh cổ động Việt Nam - một tiếng nói sắc sảo” của Nguyễn
Thanh Bình [12] đã có sự so sánh thông điệp nghệ thuật thời kỳ kháng chiến
của TCĐ Việt Nam với các lĩnh vực như kịch, phim ảnh cùng thời…
Tất cả những quan điểm trên cho thấy rõ bước chuyển mình về quan
điểm nghệ thuật của lớp nghệ sĩ kháng chiến được thể hiện qua nội dung, đề
tài, phương pháp, kỹ thuật tạo hình và cách tiếp cận. Tuy nhiên, một cách luận
giải giá trị “nằm ngoài tính năng thẩm mỹ” của Phương Hà với bài viết, “Sức
chiến đấu đằng sau giá vẽ”, đăng trên Tạp chí Tin tức [23], suy cho cùng
chính là đề cao giá trị nghệ thuật tác phẩm thông qua khả năng thúc đẩy hiệu
quả tuyên truyền.
Ở dạng công trình khoa học về TCĐ Việt Nam có đề tài Nghệ thuật
tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1954-1975, do NNC Vũ Huy Thông, Viện
Mỹ thuật, Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam hoàn thành năm 2014 [23]. Trong
đó luận giải rõ khái niệm TCĐ và xem xét nó trong tương quan với các loại
hình khác như tranh tuyên truyền, tranh phổ biến, tranh áp phích quảng cáo.
Tác giả đã chỉ ra những nhân tố của đồ họa tuyên truyền trước năm 1945 ở
Việt Nam đã tác động đến quá trình hình thành phong cách và tính chất của
TCĐ những năm sau Cách mạng Tháng Tám. Cùng với đó, tác giả đã hệ
thống được các chủ đề, nhiệm vụ của TCĐ giai đoạn này cũng như một số đặc
điểm nổi bật về ngôn ngữ tạo hình, cách xây dựng hình tượng và mối quan hệ
giữa TCĐ với mỹ thuật hiện thực Xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là nghiên
cứu có chất lượng chuyên môn cao về TCĐ giai đoạn 1954-1975 ở Việt Nam.
Nó trở thành tài liệu tham khảo có giá trị cho nghiên cứu về TCĐ Việt Nam
từ khía cạnh lịch sử, chủ đề nội dung đến các hình tượng, hình thức tạo hình.
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Ngoài những nghiên cứu kể trên, còn có nhiều bài viết bàn luận về
TCĐ ở những khía cạnh khác nhau được đăng trên các tạp chí chuyên ngành
như: Tạp chí Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp
ảnh của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật
của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Nhìn chung các vấn đề thể hiện
trong đó thường liên quan đến một hay các giai đoạn phát triển; nêu giá trị và
hạn chế về mặt nghệ thuật tạo hình; về vai trò, chức năng chính trị-xã hội; về
các loại chủ đề nội dung… Chưa có công trình, bài viết nào đề cập trực tiếp
đến đồ họa chữ, mặc dù một số tác giả đã khẳng định chữ là thành phần quan
trọng và góp phần tạo nên giá trị, bẳn sắc của TCĐ Việt Nam. Đây cũng là
khoảng trống mà NCS mong muốn được bù lấp qua nghiên cứu của mình.
- Tài liệu tiếng nước ngoài nghiên cứu về tranh cổ động và tranh cổ
động Việt Nam
Đề tài luận án có đối tượng và mục tiêu nghiên cứu về đồ họa chữ trong
TCĐ. Do vậy việc phân tích, tìm hiểu những kết quả khoa học từ các công
trình nghiên cứu về TCĐ nước ngoài và về TCĐ Việt Nam của tác giả nước
ngoài là cần thiết, nhằm minh chứng cho tính đa nhiệm của chữ thông qua
những góc nhìn khách quan từ các NNC.
Hai NNC Josef và Shizuko Muller – Brockmann (2004) [96] đã thể
hiện quan niệm của mình ở ngay lời giới thiệu cuốn History of the poster
(Lịch sử của poster/áp phích) rằng,
“Áp phích là loại hình nghệ thuật biểu thị các sự kiện xã hội,
kinh tế, chính trị và văn hóa. Chúng như những tấm gương phản
chiếu cuộc sống hàng ngày của chúng ta”…và “do đó, nó có
nhiều chức năng theo nhiệm vụ của mình. Chúng có thể thông
báo, kích hoạt, huy động, giải thích, truy vấn, thúc đẩy hoặc
thuyết phục hoặc tất cả những điều này” [96].
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Cũng luận bàn về chức năng tuyên truyền của TCĐ, trong cuốn
Graphic - The Russian avant - garde (2004), Alain Weill đã đề cập về đồ họa
Nga và cho rằng: “Các nghệ sĩ Cách mạng Liên Xô rất thành công với những
đóng góp của mình bằng thứ vũ khí gọi là TCĐ, góp phần vào công cuộc cách
mạng mà họ đang sống” [88]. Theo đó, thông điệp của Cách mạng tháng
Mười Nga đã được truyền đi hiệu quả bằng phương tiện TCĐ, có sức ảnh
hưởng đến chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô trong chiến tranh vệ
quốc và xây dựng mô hình Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Bên cạnh
đó, cuốn Graphic style lab của tác giả Steven Heller (2015) [111] cũng đề cập
đến việc sử dụng lại TCĐ của Liên Xô như một thứ gì đó mang tính thời đại
của trào lưu mỹ thuật Hiện thực Xã hội chủ nghĩa và hiệu quả tuyên truyền
trong ngôn ngữ đồ họa. Nghệ thuật Liên Xô trong giai đoạn mới, chủ trương
chính là làm lớn mạnh một hình thức nghệ thuật tuyên truyền, giải phóng sự
sáng tạo về hình thức và màu sắc của trường phái nghệ thuật Hiện thực Xã hội
chủ nghĩa Xô Viết. Như vậy, trào lưu nghệ thuật TCĐ của Liên Xô có tầm
ảnh hưởng nhất định đối với TCĐ Việt Nam. Tuy không bàn đến TCĐ Việt
Nam, song tài liệu này cho NCS nhìn nhận được mối liên hệ bên trong của
TCĐ các nước Xã hội chủ nghĩa, trong đó có đặc điểm đồ họa chữ.
Năm 2010, học giả Colin Moore ở Anh đã cho xuất bản cuốn
Propaganda Prints: A History or Art in the Service of Social and Political
Change (Tranh in tuyên truyền cổ động: Lịch sử hay Nghệ thuật phục vụ xã
hội và chính trị), Nxb A&C Black, London [92]. Thực chất, đây là công trình
nghiên cứu có cái nhìn đa diện về TCĐ ở các quốc gia khác nhau, trải dài từ
Châu Á sang Châu Mỹ La Tinh. Trong đó là hệ thống kiến thức lịch sử khá
đầy đủ về nguồn gốc, sự xuất hiện và phát triển trở thành một thể loại đồ họa
in ấn hàng loạt - TCĐ. Tác giả cho rằng nguồn gốc của TCĐ chính trị - xã hội
bắt rễ từ những hình ảnh mang tính tuyên truyền, cổ vũ cho các cuộc chiến
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hay chiến thắng của các nhà cầm quyền Ai Cập và Hy Lạp, La Mã cổ đại. Các
nước có nghệ thuật TCĐ phát triển như Nga, Đức, Anh, Mỹ, Trung Quốc, Cu
Ba, Việt Nam đều được thể hiện trong cuốn sách này. Hơn nữa, khác so với
những sách xuất bản trước đây về TCĐ, NNC Colin Moore đã chỉ ra những
kinh nghiệm quý báu về phát triển TCĐ chính trị - xã hội trong thời đại kỹ
thuật số và truyền thông toàn cầu hiện nay với những ví dụ tác phẩm đã được
thiết kế và sử dụng trong chiến tranh Nam Tư, Irac, chiến dịch chống kỳ thị
chủng tộc ở Mehico, chiến dịch tranh cử của tổng thống Barack Obama…
Công trình này là tài liệu rất hữu ích cho nghiên cứu về TCĐ hiện nay. Song,
như nội dung của nó cho thấy một cái nhìn toàn diện về TCĐ thế giới, trong
đó có một phần là TCĐ Việt Nam thời kỳ chống Mỹ, chưa trực tiếp liên quan
đến các vấn đề cụ thể của đề tài luận án.
Cuốn Vietnam posters and billboards (2016) [90], là một tập hợp khá
đầy đủ TCĐ Việt Nam trong hai cuộc chiến từ 1945 - 1975. Xen giữa những
tác phẩm do tác giả nước ngoài sưu tập là những luận giải với góc nhìn khách
quan về cả hai mặt là: giá trị nghệ thuật, giá trị tuyên truyền. Luận án tiếp
nhận những ý kiến này về mặt biện giải sự tác động của yếu tố khách quan
trong nghệ thuật TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015 dưới góc nhìn là một
chứng nhân lịch sử sống động bằng tác phẩm đồ họa. Nhiều họa sỹ, NNC mỹ
thuật nước ngoài đã cùng nhân dân Việt Nam thể hiện chủ đề phản chiến. Để
cuối cùng, cuộc chiến đã được khép lại, mở ra giai đoạn hòa bình, tự chủ của
dân tộc, TCĐ Việt Nam lại tiếp tục với những đề tài mới, sắc thái mới và làm
nên những giá trị nghệ thuật mới. Từ những bình luận khách quan sắc sảo của
tác giả nước ngoài về các khía cạnh của TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015,
NCS được cung cấp thêm những luận điểm đa chiều trong việc phân tích giá trị
nghệ thuật, hiệu quả tuyên truyền của mỗi tác phẩm ở từng thời kỳ.
Qua tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài như đã trình bày ở trên,
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NCS nhận định rằng chưa có công trình, bài viết đề cập đến đồ họa chữ trong
TCĐ Việt Nam. Các tài liệu về nghệ thuật chữ chủ yếu đề cập chức năng của
đồ họa chữ như một ngôn ngữ nghệ thuật đồ họa. Ngoài chức năng thông tin
ngôn ngữ, chữ còn truyền tải thông điệp tác phẩm qua biểu hiện hình thể, màu
sắc thị giác của chính nó. Tuy nhiên, đối với nguồn tài liệu trong nước, qua
tổng quan tình hình nghiên cúu cho thấy, hầu hết chúng cung cấp cho người
đọc lượng kiến thức cơ bản về đồ họa chữ. Ở đó các dạng thức biểu hiện của
đồ họa chữ chưa được nhận diện trong từng thể loại của nghệ thuật đồ họa,
trong đó có TCĐ. Nguồn tài liệu nước ngoài có nghiên cứu chuyên sâu về
nghệ thuật chữ, biểu hiện đồ họa của chữ được bàn đến trong hầu hết các loại
hình của nghệ thuật đồ họa. Song, các loại hình đồ họa có vận dụng nghệ
thuật chữ, khai thác chức năng đồ họa của chữ trong giải pháp xây dựng tác
phẩm poster quảng cáo và các thể loại đồ họa ứng dụng khác, chưa cho thấy
tính đặc trưng và mối quan hệ giữa đồ họa chữ với phong cách tác phẩm.
Chưa thấy công trình nào xác lập được hệ thống kí hiệu đồ họa biểu hiện
trong giải pháp tạo hình, bố cục và màu sắc của chữ trong TCĐ.
Điểm chung của các nghiên cứu về TCĐ Việt Nam đều là phản ánh
những vấn đề thuộc chức năng, hình thức, nội dung áp phích hay còn gọi là
TCĐ. Hầu hết chúng chỉ dừng lại ở việc xem xét khía cạnh hình ảnh, hình
tượng, phương pháp thể hiện các yếu tố tạo hình của TCĐ. Không có đề cập
tới nghệ thuật đồ họa chữ trong thể loại tranh này.
TCĐ là công cụ truyên truyền bằng trực quan thị giác với nội dung liên
quan đến chủ trương, đường lối của một nhà nước hay tổ chức nằm trong nhà
nước đó. Vì vậy, nội dung phản ảnh trong TCĐ Việt Nam là các vấn đề thuộc
nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Do đó phương pháp
sáng tạo đồ họa chữ trong TCĐ không thể tách rời bối cảnh lịch sử và tư duy,
mỹ cảm dân tộc của họa sỹ Việt Nam ở mỗi giai đoạn trong khoảng thời gian
từ 1945 đến 2015. Đây chính là luận điểm mà đề tài quan tâm khi khảo cứu
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các vấn đề về đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam giai đoạn này.
Đến đây có thể thấy, đồ họa chữ trong một thể loại đồ họa có tính đặc
trưng là TCĐ Việt Nam chưa được nghiên cứu một cách chuyên sâu và hệ
thống. Mà thực tế, trong thể loại này, chữ biểu hiện dưới các dạng thức kí
hiệu đồ họa trong sự kết hợp một cách hữu cơ với phong cách tạo hình của tác
phẩm. Đồ họa chữ có đặc điểm gắn kết cùng phong cách tác phẩm qua quá
trình diễn biến các giai đoạn lịch sử của TCĐ Việt Nam từ 1945 – 2015, ứng
với các tiếp thu ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại và có kế thừa truyền thống nghệ
thuật đồ họa dân tộc.
Ở các công trình nghiên cứu đi trước, đồ họa chữ chưa được hệ thống
và nhận diện bằng kí hiệu đồ họa cụ thể như: kí hiệu thông tin ngôn ngữ, kí
hiệu biểu hình, kí hiệu biểu tượng. Nên chưa chỉ ra được hệ thống kí hiệu này
tồn tại độc lập hoặc dung hội với các hình thể trong TCĐ Việt Nam tạo nên sự
hoàn thiện về hiệu quả thẩm mỹ và truyền thông. Đồ họa chữ chưa được xem
xét dựa trên những quy luật thị giác để đưa ra cách vận dụng đồ họa chữ cho
tương thích với từng môi trường, bối cảnh, không gian hiển thị TCĐ.
Những công trình nghiên cứu nêu trên tuy không trực tiếp bàn đến đồ
họa chữ trong TCĐ Việt Nam, song chúng là hệ thống tư liệu tham khảo,
tham chiếu cần thiết để NCS triển khai có căn cứ khách quan và hiệu quả mục
đích nghiên cứu mà đề tài luận án đặt ra. Việc kế thừa các thành quả của
những nghiên cứu về đồ họa chữ, TCĐ này sẽ giúp NCS vững tin trong phân
tích, đánh giá về đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015.
1.2. Cơ sở lý luận
1.2.1. Khái niệm cơ bản của đề tài
Nghiên cứu đồ họa chữ là nhìn nhận hình thức biểu hiện các trường hợp
của chữ từ thuộc tính cơ bản của ngôn ngữ đến khả năng biểu hiện các hình
thể theo phương pháp ẩn dụ hay gợi liên tưởng. Dạng thức biểu hiện đồ họa
của chữ La Tinh trong TCĐ Việt Nam được xem xét qua lăng kính kí hiệu

30

học sẽ có: kí hiệu thông tin ngôn ngữ, kí hiệu biểu hình, kí hiệu biểu tượng.
Chúng góp phần làm tăng giá trị thẩm mỹ và đem lại nét đặc trưng nghệ thuật
cho TCĐ Việt Nam. Để có thể đi đến các phân tích, bình luận và đánh giá về
đối tượng nghiên cứu của đề tài một cách khoa học, nhất quán và xuyên suốt,
việc làm rõ một số thuật ngữ và khái niệm quan trọng được sử dụng là cần
thiết. Đó là các thuật ngữ, khái niệm: đồ họa chữ, kí hiệu đồ họa, TCĐ.
Khái niệm Đồ họa chữ
Theo NNC Nguyễn Trân, từ “Đồ họa” sinh ra trên cơ sở ngữ nghĩa của
thuật ngữ “Graphic” trong tiếng Anh, tiếng Pháp, từ này có gốc rễ từ
“Graphe” trong tiếng Hy lạp và có nghĩa là tô, vẽ (bằng nét là chủ yếu). Về
sau nó thêm nghĩa là thuật in (graphy) gắn với các phương pháp in trong nghệ
thuật đồ họa [82, tr.9]. Cùng ý này, Từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông giải
thích: “Đồ họa (tiếng Anh: Graphic Art, tiếng Pháp: Art graphique). Một
ngành vẽ, trong đó người ta sử dụng kỹ thuật in ấn để thể hiện tác phẩm, sản
xuất hàng loạt bản để có thể phổ biến rộng rãi” [54, tr.67]. Như vậy, ta có thể
thấy rõ được đặc trưng ngôn ngữ của đồ họa là dùng đường nét cô đọng và
súc tích như nét chữ. Hay nói một cách khác, “Nghệ thuật đồ họa thường đề
cập những nghệ thuật nào chủ yếu dựa vào đường nét và sắc độ thay vì màu nghĩa là hình vẽ và những dạng khắc bản khác nhau” [44, tr.481]. Cũng từ đó
mà ngôn ngữ nghệ thuật của đồ họa là nét (strokes), đường nét (lines), chấm
(dot), mảng (shape) [44, tr.481].
Trong luận án Thiết kế đồ họa tại TP.HCM giai đoạn 1986 đến 2019,
bảo vệ năm 2020, tác giả Đỗ Văn Dũng nêu: “Đồ họa được định nghĩa trong
từ điển tiếng Việt như là “Nghệ thuật tạo hình lấy nét vẽ, nét khắc hoặc mảng
hình tách bạch làm ngôn ngữ chính” [18]. Cho nên, chữ viết - một loại ký
hiệu thị giác được tạo nên bởi nét và được xem là một trong những yếu tố tạo
hình hay thể loại của nghệ thuật đồ họa. Chứng minh cho hiện tượng này,
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NNC Đặng Đức Siêu nhận định, “Mọi hệ thống chữ viết đều thoát thai từ hình
vẽ [71, tr.32], và “từ một thực thể không nhìn thấy được, nhờ có chữ viết, lời
nói đã trở thành một thực thể hữu hình, được lưu trữ và chuyển vận qua không
gian và thời gian. [71, tr.35]. Hình tượng hơn, NNC Hồ Xuân Hạnh viết:
Chữ là hình vẽ do đường nét ghép lại, nhưng nó có biểu hiện tư
duy, tình cảm của con người hoặc tính chất của hiện tượng sự vật.
Cũng như người ta mượn âm thanh trong ca nhạc, đường nét, màu
sắc trong hội họa để biểu diễn tư duy, tình cảm. Vì vậy, một kiểu
chữ là tác phẩm mang tính khoa học và nghệ thuật. Do đó, nghệ
thuật tạo dáng chữ có sự tương tự với nghệ thuật kiến trúc, điêu
khắc, hội họa…của mỗi thời kỳ lịch sử [25, tr.4].
Trong một số thể loại đồ họa, chữ là một yếu tố tạo hình đặc biệt và
luôn được xem xét trong mối quan hệ tổng hòa cùng với các yếu tố tạo hình
khác của tác phẩm. Trường hợp chữ được chọn làm yếu tố truyền đạt thông
tin ngôn ngữ với sự sắp xếp câu từ, giãn dòng hay tạo hình độc lập trong tác
phẩm, nó đều thể hiện tính đa nhiệm, vừa thông tin, vừa tham gia bố cục hoặc
thay thế cho cả hình ảnh, hình tượng gọi là “Nghệ thuật chữ” (thuật ngữ tiếng
Anh gọi là “Typography”). Theo Robert Bringhurst, một nhà thiết kế chữ
người Canada, Typography là một nguyên tắc độc đáo trong vốn từ vựng của
nhà đồ họa vì nó có chức năng kép. Nó có thể hoạt động ở mức độ tinh khiết
nhất của chữ (typo) với ngôn ngữ đồ họa như điểm, đường, mảng, hình dạng,
và kết cấu trong một bố cục hình tượng (graphic) [107].
Về cơ bản Typography là từ hình thành của từ ghép bởi “Typo” và
“Graphy” để diễn tả kỹ thuật sắp chữ trong in ấn, khởi đầu đánh dấu sự
chuyển dịch từ bản thảo viết tay (manuscript) sang chữ in - loại chữ được tạo
kiểu trước. Sau đó nó được xem là nghệ thuật khai thác khả năng biểu hiện
thẩm mỹ theo khoa học thị giác của chữ viết với nhiệm vụ chủ yếu là truyền
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đạt thông tin ngôn ngữ. Theo đà phát triển, “Typography được xem là lĩnh
vực nghiên cứu. sử dụng và thiết kế chữ nhằm đáp ứng kịp thời sự phát triển
của công nghệ và nghệ thuật truyền thông” [81, tr.5]. Cụ thể là sử dụng các
quy tắc và quy ước chi phối việc sắp xếp, ghép nối hoặc bố cục của kiểu chữ,
câu từ thành các trang hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, dễ đọc và vận dụng các thủ
pháp tạo hình đồ họa trong sáng tạo hình tượng, giải pháp xử lý bố cục và cả
phương án màu sắc để chuyển thể chữ đảm nhiệm chức năng của hình tượng
trong thông điệp truyền thông thị giác. Tài liệu Type and Typography (Kiểu
chữ và Nghệ thuật chữ) của Phil Baines và Andrew Haslam khẳng định chữ
như một yếu tố tạo hình thị giác có ý nghĩa trong tất cả các thể loại đồ họa
truyền thông [105]. Như vậy, chữ có hai chức năng là truyền đạt thông tin
ngôn ngữ và là phương tiện để tạo ra hay gợi liên tưởng về hình ảnh, hình
tượng, biểu tượng nào đó bằng ngôn ngữ đặc trưng là đường nét đồ họa.
Ở đề tài này, luận án xem xét sự biểu hiện của chữ trong TCĐ Việt
Nam, trong đó không chỉ có nghệ thuật Typography mà còn có dạng chữ viết
tay khá tự do, ngẫu hứng mà tác giả TCĐ thể hiện để tạo sự hấp dẫn trong
biểu đạt thông điệp tác phẩm. Loại chữ này mang nhiều đặc điểm của nghệ
thuật chữ Callygraphy (thư pháp) và khá phổ biến trong TCĐ Việt Nam giai
đoạn từ 1945 đến 1985. “Nghệ thuật viết chữ Calligraphy (Thư pháp) ở Trung
Hoa và Nhật Bản được coi là nghệ thuật thị giác cao hơn hết, và có vai trò chủ
chốt trong nghệ thuật Hồi giáo vì trong nền nghệ thuật này việc mô tả hình thể
con người và thú vật bị cấm” [44, tr.190].
Xuất phát từ những cơ sở khoa học nêu trên và thực tế chữ trong TCĐ
Việt Nam, ở đề tài này NCS sử dụng thuật ngữ “đồ họa chữ” để có thể bao
hàm được các trường hợp liên quan đối tượng nghiên cứu. Trong trường hợp
này, chữ trong TCĐ được xem xét như một yếu tố tạo hình đồ họa, được biểu
đạt dưới các dạng thức ký hiệu đồ họa thông qua đường nét, hình thể mà nó
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thể hiện cụ thể và tiêu biểu trong các tác phẩm TCĐ Việt Nam.
Khái niệm cơ bản Đồ họa chữ trong trường hợp nghiên cứu của đề tài,
được bao hàm cả hai dạng biểu hiện của nghệ thuật Typography và nghệ thuật
Callygraphy hợp thành và được sử dụng như một thành tố đồ họa tham gia
vào quá trình sáng tác TCĐ Việt Nam. Nó hiển thị và đáp ứng đầy đủ cả đặc
điểm cơ bản và biến hóa của con chữ trong mối quan hệ biện chứng, hữu cơ
với phong cách tạo hình đặc trưng của tác phẩm nhằm mục đích biểu đạt
thông điệp tuyên truyền của TCĐ một cách rõ ràng và thẩm mỹ nhất. Có thể
khái quát hơn, đồ họa chữ là khái niệm mang nội hàm phản ánh các trường
hợp biểu hiện của chữ bằng ngôn ngữ và hình tượng của nghệ thuật đồ họa
nhằm chuyển tải nội dung của tác phẩm TCĐ Việt Nam bằng thông điệp thị
giác. Trong đó, các biểu hiện đồ họa chữ không chỉ nhằm tạo ra thông tin
ngôn ngữ mà còn gợi hình, biểu hình, kiến tạo hình tượng và biểu tượng.
Kí hiệu đồ họa chữ là một khái niệm liên quan đến ý tưởng chính và là
tính mới chỉ ra sự khác biệt trong vấn đề nghiên cứu của đề tài luận án. Trong
tài liệu Kí hiệu và biểu tượng, NNC Trịnh Bá Đĩnh nêu quan điểm của nhà kí
hiệu học người Nga Iu.Lotman. Sự ra đời và phát triển của chữ viết đóng vai
trò to lớn trong lịch sử văn hóa loài người. Có thể coi sự xuất hiện của chữ
viết là khởi đầu của nền văn minh. Chữ viết mở ra khả năng truyền đạt thông
tin qua không gian và thời gian lớn hơn hẳn ngôn ngữ nói. Theo đó, căn cứ
vào quan hệ giữa cái biểu đạt và cái được biểu đạt để phân chia các dạng kí
hiệu, ông khẳng định: “chữ viết thuộc hệ thống kí hiệu ghi chép” [20, tr.15].
NNC Trần Luân Kim viết trong lời giới thiệu của tài liệu Kí hiệu học nghệ
thuật: “Kí hiệu học nghệ thuật là hệ thống dấu hiệu biểu đạt đặc trưng, hình
thành hình tượng tác phẩm có khả năng truyền đạt, giao cảm với người
thưởng thức. Thể hiện Ký hiệu học một nghệ thuật là cuộc hành trình sáng
tạo, cụ thể hóa hệ thống dấu hiệu bằng hình tượng nghệ thuật có thể cảm nhận
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được thông qua các phương tiện, thủ pháp đặc thù của ngôn ngữ bản thân
nghệ thuật ấy” [21, tr.8]. “Chữ viết - hệ thống kí hiệu của ngôn ngữ, một hình
thức giao tiếp thông tin ngôn ngữ thứ hai đã ra đời” [71, tr.27]. “Mục tiêu của
Kí hiệu học là trở thành lí thuyết chung về kí hiệu dưới mọi hình thức và
trong mọi biểu hiện của chúng…cả trong lĩnh vực ngôn ngữ lẫn phi ngôn ngữ,
cả ở cá nhân lẫn xã hội. Vì vậy, kí hiệu học là một hoạt động nghiên cứu
mang tính liên ngành” [20, tr.338]. Đây là luận điểm trong bài viết “Kí hiệu
và hoạt động” của NNC Charles W.Morris - Từ kí hiệu đến biểu tượng, phần
bàn về “Phạm vi của kí hiệu học”.
Từ những luận điểm trên của các NNC, ở đề tài này NCS xác định Kí
hiệu đồ họa chữ là khái niệm về chữ được biểu hiện bằng thủ pháp của nghệ
thuật đồ họa thông qua ngôn ngữ đặc trưng: điểm, đường nét, hình, màu sắc…
dưới dạng thức các ký hiệu thị giác. Kí hiệu đồ họa chữ là cách hiểu hướng
tới xem xét việc cụ thể hóa hệ thống các dạng thức thể hiện chữ trong TCĐ
qua lăng kính kí hiệu học nghệ thuật, phù hợp với thực tế tác phẩm TCĐ Việt
Nam giai đoạn 1945 - 2015 và nhiệm vụ, mục đích nghiên cứu của luận án.
Cái biểu đạt là hình thức vật chất, cái được biểu đạt là khái niệm và
quan hệ giữa chúng có tính quy ước. Có thể sơ đồ hoá như sau:
Kí hiệu
Cái biểu đạt

Cái được biểu đạt

(Âm thanh, hình ảnh)

(Khái niệm)
Kí hiệu đồ hoạ

Cái biểu đạt

Cái được biểu đạt

(Chữ - kiểu dáng, bố cục, màu sắc)

(Thông điệp)

[Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp]
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Khái niệm Tranh cổ động
Ở nước ta, thuật ngữ “tranh cổ động” được sử dụng chính thức và phổ
biến hiện nay để nói tới các tác phẩm tạo hình mang nhiệm vụ, mục đích
tuyên truyền, cổ vũ cho các sự kiện, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị, xã hội, văn
hóa. Tuy nhiên, trước đây loại tranh này có các cách gọi khác. Các họa sỹ nổi
tiếng sáng tác TCĐ và cũng là tác giả của tài liệu Bàn về TCĐ Việt Nam cho
rằng: “Tranh cổ động là một thể loại của nghệ thuật đồ họa nằm trong nghệ
thuật tạo hình mà trước đây thường gọi là áp-phích, phiên âm theo tiếng Pháp.
Từ áp-phích (affiche) tiếng Pháp có nghĩa là tờ niêm yết, thông cáo, cáo thị…
dán ở nơi công cộng để mọi người đều biết, Như vậy, áp phích không nhất
thiết là tranh, mà lúc ban đầu là chữ, chưa phải là tranh” [57, tr.5]. NNC mỹ
thuật Nguyễn Trân bàn luận chi tiết hơn: “TCĐ mà ta dùng ở đây – trong loại
hình đồ họa – lấy từ chữ áp phích trước kia. Nhưng qua thời gian, nó vượt ra
ngoài phạm vi mảnh đất nó vốn sống – mảnh đất tuyên truyền về chính trị.
Hơn thế, với đặc điểm nhanh, gọn, súc tích và kịp thời, từ trước tới nay, TCĐ
thường giữ một vị trí đặc biệt trong đồ họa, một vai trò quan trọng trong công
tác tuyên truyền cách mạng” [83, tr.19]. Nhóm tác giả cuốn Mỹ thuật hiện đại
Việt Nam viết: Tranh cổ động và tranh phổ biến dùng để minh họa chủ trương
chính sách phục vụ từng thời kỳ chính trị ngắn đều thuộc loại tranh tuyên
truyền; khác với loại tranh hội họa có tác dụng sâu sắc về nghệ thuật đối với
tâm hồn, tình cảm con người lâu dài. [59, tr.29].
Như vậy có thể thấy, thuật ngữ “tranh cổ động” đã có lúc được dùng
tương đương với thuật ngữ “áp phích”. Từ điển Mỹ thuật phổ thông cho rằng,
“poster - tiếng Anh hay affiche - tiếng Pháp”: loại tranh để ở nơi công cộng
đông người qua lại, có nội dung thông báo, cổ động hay quảng cáo…. Những
tên gọi khác tương đương với áp phích là: bích chương, tranh cổ động, tranh
quảng cáo. Ở châu Âu, áp phích được chia thành hai loại là áp phích chính trị

36

và áp phích quảng cáo” [57]. Theo cách hiểu này và cách hiểu chung về mục
đích, nhiệm vụ của tác phẩm thì áp phích chính trị chính là tranh cổ động.
Nhưng cũng chính các NNC Nguyễn Phan Ngọc-Trần Thị Thục PhiDương Ánh trong bài “Bàn về tranh cổ động Việt Nam” (1977), đã xác nhận:
Khái niệm TCĐ Việt Nam được ghi vào văn bản của Đảng và
Nhà nước từ khi lập lại ngành thông tin năm 1965 (chỉ thị 181CT/TƯ của Ban Bí thư trung ương Đảng ngày 28-12-1965 và
quyết định của Thủ tướng chính phủ ngày 25-1-1966) “Về tăng
cường công tác thông tin và cổ động.” Để phục vụ kịp thời và
nhạy bén các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước [57].
Theo các NNC, thuật ngữ TCĐ là từ ghép, mang nội hàm “bức tranh”
và “cổ động”. Từ cổ động là từ Hán-Việt có ý nghĩa là tiếng trống thúc giục,
báo hiệu…và mang hàm ý ẩn dụ về sự kêu gọi, hiệu triệu, thúc giục, cổ vũ,
tuyên truyền, thông báo về một việc hay sự kiện nào đó trong bối cảnh cụ thể
của nó. Trong bài viết về “Nghệ thuật đồ họa tuyên truyền trong TCĐ kháng
chiến chống thực dân Pháp 1946 – 1954” NNC Nguyễn Nghĩa Phương luận
giải: “Tranh cổ động là một trong những thể loại của mỹ thuật, mang tính khái
quát cao với những yêu cầu phương châm kịp thời, dễ hiểu, lối biểu đạt rõ
ràng và thuyết phục…, TCĐ gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ
độc lập dân tộc Việt Nam” [46].
Từ những lý giải trên, luận án đưa ra khái niệm về TCĐ như sau: TCĐ
là một thể loại nghệ thuật đồ họa, được sáng tác nhằm truyền tải thông điệp
chính trị, xã hội, văn hóa thông qua yếu tố tạo hình như: hình vẽ, hình ảnh và
đồ họa chữ. TCĐ được đề cập trong đề tài luận án là thể loại đồ họa được thể
hiện để tuyên truyền về đề tài chính trị - văn hóa - xã hội (không bao gồm đề
tài thương mại).
Từ các diễn giải khái niệm “đồ họa chữ”, “ký hiệu đồ họa chữ”, “tranh
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cổ động”, đề tài luận án nghiên cứu nghệ thuật đồ họa chữ trong TCĐ Việt
Nam xem xét sự biểu hiện các trường hợp của chữ qua các dạng kí hiệu đồ
họa thông tin ngôn ngữ, kí hiệu biểu hình, kí hiệu biểu tượng trong tác phẩm
TCĐ do các họa sĩ Việt Nam sáng tác. Qua đó nhận diện mối quan hệ biện
chứng giữa đồ họa chữ và phong cách tác phẩm, nhận định đặc điểm nghệ
thuật của tính kế thừa và sự tiếp biến trong thủ pháp tạo hình, giải pháp xử lý
bố cục và màu sắc của đồ họa chữ trong từng giai đoạn qua từng chủ đề lịch
sử TCĐ Việt Nam 1945 - 2015.
1.2.2. Lý thuyết nghiên cứu
Đề tài luận án có mục đích và các nhiệm vụ nghiên cứu hướng tới làm
rõ các dạng thức biểu hiện của đồ họa chữ, đặc điểm và giá trị của nó trong
TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015. Để triển khai một cách có cơ sở khoa
học và hiệu quả, đề tài luận án cần tham chiếu, áp dụng những luận điểm và lý
thuyết nghiên cứu tương thích. Cụ thể như sau:
Ngôn ngữ là một trong các ngành khoa học rộng, hệ thống văn hóa như
huyền thoại, tôn giáo, nghệ thuật, văn học, phong tục, truyền thống…nên đều
có thể được khảo sát như những hệ thống kí hiệu (Ban đầu cấu trúc luận chỉ
sử dụng trong phạm vi của ngôn ngữ học). Đó là nhận định mang tính dự báo
của NNC Ferdinand de Saussure - người sáng lập ra thuyết cấu trúc luận.
“Đối với Saussure, hệ thống biểu đạt được tạo bởi một chuỗi kí hiệu, thứ được
phân tích về mặt thành phần cấu thành. Những thành phần này của một kí
hiệu được gọi là cái biểu đạt và cái được biểu đạt”. “Cái biểu đạt được coi là
hình thức trung gian của kí hiệu, cái biểu đạt được hiểu về mặt các khái niệm
và ý nghĩa” [17, tr.115].
Trong tài liệu Kí hiệu học nghệ thuật, NNC Trần Luân Kim nhận định:
“Nghiên cứu kí hiệu học nghệ thuật làm cho thấu triệt, qua lăng kính khoa
học, bản chất và quy luật thể hiện nội tại cũng như ngoại quan của nghệ thuật,
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rất bổ ích đối với phương pháp luận nghiên cứu nghệ thuật” [21, tr.5]. Từ sự
gợi mở này, NCS lựa chọn những nội hàm của Kí hiệu học phù hợp để làm
căn cứ khoa học soi chiếu cho những kiến giải cá nhân về đồ họa chữ trong
TCĐ Việt Nam.
Chữ vốn là một dạng ký hiệu để hiển thị ngôn ngữ. Chữ La Tinh và đồ
họa chữ trong TCĐ là dạng biểu hiện của tập hợp kí hiệu góp phần tạo nghĩa
cho tác phẩm. Với việc áp dụng này, đề tài có thể kiến giải và phân định sự
biểu lộ nghệ thuật đồ họa từ bản thân con chữ với vai trò làm “vật thay thế”
những ngôn ngữ tạo hình khác trong tác phẩm TCĐ. Đồ họa chữ trong TCĐ
Việt Nam là ngôn ngữ, phương tiện nghệ thuật thị giác có chức năng truyền
thông. “Những yếu tố cơ bản của ngôn ngữ nghệ thuật chính là các hình tượng.
Hình tượng nghệ thuật không chỉ là vật mang ý nghĩa, mà còn có tính thẩm mỹ
cao với khả năng tác động vào tư tưởng, tình cảm con người” [20, tr.26]. Hệ
thống dấu hiệu đồ họa của chữ sẽ được soi chiếu qua “lăng kính” thị giác để
cho thấy sự hiển thị kí hiệu đồ họa có tính quy luật của đồ họa chữ cũng như
chuyển biến với phong cách tác phẩm. Ngôn ngữ hình tượng, kiểu chữ, màu
sắc trong TCĐ được quy kết theo kiểu một hệ thống kí hiệu học nghệ thuật đồ
họa do họa sỹ tư duy sáng tạo, nhằm khái quát hóa tối đa ngôn ngữ của tác
phẩm, giúp người xem giải mã thông điệp nhanh và hiệu quả. Trong tài liệu Từ
ký hiệu đến biểu tượng (2017), NNC Trịnh Bá Đĩnh đã viện dẫn quan điểm của
nhà ký hiệu học Iu. Lotman: “Kí hiệu là vật thay thế được biểu hiện một cách
cụ thể cho những đối tượng, hiện tượng, khái niệm trong quá trình trao đổi
thông tin ở một tập thể” [20, tr.9]. Trong kí hiệu học, người ta gọi là “cái biểu
đạt” và “cái được biểu đạt”. Bản thân chữ La Tinh và đồ họa chữ là một dạng
kí hiệu (cái biểu đạt), nó truyền tải hình tượng, biểu tượng mang ý nghĩa nội
dung (cái được biểu đạt). Chữ lúc này trở thành dạng kí hiệu của kí hiệu, tồn tại
theo một trong các dạng thức như: kí hiệu thông tin ngôn ngữ, kí hiệu biểu
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hình, kí hiệu biểu tượng. Hệ thống kí hiệu này tồn tại độc lập hoặc kết hợp với
các hình thể trong TCĐ Việt Nam tạo nên sự toàn vẹn về hiệu quả thẩm mỹ và
truyền thông. Với góc nhìn như vậy, việc áp dụng lý thuyết Kí hiệu học nghệ
thuật là cần thiết, giúp xác định một cách khách quan, logic các dạng thức
biểu hiện của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam.
Luận điểm về tâm lý tiếp nhận thị giác Gestalt. Gestalt là tên gọi một
dạng lý thuyết nghiên cứu về quá trình tiếp nhận thị giác của con người, được
vận dụng chủ yếu với nghệ thuật thị giác. Gestalt là những lý thuyết do
Wertheimer đề xuất, diễn giải quá trình não bộ của chúng ta xử lý đầu vào
trực quan (visual input) bằng cách nhóm các đối tượng nhìn thấy lại theo cách
có thể tạo ra ý nghĩa. Do đó bộ não chúng ta cố gắng biến thế giới của chúng
ta trở nên đơn giản và dễ nhận biết hơn bằng cách nhóm các đối tượng thành
những tập hợp thông tin quen thuộc, có thể nhận diện được [81, tr.207].
Lý thuyết Gestalt được chắt lọc thành các quy luật tiếp nhận thị giác.
Nhằm biện giải những ảnh hưởng của tâm lý con người đến hiệu quả của cảm
thụ thị giác khi người xem tiếp nhận các tác phẩm nghệ thuật tạo hình hay
truyền thông thị giác trong từng trường hợp cụ thể. Theo đó, do mắt chúng ta
thu nhận sóng ánh sáng phản xạ để tạo thành hình dạng, cấu trúc bề mặt, màu
sắc, độ đậm nhạt của đối tượng để não bộ giải mã thành hình tượng, biểu
tượng qua lối tư duy hình tượng, bố cục và màu sắc. Vận dụng các quy luật
Gestalt giúp NCS xác định được hệ thống biểu hiện của đồ họa chữ trong
TCĐ Việt Nam qua sự sắp xếp, bố cục ký tự, từ, dòng, đoạn chữ thành những
tập hợp có ý nghĩa thông tin ngôn ngữ hay ý nghĩa tạo hình đồ họa biểu hình,
biểu tượng. Khi đó, chữ vừa có vai trò ngôn ngữ, vừa mang hình tượng đồ họa
tồn tại ở các dạng thức khác nhau, ẩn chứa ý niệm và thông điệp cổ động,
tuyên truyền trực quan, dễ hiểu. Đối tượng này chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch
sử, văn hóa và nghệ thuật… thỏa mãn nội hàm trọng yếu của thuyết tâm lý
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tiếp nhận thị giác Gestalt. Nghiên cứu đồ họa chữ trong TCĐ là nghiên cứu
một thành phần trong tổng thể tác phẩm tạo hình. Để làm rõ vai trò, giá trị của
nó cũng như mối quan hệ hữu cơ của nó với các yếu tố khác trong tổng thể,
quan điểm “Cái toàn thể tốt hơn tổng các thành phần gộp lại” của lý thuyết
Gestalt cũng là chìa khóa để mở ra cách giải quyết cho vấn đề.
Đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam được các họa sỹ sáng tạo chịu sự chi
phối của hoàn cảnh lịch sử, lấy phong cách tác phẩm làm điểm tựa, lấy thông
điệp tuyên truyền làm cảm hứng trong tư tưởng sáng tác và tác động từ những
quy luật của cảm thụ thị giác dân tộc và các yếu tố tinh thần, vật chất của thời
đại. Cùng chung bối cảnh với mỹ thuật Việt Nam, TCĐ đã mang đặc điểm
phổ quát của mỹ thuật, đó là tính dung hợp giữa các yếu tố nội sinh và các
yếu tố ngoại sinh qua quá trình tiếp biến văn hóa ngày một mạnh mẽ ở thế kỷ
20. Do vậy, để làm rõ những đặc điểm của đồ họa chữ trong TCĐ và sự
chuyển biến của nó qua các giai đoạn, việc áp dụng quan điểm về phương
thức dung hợp trong lý thuyết Tiếp biến văn hóa cũng được thực hiện trong
luận án. Trên cơ sở các luận điểm phù hợp từ lý thuyết này, NCS có thể giải
mã được các phương thức biểu hiện của đồ họa chữ được tạo ra trong mối
quan hệ sâu sắc hơn với phong cách tác phẩm trong từng giai đoạn và cả diễn
trình từ 1945 đến 2015. Yếu tố ngoại sinh có ảnh hưởng trực tiếp đến phong
cách tạo hình trong TCĐ Việt Nam và gián tiếp qua biểu hiện hệ thống kí hiệu
đồ họa chữ. Cùng với các cơ sở lý luận nghệ thuật luận giải phong cách biểu
hiện ngôn ngữ trong TCĐ Việt Nam có sự kế thừa từ đồ họa truyền thống dân
gian dân tộc và tính xuyên suốt qua các thời kỳ phát triển của TCĐ Việt Nam.
1.2.3. Chức năng đồ họa chữ trong tranh cổ động
Đồ họa chữ với chức năng truyền tải thông tin ngôn ngữ.
Truyền tải thông tin ngữ nghĩa là bản chất gốc của chữ, cụ thể ở đây là
chữ hệ La tinh. Chữ là ký hiệu tượng thanh và ghi âm ngữ. Nghĩa của từ được
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hiểu theo cấu trúc ngôn ngữ tượng thanh. “Một kết cấu ngữ âm nhất định có
thể thể hiện hàng loạt từ có nghĩa khác nhau” [71, tr.38]. Theo nhà kí hiệu học
Nga Iu.Lotman, căn cứ vào quan hệ giữa “cái biểu đạt” và “cái được biểu đạt”
để phân chia các loại kí hiệu, thì các từ trong ngôn ngữ thuộc loại kí hiệu quy
ước, “là loại kí hiệu và sự thể hiện nội dung không có mối quan hệ tất yếu
nào. Kí hiệu mang nghĩa này hay nghĩa kia chỉ là sự quy ước, kết quả thỏa
thuận giữa các thành viên trong một cộng đồng” [20, tr.15].
Xét trường hợp chữ với vai trò truyền tải thông tin ngôn ngữ, nghĩa là
chữ chỉ xuất hiện ở chức năng cơ bản là làm rõ nội dung thông tin đến người
xem tác phẩm thông qua các thành phần câu khẩu hiệu, câu diễn giải chủ đề,
phụ chú cho nội dung TCĐ. Lúc này chữ được các họa sỹ sử dụng theo dạng
văn bản đọc hiểu đơn thuần. Việc thể hiện chữ ở chức năng thông tin ngôn
ngữ được các họa sỹ điều tiết bằng thủ pháp xử lý kiểu nét đậm hay nhạt,
thanh mảnh hay to dày; xử lý bố cục dòng, cụm chữ, khoảng cách chữ và màu
sắc. Chức năng thông tin ngôn ngữ phổ biến ở dạng chữ viết tay trong các thể
loại đồ họa tuyên truyền giai đoạn kháng chiến chống Pháp và phát triển theo
những thay đổi về kỹ thuật, thẩm mỹ của kiểu chữ. Đi cùng với sự phát triển
của các thể loại đồ họa, đồ họa chữ trong TCĐ có những bước chuyển đáng
kể. Kiểu chữ có quy chuẩn theo phông chữ được giới họa sỹ tiếp cận, lĩnh hội
ngày càng sâu rộng trong quá trình giao lưu tiếp biến nghệ thuật đồ họa và
nghệ thuật chữ từ các nước trên thế giới. Sự vận dụng sáng tạo, hài hòa với
phong cách tạo hình tác phẩm đã làm cho đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam
trở nên đặc sắc và thẩm mỹ. Theo cách này, chữ từ vai trò trợ giúp thông tin
cho hình ảnh, được vận động theo các quy luật cảm thụ thị giác do họa sỹ đặt
ra trong giải pháp bố cục, phương án màu sắc đã làm chuyển dịch hệ thống
dấu hiệu đang tồn tại ở dạng ngôn ngữ viết sang ngôn ngữ của ký hiệu đồ họa.
Các ký tự, các từ, các câu... trong các phông chữ thuộc hệ chữ La Tinh được
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họa sỹ Việt Nam tiếp thu và chuyển hóa trong quá trình tư duy sáng tác kiểu
chữ theo cảm nhận thị giác đặc trưng trong từng trường hợp TCĐ cụ thể. Tín
hiệu đồ họa do kiểu chữ toát ra từ: điểm, đường nét, mảng, hình trong cấu trúc
con chữ được gia tăng hàm lượng đồ họa nhiều hơn so với giai đoạn trước đó.
Sự nhấn hay buông sắc thái nét, đậm nhạt, cách ngắt câu, giãn cách dòng đã
tạo nên khí chất âm điệu của câu cổ động, nội dung tuyên truyền. Với việc xử
lý câu chữ bằng thủ pháp đồ họa, chức năng thông tin ngôn ngữ của chữ được
nâng lên với tinh thần kêu gọi, thúc giục tuyên truyền theo một cách mạnh
mẽ, hiệu quả nhất mà tác phẩm TCĐ muốn truyền tải.
Đồ họa chữ với chức năng biểu hiện hình tượng, biểu tượng đồ họa
Chức năng biểu hiện hình thể, gợi liên tưởng hình thể, kiến tạo hình
tượng, biểu tượng đồ họa được tạo ra khi chữ thông tin ngôn ngữ được lồng
ghép thêm những tín hiệu đồ họa khác dưới dạng các hình ảnh, hoa văn, họa
tiết hay biến đổi thành hình, gợi hình để biểu hiện hình tượng cụ thể. Theo
NNC kí hiệu học Iu.Lotman căn cứ vào quan hệ giữa cái biểu đạt và cái được
biểu đạt để phân chia các loại kí hiệu, thì “hình vẽ, biểu đồ thuộc loại kí hiệu
này vì nghĩa có căn nguyên ở cái biểu hiện”. Ông nói thêm, “Các kí hiệu này
do con người tạo ra. Vẻ ngoài của nó thể hiện hình dáng sự vật mà nó chỉ
định. Các hình ảnh động vật, con người do các họa sỹ, nhà văn thể hiện trong
sáng tác” [20, tr.15]. Hình của chữ một khi được họa sỹ chủ ý lồng ghép thêm
ý nghĩa có tính ẩn dụ, tượng trưng cho ý niệm nào đó, tức thì hình tượng đó sẽ
ẩn chứa tính biểu tượng. Đặc biệt theo đó, tính lịch sử và văn hóa cũng được
thể hiện ít nhiều. “Kí hiệu - biểu tượng không những chỉ định một vật nào đó
mà còn mang ý nghĩa rộng hơn. Nếu kí hiệu thuộc loại khác chỉ liên quan đến
các sự vật của thế giới hiện thực, đến đời sống tâm lí cá nhân, thì kí hiệu biểu
tượng còn hướng đến các giá trị cộng đồng, như quốc kì, quốc ca biểu thị cho
sự độc lập của một quốc gia” [20, tr.15].
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Việc tạo thẩm mỹ và ý nghĩa kép cho chữ đã được thể hiện rõ trong một
số dòng tranh dân gian Việt Nam. Hệ thống chữ đại tự phổ biến ở dòng tranh
Đông Hồ, Hàng Trống cho thấy bên trong mỗi chữ người nghệ nhân đã vẽ
những hình ảnh khác nhau với mục đích trang trí và minh họa rõ hơn ý nghĩa
nội dung mà chữ chứa đựng. Ngoài ra, trong nghệ thuật thư pháp, người viết
có thể sáng tạo biến chuyển các nét chữ để gợi hình hay để biểu lộ khí chất,
cảm xúc mà chữ đó truyền tải... Những biểu hiện của chữ như vậy cũng thấy
khá nhiều trong TCĐ Việt Nam. Để trở nên đặc biệt và ấn tượng, phần lớn
TCĐ Việt Nam đã sử dụng chữ trong tạo dựng ý đồ tác phẩm. Chữ được chọn
để thể hiện cả hai chức năng là thông tin (ngôn ngữ) và biểu đạt hình tượng
(qua kí hiệu đồ họa) chiếm số lượng khá lớn. Trong đó, yếu tố này đóng vai
trò có tính quyết định trong việc tạo ra giá trị nghệ thuật và giá trị truyền
thông, cho thấy đặc điểm khác biệt trong phong cách TCĐ Việt Nam giữa các
thời kỳ và với TCĐ nước ngoài. Sự biểu hiện đồ họa chữ dựa trên các thủ
pháp trong nguyên tắc tạo hình dáng, phương cách xử lý bố cục và giải pháp
bề mặt, màu sắc của toàn bộ thành tố chữ với phần còn lại trong mục tiêu
chuyển tải ý tưởng tác phẩm khá phổ biến. Đó là khả năng dung hợp hai chức
năng chính yếu của chữ theo nguyên lý tạo hình ký hiệu đồ họa. Từ chức năng
truyền đạt thông tin ngôn ngữ (phương tiện biểu hiện của ngôn ngữ giao tiếp,
nghệ thuật ngôn từ) cho đến chữ được hình ảnh hóa (nghệ thuật phi ngôn từ
không chỉ để giao tiếp mà còn có tính nghệ thuật) chữ đã mang chức năng gợi
hình, biểu hình chứa đựng ý nghĩa thông điệp tác phẩm TCĐ. Khi tích hợp cả
hai chức năng đó, chữ có khả năng truyền thông rõ hơn, gây ấn tượng mạnh
về thị giác và thông điệp cho TCĐ.
Trong TCĐ Việt Nam, chữ được xem xét trong chức năng biểu đạt hình
tượng, biểu tượng thông qua hệ thống kí hiệu đồ họa được chuyển dịch từ hệ
thống tín hiệu thông tin của ngôn ngữ tự thân con chữ. Nghĩa là chữ sẽ được
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đảm nhận thêm một chức năng của truyền thông dưới dạng thức kí hiệu hình
để có thể độc lập hoặc cùng một số yếu tố tạo hình khác tạo lập một tác phẩm
hoàn thiện. Các nhà nghệ thuật đồ họa đã sử dụng chữ cho việc giao tiếp, biểu
cảm, giáo dục và truyền thông điệp một cách nghệ thuật thông qua lồng ghép
chức năng biểu hình cho nó. Sử dụng đồ họa chữ với chức năng kép như vậy
là cách truyền cảm hứng cho người tiếp nhận. Chức năng của đồ họa chữ ở
đây mang ý nghĩa vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật, khai mở những
biểu hiện mới trong thể hiện, gia tăng giá trị nghệ thuật thông qua thủ pháp
biến đổi hình hay bề mặt chữ nhằm gợi liên tưởng và biểu đạt hình ảnh, hình
tượng của tác phẩm TCĐ.
Mỗi chức năng của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam có sức hàm chứa
thông điệp riêng, ở các mức độ khác nhau và được vận dụng linh hoạt, phù
hợp với mỗi tác phẩm cụ thể. Các chức năng ấy của chữ được thể hiện như
thế nào là tùy thuộc cảm hứng và thời điểm sáng tạo tác phẩm TCĐ của họa
sỹ. Đa phần họa sỹ TCĐ sáng tác hình tượng trước rồi mới đến phần chữ. Sở
dĩ vai trò, chức năng của chữ được họa sỹ khai thác vượt lên trên chức năng
ngôn ngữ thông thường là do trong quá trình sáng tác diễn ra cảm xúc và tư
duy cá biệt dưới sự giao tiếp với hình tượng đồ họa đã xây dựng. Đó chính là
yếu tố đem lại giá trị nghệ thuật khác biệt cho tác phẩm.
1.3. Khái quát tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015
1.3.1. Quá trình phát triển
TCĐ xuất hiện ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945 dưới
những dạng thức tài liệu báo chí tuyên truyền, hay dạng tờ áp phích dán trên
đường phố. Loại TCĐ mang tính chất tuyên truyền cổ vũ cho các nhiệm vụ
của cách mạng Việt Nam chỉ thật sự xuất hiện kể từ khi có sự lãnh đạo của
Đảng và biến chuyển cùng “bão táp Cách mạng” giai đoạn 1941 - 1945. Lúc
đó, cùng với báo chí và truyền đơn, TCĐ đã trở thành những vũ khí sắc bén,
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xung kích, có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng và hành động của quần chúng
nhân dân trong nhiệm vụ cứu quốc. Hình thức tranh cổ động đã được xác lập
với các hình tượng công - nông - binh - sỹ - trí dưới là cờ đỏ sao vàng và được
in trên trang nhất báo “Độc lập”. Được xem là tác phẩm TCĐ đầu tiên và
cũng là TCĐ bằng chữ đầu tiên của Việt Nam là tác phẩm “Việt Nam độc
lập” do Nguyễn Ái Quốc sáng tác, in trên báo này năm 1941. Những bức
TCĐ sớm nhất ra đời và được hiện diện công khai trước công chúng đều do
thế hệ họa sỹ tài năng, yêu nước thực hiện, tiêu biểu là Nguyễn Đỗ Cung, Tô
Ngọc Vân, Lương Xuân Nhị...
TCĐ Việt Nam có lịch sử phát triển gắn với các giai đoạn chiến tranh
giữ nước và xây dựng tổ quốc của nhân dân dưới sự dẫn dắt của nhà nước dân
chủ cộng hòa và sau là nhà nước Xã hội chủ nghĩa kể từ khi giành chính
quyền năm 1945. Do đó, cách phân chia giai đoạn của TCĐ được NCS dựa
vào phân kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam từ 1945 đến 2015.
- Tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954.
Trong bài viết về “Design đồ họa trong kháng chiến chống Pháp Tranh cổ động, tờ rơi, truyền đơn và báo tường”, NNC Phan Cẩm Thượng mở
đầu: “Ngay sau tháng 8/1945, những họa sĩ đi theo cách mạng đều nhanh
chóng tham gia công việc thiết kế đồ họa, cổ động cho phong trào diệt giặc
đói, giặc dốt và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến kiến quốc lâu dài” [77]. Đây
cũng chính là thời điểm để lịch sử mỹ thuật chính thức xác định một cách
chân xác chủ đề, tư tưởng và phong cách nghệ thuật của TCĐ Việt Nam.
Tranh cổ động vào khoảng trong và sau tháng 8/1945 - 12/1946
được vẽ khá to trên những tấm pano dựng ở đường phố Hà Nội
và các thành phố khác, đồng thời chúng cũng được vẽ trên tường
của những tòa nhà công cộng, hoặc nhà dân nếu có tường lớn,
với những dòng chữ Việt và Pháp, nội dung kêu gọi đấu tranh vệ
quốc và đóng góp cho cuộc kháng chiến [77].
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Với những diễn biến của tình hình chính trị sau Cách mạng tháng Tám,
Đảng và Chính phủ mới đã đưa nhiệm vụ tuyên truyền thành nhiệm vụ hàng
đầu của văn nghệ, trong đó TCĐ là phương tiện xung kích đi đầu. Ngay ở giai
đoạn khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, một số tác phẩm TCĐ
đặc sắc đã ra đời, tiêu biểu cho giai đoạn đầu của dòng TCĐ Việt Nam. Đó là
những tác phẩm Vietnam for Vietnamese/nước Việt Nam của người Việt Nam
(1945) của Trần Văn Cẩn với tác phẩm [PL1; H1; tr.179], Tại sao và chết cho
ai của Lương Xuân Nhị [PL1; H3; tr.180]. Hai tác phẩm với chữ và hình kết
hợp chặt chẽ trong bố cục khá hiện đại. Mỗi tác phẩm có nội dung riêng, đậm
chất thời sự của thời cuộc khi ấy. Đó là khẳng định chủ quyền Tổ quốc, dân
tộc của người Việt Nam và thức tỉnh các binh lính Pháp về mục đích của cuộc
xâm lược nước ta lần thứ hai.
Tiếp đến là những năm tháng dài kháng chiến chống quân xâm lược
Pháp từ 1946 đến 1954. Ở thời kỳ này, TCĐ được sáng tác nhiều và mở rộng
khắp các chiến khu từ Bắc vào Nam, trên vùng Tây Bắc, Tây Nguyên… Với
điều kiện khó khăn ở các chiến khu, TCĐ những năm kháng chiến chống
Pháp chủ yếu có khuôn khổ nhỏ, được thể hiện với các kỹ thuật vẽ tay rồi in
thô sơ với phương pháp in khắc gỗ, in thạch bản. Ngoài các họa sỹ chuyên
nghiệp sáng tác, còn có một số nghệ nhân các làng tranh dân gian tham gia
thể hiện TCĐ. Hầu hết TCĐ lúc này nhằm hướng tới ca ngợi Hồ Chủ Tịch,
nhắc nhớ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, quốc khánh 2-9, tuyên truyền, kêu
gọi, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến, giúp bộ đội, tăng
gia sản xuất, và liên quan công tác binh vận, địch vận. Hình tượng trong tranh
đơn giản, dễ hiểu, được thể hiện chủ yếu bằng nét đen trắng, số ít bằng màu
sắc theo phong cách tranh khắc gỗ Đông Hồ. Chữ trong tranh thường thể hiện
nhiều nội dung mang tính khẩu hiệu, câu chủ đề, phụ chú, diễn giải. Có
trường hợp chủ yếu là chữ, hình chỉ phụ họa. Đặc biệt, trong không ít tác
phẩm, chữ có vai trò quan trọng hơn khi mang chức năng kêu gọi, vận động
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dưới dạng thơ song thất lục bát hay lục bát. Dạng chữ này gần gũi nhân dân
và cũng được gợi ý từ tác phẩm “Việt Nam độc lập” của Nguyễn Ái Quốc. Nó
khiến người dân và chiến sỹ dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ. Có thể kể đến các tác
phẩm gây ấn tượng mạnh như: Cách mạng thành công muôn năm (1947)
[PL1; H5; tr.181], ca ngợi kháng chiến của quân và dân ta đáp ứng lời kêu gọi
“Khởi nghĩa 19 tháng 8”; Phá tan cuộc tấn công Thu Đông của giặc Pháp
(1947) [PL1; H4; tr.180], khẩu hiệu được bố cục dàn đầy với sắc độ đen trắng
và đa dạng ngôn ngữ nét mảng vượt ra ngoài trường nhìn thị giác.
Đến những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp xuất hiện một
số tác phẩm mang tính chất rõ nét của TCĐ với một hay một số hình tượng
chính được thể hiện nổi bật, chiếm phần lớn diện tích mặt tranh và chữ được
sắp xếp có tính toán hơn nhằm đem lại thẩm mỹ và sự chặt chẽ cho bố cục.
Tiêu biểu là TCĐ Các bạn thanh niên… tổng phản công (1950) do Ty Thông
tin tỉnh Tuyên Quang phát hành, Chiến thắng trên chiến trường bắc Tây
Nguyên (1954) do Liên khu 5 phát hành.
TCĐ thời kỳ này tập trung vào phản ánh cuộc kháng chiến trường kỳ
chống Pháp. Phong cách tác phẩm là sự pha trộn đan xen giữa thủ pháp hội
họa và đồ họa, giữa truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, do hoàn cảnh thời
chiến, vật liệu thiếu thốn, nên nhiều tác phẩm chỉ ở dạng đen - trắng hay đen trắng kết hợp đỏ.
- Tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975
Với việc mở ra mối giao lưu trực tiếp với các họa sỹ Trung Quốc và các
nước Xã hội chủ nghĩa vào những năm 1949 – 1951, tư tưởng sáng tác mỹ
thuật hiện thực Xã hội chủ nghĩa đã được tiếp nhận và có tác động lớn đến sự
hình thành mỹ thuật cách mạng Việt Nam, tạo dấu ấn đặc biệt cho lịch sử mỹ
thuật nước nhà giai đoạn 1954 - 1975.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, và Hiệp định Geneve được ký, chính
phủ Việt Nam bắt tay vào xây dựng miền Bắc Xã hội chủ nghĩa và tìm đường
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đấu tranh giải phóng miền Nam. Với hai nhiệm vụ vĩ đại ấy, TCĐ lại được
khai thác như phương tiện, công cụ chính trị, xã hội đầy sắc bén. Các thủ
pháp sáng tác TCĐ thời kỳ kháng chiến chống Pháp được phát huy và có bổ
sung những kinh nghiệm tiếp thu từ các nước anh em. Ngay từ đầu giai đoạn
này, TCĐ đã cho thấy rất rõ sự chuyển biến giữa hai phân kỳ lịch sử, điều này
làm gia tăng đáng kể về giá trị nghệ thuật và tính chuyên nghiệp trong định
hướng sáng tác. Phần nhiều tác phẩm TCĐ Việt Nam đã đạt đến những tiêu
chí phổ quát trong TCĐ các nước Xã hội chủ nghĩa. Hình tượng được chắt lọc
và thể hiện chắc chắn hơn, chữ được lựa chọn và bố cục khoa học hơn.
Tiếp nối những thành tựu của TCĐ thời kỳ trước, bước ngoặc lịch sử vĩ
đại của chiến thắng Điện Biên Phủ đã mở ra một kỷ nguyên mới về tư tưởng
sáng tác, trong nội dung và phong cách thể hiện của TCĐ Việt Nam thời kỳ
này. Từ đây, vai trò của TCĐ trong công tác tuyên truyền được nâng lên
nhiều lần so với trước, đặt ra yêu cầu người họa sỹ trong nhận thức nhiệm vụ
cá nhân với vận mệnh chung của dân tộc. Phong cách hiện thực Xã hội chủ
nghĩa tiếp tục được khẳng định và trở thành định hướng sáng tác nghệ thuật
cách mạng nói chung và sáng tác nghệ thuật TCĐ ở Việt Nam nói riêng. Họa
sỹ có điều kiện thuận lợi trong học tập, giao lưu mỹ thuật với các nước Xã hội
chủ nghĩa. Phong cách tạo hình, bút pháp thể hiện, thông điệp màu sắc có sự
chuyển biến mạnh mẽ trong từng đường nét, mảng khối, bố cục màu sắc theo
hướng hàn lâm, kinh viện của nghệ thuật TCĐ Liên Xô, tạo hiệu quả cao
trong thành tựu nghệ thuật TCĐ Việt Nam thời kỳ này.
Sự kiện Xưởng TCĐ Trung ương ra đời năm 1965 là mốc son quan
trọng trong chuyển hướng hình thức nghệ thuật của thể loại này ở nước ta.
Với tình hình mới của cuộc chiến tranh chống Mỹ, chính phủ đề ra nhiệm vụ
cho Xưởng TCĐ Trung ương: “Phải cổ động thường xuyên bằng các hình
thức tuyên truyền nhẹ nhàng, có tính quần chúng rộng rãi để nhà nhà đều biết,
người người đều nghe” [62]. Chất lượng về mặt thẩm mỹ được nâng lên, tạo
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ra những tác phẩm TCĐ Việt Nam có tầm vóc như: Này tổng thống Johnson,
Không có gì quý hơn độc lập tự do, Thừa thắng xông lên, Giặc phá ta cứ đi,
Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân... của các họa sỹ tên tuổi như: Huỳnh
Văn Gấm, Xuân Hồng, Huỳnh Phương Đông, Cổ Tấn Long Châu, Lê Lam,
Huỳnh Văn Thuận, Đặng Đức, Phạm Lung...
Trong giai đoạn từ 1954 đến 1975, TCĐ Việt Nam có thể được chia
theo hai thời kỳ ngắn: 1954 – 1965 và 1965 – 1975. Theo đó, thời kỳ đầu là
những tiếp nối về phong cách và phương pháp thể hiện đã có trước. Các tác
phẩm có khoảng cách tương đối xa nhau về bút pháp, cách xây dựng và thể
hiện hình tượng, chữ. Không ít trong số đó có dấu ấn do ảnh hưởng rõ nét từ
TCĐ Trung Quốc, Liên Xô và Triều Tiên. Chữ chưa có dấu hiệu biểu hình mà
chủ yếu ở dạng thông tin ngôn ngữ được sắp xếp ngay ngắn trong vị trí bố cục
hợp lý. Lúc này xuất hiện một số TCĐ đề tài sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp với hình tượng được thể hiện theo lối hiện thực hay mang tính trang trí
dân gian. Tác phẩm Cải tiến canh tác, đẩy mạnh sản xuất (1958) của họa sĩ
Minh Mỹ; hay Bạn nghe thấy không tiếng thét căm hờn từ trại giam Phú Lợi
(1959) của họa sỹ Lê Nguyên Lợi, Đâu có giặc là ta cứ đi (1964) của họa sỹ
Văn Đa; … là những ví dụ điển hình cho thời kỳ 1954 - 1965.
Kể từ khi có Xưởng TCĐ Trung ương, chúng ta được sự hỗ trợ của
nước bạn Cu Ba về công nghệ và vật liệu in lưới để nhân bản các tác phẩm
phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của đất nước. Với đặc tính của in lưới,
tranh phải được thể hiện phù hợp cho in các mảng phẳng lớn. Yêu cầu kỹ
thuật ấy, rất thú vị, lại có nhiều điểm chung với lối nhìn ưa mảng miếng màu
sắc tươi vui, khỏe khoắn của họa sỹ Việt Nam. Sự kết hợp này và yêu cầu
tuyên truyền phải nhẹ nhàng, có tính quần chúng rộng rãi đã góp phần hình
thành ngôn ngữ TCĐ Việt Nam từ đó về sau. Nó sáng sủa, mạch lạc và dễ tiếp
nhận về mặt truyền thông thị giác, vừa có tính hiện đại, vừa phù hợp mỹ cảm
của số đông nhân dân, chiến sỹ. Thời kỳ 1965 – 1975 là những năm tháng nở
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rộ, tạo nên sức mạnh và giá trị đặc sắc riêng của TCĐ Việt Nam mà không có
ở các quốc gia khác. TCĐ Việt Nam có màu sắc mạnh mẽ, khoáng đạt, vui
tươi và cũng đầy trí tuệ. Đồ họa chữ có sự hiện đại hóa và trở nên nghệ thuật
hơn nhiều khi chữ đã được khai thác thế mạnh biểu hình, gợi hình. Đại diện
cho thời kỳ này có rất nhiều tác phẩm đã đi vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam, có
thể kể đến các TCĐ như: Bắn rơi 1500 máy bay Mỹ (1966) của Duy Khải,
Mây của ta trời thắm của ta (1967) của Phan Thông, Mỗi người làm việc
bằng hai (1967) của Xuân Hồng, Tiến lên toàn thắng ắt về ta (1968) của Ngô
Mạnh Lân, 4000 máy bay bị bắn rơi trên miền Bắc (1972) của Lê Văn Hiệp,
Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân (1972) của Nguyễn Thụ và Huy Oánh,
Tự hào (1973) của Huỳnh Văn Thuận, Giặc phá ta cứ đi (1974) của Đào Đức,
hay Nước, yếu tố hàng đầu của lúa (1975) của Nguyễn Đăng Phú, 1975 - Mùa
Xuân xum họp (1975) của Thanh Liêm….
Tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985
Sau khi thống nhất hai miền Nam Bắc về chung một nhà, chính quyền
và nhân dân cả nước tiếp tục công cuộc bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây
dựng lại non sông sau bao năm chiến tranh tàn phá. Bên cạnh các TCĐ động
viên, cổ vũ thanh niên nhập ngũ, nhiều tác phẩm hướng tới sản xuất công,
nông nghiệp, phát triển thủ công…và một số tuyên truyền cho các sự kiện
khoa học, văn hóa, thể thao, đối ngoại có tính chất quan trọng quốc gia và
quốc tế. TCĐ giai đoạn này được NNC Đặng Thị Phong Lan ghi nhận:
TCĐ Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985, khá đặc biệt, phản ánh chân
thực, sinh động bối cảnh đất nước Việt Nam mới hòa bình thống
nhất toàn vẹn và cả hai miền Nam - Bắc cùng nhau tiến lên Xã hội
chủ nghĩa. Nội dung sáng tác không còn những chủ đề kháng chiến
mà thay vào đó là niềm vui hân hoan của sự thống nhất cũng như
công cuộc khôi phục, xây dựng đất nước trên mọi lĩnh vực [42].
Đa dạng trong hình thức biểu đạt, phản ánh hiện thực phong phú của
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đất nước là đặc điểm nổi trội của thời kỳ này. Niềm phấn khởi của những
ngày đầu đất nước thống nhất, được thể hiện trong tác phẩm Mừng tổ quốc
thống nhất (1976) của họa sỹ Tô Liên [PL1; H24; tr.190] với gam màu tươi
sáng, hình tượng bay bổng tràn đầy hy vọng. Những thành tựu công nghiệp,
cơ khí hóa được thấy trong tác phẩm Sản xuất nhiều gang cho Tổ quốc (1978)
của tác giả Lai Thành [PL1; H29; tr.193].
Vẫn là ngôn ngữ biểu trưng, ước lệ nhưng giờ đây, nhiều thủ pháp tạo
hình biểu hiện khối, không gian, bố cục có sự phân cấp mạnh mẽ, làm nổi bật
nội dung đề tài. Các hình tượng nghệ thuật phong phú để truyền tải những nội
dung cổ động, tuyên truyền đa dạng, gắn với tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh
tế, xã hội của đất nước. Hình thức nghệ thuật giàu chất tượng trưng, trang trí
và ước lệ dân gian đã chiếm phần lớn, đặc biệt ở nhóm đề tài lao động sản
xuất. Đồ họa chữ trở nên đa dạng với các thủ pháp về tạo hình, bố cục, màu
sắc, và đặc biệt xuất hiện dạng thức dùng chữ để kiến tạo hình tượng, biểu
tượng bên cạnh những dạng thức đã có từ trước. Đặc biệt phong cách nghệ
thuật nhiều chất trang trí trong tạo hình, mang đậm sắc thái nghệ thuật dân
gian trong những năm chuyển tiếp qua giai đoạn sau.
Tiêu biểu cho giai đoạn này là những tác phẩm: Mùa xuân vĩnh viễn
(1976) của Lê Đức Lai; Độc lập, thống nhất, hòa bình, hạnh phúc (1976) của
Trần Từ Thành; Muốn cho lúa tốt làm nhiều bèo dâu (1978) của Mai Khanh
và Lê Thiệp; Bám biển sản xuất, sẵn sàng chiến đấu (1978) của Nguyễn Quốc
Thái; Việt Nam, nhân nghĩa thắng hung tàn (1980) của Cổ Tấn Long Châu;
Tất cả để xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1980) của Thành Tô, Bảo vệ tài sản Xã
hội chủ nghĩa (1982) (không rõ tác giả).
Tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1986 – 2015
Đất nước hòa nhập với thế giới và trên đà phát triển về mọi mặt. Nhiều
mảng đề tài trong TCĐ được thể hiện thành công như: văn hóa, kinh tế, khoa
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học kỹ thuật, ban giao quốc tế…bên cạnh đề tài về chính trị xã hội của các
giai đoạn trước. Cách tiếp cận cởi mở các xu hướng mới của nghệ thuật và
nghệ thuật TCĐ thế giới, để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ mang tính thời đại của
TCĐ Việt Nam.
Các trường phái nghệ thuật Hiện đại, Hậu hiện đại, có ảnh hưởng sâu
rộng đến phong cách sáng tác TCĐ, làm đa dạng kiểu thức biểu đạt và
phương tiện truyền thông hiện đại do sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ số,
đóng góp hiệu quả cho nhiều hoạt động xã hội, sự kiện quan trọng của đất
nước. Vai trò của TCĐ Việt Nam càng được đánh giá cao, trong các cuộc thi
TCĐ và triển lãm mỹ thuật quốc tế. Từ những tác động của nhiều yếu tố, mà
rõ ràng nhất là lịch sử và lịch sử mỹ thuật dân tộc đã làm nổi rõ giá trị nghệ
thuật đặc trưng khi nhận định về thể loại đồ họa này.
1.3.2. Chủ đề nội dung chủ yếu
Trong suốt chiều dài của TCĐ Việt Nam, chặng đường 1945 - 2015
được xem là sự quy tụ đầy đủ đặc điểm nổi trội về chủ đề và nội dung tuyên
truyền. Chủ đề chiến tranh cách mạng, chủ đề xây dựng đất nước, chủ đề văn
hóa, xã hội, chủ đề hợp tác quốc tế, luôn được ưu tiên phản ảnh, tạo nên
nguồn mạch không ngừng nghỉ qua các thời kỳ trong sứ mệnh chung của lịch
sử mỹ thuật Việt Nam. Điểm khác biệt và đặc biệt của TCĐ đối với các thể
loại đồ họa khác, do xuất phát điểm cơ bản về chức năng, mục đích tuyên
truyền. Theo đó, hình thức và nội dung của TCĐ Việt Nam là hai thành tố gắn
kết đồng điệu xuyên suốt và trải dài theo lịch sử thịnh suy của dân tộc. Từ đó
hình thành nên chuỗi giá trị nghệ thuật có tính liên tục phản ảnh rõ nét thành
tựu của TCĐ Việt Nam trong lịch sử mỹ thuật nước nhà.
Trong cuốn Mỹ thuật Việt Nam (1984), NNC mỹ thuật Nguyễn Phi
Hoanh nhận định: “Nhìn qua khối lượng lớn TCĐ do họa sỹ ta sáng tác đến
nay, người ta thấy nội dung thật là phong phú. Không có trí tuệ một thiên tài
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nào nghĩ ra mọi khía cạnh của đời sống và chiến đấu của cả một dân tộc như
chủ đề những tranh ấy” [28, tr.350].
- Chủ đề chiến tranh cách mạng
Có thể nói “bão táp Cách mạng” là động lực tạo nên đỉnh cao của mỹ
thuật cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu về đặc trưng chủ đề giai đoạn này,
NNC mỹ thuật Nguyễn Quân viết, “Khi đã xác định chính trị là thống soái,
tuyên truyền là nhiệm vụ và tả thực là phong cách thì một yêu cầu nữa được
nêu ra với văn nghệ là “tinh thần lạc quan cách mạng” [68, tr.68].
Thể loại TCĐ đã chung tay với các loại hình mỹ thuật khác như hội
họa, điêu khắc, biếm họa, dựng nên một chủ đề hùng vĩ cho thời đại khi nhắc
đến giai đoạn “Mỹ thuật Việt Nam hai cuộc chiến”. Nhiều họa sỹ tạo hình đã
đi đầu trong vẽ TCĐ, phá cách trong bút pháp ngôn ngữ, thấm nhuần ý chí
đấu tranh giải phóng dân tộc trong tư tưởng, thuyết phục, hiệu triệu quần
chúng trong thông điệp tuyên truyền…góp sức vào trách nhiệm chung của
dân tộc. Nói như NNC Nguyễn Quân, “Họ đi sâu vào đời sống kháng chiến
của toàn dân, nhập vào làm một với đời sống đó” [68, tr.273]. Số lượng đồ sộ
của TCĐ Việt Nam được ghi nhận rõ nét qua các thời kỳ. Từ thế hệ của
những năm đầu kháng chiến chống Pháp, với những tên tuổi họa sỹ mỹ thuật
Đông dương, đến lớp họa sỹ được tiếp thu nền mỹ thuật hàn lâm từ các nước
Xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là nghệ thuật TCĐ Liên Xô thời chống Mỹ.
Những tác phẩm cho dù mục tiêu cao cả là kịp phản ảnh thời sự nóng bỏng
của lịch sử, nhưng đã trở thành những kiệt tác nghệ thuật thị giác với ngôn
ngữ và phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại: Nước Việt Nam của người Việt
Nam (1945) tác giả Trần Văn Cẩn [PL1; H1; tr.179], Tại sao và chết cho ai !
(không rõ năm sáng tác) tác giả Lương Xuân Nhị [PL1; H3; tr.180], Hăng hái
đi dân công phục vụ tiền tuyến (1960) tác giả Trần Việt Sơn [PL1; H13;
tr.185], Đâu có giặc là ta cứ đi (1964) tác giả Văn Đa [PL1; H14; tr.185],
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Chiến thắng Điện Biên Phủ (1965) tác giả Huy Toàn [PL1; H42; tr.200] , Tiến
lên toàn thắng ắt về ta (1968) tác giả Ngô Mạnh Lân [PL1; H16; tr.186], Bác
vẫn cùng chúng cháu hành quân (1972) tác giả Nguyễn Thụ - Huy Oánh
[PL1; H20; tr.188], Giặc phá ta cứ đi (1974) tác giả Đào Đức [PL1; H21;
tr.189]…
- Chủ đề xây dựng đất nước
Xây dựng đất nước Xã hội chủ nghĩa là chủ đề trong TCĐ Việt Nam
được nhìn nhận như là một nhân tố sản sinh theo quy luật của lịch sử. Để làm
“hậu phương” vững chắc cho tiền tuyến, bám sát những ngày khói lửa của
cuộc trường chinh vệ quốc. Hình tượng “người chiến sỹ” trên mặt trận sản
xuất không kém phần dũng cảm và bất khuất như ngoài mặt trận. Lồng ghép
và đan xen giữa hai chủ đề là nhiệm vụ chiến lược trong tuyền truyền của
TCĐ Việt Nam, nhằm mỗi giai đoạn phản ánh kịp thời đường lối của Đảng và
nhiệm vụ cao cả của cách mạng. Nếu trong giai đoạn trước 1954, TCĐ Việt
Nam chú trọng phản ảnh đề tài “chiến tranh Cách mạng”, thì từ 1954 – 1975,
chủ đề “Xây dựng đất nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa” được đẩy mạnh song
song. Các khẩu hiệu: Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt
(1967) của tác giả Xuân Hồng [PL1; H15; tr.186], 5 tấn (1967), tác giả Phan
Thông [PL1; H44; tr.201], 2000 máy bay rơi trên miền Bắc (1970), Duy Khải
[PL1; H18; tr.187], 4000 máy bay bắn rơi trên miền Bắc (1972) của tác giả
Lê Văn Hiệp [PL1; H45; tr.201]…
Đề tài đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp, tiến lên xây dựng Xã
hội chủ nghĩa trở thành vấn đề được phản ảnh chủ yếu trong thông điệp tác
phẩm TCĐ Việt Nam sau ngày toàn thắng. Nông, công nghiệp là hai mặt trận
hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới. Hình tượng cô
nông dân, anh công nhân trên các cánh đồng, công trường, nhà máy… hiển
nhiên trở thành hình tượng nghệ thuật và bước vào tác phẩm với phong cách
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tạo hình mạch lạc. Dấu ấn của nghệ thuật Liên Xô đối với định hướng sáng
tác của họa sỹ TCĐ Việt Nam rõ hơn bao giờ hết: Nước, yếu tố hàng đầu của
lúa (1975) tác giả Nguyễn Đăng Phú [PL1; H48; tr.203], Sản xuất nhiều gang
(1978), Lai Thành [PL1; H29; tr.193]…
- Chủ đề văn hóa, xã hội
Sau hòa bình lập lại, mặt trận văn hóa tư tưởng, các vấn đề xã hội và
môi trường cũng được chú trọng trong đường hướng tuyên truyền của đất
nước. Kịp thời hưởng ứng những vấn đề mang tính thời sự trong nước và thế
giới thông qua thể loại nghệ thuật đồ họa TCĐ. Nhiều tác phẩm được công
nhận ở tầm vóc quốc gia và quốc tế chính là nhờ vào sự tiếp nhận có chọn lọc
những phương pháp sáng tác, xu hướng thẩm mỹ mới từ thế giới, để rồi
chuyển biến trong giá trị nghệ thuật dân tộc. Theo cách này, thông điệp truyền
tải vừa mang tính thời đại, vừa đậm chất dân tộc.
Có thể chỉ ra được hàng loạt tác phẩm có giá trị về chủ đề này của
TCĐ Việt Nam như: Unesco – thập kỷ phát triển văn hóa, (1993) tác giả
Nguyễn Du [PL1; H55; tr.206], 50 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam (1994) tác giả Nguyễn Xuân Nghị [PL1; H56; tr.207], Văn hóa là nền
tảng tinh thần của xã hội (1996) tác giả Lê Biết [PL1; H59; tr.208], Hãy Cảnh
giác (1996) tác giả Nguyễn Thiện [PL1; H60; tr.209], Đốt chát bản thân,
thiêu cả gia đình, 1996 tác giả Huy Chương [PL1; H61; tr.209], 300 năm Sài
Gòn –TP. Hồ Chí Minh (1998) tác giả luận án Nguyễn Thành Nam (NCS)
[PL1; H68; tr.213], Hội khỏe phù đổng (2000) tác giả Huỳnh Văn Mười [PL1;
H35; tr.196]…
- Chủ đề hợp tác quốc tế
Từ những năm 2000, thập niên đầu của thế kỷ 21, Việt Nam được biết
đến trên trường quốc tế. Được thế giới tin tưởng giao phó đăng cai một số sự
kiện văn hóa, giáo dục, thể thao và đặc biệt là các diễn đàn hợp tác mang tầm
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khu vực và thế giới. Trọng tâm phản ảnh của TCĐ Việt Nam thời kỳ này đã
làm thay đổi không những chủ đề mà còn cả phong cách thể hiện. Thông điệp
phản ảnh bản sắc dân tộc, vị thế quốc gia và tinh thần sẵn sàng hội nhập quốc
tế, là chìa khóa thị giác để định hình phong cách của TCĐ trong tầm cảm
quan nghệ thuật của bạn bè thế giới.
Tác phẩm tiêu biểu: Hòa bình, hữu nghị (1984) tác giả Nguyễn Thị
Tâm [PL1; H53; tr.205], Tình đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia, 1987 tác
giả Huỳnh Văn Thuận [PL1; H32; tr.194], We the peoples of the United
Nations (1995) tác giả Ngô Quang Nam [PL1; H79; tr.218], Kỷ niệm 50 năm
Liên hợp quốc 1945 – 1995 (1995) tác giả Nguyễn Du [PL1; H58; tr.208],
Tình hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (2001) tác giả Đỗ Mạnh Cương [PL1; H36;
tr.196], Aseam5 2004, (2004) Hoàng Hữu Nguyên [PL1; H67; tr.212].
NNC mỹ thuật Nguyễn Quân có tóm lược: “Song, dẫu sao chúng ta
cũng có thể khẳng định là, chưa bao giờ dung lượng thông tin thời đại ở nghệ
thuật tạo hình ta lại lớn vào thời kỳ từ sau cách mạng đến nay” [68, tr.280].
1.3.3. Hình thức nghệ thuật tiêu biểu
Hệ tư tưởng thẩm mỹ Cách mạng Việt Nam được định hình ngay từ
những ngày đầu của cuộc kháng chiến với sự lãnh đạo của Đảng trong đường
lối văn hóa nghệ thuật. Thế hệ họa sỹ sáng tác TCĐ Việt Nam đi từ việc thay
đổi cách tiếp cận, đến định hướng tư tưởng thẩm mỹ, khẳng định hình thức
nghệ thuật dựa trên cơ sở nền tảng học vấn bác học (ảnh hưởng từ mỹ thuật
phương Tây) có chọn lọc, được dung hội vào nguồn mạch của mỹ thuật
truyền thống dân tộc, trở thành một thế hệ tiên phong làm tiền đề cho sự hội
nhập của mỹ thuật Việt Nam Hiện đại. Cách nhìn theo luật xa-gần, cách vẽ
không gian ba chiều, khoa học về màu sắc, giải phẩu tạo hình…tương hợp
cùng hiện thực tả chân, khái quát ước lệ, đồng hiện đa điểm nhìn, trang trí,
cách điệu…để chuyển thể thành công trong thể loại đồ họa TCĐ Việt Nam.
- Hình thức tả thực
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Đối chiếu về hình thức nghệ thuật của TCĐ Việt Nam giữa các giai
đoạn, ở đó nổi lên những điểm sáng đặc trưng khác nhau như: tả thực, khái
quát ước lệ, trang trí dân gian… trên biểu đồ chung của tiêu chí tuyên truyền
Cách mạng. Hình thức tả thực theo phong cách kí họa, hội họa được cho là
phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn 1945 đến 1954 và kéo dài đến trước khi
Xưởng tranh cổ động Trung ương ra đời năm 1965. Về ý này, NNC mỹ thuật
Nguyễn Quân, trong cuốn Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20, phần viết về Thời kỳ
chống Pháp 1945 – 1954 và sự thay đổi của hình thức thể hiện: “Một đời sống
mỹ thuật mới với chủ nghĩa yêu nước và khuynh hướng tả thực. Đối tượng
của sáng tác nay đã khác hẳn và “nhiệm vụ chính trị” của tác phẩm cũng dứt
khoát” [68, tr.64].
Như vậy, nội dung đề tài và đối tượng cảm nhận là hai nhân tố có tính
quyết định làm chuyển đổi hình thức thể hiện mỹ thuật tạo hình nói chung và
nghệ thuật TCĐ Việt Nam giai đoạn này nói riêng. Hình tượng nghệ thuật
trong tác phẩm là: “thể hiện những người nghèo khổ, những người yêu nước,
những chiến sỹ vũ trang. Mục đích là phụng sự cách mạng và nhiệm vụ là thể
hiện và cổ vũ cho các chủ trương của chính phủ Việt Minh” [68, tr.64]. Tả
thực hay tả chân theo kiểu châu Âu kết hợp với lối tạo hình dân gian truyền
thống là cách thể hiện phổ biến, xuyên suốt và nổi trội của bút pháp TCĐ Việt
Nam giai đoạn này, hướng đến mục đích là để công chúng – quần chúng nhân
dân dễ hiểu và dễ nhớ, vì phù hợp với trình độ cảm quan thẩm mỹ của họ.
Ngoài ra, yếu tố khách quan ở thời điểm này, chủ nghĩa Hiện thực Xã hội chủ
nghĩa đã ảnh hưởng sâu sắc trong định hình phong cách của mỹ thuật Việt
Nam, và đề ra mục tiêu phản ảnh chân thực, lịch sử cụ thể. Người nghệ sỹ
trên con đường hướng đến sự sâu sắc trong nội dung và thông điệp tuyền
tuyền cho công cuộc cách mạng, còn phải luôn tìm tòi và sáng tạo không
ngừng trong phương cách biểu đạt mới theo kiểu tả chân. Ông chỉ ra rằng:

58

“Càng ngày vấn đề đặt ra là ở chỗ, nếu các thứ nghệ thuật phi hiện thực trong
sự chạy trốn vào hình thức, tìm ra nhiều hình thức mới, thì chủ nghĩa hiện
thực bám vào cuộc sống đang biến đổi thần kỳ” [68, tr.373].
Lối tả thực trong bút pháp tạo hình nét đen và biểu tả màu sắc ở tác
phẩm Phá chính sách của địch, (1947), do Ty thông tin Lạng sơn phát hành,
hay thiên về nét đậm – nhạt biến thiên tạo không gian của Lê Nguyên Lợi,
Bạn nghe thấy không tiếng thét căm hờn từ trại giam Phú lợi? 1959 [PL1;
H12; tr.184]. Đặc biệt, trong các tác phẩm Đâu có giặc là ta cứ đi (1964), họa
sỹ Văn Đa [PL1; H14; tr.185], Tất cả cho tiền tuyến (1968) của Quang Thọ
chữ chân phương nét mảnh rải dài theo đoàn quân trong, Mười năm chiến
thắng Điện Biên Phủ (1965) của Huy Toàn [PL1; H42; tr.200], cho thấy sự
hoàn thiện đến sâu sắc của những tác phẩm hội họa theo lối tả chân trong hiệu
quả của đường nét, bút pháp tạo hình tượng, bố cục, giải pháp phối màu được
chuyển thể thành TCĐ với cách thêm thành tố chữ ở phần khầu hiệu.
- Hình thức khái quát ước lệ
Xưởng tranh cổ động Trung ương ra đời, là bước ngoặc quan trọng
trong việc hình thành lực lượng sáng tác TCĐ Việt Nam chuyên nghiệp, đáp
ứng kịp thời nhiệm vụ cách mạng, đặc biệt là sự chuyển hướng hình thức thể
hiện từ tả chân cho đến khái quát, ước lệ mang tính đồ họa rõ nét, phù hợp với
nội dung phản ảnh nhanh nhạy, quyết liệt của cuộc chiến chống Mỹ. Theo
như lời họa sỹ Thục Phi trong bài viết “Tranh cổ động có một thời như thế”:
“Được sáng tác với kỹ thuật đồ họa đơn giản, dễ lan tỏa rộng rãi” [62].
Là yếu tố quyết định giá trị thẩm mỹ trong tác phẩm thuộc thể loại đồ
họa, nhằm đảm bảo tính nhận diện và thu hút thị giác do thông điệp tuyên
truyền đặt ra. Vì vậy, trong tài liệu Bàn về tranh cổ động Việt Nam, các tác
giả cho rằng: “Hình tượng trong TCĐ cần thiết phải mang tính đại diện, tính
khái quát rất cao, không có tính miêu tả thông thường. Có thể đại diện cho
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một tầng lớp, một giai cấp, một địa phương… tùy theo ý định của tranh và sự
sắp đặt để thể hiện rõ chủ đề tư tưởng. TCĐ còn có khi dùng hình ảnh tượng
trưng, tiêu biểu” [57, tr.11].
TCĐ Việt Nam là phần nổi trội của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Hình
thức khái quát ước lệ đã được thể hiện rõ nét và trở thành đặc trưng phong
cách trong thời kỳ hai cuộc chiến Pháp và Mỹ. NNC mỹ thuật Nguyễn Trân
viết cho phần lý luận Một số lý luận cơ bản về ngôn ngữ và nghệ thuật đồ
họa, nêu ra sự kế thừa thành quả từ tranh khắc gỗ dân gian Việt Nam của
nghệ thuật đồ họa Việt Nam cho rằng: “Về họa pháp: Lấy “đơn tuyến bình
đồ” làm nền tảng, lấy “ước lệ tạo hình dân gian” làm tiêu chuẩn” [83, tr.60].
Ngôn ngữ tạo hình dần chuyển dịch từ tả chân đến khái quát, từ hiện thực đến
quy ước… nhằm bắt kịp tầm nhận thức thẩm mỹ của thời đại. Đa phong cách
là điểm mạnh của thế hệ họa sỹ vẽ TCĐ Việt Nam giai đoạn này. Tạo hình
mảng màu phẳng, đi nét đều hay biểu hiện cấu trúc bề mặt, hình tượng ước lệ,
theo lối tranh khắc gỗ hiện đại trong tác phẩm Hăng Hái đi dân công phục vụ
tiền tuyến (1960), Trần Việt Sơn [PL1; H13; tr.185], và Hồ Chí Minh (1970),
Lê Huy Trấp [PL1; H19; tr.188]. Một phương cách khác ở khả năng khai thác
hiệu quả nét đen trong tranh dân gian ở giải pháp diễn đạt thanh – đậm theo
phối cảnh phương Tây đã đạt đến sự khái quát cao trong ngôn ngữ tạo hình,
ẩn chứa nhiều ý tưởng do thủ pháp ước lệ đem lại. Điển hình trong các tác
phẩm: 4000 máy bay bắn rơi trên miền Bắc (1972), Lê Văn Hiệp [PL1; H45;
tr.201], Giặc phá ta cứ đi (1974), Đào Đức [PL1; H21; tr.189].
Đặc biệt tạo ấn tượng trong sự kết hợp tính ưu việt của hội họa và đồ
họa trong các tác phẩm đã gây ấn tượng về hình thức nghệ thuật của TCĐ
Việt Nam và chỉ có trong TCĐ Việt Nam mà thôi. Đó là, Bác vẫn cùng chúng
cháu hành quân (1972), Nguyễn Thụ - Huy Oánh [PL1; H20; tr.188], Thừa
thắng xông lên (1974) Lê Bá Dũng [PL1; H47; tr.202]. Bố cục có sự kết hợp
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giữa khoa học thị giác phương Tây với bố cục dân gian đầy tính ước lệ, không
gian đồng hiện, đa điểm nhìn, nhiều lớp nhân vật cùng xuất hiện trong nhiều
bối cảnh của tác phẩm, góp phần làm nên nét đặc trưng nghệ thuật vừa hiện
đại vừa truyền thống trong TCĐ Việt Nam.
- Hình thức trang trí dân gian
Nếu để ý kỹ, sau ngày thống nhất đất nước, đặc biệt từ những năm của
thập niên 80, TCĐ Việt Nam quay trở về với hình thức trang trí dân gian
truyền thống. Các mô tip trang trí cách điệu được tìm thấy trong kho tàng của
dân tộc đã trở thành chất xúc tác có khả năng dung hợp một cách uyển chuyển
trên phông nền đồ họa hiện đại. Điều này có tác động làm dịch chuyển hình
thức thể hiện chủ đạo các giai đoạn trước, nhằm tương thích với đề tài và
thông điệp tuyên truyền cho thời kỳ mới. Ngôn ngữ biểu đạt đồ họa hiện đại
của các giai đoạn trước đó, được các họa sỹ cài gắn thêm các mô típ trang trí
dân gian truyền thống, làm êm dịu những mảng hình chắc khỏe có phần thô
cứng, nét viền có vẻ uyển chuyển và đa biến hơn trong những gam màu gợi
nhiều chi tiết lôi cuốn thị giác. Điều này đã góp phần chuyển tải nội dung
tuyên truyền cho chủ đề bảo vệ tổ quốc, chống “thù trong, giặc ngoài”, “giữ
vững non sông gấm vóc”. Có thể thấy, ở dạng đề tài về chủ đề chính trị, vẫn
còn gò bó theo công thức chung do còn ảnh hưởng “chủ nghĩa đề tài” của
nghệ thuật hiện thực Xã hội chủ nghĩa. Giải pháp bố cục, hình thức diễn đạt
chưa khác nhiều so với giai đoạn trước. Ngược lại, trong hàng loạt TCĐ ở
mảng đề tài lao động sản xuất, xây dựng và phát triển Chủ nghĩa xã hội lại tỏ
rõ nét đặc trưng riêng, với lối tạo hình trộn lẫn nhiều bút pháp theo ngôn ngữ
trang trí dân gian.
Chùm tác phẩm gây chú ý về hình thức thể hiện đậm chất trang trí dân
gian là: Mừng tổ quốc thống nhất (1976), Tố Liên [PL1; H24; tr.190], Diệt
bướm là trừ tận gốc (1977), Lê Viết Sử [PL1; H27; tr.192], Muốn cho lúa tốt,
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làm nhiều bèo dâu (1978) Mai Khanh – Lê Thiệp [PL1; H28; tr.192].
Đề tài xây dựng và phát triển đất nước Xã hội chủ nghĩa song hành với
bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là điểm nóng của giai đoạn này. Hình thức thể hiện
nhẹ nhàng, thủ pháp cách điệu đồ họa mộc mạc, dung dị nhưng hàm chứa tính
thẩm mỹ và triết lý cao có sức chuyển tải và lan tỏa những chủ đề tăng gia sản
xuất, khai sáng nguồn mạch nông nghiệp, tiếp thu khoa học công nghiệp…
Về ý này, NNC Đặng Thị Phong Lan, “Nghệ thuật tranh cổ động Việt Nam
giai đoạn 1975 – 1985”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 393, tháng 3-2017:
“Mảng đề tài lao động, sản xuất khá đa dạng và có nhiều bố cục đẹp.”
Tiểu kết
Qua Chương 1, luận án đã khái quát tổng quan tình hình nghiên cứu và
tiếp nhận được một số luận điểm liên quan, có giá trị đóng góp vào xác định
vấn đề và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án. Có thể thấy rằng, những vấn đề
cần biện giải trong luận án Đồ họa chữ trong tranh cổ động Việt Nam giai
đoạn 1945 – 2015 là hướng nghiên cứu không trùng lặp với những đề tài đi
trước. Hướng tiếp cận đề tài mang tính lý luận và lịch sử mỹ thuật.
Các cơ sở lý luận cần thiết cho triển khai đề tài luận án đã được làm rõ
thông qua luận giải những thuật ngữ và khái niệm chính yếu sử dụng trong đề
tài. Theo đó đồ họa chữ là nghệ thuật sử dụng, sáng tạo chữ theo các phương
pháp đồ họa, đưa chữ trở thành phương tiện tạo hình, tham gia vào quá trình
tạo ra bố cục, hình thể, biểu tượng trong tác phẩm đồ họa tuyên truyền. Ký
hiệu đồ họa chữ là quan điểm nhìn nhận chữ dưới góc độ ký hiệu học nghệ
thuật, nó là “cái biểu đạt” cho “cái được biểu đạt” và hiện hữu trong các dạng
thức từ ký hiệu thông tin ngôn ngữ đến ký hiệu biểu hình và ký hiệu biểu
tượng. Thuật ngữ, khái niệm TCĐ tuy không mới, nhưng ở đây cũng đã được
làm rõ một cách ngắn gọn và phù hợp với nội hàm đề tài. Đó là thể loại tranh
đồ họa được sáng tác nhằm mục đích cổ vũ, thúc giục, kêu gọi, tuyên truyền
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cho những nhiệm vụ, sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa… của một đất nước.
Các luận điểm, lý thuyết cần thiết để làm căn cứ soi chiếu, phân tích,
đánh giá các khía cạnh của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam cũng đã được
giới thuyết. Lý thuyết Ký hiệu học, luận điểm tâm lý tiếp nhận thị giác Gestalt
và luận điểm Dung hợp trong lý thuyết Tiếp biến văn hóa là những nền tảng
khoa học được áp dụng làm cơ sở lý luận cho quá trình nghiên cứu đề tài luận
án. Hệ thống kiến thức khoa học này cho thấy cần thiết và vững chắc để có
thể tiến hành biện giải các vấn đề đặt ra cho luận án.
Để có cái nhìn khoa học về đồ họa chữ trong TCĐ, chương 1 đã dành
một phần để khái quát quá trình phát triển, các chủ đề, hình thức của TCĐ
Việt Nam từ 1945 – 2015. Qua đó thấy được phần nào sự vận động của TCĐ
và yếu tố đồ họa chữ. Và đây là cơ sở để có cái nhìn khách quan về mối quan
hệ biện chứng giữa đồ họa chữ với phong cách tạo hình tác phẩm.
Các kết quả trình bày ở chương 1 là hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn
để luận án có đủ căn cứ và công cụ cho việc triển khai sâu rộng các vấn đề
trọng tâm của đề tài luận án, đặc biệt là cho nhiệm vụ nhận diện, làm rõ các
dạng thức biểu hiện của đồ họa chữ trong tác phẩm TCĐ từ 1945 – 2015 ở
chương tiếp theo.
.
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Chương 2
CÁC DẠNG THỨC BIỂU HIỆN CỦA ĐỒ HỌA CHỮ TRONG TRANH
CỔ ĐỘNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 – 2015
Qua khảo sát cho thấy, nghiên cứu đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam
giai đoạn 1945 - 1954, nổi lên những phân đoạn lịch sử với nhiều sắc thái
khác nhau của phong cách TCĐ nói chung và đồ họa chữ nói riêng. Đồ họa
chữ trong TCĐ xuất hiện với các dấu hiệu biểu hiện kí hiệu, từ kí hiệu thông
tin ngôn ngữ, chuyển dịch đến kí hiệu biểu hình và phát triển lên thành kí hiệu
biểu tượng. Thông tin ngôn ngữ là thuộc tính cơ bản của chữ. Tuy nhiên,
trong chuỗi hành trình “từ kí hiệu đến biểu tượng” của chúng, hệ chữ La Tinh
mà tiếng Việt sử dụng không thuần túy chỉ chuyển tải thông tin thông qua vỏ
bọc ngôn ngữ mà còn tồn tại nhiều hơn ở khả năng gợi tả hình tượng đại diện
cho thông điệp TCĐ. Xuất phát từ điểm này, luận án Đồ họa chữ trong tranh
cổ động Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015 có mục đích và nhiệm vụ nhận diện,
phân tích và kiến giải các dạng thức biểu hiện thị giác của chữ được họa sỹ sử
dụng như một yếu tố tạo hình đồ họa trong tác phẩm TCĐ.
2.1. Đồ họa chữ với dạng thức biểu hiện thông tin ngôn ngữ
Không thuần túy là văn bản đọc, chức năng của chữ trong tác phẩm TCĐ
Việt Nam thể hiện được tính đa nhiệm. Có nghĩa rằng, ngoài các chức năng
thông tin cơ bản về chủ đề, câu khẩu hiệu và thành phần phụ chú của đồ họa
chữ trong TCĐ, nó còn được cách điệu, biến thể bằng các thủ pháp đồ họa để
tạo sự tương thích giữa các kiểu chữ, sự hòa hợp giữa kiểu chữ với hình tượng,
sự đồng điệu giữa thông điệp kiểu chữ với màu sắc trong toàn bộ tác phẩm.v.v.
Các thành phần này luôn hướng đến mục tiêu làm sáng rõ thêm hình tượng để
diễn đạt ý tưởng chung của tác phẩm.
Nếu chủ đề là thành phần thông tin với vai trò kích thích và dẫn dắt
người xem trong sự tiếp cận tác phẩm, thì khẩu hiệu là tuyên ngôn nhằm
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khẳng định bản chất của nội dung thông qua tiết điệu ngôn ngữ. Cuối cùng
phần phụ chú chỉ xuất hiện khi cần thiết phải thêm thông tin và tăng tính chi
tiết nội dung thông điệp hoặc có thể chỉ do yêu cầu thuần túy về giải pháp bố
cục. Câu phụ chú chủ yếu xuất hiện nhiều trong TCĐ giai đoạn 1945 - 1954.
TCĐ Việt Nam hình thành và phát triển qua bão táp cách mạng Tháng
Tám và đi xuyên hai cuộc chiến với sứ mệnh tuyên truyền, lấy đề tài chính trị
làm “thống soái”. Từ đó đồ họa chữ xuất hiện như một phần không thể thiếu
và không thể tách rời trong bố cục tác phẩm cho đến tận ngày nay.
Ngay ở dạng thức đồ họa thông tin ngôn ngữ, đồ họa chữ cũng cho thấy
sự chuyển biến rõ rệt từ chữ viết tay, đơn sơ, ngẫu hứng theo phong cách tác
phẩm cho đến việc vận dụng có chọn lọc các bộ chữ theo tiêu chuẩn thị giác
đồ họa của thế giới. Thậm chí ngay trong các biểu hiện ngôn ngữ của chữ viết
tay và chữ in kẽ tay trong TCĐ đã có tính biểu hình nhất định từ bản thân con
chữ trong kết cấu tác phẩm thông qua các thủ pháp tạo hình kiểu dáng, giải
pháp xử lí bố cục và phương án màu sắc.
Ở mức độ phổ quát nhất, trong vai trò chính là định vị và dẫn dắt cách
tiếp cận nội dung tuyên truyền của tác phẩm, đồ họa chữ cho người xem xác
định được thông điệp trọng tâm và khoanh vùng phạm vi phản ảnh của tác
phẩm. Xét ở dạng thức biểu hiện đồ họa thông tin ngôn ngữ, chủ đề tác phẩm
phần lớn được thể hiện ở dạng câu chữ phù hợp nguyên tắc ngữ pháp tiếng
Việt. Đồ họa chữ chú ý đến kiểu dáng, cỡ chữ và các hình thức thể hiện như:
chữ viết thường, in thường, in hoa…Với nét chữ mảnh hay đậm, hướng chữ
đứng hay nghiêng, thân chữ hẹp hay rộng, giãn cách dòng dày hay thưa…,để
tạo ra tính dễ đọc, tìm kiếm sự hài hòa cho bố cục, sự tương hợp với hình
tượng đồ họa, giúp định hình tinh thần chung của tác phẩm. Hình thức biểu
hiện đồ họa chữ ở dạng thông tin ngôn ngữ chủ yếu được thể hiện theo các
nguyên tắc về sắp xếp bố cục chữ theo từ, câu, dòng một cách căn bản nhằm
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hướng đến sự thuận lợi cho người xem tiếp nhận. Lý thuyết tiếp nhận thị giác
của Gestalt cho biết “não của chúng ta sẽ nhóm và liên kết các đối tượng có
chung định hướng hoặc phương hướng lại với nhau” [81, tr.211]. Lúc này, thị
giác sẽ gộp các nhóm chữ và hình tượng có cùng hướng xác định, có cùng
phương chiều theo nhịp điệu chủ đạo của bố cục thành một trật tự có khả năng
dẫn dắt tầm nhìn và kích thích hoạt động của thị giác.
Đặc trưng cách sử dụng nội dung chữ cho thành phần chủ đề là ngắn
gọn về mặt câu từ, rõ nghĩa về khía cạnh thông điệp, có sức hấp dẫn bắt mắt
về mặt thị giác với vị trí chiếm lĩnh nhất định trong bố cục. Bên cạnh đó là
các yêu cầu được đặt ra từ dạng thức bố cục nhóm chữ, câu chữ: như độ lớn,
khoảng cách chữ, khoảng cách từ, độ giãn dòng cũng như sự định vị hợp lý
cụm chữ chủ đề trong bố cục. Trong trường hợp tiêu đề có nội dung dài, có
thể thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ và màu sắc sao cho đảm bảo tiêu chí chuyển tải
thông điệp thống nhất, có sự nhấn mạnh vào một số từ khóa cần làm nổi bật
hơn. Vì vậy, mối quan hệ giữa tiêu đề cũng như tính thông tin ngôn ngữ của
đồ họa chữ và hình tượng trong một tác phẩm TCĐ có ý nghĩa vừa giống
nhau lại vừa khác biệt với những loại hình đồ họa khác.
Trong bài viết, Design đồ họa trong kháng chiến chống Pháp - Tranh cổ
động, tờ rơi, truyền đơn và báo tường, NNC Phan Cẩm Thượng có nêu: “Ngay
sau tháng 8/1945, những họa sĩ đi theo cách mạng đều nhanh chóng tham gia
công việc thiết kế đồ họa, cổ động cho phong trào diệt giặc đói, giặc dốt và
chuẩn bị cho cuộc kháng chiến kiến quốc lâu dài”. “…đó là một xu thế chung
và hoàn cảnh khó khăn cụ thể của kháng chiến, khiến cho ngoài đồ họa cổ động
truyên truyền, dường như không có loại tranh nào có điều kiện sáng tác”. Có
thể thấy, đối với chức năng thông tin ngôn ngữ, tác phẩm Hà Nội vùng đứng
lên của Tô Ngọc Vân phản ảnh sự kết hợp một cách tự nhiên giữa nghệ thuật
đồ họa tranh khắc gỗ với đồ họa TCĐ. Đặc biệt, đồ họa chữ được tác giả tạo
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hình theo phong cách đặc trưng của tác phẩm và chuyển vận theo dòng chảy
vừa mềm mại, vừa dứt khoát của bố cục. Tuy nhóm chữ không chiếm dung
lượng nhiều như một số TCĐ thường thấy, nhưng hiệu quả đồ họa chữ đã hòa
cùng thông điệp hưởng ứng lời kêu gọi “kháng chiến toàn quốc” của dân tộc,
mà người họa sỹ đã thực sự sẵn sàng vào cuộc. Trường hợp này đồ họa chữ
được xem xét chung trong giá trị lịch sử mỹ thuật của tác phẩm - một trong số
ít “bức tranh đồ họa đẹp” có sử dụng chữ trong vai trò truyền thông điệp của
giai đoạn này.
Tiếp đến là hai đại diện nữa của trường Mỹ thuật Đông Dương cho thấy
đồ họa chữ biểu hiện thông tin ngôn ngữ trong TCĐ. Đó là, tác giả Trần Văn
Cẩn với tác phẩm Vietnam for Vietnamese/nước Việt Nam của người Việt
Nam (1945) [PL1; H1; tr.179]. Đây là một ví dụ về đồ họa chữ sử dụng cho
loại khẩu hiệu bao hàm cả chủ đề. Dấu hiệu đồ họa thị giác do ngôn ngữ tạo
ra rõ ràng hơn khi có sự kết hợp giữa nhóm chữ của chủ đề với mảng hình
tượng nương theo hình bản đồ Việt Nam. Trong lối tạo hình này, cấu trúc ở
dạng nét của chữ đã làm cho hình tượng của bố cục sinh động và tăng thêm
tính biểu cảm. Nhịp điệu bố cục dẫn mắt từ nhóm hình tượng bên dưới nối kết
với hình bên trên và nhấn mạnh ở phần chữ chủ đề. Tổng thể bố cục là sự hiển
thị của tổ hợp chữ biểu tả tính thống nhất của đất nước – con người Việt Nam
từ đồ họa chữ kết hợp với hình tượng. Ở tác phẩm Tại sao và chết cho ai! của
Lương Xuân Nhị [PL1; H3; tr.180] với phong cách và kỹ thuật tạo hình mảng
sáng tối lớn theo xu hướng hiện đại. Chữ ở chủ đề chất vấn « Tại sao và chết
cho ai ?» được thể hiện bằng sắc đen - trắng tương phản mạnh qua thủ pháp
tạo hình lấy quy luật hoán đổi âm - dương để nhấn mạnh ý niệm của tác
phẩm. Cách xử lý đồ họa chữ làm cho câu chủ đề và hình tượng đồng điệu
trong phong cách biểu đạt. Từ đây, chữ nương nhờ vào sắc độ thể hiện sự gắn
kết với hình tượng để làm rõ hơn thông điệp tác phẩm. Một trong các luật của
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Gestalt được áp dụng hiệu quả cho trường hợp này. “Luật tương đồng khẳng
định rằng, não chúng ta nhóm và liên kết các đối tượng tương đồng với nhau
lại” [81, tr.207]. Đồ họa chữ ở dạng thức này bắt đầu từng bước hòa hợp cùng
nhau và giao tiếp với hình tượng, tạo lập dần các bước chuyển tiếp từ gợi liên
tưởng hình tượng thông tin ngôn ngữ tự thân của chữ đến biểu hiện kí hiệu đồ
họa biểu hình. Để từng “cái thành phần” được sáp nhập thành “cái tổng thể”
theo quan điểm chung nhất được đề cao của lý thuyết Gestalt. Trong chức năng
chủ đề, điều khác biệt là đồ họa chữ hàm chứa nội dung có tính khái quát, nó
không nhằm chi tiết hóa một cách cụ thể cho ý niệm của tác phẩm như khẩu
hiệu hay phụ chú. Tuy nhiên, điểm tương đồng giữa chủ đề với các yếu tố tạo
hình còn lại, đó là tất cả phải chịu sự phân cấp trong biểu đồ thị giác của bố cục
theo một nguyên tắc nhất định.
Bên cạnh kiểu chữ với chức năng chủ đề cho thấy biểu hiện kí hiệu đồ
họa, thì trong nhiều giải pháp bố cục – quá trình đưa các yếu tố tạo hình đi
vào ổn định: điều khiển sự tương tác có tính biện chứng giữa chữ với nhau và
giữa chữ với các yếu tố tạo hình còn lại trong tác phẩm cũng bắt đầu định
hình. Trong số đó, tác phẩm Cách mạng thành công muôn năm (1947) [PL1;
H5; tr.181], với chủ đề được tác giả bố trí khá mạch lạc và ngắn gọn trong nội
dung câu chữ. Hai dòng chữ của chủ đề được thể hiện theo kiểu chữ viết
thường, loại chữ calligraphy có chiều hướng nghiêng phải và được đặt phía
dưới tác phẩm, nhằm làm tăng nhịp điệu do sự sắp xếp mang lại. Bố cục theo
định dạng đăng đối cùng với nhóm chữ khẩu hiệu phía trên, hướng của chữ và
hình tiến về phía trước cùng với lời kêu gọi “Khởi nghĩa 19 tháng 8”. Theo
đó, đồ họa chữ có cơ hội để biểu hiện ý tưởng qua dòng chảy nhịp điệu từ bố
cục mà luật “điều hướng đọc” của Gestalt đề cập.
Ngoài chức năng biểu đạt chủ đề, khẩu hiệu cũng cho thấy nhiều tính
biểu hiện thông tin ngôn ngữ của đồ họa chữ. Khẩu hiệu giúp truyền đạt
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những thông điệp ngắn gọn, súc tích và tối giản nhằm lột tả ý niệm nội dung
thông điệp ẩn chứa bên trong hình ảnh. Vì thế, đồ họa chữ là những giải pháp
làm cho chữ cũng có khả năng độc đáo trong khơi gợi tinh thần, khí thế cổ
động, tuyên truyền như: kêu gọi, thúc giục, cổ vũ reo hò, yêu cầu hay nhẹ
nhàng thuyết phục…,cùng hình tượng thể hiện khí chất, âm điệu của một phát
ngôn đối với người xem. Thế nên, có thể xem những ý niệm của tác phẩm hầu
như được ẩn ý trong đồ họa chữ biểu hiện khẩu hiệu. Khi nói về khẩu hiệu,
trong tài liệu Bàn về TCĐ Việt Nam nhận định: “Chủ đề tư tưởng của tranh có
thể khái quát trong một khẩu hiệu gắn bó mật thiết với hình vẽ” [40]. Điểm
khác quan trọng ở giọng điệu nội dung câu chữ trong TCĐ Việt Nam, đề tài
đã định hướng ngay cái tên là “cổ động”, nên nội dung của “khẩu hiệu” thể
hiện lời kêu gọi hùng hồn, lời hiệu triệu đầy tính thuyết phục gắn với thông
điệp tuyên truyền cứu quốc. Khi TCĐ Việt Nam đã thực sự định hình, khẩu
hiệu đóng vai trò “phát ngôn” chính thức cho giai cấp, góp phần tích cực
trong tuyên truyền đường lối cách mạng. Khẩu hiệu tham gia quan trọng vào
giải pháp định vị trường nhìn thị giác, là kí hiệu đồ họa thông tin ngôn ngữ có
sức diễn đạt và làm lan tỏa sức mạnh cho thông điệp và tính nhận diện hình
tượng của tác phẩm. Đồng thời đồ họa chữ dạng này cũng là “sợi dây” thị
giác gắn kết giữa thành phần chính (hình tượng) và các thành phần khác trong
vai trò dẫn dắt ý tưởng của bố cục. Xét về ý nghĩa, khẩu hiệu có tính chất là
lời hiệu triệu thay cho lời kêu gọi thông thường, hiện diện dưới dạng những
thông điệp ngắn gọn và súc tích. Nội dung thường bắt đầu với các từ ngữ có
tính kêu gọi, động viên, hiệu triệu, mệnh lệnh như : hãy, hỡi, nào, ơi, không,
cấm, phải… Các từ này thường được thể hiện với chữ lớn và khác biệt về độ
đậm, màu sắc để gây được sự chú ý thị giác nhanh và mang tính cổ vũ mạnh
mẽ. Khẩu hiệu TCĐ ở nhiều trường hợp được lồng ghép một cách khéo léo
vào chủ đề. Trong tác phẩm Phá tan cuộc tấn công Thu Đông của giặc Pháp
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(1948) [PL1; H4; tr.180] chúng ta thấy phương cách thể hiện nhiều cảm tính
về thông tin ngôn ngữ của đồ họa chữ. Bên cạnh kiểu chữ với nhiều biến thể
trong cấu trúc nét chữ, nét đều to khỏe và nét mảnh hẹp đồng thời xuất hiện,
cùng giải pháp xử lý đan xen giữa chữ với hình tượng cho thấy tác giả có chủ
đích trong cách tạo ra đồ họa chữ của bố cục.
Có phần khác biệt trong dạng thức trình bày kí hiệu thông tin ngôn ngữ
ở TCĐ giai đoạn đầu. Chữ là thành phần hiện diện mang tính bắt buộc, trong
đó phụ chú là nội dung thông tin cung cấp thêm cho chủ đề trong TCĐ.
Thông tin này thường là những dẫn chứng về chỉ số được thống kê và mang
tính thời sự có tính giải thích, cảnh báo hoặc khích lệ. Thành phần này cũng
tồn tại trong TCĐ nước ngoài, tuy nhiên sự xuất hiện ở TCĐ Việt Nam có
phần khác biệt trong nội dung và phương thức chuyển tải. Về khía cạnh nội
dung, phụ chú thường làm rõ và chi tiết hơn cho chủ đề phản ảnh của tác
phẩm. Có khi do hình thức chưa tỏ rõ được hoặc cũng có khi tác giả muốn
người xem cắt nghĩa thấu đáo hơn cho vấn đề. Phương thức thể hiện đồ họa
chữ ở phần phụ chú thường bắt gặp ở dạng văn bản, những đoạn chữ chuyển
tải nội dung chi tiết liệt kê số liệu hoặc trích dẫn đoạn thơ hay ca dao…Trong
hệ thống phân cấp của bố cục, phần phụ chú có vai trò thứ yếu, nhưng đôi khi
chiếm giữ vị trí khá quan trọng cho giải pháp cần thiết để giải quyết các vấn
đề về mặt thị giác và thường được sử dụng trong mối quan hệ hình nền hoặc
quy luật cân bằng, nhịp điệu do yêu cầu từng định dạng bố cục TCĐ.
Tiêu biểu cho dạng thức này có thể xem xét tác phẩm Tổng phản công
(1950) [PL1; H8; tr.182]. Đây là một trong số ít TCĐ Việt Nam sử dụng chữ
khá dày đặc cho thành phần phụ chú. Chữ và kích cỡ chữ đa dạng trong kiểu
dáng và tùy biến trong các định dạng chữ nghiêng, chữ đứng nhằm khai thác
thêm tính đa dạng cho kiểu chữ. Nhờ sự hòa quyện chung với hình tượng
chính, phụ của tác phẩm cho thấy tín hiệu thị giác được nhận ra khá rõ ràng
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trong hàm lượng đồ họa thông tin ngôn ngữ do chữ đem lại. Cùng chủ đề này,
tác phẩm, Muốn tổng phản công phải tổng động viên, (1950) [PL1; H7;
tr.182], nội dung phụ chú cũng đồng thời là tinh thần của khẩu hiệu, “Thi đua
cấp dưỡng địa phương quân đủ quần áo, lương thực để đánh giặc”. Đây là
phương cách thể hiện khác về thông tin ngôn ngữ của khẩu hiệu, không rạch
ròi như vai trò cơ bản của phụ chú trong chức năng giải thích thêm cho nội
dung thành phần chính của tác phẩm với những chỉ số được diễn giải chi tiết.
Bên cạnh kiểu chữ với nhiều biến thể trong cấu trúc nét chữ, kiểu chữ thường,
kiểu chữ in hoa, kiểu chữ nét đều to khỏe và nét mảnh hẹp đồng thời xuất
hiện, thì giải pháp xử lý đan xen giữa chữ với hình tượng là cách mà tác giả
có chủ đích trong tình huống tạo ra cho đồ họa chữ trong tác phẩm này.
Hơn là một một kiểu chữ, sự sáp nhập các “thành phần đơn lẻ - kiểu
chữ”, đã tạo ra một tổ hợp “cái tổng thể” trong trật tự thị giác đã cho cảm
nhận biểu hiện kí hiệu đồ họa ở dạng thông tin ngôn ngữ. Trong tác phẩm Bạn
nghe thấy không tiếng thét căm hờn từ trại giam phú lợi ? (1959) [PL1; H12;
tr.184] của tác giả Lê Nguyên Lợi, đồ họa chữ là sự biểu hiện của hình tượng
thị giác, là tiếng vọng của ngôn ngữ tạo hình cụ thể trong tác phẩm được toát
ra từ hình dáng kiểu chữ. Hình dáng này đồng điệu theo âm thanh của nội
dung khẩu hiệu về lời kêu gọi nêu cao lòng căm thù giặc của tù nhân. Sự biến
đổi chiều hướng câu chữ trong nhịp điệu của hình tượng nhân vật chính theo
luật “liên tục” của lý thuyết tiếp nhận thị giác Gestalt, khi “não của chúng ta
sẽ nhóm các thành phần dường như thuộc về một hàng liên tiếp lại với nhau”
[61, tr.214]. Yếu tố này đã làm gia tăng ngữ điệu âm thanh được lồng vào
trong hình tượng thị giác của câu khẩu hiệu một cách mãnh liệt.
Qua phân tích ta thấy, ở TCĐ Việt Nam thời kỳ đầu, khẩu hiệu thường
tạo ra từ ĐHC phần lớn mang kiểu chữ viết tay, được sắp xếp khá ngẫu hứng,
xen lẫn vào từng phần hình vẽ trong bố cục hay có khi đè hẳn lên hình tượng.
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Sự biến chuyển về phương thức thể hiện đồ họa chữ của câu khẩu hiệu trong
TCĐ Việt Nam chính là khai thác có tính sáng tạo yếu tố dân gian dân tộc.
Các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao hay đoạn thơ được sử dụng một cách khéo
léo, dễ hiểu, nhanh chóng đi vào lòng người bởi đối tượng tiếp nhận thông
điệp TCĐ là quần chúng nhân dân, bộ đội, du kích ở thời điểm lịch sử này.
Ở một phương cách khác, đồ họa chữ biểu hiện kí hiệu thông tin ngôn
ngữ được thực hiện với sự trợ giúp của màu sắc trong giải pháp xây dựng tác
phẩm TCĐ Việt Nam. Dấu hiệu từ cách phối hợp màu trong biểu đạt đồ họa
chữ đã được phát triển dần và ngày càng trở nên phổ biến, được ưa chuông
trong sáng tác TCĐ. Ngoài những tranh chỉ có hai màu đen và đỏ ở thời kỳ
kháng chiến chống Pháp, những TCĐ sau đó đã được thể hiện với nhiều màu
sắc hơn và các họa sỹ đã biết vận dụng quy luật màu sắc để cho đồ họa chữ
trở nên hấp dẫn thị giác và biểu đạt khẩu hiệu, nội dung tranh rõ hơn, nhanh
hơn. Tác giả Trần Việt Sơn với tác phẩm Hăng hái đi dân công phục vụ tiền
tuyến (1960) [PL1; H13; tr.185] đã chứng minh rõ điều này. Nét đặc trưng
trong ngôn ngữ màu sắc theo lối viền nét của hình đã làm cho cách thức sử
dụng kiểu chữ và hình tượng trở nên có tính biểu cảm rõ ràng hơn trong sự
liên tưởng về hình tượng. Màu của khẩu hiệu và các ghi chú trên khí tài, đã
truyền đi thông điệp nêu cao tinh thần sẵn sàng ra tiền tuyến của lực lượng
dân công. Nét đen của chữ vừa là yếu tố liên kết và khẳng định hình tượng,
vừa là yếu tố tạo biểu hiện màu sắc trong giải pháp làm cân bằng một tương
quan bố cục có màu đỏ chiếm phần chính. Qua đây cho thấy thành công của
tác giả ở khả năng tạo điểm nhấn cho đồ họa chữ trong tổng thể tác phẩm
TCĐ mà về sau được khai thác một cách khá rộng rãi.
Một trong những TCĐ thành công với giải pháp đan xen hình và chữ
trong bố cục, bằng cách cho chữ can dự vào hình để cùng đảm nhiệm phát đi
thông điệp nội dung là tác phẩm Đâu có giặc là ta cứ đi (1964) [PL1; H14;
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tr.185] của họa sỹ Văn Đa. Với bút pháp hiện thực khá hoàn hảo của một tác
phẩm hội họa trong tạo hình hình tượng người chiến sỹ, đồ họa chữ ở TCĐ
này hiện diện một cách gắn kết để gia tăng tính tuyên truyền và thẩm mỹ cho
tác phẩm. Cụm chữ “Quyết chiến quyết thắng”, “Đâu có giặc là ta cứ đi” được
bố trí ở hai phần cách nhau. Đồ họa chữ cho mệnh lệnh “Quyết chiến quyết
thắng” đặt bên dưới ngôi sao vàng, hòa nhịp cùng hình tượng lá cờ tổ quốc
tung bay phấp phới ở phần trên bố cục. Hàng chữ được bố cục nhịp hình sóng
nước mềm mại, chủ ý gia tăng sự sinh động của tất cả hình tượng người lính,
lá cờ tổ quốc. Khẩu hiệu “Đâu có giặc là ta cứ đi” được tách làm hai dòng
lệch nhau và được kẽ hơi nghiêng với nét chữ in hoa nét thanh nét đậm sắc
sảo, đặt trên nền sáng, ở vị trí phía trước người lính. Phần đồ họa chữ này
không chỉ tạo sự chắc chắn cho bố cục, mà còn tạo ra tính động và như điểm
dẫn hướng người đọc chú ý vào khẩu hiệu chính, đồng thời như dẫn bước
hành quân cho người chiễn sỹ ra trận. Bên dưới là cụm phụ chú giải nghĩa cho
sự ra đời tác phẩm - kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được kẻ bằng
chữ cùng kiểu với câu khẩu hiệu nhưng có bố cục mạch lạc trong hình chữ
nhật nằm ngang. Thủ pháp đồ họa chữ, kiểu chữ và bố cục chữ đan xen cùng
hình tượng thông qua tầng thứ trên dưới và nhịp điệu biến đổi linh hoạt trong
ý đồ tác giả là cách tạo nên sự biến hóa đầy sống động của chữ trong tinh thần
chung của tác phẩm, đồng thời là dấu chỉ nhận diện của thể loại đồ họa TCĐ.
Ở phương cách khác của đồ họa chữ, giải pháp bố cục chữ trên mảng
hình, cho thấy sự kết hợp giữa thông điệp của chữ và thông điệp của hình
tượng, tạo ra ý nghĩa cho tác phẩm do sự mã hóa trong tính ước lệ. Thành
công ở giải pháp này có thể kể đến tác phẩm Giặc phá ta cứ đi (1974) [PL1;
H21; tr.189] của tác giả Đào Đức. Khẩu hiệu với kiểu chữ in hoa nét thanh
đậm được bố cục theo cách rải đều các ký tự trong từ và trong câu, trải rộng
liên tục hết chiều ngang tác phẩm theo quy tắc của bố cục “hoành tráng”. Từ
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đây, đồ họa chữ gợi mở liên tưởng về một chuỗi hình ảnh nối tiếp liên tục như
đoàn xe đang chạy hay như cây cầu, con đường cho xe đi qua. Bố cục và tạo
hình chữ ở đây rõ ràng có sự gắn kết với hình tượng đoàn xe vận chuyển khí
tài, lương thực vào chiến trường phục vụ công cuộc giải phóng miền Nam.
Cùng với hình tượng, đồ họa chữ được sáng tạo nhằm nói lên sự cần thiết phải
duy trì sự thông suốt cho các tuyến đường huyết mạch phục vụ cuộc chiến
giải phóng dân tộc của quân đội ta. Nếu xét chung về hình thức nghệ thuật đồ
họa, thì đây là TCĐ có ngôn ngữ tạo hình tượng đạt tính khái quát cao theo xu
hướng vừa dân tộc, vừa hiện đại qua cách điệu đơn giản hóa hình thể. Theo
hiệu quả đó, bố cục đồ họa chữ được gợi ra cho cảm nhận thị giác về ý niệm
đa nghĩa của con đường hành quân cách mạng Việt Nam bất chấp mọi trở
ngại của quân đội ta trong chiến tranh chống Mỹ. Sự tinh tế trong khả năng sử
dụng kí hiệu biểu hiện giữa ngôn ngữ thông tin và ngôn ngữ hình tượng chính
là khoảng trống cắt ngang quả bom do bởi con đường cách mạng “ta cứ đi”.
Bằng thủ pháp tạo hình đồ họa mang tính ước lệ, đã làm nên điểm nhấn đặc
biệt tăng thêm sự độc đáo của tác phẩm này.
Hay ta thấy một cách diễn đạt đồ họa chữ ở lời hiệu triệu hùng hồn
trong tác phẩm của họa sỹ Ngô Mạnh Lân, Tiến lên toàn thắng ắt về ta (1968)
[PL1; H16; tr.186]. Khẩu hiệu được ngắt nhịp theo các dòng người trên đường
ra mặt trận. Kí hiệu đồ họa thông tin ngôn ngữ của đồ họa chữ được nhận diện
do khả năng liên kết ăn nhịp giữa chữ và hình tượng. Các dòng chữ đang
chuyển động theo hình tượng do hiệu quả của luật phối cảnh. Thông điệp khát
vọng chiến thắng với gam màu bừng sắc đỏ - vàng tượng trưng cho Quân đội
nhân dân Việt Nam. Một sự vận dụng hiệu quả cho cách diễn đạt bố cục đồ
họa chữ theo quy tắc liên kết mà lý thuyết Gestalt đề cập. Lúc này, thị giác có
khả năng nối kết các nhóm chữ có cùng hướng xác định, cùng phương chiều
theo các hệ trục chuẩn (tung, hoành) của bố cục thành một trật tự có khả năng
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dẫn dắt tầm nhìn và kích thích hoạt động của thị giác.
Tác giả Lê Lam với tác phẩm TCĐ Quân đội ta…(1968) [PL1; H17;
tr.187] cho người xem thấy một biến điệu khác của dạng biểu hiện đồ họa chữ
thông tin ngôn ngữ. Nội dung khẩu hiệu: “Quân đội ta: trung với Đảng, hiếu
với dân…, kẻ thù nào cũng đánh thắng” chính là lời dạy và cũng là sứ mệnh
mà chủ tịch Hồ Chí Minh xác định cho “Quân đội ta”. Trong một tác phẩm
mà yếu tố hình tượng được diễn đạt theo lối tả chân, thì đồ họa chữ chỉ cần
đặt vào đúng chỗ là ý nghĩa tác phẩm sẽ được sáng rõ. Chính vì vậy, đồ họa
chữ không biểu hiện thông điệp thông tin ngôn ngữ theo lối thông thường của
khẩu hiệu, mà thông qua sự liên đới hình thức và nội dung đoạn chữ nhằm
tăng khả năng liên tưởng về thông điệp TCĐ.
Ta lại nhận thấy một cách táo bạo hơn của đồ họa chữ trong biểu hiện
kí hiệu thông tin ngôn ngữ của chủ đề nội dung TCĐ qua tác phẩm 2000 máy
bay rơi trên miền (1970) [PL1; H18; tr.187] của tác giả Duy Khải. Chữ biểu
hiện một cảm nhận thị giác không có liên hệ với hình tượng cụ thể nào, mà
thông qua sự kết nối theo các tuyến nhìn thị giác của luật Gestalt về “điều tiết
hướng đọc” theo nguyên tắc: “chúng ta tự nhiên có khuynh hướng đọc bố cục
theo thứ tự mà chúng ta thấy quen thuộc nhất” [81, tr.223]. Cho dù kiểu chữ
kết hợp chặt chẽ với hình tượng trong một không gian có nhiều đối lập về
chiều hướng, nhưng sự đồng điệu về phong cách chữ đã làm cho nó có sự cân
bằng nhất định. Chữ số “2000” kiểu nghiêng là điểm nhấn quan trọng của bố
cục. Hai nội dung chữ còn lại được bố cục ở bên dưới với kiểu chữ nét đứng
vững chãi, bắt nhịp theo hướng tay súng của hình tượng nhân vật với ánh nhìn
về phía chữ số “2000”, gợi tả về những thành lũy chắc chắn để chống Mỹ.
Khẩu hiệu là sự tập hợp nhiều khả năng thông tin của chữ. Ở đó, thông tin
ngôn ngữ không chỉ bằng những dòng chữ đơn thuần để có thể chuyển tải hết
những thành tựu thắng lợi của nhân dân miền Bắc, mà chữ còn được khái quát
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với một mảng hình ảnh để trong đó từng hàng chữ, cỡ chữ, hướng tuyến của
cả mảng chữ đều có khả năng gợi thông điệp làm toát lên tinh thần chiến đấu
anh dũng và chiến thắng. Bên cạnh đó là một giải pháp tinh tế và hiệu quả
hơn của phần phụ chú trong khả năng biểu thị thông tin ngôn ngữ trong TCĐ.
Ngoài việc làm yếu tố kết nối thị giác giữa hình tượng và các nhóm chữ khẩu
hiệu, chủ đề, nội dung phụ chú trong tác phẩm đã gây được sự chú ý trong
trường nhìn thị giác của tác phẩm. Phương cách này có khả năng điều khiển
cảm nhận của thị giác phù hợp với ý tưởng của tác phẩm, bằng cách kết nối
những kí hiệu thông tin ngôn ngữ của đoạn chữ với các hình tượng xung
quanh, tạo ra sự bổ sung qua lại các ý niệm giữa chữ và hình tượng theo dòng
chảy chung của biểu đồ thị giác.
Với đề tài chiến tranh cách mạng trong TCĐ, tác phẩm Bác vẫn cùng
chúng cháu hành quân (1972) của Nguyễn Thụ và Huy Oánh [PL1; H20;
tr.188] được nhiều nhà phê bình mỹ thuật cho rằng nó “hơn là một bức TCĐ”.
Bởi đây là kết quả thật tuyệt vời được tạo ra bởi bút pháp tung tẩy nhưng dứt
khoát rõ ràng của đồ họa theo kiểu “kí họa chiến trường” trong biểu hiện hình
tượng Bác Hồ và đoàn quân đang trên đường ra trận. Thành công về mặt hình
tượng đã kéo theo thành công của đồ họa chữ trong tác phẩm. Trong kết cấu,
chữ với chức năng thông tin chủ đề của tác phẩm, là một phần không thể thiếu
trong vai trò của bố cục để tác phẩm này trở nên vĩ đại về giá trị nghệ thuật và
tính nhận diện “loại thể” của nó. Đây cũng là một bút pháp thiên về hội họa
trong lối diễn đạt màu sắc đã góp phần cùng thủ pháp bố cục chữ tạo nên một
tác phẩm xuất sắc của TCĐ Việt Nam. Trong tác phẩm này, chữ không phải là
yếu tố làm nên giá trị biểu hiện chính. Tuy nhiên, nó là tín hiệu màu sắc được
nhắc lại màu chủ đạo mang thông điệp chính của bức tranh, như sợi dây liên
kết các thành phần trong bố cục lại với nhau. Tất cả vận động chuyển dần
theo nhịp điệu bố cục dẫn dắt từ chữ đến đoàn quân đang hiện rõ dần và dừng
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lại ở chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, hoặc mạch nhìn có thể theo chiều
ngược lại. Việc xử lý đồ họa chữ trong tương quan bố cục như vậy đã tạo ra
sự nhất quán trong cách tiếp cận tác phẩm. Điểm đọng lại ở tác phẩm, là màu
sắc đã có vai trò nhất định trong khả năng làm tăng tính biểu cảm cho hình
tượng của hình và đồ họa chữ bằng cặp màu cơ bản. Qua cách bố cục, chúng
đã cùng nhau gợi ra cảm nhận thị giác về sức mạnh niềm tin và tình cảm giữa
lãnh tụ và quân đội nói riêng, đối với dân tộc nói chung.
Bước sang phân đoạn 1975 – 1985, do ảnh hưởng ngày càng sâu rộng
của các xu hướng mỹ thuật thế giới, ít nhiều tác động làm thay đổi diện mạo
hình thức TCĐ Việt Nam trong đó có đồ họa chữ. Sự đa dạng và phong phú
trong ngôn ngữ biểu đạt màu sắc tiếp tục được tạo ra và đây cũng chính là đặc
điểm nổi trội của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam thời kỳ này.
Đến gần hơn ngày chiến thắng, ngôn ngữ tạo hình đồ họa trong TCĐ
cuốn theo tinh thần gấp rút, sẵn sàng cho “tổng tấn công” mau chóng thống
nhất đất nước. Huỳnh Phương Đông là tác giả có nhiều TCĐ phản ánh đúng
tinh thần của thời khắc này. Ở tác phẩm, Tấn công, nổi dậy, tấn công (1975)
[PL1; H23; tr.190]. Các nhóm từ khẩu hiệu được vận động theo các trục xiên
và biến đổi chiều hướng liên tục đã làm cho đồ họa chữ phát ra một năng
lượng mạnh mẽ từ thông tin ngữ nghĩa ẩn trong hình tượng ở dạng tín hiệu
của khẩu hiệu. Bên cạnh đó, một kiểu khiêm tốn hơn về mặt biểu hiện tín hiệu
đồ họa thông tin ngôn ngữ là dòng chữ “giành toàn bộ chính quyền về tay
nhân dân” - kiểu chữ không thay đổi nhiều về bản chất ngôn ngữ. Tuy nhiên,
tác dụng về mặt thị giác đem lại là hiệu quả tương phản giữa nó với các dòng
chữ của khẩu hiệu. Nhận định về tác phẩm này, yếu tố không kém phần quan
trọng có vai trò thông điệp tạo nên sự bùng nổ cho đồ họa chữ trong bố cục là
màu sắc. Sự sắp xếp nhịp điệu nhóm từ của chữ, cho thấy sức biểu hiện màu
sắc cực mạnh trong phong cách tối giản của khẩu hiệu. Màu của chữ và hình
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tượng được phân tách bằng chính các mảng trắng - đen len lỏi, đụng độ nhau
tạo ảo giác và diễn đạt đúng tinh thần “tổng tiến công” trong cuộc chiến thần
tốc của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng.
Ở đây, chữ có vai trò quyết định từ phong cách hình tượng đến gam
màu chủ đạo của tác phẩm. Màu sắc của chữ được gạn lọc đến mức tối giản
trong sự biểu hiện quá trình tương tác với hình tượng tác phẩm, đem đến cho
tác phẩm một hiệu quả đầy biến ảo của đồ họa chữ, vượt trên mọi thủ pháp cơ
bản của cách chuyển tải thông điệp trong TCĐ.
Nằm trong chùm tác phẩm với mảng đề tài nổi bật của sự kiện lịch sử
dân tộc 30-4-1975 – đất nước ta hoàn toàn giải phóng. Ấn tượng bởi màu sắc
là điểm sáng của đồ họa chữ trong nhận diện chung của tác phẩm Mùa xuân
sum họp do họa sỹ Thanh Liêm sáng tác năm 1975 [PL1; H22; tr.189]. Bảng
màu là đặc điểm nổi bật nhất của tác phẩm. Phong cách thiên về hội họa cho
cả chữ và hình tượng đã tạo nên dấu ấn nổi bật của thông điệp “Mùa xuân
sum họp”. Giải pháp phối màu đơn giản, đồng thời cũng là cách xử lý rất
riêng cho kiểu chữ mà đặc biệt là bố cục chữ. Các trật tự thị giác về tỷ lệ,
điểm chiếu và căn dòng hầu như bị phá vỡ trong tầm kiểm soát của màu sắc.
Điều này gợi ra một thông điệp có sức biểu hiện ý niệm giàu tính tượng trưng
của sự hồ hởi trong niềm vui đất nước thống nhất. Tuy nhiên, cùng đề tài này,
ở Độc lập, thống nhất, hòa bình, hạnh phúc (1976) [PL1; H26; tr.191] của tác
giả Trần Từ Thành, đồ họa chữ tạo ra theo thủ pháp tương phản với hình
tượng. Màu sắc của tác phẩm mang tính tối giản, chỉ cần đỏ, xanh và đen
trắng là đầy đủ cho thông điệp “Hòa bình hạnh phúc”. Có thể nói, màu sắc ở
tác phẩm này đã phần nào gợi ra sự liên tưởng của chữ về một ý niệm cho sự
bền vững. Các từ ngữ được xử lý theo cách tạo mảng với màu đỏ tươi để gợi
cảm nhận về một nền tảng mới, ở đó chứa đựng những khái niệm cốt lõi và
quan trọng cho một đất nước có chủ quyền.
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Trong một số định dạng bố cục đã làm cho chữ trong cấu trúc đơn lẻ
của kí tự, từ, câu… hay trong bất kể chức năng nào của bố cục, sẽ hội tụ được
nhiều dấu hiệu đồ họa, góp phần vào sự mới mẻ của tác phẩm. Mừng tổ quốc
thống nhất, của họa sỹ Tố Liên (1976) [PL1; H24; tr.190] có dòng chữ chủ đề
được bố cục theo đường cung tròn, đồng thời làm điểm nhấn ở trọng tâm của
mỗi hình quả bóng bay. Những yếu tố này không chính thức tạo ra hình tượng
chủ đề tác phẩm, tuy nhiên nó có vai trò điều hướng nhìn của thị giác trong
khả năng liên kết thành hình tượng đồ họa trong tổng thể dấu hiệu đồ họa của
cả hình và chữ. Điểm nhấn về mặt tạo hình là sự hòa hợp của phong cách tác
phẩm và kiểu chữ cũng như đồ họa chữ đã đóng góp thêm về sự đa dạng của
giải pháp bố cục khẩu hiệu trong TCĐ Việt Nam. Ở một cách diễn đạt khác,
trong một kiểu thức bố cục, mà việc vận dụng cho là đạt hiệu quả khi dựa trên
cơ sở luật thị giác “biểu đồ thị giác” của Gestalt: “… Luật biểu đồ thị giác cho
thiết kế có thể dẫn dắt người xem đi từ thông tin quan trọng nhất tới ít quan
trọng nhất trong thông điệp mà tác phẩm muốn gửi gắm, theo thứ tự do tác giả
định nghĩa” [61, tr.220], tác phẩm Bác Hồ vĩ đại của tác giả Lai Thành (1995)
[PL1; H33; tr.195] thuộc dạng đó. Dấu ấn quan trọng của đồ họa chữ biểu
hiện kí hiệu biểu hình trong tác phẩm này là thủ pháp chuyển đổi hình thành
chữ “Bác Hồ vĩ đại” để hòa nhập với chủ đề “Người sáng lập… của chúng
ta”. Đó là cách điều hướng thị giác theo nguyên tắc chuyển đổi từ nền sang
hình, giữa yếu tố tạo hình mảng, sang yếu tố tạo hình đường nét. Khối chữ
của chủ đề được bố cục theo hình tượng một “trang sử vàng” trên nền áo màu
nâu đậm. Nếu nhóm chữ bên trên được bố cục theo hướng mở để dẫn dắt thị
giác đến chân dung Bác Hồ, làm ngời sáng vị lãnh tụ, thì nhóm chữ bên dưới
được bố cục theo hướng kết lại, để cùng với hình ảnh gợi lên hình tượng ẩn
dụ cho tác phẩm.
Thể hiện chữ trong trật tự thị giác của bố cục cũng là cách mà tác giả
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Trần Thế Vinh, một trong những họa sỹ đồ họa đã khá thành công về thể loại
TCĐ trong tem bưu chính. Trong phần nhiều tác phẩm của ông, chữ thường
đặt với vai trò quan trọng và được thiết kế theo phông chữ hiện đại hợp phong
cách sở trường mà ông từng thể hiện. Cũng với phong cách đặc trưng đó, ở
tác phẩm Không có gì quý hơn độc lập tự do (1995) [PL1; H34; tr.195], Trong
phương pháp xử lý nhóm chữ, nhóm hình tượng của tác phẩm này, tác giả đã
vận dụng phương cách biểu hiện kí hiệu ngôn ngữ theo cảm nhận thị giác do
khoảng cách gần của các nhóm từ đem lại. Chữ trong một và nhiều hàng đã
tạo được sự nối kết theo hướng sáp nhập với nhau tạo ra một dạng thức của bố
cục hàng lối. Kiểu chữ nét đều to dày tràn đầy phần nền của tác phẩm. Theo
lý thuyết tiếp nhận thị giác Gestalt, “…não bộ chúng ta nhóm và liên kết các
đối tượng có vị trí gần nhau lại” [61, tr.209]. Trong cảm nhận thị giác, phần
nền tác phẩm là ý tưởng gợi ra của nền trời “độc lập tự do” được vun đắp từ
hình dáng cấu trúc và bố cục của chữ, ý nghĩa của kí hiệu thông tin ngôn ngữ
được điểm xiết bởi hình tượng bồ câu trắng và quốc kỳ Việt Nam. Hình tượng
quốc kỳ đỏ thắm lấp lánh sao vàng là điểm nhấn bắt mắt đi cùng cánh chim
trắng bay trên nền xanh càng biểu hiện rõ thông điệp của tác phẩm. Đây là
một trong số ít cách xử lí tinh tế trong việc gia tăng tính tương phản của đồ
họa chữ trong mối liên hệ với hình tượng chính của tác phẩm – lãnh tụ Hồ Chí
Minh. Thêm vào đó, thông điệp màu sắc hòa bình tràn ngập không gian chữ.
Tất cả đều nhằm làm nổi bật hình tượng lãnh tụ của dân tộc và cũng là linh
hồn của tác phẩm. Theo Gestalt, nguyên lý của “Sự nhấn mạnh – có nghĩa là,
làm các thành phần được lựa chọn nổi bật hơn so với những thành phần còn
lại, nhằm thu hút sự chú ý và để chỉ ra tầm quan trọng tương đối” [61, tr.221]
Mở rộng ra, xu hướng màu sắc ảnh hưởng ít nhiều đến tính định hướng
của từng thời kỳ. Màu sắc trong TCĐ vượt trên giá trị thông thường để lĩnh
hội thêm vai trò quan trọng trong chức năng truyền tải thông điệp của kí hiệu
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đồ họa hình tượng. Xác lập gam màu riêng trong bức tranh tổng thể ấy lại là
một nhiệm vụ của người họa sỹ trong thời cuộc. Những gam màu bừng sáng,
mang nhiều thông điệp khác nhau, phản ảnh đa chiều chủ đề “hồi sinh” của
đất nước và con người Việt Nam trong giai đoạn đất nước đổi mới, hòa nhập
và phát triển.
Song song đó, hàng loạt TCĐ về đề tài xây dựng Chủ nghĩa xã hội
trong giai đoạn miền Bắc còn là hậu phương chi viện cho tuyền tiến miền
Nam và đến khi cả nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội sau ngày đất nước được
thống nhất 30-04-1975. Tiêu biểu cho dạng thức biểu hiện kí hiệu thông tin
ngôn ngữ của đồ hoạ chữ được thấy trong nhiều tác phẩm về chủ đề này.
Trong TCĐ Bám biển sản xuất, sẵn sàng chiến đấu (1978 [PL1; H30; tr.193]
tác giả Quốc Thái đã thể hiện đồ họa chữ có phần đơn giản nhưng gây được
ấn tượng mạnh về giải pháp tạo ra khẩu hiệu ở tác phẩm. Mỗi người làm việc
bằng hai, vì miền Nam ruột thịt của tác giả Xuân Hồng (1967) [PL1; H15;
tr.186] có đồ họa chữ biểu thị kí hiệu ngôn ngữ là kết quả từ sự tính toán cho
tất cả các khả năng hiển thị của chữ: kiểu chữ, bố cục và màu sắc trong tạo
hình chung của tác phẩm. Khối chữ đóng vai trò là một hình tượng mang sắc
màu cam đỏ rực lửa như tiếp nối với sắc đỏ, điểm thêm nét đen của chân dung
người chiến sỹ. Mà ở đó, giữa chữ và hình tuy hai ngôn ngữ tạo hình ít nhiều
có ranh giới, nhưng chính sự liên tưởng màu sắc về hình ảnh với kỹ thuật
chuyển từ màu cam đến đỏ và kết thúc bằng nâu đỏ đã cho thấy tinh thần
nung nấu và lòng quyết tâm trong thông điệp màu sắc. Ở đó, giữa chữ và
hình, giữa khẩu hiệu và các thành phần khác được cảm nhận riêng biệt trong
thể thống nhất. Không theo một cách thông thường trong tạo hình đồ họa, Tác
giả Lai Thành đã thể hiện trong TCĐ Sản xuất nhiều gang (1978) [PL1; H29;
tr.193] một định dạng bố cục mang tính phá cách. Các tấm gang ở trọng tâm
trường nhìn thị giác được thay thế bởi nhóm chữ khẩu hiệu “Sản xuất nhiều
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gang cho tổ quốc”. Cách thể hiện này, chữ đã được đẩy lên thêm vai trò mới
là gợi tả hình tượng nhưng vẫn bảo tồn được chức năng thông tin ngôn ngữ.
Bên cạnh đó, nhóm chữ tạo ra mối liên kết bằng khả năng dẫn dắt hướng
chuyển động thị giác từ nền đến hình, thúc đẩy chúng hòa quyện một cách tự
nhiên và thuyết phục hơn. Với hiệu quả này, luật phối cảnh cũng đóng góp
phần tích cực cho yếu tố đồ họa chữ ở dạng thức biểu thị kí hiệu thông tin
ngôn ngữ trong cách tạo dựng không gian 3 chiều theo hình thức ước lệ.
Điểm sáng và là trọng tâm của đồ họa chữ ở thời kỳ “Mở cửa” là cùng
với TCĐ, phản ánh nhiệm vụ quốc tế, cùng chung tay bảo vệ hòa bình thế giới
bên cạnh các mảng đề tài trong nước. Tiêu biểu có thể kể đến, Nguyễn Thị
Tâm, Hòa bình, hữu nghị (1984) [PL1; H53; tr.208], trong tác phẩm này, các
kiểu chữ và phương pháp phối màu của thế giới đã ảnh hưởng nhiều đến
phong cách của TCĐ Việt Nam. Hợp tác để phát triển là gam màu được họa
sỹ muốn truyền tải trong thông điệp đồ họa chữ của tác phẩm. Cụm chữ “Hòa
bình – hữu nghị” với màu xanh trên nền trắng, trong cảm nhận thị giác liên
tưởng về bầu trời yên bình, ý nghĩa tượng trưng về một đất nước Việt Nam
muốn hòa cùng tất cả dân tộc trên thế giới. Kí hiệu thông tin ngôn ngữ được
thể hiện cụ thể cho tình hữu nghị giữa hai nước, tác giả Đỗ Mạnh Cương với
tác phẩm Tình hữu nghị Việt Nam – Cu ba đời đời bền vững (2001) [PL1;
H36; tr.196], bố cục được định dạng đăng đối, cụm chữ khẩu hiệu tượng
trưng cho nền móng công trình được xây đắp từ tình hữu nghị, nhằm truyền
tải thông điệp của tình bè bạn quốc tế. Kiểu chữ nhắc lại phong cách tạo hình
đặc trưng của tác phẩm, khắc phục được cảm nhận về sự chia tách giữa nhóm
chữ và hình tượng do hiệu quả bố cục tạo ra.
Nhiệm vụ tuyên truyền của TCĐ Việt Nam ở đề tài hợp tác quốc tế
được đẩy mạnh trở thành những phương tiện truyền thông hiệu quả cho các sự
kiện quan trọng như: ASEM, Apec 2006. Gây chú ý hơn cho kiểu chữ từ hiệu
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ứng đồ họa vi tính, tác giả Đoàn Văn Thành, APEC Việt Nam 2006 (2006)
[PL1; H38; tr.199], hình tượng đồ họa được bố cục chữ tạo ra với ý lan tỏa
tinh thần Apec Việt Nam 2006 bằng các nhóm chữ khẩu hiệu kết thành các
vòng tròn khép kín chuyển biến nhiều sắc màu bao quanh hình tượng quả cầu.
Hình tượng được biểu hiện ẩn dụ do thông tin ngôn ngữ tạo ra là một vũ trụ ở
dạng thức cấu trúc khối ảo, có điểm nhấn là biểu trưng Apec. Nhóm chữ
“Apec Việt Nam 2006” được bố trí bên dưới không gian tác phẩm, làm chức
năng chuyển tiếp giữa hình tượng chính với không gian nền. Tiêu biểu cho
một hiệu ứng khác trong khả năng diễn đạt đồ họa kí hiệu thông tin ngôn ngữ.
Tác giả Nguyễn Việt Cường với tác phẩm APEC Việt Nam 2006 (2006) [PL1;
H37; tr.197], sử dụng bằng cặp màu trắng xanh với nhiều sắc thái đậm nhạt
của sắc điệu qua hiệu ứng đồ họa vi tính, dòng chữ “Thịnh vượng, ấm no, hòa
bình và ổn định” tạo được ý nghĩa tượng trưng cho “động lực” từ chiều sâu
không gian nền “Apec” truyền đến và lan tỏa một thông điệp của giai đoạn
đất nước hòa nhập và phát triển. Chữ là yếu tố tạo hình chính yếu trong TCĐ
này, tuy chưa biểu đạt thành hình tượng cụ thể, nhưng với cách khai thác chữ
thông tin ngôn ngữ kiểu như vậy, đã mở ra một xu hướng mới cho phương
thức thể hiện TCĐ trên nền tảng của công nghệ số.
Trong những năm đầu của thế kỉ 21, hòa với không khí chung sáng tác
TCĐ về chủ đề Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(2010) [PL1; H39; tr.198], tác giả luận án Nguyễn Thành Nam (NCS) đã biểu
hiện được phần nào về khả năng kí hiệu đồ họa thông tin ngôn ngữ của chữ
trong tác phẩm của mình. Điểm nhấn là nhóm chữ dưới dạng hai câu thơ của
Tố Hữu “Cả cuộc đời…trong tâm hồn Việt Nam” đặt theo chiều thẳng đứng
nối từ hoa sen đến chân dung rực sáng của Hồ Chí Minh. Tính đồ họa của
nhóm chữ tỏa ra, để rồi liên kết các nhóm chữ chủ đề và nhóm chữ số
19/5/1989 – 19/5/2010 phía trên hòa quyện cùng hình tượng làm hoàn thiện
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cho một thông điệp. Hay tác giả Đỗ Văn Dũng trong TCĐ Chào mừng Đại
hội Đảng lần thứ XI, (2010) [PL1; H40, tr.198]. So với các tác phẩm khác, đồ
họa chữ trong những tác phẩm này không chiếm tỷ trọng lớn, nhưng khá tinh
tế trong cách biểu đạt. Một nhóm chữ cho chủ đề đả đảm nhận được cả vai trò
về nội dung và bố cục tác phẩm TCĐ.
Như vậy, thông tin ngôn ngữ của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam, tuy
chưa cho thấy được rõ một cách biểu hiện cụ thể hình tượng trong các chức
năng như chủ đề, khẩu hiệu và phụ chú. Tuy nhiên, xem xét về mặt kí hiệu
học, thì tính hình tượng được gợi ra theo nhiều phương cách của đồ họa chữ
đã làm cho hình thể theo kiểu này được phong phú kiểu thức và đa nghĩa
trong nội hàm. Nhờ đó mà làm giàu thêm tính biểu hiện của ngôn ngữ TCĐ
Việt Nam trong chức năng tuyên truyền đi cùng hiệu quả nghệ thuật thị giác.
2.2. Đồ họa chữ với dạng thức biểu hiện gợi hình
So với đồ họa chữ ở dạng thức biểu hiện kí hiệu thông tin ngôn ngữ, đồ
họa chữ ở dạng thức biểu hình có khả năng dung chứa hàm lượng ngôn ngữ
tạo hình hình tượng và qua đó làm rõ nét hơn về ý tưởng của chủ đề tác phẩm.
Về kí hiệu biểu hình, xin nhắc lại quan điểm của nhà kí hiệu học Nga
Iu.Lotman: “Ở kí hiệu thuộc loại này, nghĩa có căn nguyên cái biểu
hiện”,… “Hình vẽ, biểu đồ thuộc loại kí hiệu này” [20, tr.14].
Từ các hệ thống tín hiệu đồ họa của chữ, được mã hóa bằng chuỗi các
thủ pháp tạo hình trong biểu đạt hình tượng đồ họa, giải pháp xử lý bố cục và
thêm vào đó là thông điệp màu sắc. Với mục tiêu cơ bản của dạng thức kí
hiệu này là hướng tất cả các hình thức hiển thị của chữ tiệm cận nhất có thể
đến kiểu dáng, cấu trúc và ý nghĩa của hình tượng. Yếu tố thị giác của chữ va
chạm, xen kẽ và lấp đầy lên hình tượng, tạo ra dấu hiệu nhận diện và sức hấp
dẫn thị giác như hình tượng nghệ thuật đồ họa mà không cần đến sự phán
đoán hay suy luận so với dạng thức kí hiệu thông tin ngôn ngữ. Ở chiều
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ngược lại, hình tượng cũng có và đảm bảo chức năng, vai trò và ý nghĩa ngôn
ngữ của đồ họa chữ - chữ đọc được một cách không quá khó. Quá trình xê
dịch và tương tác của hệ thống tín hiệu đồ họa trong chữ là nhân tố có ý nghĩa
thúc đẩy hàm lượng kí hiệu biểu hình trong đồ họa chữ và cũng là điểm khác
biệt mang sắc thái bản địa của TCĐ Việt Nam so với TCĐ nước ngoài.
Có thể thấy rõ rằng, đặc biệt trong nhiệm vụ tuyên truyền cho kháng
chiến, hình tượng nghệ thuật trong TCĐ Việt Nam không chỉ đáp ứng những
đặc tính kịp thời, dễ hiểu mà lối biểu đạt ngôn ngữ có tính khái quát, ước lệ và
sức thuyết phục bằng tính thẩm mỹ theo hệ tư tưởng cách mạng Việt Nam.
Nhanh chóng trở thành thể loại đồ họa có tính đặc thù trong nền mỹ thuật Việt
Nam hiện đại. NNC Charles W.Morris, khi luận giải về hình tượng nghệ thuật
trong bài viết về “Kí hiệu và hoạt động” như sau: “Hình tượng nghệ thuật
không chỉ là vật mang ý nghĩa, mà còn có tính thẩm mỹ cao với khả năng tác
động vào tư tưởng, tình cảm (tinh thần) con người” [20, tr.26]
Qua khảo sát, xu hướng đồ họa chữ biểu thị kí hiệu biểu hình chỉ thấp
thoáng xuất hiện trong lịch sử TCĐ Việt Nam từ giai đoạn 1954 và lộ rõ dần
đặc điểm này cho đến 2015. Do kết quả giao lưu tiếp biến với nghệ thuật các
nước Xã hội chủ nghĩa đang phát triển mạnh trên thế giới và thừa hưởng
thành tựu nghệ thuật Pháp từ giai đoạn trước cộng lại. Điều kiện du nhập ngày
càng nhiều phông chữ chuẩn mực đi theo các loại hình đồ họa vào Việt Nam
như: sách, báo chí, ấn phẩm quảng cáo hàng hóa và có cả áp phích chính trị xã
hội…Tính đồ họa của chữ nói chung và kiểu chữ nói riêng được nâng lên
đáng kể để chuyển tải thêm chức năng của hình tượng, dạng thức kí hiệu đồ
họa biểu hình đã trở thành một phần giá trị nghệ thuật tiêu biểu của đồ họa
chữ ở giai đoạn này.
Lịch sử mỹ thuật Việt Nam có thể coi đây là thời kỳ bùng nổ cả về số
lượng và chất lượng của TCĐ Việt Nam, cổ vũ quân dân cả nước xốc tới
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trong cuộc chiến thống nhất đất nước, bảo vệ thành trì Xã hội chủ nghĩa. Ca
ngợi thành tích bắn rơi máy bay Mỹ, thành quả “5 tấn” thóc trên 1 hec ta… là
những đề tài phổ biến trong TCĐ ở miền Bắc giai đoạn này. Song song đó,
miền Nam với vai trò là tiền tuyến, sứ mệnh cách mạng miền Nam có tính
chất quyết định trực tiếp trong việc đánh đổ ách thống trị của chính quyền
Ngô Đình Diệm và đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
TCĐ được sáng tác ngay trong lòng những cuộc chiến đầy cam go và khốc
liệt. Đề tài về Đảng, Bác Hồ và phong trào đấu tranh của quân và dân miền
Nam từ trong nhà tù cho đến ngoài mặt trận, từ đấu tranh chính trị đến đấu
tranh vũ trang đều được phản ảnh. Trong bài viết, “CNN giới thiệu TCĐ thời
chiến của Việt Nam” của NNC mỹ thuật Bình Minh, đăng trên Tuổi trẻ online
19/3/2015, dẫn lời của Richard Di San Marzano, người phụ trách của Dogma
Collection (tổ chức sưu tập tranh ảnh cổ động Việt Nam lớn nhất thế giới):
“Những áp phích là tài liệu lịch sử, đồng thời cũng minh chứng cho việc sử
dụng nghệ thuật và sự phát triển của các nghệ sĩ trong nước”.
Dạng thức biểu hiện kí hiệu đồ họa biểu hình được các họa sỹ tiến hành
trên hai hình thức cơ bản. Một là, hình tượng được chuyển dịch về dạng thức
biểu hiện kí hiệu đồ họa nhằm tương thích với dạng thức kí hiệu đồ họa của
chữ đang tồn tại. Hai là, hình tượng xâm chiếm vào không gian của kiểu chữ
và mỗi bên vẫn nắm giữ cấu trúc kí hiệu đồ họa của yếu tố gốc, nhằm đạt
được hình thức biểu đạt mới trên quy luật cộng hưởng đồ họa để đảm bảo
rằng hình tượng mới “có căn nguyên ở cái biểu hiện” - từ kiểu chữ ban đầu.
Trong tài liệu Khám phá Typograpy của NNC Tova Rabinowitz - nhóm dịch
Trường Đại Học FPT (2015) [81, tr.219]: “Tạo ra những mối quan hệ, mới
mẻ, thú vị giữa chữ và hình ảnh/hình tượng đã trở thành một thách thức dẫn
tới nhiều phương pháp tiếp cận và giải pháp sáng tạo. Khi chữ và hình ảnh
xâm chiếm không gian của nhau cũng là lúc xuất hiện những mối quan hệ mới
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mẻ và gây tác động mạnh mẽ” [81, tr.376]. Trong nguyên lý thị giác, đây là
thủ pháp tạo hình đồ họa chữ lấy sự tương đồng về hình dạng giữa chữ và
hình tượng làm điều kiện để xem xét sự hòa hợp về ý tưởng và hình dạng.
Theo NNC Gestalt “…não chúng ta nhóm và liên kết các đối tượng trông
giống nhau lại” [81, tr.207]. Lúc này, tính biểu hiện kí hiệu đồ họa của chữ sẽ
tương tác với kí hiệu đồ họa của hình tượng đem lại kết quả giao thoa ngôn
ngữ nghệ thuật, đồ họa chữ như được sinh ra từ phong cách tác phẩm.
Dẫn chứng trong tác phẩm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1965),
của họa sỹ Huy Toàn [PL1; H42; tr.200], nhóm chữ “Điện Biên Phủ” trong
tổng thể tác phẩm cho cảm nhận thị giác từ những kiểu chữ nét đều, đậm tạo
các đường có phương thẳng đứng, song song. Hình tượng thị giác của đồ họa
chữ tạo ra từ luật “lân cận”, Gestalt lý giải, “…não bộ chúng ta nhóm và liên
kết các đối tượng có vị trí gần nhau lại” [81, tr.209], do đó hình tượng các
chiến hào ở trận địa Điện Biên được gợi tả từ kiểu chữ của cụm chữ. Bên
cạnh đó kích cỡ chữ lớn và bố cục tràn lề đã làm chữ được cảm nhận có sức
biểu hiện hình tượng vượt ra ngoài vỏ bọc ngôn ngữ căn bản vốn có.
Bên cạnh kí hiệu biểu hình theo trên, có thể xem xét một hình thức kiểu
chữ biểu hiện kí hiệu biểu tượng được thể hiện đa phong cách trong TCĐ Việt
Nam qua hàng loạt thủ pháp tạo hình đồ họa điển hình như: thao tác khuôn
chữ vào những hình tượng gần gũi, dễ hiểu hoặc lồng ghép hình dạng kiểu
chữ trong hình tượng có tính nhận diện và biểu cảm mạnh hơn bằng phương
pháp cách điệu. Nhằm gây ra yếu tố hấp dẫn thị giác từ tính chất đa chức năng
của chữ trong xu hướng tiệm cận hình tượng nghệ thuật đồ họa. Tác giả Duy
Khải, với tác phẩm Bắn rơi 1500 máy bay Mỹ (1966) [PL1; H43; tr.200]. Ở
đây, đồ họa chữ được nhận diện thông qua chữ số kiểu nét đều, dáng chữ
được khai thác từ diện hình học – hình tròn và có bề dày đáng kể được chọn
cho “1500” kết nối vào hình tượng họng các khẩu pháo. Tác giả có dụng ý cài
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gắn thêm tính thông điệp về thành tích cho hình tượng do có sự ẩn dụ của ý
nghĩa chữ số. Mặt khác hiệu quả cũng được tạo ra từ cách kết hợp tính tương
đồng giữa kiểu chữ và hình tượng trong nhóm chữ khẩu hiệu “nhiệt liệt chào
mừng…bắn rơi 1500 máy bay Mỹ”. Khối chữ cùng hình tượng hòa nhập với
nhau dựng lên như một pháo đài vững chắc từ sự kết hợp nhiều dạng ngôn
ngữ tạo hình đồ họa như: cảm nhận từ nét, mảng và cả gợi khối... Như vậy,
thông qua một khuôn khổ giới hạn của tác phẩm, nhưng chữ đã giải thích
được nhiều hơn bản chất gốc của hình ảnh nhờ vào dạng thức kí hiệu hình
tượng của đồ họa chữ. Cùng với chủ đề dạng đề tài này, tuy nhiên tác giả Lê
Văn Hiệp trong tác phẩm 4000 máy bay bắn rơi trên miền Bắc (1972) [PL1;
H45; tr.201], chữ đã tìm được sự đồng dạng của hình theo cách, chữ số”4’
được tạo hình từ tập hợp của nhiều hình mang tính tượng trưng như: cờ đỏ sao
vàng, nòng súng và lưỡi lê, tiếp nối là các chữ số “000” của kiểu chữ nét đều
cách điệu tượng trưng cho hình tượng nòng súng với quốc kỳ Việt Nam đang
dương lê lên bầu trời đỏ lửa. Kiểu chữ số thể hiện chức năng chủ đề “4000”
được tạo ra để chỉ số lượng máy bay Mỹ bị quân và dân ta bắn rơi trên bầu
trời miền Bắc cho đến ngày 17-10-1972. Theo đây, ngôn ngữ đồ họa được
hiện rõ ở kí hiệu biểu hình do họa sỹ đã vận dụng được quy luật tương đồng
giữa hình dạng và kiểu chữ, hình tượng được cách điệu cô đọng nên ngôn ngữ
đã khái quát được nhiều ý trong nội dung truyền tải. Và như vậy, tác giả đã
thiết lập các chữ số thành một tập hợp dấu hiệu có khả năng biểu hiện rõ kí
hiệu mang tính biểu hình đồ họa trọn vẹn và gợi ý rộng ra cho thế giới biết về
một dân tộc anh hùng chống ngoại xâm thông qua phương tiện truyền thông
TCĐ. Xem xét thêm một thủ pháp đồ họa cho kí hiệu biểu hình ở tác giả
Huỳnh Văn Thuận qua tác phẩm Tự hào (1973) [PL1; H46; tr.202], chữ được
thể hiện ở chủ đề và các chữ F-111, B-52. Ở đây, giải pháp bố cục được lợi
dụng từ hình tượng chữ số hướng đến tính tương đồng hình dạng với hình
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tượng chiếc máy bay rơi do sự sắp xếp, làm xê dịch giữa chữ và số. Thể hiện
tính sáng tạo trong giải pháp bố cục để biểu hiện kí hiệu hình tượng là ưu
điểm của đồ họa chữ trong tác phẩm. Đây là một trong số ít tác phẩm tiêu
biểu cho sự toàn vẹn của thủ pháp tạo hình từ tính chất ước lệ về hình tượng
(chiếc máy bay) và cả diễn đạt không gian (xa gần) và bối cảnh (máy bay, cô
du kích và người giặc lái).
Tính chất đồ họa chữ ở dạng thức kí hiệu biểu hình trong TCĐ Việt
Nam có dấu hiệu rõ dần lên ở giai đoạn kế tiếp, đặc biệt là giai đoạn 1975 –
1985, TCĐ tiếp tục tuyên truyền xoay quanh chủ đề nước Việt Nam thống
nhất, cả nước xây dựng Chủ nghĩa xã hội cho đến thời kỳ “Mở cửa” hòa nhập
thế giới. Việc khái quát hóa ngôn ngữ hình tượng đồ họa có lẽ là tố chất đặc
biệt của người họa sỹ sáng tác TCĐ trong xu hướng đồng bộ hóa ngôn ngữ
thể hiện cú pháp truyền tải thông điệp. Thêm vào đó là được kế thừa phong
cách tạo hình của đồ họa dân gian dân tộc mang đậm tính hình tượng theo thể
thức ước lệ và có tính khái quát cao, nên kiểu chữ được tạo ra từ phong cách
này cũng giàu tính hình tượng và có sức biểu cảm rõ rệt.
Thế nên, bên cạnh những vấn đề mang tính lịch sử, thì khả năng phản
ảnh kịp thời - thời sự là tiêu chí hàng đầu của thể loại TCĐ. Sự kiện Trung
Quốc gây “bão chính trị” ở Biển Đông đã được phản ảnh kịp thời và quan
trọng của thể loại nghệ thuật TCĐ Việt Nam. Họa sỹ Uyên Huy, với tác phẩm
Trung Quốc phá hoại hòa bình Biển đông (2014) [PL1; H70; tr.214] và tác
giả Ngân Khánh có Hoàng Sa – Trường Sa không thể tách rời lãnh thổ Việt
Nam (2014) [PL1; H75; tr.216], là hai trong số nhiều tác phẩm tham gia cổ
động phản đối sự xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc
năm 2014. Đồ họa chữ là điểm khác biệt trong ngôn ngữ sáng tác của tác
phẩm. Thông điệp hòa bình được tạo dựng từ tên quần đảo của tổ quốc
“Hoàng Sa, Trường Sa” – nơi diễn ra sự xâm lấn ngang nhiên của Trung
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Quốc, bên dưới ngọn cờ đỏ sao vàng của Việt Nam như điểm nhấn mạnh mẽ
bên trong “Quyền chủ quyền biển đảo Việt Nam” màu đỏ thắm tượng trưng
cho công ước quốc tế. Tính hình tượng thực sự đã được nhìn nhận trong phần
lớn tác phẩm với đề tài chính trị, phản đối chiến tranh ở giai đoạn này.
Về một kiểu khác của khả năng biểu hiện kí hiệu đồ họa biểu hình cho
mảng đề tài không kém phần quan trọng của giai đoạn này, đó là trên mặt trận
lao động sản xuất xây dựng đất nước Xã hội chủ nghĩa. Điển hình là tác phẩm
5 tấn (1967), của Phan Thông [PL1; H44; tr.201]. Ấn tượng mạnh nhất cho
tác phẩm nằm ở kiểu chữ chủ đề “5 tấn”. Một hiệu quả sử dụng ngôn ngữ nét
trong thủ pháp đồ họa hình – nền dường như đã đủ cho sự phô diễn đồ họa
chữ trong tác phẩm này. Lối kết hợp giữa phong cách tạo hình theo kiểu trang
trí dân gian của nhóm hình tượng người phụ nữ với kiểu khái quát ước lệ
được tạo ra từ con chữ ở phần nền cũng cho thấy sự thành công trong giải
pháp tạo hình mới mẻ giữa kiểu chữ và phong cách tác phẩm. Hơn thế, chữ số
“5 tấn” cũng cho người xem cảm nhận hình dạng có tính cách ẩn hiện của chữ
gợi ý tưởng hình tượng thông qua thủ pháp tạo hình đồ họa kiểu chữ từ cách
xử lý cấu trúc bề mặt, phối màu theo kiểu đan xen mảng và nét đã đem lại sự
bắt mắt, gây hiệu quả biến ảo do phần lớn ở sự phối kết và thủ pháp diễn đạt
màu sắc theo kiểu thức vừa trang trí vừa ước lệ vừa thật vừa ảo. Kết quả, hình
tượng và chữ lồng vào nhau, đồng hiện trên một không gian, hiển thị đầy đủ,
liên tục chuỗi hoạt động của tinh thần lao động sản xuất Xã hội chủ nghĩa.
Cuối cùng hình tượng biểu hình tạo ra là mùa bội thu “5 tấn” của chữ được
lưu lại trong kí ức người xem một cách rất đồ họa và đầy tính hình tượng.
Một phương cách được cho là hiệu quả hơn, với cách dùng chữ làm
hình tượng, mỗi kí tự sẽ trở thành khuôn khổ giới hạn cho một hay nhiều hình
tượng được thiết lập theo cảm nhận thị giác. Thủ pháp đồ họa chữ được tạo
dựng theo kiểu này, nhằm tạo ra những hình thức mới từ mối quan hệ hữu cơ

90

do sự lồng ghép giữa hình ảnh và chữ: hiệu quả đan xen, chồng lớp, hoán đổi,
xoay chiều, xâm chiếm vào nhau…để tạo ra kiểu chữ trong hình và hình trong
chữ. Điều này không phải lúc nào cũng thường trực ở hai đối tượng, mà là sự
linh hoạt trong thử nghiệm tất cả các định dạng, trạng thái và bút pháp thể
hiện kiểu chữ…, sẽ giúp phát hiện được mối liên hệ tinh tế này. Một ví dụ
tiêu biểu về hiệu quả đồ họa chữ được khai thác ở tác phẩm Nước, yếu tố
hàng đầu của lúa (1975) của tác giả Nguyễn Đăng Phú [PL1; H48; tr.203], đồ
họa chữ trong thủ pháp tạo hình tượng và kết hợp với hình tượng cách điệu để
hướng đến phong cách chung của tác phẩm. Chữ đã đạt được cả hai chức
năng của đồ họa chữ – thông điệp vừa được hiểu qua ngữ nghĩa biểu âm của
kiểu chữ, đồng thời tạo ra hình tượng biểu ý của chủ đề “nước”. Với thủ pháp
cách điệu đồ họa ẩn chứa chất trang trí từ hiệu quả thị giác chồng lớp mảng
trong cấu trúc kiểu chữ. Đồ họa chữ đã được nhận diện rõ ràng trong hình
tượng nhiều biểu cảm mỹ thuật do sự cộng hưởng của ngôn ngữ chữ và hình
tượng. Như vậy, chủ đề “nước” là hình tượng tồn tại dưới dạng thức kí hiệu
đồ họa biểu hình từ chữ. Tuy nhiên, hình tượng này cần phải được gắn kết với
các chữ còn lại để đủ nghĩa cho thông điệp tác phẩm “Nước - yếu tố hàng đầu
của lúa”. Đồ họa chữ trong thủ pháp tạo hình tượng theo dạng này đã vượt
trên kiểu chữ thông thường trong chức năng chủ đề và làm rõ hình tượng cho
chủ đề của tác phẩm. Tính thông điệp không còn là ở cảm nhận trừu tượng,
mà là hình tượng cụ thể “nước” có thẩm mỹ và thông điệp rõ ràng.
Song song đó, hàng loạt TCĐ về đề tài xây dựng đất nước trong giai
đoạn cả nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội của các tác giả Thành Tô, Tất cả để
xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1980) [PL1; H50; tr.204]. Rõ ràng, trong hai tác
phẩm đại diện cho mảng đề tài lao động sản xuất, xây dựng đất nước ở dạng
thức biểu hình đồ họa của bố cục. Kiểu chữ đồng bộ trong phong cách tạo
hình, thể hiện định dạng bố cục mạch lạc, chặt chẽ đã gợi ra hình tượng đồ
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họa đơn giản mà rất đầy đủ về mặt thông điệp truyền tải. Theo đó là sự thử
nghiệm thành công trong sự đối lập của cú pháp xây dựng tác phẩm, từ bố cục
kiểu chữ, đến bút pháp và cả gam màu nóng với lạnh. Đáng chú ý hơn hết là ở
giải pháp bố cục nhóm chữ trong ngôn ngữ hình tượng. Bên cạnh đó, đồ họa
chữ biểu hiện rõ được hình tượng khái quát. Chữ số được chỉ định cho vai trò
thể hiện hình tượng chủ đạo để cùng với một vài hình tượng có tính khái quát
cao, đã thể hiện khá hoàn hảo về hình ảnh nhà máy công nghiệp đang hoạt
động, nâng cao năng suất, gia tăng thành phẩm cho Chủ nghĩa xã hội – một
mô hình lý tưởng.
Đặc điểm cho kí hiệu biểu hình của đồ họa chữ, TCĐ Việt Nam giai
đoạn những năm của thập kỷ 80, chuyển dần sang phong cách rất riêng trong
biểu đạt ngôn ngữ. Đó là chất trang trí trong tác phẩm được cho là bút pháp
nổi trội, có khả năng giải phóng cho những mảng, nét phần nào khô cứng của
TCĐ trước đó. Cho nên ở thời điểm này bố cục không hẳn là điểm mạnh
trong dạng thức biểu hiện kí hiệu hình tượng của đồ họa chữ. Kiểu chữ ít thay
đổi so với phông chữ gốc. Điển hình qua một số tác phẩm, về đề tài “công
nghiệp hóa, hiện đại hóa”, tác giả Phan Hoài Phi với tác phẩm Để có nhiều
điện cho Chủ nghĩa xã hội (1982) [PL1; H52; tr.205]. Chủ đề ca ngợi công
trình thủy điện Trị An như là biểu tượng thành quả của Xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam. Chữ được tạo hình và bố cục đan xen trong hình tượng tạo nhịp
điệu dòng chảy của thủy điện. Đồ họa chữ được biểu hiện từ sự hòa hợp của
kiểu chữ với hình tượng dòng chảy được tuôn đổ từ cửa đập nước do chữ
“Thủy điện Trị An” gợi ra. Từ nhịp điệu chủ đạo của bố cục, dẫn hướng thị
giác đến điểm nhấn là các tổ máy phát điện đang hoạt động, đem lại nguồn
năng lượng cho công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa. Tiếp đến là một tác
phẩm nữa tiêu biểu cho đồ họa chữ với giải pháp bố cục theo phong cách tối
giản của tạo hình tượng cho nhóm chữ theo cả nghĩa đen lẫn ẩn dụ, tác giả
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Chu Đức Tiến trong tác phẩm Tuổi trẻ hăng hái tham gia xây dựng nông thôn
mới (2016) [PL1; H72; tr.215]. Theo cách này, việc tạo ra hình tượng cụ thể
bằng kiểu bố cục nội dung khẩu hiệu chữ “Tuổi trẻ hăng hái tham gia xây
dựng nông thôn mới!”. Chữ chiếm vị trí chủ đạo của tác phẩm. Yếu tố màu
sắc và gợi tả chất liệu trong tác phẩm này cũng được xem là tín hiệu có chức
năng gia tăng và kết nối chữ với hình tượng trong cảm thụ thị giác.
Kết lại, hai tác phẩm có chung phong cách đồ họa chữ trong thủ pháp
tạo hình và hiệu quả đã tỏ rõ hình tượng đồ họa ở dạng thức kí hiệu biểu hình
trong chủ đề tăng gia lao động sản xuất làm giàu cho Chủ nghĩa xã hội.
Sau hình tượng đất nước ngày “hòa bình – thống nhất”, tiếp đến là hình
tượng người cha dân tộc – Bác Hồ được xướng tên trong lịch sử mỹ thuật Việt
Nam. Minh Thông là họa sỹ đã khắc họa khá thành công ở chủ đề ca ngợi
lãnh tụ, Luận cương đến với Bác Hồ (1978) [PL1; H49; tr.203], hình dạng
khối chữ được bố cục lồng vào hình tượng chân dung của Bác Hồ từ các dòng
thơ của nhà thơ cách mạng - Tố Hữu: “Luận cương đến Bác Hồ và Người đã
khóc… Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. Từ kiểu thức bố cục như
vậy, hình tượng nghệ thuật được tạo ra một cách đầy ẩn ý sâu sắc. Hậu cảnh
chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều đoạn chữ được định dạng bởi bố cục
theo cụm, cỡ chữ nhỏ dần theo chiều sâu của tầm nhìn viễn cận. Bố cục này
chủ ý nâng tầm mảng chữ lên thành hình tượng có tính ước lệ, tượng trưng
cho sự hòa nhập giữa lý tưởng cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh trong
cương lĩnh giải phóng dân tộc. Một lối tạo hình khác của kiểu chữ, tác giả
Nguyễn Du với tác phẩm Unesco – thập kỷ phát triển văn hóa, sáng tác năm
(1993) [PL1; H55; tr.206]. Đây là một phương cách khác để đồ họa chữ biểu
hiện rõ kí hiệu biểu hình. Bằng cách mà người họa sỹ dựa trên sự đồng dạng
giữa kiểu chữ, nhóm chữ với dạng thức cấu trúc hình tượng thông qua ý tưởng
ẩn dụ của nội dung thông điệp. Chữ “Văn hóa – VH” được cách điệu từ dáng
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người đứng vươn hai tay như đại diện cho Việt Nam hưởng ứng thông điệp từ
Unessco về “Thập kỷ phát triển văn hóa” của thế giới.
Ở khía cạnh khác của chủ đề văn hóa xã hội, tác giả Nguyễn Xuân Nghị
với cách khai thác bố cục theo phong cách hiện đại trong tác phẩm 50 năm
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1994) [PL1; H56; tr.207]. Bố cục
đoạn chữ gợi cùng với hình tượng tạo nên bàn tay nắm chắc khẩu súng, thể
hiện ý chí quyết tâm “Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng”. Nội dung của
thông điệp hiển thị trong hình dạng của bố cục do chữ sắp đặt. Trong trường
hợp này, nội dung đã chuyển vận thành hình tượng đồ họa như là một phần
không thể thiếu trong tổng thể của tác phẩm, nhân thêm tính thẩm mỹ cho
riêng hình tượng chính và cho tổng thể tác phẩm. Khác biệt hơn nữa trong
giải pháp khai thác yếu tố hình khối và chất liệu, Trần Mai, Kỉ niệm ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 22/12/1944-22/12/1994 (1994) [PL1;
H57; tr.209]. Hình dạng chữ vừa chuyển tải nội dung vừa biến chuyển để tiệm
cận với hình tượng, đó là kết quả của giải pháp bố cục trong sự vận dụng tối
đa khả năng hòa quyện giữa hai yếu tố tạo hình là chữ và hình tượng. Kí hiệu
biểu hình của đồ họa chữ do bố cục tạo ra trong tác phẩm có sự thâm nhập
gần như tuyệt đối trong kiểu thức tạo hình độc đáo này. Thành công của tác
phẩm ở chỗ thể hiện được sự phân cấp vai trò của chữ một cách rõ ràng ở sự
tinh tế của tác giả trong giải pháp diễn đạt chất liệu bề mặt và không gian ba
chiều của hình khối.
Song song đó, hiệu quả đồ họa chữ trong kí hiệu biểu hình cũng được
tiếp tục ở mảng đề tài văn hóa – một trong những giá trị được phát huy sâu
rộng ở giai đoạn này. Tác giả Lê Biết đã diễn đạt trong tác phẩm Văn hóa là
nền tảng tinh thần của xã hội (1996) [PL1; H59; tr.208], bố cục chú trọng vào
việc khai thác nội dung chữ ở hai chức năng hình tượng và thông tin ngữ
nghĩa, hình thành mối liên hệ gắn kết giữa nội dung và hình thức trong cách
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chuyển tải thông điệp kí hiệu hình tượng cho lĩnh vực văn hóa với sứ mệnh là
“nền tảng” của xã hội và “ánh sáng” của Đảng. Song song với việc khẳng
định vai trò văn hóa trong cấu trúc vĩ mô của xã hội, và phản ảnh đầy đủ các
đường lối, chủ trương của Đảng, các đề tài phòng chống tệ nạn xã hội cũng là
một mặt trận quan trọng của TCĐ Việt Nam ở thời điểm này. Tác giả Nguyễn
Thiện trong tác phẩm Hãy Cảnh giác (1996) [PL1; H60; tr.209] và tác giả
Huy Chương, trong TCĐ Đốt cháy bản thân, thiêu cả gia đình [PL1; H61;
tr.209]. Kiểu chữ tạo hình theo phong cách minh họa kết hợp với đồ họa trong
thủ pháp, cho thấy hai tác phẩm khá phù hợp với thủ pháp tạo hình và ý tưởng
khai triển định dạng bố cục theo kiểu này. Nhờ đó mà đồ họa chữ được nhận
diện như là một phần quan trọng vì đảm nhận vai trò điểm nhấn bắt mắt trong
bố cục, ngoài ra còn có chức năng kết nối giữa hình tượng chủ đạo (mạng
nhện) và chữ của khẩu hiệu “Hãy cảnh giác”. Theo luật điểm nhấn của
Gestalt, “…làm các thành phần được lựa chọn nổi bật hơn so với những thành
phần còn lại, nhằm thu hút sự chú ý và để chỉ ra tầm quan trọng tương đối”
[81, tr.221]. Chuyển sang giai đoạn đất nước đổi mới (từ 1986), trong đường
lối tuyên truyền, TCĐ tham gia phản ánh mạnh mẽ và toàn diện hơn trên mọi
mặt trận. Họa sỹ Trần Văn Quân, với tác phẩm Ma túy AIDS (1999) [PL1;
H64; tr.211], được xem là đại diện ở dạng thức kí hiệu đồ họa hình tượng. Ở
đó chữ “AIDS” được cách điệu để biến chuyển thành hình với ý nghĩa tượng
trưng chiếc còng trong công cụ thi hành hình phạt đối với tội phạm. Hay
Phạm Tam với TCĐ Kỉ niệm lần thứ 54 ngày thành lập phong trào hòa bình
thế giới (26/4/1949 – 2003) [PL1; H65, tr.211]. Với các giải pháp này, hiệu
quả đã làm cho thành phần chính của bố cục khá ấn tượng, thông điệp thị giác
mạnh, dễ đọc và hiểu rõ, chính là tiêu chí thành công cho ĐHC trong lối diễn
đạt. Đây được xem là những tác phẩm có hiệu quả mạnh trong công tác tuyên
truyền đã để lại ấn tượng mạnh, vì chữ đã kiêm nhiệm một cách trọn vẹn chức
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năng của hình tượng đồ họa – kí hiệu biểu hình.
Mở rộng đề tài với những nhiệm vụ tuyên truyền có tính quốc tế, họa sỹ
Nguyễn Du cho thấy được nhiều hơn chức năng và tính biểu hiện kí hiệu biểu
hình trong tác phẩm Kỷ niệm 50 năm Liên hợp quốc 1945 – 1995 (1995)
[PL1; H58; tr.208]. Chữ số “50” là dấu hiệu biểu hiện đồ họa chữ rõ ràng nhất
của tác phẩm. Hình tượng gợi kí hiệu biểu hình đồ họa của tổ chức Liên hợp
quốc được ẩn hiện ý nghĩa hình tượng ngọn đuốc, quả cầu trong chữ số được
cách điệu kiểu dáng phù hợp với phong cách. Các nhóm chữ với ý nghĩa trong
nội dung của chủ đề “24/10/1945 – 1995” đều được tạo hình kiểu chữ đồng
bộ với hình tượng được kết hợp, có chức năng bổ sung tính đồ họa, nhằm làm
nổi bật chữ ở thành phần chính.
Đi cùng với phong cách tạo hình tươi mới của TCĐ Việt Nam giai đoạn
đất nước phát triển, tác phẩm Kỉ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh
(2014), tác giả Đức Trí [PL1; H71; tr.214], đồ họa chữ nổi bật và mạnh mẽ ở
chữ số “55” được cách điệu thành hình tượng con đường chiến lược, huyết
mạch Trường Sơn trong chiến tranh chống Mỹ. Thông điệp càng rõ ý hơn với
màu xanh ngút ngàn của con đường Trường Sơn – Hồ Chí Minh “huyền
thoại” và còn lưu dấu “Xanh mãi” trong tâm thức của bộ đội cụ Hồ. Nhìn
chếch trên cao của tác phẩm, huy hiệu “Chiến sỹ Trường sơn” như điểm nhấn
son trong quá khứ lan tỏa đến hiện tại và mãi đến các thế hệ tương lai. Tín
hiệu thị giác thu hút là gam màu lá cây của đại ngàn làm chủ đạo, tất cả các
sắc độ được giải quyết theo phân cấp chính phụ của đồ họa chữ với lối phối
màu của xu hướng Hiện đại. Hiệu quả thị giác phụ thuộc phần lớn vào gam
màu có tính định hình bố cục.
Rất khác biệt về phong cách, nếu so sánh hai tác phẩm cùng chủ đề
“đường Trường Sơn”. Hình tượng và đồ họa chữ được tạo nên theo phong
cách tạo hình đậm chất hội họa hơn của đồ họa chữ do hình tượng kiểu chữ
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gợi ra của tác phẩm Đường Trường sơn, (2010-2016) của Tác giả Lê Quang
Lợi (2010-2016) [PL1; H77; tr.217]. Nhóm chữ “Đường Trường Sơn” và cụm
chữ số “5 – 1959” được khắc họa ở khía cạnh hình tượng mảng nét hòa hợp
với bút pháp có sự giao thoa giữa hội họa và đồ họa từ bên trong tác phẩm.
Kiểu chữ không chỉ để đọc hiểu nghĩa, mà người xem còn liên tưởng đây là
những hình tượng đặc trưng của địa hình hiểm trở, nhiều vách đá và thác
ghềnh. Tổng thể hiện ra một bức tranh của “Con đường huyền thoại” luôn
biến ảo và chuyển đổi mục đích phục vụ dân tộc theo thời cuộc trong sứ mệnh
của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.
Khám phá mảng sáng khác của chủ đề này qua gam màu Chào mừng
ngày bầu cử Quốc hội khóa XIII và hội đồng nhân dân các cấp (2013) [PL1;
H73; tr.215] của tác giả luận án. Lấy ý tưởng từ nền cờ tổ quốc, đồ họa chữ là
chữ số “XIII” bằng thủ pháp tạo hình tượng lá cờ với điểm nhấn hình ngôi sao
chiếu sáng và còn là hình tượng về sự phát triển. Tuyến nhìn được dừng lại ở
điểm nhấn của khối chữ là hình Quốc huy lấp lánh, bên trên là nhóm chữ
“Nhiệm kỳ 2011 – 2016” được bố cục cô đọng, màu sắc vàng nhạt tinh tế như
được thu nhận từ ánh sáng phản chiếu của ngôi sao. Phần khẩu hiệu “Chào
mừng…các cấp” là mảng màu trắng tượng trưng cho sự minh bạch nổi rõ trên
nền màu nâu thắm đậm. Cũng với chủ đề này, tác giả Phạm Tam với tác phẩm
Quốc hội khóa XIII (2013) [PL1; H74; tr.216], khẩu hiệu “Sáng tạo – phát
triển”. Hai tác phẩm này có sự tương tự trong thủ pháp tạo hình kiểu chữ số
“XIII” và sử dụng màu sắc đỏ làm chủ đạo, để gợi tính hình tượng, ở đó bao
hàm được nhiều ẩn ý về đất nước Việt Nam trên đà phát triển.
Rõ ràng, khác với một số loại hình khác, trong thiết kế đồ họa chữ tồn
tại ở hai chức năng cơ bản và song hành đó là thông tin ngôn ngữ và thẩm mỹ.
Như vậy mỗi con chữ, mỗi từ hoặc nhóm chữ ở cấu trúc riêng lẻ hoặc câu,
đoạn văn bản… trong từng tác phẩm không chỉ là công cụ truyền đạt thông tin

97

mà luôn vận động và hiển thị dưới các kiểu thức hình tượng đồ họa có tính
ước lệ, khái quát cao. NNC kí hiệu học Trịnh Bá Đĩnh, nêu trong tác phẩm Từ
ký hiệu đến biểu tượng: “Một thông tin được xác định bởi những kí hiệu theo
ước lệ xuất hiện theo dạng mã hóa. Muốn hiểu được nó, phải am tường một
bộ luật đặc biệt, trong khi đó thì những kí hiệu bằng hình vẽ có vẻ “tự nhiên”
và “dễ hiểu” [20, tr.219].
Nếu sự can thiệp vào các quy tắc trong thủ pháp tạo hình tượng của chữ
để làm biến đổi hình dáng kiểu chữ, chuyển dịch theo ngôn ngữ nghệ thuật,
thì việc thiết lập các trật tự thị giác theo nhóm, hàng, nhịp điệu, khoảng cách,
mật độ, phương hướng và kể cả phá cách…dựa trên các định dạng bố cục,
cũng là cách diễn đạt đồ họa chữ trong TCĐ. Nói cách khác, một giải pháp bố
cục tốt, không nằm ngoài sự can dự của các quy luật thị giác, trong đó có sự
vận dụng lý thuyết tiếp nhận thị giác Gestalt. Các yếu tố này chung quy lại sẽ
làm tăng đáng kể khả năng biểu hiện đồ họa chữ qua từng định dạng của bố
cục và đặc biệt là bố cục trong TCĐ. Về cơ bản, kiểu thức bố cục lấy trục đối
xứng làm điểm tựa sẽ phù hợp cho những chủ đề mang ý tưởng về sự ổn định
- cân bằng, những kiểu thức tự do, phá cách có thể làm gia tăng sự biến thiên đa chiều hướng, trong cảm nhận thị giác ứng với các chủ đề có ý tưởng năng
động và phát triển… Là một thể loại đồ họa có hình thức và khuôn khổ như
một bức tranh, nên không gian thể hiện, biểu hiện của đồ họa chữ cùng với
các yếu tố tạo hình trong tác phẩm là hữu hạn. Vì thế chỉ có thể vận dụng tốt
các kiểu thức của bố cục sẽ làm cho khuôn khổ trở nên vô hạn. Do bởi các
yếu tố tạo hình bao gồm đồ họa chữ sẽ có cơ hội kết hợp, tương tác trong mối
quan hệ biện chứng, tuân theo biểu đồ phân cấp các thành phần chức năng
nhằm phản ảnh thông điệp tác phẩm một cách toàn vẹn nhất.
Về ý này trong quan điểm về bố cục trong tác phẩm mỹ thuật, cuốn
Ngôn ngữ hình và màu sắc (2005), NNC Nguyễn Quân, lý giải:
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Theo tôi đó là do mâu thuẫn phải giải quyết giữa cái hữu hạn cụ
thể của khuôn khổ, kích thước, chất liệu, thủ pháp kỹ thuật, nơi
đặt để của tác phẩm với cái hoàn hảo vô hạn, biến hóa lan tỏa
khó nắm bắt của tinh thần – tư tưởng và xúc cảm nghệ thuật của
tác phẩm.” Và “Vì vậy mỗi thời kỳ mỗi trường phái và cả mỗi
tác giả luôn tìm cách lý giải không gian khoa học (quang học,
hình học) để làm cơ sở làm phương tiện biểu hiện tâm lý – thẩm
mỹ và tư duy xúc cảm của mình [67].
Lịch sử sang trang, cục diện chiến tranh thay đổi và trở nên những trận
phản kháng quyết liệt bảo vệ “hậu phương” của quân dân miền Bắc. Đề tài
TCĐ Việt Nam lại tiếp tục xoay chuyển với nhiều đề tài trên mặt trận mới để
lại nhiều thành quả đầy bất ngờ. Đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam là những ví
dụ điển hình cho giải pháp sắp xếp kí tự, từ hoặc nhóm từ theo nguyên tắc bố
cục đan xen, đa chiều hướng có vai trò mô phỏng và hoán đổi chức năng của
hình tượng trong một số tác phẩm. Quá trình bố trí để kích hoạt sự biểu thị thị
giác đồ họa của chữ cần đa dạng để tạo sự vừa vặn, tính cân đối giữa chúng
với nhau. Điều đó có thể thử nghiệm của chiều hướng đi lên hoặc đi xuống, sự
điều chỉnh khoảng cách giữa các từ, cần có sự sáng tạo trên cơ sở cấu trúc của
từng ký tự và trong từng trường hợp cụ thể. Hình tượng nghệ thuật được tạo
ra do nguyên tắc bố cục đem lại. Tuy nhiên, hệ thống phân cấp hiệu quả sẽ
làm rõ hơn sự biểu hiện kí hiệu hình tượng đồ họa trong chức năng các thành
phần chính, phụ, trung gian hay nền trong tác phẩm. Hình tượng ở tất cả các
chức năng này sẽ do định dạng từng loại bố cục quyết định bởi ý niệm xuyên
suốt của chủ đề tác phẩm. Theo đó hiệu quả thị giác trong mối tương quan tỷ
lệ, khoảng cách, phương chiều của đồ họa chữ được tạo lập để biểu hiện hình
tượng đồ họa cũng được tính đến.
Hiệu quả cho một dạng thức bố cục thường thấy của đồ họa chữ cho

99

các chủ đề chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, tác giả Nguyễn Chí
Tình trong TCĐ 2/9/1945-2/9/15 (2015) [PL1; H76; tr.217]. Dạng thức bố cục
đăng đối được vận dụng ở khẩu hiệu nhằm đem lại sự cân bằng trong ý tưởng.
Đồ họa chữ được diễn đạt khá cô đọng, thị giác mạnh trong thủ pháp tạo hình,
là sự kết hợp có điều tiết chính phụ của hình và chữ rõ ràng trong bố cục. Chữ
được biến đổi đa dạng ở độ lớn, chữ số “2-9” vừa gắn kết với hình tượng
chính vừa là hình ảnh ước lệ của ý tưởng “trang sử vàng” mở ra. Tác phẩm có
ngôn ngữ áp phích mạnh, tất cả hình tượng và thông điệp màu sắc đều đạt đến
tính chắt lọc và khái quát cao.
Mảng đề tài được xem là khởi sắc trong những năm đầu của thế kỷ 21,
đó là phản ảnh những sự kiện trọng đại về tình hữu nghị, giao lưu hợp tác khu
vực và thế giới. Đặc trưng các tác phẩm giai đoạn này cho thấy một hiệu quả
khác về phương tiện thể hiện. Đó là sự tham gia hoàn toàn hoặc kết hợp với
thể hiện thủ công của đồ họa vi tính trong việc trích xuất phông chữ, phần
mềm xử lí và kỹ thuật in TCĐ. Tác giả Hoàng Hữu Nguyên, trong kiểu thức
bố cục ở TCĐ, Aseam5 2004 (2004) [PL1; H67; tr.212], khẩu hiệu “vì hòa
bình tự do và phát triển” được tạo thành từ nhiều hàng chữ theo bậc thang
tăng dần gợi tả sự phát triển và tầm cao của hội nghị “Hợp tác kinh tế Á- Âu”
với hình tượng bông hoa được kết nối từ các lá cờ của các nước thành viên.
Các mảng hình với vai trò liên kết thị giác và tạo hình tượng trong ý đồ của
bố cục. Có thể nhận định rằng, nguyên tắc bố cục là một định dạng của trật tự
sắp xếp trong nghệ thuật thị giác, việc can thiệp các nguyên lý có tính khoa
học nhằm thúc đẩy khả năng thu hút và kiểm soát được cảm nhận người xem
của từng yếu tố tạo hình (trong đó có chữ) trong từng vai trò của bố cục. Là
một thể loại đồ họa có đối tượng cảm thụ phổ rộng, mang tính quần chúng
như TCĐ Việt Nam, cần thiết phải chọn lựa riêng và phù hợp đối với các
dạng thức bố cục nhằm bộc lộ rõ nhất thông điệp qua từng yếu tố tạo hình,
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trong đó có đồ họa chữ.
Bên cạnh cách xử lí bố cục, có thể thấy rằng TCĐ Việt Nam đã chọn
cho mình một phong cách đơn giản và thân thuộc với mọi tầng lớp trong xã
hội. Không cầu kỳ khó hiểu. Cho dù ở dạng thức nào của thủ pháp diễn đạt
màu sắc trong tác phẩm, tiêu chí dễ hiểu luôn được ưu tiên trong mọi thông
điệp tuyên truyền. Màu sắc là yếu tố nhận diện và truyền tải ý niệm nhanh
chóng, thường đem lại hiệu quả cao trong tác phẩm đồ họa. Màu sắc của đồ
họa chữ và những đặc điểm làm gia tăng tính biểu hiện hình tượng đồ họa
trong TCĐ Việt Nam được xem xét cùng hình tượng chủ đạo và bố cục tác
phẩm. Các gam màu được tạo lập đơn giản, nhiều tính ước lệ, có tác động
mạnh mẽ vào thị giác của người xem, truyền đi những thông điệp bằng trực
quan sinh động đầy ẩn ý trong tính dân tộc và thời đại.
Điểm qua những năm đầu của giai đoạn 1945 - 1954 ta thấy, phần lớn
TCĐ Việt Nam sử dụng hình thức đen trắng, thỉnh thoảng có màu nhưng chưa
nhiều và không đa dạng trong cách diễn đạt. Đến những năm gần 1954, TCĐ
Việt Nam được nhìn nhận có một chất lượng nghệ thuật cao hơn hẳn, trong đó
có vai trò của xử lý chất liệu, phương pháp phối màu sắc của hình và chữ.
Màu sắc của đồ họa chữ cũng thay đổi, biểu hiện được sự khác biệt của yếu tố
văn hóa và cảm quan thẩm mỹ trong quá trình giao lưu tiếp biến mỹ thuật từ
nhiều nước trên thế giới. Những khuôn mẫu có phần khô cứng của phong
cách TCĐ Liên Xô, màu sắc có khi lòe loẹt của TCĐ Trung Quốc, được thay
vào đó là những gam màu đậm chất của nhiều trào lưu nghệ thuật hiện đại hòa
cùng phong vị dân gian theo đặc trưng và mỹ cảm của người Việt.
Nằm trong chùm sự kiện quan trọng của đất nước mang tầm khu vực và
quốc tế, Apec – 2006 là hội nghị về hợp tác kinh tế mà Việt Nam được đăng
cai tổ chức. Điều này chứng minh cho uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.
Đề tài có sức cuốn hút rất nhiều họa sỹ tham gia sáng tác TCĐ nhằm quảng bá
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hình ảnh Việt Nam với bạn bè thế giới. Đến đây, có thể thấy rằng, trong TCĐ
Việt Nam, màu sắc của chữ là một thành tố đóng góp thiết thực cho khả năng
biểu hiện kí hiệu đồ họa của chữ. Với học giả Iu.Lotman, “Mô hình ki hiệu
không phải là tổng số các ngôn ngữ riêng biệt, nó là tổng thể ngôn ngữ (tổng
hòa các đối tượng cùng loại) ” [ tr.61]. Quan niệm này đã khiến các hình thức
thể hiện chữ từ kiểu dáng đến bố cục trở nên nổi trội trong phần lớn tác phẩm
có sử dụng màu sắc cho chữ trong vai trò làm ngôn ngữ tạo hình. Đồ họa chữ
được tác giả chủ đích lồng ghép trong cách thể hiện thông điệp và phong cách
tác phẩm. Màu đỏ gợi lên ý tượng trưng cho Cách mạng, vươn đến quyết tâm
chiến thắng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Màu xanh dương
gợi lên thông điệp khát vọng tự do, hòa bình, màu xanh lục xuyên suốt trong
những tác phẩm về chủ đề phát triển đất nước và sắc vàng rực rỡ của những
vụ mùa bội thu… Bên cạnh đó, đề tài về những thành quả của Chủ nghĩa xã
hội, những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong thời kỳ đất nước
đổi mới và phát triển cũng được đề cao.
2.3. Đồ họa chữ với dạng thức kiến tạo hình tượng, biểu tượng
Theo tiến trình của sự phát triển ngôn ngữ nghệ thuật, biểu hiện biểu
tượng được xem là cấp độ cao nhất của hệ thống kí hiệu : từ kí hiệu quy ước,
đến kí hiệu biểu hình và kí hiệu biểu tượng. Quy chiếu trường hợp biểu hiện
của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam, hệ thống này tương ứng với: kí hiệu
thông tin ngôn ngữ, kí hiệu biểu hình và kí hiệu biểu tượng. Đặc điểm của sự
biểu hiện này là mối quan hệ biện chứng trong phong cách với các yếu tố tạo
hình còn lại trong tác phẩm tạo nên một hình tượng mang tính đại diện cho
thông điệp tác phẩm.
Trong cuốn Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, viết về “Tiếp cận
thuật ngữ biểu tượng” NNC Jean Chevalier Alain Gheernrant cho rằng: “Từ
biểu tượng được dùng với những biến đổi đáng kể về ý nghĩa. Để xác định rõ
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thuật ngữ đang sử dụng, cần phân biệt rạch ròi hình ảnh tượng trưng với tất cả
những hình ảnh khác mà nó quá thường hay lẫn lộn” [36, tr.17].
Kí hiệu biểu tượng đồ họa chữ là sự dung hợp hoàn hảo giữa đồ họa
chữ dưới dạng kí hiệu biểu hình và hình tượng chứa ý niệm ẩn dụ tượng
trưng, được họa sỹ tạo ra từ các thủ pháp đồ họa nhìn từ góc độ kí hiệu học.
Trong quá trình kiến giải, luận án tựa vào lý thuyết Gestalt về sự tiếp nhận thị
giác, nhằm làm bộc lộ rõ nét các ý niệm tượng trưng của hình ảnh ẩn chứa
bên trong yếu tố tạo hình con chữ, hình tượng có tính khái quát cao. Nhận
định về dạng thức kí hiệu biểu tượng, Trịnh Bá Đĩnh, Từ ký hiệu đến biểu
tượng (2017): “Hình tượng là sự “chụp ảnh”, “tái tạo” hiện thực, biểu tượng
là sự ngưng đọng của hiện thực. Ở hình tượng, dấu ấn cá nhân sáng tạo của
nghệ sỹ nổi bật trong khi đó, ở biểu tượng, dấu ấn cộng đồng lại chiếm ưu
thế” [20, tr.219]. Kết quả của hình tượng do đồ họa chữ tạo ra là khả năng
biểu đạt từ gợi hình đến cụ thể của thủ pháp sáng tạo nghệ thuật đồ họa của
họa sỹ. Ý nghĩa của hình tượng nằm vẹn toàn trong cảm nhận thị giác, không
nhằm một ẩn ý gì cả. Vượt trên đó, đồ họa chữ được cài gắn thêm những
thông điệp thông qua khái niệm, ý nghĩa mang tính quy ước trong văn hóa
giao tiếp cộng đồng, quốc gia và nhân loại để tạo ra sự cộng hưởng đồ họa
trong hình tượng, làm cho hình tượng được đa nghĩa, ẩn dụ và hướng đến sự
nhận diện thông điệp mang tính “cộng đồng”, đáp ứng mục đích của TCĐ.
Thực tế cho thấy, trong TCĐ Việt Nam dạng thức kí hiệu biểu tượng đồ
họa là yếu tố mang tính định hướng trong sáng tác vì trong đó “dấu ấn cộng
đồng chiếm ưu thế”. Yếu tố này có quá trình định hình và biến chuyển theo
từng phong cách đặc trưng của mỗi giai đoạn phát triển. Bối cảnh lịch sử
chiến tranh cách mạng đã thúc đẩy tính hình tượng trong thông điệp của TCĐ
Việt Nam nói chung và kí hiệu biểu hình của đồ họa chữ nói riêng, nhằm đáp
ứng kịp thời yêu cầu cấp bách của cuộc chiến. Cuối cùng chiến tranh cũng đã
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chấm dứt, chủ đề phản chiến của TCĐ Việt Nam đã thay thế bởi những mảng
màu tươi sáng trong kiến thiết đất nước: các sự kiện quan trọng của quốc gia,
quốc tế. Hình tượng biểu tượng nghệ thuật là xu hướng sáng tác được khẳng
định thời hậu chiến, nhằm hướng đến trình độ mỹ cảm của người Việt, phù
hợp cùng dòng chảy của nghệ thuật Đương đại thế giới.
Có thể khẳng định rằng, chủ đề Văn hóa xã hội đã trở thành chủ đạo và
được đề cao trong tầm nhìn sứ mệnh và phát triển đất nước cho giai đoạn này.
Và kí hiệu biểu tượng do chữ tạo ra trong TCĐ đã chiếm ưu thế trong nhiều
tác phẩm so với các giai đoạn trước. Đại diện tiêu biểu cho mảng đề tài này,
họa sỹ Cổ Tấn Long Châu, trong tác phẩm Nhân nghĩa thắng hung tàn
(1980), [PL1; H78; tr.218], với thủ pháp đồ họa tạo hình kiểu chữ và bố cục
theo quan hệ “chữ trong hình” của luật lân cận trong lý thuyết Gestalt “Luật
lân cận khẳng định rằng não bộ chúng ta nhóm và liên kết các đối tượng có vị
trí gần nhau lại” [79, tr.209], và định dạng hình tượng “chim hạc” theo luật
đóng kín, “Luật đóng kín cho chúng ta biết các hình dạng quen thuộc đã được
hoàn thiện sẽ dễ dàng được nhận biết hơn so với khi chưa hoàn thiện”. [79,
tr.213]. Kiểu thức này đã khuôn chữ vào hình tượng và tập hợp các từ ngữ ẩn
chứa cả nghĩa đen lẫn ẩn ý trong cách thể hiện. Kết quả tạo ra toàn bộ thông
điệp trong hình tượng mang tính “biểu tượng” người Việt Nam với nền văn
hóa “1000 năm văn hiến”. Chim hạc với ý niệm “nhân nghĩa” của dân tộc
Việt được định hình trọn vẹn trong giải pháp bố cục. Theo NNC mỹ thuật
Vương Hoằng Lực: “Bố cục là khâu quan trọng của hội họa, là tổng thiết kế
cấu tứ và sắp xếp các yếu tố thị giác, công việc bố cục là một quá trình suy
nghĩ mà cũng là quá trình tổ chức” [46, tr.125]. Là quá trình mà người họa sỹ
cùng lúc giải quyết nhiều nhân tố vừa đối lập vừa tương hỗ của những cặp
phạm trù mỹ học: hình và nền, sáng và tối, mặt phẳng và hình khối, góc nhìn
và dẫn hướng, động thái và trạng thái…nhằm đem lại sự phân cấp phản ảnh rõ
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nhất ý đồ tuyên truyền của tác phẩm đồ họa.
Đối với mảng đề tài Mừng ngày lập quốc, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí
Minh, tác giả Trần Mai với tác phẩm Việt Nam - Hồ Chí Minh (2000) [PL1;
H81; tr.219]. Đồ họa chữ là kiểu dáng chữ số “55” cách điệu thành hình tượng
quốc kỳ trong thủ pháp tạo hình hòa nhập với ngôi sao để biến chuyển thành
một hình tượng chứa nhiều ẩn ý của biểu tượng. Tính biểu tượng của hình
tượng cũng là tính biểu tượng của thông điệp màu sắc đồ họa chữ. Hình tượng
ngôi sao lồng vào chữ số «55» năm trong tổng thể hình tượng lá cờ tổ quốc
màu đỏ thắm, nhóm chữ “Việt Nam Hồ Chí Minh” như ngôi sao vàng được
điểm lên một cách tinh tế. Các nội dung chữ ở chủ đề được tách ra nhờ vào
thủ pháp tạo hình và sự thay đổi sắc độ của màu đỏ, để nó vừa bổ trợ cho hình
tượng chính về mặt thị giác, mặt khác nó vừa diễn giải nội dung trong ý tưởng
của thông điệp, vừa tạo đường dẫn nhịp điệu bố cục đi từ dưới lên trên và nổi
bật ở khối chữ, tạo điểm nhấn chói ngời trên nền cờ tổ quốc. Tính cô đọng và
súc tích là tiêu chí đặt ra trong phương cách thể hiện của người họa sỹ để
hướng kiểu chữ đến hình tượng biểu tượng.
Thêm vào đó, người vẽ tranh cổ động cần chú ý nhiều đến yếu tố
tượng trưng. Sử dụng có mức độ và thích hợp những hình ảnh
tượng trưng, tranh vẽ cô đọng, súc tích. Có điều, khi dùng hình
ảnh tượng trưng thường dễ rơi vào công thức, chung chung, dễ
trùng lặp. Trong việc này cũng đòi hỏi người vẽ tranh một sự
sáng tạo mói mẻ, sắc nét, tế nhị và công phu [83, tr.21].
Luận án tìm kiếm sự liên đới về mặt ngôn ngữ đọc trong văn bản và
ngôn ngữ thị giác của chữ trong nghệ thuật đồ họa. Xác định vai trò của đồ
họa chữ, ngoài trực tiếp biểu hiện hình tượng, ở đây, chữ còn gián tiếp biểu
hiện, như tận dụng tối đa những giải pháp của kiểu thức bố cục để tạo ra hình
tượng, lồng vào đó là phương pháp so sánh hoăc ẩn dụ để thể hiện bản chất
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hoặc hàm nghĩa của thông điệp hình tượng. Bởi tượng trưng là một trong
những đặc trưng của nghệ thuật và tượng trưng do đồ họa chữ thiết lập nên có
thể xem là đặc biệt trong “đặc trưng” của TCĐ. Trong tác phẩm, 300 năm Sài
Gòn – TP. Hồ Chí Minh (1998), của tác giả luận án [PL1; H80; tr.219], đồ
họa chữ trong bố cục có sự gắn kết rõ rệt từ các hình tượng nhằm tạo ra những
mảng hình, đường nét chiều hướng đa phong cách cho bố cục. Nội dung chữ
“300 năm Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh” tạo ra theo kiểu chữ đứng riêng biệt
thể hiện chức năng chủ đề, thông báo nội dung tác phẩm. Nhóm chữ số “1698
– 1998” có sự kết hợp với hình bằng thủ pháp đồ họa “chữ trên nền” và có lẽ
gây được ấn tượng mạnh nhất của tác phẩm là thủ pháp tạo hình dựa vào tính
tương đồng của hình và chữ. Các thành tố này tạo thành chuỗi hình tượng
mang tính tượng trưng và tiêu biểu (biểu tượng) cho Sài gòn - TP. Hồ Chí
Minh, hình tượng Hồ Chủ Tịch – Người làm rạng rỡ non sông Việt Nam. Hai
hình thức này lồng ghép vào nhau ẩn chứa bên trong nhiều hình ảnh với nhiều
ý niệm của thông điệp. Đồ họa chữ là số “300” được tạo hình theo nguyên tắc
thị giác “hình trong chữ - số 300” và “chữ trong hình - lá cờ” với quy luật
chuyển đổi hình – nền để tạo ra nhóm hình tượng đầy biến ảo. Hệ lý thuyết
Gestalt cho rằng: “… não bộ chúng ta có xu hướng chia các đối tượng nhận
thức được thành hai loại chính: Hình và nền. Hình đề cập đến đối tượng
chúng ta đang nhìn; nền nói đến hậu cảnh ở đằng sau đối tượng” [81, tr.204].
Theo phương cách này, đồ họa chữ sẽ đảm trách cả hai vai trò trong tạo hình
của tác phẩm, mỗi đối tượng cùng tồn tại trong mối quan hệ với đối tượng còn
lại. Thị giác sẽ ghi nhận đồng thời chữ là hình được tồn tại trong nền hoặc
ngược lại chữ là nền của tác phẩm do hình kết hợp theo thủ pháp tạo hình đồ
họa đan xen, hoán đổi, tượng trưng cho chặng đường lịch sử “300 năm Sài
gòn – TP.Hồ Chí Minh” trong lịch sử dân tộc.
Bên cạnh kí hiệu biểu tượng được nhận diện ở kiểu chữ, tiếp theo có
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thể thấy rõ qua thông điệp màu sắc trong gam tương đồng ở hai tác phẩm vừa
nêu trên. Cùng nhận diện chung ở đề tài mang tính lịch sử và văn hóa, TCĐ
Việt Nam thường cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ của gam màu nóng được
chế ngự bởi màu đỏ cờ làm chủ đạo. Chữ số “300” và “55” năm nhuộm màu
đỏ thắm - tượng trưng cho màu cờ tổ quốc do thủ pháp tạo hình hoán đổi âm –
dương đã tỏ rõ thông điệp “trang sử đỏ” của dân tộc Việt Nam. Các sắc đỏ
sáng ở tác phẩm “300 năm Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh hay màu vàng rực
sáng của nhóm chữ số “1698 – 1998” và nhóm chữ tiêu đề “Việt Nam Hồ Chí
Minh” ở hai tác phẩm này, đã thực sự làm gia tăng hiệu quả tính biểu tượng
do đồ họa chữ đảm nhận. Các hình tượng và gam màu đỏ, hồng đỏ làm chủ
đạo, trắng và vàng hiện diện nơi điểm nhấn làm nổi bật ý tưởng cho hình
tượng trong tổng thể bố cục. Tất cả đem lại một hệ thống kí hiệu biểu tượng
từ chữ số thành quốc kỳ, chân dung Hồ Chí Minh sáng ngời lý tưởng Cách
mạng vô sản và nhà giải phóng dân tộc. Theo luận điểm của kí hiệu học, tính
biểu tượng của tác phẩm không thể tạo ra từ đồ họa chữ riêng lẻ, mà là sự tích
hợp của phần dương bản do bố cục chữ ở hình là chữ số “300” hay chữ số
“55” cùng phần âm bản do bố cục chữ ở nền “cờ đỏ” xâm nhập, đan xen, để
rồi gắn kết trong mối quan hệ hữu cơ không thể tách rời, có sự tính toán nhằm
tạo ra các hiệu quả thị giác bất ngờ của người họa sỹ. Tổng hòa bố cục là
chuỗi hình tượng đầy ấn tượng, chắt lọc với tính khái quát cao của ngôn ngữ
tạo hình do đồ họa chữ nắm giữ phần chủ xướng.
Mặc dù không có tính quyết định trực tiếp đến định hình hình tượng
nghệ thuật đồ họa, nhưng gián tiếp màu sắc cùng với các ngôn ngữ tạo hình
đường nét, hình khối, chất cảm làm gia tăng tính nhận diện. Trong cuốn Color
graphics - The power of color in graphic design (Đồ họa màu sắc - Sức mạnh
của màu sắc trong thiết kế đồ họa) (2002), của NNC Karen Triedman, Cheryl
Dangel Cullen: ngay lời giới thiệu đã cho thấy, “Mặc dù ở cấp độ chức năng,
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nó tạo ra độ phản chiếu, khả năng hiển thị, độ tương phản và nâng cao tính dễ
đọc, màu sắc có thể và cũng nên được sử dụng để thu hút mọi người, nâng cao
một khái niệm, xoay chuyển thông điệp hoặc truyền đạt cảm giác hoặc cảm
xúc” [98]. Đặc biệt, để đạt được tính biểu tượng, đòi hỏi hầu hết hình tượng
trong tác phẩm TCĐ Việt Nam ít nhiều đều hướng đến những gam màu có
tính thông điệp đồ họa vừa quốc tế hóa nhưng đồng thời cũng mang đậm bản
sắc vùng miền, dân tộc, không gian văn hóa và bối cảnh lịch sử...đúng theo ý
này, khi Luận về Ngôn ngữ của hình và màu sắc, Nguyễn Quân (2005), “Do
những ngẫu nhiên lịch sử của mỗi dân tộc, do điều kiện khí hậu, địa lý, kinh
tế, tôn giáo, tư tưởng, các tập tục văn hóa mà mỗi dân tộc cố kết dần cho mình
một tâm lý màu riêng, với những nét độc đáo riêng” [67, tr.87].
Nghiên cứu về vấn đề này, Đặng Thị Phong Lan, “Nghệ thuật tranh cổ
động Việt Nam giai đoạn 1975 – 1985”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 393,
tháng 3-2017 luận giải:
Màu sắc trong tranh phụ thuộc vào nội dung cần tuyên truyền.
Những tranh cổ động mang chủ đề về chiến đấu thường sử dụng
màu đỏ là chủ đạo, gợi cảm giác mạnh mẽ. Gam màu cam vàng
thường được thể hiện trong những bức tranh có đề tài vui tươi,
ấm no được mùa. Gam màu, tím vàng, lam da cam thường được
sử dụng trong những tranh cổ động về đề tài ca ngợi lãnh tụ,
niềm vui sum họp, thống nhất đất nước. Gam màu xanh mát
được dùng nhiều trong đề tài lao động, sản xuất, trồng trọt. Hòa
sắc tương phản được sử dụng trong những tranh cổ động mang
tính phản ánh tội ác chiến tranh... [42].
Từ một luận điểm nữa trong tài liệu, Từ kí hiệu đến biểu tượng, “Trên
hành trình diễn giải ý nghĩa biểu tượng, phương pháp tiếp cận kí hiệu học và
cấu trúc luận (phương pháp tiếp cận hình thức) cho chúng ta một bộ công cụ
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hữu ích để hiểu bản chất và tìm ra những lớp nghĩa hàm ẩn của biểu tượng sau
sự hiện hữu của kí hiệu ngôn từ trong văn bản tác phẩm” [20, tr.100]. Kí hiệu
biểu tượng của đồ họa chữ cũng được phân tích ở tác phẩm có tính điển hình
về phản ảnh chủ trương đường lối của Đảng trong thời kỳ hội nhập và phát
triển đất nước được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Tác giả Đặng Hướng với tác
phẩm Đảng lấy dân làm gốc (2000) [PL1; H82; tr.222], bố cục được xem là
giải pháp vượt trội trong biểu hiện đồ họa chữ của tác phẩm này. Sự tổng hợp
giữa các dạng thức bố cục, cho thấy đồ họa chữ tương tác bên trong trật tự có
tính đối xứng, gây nên cảm nhận động trong tĩnh. Khẩu hiệu chạy vòng thành
hình tán cây vươn ra từ thân cổ thụ, rễ bám chặt vào lòng đất “Đảng lấy dân
làm gốc”. Bằng phong cách tối giản xen lẫn một chút đường nét của phong
cách trang trí dân gian và tính biểu tượng rõ ràng từ hình tượng, bố cục đến
màu sắc, khiến đồ họa chữ tỏ ra được nhiều thông điệp từ màu sắc. Xanh lục
tượng trưng sự sinh trưởng, phát triển và an toàn, nâu đỏ tượng trưng cho cội
nguồn, truyền thống và trường tồn... Thông điệp này được biến đổi ý nghĩa
theo các cách bố cục các nhóm từ trong câu và kích cỡ chữ cũng góp phần
làm rõ hơn thông điệp trong tác phẩm. Ý nghĩa của hình tượng trong triết lý
phương Đông đã cho ta thấy tính biểu tượng về một cội rễ vững bền như cây
cổ thụ. Vận dụng vào văn hóa dân tộc Việt vẫn y nguyên giá trị đó, thủ pháp
đồ họa đã biểu lộ một lần nữa ý niệm thành tín hiệu thị giác. Với lối tạo hình
đa phong cách của đồ họa chữ trong một tác phẩm. Chữ tạo hình tượng “tán
lá”, chữ bố cục thành hình tượng “dáng cây cổ thụ”, hình tượng tạo hình
thành chữ - gốc rễ cây tạo thành dòng chữ “lấy dân làm gốc”, đã nén vào tác
phẩm với đầy đủ những hình tượng ẩn chứa nhiều tính biểu tượng.
Đặc điểm nổi trội của tác phẩm này là tính biểu tượng của đồ họa chữ
do màu sắc tác động được diễn đạt theo phong cách tối giản của các màu
tương phản. Màu nguyên sắc là cách biểu hiện thông điệp mạnh mẽ, minh
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bạch nhất và hầu hết cho phong cách này. Nhóm chữ đã được gợi hình tượng
và bố cục mang ý nghĩa tượng trưng như: trái tim, trái đất, người hay tán lá
cây…, cho nên lúc này màu sắc cần đến như là chiếc áo khoác lên các hình
tượng làm gia tăng tính nhận diện và ý nghĩa biểu hiện biểu tượng đồ họa.
Hình tượng bồ câu màu trắng, trái tim màu đỏ nổi rõ lên trên, dòng chữ màu
đỏ giải mã cho ta hiểu rằng tất cả con người trên trái đất này đều có chung
dòng máu đỏ, cùng chung nhịp đập con tim, hướng đến một thế giới hòa bình.
Tương tự, những tán lá màu xanh tượng trưng cho môi trường sống của con
người và phát triển của xã hội, được nhận diện từ dòng chữ trong khẩu hiệu
của quốc gia “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh”. Đồ họa
chữ ở tác phẩm này vừa là phép tạo hình theo quy luật sự gần, vừa do tính
tương đồng gam màu mang lại. Thật hiệu quả khi dòng chữ “Đảng lấy dân
làm gốc” có màu tương đồng với hình tượng, đã làm nổi rõ thông điệp rễ cây
vừa đa nghĩa trong ý tưởng vừa tinh tế trong giải pháp màu sắc.
Một điển hình khác ở kí hiệu biểu tượng của đồ họa chữ, tác giả Phan
Dư trong Đảng là lẽ sống (2000) [PL1; H83; tr.222]. Để thể hiện chủ đề kỉ
niệm ngày thành lập Đảng, hình tượng tháp đuốc được dựng lên từ dòng chữ
khẩu hiệu “Đảng là lẽ sống” màu trắng tinh khiết và chữ số “3-2-1930 –
2000”, điểm nhấn của ngọn đuốc là hình tượng cờ đỏ búa liềm, cờ Đảng màu
đỏ tươi thắm. Kiểu chữ nét đều, được tăng đáng kể chiều cao, đứng thẳng
chồng khít lên nhau theo bậc thang vươn lên và nhỏ dần, nhóm chữ số được
ngắt nhịp từ trên xuống, nét đứng song song gợi ra hình tượng thanh cao, bền
vững mang tính biểu tượng. Nhóm chữ đã kết hợp lại một cách trật tự tạo cấu
trúc ảo cho nhận diện hình tượng thị giác về một tháp đuốc vươn cao tượng
trưng cho «lẽ sống» của Đảng trong tâm thức người Việt Nam.
Một cách tiếp cận với phong cách hiện đại hơn ở tác giả Bùi Đức Huy
trong tác phẩm Kỉ niệm 70 năm nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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(2015) [PL1; H84; tr.223], với lối xử lí bố cục đăng đối của tất cả các thành
phần chức năng, từ chữ của chủ đề, đến chữ của khẩu hiệu và chữ của thành
phần chính. Kí hiệu biểu tượng của đồ họa chữ là nhóm chữ số “70, 1945 –
2015”, với lối tạo hình khối theo luật phối cảnh có điểm tụ khá mạnh. Các tỷ
lệ vàng được áp dụng tương quan giữa các từ trong nhóm, cho thấy khả năng
phân cấp mạnh mẽ. Hình tượng tượng trưng là tượng đài – thành trì vững chắc
của Xã hội chủ nghĩa được xây đắp qua chặng đường 70 năm, đang rực sáng
giữa những thành tựu chung của đất nước. “Biểu tượng là sự hình tượng hóa,
ngôn ngữ hóa, một sự dịch chuyển hình ảnh hay quy về những hình ảnh nào
đó để thỏa mãn các ước vọng hoặc làm sống dậy các ám ảnh”. [20, tr.76]. Ở
tác phẩm này, luật phối cảnh được vận dụng cả trong tạo hình, tổ chức không
gian và diễn tả màu sắc, phương cách này đã thúc đầy chất lượng của hình
tượng được biểu thị từ kí hiệu chữ tăng lên đáng kể và có sức hấp dẫn thị giác
mạnh. Bên cạnh đó là các nhóm chữ số với cỡ chữ nhỏ đóng vai trò là cấu
trúc chi tiết cho hình tượng kiểu chữ, tạo dựng một bố cục mang tính biểu
tượng. Hai cụm chữ số 1945 và 2015 được kết nối bằng cả một chặng đường
“70” năm trong lịch sử hào hùng của dân tộc, con đường thấm nhuộm sắc
màu rực rỡ của quốc kỳ. Từ đây, những thành tựu kinh tế, ánh sáng văn hóa
được lan tỏa mạnh mẽ. Có thể nói, đây là một trong những tác phẩm đã sử
dụng hiệu quả đồ họa chữ trong yếu tố tạo hình TCĐ. Kỹ thuật đồ họa vi tính
đã đóng góp vào khả năng diễn đạt trong thủ pháp, các kiểu chữ được biểu
hiện biểu tượng hấp dẫn, tinh xảo hơn nhờ vào sử dụng hiệu ứng tin học.
Gam màu theo kiểu phối hợp những màu nguyên, màu tương sinh và cả
những màu tươi sáng được hỗ trợ từ hiệu ứng đồ họa vi tính đã đem lại những
biến ảo của sắc màu tượng trưng cho sự kiện Quốc khánh: Kỉ niệm 70 năm
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015) [PL1; H84; tr.223] của tác
giả Bùi Đức Huy. Gam màu dựa trên các màu đỏ và đỏ cam làm chủ đạo, tác
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giả đã gửi đi một thông điệp của không khí ngày đầu tiên hưởng nền “độc lập
– tự do” của dân tộc 70 năm về trước. Đằng sau những hiệu quả của tạo hình
và bố cục, thì đồ họa chữ trong tác phẩm này được chiếu rọi bởi nguồn sáng
màu sắc vẻ vang của Cách mạng Việt Nam trong suốt từ chiến tranh xuyên
thấu đến hòa bình. Điểm khác biệt ở đồ họa chữ chuyển tải thông điệp màu
sắc ẩn dụ ở dạng đề tài này là nhiều lớp nền màu lạnh, biểu tượng của đất
nước, con người và cuộc sống hiện tại đầy sức sống và lấp lánh hy vọng.
Ở mảng đề tài quan trọng, phản ảnh cương lĩnh của Đảng và các kỳ đại
hội. Bằng thủ pháp đồ họa “chữ thành hình” đã tập hợp các con chữ ở dạng
chủ đề nối tiếp liên tục theo vòng xuyến để trở thành hình tượng khối ảo “quả
cầu” - biểu tượng cho sự lan tỏa vượt ra ngoài đất nước tinh thần tích cực của
Đại hội XII– Đảng cộng sản Việt Nam 2010-2016 [PL1; H85; tr.223] của tác
giả Hoàng Minh Đức. Theo luật liên tục của Gestalt “Luật liên tục cho biết
não của chúng ta sẽ nhóm các thành phần dường như thuộc về một hàng liên
tiếp lại với nhau” [79, tr.214]. Hiệu quả phối màu nóng chuyển dần sang lạnh,
từ tươi sáng đến trầm nhã đã tạo ra “niềm tin – hy vọng” của biểu tượng khoa
học khoe sắc đại hội XII bằng kí hiệu biểu tượng đồ họa chữ. Hiệu ứng của
công nghệ số qua thủ pháp đồ họa vi tính đã được vận dụng hiệu quả trong
giải pháp này. Dòng chữ chạy theo dạng cấu trúc nét, bao quanh và làm nổi
bật hình tượng chính. Thông điệp màu đỏ hiển thị trong lối bố cục vững chãi,
cũng làm cho nhóm chữ “Đại hội XII” trở nên chắc chắn có ý tượng trưng cho
sự phát triển bền vững của đường lối và sách lược mà Đảng ta đã tạo dựng,
tiếp nối và vận dụng ở kỳ đại hội này.
Nếu hình dáng kiểu chữ và bố cục là các giải pháp tạo nên tính biểu
tượng của đồ họa chữ một cách rõ ràng trong nhận diện, thì màu sắc là dấu
hiệu có tính ẩn bên trong hình tượng, do hình tượng quyết định. Trong TCĐ
Việt Nam, màu sắc hàm chứa nhiều thông điệp vừa mang tính cộng đồng vừa
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thấm đậm bản sắc dân tộc trong khả năng làm gia tăng tính biểu hiện kí hiệu
đồ họa biểu tượng. Màu đỏ không những tượng trưng cho “Cách mạng”- đổi
mới, chiến thắng cái cũ một cách chung chung trong khái quát của kí hiệu
biểu hình mà còn tượng trưng mang ý biểu tượng cho Quốc kỳ “màu cờ sắc
áo” của dân tộc - da vàng máu đỏ Việt Nam. Hay màu vàng không chỉ tượng
trưng cho ánh sáng, cho vương giả, mà còn biểu tượng cho hào quang lấp lánh
của “ánh sao vàng” và “mùa vàng” bội thu trong phát triển nông nghiệp, màu
cam rực sáng tượng trưng cho nguồn năng lượng của công nghiệp luyện kim,
cơ khí hóa trong xây dựng đất nước…tất cả được tạo ra trong sự phối hợp và
liên kết giữa thông điệp hình tượng và màu sắc. Vì thế, việc giải mã những
biểu hiện tính biểu tượng màu sắc trong TCĐ Việt Nam cần sự hiểu biết về
bối cảnh lịch sử và văn hóa của nó. Bởi “Ý nghĩa chung luôn xuất hiện trong
một nền văn hóa một khi những thành tố của nó được xác lập theo một mã
nào đó để hình thành nên nền văn hóa đó” [21, tr.21].
Thông điệp màu sắc từ kí hiệu biểu tượng của đồ họa chữ góp phần vào
đề tài về một Việt Nam luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm thành viên Liên
hiệp quốc. Tác phẩm We the peoples of the United Nations (Chúng tôi là
những người của Liên hợp quốc) của họa sỹ Ngô Quang Nam (1995) [PL1;
H79; tr.220], biểu tượng trái tim lồng trong cánh chim hòa bình đã làm cho
con chữ không chỉ là thông tin ngôn ngữ hay hình tượng trong vai trò biểu lộ
kí hiệu đồ họa mà còn toát lên một thông điệp của ý niệm “hòa bình” được tạo
ra giữa hình tượng trái tim đỏ thắm với thủ pháp đồ họa từ chữ “We” được đặt
có chủ đích trong lòng biểu tượng hòa bình – chim bồ câu trắng theo kiểu
thức “chữ trong hình” để trở thành điểm bắt mắt. Theo lý thuyết Gestalt
“Nguyên lý của sự nhấn mạnh – có nghĩa là, làm các thành phần được lựa
chọn nổi bật hơn so với những thành phần còn lại, nhằm thu hút sự chú ý và
để chỉ ra tầm quan trọng tương đối” [79, tr.221]. Tất cả tạo nên một hình ảnh
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của Liên hợp quốc xứng danh là tổ chức gìn giữ hòa bình cho thế giới hay còn
mang ý biểu tượng hòa bình. Hình tượng thế giới được gợi ra từ những hàng
chữ hình vòng cung trong bố cục và hình tượng con người đầy năng động từ
kiểu chữ và nhiệt thành từ màu đỏ viền trắng. Tất cả chung sống hòa bình
được che chở bởi hệ sinh thái an toàn trong thông điệp màu xanh lục làm nền
tảng. Hình dạng chữ vừa chuyển tải nội dung của hình tượng vừa biến chuyển
để tiệm cận với biểu tượng, đó là kết quả của đồ họa chữ trong sự vận dụng
tối đa khả năng hòa nhập giữa hai yếu tố là chữ và hình tượng có tính đồ họa
cao. Sự nhân thêm sức hấp dẫn thị giác cho kiểu chữ ở dạng thức kí hiệu đồ
họa biểu tượng sẽ được tạo ra từ nguyên lý bố cục riêng của bản thân chữ
trong tương quan tổng thể. Nó trợ giúp hành vi tiếp cận, dẫn hướng và điều
tiết sự chú ý của người xem thông qua rất nhiều nguyên lý cơ bản của các
định dạng bố cục và gải pháp chuyển tải thông điệp màu sắc.
Với lối phối màu theo hình thức ước lệ, xen lẫn tả thực và có khi nâng
lên mức khái quát. Các mảng phẳng, viền màu hoặc điểm xiết đường nét màu
và gợi màu tạo không gian ảo đều được khai thác triệt để. Sắc thái của tự
nhiên, gam màu trầm ấm được lưu truyền từ tranh dân gian được phối kết với
chất màu mạnh mẽ của chất liệu thuốc nước, sơn dầu du nhập từ phương Tây
là những phương pháp sáng tạo có tính khác biệt của người họa sỹ. Tất cả,
cho thấy giá trị tính kế thừa đậm chất truyền thống dân gian kết hợp phong
cách hiện đại của đồ họa chữ và TCĐ Việt Nam đã tạo nên hiệu quả vượt trội
của màu sắc trong vai trò biểu tượng của đồ họa chữ. Yêu cầu màu sắc và
phong cách diễn đạt trong TCĐ Việt Nam là phát ra một kí hiệu đồ họa có
tính chất xác định thông điệp rõ ràng trên cả hai phương diện thị giác và ý
tưởng. Có thể thấy rõ giá trị của dạng thức kí hiệu biểu tượng trong biện giải
của NNC Trịnh Bá Đĩnh trong cuốn Từ ký hiệu đến biểu tượng (2017): Các
biểu tượng là hạt nhân tinh thần khiến cho những tác phẩm ưu tú có chiều sâu
và độ vang ngân. Về phương diện mỹ học, biểu tượng nghệ thuật là một trong
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những phạm trù quan trọng mà mỗi hệ thống lí thuyết mỹ học cần lý giải [20].
Khi hình tượng do đồ họa chữ tạo ra ở kí hiệu biểu hình được lồng ghép
thêm ý niệm ẩn dụ mang tính tượng trưng cho những quan niệm trong giao
tiếp xã hội sẽ trở thành hình tượng mang tính biểu tượng. Một số TCĐ Việt
Nam được chọn phân tích cho kí hiệu biểu tượng của Đồ họa chữ sẽ là các tác
phẩm thỏa mãn những tiêu chí này. Hay nói cách khác, biểu tượng là một loại
hình tượng nghệ thuật đặc biệt, là một biến thể của hình tượng nghệ thuật.
Tiểu kết
Qua chương 2, vấn đề nghiên cứu trọng tâm của đồ họa chữ - sự biểu
hiện các dạng thức kí hiệu đồ họa chữ lần lượt đã được nhận diện, biện giải và
chứng minh thông qua phân tích các tác phẩm tiêu biểu ở những chủ đề khác
nhau của TCĐ. Các phân tích và chứng minh đều được triển khai trên cơ sở lý
thuyết ký hiệu học và luận điểm khoa học Gestalt về tâm lý tiếp nhận thị giác,
quan điểm của lý thuyết tiếp biến văn hóa. Theo đó vấn đề nghiên cứu quan
trọng đã được bàn luận sâu trong tất cả các dạng thức biểu hiện kí hiệu của đồ
họa chữ trong tổng thể kết cấu tác phẩm và qua các thủ pháp tạo hình kiểu chữ,
giải pháp xử lý bố cục và phương pháp phối màu.
Nghiên cứu quá trình chữ và hình tượng tương tác, giao tiếp và đan xen
vào nhau trong phạm vi của nguyên lý thị giác làm sản sinh tính nghệ thuật đồ
họa chữ ở vai trò biểu đạt thông tin ngôn ngữ, gợi hình, biểu hình và tạo hình
tượng cho TCĐ. Các dạng thức kí hiệu ứng với hàm lượng ký hiệu đồ họa được
hình thành từ đơn giản đến phức tạp, và trở nên đa nhiệm như: kí hiệu thông tin
ngôn ngữ, kí hiệu biểu hình và tiến đến đọng lại ở kí hiệu biểu tượng. Đối chiếu
giữa các giai đoạn ta thấy, đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam có tính phổ biến và
vận động qua từng phân kỳ khác nhau trong thời gian từ 1945 đến 2015 theo xu
hướng tiệm cận với bản chất của hình tượng đồ họa. Dạng biểu hiện thông tin
ngôn ngữ chủ yếu nằm trong TCĐ giai đoạn 1945 – 1954; và nở rộ dạng thức
gợi hình, biểu hình diễn ra trong giai đoạn 1954 – 1975; các giai đoạn 1975 –
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1985 và 1986 - 2015 phần nhiều tác phẩm đã đạt được giá trị nghệ thuật khá
cao về thẩm mỹ nói chung và đồ họa chữ nói riêng so với trước đó, xuất hiện
ngày một nhiều dạng thức biểu hiện ký hiệu biểu tượng của đồ họa chữ. Thông
qua đó, nhận định được nguyên do từ hoàn cảnh lịch sử, điều kiện thể hiện tác
phẩm, cảm quan nghệ thuật của họa sỹ, trình độ cảm thụ cái đẹp của đối tượng
quần chúng qua mỗi thời kỳ trong hình thành phong cách đồ họa chữ trong
TCĐ Việt Nam. Cùng với các thành tố tạo hình khác, đồ họa chữ được nâng
lên để chuyển tải thêm chức năng biểu tả rõ hình tượng nghệ thuật, dung chứa ý
niệm của thông điệp, thay vì dừng lại ở dạng thức thông tin ngôn ngữ hay gợi
hình. Từ đây, dạng thức kí hiệu đồ họa chuyển dịch dần, hướng đến tính hình
tượng và biểu tượng của chữ. Các dạng thức ký hiệu diễn biến cùng phong cách
nghệ thuật trong tác phẩm TCĐ Việt Nam. Trong quá trình chuyển biến đó, đồ
họa chữ phát triển linh hoạt theo sự dẫn dắt của sự kiện lịch sử trong nước và
sự tiếp thu các phong cách mới, ngôn ngữ TCĐ thế giới. Nếu xem sự biểu hiện
kí hiệu thông tin ngôn ngữ là chất xúc tác cho quá trình chuyển biến của chữ
đến đồ họa chữ, thì dạng thức biểu hiện kí hiệu biểu hình là bước ngoặt mang
tính định vị để phát triển tiếp lên đỉnh cao là kí hiệu biểu tượng.
Kết quả nghiên cứu chương 2 của luận án cơ bản đã xâu chuỗi được các
giá trị nghệ thuật của đồ họa chữ qua các dạng thức biểu hiện chữ trong TCĐ.
Điều đó cho thấy đồ hoạ chữ bộc lộ qua từng chủ đề trong từng giai đoạn ứng
với diễn trình lịch sử và lịch sử mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015. Các
nghiên cứu ở chương 2 chứng minh quy luật của sự định hình và phát triển
TCĐ Việt Nam không nằm ngoài dòng chảy chung của nền nghệ thuật dân tộc,
trong đó có sự đóng góp đáng kể của đồ họa chữ từ những thời kỳ đầu cho đến
hiện tại. Đó cũng là những căn cứ để luận án tiến hành đánh giá về đồ họa chữ
chữ trong TCĐ Việt Nam trong chương 3.
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Chương 3
MỘT SỐ BÀN LUẬN VỀ ĐỒ HỌA CHỮ TRONG TRANH CỔ ĐỘNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 – 2015
3.1. Đồ họa chữ trong mối quan hệ với phong cách tranh cổ động
Dẫn luận về phong cách trong nghệ thuật, cuốn Những nền tảng của
nghệ thuật nhận định: “Phong cách là đặc trưng nghệ thuật và những chiều
hướng nổi trội được ghi nhận trong những giai đoạn lịch sử và các phong trào
nghệ thuật” [61, tr.11]. Phong cách được bàn đến trong TCĐ Việt Nam ở đề tài
luận án này là tổng thể của hình thức tạo hình hình thể, giải pháp bố cục và
màu sắc. Ở mỗi giai đoạn, TCĐ Việt Nam đều có đặc điểm phong cách thể
hiện riêng, tương ứng với quá trình phát triển của mỹ thuật và những tác động
của bối cảnh văn hóa, xã hội. “Cùng lúc, nghệ sỹ chịu ảnh hưởng phong cách
của thời đại, và của đồng bào mình, hay đúng hơn của nòi giống mình. Phong
cách này là sự tập hợp những hình thức được truyền lại do di truyền, hoàn
cảnh, giáo dục,...” [61, tr.336].
Tiến trình hình thành, phát triển của TCĐ Việt Nam, sự chuyển biến
trong phong cách tạo hình, bút pháp thể hiện và biểu đạt màu sắc được xem là
yếu tố nhận diện căn bản. Thêm vào đó, truyền thống văn hóa, bối cảnh lịch
sử, nhiệm vụ chính trị, tầm cảm quan nghệ thuật của công chúng, sự tác động
từ các trào lưu nghệ thuật thế giới qua từng thời kỳ đã khiến TCĐ Việt Nam
có những biến đổi về hình thức. Hiển nhiên, phong cách nghệ thuật và
phương pháp diễn đạt của đồ họa chữ cũng biến đổi trong định hướng sáng
tác của người họa sỹ.
Sáng tác TCĐ ở Việt Nam thường được các họa sỹ bắt đầu từ quá trình
tìm và xây dựng hình tượng nghệ thuật phản ánh chủ đề nội dung cần truyền
đạt. Tiếp đến là sự tìm tòi câu chữ, kiểu chữ và sáng tạo chữ phù hợp tổng thể
tạo hình và mục đích tuyên truyền, cổ động. Do vậy, để có cái nhìn logic về
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đồ họa chữ trong TCĐ cần thiết phải xem xét nó trong mối quan hệ tổng hòa
với hình tượng và các yếu tố khác của tác phẩm.
Điểm chung của TCĐ cho thấy, tính tương đồng thường được thiết lập
giữa đồ họa chữ với tác phẩm trên cả phương diện bút pháp tạo hình và màu
sắc nhằm tìm kiếm sự liên kết bền chặt trong kết cấu tác phẩm và đem lại cảm
nhận thị giác hài hòa trong biểu hiện nghệ thuật. Tuy nhiên, vẫn có một số đồ
họa chữ lại có xu hướng tương phản với các yếu tố hình thể và màu sắc nhằm
tạo sự thu hút hay nhấn mạnh cho chữ. Điều này tạo ra tiếng nói riêng phù
hợp và mang lại hiệu quả cao cho một số chủ đề TCĐ nhất định.
Trong mối quan hệ chung nổi lên hai mặt của một vấn đề, nếu yếu tố
tương đồng đem lại sự hài hòa, ổn định, thì sự năng động, kịch tính, nhấn
mạnh lại do mức độ và tần suất va đập thị giác tạo ra từ yếu tố tương phản.
3.1.1. Đồ họa chữ tương đồng với phong cách tranh cổ động
Tính tương đồng trong bút pháp
Trên bình diện chung, bút pháp trong tạo hình nghệ thuật TCĐ Việt
Nam, ở phần lớn tác phẩm có ảnh hưởng đến thủ pháp tạo hình dáng và cấu
trúc của chữ, hình thành nên những kiểu chữ bao hàm được yếu tố thẩm mỹ
thị giác, có khả năng hòa nhịp với các yếu tố khác trong tạo hình đồ họa để
thể hiện được nét đặc trưng của tác phẩm.
Từ chức năng cốt lõi của TCĐ mang thông điệp cổ vũ tinh thần dân tộc
xuyên suốt trong chiến tranh và hòa bình, phản chiếu hầu hết mọi mặt trong
đời sống xã hội và tác động đến tất cả người dân Việt. Hình tượng nghệ thuật
trong tác phẩm TCĐ đều được tạo hình theo một hướng chung là phản ánh
những điển hình của thời đại trong quá trình đấu tranh bảo vệ, xây dựng và
phát triển đất nước. Các kiểu chữ do họa sỹ viết, kẽ, vẽ bằng tay trong sáng
tác TCĐ Việt Nam thời kỳ đầu thường đồng nhất với phong cách tạo hình
đường nét theo lối minh họa là chính. Vì vậy, phong cách đồ họa chữ cũng
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thuận theo những bút pháp tạo hình hình tượng. Tác giả Trần Văn Cẩn với tác
phẩm Vietnam for Vietnamese; Lương Xuân Nhị với Tại sao và chết cho ai?
là hai trong số ít tác phẩm của giai đoạn này có phong cách tạo hình hiện đại,
do ảnh hưởng của mỹ thuật Pháp, mà ở đó kiểu chữ là một phần nhất quán
trong hình thức ngôn ngữ tác phẩm. Ở đó mảng, nét của đồ họa chữ được điều
tiết theo tính khúc triết của hình thể và phù hợp nguyên lý cảm thụ thị giác
qua phân cấp bố cục các thành phần tác phẩm.
Điều dễ nhận ra là bút pháp của đồ họa chữ và phong cách tác phẩm
TCĐ thường có xu hướng tương đồng. Phần lớn, ngôn ngữ diễn đạt của đồ
họa chữ trong thể hiện kiểu dáng từ đơn lẻ đến nhóm chữ trong cấu trúc đoạn
thông tin ngắn bắt đầu có chiều hướng dịch chuyển dần đến sự nhất quán
cùng cú pháp thể hiện tác phẩm. Các TCĐ Cách mạng thành công muôn năm
(1947) [PL1; H5; tr.183] hay Bạn nghe thấy không tiếng thét căm hờn từ trại
giam Phú lợi? (1959) [PL1; H12; tr.186] đều cho thấy rõ điều này.
Biểu hiện của sự tương đồng trong mối quan hệ phong cách, bút pháp
giữa đồ họa chữ và hình tượng là quá trình người họa sỹ sử dụng thủ pháp đồ
họa để đồng bộ hóa các thành phần trong tác phẩm. Kết quả cuối cùng là ý
tưởng và sự phân cấp của bố cục vẫn đảm bảo, kiểu thức của mỗi yếu tố tạo
hình không làm sai lệch chủ đề của tác phẩm. Điểm chung về tính tương đồng
trong phong cách của đồ họa chữ giai đoạn này là ngôn ngữ nét, mảng của
hình tượng được vận dụng, khai thác để biểu đạt đồ họa chữ, tạo nên kiểu
dáng chữ vừa mang thông tin ngôn ngữ hay gợi hình mà vẫn tạo sự hấp dẫn
thị giác cụ thể.
Đến giai đoạn tiếp theo, sau 1954, của TCĐ, người xem có thể thấy
không khí hào hùng của dân tộc được thổi vào từng kiểu chữ, gợi ý sự liên
tưởng hoặc cụ thể để chuyên chở hình tượng chủ đề. Kiểu chữ đã thực sự
đồng điệu cùng hình tượng chủ đạo của tác phẩm. Có thể thấy cách thể hiện
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này của tác giả Trần Việt Sơn trong tác phẩm Hăng hái đi dân công phục vụ
tiền tuyến (1960) [PL1; H13; tr.187]. Ở tác phẩm khác, mảng lại được ưu tiên
khai thác đồng bộ từ hình tượng chính đến các thành phần phụ trong tác phẩm
Tiến lên toàn thắng ắt về ta của tác giả Ngô Mạnh Lân (1968) [PL1; H16;
tr.188]. Kiểu chữ và việc vận dụng luật phối cảnh cũng là cách mà khiến cho
đồ họa chữ tương đồng rõ ràng hơn với phong cách tác phẩm. Hơn thế, chúng
ta cũng thấy được phong cách ngôn ngữ tự do và sự bùng nổ của kiểu chữ,
trong tác phẩm Tấn công – nổi dậy, tấn công tác giả Huỳnh Phương Đông
(1975) [PL1; H23; tr.192]. Tính nhất quán trong từng đường nét của kiểu chữ
và hình tượng đã cho thấy tín hiệu đồ họa có mối quan hệ hữu cơ trong kiểu
thức tương đồng với tác phẩm, do bởi chữ được tạo ra từ hình tượng và đóng
vai trò là một phần không thể tách rời hình tượng.
Tính chất này được nhận thấy nhiều ở nhóm tác phẩm phản ảnh đề tài
ca ngợi chiến công bắn rơi máy bay Mỹ trên miền Bắc, tỏ rõ được hiệu quả
biểu hình của đồ họa chữ. Các tác phẩm Bắn rơi 1500 máy bay Mỹ (1966)
[PL1; H43; tr.202], 2000 máy bay Mỹ (1970) [PL1; H18; tr.189] của tác giả
Duy Khải, 4000 máy bay bắn rơi trên miền Bắc (1972) [PL1; H45; tr.203] của
Lê Văn Hiệp là những tác phẩm mở ra một giải pháp tạo hình gây ấn tượng
mạnh từ kiểu chữ. Ở đó đồ họa chữ như tìm được tiếng nói chung với tác
phẩm trong bút pháp tạo hình thể hiện hình tượng. Biểu diễn tính đồng dạng
thị giác là cách để hòa nhập chữ với hình tượng nhằm tạo thống nhất chung
giữa phong cách và thông điệp, giữa hình thức và nội dung TCĐ.
Bên cạnh đó, thời kỳ này cũng nổi lên một số tác phẩm có tính đại diện
cho các đề tài ca ngợi thành quả xây dựng Xã hội chủ nghĩa của hậu phương
miền Bắc, tôn vinh chủ tịch Hồ Chí Minh trong vai trò dẫn dắt Cách mạng
Việt Nam. Tác phẩm của Lê Huy Trấp, Hồ Chí Minh (1970) [PL1; H19;
tr.190] với lối diễn đạt ngôn ngữ hình và chữ theo cách này, có ý đẩy chữ theo
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phong cách của hình tượng và thể hiện ý tưởng cho hình tượng một cách tự
nhiên nhất mà không cần đến thủ pháp cách điệu. Ngược lại, “Bài ca 5 tấn”
của Phan Thông, thể hiện bút pháp hoàn hảo giữa yếu tố đường nét và mảng.
Thủ pháp lồng hình trong chữ cũng đã gây được ấn tượng mạnh cho đồ họa
chữ và có khả năng thúc đẩy sự nổi bật của hình tượng chính và cũng là điểm
nổi trội của phong cách tạo hình trong TCĐ Việt Nam thời kỳ này.
Chuyển sang phân đoạn 1975 – 1985, không khí mừng vui đất nước
thống nhất “Tổ quốc rợp cờ hoa”, tinh thần tăng gia sản xuất nhiều của cải
cho Chủ nghĩa xã hội là chuỗi đề tài mà TCĐ chú tâm phản ảnh, góp phần lớn
vào nhiệm vụ tuyên truyền thông qua hiệu quả nghệ thuật đồ họa, trong đó có
biểu hiện tính tương đồng giữa bút pháp đồ họa chữ với phong cách. Tác
phẩm, Mừng tổ quốc thống nhất của tác giả Tố Liên (1976) [PL1; H24;
tr.192] là đại diện phản ánh về sự mở ra một trang sử mới của dân tộc. Tiếp
nối đó là Mùa xuân vĩnh viễn của tác giả Lê Đức Lai (1976) [PL1; H25;
tr.193]. Đồ họa chữ ở các tác phẩm này như là những đơn nguyên được chiết
tách từ phong cách tạo hình để cài gắn thêm chức năng ngôn ngữ của chữ
viết, để rồi đến mảng đề tài về lao động sản xuất nó được nâng lên thành hình
tượng cụ thể và phổ rộng trên bình diện số lượng TCĐ phân kỳ này.
Rõ ràng và điển hình ở tác giả Nguyễn Đăng Phú, trong tác phẩm
Nước, yếu tố hàng đầu của lúa (1975) [PL1; H48; tr.205], tín hiệu biểu hình
của chữ được tạo ra song trùng với ngôn ngữ hình tượng đồ họa có sự cách
điệu rõ nét trong lối khai thác khía cạnh đồng dạng giữa hình ảnh và bút pháp
kiểu dáng chữ. Ở một cách khác trong bút pháp đồ họa chữ - tác phẩm Sản
xuất nhiều gang của tác giả Lai Thành (1978) [PL1; H33; tr.197], bằng sự kết
nối giữa hình và chữ có tính đồng điệu về mặt thể hiện ngôn ngữ trong bố cục,
đoạn chữ bổ trợ và làm hoàn thiện thêm cho hình tượng. Nhờ vào hiệu quả
này, chữ làm tăng tính cô đọng tác phẩm, nhóm chữ được quy tụ để thành
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điểm nhấn khá ấn tượng trong trường nhìn thị giác của bố cục.
Tiến dần về thập niên 80 của thế kỷ XX, thời kỳ mà TCĐ Việt Nam có
xu hướng thể hiện nhiều thủ pháp mang tính chất trang trí dân gian. Ở đây, nó
được phủ lên nền của phong cách hiện thực trước đó một chất liệu mềm mại,
chi tiết và bắt mắt hơn. Tất nhiên, đồ họa chữ cũng sẽ trở thành một trong
những yếu tố tạo hình làm nên đặc trưng phong cách trang trí đó của TCĐ.
Bên cạnh là các tác phẩm cùng giai đoạn này ở đề tài khác trong lĩnh vực định
hướng đường lối phát triển đất nước như văn hóa, quốc phòng, kinh tế…lại có
bước chuyển dần sang phong cách mỹ thuật hiện đại của thế giới. Tác giả
Nguyễn Công Độ với tác phẩm Việt Nam (1979) [PL1; H31; tr.196], tác giả
Cổ Tấn Long Châu với tác phẩm Nhân nghĩa thắng hung tàn (1980) [PL1;
H78; tr.220], tác giả Phan Hoài Phi với tác phẩm Để có nhiều điện cho Chủ
nghĩa xã hội (1982) [PL1; H52; tr.207]…., đã thể hiện rõ điều này. Bút pháp
đồ họa chữ cũng chuyển đổi để đồng bộ hóa tín hiệu thị giác trong nguyên tắc
thống nhất tổng thể tác phẩm. Có được như vậy là nhờ một phần ở sự tiếp thu
có sáng tạo từ các nền mỹ thuật tiên tiến thế giới qua chương trình hợp tác
giáo dục, giao lưu mỹ thuật với các nước Xã hội chủ nghĩa.
Một bước chuyển khá mạnh ở phân đoạn 1986 - 2015, thời kỳ đất nước
đổi mới, hội nhập và phát triển, TCĐ Việt Nam là một kênh tuyên truyền tích
cực đường lối chủ trương của đất nước. Đan xen những đề tài về hưởng ứng
các sự kiện văn hóa thế giới, bang giao hợp tác, thiết lập tình hữu nghị với các
nước, phát huy tinh thần dân tộc qua các ngày kỷ niệm mang tính trọng đại có
tác phẩm Unesco – thập kỷ phát triển văn hóa (1993) [PL1; H55; tr.208] và
Kỷ niệm 50 năm Liên hợp quốc 1945 – 1995 (1995) [PL1; H58; tr.210] của
tác giả Nguyễn Du; Bác Hồ vĩ đại - người sáng lập và rèn luyện Đảng sống
mãi trong sự nghiệp của chúng ta của tác giả Lai Thành (1995) [PL1; H33;
tr.197]; 50 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1994) [PL1; H50;
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tr.209] – Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của tác giả Nguyễn Xuân
Nghị…Ở một phong cách khác, tác giả Trần Mai với tác phẩm Kỉ niệm ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944-22/12/1994 (1994) [PL1;
H56; tr.209]. Theo cách này, chữ và hình tượng hòa thành một, kiểu chữ được
tạo hình tương đồng với hình tượng, hình tượng trở thành một phần hay tất cả
đồ họa chữ và là điểm nhấn nổi bật trong bố cục. Giai đoạn này, mảng đề tài
chống tệ nạn xã hội, ngăn chặn tội phạm cũng là một “mặt trận” quan trọng
của TCĐ Việt Nam.
Nối tiếp là một loạt các sự kiện hợp tác kinh tế mang tầm thế giới được
Việt Nam đăng cai tổ chức. Theo đó, là một không gian sáng tạo cho TCĐ có
cơ hội giới thiệu bản sắc nghệ thuật dân tộc đến bạn bè quốc tế. Phong cách
tạo hình truyền thống được phát huy trong xu hướng hiện đại qua TCĐ Việt
Nam. Đồ họa chữ trong tác phẩm đã bắt kịp và hòa nhập vào phong cách TCĐ
thế giới. Điển hình qua các tác giả: Huỳnh Văn Mười với tác phẩm Hội khỏe
phù đổng (2000) [PL1; H35; tr.198]; Hoàng Hữu Nguyên với Aseam 5 - 2004
(2004) [PL1; H67; tr.214]. Thành tích là đã tạo ra được những cung bậc cảm
nhận thị giác rất khác nhau trong cách biểu đạt nhờ sự hỗ trợ của đồ họa vi
tính. Trong đó các yếu tố tạo hình được phô diễn đa phong cách, kéo theo đồ
họa chữ cũng được hiển thị khá tinh tế, đầy biến hóa trên nền tảng đồ họa kỹ
thuật số, trở thành yếu tố tạo hình quan trọng trong kết cấu tác phẩm. Phát
huy phong cách tạo hình truyền thống dân tộc theo xu hướng hiện đại ở cách
diễn đạt đồ họa chữ trong TCĐ được các họa sỹ thiết kế đồ họa trẻ hướng đến.
Tác giả luận án với tác phẩm Chào mừng Đại hội lần IX, Công đoàn TP.HCM
(2009) [PL1; H68; tr.215] và Quốc hội khóa XIII (2013) [PL1; H73; tr.217];
tác giả Phạm Tam với tác phẩm Quốc hội khóa XIII, Sáng tạo – phát triển
(2013) [PL1; H74; tr.218]; tác giả Đức Trí với tác phẩm Kỷ niệm 55 năm ngày
mở đường Hồ Chí Minh (2014) [PL1; H71; tr.216]; tác giả Lê Quang Lợi với
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tác phẩm Đường Trường sơn (2016) [PL1; H77; tr.219]. Tính tương đồng
được thể hiện khi tác giả khéo léo trong cách giải quyết cụm chữ “Đường
Trường sơn” nổi lên do giải pháp tiết giảm dần nét đen trong bố cục. Kiểu chữ
và dạng thức bố cục phần lớn hòa hợp trong phong cách tạo hình tượng. Cùng
cách thể hiện sự tương đồng của đồ họa chữ với phong cách, tác giả Chu Đức
Tiến với Tuổi trẻ hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới (2016) [PL1;
H72; tr.217]. Bên cạnh đó, các tác phẩm 300 năm Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh
(1998) của tác giả luận án – Nguyễn Thành Nam [PL1; H80; tr.221] và Kỉ
niệm 70 năm nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945-2015
(2015) tác giả Bùi Đức Huy [PL1; H84; tr.223] cũng cho thấy sự thể hiện khá
thành công trong giải pháp tạo hình tương đồng giữa đồ họa chữ và hình thể,
mà ở đó sự uyển chuyển trong bút pháp truyền thống và khai thác phông chữ
hiện đại là nét đặc trưng tiêu biểu. Các tác giả đã thể hiện ngôn ngữ đồ họa cổ
động trên phương tiện tạo hình và nền tảng của kỹ thuật đồ họa vi tính.
Từ vốn mỹ thuật dân gian kết hợp với thủ pháp nghệ thuật đồ họa chữ
hiện đại, áp dụng triệt để các nguyên tắc thẩm mỹ của khoa học thị giác đồ
họa chữ cho thấy sự đóng góp quan trọng đến hiệu quả truyền thông và giá trị
thẩm mỹ trong TCĐ Việt Nam. Trong đó tính tương đồng giữa chúng với
phong cách tạo hình của tác phẩm là kết quả của mối quan hệ hữu cơ được
xem xét trong giá trị nghệ thuật của đồ họa chữ nói riêng và TCĐ nói chung.
- Tính tương đồng trong màu sắc
Đồ họa chữ là một trong những yếu tố tạo hình chịu sự tác động của giải
pháp thể hiện chung trong tác phẩm, trong đó có màu sắc. Hài hòa là hiệu quả
cần đạt được trong nguyên tắc chung của tác phẩm mỹ thuật. Tuy nhiên, hài
hòa trong tính tương đồng hay tương phản đều có ý nghĩa thông điệp riêng
trong TCĐ. Khi đồ họa chữ thể hiện sự nhất quán với tác phẩm trong khả năng
phô diễn gam màu là nhằm góp phần vào khả năng biểu hiện tính thống nhất
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cùng với thủ pháp tạo hình và giải pháp bố cục trong phong cách tác phẩm.
Chủ động giảm thiểu sự tác động đến giá trị nghệ thuật thông qua hiệu quả của
mối quan hệ hòa sắc tương đồng giữa kênh chữ và kênh hình trong TCĐ.
Đặc trưng cảm nhận đồ họa chữ trong TCĐ giai đoạn 1945 – 1954 là sắc
đen trắng làm chủ đạo, số ít tác phẩm sử dụng thêm màu đỏ nên chưa diễn tả
được các sắc thái đem lại sự hấp dẫn thị giác cao. Tính tương đồng trong thể
hiện màu sắc nói chung và đồ họa chữ nói riêng là xu hướng phối màu chiếm
đa số. Màu sắc được sử dụng ngày càng thấy rõ hiệu quả trong một số tác
phẩm giai đoạn cuối của thời kỳ này như Tổng phản công (1950) [PL1; H8;
tr.184]. Các tác phẩm này thường sử dụng cặp màu đen và đỏ làm chủ đạo, sắc
thái của màu được tạo ra do nét hình và nét của chữ kết hợp. Đồ họa chữ trong
giải pháp hoán đổi sắc màu cùng hình tượng, hướng đến giải quyết các vấn đề
về cân bằng thị giác, nhịp điệu và điểm nhấn của bố cục.
Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đồ họa chữ cùng hình tượng
dần định hình rõ nét theo ngôn ngữ, phong cách chung của TCĐ các nước Xã
hội chủ nghĩa và cũng dần có được bản sắc riêng, phát triển kéo dài xuyên
suốt các giai đoạn tiếp sau. Màu sắc trong tranh được xây dựng với các quy
tắc, thủ pháp đặc trưng của nghệ thuật tạo hình, trong đó phải kể đến các tác
phẩm gây được ấn tượng mạnh nhờ sự tương đồng trong phong cách của đồ
họa chữ. Dạng thức ký hiệu biểu hình là phương tiện giúp chuyển dịch tính
tương đồng màu sắc của đồ họa chữ tiến gần đến phong cách tác phẩm hơn
giai đoạn trước. Đồ họa chữ dễ dàng được nhận diện qua các gam màu ở tác
phẩm dưới dạng thức đồ họa biểu hình. Ở tác giả Ngô Mạnh Lân, Tiến lên
toàn thắng ắt về ta (1968) [PL1; H16; tr.188]; tác giả Phan Thông với tác
phẩm 5 tấn (1967) [PL1; H44; tr.203]; tác giả Lê Lam với tác phẩm Quân đội
ta (1968) [PL1; H17; tr.189]; tác giả Huỳnh Phương Đông, Tấn công – nổi
dậy, tấn công, (1975) [PL1; H23; tr.192]. Tính tương đồng càng đặc biệt hơn
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khi các tác phẩm này lấy sự đồng nhất trong phong cách làm điểm tựa cho sự
biểu đạt màu sắc của chữ. Bên cạnh đó các tác giả xây dựng sự tương đồng từ
màu sắc với phương pháp hoán đổi màu từ hình sang chữ và ngược lại.
Ở mặt khác, màu sắc được biết đến trong cách thể hiện tính tương đồng
với tác phẩm ở dạng thức tạo hình tượng đồ họa rõ nét hơn. Là kết quả phối
màu, đồ họa chữ có vai trò trực tiếp trong chuyển tải thông điệp đi đôi với
hình tượng. Điển hình có tác giả Nguyễn Đăng Phú với tác phẩm Nước, yếu tố
hàng đầu của lúa (1975) [PL1; H84; tr.205]. Hay hình tượng chữ tương đồng
một cách triệt để trong phong cách tạo hình và theo nó là một gam màu đồng
nhất như, tác phẩm Mùa xuân vĩnh viễn, của họa sỹ Lê Đức Lai (1976) [PL1;
H25; tr.193], tác phẩm Sản xuất nhiều gang của họa sỹ Lai Thành (1978)
[PL1; H29; tr.195]. Sự khai thác ở một khía cạnh nữa của hiệu quả thông điệp
chủ đề do tính tương đồng màu sắc với phong cách tạo ra thể hiện ở TCĐ của
tác giả Xuân Hồng Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt (1967)
[PL1; H15; tr.188]. Thông điệp màu sắc cho chữ nói riêng và toàn bộ tác
phẩm nói chung mang tinh thần của đồ họa hiện đại. Việc khai thác hiệu quả
ngôn ngữ đạt đến sự tối giản, đã làm chuyển biến mối quan hệ giữa chữ và
hình tượng từ chức năng cơ bản riêng lẻ của từng yếu tố tạo hình thành một
thực thể hình tượng gắn kết chặt chẽ. Tác giả Cổ Tấn Long Châu trong TCĐ
Nhân nghĩa thắng hung tàn (1980) [PL1; H78; tr.220], tác giả Thành Tô với
tác phẩm Tất cả để xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1980) [PL1; H50; tr.206] đều
cho thấy tính tương đồng giữa đồ họa chữ và hình tượng về màu là phổ biến
trong TCĐ giai đoạn sau năm 1954.
Như vậy, yếu tố màu sắc của đồ họa chữ được đẩy lên xứng tầm và ảnh
hưởng quan trọng trong hình thành giá trị nghệ thuật của tác phẩm TCĐ ở giai
đoạn này. Nó tham gia trực tiếp vào biểu đạt phong cách và tạo ra sự liên kết
về mặt tạo hình của chữ và các yếu tố tạo hình khác.
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Đến giai đoạn 1986 - 2015, với xu hướng tăng dần gam màu tươi sáng
trong chuỗi hành trình thắm đượm yếu tố lịch sử của TCĐ Việt Nam, đồ họa
chữ đi từ sự cộng sinh đã hòa nhập một cách tự nhiên với hình tượng và khởi
sắc chưa từng thấy trước đó. Biểu hiện hình tượng và biểu tượng của đồ họa
chữ không chỉ do kiểu dáng hay bố cục chữ quyết định, mà còn là sự tác động
tích cực bởi thông điệp màu sắc. Màu xanh dương tươi sáng tượng trưng cho
“hòa bình” thường được áp vào kiểu chữ nét mảnh, phương đứng, màu đỏ
được vinh danh cho “chiến thắng” hiển thị trên kiểu chữ nét đậm, phương
nghiêng hoặc màu cam chuyển vàng là mảng hình tượng của con chữ ẩn chứa
bên trong nhiều “năng lượng”. Khắc họa rõ hiệu quả này là các tác giả Huỳnh
Văn Thuận có tác phẩm Tình đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia (1987)
[PL1; H32; tr.196], tác giả Lai Thành, tác phẩm Bác Hồ vĩ đại (1995) [PL1;
H33; tr.197]. Màu sắc đặc trưng văn hóa dân tộc được họa sỹ Lê Biết thể hiện
trong tác phẩm Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội (1996) [PL1; H59;
tr.210], tác giả Trần Mai trong tác phẩm Kỉ niệm ngày thành lập QĐND Việt
Nam 22/12/1944-22/12/1994 (1994) [PL1; H57; tr.209]. Các tranh đều cho
thấy giải pháp gợi tả khối, biểu diễn gam màu trong không gian tương đồng
của đồ họa chữ và phong cách tác phẩm là dấu hiệu làm nên nét đặc trưng của
TCĐ giai đoạn 1986 - 2015. Trong tác phẩm Kỉ niệm ngày thành lập QĐND
Việt Nam 22/12/1944-22/12/1994, kiểu chữ, bố cục và màu sắc của chữ cùng
hòa quyện thành một hình tượng, dựng nên một tượng đài vững chắc của
Quân đội nhân dân Việt Nam trong đó có sức hấp dẫn mang tính quyết định
thị giác của màu sắc. Tác giả Huỳnh Văn Mười, với tác phẩm 45 năm Chiến
thắng Điện Biên Phủ (1999) [PL1; H62; tr.212], màu sắc được xem là chủ đạo
và chuyển tải ở tất cả các dòng chữ của chủ đề “Điện Biên Phủ 7-5-1954 – 75-1999” và “thế kỷ 21”.
Thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đã thúc đẩy mảng đề tài giao lưu,
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hợp tác được TCĐ chú tâm phản ánh. Đồ họa chữ có cơ hội được phô diễn
triệt để và giữ vai trò ở hầu hết trong kết cấu tác phẩm. Tác giả Đỗ Mạnh
Cương với tác phẩm Tình hữu nghị Việt Nam – Cu ba (2001) [PL1; H36;
tr.198]. Đáng chú ý, thập niên đầu thế kỷ 21, đề tài các sự kiện mang tầm khu
vực và thế giới như Aseam 5, năm 2004 và Apec 2006 là điểm nhấn nổi bật
trong giai đoạn 1986 – 2015. Gam màu là những thông điệp biểu hiện tính
bản sắc lồng trong xu hướng hội nhập quốc tế của ngôn ngữ biểu đạt nghệ
thuật. Giá trị nghệ thuật dân tộc đi theo những gam màu trong vai trò truyền
thông sự kiện, để lan tỏa trên bầu trời nghệ thuật thế giới. Tác giả Hoàng Hữu
Nguyên, Aseam5 2004 (2004) [PL1; H67; tr.214], tác giả Đoàn Văn Thành,
APEC Việt Nam 2006 (2006) [PL1; H38; tr.199, tác giả Nguyễn Việt Cường,
APEC Việt Nam 2006 (2006) [PL1; H37; tr.199].
Thông điệp màu sắc theo xu hướng hòa nhập ngày càng toàn diện hơn
với hình tượng trong nhiều tác phẩm. Ở chủ đề kỷ niệm các ngày lễ trọng đại
của đất nước, tiêu biểu có tác giả Lê Quang Lợi với tác phẩm Đường Trường
Sơn (2014) [PL1; H77; tr.219], tác giả luận án – Nguyễn Thành Nam với tác
phẩm Chào mừng Đại hội lần IX, Công đoàn TP.HCM (2009) [PL1; H68;
tr.215] và Quốc hội khóa XIII (2013) [PL1; H73; tr.217], họa sỹ Phạm Tam
với Quốc hội khóa XIII, Sáng tạo – phát triển (2013) [PL1; H74; tr.218]. Gam
màu phối hợp tương đồng nóng làm bừng sáng ý tưởng tác phẩm do đồ họa
chữ biểu hiện trên các thủ pháp cách điệu gợi tả nhiều chất cảm có khả năng
biểu hình. Đơn giản, khái quát và hướng đến tính biểu tượng của hình tượng
là tiếng nói chung giữa thông điệp màu sắc của đồ họa chữ và các yếu tố tạo
hình trong vai trò quyết định phong cách của TCĐ. Các tác phẩm mang tính
đại diện cho trường hợp này, tất cả đều cho thấy sự hiển thị đầy đủ có hiệu
quả cao trong biểu hiện tính tương đồng của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam.
Khi đồ họa chữ thể hiện sự nhất quán với tác phẩm trong khả năng phô diễn
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gam màu, là nhằm góp phần vào khả năng biểu hiện tính thống nhất cùng với
thủ pháp tạo hình và giải pháp bố cục trong phong cách tác phẩm. Nghĩa là tác
giả chủ động giảm thiểu sự công kích có thể tác động đến giá trị nghệ thuật do
hiệu quả hòa sắc của mối quan hệ tương đồng đem lại.
Nằm trong mối quan hệ biện chứng giữa đồ họa chữ với phong cách tác
phẩm TCĐ, tính tương đồng trong bút pháp và màu sắc là hai nhân tố có
quyết định đến đặc trưng nghệ thuật trong cách tạo thông điệp của tác phẩm.
Cho thấy tính tương đồng trong đồ họa chữ, bên cạnh những quy luật chung
của nghệ thuật, còn là chìa khóa giúp họa sỹ mở rộng phương pháp sáng tác.
Từ đó có khả năng điều tiết hành vi tiếp nhận thị giác của đối tượng công
chúng đối với đồ họa chữ trong xây dựng tác phẩm TCĐ.
3.1.2. Đồ họa chữ tương phản với phong cách tranh cổ động
-. Tính tương phản trong bút pháp
So với tương đồng, thì tương phản trong bút pháp giữa đồ họa chữ và
hình tượng tác phẩm là giải pháp có chủ đích của tác giả nhằm tìm đến hiệu
quả tích cực từ sự kịch tính, nhằm biểu đạt ý tưởng có phần khác biệt của chủ
đề. Tuy nhiên, sự tương phản này không là sự đối chọi hoàn toàn mà là những
thủ pháp tạo hình đồ họa được tính toán trong các nguyên lý sáng tác TCĐ.
Điều này sẽ tạo ra được sự khác biệt trong thể thống nhất để tất cả đều có thể
kiểm soát được trong thông điệp tác phẩm.
Thể hiện của sự tương phản trong mối quan hệ giữa đồ họa chữ và hình
tượng trong TCĐ là quá trình can thiệp của họa sỹ vào hình dáng kiểu chữ,
xoay chuyển định dạng bố cục, mục tiêu tạo ra các biến đổi mạnh mẽ về cảm
nhận thị giác trong cách chuyển tải thông điệp. Có thể thấy điều này ngay từ
đầu thời kỳ 1945 – 1954 trong một số tác phẩm, tiêu biểu là Chiến dịch Lê
Hồng Phong (1950) [PL1; H9; tr.185]. Bước sang giai đoạn 1954 – 1975, sứ
mệnh của TCĐ Việt Nam tham gia tuyền truyền xoay quanh đề tài chiến tranh
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chống Mỹ và xây dựng đất nước Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Hình tượng và
đồ họa chữ ở số nhiều tác phẩm đã cho thấy sự phô diễn tính tương phản rõ
ràng về bút pháp. Tác giả Đào Đức với tác phẩm Giặc phá ta cứ đi (1974)
[PL1; H21; tr.191]. Sự khác biệt giữa kiểu chữ và phong cách tạo hình là sự
tương phản đến mức cường điệu. Bằng thủ pháp nghệ thuật lấy sự đối lập màu
sắc để lý giải các mối quan hệ giữa chữ và hình tượng, tác giả đã cho thấy tính
chất triết lý sâu sắc về thông điệp của kết quả phối màu.
Đại diện cho giai đoạn 1975 – 1985, tác giả Trần Từ Thành với tác
phẩm Độc lập thống nhất, hòa bình hạnh phúc (1976) [PL1; H26; tr.193].
Đây là tác phẩm nằm trong số ít của giai đoạn này có dấu hiệu tương phản
trong phong cách giữa chữ và hình. Giải pháp tương phản giữa các thành phần
trong tác phẩm như: hình đối nền, chữ đối hình tượng thông qua hai ngôn ngữ
tạo hình cơ bản và cốt yếu của đồ họa là mảng và nét. Hình tượng chính của
tác phẩm được cảm nhận rõ ràng trong tính tương phản của sự thống nhất theo
cách tác giả thiết lập. Chữ ở đây có nét đậm và khối chữ màu đỏ tạo mảng
chắc chắn. Còn hình tượng Bác Hồ với thiếu nhi lại được biểu đạt bằng nét
đen thanh mảnh, mềm mại và bay bổng. Tiếp đến là tác phẩm Hòa bình, hữu
nghị (1984) của tác giả Nguyễn Thị Tâm [PL1; H53; tr.207]. Tác phẩm hội tụ
cả sự tương phản về bút pháp và màu sắc trong đồ họa chữ. Cụm chữ “Hòa
bình, hữu nghị” với kiểu chữ nét dày và định dạng trong bố cục hình bản đồ
thế giới chặt chẽ, trật tự bên cạnh nhóm hình tượng chính của tác phẩm được
gợi tả bằng mảng nhỏ, nét viền thanh đậm uyển chuyển nhiều xúc cảm của
sắc màu. Qua đây, cho thấy điểm chung trong cách giải quyết tính tương phản
của đồ họa chữ trong bút pháp giai đoạn này bằng hiệu quả ngôn ngữ mảng
nét làm nền tảng.
Khác với đồ họa chữ ở giai đoạn trước, sự thể hiện không khí hồ hởi
của những ngày mới giành được độc lập, đồ họa chữ ở giai đoạn 1986 – 2015
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diễn đạt sự tương phản như là cách phô diễn phổ biến với nhiều bút pháp
trong khoảng trời “độc lập - tự do”. Không sử dụng phương pháp đối lập hoàn
toàn như các tác phẩm giai đoạn trước, thủ pháp đồ họa chữ và phong cách
tạo hình có phần dung hòa một phần trong giới hạn cho phép, đủ để tạo ra
những khoảng trống hữu hiệu cho sự nổi bật được thể hiện. Phương pháp này,
có tác dụng hạn chế sự tách rời và khu biệt giữa các yếu tố tạo hình, đồng thời
có chức năng thúc đẩy sự biểu hiện của chữ và hình tượng lên đỉnh điểm cảm
thụ thị giác trong mối quan hệ tương phản.
Trong xu hướng hội nhập trên mọi lĩnh vực của đất nước, nghệ thuật tỏ
ra cởi mở hơn hết trong cách tiếp cận và tiếp nhận các trào lưu thế giới. Cùng
với đó nhiều phương pháp sáng tác, ứng với đa dạng lối thể hiện tác phẩm
được áp dụng trong đồ họa chữ của TCĐ Việt Nam. Tiêu biểu phản ảnh đề tài
Xây dựng Xã hội chủ nghĩa, tác phẩm Bảo vệ tài sản Xã hội chủ nghĩa (1982)
(không rõ tác giả) [PL1; H51; tr.206], đề tài văn hóa, tác phẩm Văn hóa là
nền tảng tinh thần của xã hội của tác giả Lê Biết (1996) [PL1; H59; tr.210],
đề tài ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tác phẩm Không có gì quý hơn độc lập tự do của
tác giả Trần Thế Vinh (1995) [PL1; H34; tr.197], Artbook với tác phẩm 65
năm - Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2009 (2009) [PL1;
H69; tr.215], tác phẩm, Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1999)
của Nguyễn Duy Nhất [PL1; H63; tr.212]. Với việc chọn lựa một bút pháp
đậm chất đồ họa và đạt giá trị thẩm mỹ cao trong xử lí ngôn ngữ tạo hình của
cả chữ và hình tượng là nét đặc trưng thường thấy trong phần lớn tác phẩm ở
các chủ đề giai đoạn này.
- Tính tương phản trong màu sắc
Trong cuốn Nguyên lý hội họa đen trắng (2002), NNC Vương Hoằng
Lực luận giải: “Trong hội họa, tương phản là một thủ pháp quan trọng cấu
thành cái đẹp hình thức. Sự tương phản mà hội họa biểu hiện, tức là sự thống
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nhất mâu thuẫn hoặc đối lập trên tranh” [46, tr.227]. Với sứ mạng tuyên
truyền, cho dù ở từng thời kỳ khác nhau, nhưng TCĐ đã thể hiện được thông
điệp rõ ràng thông qua hiệu quả tương phản mạnh mẽ của bảng màu. Sự tinh
giản về màu sắc luôn đi cùng với tính khái quát hình tượng, và vẫn đảm bảo
được nội dung truyền tải, ý nghĩa hiển thị của chúng. Bởi đó là tiêu chí được
đặt ra hàng đầu khi xem xét mức độ thành công của tác phẩm đồ họa nói
chung và TCĐ nói riêng. Karen Triedman, Cheryl Dangel Cullen trong công
trình Color graphics - The power of color in graphic design nhận định: bởi vì
các chữ viết ghi lại trong não của người xem sau khi nó phản ứng với màu
sắc, các lựa chọn mạnh mẽ là nội dung của một thiết kế tuyệt vời” [98]. Màu
sắc của đồ họa chữ trong TCĐ tồn tại dưới hai dạng thức, một là tự thân tỏ rõ
thông điệp bằng hình tượng đã được áp vào mỗi kiểu chữ, mỗi từ hay cả cụm
chữ. Hai là, khả năng hòa quyện cùng hình tượng trong mối quan hệ tương tác
để làm xuất hiện bản hòa sắc thứ ba từ hiệu quả của nhiều thủ pháp phối hợp.
Sự cộng hưởng này phụ thuộc vào khả năng sáng tạo, kinh nghiệm cảm giác
sắc màu của tác giả, dựa trên cơ sở thỏa hiệp giữa màu sắc đồ họa chữ và màu
sắc hình tượng. Bên cạnh đó, mối quan hệ trong biểu hiện thông điệp màu sắc
giữa đồ họa chữ và các yếu tố tạo hình trong tác phẩm cũng góp phần làm
phân định các dạng thức biểu hiện kí hiệu đồ họa chữ (thông tin, biểu hình,
biểu tượng).
Qua phân tích, có số ít tác phẩm sử dụng màu sắc trong cách phối màu
tương phản với hình tượng của đồ họa chữ ở TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 –
1954. Do quá trình chuyển từ tiếp cận sang tiếp nhận để chuyển hóa giá trị mỹ
thuật Pháp phù hợp với cảm quan mỹ thuật của người Việt Nam đang diễn ra.
Mặt khác, do giới hạn chất liệu làm nên màu sắc, mà phần lớn có được do sự
thừa hưởng từ nền nghệ thuật dân gian. Đại diện cho đồ họa chữ trong tương
phản màu sắc có thể kể đến các tác phẩm Tại sao và chết cho ai? của Lương
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Xuân Nhị [PL1; H3; tr.182], tác phẩm, Chiến dịch Lê Hồng Phong, tỉnh
Quảng Bình phát hành (1950) [PL1; H9; tr.185], tác phẩm Cách mạng thành
công muôn năm (1947) [PL1; H5; tr.183]. Ở những tác phẩm này ban đầu,
chủ yếu lấy sự tương phản giữa màu và sắc độ trong đen trắng cho đồ họa chữ
và phong cách tác phẩm, sau đó dần dần xuất hiện màu sắc tương phản ở cách
hoán đổi giữa hình tượng màu đen và chữ đen nhấn màu đỏ để chữ thêm vai
trò tạo đường dẫn cho bố cục. Có thể thấy, trong tác phẩm Cách mạng thành
công muôn năm, Màu đỏ của chữ đã gắn kết phần còn lại của bố cục với phần
hình tượng chính của tác phẩm, giúp cân bằng thị giác trong giải pháp nhắc
màu và làm gia tăng tinh thần “Khởi nghĩa Cách mạng Tháng tám” cho thông
điệp. Tuy nhiên, tác phẩm Tổng phản công (1950) [PL1; H8; tr.184], cho thấy
hiệu quả có sự tương tác sống động trên nguyên tắc tương phản giữa hình
tượng và đồ họa chữ. Kết quả, mối liên hệ màu sắc giữa chữ và hình tượng
của tác phẩm vẫn không tách rời, cho dù bị tác động ở sự đối lập của màu sắc.
Nhóm tác phẩm phản ánh đề tài chống Mỹ ở miền Nam và xây dựng
đất nước Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc giai đoạn 1954 – 1975, hình tượng và
đồ họa chữ đạt đến dạng thức biểu hình. Màu tương phản được thể hiện rõ ở
hình tượng, bút pháp là chủ đích trong định hướng sáng tác nhằm gia tăng
tính mạnh mẽ cho thông điệp tác phẩm, phản ánh đúng mức trọng tâm của đề
tài và bối cảnh đất nước. Tác giả Văn Đa với tác phẩm Đâu có giặc là ta cứ đi
(1964) [PL1; H14; tr.187], tác giả Duy Khải, với tác phẩm Bắn rơi 1500 máy
bay Mỹ (1966) [PL1; H43; tr.202] và 2000 máy bay Mỹ (1970) [PL1; H18;
tr.189]. Hay có thể thấy cách thể hiện khác ở chức năng chủ đề, tác giả Lê
Văn Hiệp với tác phẩm 4000 máy bay bắn rơi trên miền Bắc (1972) [PL1;
H45; tr.203]. Bằng thủ pháp nghệ thuật lấy sự tương phản màu sắc để lý giải
các mối quan hệ giữa chữ và hình tượng, các tác giả đã cho thấy tính chất triết
lý sâu sắc về thông điệp tương phản trong quan hệ màu sắc của tác phẩm. Sự
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tương phản được đặt ra bằng hiệu quả màu sắc để chữ có thể trở thành hình
tượng có chức năng biểu hiện thị giác song hành cùng hình tượng.
Màu tương phản gần như được phát huy tối đa trong TCĐ Việt Nam ở
giai đoạn 1975 - 1985, khi mà những tín hiệu mùa xuân sum họp và công
cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa sau ngày đất nước thống nhất là nguồn cảm
hứng bất tận. Thời điểm mà sự pha trộn phong cách nghệ thuật Bắc Nam diễn
ra khá mạnh mẽ, kéo theo sự biến hóa đa dạng trong kiểu chữ, phong phú về
bút pháp phô diễn màu sắc trong tín hiệu biểu hiện đồ họa chữ. Tràn ngập sắc
màu cùng niềm vui đất nước thống nhất dường như được tác giả Thanh Liêm
nén trọn vẹn vào trong tác phẩm Mùa xuân sum họp (1975) [PL1; H22;
tr.191]. Gam màu được cho là có sắc thái vui tươi bậc nhất trong TCĐ Việt
Nam về đề tài mừng ngày đất nước thống nhất. Phong cách tạo hình tác phẩm
đậm chất hội họa, bút pháp tung tẩy đa dạng trong hình tượng, kiểu chữ và tự
do trong lối đặt để màu sắc. Màu sắc đồ họa chữ là điểm nhấn nổi bật cùng
hình tượng thể hiện nét riêng của tác phẩm. Trong trường hợp khác, tác phẩm,
Độc lập thống nhất, hòa bình hạnh phúc, của tác giả Trần Từ Thành (1976)
[PL1; H26; tr.193]. Từ thủ pháp đồ họa trong xử lý mảng và nét theo cách đặt
để màu sắc đứng cạnh nhau, tác giả đã chủ đích lấy sự đối lập về màu sắc làm
giải pháp cho tính thống nhất của ý niệm. Bằng mảng hình màu đỏ mạnh mẽ
được tạo dựng từ nhóm chữ có khả năng đối lập màu sắc với hình tượng chính
trong sự thống nhất về ý tưởng. Cùng với đó, cách tạo ra sự tương phản cũng
được diễn đạt hiệu quả trong tác phẩm Mừng tổ quốc thống nhất (1976) [PL1;
H24; tr.192] của tác giả Tố Liên.
Tiếp đến những năm từ 1980, sự tương phản của đồ họa chữ trong màu
sắc được nâng lên một bước, nhằm phản ảnh rõ nét hơn các đề tài trong công
cuộc xây dựng đất nước và bang giao, hợp tác với thế giới. Các gam màu đã
vượt lên để cùng với kí hiệu biểu hình, biểu tượng diễn đạt thông điệp chủ đề
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tác phẩm. Bảo vệ tài sản Xã hội chủ nghĩa (không rõ tác giả) (1982) [PL1;
H51; tr.206]. Ngôn ngữ mảng nét chắc khỏe tiệm cận với hình khối là nét đặc
trưng trong cách biểu hình và biểu tượng của TCĐ Việt Nam nói chung và đồ
họa chữ nói riêng. Hiệu quả tương phản trong màu sắc của đồ họa chữ giai
đoạn này được đẩy lên cao độ, bởi phong cách là phương tiện chuyển tải quan
trọng của màu sắc. Trong các tác phẩm Không có gì quý hơn độc lập tự do,
của tác giả Trần Thế Vinh (1995) [PL1; H34; tr.197], tác phẩm 50 năm thành
lập Quân đội nhân dân Việt Nam– Bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng
của Nguyễn Xuân Nghị (1994) [PL1; H56; tr.209], tác phẩm, 9 năm làm một
Điện Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng của Vũ Hữu Trạch (2004)
[PL1; H66; tr.214].
Thông điệp này được thể hiện rõ ràng hơn ở mảng đề tài được chú ý
song song với chính trị, kính tế, đó là văn hóa xã hội. Tác giả Trần Văn Quân
có tác phẩm, Ma túy AIDS (1999) [PL1; H64; tr.213]. Ngôn ngữ biểu hiện của
màu sắc trong tác phẩm này là tín hiệu thị giác có khả năng nhận diện thông
điệp chủ đề tác phẩm một cách nhanh chóng. Đồ họa chữ với vai trò chuyển
tải màu sắc của chữ biểu hình, cho nên dễ hiểu rằng màu sắc của chữ là màu
sắc của hình tượng và nằm trong không gian cảm nhận chung của bố cục.
Huỳnh Văn Mười có tác phẩm Hội khỏe phù đổng (2000) [PL1; H35; tr.198].
Hoàng Hữu Nguyên, có Aseam5 2004 [PL1; H67; tr.214], vì hòa bình tự do
và phát triển (2004). Nằm trong chùm chủ đề này, cuốn Artbook - Vietnam
poster and billboards với tác phẩm 65 năm thành lập quân đội nhân dân Việt
Nam 1944 - 2009 (2009) [PL1; H69; tr.215]. Tác giả Ngân Khánh có tác
phẩm Hoàng Sa – Trường Sa không thể tách rời lãnh thổ Việt Nam (2014)
[PL1; H75; tr.218], tác giả Nguyễn Chí Tình với tác phẩm 2/9/1945-2/9/15
(2015) [PL1; H76; tr.219], tác giả Chu Đức Tiến với tác phẩm Tuổi trẻ hăng
hái tham gia xây dựng nông thôn mới (2016) [PL1; H72; tr.217].
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Hiệu quả tương phản của đồ họa chữ trong màu sắc gần như đạt được
đỉnh điểm ở những tác phẩm có hình tượng đạt được tính biểu tượng. Tính
khái quát về hình tượng, cô đọng về màu sắc là đặc điểm riêng và nổi trội của
những tác phẩm phân đoạn này. Tác giả Hoàng Minh Đức với tác phẩm Đại
hội XII, Đảng cộng sản Việt Nam (2016) [PL1; H85; tr.223]. Tác giả Ngô
Quang Nam, We the peoples of the United Nations/ Chúng tôi là những người
của Liên hợp quốc (1995) [PL1; H79; tr.220]. Tác giả Đặng Hướng với tác
phẩm Đảng lấy dân làm gốc (2000) [PL1; H82; tr.222]. Sự đối lập ở khía
cạnh khác của màu sắc, tông màu đỏ thắm của hình tượng “tượng đài” chiến
thắng trên nền trời xanh mướt hòa bình, cũng chính là màu của hình tượng
mang tính biểu tượng. Mối quan hệ hữu cơ này được thiết lập ngay trong ý
niệm biểu lộ theo phong cách tạo hình chung của tác phẩm.
Là một thể loại nghệ thuật đồ họa, ngôn ngữ thể hiện trong TCĐ có sự
chuyển biến qua mỗi giai đoạn gắn liền với diễn trình lịch sử và lịch sử nghệ
thuật của dân tộc. Trong từng tác phẩm, chữ cùng với các dạng thức kí hiệu
đồ họa là thành tố tạo dựng nên nét đặc trưng về tạo hình tượng, định dạng bố
cục và lan tỏa thông điệp. Hình thức thể hiện đặc trưng của TCĐ là bản sắc
mỹ cảm dân tộc trong sự hòa hợp với tư tưởng thời đại. Việc tìm kiếm những
cảm nhận kịch tính, bất ngờ trong nghệ thuật thị giác có khi lại cần thiết và có
phần ảnh hưởng bởi giải pháp phối hợp màu sắc. Đối với đồ họa chữ trong
TCĐ Việt Nam còn là một điều đặc biệt hơn, bởi trên hết nó còn đem lại một
giá trị nghệ thuật song song với giá trị tuyên truyền của TCĐ.
Vận dụng nghệ thuật tương phản về bút pháp, màu sắc của đồ họa chữ
trong TCĐ thực chất là đi tìm hướng giải quyết những sự khác nhau trong cái
thống nhất, nhằm gia tăng sự bắt mắt cho các ý tưởng làm nên thông điệp của
đồ họa chữ trong tác phẩm.
Thông qua mối quan hệ giữa hai nhân tố hình thành phong cách tác
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phẩm là bút pháp và màu sắc, luận án nhận diện được giá trị nghệ thuật trong
tính biện chứng. Mối quan hệ này cho thấy tính linh hoạt trong quá trình biến
chuyển định hướng sáng tác của họa sỹ nhằm phù hợp yêu cầu lịch sử, chủ
trương đường lối của Đảng và trình độ cảm thụ thẩm mỹ của đối tượng quần
chúng nhân dân.
3.2. Đặc điểm và sự chuyển biến của đồ họa chữ trong tranh cổ động
qua các giai đoạn từ 1945 đến 2015
Cho dù tương đồng hay tương phản, đồng dạng hay khác biệt giữa
phong cách của đồ họa chữ và phong cách chung của TCĐ, thì cuối cùng cả
hai đối tượng này đều phải tồn tại trong mối quan hệ biện chứng của cặp
phạm trù “cái riêng” và “cái chung” trong tác phẩm của nghệ thuật đồ họa.
Theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng, “cái riêng” chỉ tồn tại trong
mối quan hệ đưa đến “cái chung”. Điều này có nghĩa đồ họa chữ có thể tồn tại
độc lập, nhưng sự độc lập này không phải là cô lập với những yếu tố tạo hình
khác để làm nên phong cách tác phẩm. Mà đồ họa chữ thông qua mối liên hệ,
sự chuyển hóa trong quá trình tương tác với môi trường và bối cảnh mà nó
hiện diện là TCĐ Việt Nam.
Như các thể loại nghệ thuật khác, TCĐ Việt Nam cũng có quá trình
phát triển qua các giai đoạn lịch sử khác nhau của xã hội. Nó phản ánh rất
chân thực con người, bối cảnh lịch sử tương ứng với tầng cảm quan nghệ
thuật của đối tượng cảm thụ ở mỗi giai đoạn. Chính vì vậy, đồ họa chữ trong
TCĐ luôn tỏ rõ tính thời đại qua sự chuyển biến về cách trình bày, về biểu
hiện thị giác trong mối quan hệ hữu cơ với phong cách, kỹ thuật và thẩm mỹ
tạo hình tượng. Nói cách khác, sự chuyển biến của nghệ thuật đồ họa chữ
trong TCĐ bị chi phối bởi kỹ thuật thể hiện, quan niệm thẩm mỹ và xu hướng
nghệ thuật của mỗi giai đoạn, nên nó mang tính thời đại rõ nét. Sự chuyển
biến được diễn ra theo hướng, ban đầu chỉ là chữ mang thông tin ngôn ngữ
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đơn thuần nhằm mục đích cổ vũ phục vụ kháng chiến, kiến quốc, dần dần chữ
được nâng lên dưới các dạng biểu hiện hình tượng, biểu tượng cho các mục
tiêu tuyên truyền, cổ động. Nghiên cứu cho thấy rằng, tất cả các dạng biểu
hiện của đồ họa chữ luôn tồn tại trong mỗi giai đoạn. Song các biểu hiện hình
tượng và biểu tượng xuất hiện ngày một nhiều hơn ở những giai đoạn sau,
trong đó chữ biểu hình, gợi hình được ghi nhận nhiều hơn cả.
3.2.1. Đồ họa chữ viết tay giản dị với kỹ thuật thể hiện thủ công ở giai
đoạn đầu TCĐ
Qua luận giải và xem xét đồ họa chữ trong TCĐ ở phần trên, cho thấy
đặc điểm và sự biến chuyển các dạng thức biểu hiện theo chiều hướng rõ dần
về phong cách và có tính logic trong tiến trình phát triển của TCĐ Việt Nam
qua từng phân kỳ của giai đoạn 1945 – 2015.
Khởi đầu ở phân kỳ 1945 – 1954, phần nhiều TCĐ Việt Nam mang
phong cách ký họa, tạo hình bằng những nét vẽ hoặc mảng hình giản đơn,
kiểu chữ phần lớn là viết, vẽ tay một cách giản dị. Có tính ngẫu hứng, không
đồng đều về cấu trúc và hình dáng kiểu chữ, chưa tuân theo nguyên tắc về
khoa học cảm thụ thị giác. Đồ họa chữ chủ yếu được sử dụng ở vai trò thông
tin ngôn ngữ. Trong TCĐ những năm kháng chiến chống Pháp, có khi chữ là
chính, hình chỉ mang tính chất phụ trợ cho nội dung; có khi chữ là phụ, để nói
rõ và chi tiết về thông điệp tuyên truyền cổ động, thậm chí dưới hình thức các
đoạn thơ... nhằm phản ánh nhanh, dễ tiếp nhận những diễn biến sôi sục của
cuộc chiến. Đồ họa chữ lúc này hầu như chưa được tính đến nhịp đọc theo sự
phân cấp về chức năng câu chữ và hình trong bố cục. Thế nhưng, xét về mặt
tín hiệu thị giác, thì chính những thành tố này phần nào đã trở thành nền tảng
làm tiền đề cho đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam ở những giai đoạn phát triển
ngôn ngữ đồ họa tiếp theo.
Thời điểm này, thủ pháp tạo hình đồ họa chữ trong quá trình chuyển
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biến có sự giao thoa giữa nghệ thuật hội họa và nghệ thuật đồ họa. Loại hình
TCĐ ở thời kỳ đầu mang nội dung và nhiệm vụ tuyên truyền do các Ty thông
tin thực hiện, in ấn và phát hành, rất hiếm tranh có đề tên tác giả. Các tranh
chủ yếu được thể hiện theo hình thức giao thoa giữa tranh tuyên truyền và
TCĐ, cho thấy dấu hiệu quá trình chuyển tiếp từ tranh tuyên truyền đến TCĐ.
Nhân lực thực hiện TCĐ lúc này có một số họa sỹ chủ chốt được đào
tạo bài bản về mỹ thuật, còn lại là những con người được dạy ngắn hạn để
phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền, cổ động ở mỗi địa phương, mỗi chiến
khu. Ngoài ra, do yêu cầu nhanh gọn và các điều kiện thực hiện TCĐ khó
khăn nên đồ họa chữ ở đây được xử lý khá đơn giản, nhưng chân thật trong
thể hiện kỹ thuật và cảm xúc của người viết, vẽ chữ. Song, chính điều đó lại
tạo ra sự nhất quán với phong cách của tác phẩm.
Đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam thời chống Pháp được thể hiện theo
kiểu những đoạn chữ thông tin ngắn, nhiều câu khẩu hiệu xuất hiện đồng thời
trong một bố cục. Kiểu chữ viết tay, chưa rõ dấu ấn phong cách, được bố cục
theo kiểu vừa tranh, vừa truyện. Bút pháp diễn đạt theo lối ký họa nhanh
nhằm nắm bắt kịp thời những sự kiện, nhiệm vụ cấp bách của cuộc kháng
chiến. Ngoài các phần chủ đề, chữ còn đảm nhiệm vai trò khẩu hiệu, phụ chú
trong kết cấu của TCĐ. Do ảnh hưởng tranh dân gian, nhiều tác phẩm ở thời
kỳ này thường có đề thơ, ca dao…giúp quần chúng dễ hiểu, dễ nhớ, nhân
thêm tính tuyên truyền.
Một số tác phẩm tiêu biểu cho đặc điểm và sự chuyển biến của đồ họa
chữ trong TCĐ giai đoạn này có thể kể đến là: Quân dân du kích luyện tập
ráo riết (không rõ năm sáng tác) [PL1; H6; tr.183], Cách mạng thành công
muôn năm (1947) [PL1; H5; tr.183], Muốn tổng phản công, phải tổng động
viên (1950) [PL1; H7; tr.184]. Trong đó, đồ họa chữ được sử dụng ở dạng viết
tay có hơi hướng thư pháp (Calligraphy). Với thủ pháp thể hiện này đã tạo
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nên nét tương đồng giữa đồ họa chữ và hình tượng tạo hình theo phong cách
minh họa. Câu chủ đề “Thi đua cấp dưỡng địa phương quân đủ quần áo lương
thực để đánh giặc” trong tác phẩm được viết giản dị theo cách viết thông
thường. Kiểu chữ được tạo bởi các nét vẽ tay chắc hẳn có mối liên hệ gần gũi
với cách thể hiện chữ trên các tờ báo cách mạng đã có từ trước đó như Độc
lập, Bạn dân, Dân chúng, Cờ giải phóng, Cứu quốc, Búa liềm…. Điều này đã
đánh dấu quá trình phát triển quan trọng của thể loại đồ họa chữ qua các ấn
phẩm tuyên truyền cách mạng rồi đến dòng TCĐ chính trị Việt Nam.
Hai trào lưu nghệ thuật có tầm ảnh hưởng đến sự định hình phong cách
của dòng mỹ thuật Cách mạng Việt Nam là trào lưu nghệ thuật lãng mạn có từ
giai đoạn Đông Dương trước 1945 và trào lưu Hiện thực Xã hội chủ nghĩa từ
tiếp xúc với mỹ thuật các nước Xã hội chủ nghĩa. Từ đây, hướng thẩm mỹ
theo cách nhìn dung hợp đã được chuyển thể thành công trong sáng tác thể
loại TCĐ ở Việt Nam. Điều này làm nên đặc điểm riêng và có sức tác động
đáng kể đến hiệu quả tuyên truyền của tác phẩm TCĐ. Thế hệ họa sỹ sáng tác
TCĐ Việt Nam giai đoạn này đi từ thay đổi cách tiếp cận đến tư duy nhận
thức trong cảm quan nghệ thuật Cách mạng, dung hội những tính chất hàn
lâm của ngôn ngữ TCĐ nước ngoài với tinh thần mỹ quan dân tộc để phản
ánh những thực tại của lịch sử đương thời. Quá trình định hình TCĐ giai đoạn
kháng chiến chống Pháp cũng song hành cùng tiến trình hình thành một thế hệ
họa sỹ tiên phong, khai phá những khía cạnh có tính chất tiền đề cho quá trình
hội nhập mỹ thuật Việt Nam với mỹ thuật thế giới.
Tính giản dị của đồ họa chữ trong hàng loạt tác phẩm TCĐ Việt Nam
giai đoạn đầu được nhận thấy do hai yếu tố tác động. Đó là quan điểm và điều
kiện sáng tác, thể hiện in ấn TCĐ trong kháng chiến còn nhiều thiếu thốn về
kỹ thuật, phương tiện. Lúc này TCĐ phải được ra đời nhanh và dễ hiểu nên
phong cách của nó pha trộn giữa tranh tuyên truyền và TCĐ. Điều kiện vẽ và
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in ấn rất hạn hẹp. Do đó đồ họa chữ phải giản dị, dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu và
dễ thể hiện, chuyển biến theo phong cách tác phẩm, cho thấy sự biểu hiện
thẩm mỹ theo xu hướng thế giới trên phông nền đề tài, chủ đề Việt Nam.
Nhìn chung, ở giai đoạn này của TCĐ, chữ cũng được kẽ, vẽ trên các
chất liệu mới, theo trường phái mỹ thuật hiện đại phương Tây pha lẫn bút
pháp dân gian gần gũi với người Việt. Tạo được nhiều khả năng biểu cảm, đã
thể hiện được đa phong cách, bút pháp phù hợp mỗi thời điểm lịch sử. Điều
này chủ yếu nằm ở các TCĐ ngay trong Cách mạng tháng Tám và chúng chỉ
chiếm số ít trong số hàng ngàn TCĐ giai đoạn 1945-1954.
Trong thời kỳ toàn quốc kháng chiến, TCĐ Việt Nam phát triển đáp
ứng theo tuyên ngôn của nghệ thuật Cách mạng: “Khi đã xác định chính trị là
thống soái, tuyên truyền là nhiệm vụ” [68]. Đồ họa chữ được tạo ra dựa trên
nội dung tuyên truyền, ý tưởng phản ảnh đường lối của Đảng và vận dụng ở
mức độ nhất định nguyên tắc sắp xếp chữ sao cho dễ tiếp nhận. Chữ trong các
TCĐ Tổng phản công (1950) [PL1; H8; tr.184] đã phần nào cho thấy tính chất
giản dị, chân phương nhằm hướng tới tính truyền đạt thông tin ngôn ngữ một
cách rõ nhất. Mặt khác các tác phẩm này đã cho thấy sự tham gia của đồ họa
chữ trong TCĐ cũng có sự đa dạng nhất định trong kiểu chữ hay ở dạng thức
kí hiệu gợi liên tưởng hình tượng. Hình dáng kiểu chữ gợi ý, biểu hình có khả
năng hỗ trợ truyền tải thông điệp cho hình tượng trông cũng manh nha xuất
hiện nhưng ở mức đơn giản, dễ nhìn.
Giai đoạn 1945 – 1954 để lại một dòng TCĐ Việt Nam sơ khai với đồ
họa chữ được thể hiện giản dị với kỹ thuật in thô sơ nhưng mang giá trị đặc
biệt về cả nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật tuyên truyền, cổ động. Trong đó
đồ họa chữ làm gia tăng phần nào vai trò chuyển tải nội dung tuyên truyền,
giúp cho TCĐ Việt Nam trở thành vũ khí đấu tranh chính trị bằng hình ảnh
trực quan trực diện, ngôn từ mạnh mẽ, góp phần làm nên chiến công lịch sử

141

Điện Biên Phủ hào hùng, góp phần vào thắng lợi lẫy lừng năm châu của cả
dân tộc Việt Nam.
3.2.2. Đồ họa chữ biểu cảm đa dạng với tiếp biến kiểu chữ và kỹ thuật
in hiện đại ở giai đoạn hưng thịnh
Sau năm 1954, nước Việt Nam bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc
với hai chế độ khác nhau. Trong cuộc giao lưu tiếp biến lần này: “Văn hóa
miền Bắc tiếp tục đón nhận nhiều ảnh hưởng tiếp biến từ các nước thuộc phe
Xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp biến văn hóa ở miền Nam (1954 – 1975) từ nhiều
nguồn (cổ, kim, Pháp, Mỹ, Trung Hoa cổ điển, bưng biền, miền Bắc…) có
phần làm cho bức tranh văn hóa, văn học, tư tưởng trở nên hỗn tạp [44,
tr.134-135].
Lịch sử nghệ thuật cho thấy rằng, giai đoạn 1954 - 1975, chủ nghĩa
nghệ thuật Hiện thực Xã hội chủ nghĩa ảnh hưởng đến phong cách của mỹ
thuật Việt Nam mạnh mẽ hơn lúc nào hết, điều này làm nên động lực to lớn
cho sự định hình phong cách và phát triển rực rỡ của mỹ thuật Cách mạng,
dựng lên những thành tựu chói ngời trong mỹ thuật Việt Nam hiện đại, trong
đó có sự góp phần đáng kể của TCĐ Việt Nam. Nhiệm vụ cách mạng thời kỳ
này là làm thế nào để đưa các thông điệp chính trị, sứ mệnh tuyên truyền vào
nghệ thuật, để mỹ thuật cũng có thể phản ảnh hiện thực xã hội. “Người nghệ
sỹ đi vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, với một tầm chất lượng khác hẳn so
với khi họ đi vào cuộc kháng chiến chống Pháp” [68, tr.275]. Tư tưởng của
họ, nội dung và hình thức trong TCĐ đã được chuyển biến rõ rệt để phù hợp
với nhiệm vụ mà thời cuộc đặt ra. Hình thành những phong cách khác nhau
trong một ý tưởng nhất quán là kháng chiến và kiến quốc, làm rõ từng khía
cạnh phản ảnh của TCĐ trong nhiệm vụ mới. Các họa sỹ, “họ có mặt khắp
các chiến trường ở miền Nam, tham gia chiến đấu và sản xuất ở miền Bắc,
hoàn toàn với tư cách của một người nghệ sỹ Xã hội chủ nghĩa, ý thức đầy đủ
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về chức năng và nhiệm vụ nghệ thuật của mình” [68, tr.275]. Khẩu hiệu,
tuyên truyền ủng hộ chính phủ, Đảng và Bác Hồ, xây dựng thành trì Xã hội
chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh kiên cường ở miền Nam, hướng đến mục
tiêu thống nhất tổ quốc, thu giang sơn về một mối là nội dung xuyên suốt
trong TCĐ. Đồ họa chữ trong TCĐ chuyển biến nhanh và rõ rệt với đường
nét, mảng khối mạnh mẽ, chắc khỏe. Kiểu chữ được nghiên cứu có chiều sâu
và khai thác triệt để hơn trong thủ pháp tạo hình đồ họa. Sự tương tác qua lại
giữa đồ họa chữ và hình tượng trong tạo hình đã dẫn đến những thay đổi lớn
trong giải pháp bố cục, tạo dựng nên một phong cách nghệ thuật có khả năng
biểu đạt thẩm mỹ thị giác tối đa cho chủ đề tác phẩm. Biểu hiện này được
thấy trong các tác phẩm Bạn nghe thấy không tiếng thét căm hờn từ trại giam
phú lợi? của tác giả Lê Nguyên Lợi (1959) [PL1; H12; tr.186], Đâu có giặc
là ta cứ đi (1964) [PL1; H14; tr.187] của tác giả Văn Đa. Đồ họa chữ là sự
biểu hiện của hình thức, trạng thái kiểu chữ gợi nên, có khả năng biểu hiện
hình tượng theo phong cách đồ họa hiện đại.
Tại các chiến khu của Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, TCĐ
lột tả một cách chân thực và hào hùng những phong trào khởi nghĩa của quân
và dân miền Nam nơi tiền tuyến. Các thủ pháp đồ họa ở thời kỳ này đã đánh
dấu sự khởi đầu cho một xu hướng mới trong tạo hình đồ họa chữ của TCĐ
Việt Nam. Không ít hình tượng chính trong tác phẩm được tạo ra từ kiểu dáng
của chữ, điều này đem đến nội hàm ý nghĩa lớn hơn trong sự cảm thụ thị giác
kí hiệu biểu hình. Những ký tự, con số và nhóm từ, thông qua thủ pháp tạo
hình đồ họa đã trở thành hình thể chính yếu trong tác phẩm, có tính khái quát
thành hình tượng, dung chứa được ý tưởng sâu rộng hơn bản chất ngôn từ.
Điển hình cho TCĐ sáng tác ở miền Nam trong khoảng thời gian này: Xông
lên công kích khởi nghĩa, giành chánh quyền về tay nhân dân [PL1; H10;
tr.185], và Vinh quang thay người chiến sỹ giải phóng quân! [PL1; H11;
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tr.186] do Ty thông tin Bến Tre phát hành (không rõ năm sáng tác).
Lịch sử TCĐ Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 nói riêng được đánh dấu
bởi hai phân đoạn nhỏ, dựa vào giá trị mỹ thuật và tính chuyên nghiệp trong
hoạt động tổ chức sáng tác và in ấn, công bố so với giai đoạn trước đó. Trước
1965, ở Việt Nam chưa có một tổ chức chuyên môn đại diện và chịu trách
nhiệm về đường hướng và phương pháp sáng tác. TCĐ khi đó được sáng tác,
thể hiện bởi những con người từ nhiều nguồn và tập hợp từ nhiều lĩnh vực
nghệ thuật, lĩnh hội từ nhiều phong cách khác nhau trong cùng hệ tư tưởng.
Kể từ khi thành lập Xưởng TCĐ Trung ương năm 1965, nghệ thuật TCĐ Việt
Nam đã có những thay đổi rõ nét, khẳng định được sự đóng góp của các họa
sỹ chuyên nghiệp. Xưởng này trực tiếp đề ra đường lối tuyên truyền và định
hướng phong cách TCĐ theo tư tưởng nghệ thuật hiện thực Xã hội chủ nghĩa,
tạo nên giai đoạn hưng thịnh đỉnh cao của dòng TCĐ Việt Nam.
Qua tiếp biến mỹ thuật từ các nước bạn bè, đồ họa chữ trong TCĐ ngày
càng hoàn thiện, các phông chữ chuẩn được tiếp thu, vận dụng và phát triển
bởi những họa sỹ chuyên nghiệp và để lại dấu ấn nổi bật. Ngoài chức năng
thông tin, đồ họa chữ đã đảm nhận thêm chức năng biểu hiện hình tượng nghệ
thuật. Ngôn ngữ đồ họa đã đem lại hiệu quả khái quát và cô đọng cho đồ họa
chữ và hình tượng, dung hòa mạnh mẽ với phong cách tác phẩm. Tín hiệu thị
giác đồ họa được biểu hiện do sự tương tác giữa chữ và hình tượng, giữa hình
và nền, giữa nội dung và hình thức. Các tác phảm Hăng hái đi dân công phục
vụ tiền tuyến (1960) [PL1; H13; tr.187] của Trần Việt Sơn, Bắn rơi 1500 máy
bay Mỹ (1966) [PL1; H43; tr.202] của Duy Khải, 4000 máy bay bắn rơi trên
miền Bắc (1972) [PL1; H45; tr.203] của Lê Văn Hiệp, Bác vẫn cùng chúng
cháu hành quân (1972) [PL1; H20; tr.190] của Nguyễn Thụ và Huy Oánh,
Giặc phá ta cứ đi (1974) [PL1; H21; tr.191] của Đào Đức biểu hiện rõ cho
đặc điểm và sự chuyển biến của đồ họa chữ trong TCĐ giai đoạn này.
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Có thể thấy, giai đoạn sau năm 1965 chất lượng về thẩm mỹ của TCĐ đã
được nâng lên đáng kể, kéo theo đồ họa chữ đạt đến những chuẩn mực cơ bản
về nguyên tắc sử dụng, sắp xếp trong một văn bản hay tác phẩm thị giác. Các
kiểu chữ chuẩn, phổ biến rộng rãi trên thế giới được họa sỹ Việt Nam ứng dụng
trong TCĐ theo mỗi trường hợp bố cục và hòa sắc cụ thể. Trong chuyển biến
phong cách tác phẩm do quá trình tiếp biến mỹ thuật tạo nên, nhiều thủ pháp đồ
họa được phát hiện và ứng dụng hiệu quả thông qua các phương pháp và kỹ
thuật thể hiện khác nhau. Hình tượng được kết cấu từ nhiều con chữ, kiểu chữ
được kết hợp giữa phông chữ cách điệu và kiểu chữ viết tay theo những quy tắc
cơ bản trong thiết kế chữ. Để chữ hướng đến hình tượng đồ họa và trở thành
một phần quan trọng trong dấu hiệu nhận diện đặc trưng của đồ họa chữ trong
giai đoạn này. Chất lượng và biểu hiện thẩm mỹ tạo hình của đồ họa chữ cũng
được nâng lên nhờ một phần vào kỹ thuật in lưới và in typo được áp dụng để
nhân bản TCĐ. Việc áp dụng những phương pháp in hiện đại hơn để phổ biến
TCĐ cũng đặt ra yêu cầu về tạo hình cho phù hợp. Do vậy TCĐ thường có tạo
hình mảng miếng lớn, chữ cũng được thể hiện chắt lọc, gọn gàng và khúc triết
với các kiểu chữ in chiếm đa số. Chữ viết tay gần như rất hiếm trong TCĐ
thuộc giai đoạn này.
Sau ngày đất nước thống nhất 1975, nhiệm vụ tuyên truyền của TCĐ
Việt Nam đã được hướng đến mục tiêu mới là hòa hợp dân tộc, xây dựng,
phát triển đất nước và quan hệ đa phương với tất cả các nước trên thế giới. Sự
tiếp cận của nền nghệ thuật đồ họa tiên tiến trên thế giới và kết quả của quá
trình giao thoa nhiều dòng nghệ thuật các thời kỳ trước đã dung hợp các yếu
tố của hội họa và đồ họa tạo hình trong phong cách của TCĐ Việt Nam. Xoay
quanh những đề tài “Mừng chiến thắng”, “Mừng ngày thống nhất đất nước”,
“Ca ngợi Đảng”, “Ca ngợi Bác Hồ” và ghi ơn những “Bà mẹ Việt Nam anh
hùng”, “Anh hùng liệt sỹ” đã hy sinh vì độc lập và tự do dân tộc…song song
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với những thành tựu về mọi mặt của sự phát triển đất nước như: kinh tế, chính
trị, xã hội, văn hóa được đề cao. Các họa sỹ khai thác nhiều hơn các yếu tố tạo
hình truyền thống dân gian, đặc biệt là tính trang trí nổi trội so với các giai
đoạn trước. Vì vậy, đặc trưng phong cách của TCĐ Việt Nam và giá trị của sự
chuyển biến đồ họa chữ trong giai đoạn này vẫn là những thành quả của sự
giao lưu tiếp biến với mỹ thuật hiện thực Xã hội chủ nghĩa ở giai đoạn trước
và nay càng đậm nét hơn. Có chăng, chỉ nhận thấy sự thay đổi về mặt thông
điệp đề tài, chất liệu và màu sắc thể hiện cho phù hợp với nội dung tuyên
truyền và bắt kịp kỹ thuật in ấn của thế giới nhằm mục tiêu sản xuất và phát
hành hàng loạt của TCĐ.
Trong một kiểu thức biểu hiện khác của hình tượng và đồ họa chữ cho
thấy sự chuyển biến phong cách theo hướng tìm kiếm sự tối giản trong biểu
hiện ngôn ngữ, sự đồng điệu trong phương pháp tạo hình của các thành tố từ
kiểu chữ chuẩn, đường nét cô đọng, cách xử lý gam màu tinh tế, hướng đến sự
đồng bộ hóa tính biểu tượng. Ở đó chữ, đồ họa chữ trong những tác phẩm tiêu
biểu được tạo hình rõ nét như hình tượng đồ họa, nhưng chứa đựng tính tượng
trưng chuyên chở nhiều ý niệm, và hình cũng bao hàm những thông tin như
kiểu chữ. Tất cả hợp thành các yếu tố tạo hình biểu hiện ở dạng thức kí hiệu
biểu tượng trong TCĐ Việt Nam thời kỳ này.
Sau ngày thống nhất không lâu, Việt Nam cùng lúc chống xâm lược
trên hai trận chiến, biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. TCĐ lại bước
vào nhiệm vụ mới, nhiều tác phẩm có đồ họa chữ biến chuyển cùng phong
cách tạo hình và nổi bật với hai mảng đề tài xây dựng đất nước Xã hội chủ
nghĩa và chiến đấu chống xâm lược. Tuy rằng ở mỗi đề tài, sự chuyển biến
của đồ họa chữ có khác, có tác phẩm tìm kiếm sự cách điệu kiểu chữ hướng
đến tính hình tượng, có tác phẩm lại thiên về trật tự chữ hướng đến giải pháp
bố cục của tác phẩm. Chữ cũng được sử dụng với nhiều chức năng hơn, ngoài
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thông tin ngôn ngữ, chữ còn biểu thị như hình tượng, biểu tượng mang nội
dung nghệ thuật cổ động, tuyên truyền. Đồ họa chữ trong TCĐ giai đoạn này
có nhiều dạng thức biểu hiện nên nó cũng có sức biểu cảm đa dạng thông qua
nhiều kiểu chữ và biến thể chữ. Đem đến sự mạnh mẽ và đầy tính nghệ thuật
từ nhiều thủ pháp cách điệu hình và phối hợp màu sắc. Sự đa dạng của đồ họa
chữ và sức biểu cảm mạnh mẽ ấy cũng một phần có được là do từ 1965, ở
Việt Nam đã áp dụng các phương pháp và chất liệu hiện đại hơn, gần như cập
nhật với thế giới, trong thể hiện TCĐ.
3.2.3. Đồ họa chữ tinh tế và phong phú với các chất liệu, công nghệ
thể hiện giai đoạn hội nhập toàn cầu
Mở rộng giao lưu nghệ thuật là một trong các chủ trương của đất nước
trong thời kỳ “Mở cửa”. Sự tiếp nhận nhanh chóng và tích cực thành tựu mỹ
thuật thế giới trong giai đoạn hội nhập toàn cầu cho kết quả đáng ghi nhận.
Không những khuôn lại trong hệ thống các nước Xã hội chủ nghĩa như trước,
mà nhiều trường phái, thành tựu của nghệ thuật các quốc gia khác cũng được
họa sỹ Việt Nam lĩnh hội. Phương pháp sử dụng chữ trong các thể loại của đồ
họa nói chung và vận dụng cho TCĐ Việt Nam nói riêng trở nên tinh tế và
phong phú với việc sử dụng các chất liệu khác nhau như vẽ tay, xé giấy và nhất
là từ khi áp dụng các phần mềm đồ họa vi tính. Các thủ pháp và chất liệu thể
hiện tác phẩm ấy nói lên sự hòa trộn, cộng hưởng của truyền thống thủ công, kế
thừa cách vẽ tay từ giai đoạn trước và tiếp thu công nghệ tin học đồ họa đầy
tính mới ở thời gian những năm 1986-1995.
Công nghệ mới luôn truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế khám
phá ra nhiều khả năng mới, thách thức ranh giới của cấu trúc ngôn
ngữ thị giác hiện tại, nhằm thể hiện những kinh nghiệm đặc biệt
mà họ tích lũy được và để tạo dấu ấn riêng của bản thân so với các
bậc tiền nhân [60].
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Bằng sự vận dụng khoa học thị giác trong tạo hình đồ họa chữ hiện đại,
khai thác các kiểu chữ mới, họa sỹ đồ họa Việt Nam đã vận dụng tối đa những
khả năng biểu đạt thẩm mỹ và biểu đạt thông tin của chữ trong sáng tác TCĐ
với kỹ thuật đồng bộ và sắc sảo, tăng độ chi tiết và tinh tế, có khả năng lôi cuốn
thị giác mạnh hơn. Hầu như không còn khoảng cách về mặt tượng hình giữa
chữ và hình tượng đồ họa trong việc vận dụng các hiệu ứng đồ họa vi tính
thông qua nhiều phần mềm thiết kế đồ họa và ngày càng được cải tiến liên tục.
Thành tựu phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ là những đề tài mà
TCĐ Việt Nam thời kỳ này kịp thời phản ảnh. Bên cạnh đó là kêu gọi tinh thần
xây dựng đất nước, tiến đến công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập
quốc tế sâu rộng. Những chủ đề về kinh tế, văn hóa, xã hội, các sự kiện thể thao,
ngoại giao…, quan trọng của đất nước, khu vực và thế giới cũng được thể hiện
ngày càng nhiều trong TCĐ Việt Nam. Các đề tài về những ngày kỷ niệm lớn
của đất nước được các họa sỹ đều đặn sáng tác nhưng không hề lặp lại nhau.
Tiêu biểu ở các tác giả Nguyễn Xuân Nghị với tác phẩm 50 năm thành lập
QĐND Việt Nam 1994 (1994) [PL1; H56; tr.209], tác giả Nguyễn Duy Nhất với
tác phẩm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1999) [PL1; H63; tr.212], tác giả
Trần Mai với tác phẩm Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (1994) [PL1;
H57; tr.209]. Trong các tác phẩm này, đồ họa chữ được thiết lập từ tạo hình kiểu
chữ và giải pháp bố cục để biểu thị hình tượng, cùng hình tượng trong tác phẩm,
thể hiện rõ tinh thần nội dung và thông điệp của tác phẩm. Có thể thấy đây là các
tác phẩm thể hiện đầy đủ nhất về mối liên hệ biểu hình đồ họa của chữ với
phong cách tạo hình trong TCĐ Việt Nam sau đổi mới. Ở đó mối liên hệ giữa
kiểu chữ và phong cách tạo hình tác phẩm có sự tương tác qua lại trong đường
nét, mảng hình, hình nền. Điều này mở ra cách cảm nhận mới cho công chúng về
một hình thức thể hiện đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam trên nền tảng kỹ thuật
số. Ở một cách diển đạt khá đặc biệt, đồ họa chữ được biểu hiện ở câu khẩu
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hiệu và phần không gian nền với thủ pháp tạo hình đầy sáng tạo – chữ được
chiết tách ra từ nền theo quy luật thị giác “âm dương – hình nền” để chuyển
biến từ hình đến chữ rồi trở về hình tượng trong tác phẩm TCĐ Bác Hồ vĩ đại
của tác giả Lai Thành (1995) [PL1; H33; tr.197]. Đối với quãng thời gian của
thập niên 1990, nhiều vấn đề xã hội nhức nhối nảy sinh ở Việt Nam, trong đó
có các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, văn hóa đồi trụy, ma túy...Mảng đề
tài về xã hội và đại dịch thế giới “Ma túy – HIV- AIDS” đã được các họa sỹ
TCĐ quan tâm sáng tác, hưởng ứng mạnh mẽ những lời kêu gọi, tuyên truyền
ngăn ngừa, phòng chống mà nhà nước khuyến cáo. Tác giả Trần Văn Quân với
tác phẩm Ma túy AIDS (1999) [PL1; H64; tr.213] đã rất độc đáo khi tạo hình
chữ chủ đề gợi ra liên tưởng mạnh qua thủ pháp ẩn dụ. Chữ AID trong TCĐ
này được tác giả tạo hình rất dễ đọc nhưng lại gợi rất cụ thể về chiếc còng số 8.
Bằng cách đó, hiệu quả thị giác và lời cảnh tỉnh về nguồn cơn cho đại dịch
được thấy một cách nhanh nhất, dễ hiểu nhất. Kết hợp biến thể chữ để gợi hình
tượng, đồ họa chữ ở tác phẩm này biểu hiện rõ ràng những dạng thức biểu hiện
kí hiệu hình tượng.
Các sự kiện ASEM 5 và APEC đã trở thành những chủ đề hết sức mới
mẻ và quan trọng của TCĐ Việt Nam thời kỳ đất nước mở rộng bang giao với
hầu hết các nước trên thế giới. Ở mảng đề tài này có thể kể đến hai tác phẩm
với hai phong cách biểu hiện chữ khá đa dạng theo phong cách hiện đại trong
phần lớn TCĐ về sự kiện APEC 2006 của tác giả Nguyễn Việt Cường (2006)
[PL1; H37; tr.199] và tác giả Đoàn Văn Thành (2006) [PL1; H38; tr.199]. Ở
các tác phẩm của Nguyễn Việt Cường, đồ họa chữ biểu hiện từ chức năng
thông tin ngôn ngữ đến gợi tả hình tượng, đặc biệt trong câu khẩu hiệu: “Thịnh
vượng, ấm no, hòa bình và ổn định”. Tuy nhiên, trong tác phẩm của Trần
Hoàng Nam, đồ họa chữ biểu hiện biểu hình, chữ “APEC” như điểm nhấn cho
hình tượng chính - hình tượng nón lá tượng trưng cho khía cạnh văn hóa Việt
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Nam. Chữ với vai trò khẩu hiệu “tăng cường đoàn kết hữu nghị hợp tác trong
khu vực” được bố cục chỉnh chu, nghiêm túc trên nền tác phẩm, thể hiện một ý
nghĩa mang tính biểu tượng trong thông điệp của sự kiện APEC 2006.
Cùng thể hiện đề tài hưởng ứng sự kiện bầu đại biểu quốc hội khóa XIII
năm 2013 các họa sỹ đã có nhiều phương pháp, thủ pháp thể hiện đồ họa chữ
bằng phần mềm vi tính, tạo được sự phong phú về biểu cảm cho chữ ở TCĐ
với kênh hình rất dễ đi vào lối mòn quen thuộc. Ở hai tác phẩm cùng đề tài
Quốc hội khóa XIII, (2013) [PL1; H73; tr.217], [PL1; H74; tr.218] được các tác
giả ứng dụng đồ họa chữ khá hiệu quả. Cho thấy một phương pháp thể hiện
mới trong TCĐ Việt Nam đương đại, phù hợp với mỹ cảm thời đại. Đồ họa chữ
được sáng tác qua cách cộng hưởng đồ họa của nhiều thủ pháp và quy luật thị
giác, biểu hiện hình tượng ở dạng thức kí hiệu biểu hình và hướng đến thông
điệp tượng trưng, biểu tượng.
Thể hiện sự phản ánh kịp thời nhiệm vụ chính trị của TCĐ Việt Nam khi
vấn đề Biển Đông trở nên nóng bỏng trong những năm 2014 - 2015, tác giả
Ngân Khánh sáng tác tác phẩm Hoàng Sa, Trường Sa không thể tách rời lãnh
thổ của Việt Nam (2015) [PL1; H75; tr.218]. Kí hiệu mang tính biểu hình được
thể hiện rõ ràng nhất trong tác phẩm này. Quần đảo Hoàng sa và Trường sa
được gợi ra bằng chính đồ họa chữ với lá cờ đỏ sao vàng là điểm nhấn thị giác.
Nhóm chữ “Quyền chủ quyền biển đảo Việt Nam” được bố cục theo cung tròn
nối liền hai bàn tay ôm lấy biển đảo, tượng trưng cho thềm lục địa của đất liền
trong sự gắn kết và bảo vệ biển đảo. Chữ vừa biểu hiện kí hiệu quy ước vừa là
kí hiệu hình tượng. Bên cạnh đó, các phong trào Tuổi trẻ hăng hái tham gia xây
dựng nông thôn mới (2016) [PL1; H72; tr.217] cũng được họa sỹ Chu Đức
Tiến thể hiện trong TCĐ và có sự sử dụng đồ họa chữ khá thành công. Qua
đây, một hình thức biểu hiện kí hiệu hình tượng tương đồng với phong cách tạo
hình của chữ và của cả hình tượng. Kiểu chữ ở chức năng khẩu hiệu và chủ đề
được bố cục chặt chẽ thành khối vật liệu để “xây dựng nông thôn mới”. Bằng
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cách này, kí hiệu đồ họa được biểu hiện từ khối chữ theo quy luật thị giác “chữ
trong hình”, ý nghĩa trong hình tượng do đồ họa chữ và cách thức bố cục quyết
định. Thời kỳ này, nổi trội lên một số TCĐ Việt Nam có yếu tố đồ họa chữ đã
đạt được thêm khả năng thể hiện tính biểu tượng, điển hình là tác phẩm We are
the peoples of the United Nations (Chúng tôi là những người của Liên hợp
quốc) của họa sỹ Ngô Quang Nam (1995) [PL1; H79; tr.220]. Chữ ở đây không
chỉ là thông tin ngôn ngữ hay hình tượng cụ thể trong vai trò biểu đạt kí hiệu đồ
họa nữa, mà nó được bố cục để trở thành hình tượng tượng trưng - biểu tượng
của hòa bình. Ở chủ đề văn hóa lịch sử, tác phẩm 300 năm Sài Gòn TP. Hồ
Chí Minh (1998) [PL1; H80; tr.221] con số “300” đã đạt tới hiệu quả kép bởi
thủ pháp đồ họa chữ, tạo ra hình tượng được ẩn ý và bộc lộ ở kiểu chữ, cả
trong bố cục và màu sắc đều có ý nghĩa tượng trưng.
Tiêu biểu nhất cho thủ pháp dùng đồ họa chữ để tạo biểu tượng là TCĐ
Đảng lấy dân làm gốc (2000) [PL1; H82; tr.222] của tác giả Đặng Hướng.
Kiểu chữ trong tranh vừa mạnh mẽ lại vừa mềm mại, chúng được bố cục theo
đường nét hình thể tượng trưng cho một cây đại thụ, đồng thời là tuyên ngôn
về quan điểm đường lối phát triển Đảng. Hay tính biểu hiện kí hiệu biểu
tượng đồ họa của chữ số trong tác phẩm Aseam5 – Hà nội 2004 (2004) [PL1;
H67; tr.214], tác giả Hoàng Hữu Nguyên. Chữ số “5” cho cảm nhận về hinh
tượng như là quốc kỳ Việt Nam đang quyện vào hình tượng thế giới. Đối với
mảng đề tài Mừng ngày lập quốc, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả Trần
Mai với tác phẩm Việt Nam - Hồ Chí Minh (2000) [PL3; H81; tr.221], ĐHC
thể hiện thú vị ở kiểu dáng chữ số “55” được cách điệu thành quốc kỳ để biến
thành một hình tượng đồ họa biểu tượng mang nghĩa kép. Ở mảng đề tài, Kỉ
niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, tác giả Đức Trí (2014) [PL1;
H71; tr.216] lấy gam xanh lục làm chủ đạo, tất cả các sắc độ được giải quyết
theo phân cấp chính phụ của đồ họa chữ và phối màu theo xu hướng hiện đại
của đồ họa vi tính. Cùng phong cách này, tác phẩm Kỉ niệm 70 năm nước
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Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015) [PL1; H84; tr.223] của Bùi Đức
Huy có hiệu quả của đồ họa chữ mang tính biểu tượng dưới hiệu ứng mới,
như được chiếu rọi bởi “nguồn sáng” vẻ vang của Cách mạng Việt Nam
xuyên suốt từ chiến tranh đến hòa bình.
Ngôn ngữ thể hiện trong TCĐ có sự chuyển biến qua mỗi giai đoạn gắn
liền với diễn trình lịch sử và lịch sử nghệ thuật của dân tộc. Trong từng tác
phẩm, chữ cùng với các dạng thức kí hiệu đồ họa là thành tố tạo dựng nên nét
đặc trưng về tạo hình tượng, định dạng bố cục và lan tỏa thông điệp. Hình
thức thể hiện đặc trưng của TCĐ là sự kết hợp nhuần nhuyễn bản sắc dân tộc
với tư duy thẩm mỹ thời đại. Việc tìm kiếm những cảm nhận kịch tính, bất
ngờ trong nghệ thuật thị giác có khi lại cần thiết và có phần ảnh hưởng bởi
giải pháp phối hợp màu sắc. Đối với đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam còn là
một điều đặc biệt hơn, bởi trên hết nó đem lại những giá trị nghệ thuật song
song với giá trị tuyên truyền của TCĐ.
Nhìn lại TCĐ Việt Nam thời kỳ này cho thấy sự chuyển tiếp mạnh mẽ
giữa phong cách thể hiện theo xu hướng hiện đại và hậu hiện đại. Sự chuyển
dịch nhanh chóng trong phương pháp thể hiện từ thủ công sang kỹ thuật đồ
họa vi tính nhằm đáp ứng phương tiện truyền thông đa chiều kích của nền
tảng các ứng dụng kỹ thuật số ngày càng cho thấy rõ hiệu quả. Song song đó,
đồ họa chữ không ngừng tỏ rõ tầm quan trọng trong vai trò là yếu tố tạo hình
độc lập hoặc kết hợp trong lựa chọn giải pháp xây dựng tác phẩm thuộc loại
hình đồ họa mang xu hướng đương đại.
3.3. Giá trị của đồ họa chữ trong tranh cổ động Việt Nam giai đoạn
1945 – 2015
3.3.1. Đồ họa chữ làm gia tăng tính liên tưởng hình tượng và thông
điệp của tranh cổ động Việt Nam
Hình tượng đồ họa là kiểu thức đặc trưng của đồ họa chữ trong TCĐ
Việt Nam. Các dạng thức biểu hiện kí hiệu đồ họa thông tin, đồ họa biểu hình,
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đồ họa biểu tượng mà đề tài luận án đã biện giải ở chương hai là các đơn vị
ngôn ngữ thuộc đồ họa chữ trong chức năng cấu thành hình tượng đồ họa của
tác phẩm TCĐ. Vì vậy, đặc điểm nổi trội của đồ họa chữ ở kiểu thức này là sự
phong phú, đa dạng, linh hoạt trong tất cả các tùy biến của kiểu chữ, bố cục
và kể cả màu sắc thông qua các thủ pháp của nghệ thuật đồ họa, nhằm truyền
tải ý nghĩa thông điệp của tác phẩm TCĐ.
Từ những thể loại tài liệu tuyên truyền trong giai đoạn đầu của cuộc
kháng chiến chống Pháp, vai trò của chữ đã chuyển chức năng truyền tải
thông tin ngôn ngữ không biểu tả thị giác, thành ngôn ngữ biểu hiện hình
tượng đồ họa phổ biến trong TCĐ Việt Nam. Đó là diễn trình đặc thù của đồ
họa chữ trong thể loại TCĐ. Qua mỗi thời kỳ chuyển biến phong cách của
TCĐ, đồ họa chữ cũng biến chuyển phương thức biểu đạt nhằm phù hợp và
nhân thêm hiệu quả tuyên truyền cho tác phẩm. Từ phương thức minh họa
theo lối kí họa, đến đồ họa mảng, nét biểu cảm thị giác mạnh mẽ, cuối cùng là
sự pha trộn nhiều phương thức được xem là ưu việt theo xu hướng hậu hiện
đại. Hiện tượng này diễn ra liên tục, kết quả biểu hiện thông điệp đồ họa ngày
càng đậm nét và giàu thông điệp hơn của đồ họa chữ. Trải qua lần lượt các lần
giao lưu tiếp biến với nghệ thuật TCĐ thế giới đã làm thay đổi cơ bản chức
năng và hình thức biểu hiện thông điệp của đồ họa chữ theo hướng tích cực.
Các dạng thức biểu hiện thông điệp và hình tượng của đồ họa chữ trong TCĐ
Việt Nam có tính chất rất riêng và linh hoạt tùy vào từng trường hợp, hoàn
cảnh sáng tác. Có khi đồ họa chữ đóng vai trò như hình tượng do kiểu dáng
chữ được đồ họa hóa ở các dạng thức kí hiệu. Trường hợp khác, đồ họa chữ
hiển thị theo định dạng bố cục, do sự sắp xếp đoạn chữ, so sánh và đối chiếu
tỉ lệ, định vị góc nhìn, chiều hướng…trong cách tạo ra biểu đồ phân cấp chính
phụ theo ý tưởng và giọng điệu thông điệp. Hiệu quả màu sắc là giải pháp tiếp
nối làm gia tăng tính hàm súc cho thông điệp.
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Như vậy có thể nói rằng, đồ họa chữ biểu hiện trong TCĐ Việt Nam
không nằm ngoài những tiêu chí hướng đến sự thành công của một tác phẩm
thuộc thể loại tuyên truyền, truyền thông đại chúng. Điểm đặc biệt là nội hàm
của TCĐ ẩn chứa nhiều tính năng ưu việt do sự giao hòa giữa đồ họa chữ
(thông qua các dạng thức kí hiệu đồ họa) và hình tượng nhằm mục đích phát
ra và truyền đi thông điệp một cách tốt nhất.
3.3.2. Đồ họa chữ góp phần khẳng định tính dân tộc và tính thời đại
của tranh cổ động Việt Nam
Bản sắc dân tộc từ nguồn mạch truyền thống đã hòa quyện với những
xu hướng nghệ thuật thế giới trải qua nhiều giai đoạn biến chuyển của TCĐ
Việt Nam. Đó là sự lĩnh hội hiệu quả trong cách tiếp thu đầy sáng tạo, phù
hợp với đặc điểm truyền thống dân tộc của các thế hệ họa sỹ Việt Nam. Từ
khả năng chuyển biến ngôn ngữ ngoại lai, đến thừa hưởng yếu tố truyền thống
đặc trưng, đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam đã góp phần đáng kể vào nhiệm
vụ tuyên truyền, cổ vũ toàn dân trong cuộc chiến và xây dựng đất nước.
Trong cuốn Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20, NNC Nguyễn Quân kiến
giải:“Phong cách dân tộc là cái động mạch chủ, đập mạnh trong suốt các giai
đoạn phát triển của nghệ thuật của một dân tộc, làm cho nền nghệ thuật đó có
vị trí trong lịch sử văn hóa nhân loại” [68, tr.346].
TCĐ Việt Nam đã có những tác phẩm xuất sắc ngay từ đầu và phần lớn
của những tác giả thành công trong thể loại tranh khắc gỗ từ trường Mỹ thuật
Đông Dương. Hệ giá trị thẩm mỹ dân tộc của đồ họa chữ trong TCĐ Việt
Nam được xem là sự đóng góp trực tiếp vào hiệu quả thẩm mỹ đã làm gia
tăng giá trị nghệ thuật. Ngôn ngữ biểu đạt tiêu biểu từ nghệ thuật tranh dân
gian đã được chuyển hóa một cách tự nhiên thông qua đồ họa chữ, từ phương
cách xây dựng hình tượng nghệ thuật đến quan điểm ước lệ không gian. Hình
dáng kiểu chữ La Tinh trong những quy tắc đồ họa đều có thấp thoáng đường
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nét của kỹ thuật khắc gỗ. Bố cục mảng phẳng đồng hiện lồng ghép phối cảnh
điểm tụ, kiểu chữ vẽ tay ngẫu hứng đan xen cùng phông chữ chuẩn
mực…,vừa nguyên tắc bác học, vừa ngẫu hứng đầy xúc cảm. Màu sắc của đồ
họa chữ không chỉ để nhận diện ngôn ngữ, mà còn biểu hiện thông điệp đồ
họa chuyển tải nội dung ý tưởng của tác phẩm. Tất cả được làm mới lại cho
phù hợp hơn trong thể loại đồ họa hiện đại mà vẫn thỏa mãn mỹ cảm của
người Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rõ bước chuyển mình của nhiều lớp
họa sỹ được thể hiện qua nội dung đề tài, tư tưởng thẩm mỹ, phương pháp tạo
hình. Tuy là một thể loại nghệ thuật đồ họa, nhưng được sáng tác nhằm mục
đích tuyên truyền, nên TCĐ đã hình thành tiếng nói tự thân giàu tính biểu
cảm, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của đông đảo công chúng Việt Nam qua
các thời kỳ do sự cộng hưởng của chất liệu dân tộc trong phong cách thời đại.
Trong phương pháp sáng tác TCĐ, thẩm mỹ tranh dân gian đã được
vận dụng như nguồn “tài nguyên” quý giá của mỹ thuật dân tộc, mà qua đó
các họa sỹ sáng tác TCĐ khai thác một cách triệt để các khả năng biểu đạt
thẩm mỹ của đồ họa chữ. Phương pháp khắc gỗ âm và dương bản cho sản
xuất hàng loạt, hiệu quả biểu hiện thân thiện và gần gũi của chất liệu, giải
pháp in màu theo phương pháp tranh khắc đã làm gia tăng đáng kể trong cách
tạo hình và thể hiện đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam. “…khắc gỗ mới còn
đậm nét việc kế thừa trực tiếp tranh dân gian. Có những họa sỹ chuyên về
việc khai thác các yếu tố dân gian, các thủ pháp dựng tranh, màu sắc, đường
nét… chuyển dịch các yếu tố tạo hình, hình thành phong cách mới trên nền
tảng dân tộc và vận dụng một cách có hệ thống, sáng tạo bằng phương cách
biểu đạt của mình” [68, tr.322]. Đi theo đó là sự biểu hiện của ngôn ngữ và
phong cách tạo hình đồ họa chữ có khi sử dụng nét khắc dày và thô mộc như
trong tranh Đông Hồ hoặc thanh mảnh và uyển chuyển tinh tế như tranh Hàng
Trống. Bên cạnh đó, yếu tố đồ họa dân gian vẫn tồn tại với hình thức này hay
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hình thức khác trong sự chuyển biến của TCĐ Việt Nam nói chung và đồ họa
chữ nói riêng. Nó được lưu giữ và hiện diện một cách hòa nhập có tính biện
chứng với những xu hướng sáng tác mới của TCĐ các giai đoạn sau. Thông
qua cách này, các dạng thức bố cục đặc trưng của tranh dân gian được diễn
đạt trong bố cục đa góc nhìn, không gian đồng hiện và hình tượng mang tính
ước lệ…được họa sỹ kế thừa vận dụng vào bố cục TCĐ trong cách kết hợp
luật phối cảnh theo khoa học phương Tây, quy luật thị giác về các mối quan
hệ hình nền, các nguyên lý cân bằng, nhịp điệu, phương pháp tạo hình, tư duy
bố cục…theo cách nhìn của người Việt.
Tổng hợp từ các ý trên, cho kết quả đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam
tích hợp được cả hai yếu tố cảm tính và lý tính trong biểu hiện ngôn ngữ, trở
thành nét đặc trưng riêng của đồ họa chữ trong TCĐ so với các thể loại đồ
họa khác. Cụ thể, đồ họa chữ được tiếp thu từ nhiều TCĐ thế giới, từ những
kiểu chữ viết tay, tiến dần đến kiểu chữ in và dần đạt đến các kiểu chữ theo
các bộ chữ chuẩn của thế giới. Nhiều phông chữ chuẩn của thế giới do các
nhà thiết kế chữ chuyên nghiệp sáng tạo dựa trên cơ sở nguyên lý khoa học
thị giác được các họa sỹ vẽ TCĐ Việt Nam tiếp nhận trong các thủ pháp tạo
hình, hình tượng, biểu tượng nghệ thuật cho hòa hợp với phong cách đặc
trưng tác phẩm, nhắm đến hiệu quả tuyên truyền ngay trong cách tiếp cận của
mọi tầng lớp xã hội Việt Nam ở từng thời điểm khác nhau. Từ khi TCĐ được
chính thức trở thành công cụ tuyên truyền đường lối của Đảng, hầu hết giới
họa sỹ chuyên nghiệp được huy động vào cuộc, các tác phẩm của thế hệ họa
sỹ Trường mỹ thuật Đông Dương đã đóng góp quan trọng trong chất lượng
tác phẩm thời kỳ này. đồ họa chữ được sử dụng trong TCĐ đã được chuẩn
hóa bằng các kiểu chữ đạt tính thẩm mỹ và phù hợp với thông điệp tuyên
truyền của tác phẩm hơn so với các giai đoạn trước. Một số kiểu chữ đã cho
thấy hiệu quả của vận dụng khoa học thị giác phương Tây vào trong tạo hình
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dáng và giải pháp xử lý bố cục.
Bên cạnh đó, đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam cũng thấm đậm trong
cách truyền tải màu sắc có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Màu sắc
truyền thống trong tranh khắc gỗ được chế tác từ tự nhiên và là nét đặc trưng
bản sắc dân tộc. Thủ pháp vờn màu mượt mà nhẹ nhàng, rung cảm theo kiểu
Hàng Trống, cũng có khi kết hợp giữa bút pháp hiện đại phương Tây với các
nhát phệt màu thường thấy ở tranh Kim Hoàng. Bên cạnh đó, đồ họa chữ
trong một số TCĐ Việt Nam có chủ đích phối màu theo thủ pháp in chồng đè
nhiều lớp để gợi cảm cho bề mặt chất liệu như Đông Hồ. Tuy nhiên, thông
điệp màu sắc hiển thị theo tín hiệu đồ họa trực giác phương Tây, đôi khi gián
tiếp ẩn dụ nhiều ẩn ý theo kiểu phương Đông. Điều này khiến cho quần chúng
cảm thấy gần gũi trong tiếp cận và dễ hiểu trong cảm nhận, đạt được mục tiêu
tuyên truyền nhờ hiệu quả thẩm mỹ. Ở khía cạnh còn lại, kỹ thuật in thủ công
của tranh dân gian trên giấy dó, giấy bản, giấy điệp… với các mầu tự chế từ
thiên nhiên đã được các họa sỹ sử dụng trong TCĐ Việt Nam ở khoảng thời
kỳ đầu. Đặc biệt, trong chiến khu do hoàn cảnh thời chiến khó khăn, phương
thức in khắc gỗ trên những chất liệu giấy truyền thống được vận dụng tối ưu
và phổ biến. Đồ họa chữ được thể hiện phù hợp phương pháp này cũng đã toát
lên tiếng nói rất riêng và có sức thu hút thị giác sâu lắng, kịp thời phản ảnh
thông điệp của cuộc chiến. Theo NNC mỹ thuật Nguyễn Thanh Mai (2002),
trong Kỷ yếu đồ họa ứng dụng Việt Nam, thì đó là quá trình, “Họ bắt đầu tiếp
xúc với nghệ thuật phương Tây, rồi từ đó qua phương Đông, để về dân tộc.
Trên nguyên tắc họ phải theo đúng chương trình học như ở các trường mỹ
thuật châu Âu. Nhưng trong sáng tác, họ được tự do hướng về chất liệu dân
tộc” [60, tr.225]
Như vậy, dung hợp sự kế thừa phong cách nghệ thuật đồ họa truyền
thống dân gian và lĩnh hội từ sự tiếp biến, cho ra đời một thể loại nghệ thuật
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đồ họa thật đặc biệt. Đó là TCĐ Việt Nam vừa chuẩn mực, hàn lâm về tạo
hình, vừa tải lên nó một phương cách biểu đạt thông điệp đầy sức lôi cuốn, tất
cả được ẩn chứa bên trong của một yếu tố “gốc” là mỹ thuật dân gian truyền
thống. Đồ họa chữ là yếu tố tạo hình đã đi cùng mọi xu hướng thời đại của
TCĐ, góp tiếng nói khác biệt vào nét đặc trưng của thể loại đồ họa này trong
khía cạnh truyền thông điệp. Qua đây có thể dẫn chứng một đánh giá về yếu
tố dân tộc trong nghệ thuật, NNC mỹ thuật Nguyễn Quân khi bàn về “Tính
hiện đại và tình dân tộc” trong cuốn, Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 có viết,
“Như vậy, hiện đại và dân tộc là hai mặt chất lượng của một nền nghệ thuật
dân tộc chân chính, liên hệ khăng khít và tác động qua lại lẫn nhau. Không thể
có một nền nghệ thuật dân tộc thuần dựa vào những nét độc đáo đơn lẻ của
mình” [68, tr.368]. Rõ ràng, ẩn bên trong mỗi một phong cách cho dù hiện đại
đến đâu, phá cách đến đâu cũng không thoát ly được yếu tố gốc của nghệ
thuật truyền thống dân tộc, do bởi yếu tố bản địa luôn là giá trị cốt lõi, đặc
trưng và bản sắc của nghệ thuật. Song song đó, tính thời đại được ví như hàm
lượng phù sa liên tục phủ lên dòng chảy của tính dân tộc trong chiều dài lịch
sử mỹ thuật. Thế nên, giá trị thẩm mỹ của đồ họa dân gian Việt Nam luôn
được tiếp thu và phát triển trong sự biến đổi không ngừng, tạo ra được sự
phong phú về loại hình, đa dạng về bút pháp làm nên điểm nổi trội của đồ họa
chữ trong TCĐ Việt Nam. NNC mỹ thuật Nguyễn Trân, cuốn, Nghệ thuật đồ
họa (1995), “Tranh cổ động thường khơi dậy các vấn đề nóng hổi của cách
mạng, của thời đại, nhanh chóng bắt lấy những sự kiện mới mẻ và sinh động
trước mắt” [82].
Qua đây, có thể khái quát hình thù biểu đồ phát triển của đồ họa chữ
được nhận diện từ thấp đến cao theo sự biểu hiện kí hiệu: Giai đoạn 1945 –
1954, đồ họa chữ với chức năng thông tin ngôn ngữ trong TCĐ Việt Nam ở
những năm đầu, và chuyển vận thêm biểu tả gợi ý hình tượng vào những năm
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về cuối của giai đoạn này. Tiếp đến, giai đoạn 1954 – 1975 là thời kỳ mà đồ
họa chữ được nâng lên một bước biểu hiện hình tượng để thay thế cho hình
tượng trong chức năng chuyển tải thông điệp tác phẩm. Dạng thức này kéo dài
sang giai đoạn 1975 – 2015 để rồi tiến đến một dạng thức cao nhất có ý nghĩa
về mặt ý niệm của hình tượng, đó là kí hiệu biểu tượng. Qua đó đi cùng phong
cách tác phẩm, đồ họa chữ cũng chuyển biến và hoàn thiện cùng các trào lưu
nghệ thuật thế giới. Phát huy bản sắc mỹ thuật truyền thống trong không gian
nghệ thuật hiện đại nhằm phù hợp với cảm quan nghệ thuật công chúng Việt
Nam xuyên qua từng giai đoạn lịch sử. Kiểu thức đồ họa chữ ở thời kỳ này
được các họa sỹ tiếp nhận bút pháp ấn tượng, khoáng đạt của trường phái Ấn
tượng, Tân cổ điển điển cho lối tạo hình mảng, khối chắc khỏe của chủ nghĩa
Hiện thực Xã hội chủ nghĩa được dung hòa vào phong cách dân gian mang
nhiều yếu tố của thể thức ước lệ… chủ yếu là khắc nét đen và tô màu. Lối bố
cục đơn tuyến bình đồ mang tính đặc thù của đồ họa tranh dân gian được các
họa sỹ TCĐ Việt Nam dung hòa với tính chất đặc trưng và đầy khả năng phô
diễn của hội họa phương Tây trong giải pháp tranh khắc gỗ đã tạo được hiệu
quả thị giác mạnh trong đồ họa chữ. Một số kiểu chữ được bố cục đa dạng
cho thấy độ phân cấp rõ ràng trong trong từng chức năng của tác phẩm. Thêm
vào đó, gam màu truyền thống của tranh dân gian với những hòa sắc đặc
trưng vàng tươi, hung nâu, xanh lá cây…trầm thẫm, đến đây đã được gia tăng
sự bắt mắt đầy ấn tượng của các mảng màu nguyên sắc mạnh mẽ của đồ họa
chữ trong TCĐ. Phương pháp hòa sắc trên nền tảng khoa học thị giác, hiệu
quả ảo giác màu tạo ra do đan xen nét và mảng cho hiệu quả mạnh mẽ, huyền
ảo như ở tranh sơn dầu đã dung hợp vào kỹ thuật vờn màu biểu tả truyền
thống dân tộc, tác dụng đến hiệu quả bất ngờ của tác phẩm và đặc biệt là
thông điệp của đồ họa chữ.
Bên cạnh những thành tố đã nêu, ở mỗi giai đoạn từ hình thành và phát
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triển của TCĐ Việt Nam 1945 – 2015, chất liệu có ảnh hưởng phần lớn đến
phương thức thể hiện, làm thay đổi trong tính nhận diện phong cách cơ bản
của nó. Nét đặc trưng được tạo ra trong phương thức tạo hình theo tranh khắc
gỗ luôn được vận dụng sáng tạo ở từng giai đoạn và phát huy gần như xuyên
suốt chặng đường phát triển của TCĐ Việt Nam. Khẳng định tài năng của các
họa sỹ trong quá trình tiếp nhận thành tựu của nghệ thuật phương Tây và vốn
quý của nghệ thuật dân gian dân tộc của dòng tranh khắc gỗ.
Cùng với hình tượng, các hình thức biểu đạt đồ họa chữ trong TCĐ
Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015 cho thấy rõ rằng, bản thân đồ họa chữ có sự
chuyển biến và kế thừa các giá trị thẩm mỹ dân gian dân tộc trong vận dụng
những kinh nghiệm thế giới. Đồ họa chữ đã góp phần không nhỏ vào việc làm
nên tính dân tộc và tình hiện đại của TCĐ Việt Nam. Ở mỗi thời kỳ của TCĐ
tính dân tộc và tính hiện đại ấy đều có nét riêng, phản ánh các đặc trưng thời
đại và cũng phản ánh sát sao quá trình lịch sử của mỹ thuật hiện đại Việt
Nam. Để đúc kết điều này, dựa vào luận điểm về: “Tính dân tộc và tính quốc
tế trong nghệ thuật” của NNC Nguyễn Hồng Đào trong Giáo trình mỹ học
(2015), ta rút ra rằng: “Nghệ thuật do quần chúng nhân dân lao động sáng tạo,
do đó, bất cứ thời đại nào cũng có thể là nền tảng sản sinh văn hóa nghệ thuật.
Xét cho cùng, điều đó đã truyền sức sống và bản sắc dân tộc vào mọi hoạt
động sáng tạo chuyên nghiệp trong một số bộ môn nghệ thuật” [19, tr.134].
Tiểu kết
Chương 3 của luận án tập trung bàn luận và nhận định về đồ họa chữ
trong TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015. Trong đó chú trọng đến việc làm
rõ tương quan các mối quan hệ biện chứng giữa yếu tố thành phần với các yếu
tố khác trong tổng thể tác phẩm – cụ thể là giữa đồ họa chữ với phần hình
trong TCĐ. Đồ hoạ chữ được nhận diện trong mối quan hệ tương đồng và
tương phản với hình qua bút pháp tạo hình, màu sắc của một tổng thể bố cục.
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Qua nghiên cứu tác phẩm cho thấy, mối quan hệ tương đồng chiếm
phần lớn và cũng là thể hiện nguyên tắc tạo sự nhất quán hài hòa của tác
phẩm trong sáng tác mỹ thuật nói chung. Một số không nhỏ trường hợp TCĐ
biểu hiện mối quan hệ tương phản giữa đồ họa chữ và hình thể, hình tượng.
Đó là thủ pháp cũng khá phổ biến trong sáng tác TCĐ nhằm tạo sự kích thích
thị giác mạnh, hướng đến tiếp nhận thông điệp tác phẩm một cách nhanh và
ấn tượng. Đặc điểm của đồ họa chữ và những chuyển biến qua từng thời kỳ
ngắn của TCĐ cũng được bàn luận và chỉ rõ ở đây. Trong đó nổi lên được dấu
hiệu biểu hiện điển hình của các dạng thức đồ họa chữ ở mỗi giai đoạn lịch sử
TCĐ từ 1945 đến 2015. Các dạng thức biểu hiện của đồ họa chữ cũng phản
ánh diễn trình tiếp thu, học tập kinh nghiệm sáng tác TCĐ của các nước khác,
qua đó dấu hiệu của yếu tố nội sinh và ngoại sinh hòa quyện trong mỗi tác
phẩm TCĐ Việt Nam được thấy rõ. Khác với văn hóa, quá trình giao lưu tiếp
biến mỹ thuật chủ yếu theo hướng tự nguyện làm nảy sinh loại hình mới, xuất
hiện thể loại mới, chất liệu mới, kỹ thuật tạo hình mới. Từ đó dẫn tới chuyển
biến phong cách, thay đổi quan niệm thẩm mỹ, nội dung phản ảnh….Đó là
con đường kế thừa, tiếp thu mang tính biện chứng, thâm nhập, học hỏi và làm
giàu cho nghệ thuật của mình bằng quá trình chuyển đổi về “lượng” và “chất”
trong TCĐ Việt Nam.
Từ kết quả này, luận án xác định giá trị nghệ thuật trong mối quan hệ
biện chứng giữa hai yếu tố tạo hình vừa thống nhất lại vừa khác biệt trong tác
phẩm. Tất cả những đặc điểm riêng, sự chuyển biến của TCĐ ở mỗi thời kỳ
đều tạo ra hệ giá trị riêng của đồ họa chữ trong đó. Đó là những giá trị nổi bật
của đồ họa chữ, góp phần làm tăng tính liên tưởng và tính biểu tượng của tác
phẩm TCĐ, đóng góp trực tiếp vào hình thành tính dân tộc và tính thời đại
của thể loại đồ họa mang nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động cho các vấn đề
chính trị, xã hội, văn hóa ở Việt Nam. Các giá trị cốt lõi của mỹ thuật dân
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gian truyền thống được khơi dậy trong ý thức kế thừa để hòa nhập cùng dòng
chảy chung của mỹ thuật hiện đại. Đó chính là nhân tố để TCĐ Việt Nam
được nhận định không chỉ ở nội dung tuyên truyền cho Cách mạng Việt Nam
mà còn là tác phẩm nghệ thuật có giá trị truyền thống ẩn trong tính hiện đại.
Qua đó giá trị nghệ thuật được nâng lên và gia tăng giá trị tuyên truyền của
TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015.
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KẾT LUẬN
Đề tài của luận án hướng tới mục tiêu làm rõ những giá trị của đồ họa
chữ trong hệ giá trị của TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015 thông qua
những minh chứng thực tiễn và kiến giải khoa học. Từ đó bổ sung vào phần
khuyết thiếu bấy lâu nay trong nghiên cứu về TCĐ Việt Nam nói riêng, cho
chuyên ngành lý luận và lịch sử mỹ thuật nước ta nói chung. Bên cạnh đó,
việc tổng hợp phân tích, nghiên cứu các hình thức biểu đạt của đồ họa chữ ở
TCĐ Việt Nam để nhìn nhận lại tính kế thừa, phát huy giá trị bản sắc dân tộc
trong sáng tác của các họa sỹ trước đây. Từ đó đúc rút kinh nghiệm cho lớp
họa sỹ trẻ hiện nay trong áp dụng những nền tảng công nghệ hình ảnh mới
cho sáng tác TCĐ, đặc biệt ở vấn đề sử dụng và sáng tạo đồ họa chữ.
Phát hiện, phân tích, kiến giải và đánh giá được các dạng thức biểu
hiện, mối quan hệ với các yếu tố tạo hình khác và đặc biệt là giá trị của đồ
họa chữ trong TCĐ là hướng nghiên cứu của đề tài luận án Đồ họa chữ trong
tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015. Qua đó chứng ming rằng, đồ
họa chữ trong TCĐ Việt Nam có biểu hiện kí hiệu đồ họa ẩn dưới các dạng
thức thông tin ngôn ngữ, biểu hình và kiến tạo biểu tượng. Đồng thời, cho
thấy yếu tố này có sự chuyển biến linh hoạt, uyển chuyển ở mỗi phân đoạn
cùng phong cách tác phẩm trong nhiệm vụ tuyên truyền. Kết quả nghiên cứu
của đề tài được thể hiện qua các điểm chính sau:
1. Luận án đã tiếp nhận được một số luận điểm khoa học liên quan đến
trọng tâm nghiên cứu từ quá trình phân tích và nhận định các công trình
nghiên cứu về đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam. Theo đó, vận dụng vào hệ
thống cơ sở lý luận cho giả thuyết nghiên cứu của luận án nhằm thỏa mãn câu
hỏi nghiên cứu đề tài luận án.
2. Việc chiết tách một yếu tố tạo hình là chữ trong một thể loại đồ họa
TCĐ và luận giải những biểu hiện kí hiệu đồ họa là vấn đề nghiên cứu của đề
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tài luận án. Vì vậy, luận án đã thiết lập được khái niệm đồ họa chữ trong tác
phẩm TCĐ Việt Nam và giới thuyết, thuật ngữ liên quan đến đồ họa chữ
nhằm xác định chính xác vấn đề, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.
3. Bàn luận chuyên sâu và đánh giá được các giá trị nghệ thuật của khả
năng biểu hiện kí hiệu đồ họa chữ qua từng dạng thức, ở từng đề tài, trong từng
TCĐ Việt Nam giai đoạn từ 1945 – 2015. Chứng minh quá trình xuất hiện,
định hình và phát triển đồ họa chữ thăng trầm cùng TCĐ Việt Nam và hòa
cùng dòng chảy chung của nền nghệ thuật dân tộc thời Hiện đại. Theo đó, đề
tài luận án đã nâng giá trị nghệ thuật của chữ - đồ họa chữ lên một thứ bậc
mới trong TCĐ Việt Nam. Nó được xem xét một cách logic, biện giải bằng
những cơ sở khoa học trên cả hai khía cạnh ứng với hai chức năng cơ bản của
ngôn ngữ (chữ thông tin) và hình tượng nghệ thuật (đồ họa chữ). Đặc biệt
trong khía cạnh thứ hai đồ họa chữ cần phải bao hàm được nét đặc trưng vừa
có tính tương đồng và khác biệt của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam khi đối
chiếu với các thể loại, loại hình đồ họa khác. Qua đó cho thấy được nhiều hơn
những gì đã từng tích tụ nên giá trị của TCĐ Việt Nam so với những nghiên
cứu đi trước. Phát hiện được hệ thống tín hiệu đồ họa của chữ có tính đặc
trưng trong TCĐ Việt Nam về tạo hình, bố cục và màu sắc diễn biến qua một
số chủ đề tiêu biểu, ứng với từng phân đoạn lịch sử mỹ thuật Viêt Nam. Đây
chính là tính mới của luận án đã được phân tích và biện giải.
4. Luận án nhận định được giá trị nghệ thuật trong mối quan hệ giữa đồ
họa chữ với phong cách tác phẩm thông qua hiệu quả tuyên truyền của TCĐ
Việt Nam. Từ đó nhận diện được rõ ràng hiệu quả thông điệp được biểu hiện
qua tính tương đồng và sự khác biệt trong giải pháp tạo dựng tác phẩm.
5. Đề tài luận án đánh giá được đặc điểm giá trị nghệ thuật của đồ họa
chữ trong kết quả về tính kế thừa yếu tố nội sinh và tiếp thu yếu tố ngoại sinh
của họa sỹ vẽ TCĐ Việt Nam xuyên qua từng lát cắt trong tiến trình phát triển
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của dòng TCĐ trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Nhận định được giá
trị nghệ thuật, có hướng khai mở cho những ý tưởng về tư duy sáng tác TCĐ
Việt Nam ở thời kỳ đương đại.
6. Qua kết quả nghiên cứu, cho thấy đặc điểm nghệ thuật có phần khác
biệt giữa đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam với đồ họa chữ trong TCĐ nước
ngoài trong phương pháp so sánh, đối chiếu và nhận diện.
Tóm lại, giá trị nghệ thuật của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam giai
đoạn 1945 - 2015 là vấn đề trọng tâm cần phải được làm rõ trong hướng
nghiên cứu của luận án. Việc nhìn nhận và kết luận những gì đạt được trong
thành tựu TCĐ Việt Nam do yếu tố đồ họa chữ đem lại là điểm nổi trội. Tuy
nhiên, ở một số tác phẩm đã tồn tại những hạn chế nhất định, nhưng không
làm suy giảm đến những thành tựu trong tác phẩm. Kết quả nghiên cứu cho
thấy, đồ họa chữ cùng với những thành tố tạo hình trong TCĐ Việt Nam được
các thế hệ họa sỹ khai thác, kết hợp một cách đa dạng, sáng tạo làm nên nét
đặc trưng về tạo hình, tổ chức bố cục và thông điệp màu sắc trong tuyên
truyền, cổ động. Cho thấy hệ giá trị của lý thuyết kí hiệu học trong áp dụng để
bóc tách một yếu tố tạo hình thuộc nghệ thuật đồ họa như chữ và làm cho nó
tỏ rõ tầm quan trọng trong không gian truyền tải thông điệp thị giác đồ họa.
Trong không gian này, đồ họa chữ tồn tại và hoạt động dưới các dạng thức kí
hiệu. Nghĩa là sử dụng các thủ pháp tạo hình của nghệ thuật đồ họa để can
thiệp vào con chữ thúc đẩy chúng tiến gần đến hình tượng nghệ thuật đồ họa
đặc biệt. Tuy nhiên, không phải bất kỳ phương cách nào cũng đều đem đến sự
thành công trong mọi trường hợp. Một số đó đã tác động đến giá trị thẩm mỹ
và hiệu quả tuyên truyển do bố cục chữ chưa phù hợp, đồ họa chữ trong một
số TCĐ Việt Nam chưa được dễ dàng trong nhận diện và điều hướng đọc
hoặc do màu sắc chữ không phù hợp. Ngoài ra, sự tác động gián tiếp của nội
dung đề tài cũng làm cho già trị thẩm mỹ bị lu mờ.
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Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án còn chắc hẳn còn tồn tại những
khuyết điểm nhất định. Tuy nhiên, đề tài luận án có thể gợi mở những hướng
nghiên cứu chuyên sâu ở các yếu tố tạo hình đồ họa, tìm kiếm những hệ thống
lý thuyết, cơ sở lý luận nhằm làm sáng rõ những dấu hiệu, tín hiệu ẩn chứa kí
hiệu đồ họa làm nên hệ giá trị nhận diện nét đặc trưng cho từng thể loại, loại
hình tác phẩm TCĐ Việt Nam. Điều này nhằm làm sâu sắc và gia tăng chất
lượng hơn nữa của từng yếu tố tạo hình cho những tác phẩm nghệ thuật trong
giá trị nội hàm của nó mà đồ họa chữ là một điển hình cụ thể. Góp phần cho
TCĐ Việt Nam không chỉ có sức ảnh hưởng ở thời đại này, mà còn trải dài
theo không gian và thời gian, có thể trở thành di sản chung của nhân loại. Ý
tưởng này của luận án có thể là tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo về đồ
họa chữ trong các thể loại và loại hình đồ họa khác.
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6. Ty thông tin trung ương, Quân dân du kích luyện tập ráo riết,
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8. Ty thông tin tỉnh Tuyên Quang, Tổng phản công, (1950).
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13. Trần Việt Sơn - Hăng hái đi dân công phục vụ tiền tuyến, (1960).
Nguồn ảnh: [4]
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(Hình bên trái - Lý thuyết Gestalt và quy luật “điều hướng đọc”)
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16. Ngô Mạnh Lân, Tiến lên toàn thắng ắt về ta, (1968). Nguồn ảnh: [4]
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17. Lê Lam - Quân đội ta…(1968). Nguồn ảnh: [4]

18. Duy Khải - 2000 máy bay rơi trên miền Bắc, (1970). Nguồn ảnh: [4]
(Hình bên trái - Lý thuyết Gestalt và quy luật “biểu đồ thị giác”)
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20. Nguyễn Thụ - Huy Oánh - Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, (1972).
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22. Thanh Liêm - Mùa xuân sum họp, (1975). Nguồn ảnh: [4]

190

23. Huỳnh Phương Đông - Tấn công – nổi dậy, tấn công, (1975).
Nguồn ảnh: [30]
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24. Tố Liên - Mừng tổ quốc thống nhất, (1976). Nguồn ảnh: [4]
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25. Lê Đức Lai - Mùa xuân vĩnh viễn, (1976). Nguồn ảnh: [3]

26. Trần Từ Thành - Độc lập thống nhất, hòa bình hạnh phúc, (1976).
Nguồn ảnh: [4]
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27. Lê Viết Sử - Diệt bướm là trừ tận gốc, (1977). Nguồn ảnh: [4]

28. Mai Khanh – Lê Thiệp - Muốn cho lúa tốt, làm nhiều bèo dâu, (1978).
Nguồn ảnh: [4]
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29. Lai Thành - Sản xuất nhiều gang, (1978).
Nguồn ảnh: [4]

30. Quốc Thái - Bám biển sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, (1978).
Nguồn ảnh: [3]
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31. Nguyễn Công Độ - Việt Nam, (1979). Nguồn ảnh: [4]

32. Huỳnh Văn Thuận - Tình đoàn kết Việt Nam – Lào – Campuchia, (1987).
Nguồn ảnh: [3]
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33. Lai Thành - Bác Hồ vĩ đại người sáng lập và rèn luyện Đảng sống mãi
trong sự nghiệp của chúng ta, (1995). Nguồn ảnh: [3]

34. Trần Thế Vinh - Không có gì quý hơn độc lập tự do, (1995).
Nguồn ảnh: [3]
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35. Huỳnh Văn Mười - Hội khỏe phù đổng, (2000). Nguồn ảnh: [3]

36. Đỗ Mạnh Cương - Tình hữu nghị việt nam – cu ba đời đời bền vững,
(2001). Nguồn ảnh: [29]
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37. Nguyễn Việt Cường - APEC Việt Nam 2006 – Hướng tới một cộng đồng
năng động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng, (2006). Nguồn ảnh: [1]

38. Đoàn Văn Thành - APEC Việt Nam 2006, hòa bình-phát triển-ổn địnhthịnh vượng-ấm no, (2006). Nguồn ảnh: [1]
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39. Nguyễn Thành Nam (tác giả luận án - NCS) - Học tập và làm việc theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, (2010). Nguồn ảnh: [Tác giả - giải nhất thi
vẽ TCĐ “Mừng sinh nhật Bác Hồ”, do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức]

40. Đỗ Văn Dũng Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ X1, (2010).
Nguồn ảnh: [86]
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41. Hoàng Chất - Đây Trường Sa, kia Trường Sa, (không rõ năm sáng tác).
Nguồn ảnh: [86]
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Đồ họa chữ với dạng thức biểu hiện gợi hình

42. Huy Toàn - 10 chiến thắng Điện Biên Phủ, (1965). Nguồn ảnh: [4]

43. Duy Khải - Bắn rơi 1500 máy bay Mỹ, (1966). Nguồn ảnh: [4]
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44. Phan Thông - 5 tấn (không rõ năm sáng tác). Nguồn ảnh: [4]

45. Lê Văn Hiệp - 4000 máy bay bắn rơi trên miền Bắc, (1972).
Nguồn ảnh: [4]
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46. Huỳnh Văn Thuận - Tự hào, (1973). Nguồn ảnh: [4]

47. Lê Bá Dũng - Thừa thắng xông lên, (1974). Nguồn ảnh: [4]
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48. Nguyễn Đăng Phú - Nước, yếu tố hàng đầu của lúa, (1975).
Nguồn ảnh: [4]

49. Minh Thông - Luận cương đến với Bác Hồ, (1978). Nguồn ảnh: [4]

204

50. Thành Tô - Tất cả để xây dựng CNHX, (1980). Nguồn ảnh: [4]

51. Không rõ tác giả - Bảo vệ tài sản XHCN, (1982). Nguồn ảnh: [4]
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52. Phan Hoài Phi - Để có nhiều điệncho CNXH, (1982). Nguồn ảnh: [3]

53. Nguyễn Thị Tâm - Hòa bình hữu nghị, (1984). Nguồn ảnh: [3]
(Hình bên trái - Lý thuyết Gestalt và quy luật “khoảng cách”)
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54. Đỗ Xuân Doãn - Vì tổ quốc XHCN, (1986). Nguồn ảnh: [3]

55. Nguyễn Du - Unesco – thập kỷ phát triển văn hóa, (1993). Nguồn ảnh: [3]
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56. Nguyễn Xuân Nghị - 50 năm thành lập QĐND Việt Nam 1994 –Bảo vệ
vững chắc thành quả Cách mạng, (1994). Nguồn ảnh: [3]

57. Trần Mai - Kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN
22/12/1944-22/12/1994, (1994). Nguồn ảnh: [3]
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58. Nguyễn Du - Kỷ niệm 50 năm Liên hợp quốc 1945 – 1995, (1995).
Nguồn ảnh: [3]

59. Lê Biết - Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, (1996).
Nguồn ảnh: [3]
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60. Nguyễn Thiện - Hãy cảnh giác, (1996). Nguồn ảnh: [3]

61. Huy Chương - Đốt cháy bản thân, thiêu cả gia đình, (1996).
Nguồn ảnh: [3]
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62. Huỳnh Văn Mười - 45 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 1999 (thế kỷ 21),
(1999). Nguồn ảnh: [4]

63. Nguyễn Duy Nhất - 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, (1999).
(Hình bên trái - Lý thuyết Gestalt và quy luật “nhấn mạnh”)
Nguồn ảnh: [4]
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64. Trần Văn Quân - Ma túy AIDS, (1999). Nguồn ảnh: [4]

65. Phạm Tam - Kỉ niệm lần thứ 54 ngày thành lập phong trào hòa bình thế
giới (26/4/1949 -2003). Nguồn ảnh: [tác giả - giải nhì, do Hội LH các tổ chức
hòa bình – Hội mỹ thuật Việt Nam tổ chức]

212

66. Vũ Hữu Trạch - 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử
vàng, (2004). Nguồn ảnh: [4]
(Hình bên trái - Lý thuyết Gestalt và quy luật “liên tục”)

67. Hoàng Hữu Nguyên - Aseam5 2004, vì hòa bình tự do và phát triển,
(2004). Nguồn ảnh: [2]
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68. Tác giả luận án - Chào mừng Đại hội lần IX, công đoàn TP.HCM, (2009).
Nguồn ảnh: [Tác giả - giải khuyến khích cuộc thi vẽ TCĐ, do Hội Mỹ thuật
TP.HCM tổ chức]

69. Artbook - 65 năm - Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 –
22/12/2009, quyết chiến, quyết thắng, (2009). Nguồn ảnh: [Artbook]
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70. Uyên Huy - Trung Quốc phá hoại hòa bình Biển Đông, (2014).
Nguồn ảnh: [86]

71. Đức Trí - Kỉ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, (2014).
Nguồn ảnh: [6]

215

72. Chu Đức Tiến - Tuổi trẻ hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới,
(2016). Nguồn ảnh: [6]

73. Nguyên Thành Nam (tác giả luận án – NCS - giải nhì) - Quốc hội khóa
XIII, (2013). Nguồn ảnh: [86]
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74. Phạm Tam - Quốc hội khóa XIII, (2013). Nguồn ảnh: [86]

75. Ngân Khánh - Hoàng Sa, Trường Sa
không thể tách rời lãnh thổ của Việt Nam, (2014). Nguồn ảnh: [86]
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76. Nguyễn Chí Tình - 2/9/1945-2/9/15, (2015). Nguồn ảnh: [6]

77. Lê Quang Lợi - Đường Trường sơn, (2010-2016). Nguồn ảnh: [6]
(Hình bên trái - Lý thuyết Gestalt và quy luật “đồng dạng”)
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Đồ họa chữ với dạng thức kiến tạo hình tượng, biểu tượng

78. Cổ Tấn Long Châu - Nhân nghĩa thắng hung tàn, (1980). Nguồn ảnh: [86]

79. Ngô Quang Nam - We the peoples of the United Nations, (1995).
Nguồn ảnh: [3]
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80. Tác giả luận án-NCS-giải nhất, 300 năm Sài Gòn -TP.HCM do Tổng Cty
BCVT Việt Nam tổ chức, (1998). Nguồn ảnh: [86]
(Hình bên trái - Lý thuyết Gestalt và quy luật “chyển đổi”)

81. Trần Mai - Việt Nam – Hồ Chí Minh, (2000). Nguồn ảnh: [4]
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82. Đặng Hướng - Đảng lấy dân làm gốc, (2000). Nguồn ảnh: [3]
(Hình bên trái - Lý thuyết Gestalt và quy luật “khép kín”)

83. Phan Dư - Đảng là lẽ sống, (2000). Nguồn ảnh: [4]
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84. Bùi Đức Huy - Kỉ niệm 70 năm nước CHXHCN Việt Nam
2/9/1945-2015, (2015). Nguồn ảnh: [6]

85. Hoàng Minh Đức - Đại hội XII – Đảng CSVN, (2015 2016).
Nguồn ảnh: [6]
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Phụ lục 2
NỘI DUNG PHỎNG VẤN SÂU
Những người hội đủ các yếu tố về chuyên môn, kinh nghiệm và năng
lực sư phạm để có thể nhìn nhận, bàn luận, đánh giá về giá trị trên cả hai mặt
tuyên truyền và thẩm mỹ của tranh cổ động (TCĐ) Việt Nam. Chính bởi họ
vừa là nhà nghiên cứu, người sáng tác, vừa là giám khảo và cũng là những
giảng viên cốt cán của các trường Đại học trong sứ mệnh đào tạo cho các thế
hệ hiện tại và tương lai về phương pháp sáng tác thể loại đồ họa đặc biệt này.
5.1. Phỏng vấn 1:
Thông tin đối tượng phỏng vấn
- Giáo sư-Tiến sỹ Trương Quốc Bình, năm sinh: 1951
- ĐT 0913524945; 0902079270, Email: truongquocbinh2017@gmail.com
- Nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ năm 2003-2009
- Quản lý sưu tập tranh cổ động Việt Nam; Phối hợp lựa chọn tranh cổ đông
đi triển lãm trong nước và nước ngoài.
- Giảng viên cơ hữu đào tạo sau Đại học, Viện VHNT Quốc gia Việt Nam.
Nội dung phỏng vấn
1. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ
thuật thế giới trong quá trình hình thành và phát triển cho đến nay?
Trả lời:
Trong suốt 100 năm của thế kỷ XX, thiết kế đồ họa (Graphic design) nói
chung và TCĐ nói riêng đã có mặt ở Việt Nam, và tùy theo điều kiện, biến
động xã hội mà nó được sử dụng tương 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 như Sài Gòn, Hà Nội từ những năm 1900 – 1945. Trong thời kỳ đó
xu hướng dân tộc và xu hướng ảnh hưởng văn hóa Pháp tương đối rõ ràng, và
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được các họa sĩ từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tạo ra những hình
thức mới vừa mang tính dân tộc vừa mang tính hiện đại, như các thiết kế bìa
sách, tạp chí, minh họa sách báo của Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Trần
Văn Cẩn, Nguyễn Đỗ Cung…Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thiết kế đồ
họa, đặc biệt là sự bùng nổ của các loại TCĐ mang một tinh thần mới phục vụ
cho kháng chiến kiến quốc, ý nghĩa thương mại trong các thiết kế đồ họa thời
đó mất hẳn, thay vào là những ý nghĩa chính trị xã hội. Trong thời kỳ xây
dựng CNXH và chống Mỹ cứu nước, các loại TCĐ chính trị xã hội rất phát
triển và phổ biến trở hành công cụ hữu hiệu của sự nghiệp cách mạng của
toàn thể dân tộc. Sau thời kỳ đổi mới và mở cửa, với nền kinh tế thị trường
thay thế cho nền kinh tế bao cấp, thì tốc độ phát triển của thiết kế đồ họa nói
chung và TCĐ nói riêng đã tăng đến chóng mặt, nhưng cũng sau thời kỳ này
thì tinh thần nghệ thuật dân tộc đã không còn độc quyền và chi phối các thiết
kế đồ họa như trước. 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. Nhưng 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, nhưng đến mãi năm 1985
mới có những bảng điện tử cỡ lớn.
2. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Trong TCĐ Việt Nam, chữ có chức năng như thế nào và tạo nên những nét
đặc trưng gì? Đặc biệt là khi so sánh với TCĐ các nước khác trên thế giới?
Trả lời:
Cùng với hình ảnh, chữ là bộ phận quan yếu của tranh cổ động, tạo nên
ngôn ngữ đăc thù của tranh cổ động. Theo chúng tôi, cho đến nay, tại nhiều
nước tiên tiến trên thế giới, từ lâu việc sử dụng chữ- ngoài chức năng ngôn
ngữ- đã được thừa nhận như một bộ môn nghệ thuật đặc thù, có chỗ đứng
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ngang bằng với các môn nghệ thuật thị giác khác. Đã có trường phái nghệ
thuật đi chuyên sâu vào việc nghiên cứu giá trị thẩm mỹ tự thân của chữ với
tên gọi Typography và được dịch sang tiếng Việt là Nghệ thuật chữ (NTC).
Như mọi người đã biết, trong tiến trình lịch sử dài lâu ở nước ta, NTC,
đặc biệt là các loại chữ Hán, Nôm, đã xuất hiện từ khá sớm. Cho đến nay, nó
vẫn đóng vai trò như một yếu tố không thể tách rời đối với một số lĩnh vực
nghệ thuật đặc thù gắn liền với các công trình kiến trúc, nội thất (chữ trên các
hoành phi, câu đối, trên cổng chùa, đình làng, cổng chào, lăng tẩm, văn bia, cột
trụ…), thậm chí các kiểu dáng chữ “Đinh”, chữ “Công” hay “nội Công, ngoại
Quốc” đã được lấy làm cảm hứng cho kiến trúc mặt bằng của một số ngôi chùa
xây trong thời kỳ phong kiến. Ngay cả những kiến trúc hiện đại như dinh Độc
Lập ở TP. Hồ Chí Minh cũng có sự khai thác từ một số kiểu thức chữ Hán, đó
là: Toàn thể bình diện của dinh làm thành hình chữ “Cát”. Mặt trước toàn bộ
bao lơn lầu 2 và lầu 3 kết hợp với mái hiên lối vào chính cùng 2 cột bọc gỗ phía
dưới mái hiên tạo thành hình chữ “Hưng”.
Ngoài ra chữ còn tồn tại trên các bộ tranh dân gian Đông Hồ, Hàng
Trống với mục đích làm rõ nghĩa cho tranh, hay còn được nhắm tới như là đối
tượng để sáng tạo trong nghệ thuật thư pháp chữ Hán và chữ Quốc ngữ.
Như vậy, ở các các trường hợp nói trên “chữ” đã trở thành đối tượng
của nghệ thuật. Chữ không chỉ có vai trò làm rõ nghĩa, mà còn có tác dụng như
một thành tố làm tăng giá trị thẩm mỹ cho tác phẩm.
Hiện nay, NTC được ứng dụng rất đa dạng và có vai trò quan trọng đối
với nhiều lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng như: thiết kế bao bì, logo, tem, quảng cáo
đa phương tiện, phim ảnh, bích chương, poster, graffiti…, nhưng rõ nét nhất là
lĩnh vực thiết kế tranh cổ động bởi đặc trưng, số lượng, sự tinh tế và mật độ
chiếm chỗ của chữ trên diện tích của các loại hình TCĐ.
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Rõ ràng là, cùng với hình ảnh và màu sắc thì NTC cũng là một thành tố mỹ
thuật quan trọng cần được quan tâm vì chữ là phương tiện chuyển tải đầu tiên
về nội dung tác phẩm đến công chúng. Một TCĐ có thể không cần hình minh
họa nhưng chữ thì bắt buộc phải có.
3. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
“Đồ họa chữ (những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa) trong TCĐ
Việt Nam giai đoạn từ 1945 (là kênh tuyên truyền của Đảng ta và định hình
rõ phong cách) đến nay được biểu hiện thông qua các dạng thức kí hiệu đồ
họa như là: chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa thông tin ngữ nghĩa (đóng vai
trò là tiêu đề, khẩu hiệu, phụ chú…) để tạo ra thông điệp truyền thông, chữ có
thể đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa gọi là kí hiệu
đồ họa biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu tượng khi được
cài gắn thêm ý ẩn dụ nào đó”.
Trả lời:
Tôi đồng tình với những nhận xét:
“Đồ họa chữ (những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa) trong TCĐ
Việt Nam giai đoạn từ 1945 (là kênh tuyên truyền của Đảng ta và định hình
rõ phong cách) đến nay được biểu hiện thông qua các dạng thức kí hiệu đồ
họa như là: chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa thông tin ngữ nghĩa (đóng vai
trò là tiêu đề, khẩu hiệu, phụ chú…) để tạo ra thông điệp truyền thông, chữ có
thể đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa gọi là kí hiệu
đồ họa biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu tượng khi được
cài gắn thêm ý ẩn dụ nào đó”.
4. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình tượng trong TCĐ
Việt Nam có tính biện chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy thủ pháp tạo
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hình, giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông điệp màu sắc tác
phẩm của họa sỹ.
Trả lời:
Nhìn chung TCĐ Việt Nam thể hiện trong lối tư duy thủ pháp tạo hình,
giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông điệp, trong đó NTC đã
có những vai trò sau đây:
Về cấu trúc, chữ được thiết kế với nét trang trí, mỏng, nhỏ nhưng rất rõ,
tinh vi và chi tiết. Việc kết hợp nét đứt, nét ảo, nét liên tưởng… cùng những
quy luật thị giác của nghệ thuật tạo hình để bổ sung thêm thông điệp cho nội
dung chữ được áp dụng thường xuyên. Đã xuất hiện hướng thiết kế gây cảm
giác xa gần theo phối cảnh châu Âu cùng việc vận dụng nguyên lý không gian
trong nghệ thuật tạo hình để làm chữ “nổi khối” trên mặt phẳng. Về nhịp điệu,
việc đảo hướng, tạo chồng lấn, xen kẽ trong sắp xếp đường chữ cùng sự phá
cách so với giai đoạn trước được thể hiện thông qua khai thác khoảng cách giữa
các từ, chữ, hàng, dấu. Kết hợp vẽ, ghép chi tiết, hình ảnh, biểu tượng… vào bộ
phận chữ nhằm tăng độ hấp dẫn và tín hiệu của thông tin. Về màu sắc, chữ được
xử lý thể hiện với các hiệu ứng tạo chất liệu khác nhau. Dùng nhiều màu
trong một chữ, một từ hay chuyển đậm nhạt bề mặt.
Trả lời:
Tôi đồng tình với những nhận xét:
Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong
TCĐ Việt Nam có tính biện chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy thủ
pháp tạo hình, giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông điệp
màu sắc tác phẩm của họa sỹ.
5. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
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“Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật dân tộc và kết quả của quá trình giao
lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt và đặc trưng nổi
trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với TCĐ nước ngoài?
Trả lời:
Tôi đồng tình với những nhận xét:
“Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật dân tộc và kết quả của quá trình giao
lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt và đặc trưng nổi
trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với TCĐ nước ngoài”.
6. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Đồ họa chữ chuyển biến như thế nào trong quá trình phát triển TCĐ Việt
Nam từ 1945 đến hiện tại?
Trả lời:
Về cơ bản, trong quá trình phát triển TCĐ Việt Nam từ 1945 đến nay,
ĐHC đã có những chuyển biến cho phù hợp với những đặc trưng của từng
thời kỳ thông qua chủ đề, nội dung tuyên truyền, hình thức nghệ thuật…
- Kháng chiến chống Pháp.
- Xây dựng CNXH ở miền Bắc và sự nghiệp thống nhất đất nước.
- Đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ và giải phóng miền Nam
- Đổi mới đất nước, Hội nhập quốc tế.
Đáng lưu ý là những dấu ấn của kỹ thuật công nghệ vào NTC trong
những thập kỷ gần đây là rất rõ ràng. Có thể nói các phần mềm đồ họa đã giúp
họa sỹ tiết kiệm thời gian trong mọi khâu của tiến trình sáng tạo và thiết kế.
Nhờ tiến bộ của khoa học, nên NTC được sử dụng trong TCĐ cũng được thay
đổi triệt để và có nhiều sáng tạo. Đã xuất hiện nhiều kiểu chữ mới, đẹp, truyền
tải được các giá trị thẩm mỹ truyền thống mà vẫn hài hòa với tư duy thiết kế
hiện đại.
7. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
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Việc nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của Đồ họa
chữ trong TCĐ Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn không?
Trả lời:
Cho đến nay, đã có không ít công trình nghiên cứu liên quan tới chữ,
NTC, góp phần quan trọng trong việc sưu tầm, cung cấp thông tin, tạo ra góc
nhìn đa diện về đối tượng nghiên cứu. Tuy nhiên, vẫn chưa có công trình
khoa học nào đi sâu nghiên cứu chuyên biệt về Đồ họa chữ trong TCĐ Việt
Nam. Do đó tôi cho rằng đề tài Đồ họa chữ trong tranh cổ động Việt Nam
giai đoạn 1945 – 2015 của NCS Nguyễn Thành Nam là hết sức cần thiết
nhằm nghiên cứu dưới góc nhìn mỹ thuật học với mục tiêu làm rõ những giá
trị của NTC trong vai trò là yếu tố của sự chuyển biến cùng phong cách TCĐ
Việt Nam giai đoạn từ 1945 - 2015.
5.2. Phỏng vấn 2:
Thông tin đối tượng phỏng vấn
- Nhà giáo nhân dân-Tiến sỹ Trương Phi Đức, năm sinh: 1957
- ĐT: 0903 876 081, Email:phiductruong@gmail.com
- Nguyên Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
- Giảng viên Lý luận mỹ thuật
Nội dung phỏng vấn
1. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ
thuật thế giới trong quá trình hình thành và phát triển cho đến nay?
Trả lời:
“Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các trào lưu
nghệ thuật thế giới trong quá trình hình thành và phát triển (đặc biệt là ảnh
hưởng quá trình phát triển của khoa học, công nghệ)”.
2. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
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Trong TCĐ Việt Nam, chữ có chức năng như thế nào và tạo nên những nét
đặc trưng gì? Đặc biệt là khi so sánh với TCĐ các nước khác trên thế giới?
Trả lời:
Với chức năng xã hội của thể loại TCĐ, chữ có vai trò quan trọng trong
việc chuyển tải thông tin nội dung đến với công chúng. Chữ hiện diện trong
TCĐ như là một hình tượng nghệ thuật góp phần nâng cao giá trị nghệ thuật
của tranh (đặc biệt đối với công chúng Việt Nam, không phải ai cũng hiểu rõ
đặc trưng ngôn ngữ hình tượng thị giác của mỹ thuật nói chung và TCĐ nói
riêng).
Ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới, công chúng đã được tiếp xúc và có
hiểu biết cơ bản về nghệ thuật, về mỹ thuật. Do đó, hình tượng trong TCĐ có
thể rất cô đọng, mang tính khái quát cao, sử dụng chữ và màu sắc có giới hạn
nhưng mọi người vẫn nắm bắt được nội dung thông tin mà TCĐ biểu đạt.
3. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
“Đồ họa chữ (những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa) trong TCĐ
Việt Nam giai đoạn từ 1945 (là kênh tuyên truyền của Đảng ta và định hình
rõ phong cách) đến nay được biểu hiện thông qua các dạng thức kí hiệu đồ
họa như là: chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa thông tin ngữ nghĩa (đóng vai
trò là tiêu đề, khẩu hiệu, phụ chú…) để tạo ra thông điệp truyền thông, chữ có
thể đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa gọi là kí hiệu
đồ họa biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu tượng khi được
cài gắn thêm ý ẩn dụ nào đó”.
Trả lời:
Như ý kiến đã trả lời ở nội dung câu 2, ở nội dung câu hỏi này, theo tôi
phải xét ở hai góc độ:
- Thứ nhất: với trình độ cảm thụ của đại đa số công chúng Việt Nam cùng với
chức năng thông tin, tuyên truyền của TCĐ thì vai trò của chữ vẫn là vai trò
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chủ đạo ở dạng khẩu hiệu, tiêu đề, phụ chú… để tạo thông điệp truyền thông.
Ở đây, TCĐ mang tính phổ cập, tính đại chúng.
- Thứ hai: nếu “chữ đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng … cài
gắn thêm ý ẩn dụ nào đó” thì loại TCĐ này chỉ dành cho giới chuyên nghiệp ở
các cuộc thi vẽ tranh cổ động trong nước và quốc tế.
Khó mà có thể yêu cầu đại đa số công chúng Việt Nam khi chạy xe qua
một ngã tư, một công viên, một quảng trường … để rồi nhìn ngắm một TCĐ
và tìm thấy ý tưởng ẩn dụ của tác giả biểu đạt trong tranh.
4. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong TCĐ
Việt Nam có tính biện chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy thủ pháp tạo
hình, giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông điệp màu sắc tác
phẩm của họa sỹ.
Trả lời:
Đồng ý với quan điểm của tác giả luận án
5. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật truyền thống dân tộc và kết quả của
quá trình giao lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt và
đặc trưng nổi trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với TCĐ nước
ngoài?
Trả lời:
Đồng ý với quan điểm của tác giả luận án
6. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Đồ họa chữ chuyển biến như thế nào trong quá trình phát triển TCĐ Việt
Nam từ 1945 đến hiện tại? Thông qua chủ đề, nội dung tuyên truyền, hình
thức nghệ thuật…ở từng thời kỳ?
Trả lời:
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TCĐ được sáng tác từ những năm 1990 đến nay thì nội dung chữ (tiêu
đề, khẩu hiệu….) có phần ngắn gọn hơn, cô đọng hơn. Kiểu thức của chữ
cũng được tác giả chọn lọc kỷ hơn để chữ trở thành một thành tố hình tượng
nghệ thuật, bố cục của tranh.
7. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Việc nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của Đồ họa
chữ trong TCĐ Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn không?
Trả lời:
Nếu “việc nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của
Đồ họa chữ trong tranh cổ động Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015” thành công
thì luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn như sau:
- Luận án sẽ là một tài liệu tham khảo cần thiết cho việc giảng dạy trong các
trường mỹ thuật.
- Luận án sẽ góp phần nâng cao thị hiếu và trình độ thẩm mỹ của công chúng
Việt Nam khi thưởng ngoạn TCĐ.
- TCĐ là tác phẩm nghệ thuật làm đẹp thêm môi trường thẩm mỹ công cộng.
- Khẳng định vai trò quan trọng của chữ trong việc góp phần nâng cao giá trị
nội dung, giá trị thẩm mỹ và giá trị nghệ thuật của TCĐ Việt Nam.
5.3. Phỏng vấn 3:
Thông tin đối tượng phỏng vấn
- Nhà giáo ưu tú-Họa sỹ- Nhà nghiên cứu Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy), năm
sinh: 1950
- ĐT: 0913889918
- Nguyên Trưởng Khoa Mỹ thuật ứng dụng – Trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM
- Nguyên chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
- Giảng viên chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng
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- Tác giả của nhiều TCĐ Việt Nam đạt giải và được lưu trong các vựng tập
mà NCS dẫn chứng trong luận án.
Nội dung phỏng vấn
1. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ
thuật thế giới trong quá trình hình thành và phát triển cho đến nay?
Trả lời:
Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 đến nay, chịu ảnh
hưởng nhiều bởi các trào lưu TCĐ các nước XHCN (trước đây), đặc biệt là
Ba Lan, Đức, Liên Xô và Cu Ba. Sau ngày thống nhất đất nước TCĐ Việt
Nam hòa nhập vào nhiều xu hướng của nghệ thuật Hiện đại thế giới.
2. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Trong TCĐ Việt Nam, chữ có chức năng như thế nào và tạo nên những nét
đặc trưng gì? Đặc biệt là khi so sánh với TCĐ các nước khác trên thế giới?
Trả lời:
- Nói chung, chữ trong TCĐ chiếm phần lớn ở những giai đoạn đầu, vì
hình chưa đủ tính thẩm mỹ để nói hết ý tưởng. Nó có chức năng giải thích rõ
nhất cho hình tượng và cho tác phẩm.
- TCĐ thời chiến tranh chống Pháp, Mỹ, chữ đã ít hơn trước, nhưng có
thiên hướng tạo hình theo các thủ pháp “hình trong chữ” và “chữ trong hình”
nhằm thay thế cho hình tượng, tiến đến tinh giản ngôn ngữ, phù hợp tính thời
đại, hiểu nhanh, hiểu rõ phục vụ kháng chiến trong công tác tuyên truyền.
- So với TCĐ Việt Nam, thì chữ trong TCĐ nước ngoài ít hơn và sử
dụng phông chữ chuẩn được tạo hình theo khoa học thị giác, rất ít chữ vẽ.
Tóm lại, cho dù chữ làm chính trong TCĐ thì cũng đảm bảo tiêu chí sau:
Hấp dẫn thị giác từ xa; Hình tượng hóa khái quát, đơn giản; Ý tưởng thể hiện
độc đáo, rõ ràng, minh bạch (chữ phải minh bạch rõ ràng).
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3. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
“Đồ họa chữ (những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa) trong TCĐ
Việt Nam giai đoạn từ 1945 (là kênh tuyên truyền của Đảng ta và định hình
rõ phong cách) đến nay được biểu hiện thông qua các dạng thức kí hiệu đồ
họa như là: chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa thông tin ngữ nghĩa (đóng vai
trò là tiêu đề, khẩu hiệu, phụ chú…) để tạo ra thông điệp truyền thông, chữ có
thể đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa gọi là kí hiệu
đồ họa biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu tượng khi được
cài gắn thêm ý ẩn dụ nào đó”.
Trả lời:
- TCĐ, chữ có nhiều dạng thức biểu hiện tính đồ họa. Có chữ chỉ gợi
hình tượng do các cách đặt để, vị trí câu chữ; có chữ định rõ hình tượng cụ
thể, có chữ có khả năng đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng
đồ hoạ.
- Tuy nhiên, có hệ thống được thành các dạng kí hiệu đồ họa tương tự
như các phương pháp của Typography hay không thì phải có công trình
nghiên cứu về mặt lý luận. Vì khi sáng tác, họa sỹ thực hiện bằng chuyên
môn, thông qua các thủ pháp đồ họa mà thôi.
4. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong TCĐ
Việt Nam có tính biện chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy thủ pháp tạo
hình, giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông điệp màu sắc tác
phẩm của họa sỹ.
Trả lời:
- Thực ra, ngay trong những nguyên tắc sáng tác mỹ thuật nói chung và
TCĐ nói riêng đã phải có những điều kiện trong mối quan hệ giữa các thành
tố tạo hình trong tác phẩm.
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- Trong TCĐ Việt Nam thì khi kẽ chữ theo kiểu chữ phương Tây thì đều
để ý đến kiểu chữ cho phù hợp với phong cách và ý tưởng. Còn nếu kẽ chữ
theo kiểu vẽ hình thì thường xuất phát theo phong cách tác phẩm nhằm đem
đến tính thống nhất về mặt tạo hình. Ý đồ về màu sắc cũng vậy, phối màu
theo kiểu tương đồng thì phù hợp cho chủ đề gì, và phối màu theo kiểu tương
phản có khi lại tăng tính kích động cho tính tuyên truyền hơn. Tuy nhiên,
cũng đều nằm trong nguyên lý thống nhất của tác phẩm để đạt mục đích gì
của tác giả?
5. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật truyền thống dân tộc và kết quả của
quá trình giao lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt và
đặc trưng nổi trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với TCĐ nước
ngoài?
Trả lời:
TCĐ Việt Nam là trích một phần chủ trương của Đảng là: “Dân tộc –
khoa học – thời đại” hoặc “Tính Đảng – tính thời đại – tính dân tộc – tính địa
phương”. Như vậy, là có đủ tính dân tộc và tính thời đại rồi. Trong đó tính địa
phương tạo nên những đặc điểm riêng nhiều hơn hết. Vì đường lối và nghị
quyết ở mỗi vùng miền khác nhau. Không thể đem hình tượng, thực tiễn của
Hà Nội áp hoàn toàn cho TP. HCM được.
6. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Đồ họa chữ chuyển biến như thế nào trong quá trình phát triển TCĐ
Việt Nam từ 1945 đến hiện tại? Thông qua chủ đề, nội dung tuyên truyền,
hình thức nghệ thuật…ở từng thời kỳ?
Trả lời:
- Chuyển biến là tất yếu. Đặc trưng tuyên truyền ở những năm 1945,
thời kỳ mà đối tượng xem TCĐ Việt Nam là giới “Bình dân học vụ” – “chống
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giặc dốt”, còn đặc trưng truyền thông của thế kỳ 20 và hiện nay là theo “Vận
tốc, cường độ, bạo động” của công nghệ số. Con người không còn đi, đứng để
cảm thụ thị giác mà là chạy và chạy.
- Theo từng thời kỳ thì TCĐ và đồ họa chữ trong TCĐ cho thấy 3 đặc điểm
theo 3 thời kỳ khác nhau rõ rệt nhất. Một là theo xu hướng mỹ thuật Đông
dương, hai là theo xu hướng XHCN và ba là như hiện nay, quy tụ đa xu
hướng do tính hội nhập đem lại. Theo đó chắc chắn ở mỗi giai đoạn thì
phương pháp, kỹ thuật thể hiện cũng có nét đặc trưng riêng, đi từ thô sơ đến
chuẩn mực và tinh xảo.
7. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Việc nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của Đồ họa
chữ trong TCĐ Việt Namcó ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn không?
Trả lời:
Đề tài nghiên cứu “đồ hoạ chữ trong tranh cổ động việt nam giai đoạn
1945 –2015” có đóng góp về mặt học thuật và thực tiễn:
+ Học thuật: Trình độ thẩm mỹ của dân tộc Việt Nam có chuyển biến dần theo
thời đại qua sáng tác và tiếp nhận nghệ thuật TCĐ.
+ Thực tiễn: Việc vận dụng thể loại đồ họa TCĐ vào công tác tuyên truyền
chủ trương đường lối của Đảng: tính thời đại, tính dân tộc, tính địa phương.
5.4. Phỏng vấn 4:
Thông tin đối tượng phỏng vấn
- Phó giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Nghị, năm sinh: 1958
- ĐT: 0913 220 899, Email: nguyen16658@gmail.com
- Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
- Họa sỹ sáng tác tranh cổ động - Hội viên Mỹ thuật Việt Nam
- Tác giả của một số tranh cổ động Việt Nam đạt giải và được lưu trong các
vựng tập mà NCS dẫn chứng trong luận án.
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Nội dung phỏng vấn
1. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ
thuật thế giới trong quá trình hình thành và phát triển cho đến nay”?
Trả lời:
Đồng ý với ý kiến cho rằng: Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu
ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ thuật thế giới trong quá trình hình thành và
phát triển cho đến nay. Cụ thể một số tranh cổ động (TCĐ) được sáng tác
trong giai đoạn 1945 đến 1954 có ảnh hưởng phong cách nghệ thuật Pháp. Từ
sau giai đoạn 1960 đến 1980 do có sự giao thoa văn hóa với các nước XHCN
tiêu biểu như Liên Xô (cũ), Tiệp Khắc, Ba Lan, Hunggari, Bungari, Cuba…
thông qua sách, báo, tạp chí và những cán bộ, sinh viên mỹ thuật được cử
sang các nước XHCN học tập, nghiên cứu, khi trở về, làm công tác giảng dạy
tại các trường Mỹ thuật cũng như các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa nên phong
cách nghệ thuật nói chung và phong cách nghệ thuật TCĐ nói riêng đã có cái
nhìn mới trong sáng tác. Giai đoạn từ năm 1986 đến nay, đất nước bước vào
công cuộc Đổi mới, sự giao thoa văn hóa từ nguồn Internet, sách báo, phim
ảnh, truyền hình…cũng có tác động đối với họa sỹ trong tư duy sáng tác
TCĐ. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ thuật thế giới đã có sự
tiếp biến nên TCĐ Việt Nam vẫn có ngôn ngữ riêng của bản sắc văn hóa Việt.
2. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Trong TCĐ Việt Nam, chữ có chức năng như thế nào và tạo nên những nét
đặc trưng gì? Đặc biệt là khi so sánh với TCĐ các nước khác trên thế giới?
Trả lời:
Đối với TCĐ, chữ đóng vai trò quan trọng quyết định nội dung tranh
muốn truyền tải. Bên cạnh nội dung, chữ còn góp phần tạo nên giá trị thẩm
mỹ, giá trị nghệ thuật chung cho một bức tranh thông qua việc lựa chọn kiểu
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chữ, mầu sắc, kích cỡ, vị trí đặt nhằm góp đạt được sự phù hợp giữa hình thức
và nội dung tranh nhằm tạo nên sự hài hòa để tác dụng truyền tải của tranh đối
với xã hội nhanh, mạnh, ấn tượng, hiệu quả.
3. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
“Đồ họa chữ (những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa) trong TCĐ
Việt Nam giai đoạn từ 1945 (là kênh tuyên truyền của Đảng ta và định hình
rõ phong cách) đến nay được biểu hiện thông qua các dạng thức kí hiệu đồ
họa như là: chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa thông tin ngữ nghĩa (đóng vai
trò là tiêu đề, khẩu hiệu, phụ chú…) để tạo ra thông điệp truyền thông, chữ có
thể đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa gọi là kí hiệu
đồ họa biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu tượng khi được
cài gắn thêm ý ẩn dụ nào đó”.
Trả lời:
Nội dung TCĐ Việt Nam giai đoạn từ 1945 đến nay mang một sứ mệnh
quan trọng là Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, nghệ thuật TCĐ giai
đoạn từ 1945 đến nay đã đạt được giá trị thẩm mỹ thông qua bố cục, hình,
mảng, đường nét, đặc biệt đồ họa chữ bởi vậy với ý kiến cho rằng: Đồ họa
chữ (những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa) trong TCĐ Việt Nam
giai đoạn từ 1945 (là kênh tuyên truyền của Đảng ta và định hình rõ phong
cách) đến nay được biểu hiện thông qua các dạng thức kí hiệu đồ họa như là:
chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa thông tin ngữ nghĩa (đóng vai trò là tiêu
đề, khẩu hiệu, phụ chú…) để tạo ra thông điệp truyền thông, chữ có thể đứng
độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa gọi là kí hiệu đồ họa
biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu tượng khi được cài gắn
thêm ý ẩn dụ nào đó là chính xác và nếu nhìn nhận dưới góc độ khoa học thì
đó chính là cơ sở khoa học, thực tiễn trong sáng tác TCĐ.
4. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
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“Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong TCĐ
Việt Nam có tính biện chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy thủ pháp tạo
hình, giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông điệp màu sắc tác
phẩm của họa sỹ”.
Trả lời:
TCĐ, chữ ngoài chức năng truyền tải nội dung thì chữ là một phần quan
trọng và có mối quan hệ mật thiết với phong cách tạo hình hình tượng thông
qua tư duy sáng tạo của người họa sỹ sáng tác. Từ thực tế này mà có ý kiến
cho rằng: Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình tượng trong
TCĐ Việt Nam có tính biện chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy thủ
pháp tạo hình, giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông điệp
màu sắc tác phẩm của họa sỹ là hoàn toàn đúng.
5. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật truyền thống dân tộc và kết quả của
quá trình giao lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt và
đặc trưng nổi trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với TCĐ nước
ngoài”?
Trả lời:
TCĐ Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua đã đạt được nhiều thành tựu góp
phần cùng các lĩnh vực nghệ thuật khác trong công cuộc Xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc. Và TCĐ Việt Nam cũng đã đạt được giải thưởng trong nước và quốc
tế khi trong sáng tác đã kế thừa được bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy
được thành tựu văn hóa thế giới nên chúng tôi đồng ý với quan điểm rằng:
Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật truyền thống dân tộc và kết quả của quá
trình giao lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt và đặc
trưng nổi trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với TCĐ nước
ngoài.
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6. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
“Đồ họa chữ chuyển biến như thế nào trong quá trình phát triển TCĐ Việt
Nam từ 1945 đến hiện tại? Thông qua chủ đề, nội dung tuyên truyền, hình
thức nghệ thuật…ở từng thời kỳ?
Trả lời:
Đồ họa chữ đã có sự chuyển biến trong quá trình phát triển TCĐ Việt
Nam từ 1945 đến nay. Cụ thể: Thông qua chủ đề, nội dung tuyên truyền, hình
thức nghệ thuật từ giai đoạn chống Pháp sang chống Mỹ và xây dựng CNXH
thì đặc trưng tiêu biểu của đồ họa chữ từ chữ chân phương, dễ đọc, ít quan
tâm đến tạo hình cho chữ, mầu sắc đơn giản…đến giai đoạn đổi mới, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (từ 1986 đến nay) thì chữ đã có sự phát
triển mạnh mẽ thông qua ngôn ngữ đồ họa từ tạo hình, mảng, nét cho chữ,
cách điệu chữ, chọn màu sắc cho chữ đến lựa chọ vị trí trong tranh để đặt chữ
cho phù hợp nội dung cần truyền tải và đạt được giá trị nghệ thuật cho một
bức tranh. Như vậy, đồ họa chữ đã chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình phát
triển TCĐ Việt Nam từ 1945 đến nay.
7. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Việc nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của Đồ họa
chữ trong TCĐ Việt Nam có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn không?
Trả lời:
Đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng về
nội dung, về thẩm mỹ trong một bức TCĐ nên đòi hỏi người họa sỹ khả năng
sáng tạo nghệ thuật thì cần phải nghiên cứu lý luận khoaa học chung về
nguyên lý sáng tác trong đó có đồ họa chữ. Để họa sỹ sáng tác tranh cổ động
cũng như các nhà nghiên cứu về TCĐ Việt nam đạt kết quả thì rất cần có một
tài liệu khoa học về nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật
của Đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
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5.5. Phỏng vấn 5:
Thông tin đối tượng phỏng vấn
- Thạc sỹ-Họa sỹ thiết kế Phạm Tam, Năm sinh:1972
- ĐT:0903864228, Email:phamtamlogo@gmail.com
- Giảng viên ngành Thiết kế Đồ họa, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp Trường Đại
học Kiến trúc TP.HCM.
- Tác giả của nhiều tranh cổ động về chủ đề: Chính trị, xã hội, Văn hóa, Kinh
tế, Môi trường đạt giải và được lưu trong các vựng tập mà NCS dẫn chứng
trong luận án.
Nội dung phỏng vấn
1. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ
thuật thế giới trong quá trình hình thành và phát triển cho đến nay?
Trả lời:
Cũng như các bộ môn nghệ thuật khác, phong cách nghệ thuật TCĐ Việt
Nam đã có những bước tiến dài và chịu ảnh hưởng nhiều từ trào lưu nghệ
thuật thế giới. Tuy nhiên, nghệ thuật TCĐ Việt Nam vẫn luôn giữ lại nhiều
bản sắc riêng biệt, các khuynh hướng sáng tác của họa sĩ Việt Nam vẫn gắn
liền với lịch sử phát triển chung đất nước và mang đậm dấu ấn bản sắc văn
hóa Việt Nam.
2. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Trong TCĐ Việt Nam, chữ có chức năng như thế nào và tạo nên những nét
đặc trưng gì? Đặc biệt là khi so sánh với TCĐ các nước khác trên thế giới?
Trả lời:
Điểm đặc biệt chữ trong TCĐ Việt Nam mang yếu tố chữ tượng hình rõ
nét, ngoài chức năng hỗ trợ hình tượng như trong tranh các nước trên thế giới.
Tuy nhiên, chữ trong TCĐ Việt Nam có dấu ấn đặc biệt hơn cả là do có dấu
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rất đa dạng, từ các dấu đó mà họa sỹ đã có dữ liệu thuận lợi hơn trong sáng
tạo nghệ thuật chữ tượng hình. Mặt khác, do thời kỳ bùng nổ thông tin, những
con chữ mang tính tượng hình được chú trọng, bởi lẽ thông qua chữ tượng
hình sẽ tạo dấu ấn nhận biết nhanh, mang tính độc quyền cao hơn dạng chỉ có
hình tượng, nhất là trong sáng tác biểu trưng. Do đó, các trường đào tạo thiết
kế tại Việt Nam cũng quan tâm nhiều hơn về tạo hình chữ, khi con chữ được
nâng cao đến mức nghệ thuật, thì đương nhiên chức năng chữ trong TCĐ
cũng được tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn.
3. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
“Đồ họa chữ (những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa) trong TCĐ
Việt Nam giai đoạn từ 1945 (là kênh tuyên truyền của Đảng ta và định hình
rõ phong cách) đến nay được biểu hiện thông qua các dạng thức kí hiệu đồ
họa như là: chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa thông tin ngữ nghĩa (đóng vai
trò là tiêu đề, khẩu hiệu, phụ chú…) để tạo ra thông điệp truyền thông, chữ có
thể đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa gọi là kí hiệu
đồ họa biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu tượng khi được
cài gắn thêm ý ẩn dụ nào đó”.
Trả lời:
Chữ có thể đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa
gọi là kí hiệu đồ họa biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu
tượng khi được cài gắn thêm ý ẩn dụ nào đó đã có từ lâu, điển hình trong
TCĐ “Việt Nam độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác năm 1945 là
minh chứng rõ nét và được phát triển mạnh mẽ đến nay.
4. . Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong TCĐ
Việt Nam có tính biện chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy thủ pháp tạo
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hình, giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông điệp màu sắc tác
phẩm của họa sỹ.
Trả lời:
Đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong TCĐ Việt Nam có
mối liên hệ thống nhất, tôn tạo lẫn nhau để tạo nên tác phẩm tốt. Tùy vào lối
tư duy và ý tưởng sáng tác của mỗi họa sĩ muốn tạo nên tác phẩm TCĐ toàn
bằng chữ mang tính tượng hình có điểm nhấn khoa học và hợp lý, hoặc chữ
chiếm 70% không gian trong tranh, phần còn lại là hình tượng riêng biệt
nhưng có sự gắn kết chặt chẽ.
5. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật dân tộc và kết quả của quá trình giao
lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt và đặc trưng nổi
trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với TCĐ nước ngoài?
Trả lời:
Mỗi nước trên thế giới đều có nền văn hóa bản địa đặc trưng riêng, tư
tưởng, truyền thống, lịch sử, dân tộc và quá trình nhận thức giá trị thẩm mỹ
cũng khác nhau, có những biểu tượng quy ước ngầm cho nhiều lĩnh vực nói
chung và nghệ thuật nói riêng, tính văn hóa được ghi dấu ấn đặc trưng ngay
trong nội dung cũng như phong cách thể hiện. Vì vậy, TCĐ Việt Nam vẫn
tiếp thu những thành tựu nghệ thuật trên thế giới và giao lưu tiếp biến nghệ
thuật mang tính chọn lọc, để phù hợp hơn với văn hóa Việt Nam, với đường
lối chủ trưng của Nhà nước Việt Nam.
6. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Đồ họa chữ chuyển biến như thế nào trong quá trình phát triển TCĐ Việt
Nam từ 1945 đến hiện tại? Thông qua chủ đề, nội dung tuyên truyền, hình
thức nghệ thuật…ở từng thời kỳ?
Trả lời:
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Đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam từ 1945 đến nay được phát triển
mạnh. Giai đoạn 1945 -1954 Đảng CSVN ra đời, toàn quốc kháng chiến
chống thực dân Pháp, TCĐ là công cụ đắc lực cổ vũ tinh thần kháng chiến
giành thắng lợi, chữ trong TCĐ rõ ràng, nhưng phần lớn có chức năng hỗ trợ
hình tượng vẽ là chính. Giai đoạn 1954 -1975 Đảng lãnh đạo đưa miền Bắc
tiến lên CNXH và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam.
Chữ trong tranh thời kỳ này vẫn tương đồng hình thức giai đoạn 1945-1954,
có lẽ thời kỳ chiến tranh cần có những thông điệp mạnh, rõ, dễ hiểu còn mức
độ ẩn ý chưa được chú ý nhiều. Giai đoạn từ 1975 đến nay Việt Nam tích cực
bảo vệ hòa bình, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và đặc
biệt thời kỳ bùng nổ thông tin, phát triển công nghệ. Họa sỹ trải nghiệm nhiều
hình thức sáng tạo mới, hình ảnh chụp thay thế phần lớn hình ảnh vẽ trong
tranh, chữ đánh máy thay thế chữ viết tay. Tranh lồng ghép ẩn ý được chú
trọng và đặc biệt sử dụng chữ tượng hình trong tranh được phát triển nhằm
tạo dấu ấn khác biệt hơn, minh chứng rõ nét là đề tài kỷ niệm các sự kiện
chính trị, các chữ la mã, số lần, số năm của sự kiện được họa sỹ đương đại
khai thác tích cực và được xã hội công nhận.
7. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Việc nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của Đồ họa
chữ trong TCĐ Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn không?
Trả lời:
Mỹ thuật của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam đã phát triển song hành
cùng sự phát triển chung của nền mỹ thuật Việt Nam. Mỗi thời kỳ đồ họa chữ
trong TCĐ luôn có chức năng hỗ trợ hình tượng là chính, hay chức năng chữ
tượng hình được đề cao. Thực tiễn chứng minh đồ họa chữ trong TCĐ luôn
cần thiết và được họa sỹ sáng tác TCĐ quan tâm nhiều. Tuy nhiên, đến nay
vẫn chưa có một công trình nào đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật
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của đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam. Vì vậy, có thể nói đề tài luận án tiến sỹ
Nghệ thuật học “Đồ hoạ chữ trong TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015”
rất cần thiết, có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn.
5.6. Phỏng vấn 6:
Thông tin đối tượng phỏng vấn
- Thạc sỹ-Họa sỹ thiết kế Trương Quốc Hùng, năm sinh: 1974
- ĐT: 0908162282, Email: hung.truongquoc@uah.edu.vn
- Đơn vị đã từng công tác: Tạp chí Nhà đẹp, Công ty Quảng cáo Mai Thanh,
Công ty Quảng cáo đa quốc gia WWP…
- Giảng viên Ngành thiết kế Đồ họa, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường
Đại học Kiến trúc TPHCM.
- Tác giả của một số tranh cổ động đạt giải và được lưu trong vựng tập về chủ
đề: Bảo vệ biển đảo 2014, Mừng Đảng – Mừng Xuân 2015, Ngày Thương
binh Liệt sĩ 2017, Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9…
1. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ
thuật thế giới trong quá trình hình thành và phát triển cho đến nay?
Trả lời:
Trên thế giới TCĐ xuất hiện từ những năm thế chiến thứ I, đặc biệt phát
tiển mạnh từ trong thế chiến thứ II cho đến nay. Trong giai đoạn này xuất hiện
nhiều trào lưu nghệ thuật khác nhau ảnh hưởng đến phong cách sáng tác
TCĐ. Ở Việt Nam, TCĐ cũng phát triển mạnh trong hai giai đoạn: 1945 –
1975 và 1975 đến nay. Do đó, thế giới và Việt Nam có bối cảnh lịch sử và
phát triển xã hội có tính tương đồng nên việc giao lưu tiếp biến văn hoá –
nghệ thuật chắc chắn đã diễn ra.
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Vì vậy, phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các
trào lưu nghệ thuật thế giới trong quá trình hình thành và phát triển cho đến
nay là tất yếu.
2. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Trong TCĐ Việt Nam, chữ có chức năng như thế nào và tạo nên những nét
đặc trưng gì? Đặc biệt là khi so sánh với TCĐ các nước khác trên thế giới?
Trả lời:
Chữ trong TCĐ là thành phần rất quan trọng không thể thiếu. Câu chữ
tạo nên thông điệp tuyên truyền một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Do đó,
kiểu chữ, độ lớn chữ cũng như vị trí xuất hiện trong TCĐ cần được chú ý
trong tổng thể bố cục sao cho nổi bật, dễ đọc và ấn tượng.
Chữ trong TCĐ Việt nam và TCĐ các nước khác trên thế giới đều có
tầm quan trọng giống nhau. Tuy nhiên, chữ trong TCĐ trên thế giới đa số đơn
giản, dễ đọc. Chữ trong TCĐ Việt nam ngoài sự đơn giản, dễ đọc còn được
xử lý, tạo hình chữ gây ấn tượng mạnh. Trong trường hợp này, nghệ thuật đồ
hoạ chữ tạo nên hình tượng, ý tưởng chính trong TCĐ.
3. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
“Đồ họa chữ (những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa) trong TCĐ
Việt Nam giai đoạn từ 1945 (là kênh tuyên truyền của Đảng ta và định hình
rõ phong cách) đến nay được biểu hiện thông qua các dạng thức kí hiệu đồ
họa như là: chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa thông tin ngữ nghĩa (đóng vai
trò là tiêu đề, khẩu hiệu, phụ chú…) để tạo ra thông điệp truyền thông, chữ có
thể đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa gọi là kí hiệu
đồ họa biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu tượng khi được
cài gắn thêm ý ẩn dụ nào đó”.
Trả lời:
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Chữ trong TCĐ Việt Nam được ứng dụng rất sinh động, đa dạng. Giai
đoạn 1945-1975 chủ yếu tuyên truyền cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc,
thống nhất đất nước nên chữ đóng vai trò là tiêu đề, khẩu hiệu đơn giản, dễ
đọc, gần gũi nhằm mục đích kêu gọi toàn dân kháng chiến.
Còn giai đoạn 1975 đến nay TCĐ Việt Nam với vai trò tuyên truyền xây
dựng bảo vệ hoà bình, hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi
trường… nên đồ hoạ chữ trong giai đoạn này được chú ý hơn và được xử lý
một cách đa dạng, sinh động. Do đó, TCĐ có thể dùng toàn bộ là cụm chữ có
chức năng biểu hiện hình tượng hoặc chữ kết hợp với hình tượng để tạo nên
biểu tượng ẩn dụ trong TCĐ. Ngày nay, dạng đồ hoạ chữ này được các hoạ sỹ
thực hiện nhiều trong trong TCĐ với các nội dung tuyên truyền “nóng” về đề
tài văn hoá, xã hội.
4. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong TCĐ
Việt Nam có tính biện chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy thủ pháp tạo
hình, giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông điệp màu sắc tác
phẩm của họa sỹ.
Trả lời:
Đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong TCĐ có mối quan
hệ mật thiết với nhau, bổ trợ cho nhau từ hình thức thẩm mỹ đến nội dung
tuyên truyền. Tuỳ vào chủ đề tuyên truyền mà các hoạ sĩ có thủ pháp xử lý
chữ kết hợp hình tượng tạo hình khác nhau. Từ việc thực hiện đồ hoạ chữ kết
hợp tạo hình hình tượng là yếu tố quan trọng cho các hoạ sĩ định hướng tư
duy tạo nên ý tưởng, phong cách cho TCĐ Việt Nam.
5. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
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“Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật dân tộc và kết quả của quá trình giao
lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt và đặc trưng nổi
trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với TCĐ nước ngoài?
Trả lời:
Lịch sử Việt Nam cũng như nền Mỹ thuật Việt Nam đã trải qua nhiều
thời kỳ hình thành và phát triển. Mỗi giai đoạn có thành tựu nghệ thuật truyền
thống đặc trưng riêng biệt. Đồng thời với việc giao lưu các nền văn hoá trên
thế giới thì mỹ thuật Việt Nam nói chung và thể loại mỹ thuật đồ hoạ nói
riêng – đặc biệt đồ hoạ cổ động thì tính kế thừa nghệ thuật truyền thống dân
tộc và kết quả của quá trình giao lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới là điều tất
yếu. Việt Nam trải qua hai cuộc kháng chiến lớn chống giặc ngoại xâm và
công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước với chủ trương của Đảng là
kêu gọi sức mạnh toàn dân thì thể loại TCĐ hình thành và phát triển nhanh
cùng với việc tuyên truyền đã tạo nên đặc điểm khác biệt và đặc trưng so với
các thể loại đồ họa khác. Đồng thời đất nước trải qua các cuộc kháng chiến
toàn dân chống giặc ngoại xâm nên TCĐ Việt Nam phát triển có tính nổi trội
và đặc biệt hơn TCĐ của đa số các nước trên thế giới.
6. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Đồ họa chữ chuyển biến như thế nào trong quá trình phát triển TCĐ Việt
Nam từ 1945 đến hiện tại? Thông qua chủ đề, nội dung tuyên truyền, hình
thức nghệ thuật…ở từng thời kỳ?
Trả lời:
Đồ hoạ chữ có sự chuyển biến rõ rệt trong quá trình phát triển TCĐ Việt
Nam từ 1945 đến nay:
- Giai đoạn 1945 – 1954: TCĐ với vai trò cao điểm kêu gọi toàn quốc
kháng chiến chống Pháp. Nội dung câu chữ tuyên truyền trong giai đoạn này
cũng rất quan trọng nhưng yếu tố tạo hình mỹ thuật được các hoạ sĩ đề cao;
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còn đồ hoạ chữ chưa được chú ý nhiều về mặt hình thức. Do đó TCĐ Việt
Nam trong giai đoạn này rất giống các thể loại tranh mỹ thuật tạo hình.
- Giai đoạn 1954 – 1975: TCĐ Việt Nam tuyên truyền vai trò của Đảng
lãnh đạo, đưa miền Bắc tiến lên CNXH và kháng chiến chống Mỹ cứu nước,
giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong thời kỳ này, chủ đề, nội
dung tuyên truyền của TCĐ đa dạng hơn nên hình thức nghệ thuật đồ hoạ từ
hình ảnh đến chữ đã được chú ý và xử lý đồ hoạ hơn, gây ấn tượng tuyên
truyền mạnh mẽ hơn.
- Giai đoạn 1975 đến nay: TCĐ Việt Nam tuyên truyền công cuộc xây
dựng và bảo vệ hoà bình, phát triển kinh tế. Đồng thời các vấn đề nóng trong
xã hội cũng như bảo vệ môi trường thường xuyên được phát động sáng tác.
Sự đa dạng về đề tài cùng với việc phát triển mạnh đồ hoạ số nên thành tố chữ
được các hoạ sỹ xử lý một cách tinh tế, gây ấn tượng mạnh mẽ, từ đó góp
phần cho TCĐ Việt Nam có đặc trưng riêng biệt và làm cho thể loại đồ hoạ
này ngày càng phát triển mạnh mẽ.
7. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Việc nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của Đồ họa
chữ trong TCĐ Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn không?
Trả lời:
Đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực
tiễn vì chữ là yếu tố quan trọng trong TCĐ, tạo nên tính đặc trưng riêng mà
không có thể loại mỹ thuật nào có được. Đồng thời đồ hoạ chữ đã góp phần to
lớn trong việc tuyên truyền một cách chính xác, kịp thời các sự kiện nóng
bỏng. Từ đây, phản ánh và cung cấp nội dung thông tin một cách nhanh nhất
về đường lối, chính sách của Đảng góp phần xây dựng đất nước ngày càng
phát triển vững mạnh.
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Việc nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của Đồ
họa chữ trong TCĐ Việt Nam đã cung cấp cho các hoạ sỹ thiết kế nắm vững
kiến thức về ngôn ngữ đồ hoạ chữ đã hình thành và phát triển qua các thời kỳ.
Đồng thời đề tài nghiên cứu là nguồn tư liệu quý báu cho các giảng viên
chuyên ngành Thiết kế Đồ hoạ nghiên cứu giảng dạy và các thế hệ sinh viên
của các trường Mỹ thuật ứng dụng nghiên cứu học tập.
5.7. Phỏng vấn 7:
Thông tin đối tượng phỏng vấn
- Thạc sỹ- Họa sỹ Nguyễn Văn Quý (Siu Quý), năm sinh: 1970
- ĐT: 0908118099, Email: siuquy.hmt@gmail.com
- Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung phỏng vấn
1. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ
thuật thế giới trong quá trình hình thành và phát triển cho đến nay?
Trả lời:
Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 đến nay, chịu ảnh
hưởng nhiều theo trào lưu TCĐ Liên Xô và Trung Quốc. Tuy vậy, do bối
cảnh xã hội, sự kiện lịch sử, TCĐ Việt Nam có đặc điểm riêng.
2. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Trong TCĐ Việt Nam, chữ có chức năng như thế nào và tạo nên những nét
đặc trưng gì? Đặc biệt là khi so sánh với TCĐ các nước khác trên thế giới?
Trả lời:
Trong TCĐ Việt Nam, phần chữ có chức năng chính, phần hình mang
tính chất tượng hình. Tính đồ hoạ chữ manh tính chất điển hình, sáng tạo tinh
giản, khoẻ khoắn, truyền tải thông tin nhanh chóng rõ ràng.
3. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
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“Đồ họa chữ (những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa) trong TCĐ
Việt Nam giai đoạn từ 1945 (là kênh tuyên truyền của Đảng ta và định hình
rõ phong cách) đến nay được biểu hiện thông qua các dạng thức kí hiệu đồ
họa như là: chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa thông tin ngữ nghĩa (đóng vai
trò là tiêu đề, khẩu hiệu, phụ chú…) để tạo ra thông điệp truyền thông, chữ có
thể đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa gọi là kí hiệu
đồ họa biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu tượng khi được
cài gắn thêm ý ẩn dụ nào đó”.
Trả lời:
Trong TCĐ, chữ có khả năng đứng độc lập trong chức năng biểu hiện
hình tượng đồ hoạ.
4. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong tranh
cổ động Việt Nam có tính biện chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy thủ
pháp tạo hình, giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông điệp
màu sắc tác phẩm của họa sỹ.
Trả lời:
Đồ hoạ chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong trong TCĐ có tính
biện chứng, tính thẩm mỹ cao, tạo hiệu quả thị giác mạnh, ấn tượng, dể hiểu,
dể nhớ.
5. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật truyền thống dân tộc và kết quả của
quá trình giao lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt và
đặc trưng nổi trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với TCĐ nước
ngoài?
6. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
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Đồ họa chữ chuyển biến như thế nào trong quá trình phát triển tranh cổ động
Việt Nam từ 1945 đến hiện tại? Thông qua chủ đề, nội dung tuyên truyền,
hình thức nghệ thuật…ở từng thời kỳ?
Trả lời:
Hiện tại, công nghệ vi tính phát triển, các ứng dụng phần mềm đồ hoạ
đã hổ trợ đắc lực trong sáng tác TCĐ. Thế nhưng lại xuất hiện không ít tranh
cổ động chấp vá lộn lộn, khó hiểu, khó nhớ, không thống nhất phong cách,
khả năng truyền tải thông tin tuyên truyền kém hiệu quả, gây phản cảm.
7. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Việc nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của Đồ họa
chữ trong TCĐ Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn không?
Trả lời:
Đề tài nghiên cứu “Đồ hoạ chữ trong TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015”
thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của đồ hoạ chữ trong TCĐ Việt Nam có
ý nghĩa khoa học, ứng dụng thực tiễn cao.
5.8. Phỏng vấn 8:
Thông tin đối tượng phỏng vấn
- Tiến sĩ nghệ thuật Đỗ Văn Dũng, năm sinh: 1980
- ĐT: 0972.105.105, Email: dodungdhmt@gmail.com
- Phó Hiệu Trưởng, giảng viên Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM
- Tác giả của nhiều tranh cổ động về các đề tài của TP.HCM, đạt giải và được
lưu trong các vựng tập.
Nội dung phỏng vấn
1. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ
thuật thế giới trong quá trình hình thành và phát triển cho đến nay?
Trả lời:
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Theo tôi, nếu nói về TCĐ Việt Nam thì ta cần xét dựa trên quá trình
hình thành lâu dài trong lịch sử. TCĐ của nước ta có sức phát triển khá mạnh
mẽ trong việc tuyên truyền và vận động người dân qua các cuộc đấu tranh
cách mạng, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp – Mỹ. Để xét về
giai đoạn hiện đại, bắt đầu từ đầu thế kỷ XX, đặc biệt giai đoạn 1945 đến nay,
TCĐ bắt đầu có sự tham gia đông đảo các lực lượng họa sĩ, định hình được tư
tưởng, đường lối sáng tác phù hợp. Có thể nhận thấy, trên thế giới, giai đoạn
TCĐ bắt đầu hình thành rõ nét vào những năm 1880 cuối thế kỷ XIX và biến
đường phố Paris trở thành trung tâm triển lãm. Cùng lúc đó là sự đặt chân của
người Pháp với hệ thống cai trị thực dân trên đất nước ta, thành lập các hệ
thống trường Mỹ thuật ở Gia Định – Sài Gòn và Hà Nội, việc học hỏi và tiếp
thu các lý thuyết nguyên lý thị giác, phong cách tạo hình, sáng tác từ nền mỹ
thuật Tây Phương vào trong nhận thức các họa sĩ Việt Nam thế hệ đầu là điều
không tránh khỏi. Thế nên, việc chịu ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ thuật thế
giới trong quá trình hình thành phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam là hệ
quả tất yếu và điều đó vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay, nghệ thuật TCĐ
Việt Nam vẫn đang học hỏi và tiếp biến phù hợp với hoàn cảnh văn hóa,
chính trị của đất nước nhưng không tách rời xu hướng thẩm mỹ thế giới.
2. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Trong TCĐ Việt Nam, chữ có chức năng như thế nào và tạo nên những nét
đặc trưng gì? Đặc biệt là khi so sánh với tranh cổ động các nước khác trên
thế giới?
Trả lời:
Trong TCĐ Việt Nam, chữ có 2 chức năng chính: chức năng tuyên
truyền và chức năng thẩm mỹ. Trong thời kỳ đầu, chức năng tuyên truyền là
chức năng chính cần được chú trọng như bức Hà Nội vùng đứng lên của họa
sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác vào năm 1906, bức Nước Việt Nam của người Việt
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Nam của họa sĩ Trần Văn Cẩn sáng tác vào năm 1910, chữ đặt vào một góc
trên nền với mục đích chính là thông tin, ít được chú trọng tạo hình cho phù
hợp hình ảnh, không mang dụng ý về bố cục. Nhưng trong những giai đoạn
sau này, nổi lên một số tác phẩm cổ động đã có ý thức về việc tạo hình cho
chữ, kết hợp chữ với bố cục và chữ mang một tín hiệu về thị giác thẩm mỹ
nhất định, ví dụ như bức Tất cả để xây dựng Xã hội Chủ nghĩa của họa sĩ
Thành Tô vào năm 1980, hai con số 1976, 1980 được tạo mảng lớn, khối hình
học vững chắc kết hợp với mảng tròn máy móc của người công nhân bên trên
tạo nên bố cục ấn tượng.
So sánh với TCĐ trên thế giới, chữ trong TCĐ Việt Nam ngoài việc
mang nét chung về tạo hình chắc khỏe nhằm tăng sức mạnh tuyên truyền thì
còn có nét mộc mạc của tạo hình đặc trưng của cách mạng Cộng sản, giản dị
và gần gũi với người dân của các giai cấp sĩ nông công binh thương. Đặc biệt
đối với ký tự có dấu của tiếng Việt cũng là một đặc trưng cần chú ý đối với
mặt tạo hình.
3. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
“Đồ họa chữ (những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa) trong tranh
cổ động Việt Nam giai đoạn từ 1945 (là kênh tuyên truyền của Đảng ta và
định hình rõ phong cách) đến nay được biểu hiện thông qua các dạng thức kí
hiệu đồ họa như là: chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa thông tin ngữ nghĩa
(đóng vai trò là tiêu đề, khẩu hiệu, phụ chú…) để tạo ra thông điệp truyền
thông, chữ có thể đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa
gọi là kí hiệu đồ họa biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu
tượng khi được cài gắn thêm ý ẩn dụ nào đó”.
Trả lời:
Trên cơ sở nhìn nhận tổng quan, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Tuy
nhiên để xét sâu hơn vấn đề, sẽ còn nhiều mặt phức tạp khác cần mổ xẻ.
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4. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong TCĐ
Việt Nam có tính biện chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy thủ pháp tạo
hình, giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông điệp màu sắc tác
phẩm của họa sỹ.
Trả lời:
Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến trên.
5. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật truyền thống dân tộc và kết quả của
quá trình giao lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt và
đặc trưng nổi trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với TCĐ nước
ngoài?
Trả lời:
Dựa trên chuyên môn nghề nghiệp, tôi chỉ có thể so sánh giữa nghệ
thuật TCĐ Việt Nam với nghệ thuật thiết kế đồ họa quảng cáo, và đối với hai
vấn đề này thì tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến trên của tác giả.
6. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Đồ họa chữ chuyển biến như thế nào trong quá trình phát triển TCĐ Việt Nam
từ 1945 đến hiện tại? Thông qua chủ đề, nội dung tuyên truyền, hình thức
nghệ thuật…ở từng thời kỳ?
Trả lời:
Theo tôi, đồ họa chữ đã có những chuyển biến rõ rệt. Nếu như vào thời
kỳ những năm 1945 đến 1975 thì các đề tài và nội dung tuyên truyền hầu như
chỉ nhằm vào cuộc chiến tranh đang diễn ra khốc liệt trên đất nước Việt Nam.
Các đề tài mang tính tự cường dân tộc, kêu gọi người dân ủng hộ cho cuộc
chiến, kêu gọi thanh niên tình nguyện ra chiến trường như tác phẩm Miền
Nam bất khuất của họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ vào năm 1963, tác phẩm cùng
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tên của họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc vào năm 1965, tác phẩm Sức mạnh tất thắng
của họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ năm 1963, tác phẩm Năm tấn thóc một hecta
của họa sĩ Nguyễn Doãn Tuân vào năm 1965…Các đề tài nhằm vào trực diện
cuộc chiến bằng các tình hình chiến sự ngay tại giai đoạn đó như tác phẩm
Không bao giờ tôi quên thù này của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ vào năm 1965
bằng vụ thảm sát Hướng Điền. Kêu gọi thế giới ủng hộ cho cuộc chiến tại
Việt Nam như bức Nhân dân thế giới ủng hộ chúng ta của họa sĩ Phan Thông
vào năm 1963.
Chuyển sang giai đoạn 1976 - 1986, các đề tài tập trung vào xây dựng
đất nước với những lời kêu gọi ủng hộ cho chính quyền cách mạng lâm thời,
xây dựng Xã hội chủ nghĩa, phòng chống thù trong giặc ngoài. Giai đoạn sau
1986 đến nay đã có những đề tài mang tính quốc tế, tập trung vào đời sống,
sinh hoạt, sức khỏe người dân nhiều hơn như tuyên truyền đội mũ bảo hiểm…
7. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Việc nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của Đồ họa
chữ trong TCĐ Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn không?
Trả lời:
Tôi nghĩ việc nghiên cứu đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của
Đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015 có ý nghĩa khoa học
và ý nghĩa thực tiễn.
5.9. Phỏng vấn 9:
Thông tin đối tượng phỏng vấn
Tiến sỹ-Họa sỹ thiết kế Nguyễn Thị Việt Hà, năm sinh: 1979.
- ĐT: 0 979 080 979. Email: ha.nguyenthiviet@uah.edu.vn.
- Phó trưởng Khoa, giảng viên Ngành Thiết kế Đồ họa, Khoa Mỹ thuật Công
nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
- Tác giả của một số tranh cổ động về chủ đề: chính trị, xã hội...
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Nội dung phỏng vấn
1. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ
thuật thế giới trong quá trình hình thành và phát triển cho đến nay?
Trả lời:
Tôi đồng ý với quan điểm này.
Nhìn lại tiến trình lịch sử nghệ thuật trực quan của thế giới với vô số các
phong cách nghệ thuật và sự phát triển nghệ thuật thị giác Việt Nam với các
trào lưu phản ánh nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại; đã lột tả hiện thực xã
hội qua từng giai đoạn... Theo đó, phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu
ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ thuật thế giới trong quá trình hình thành và
phát triển cho đến nay là không tránh khỏi. Tuy nhiên, cần nhìn nhận sâu hơn
ở thực trạng thị hiếu xã hội trong mỗi giai đoạn, để thấy được chất riêng, sự
khác biệt trong vấn đề tiếp cận, vận dụng phong cách nghệ thuật thế giới của
TCĐ Việt Nam.
2. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Trong TCĐ Việt Nam, chữ có chức năng như thế nào và tạo nên những nét
đặc trưng gì? Đặc biệt là khi so sánh với TCĐ các nước khác trên thế giới?
Trả lời:
Chữ là một thành tố thuộc ngữ nghĩa không thể thiếu trong TCĐ (cả thế
giới và Việt Nam).
Nói về đặc trưng của chữ là gì, thì trước hết cần xem xét dạng thức của
chữ trong từng tác phẩm là gì: (1) là ngôn ngữ thông tin hay (2) ngôn ngữ tạo
hình, hay (3) kết hợp cả hai trong biện pháp, mối quan hệ tạo hình nghệ thuật.
Tại mỗi vị trí thì sẽ xác định mức độ đặc trưng nghệ thuật tương ứng, đó
chính là sự tổng hòa của giá trị mỹ thuật và giá trị truyền thông của tác phẩm
TCĐ đó.
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3. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
“Đồ họa chữ (những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa) trong tranh
cổ động Việt Nam giai đoạn từ 1945 (là kênh tuyên truyền của Đảng ta và
định hình rõ phong cách) đến nay được biểu hiện thông qua các dạng thức kí
hiệu đồ họa như là: chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa thông tin ngữ nghĩa
(đóng vai trò là tiêu đề, khẩu hiệu, phụ chú…) để tạo ra thông điệp truyền
thông, chữ có thể đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa
gọi là kí hiệu đồ họa biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu
tượng khi được cài gắn thêm ý ẩn dụ nào đó”.
Trả lời:
TCĐ lĩnh vực chính trị thì mỗi giai đoạn đều có định hướng chủ đạo
phục vụ chính trị và phù hợp với đối tượng tuyên truyền diện rộng, không chỉ
những năm 1945 mà cho cả đến nay và mai sau. Tuy nhiên, mức độ “định
hình” của từng giai đoạn có sự chuyển biến, cởi mở và hội nhập. Chẳng hạn,
sự phát triển ngôn ngữ trong biểu hiện có thể thấy rõ nét ở mặt phương thức
tuyên truyền, kỹ thuật in ấn ở các lĩnh vực; nhưng về mặt sử dụng chữ là ngôn
ngữ tạo hình có xuất hiện nhưng chưa thực sự nổi bật, đa dạng nhất là trong
TCĐ lĩnh vực chính trị.
4. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong TCĐ
Việt Nam có tính biện chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy thủ pháp tạo
hình, giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông điệp màu sắc tác
phẩm của họa sỹ.
Trả lời:
Hiển nhiên, đã là một thể loại của mỹ thuật ứng dụng thì tiên quyết phải
có tính biện chứng giữa tính thẩm mỹ và tính công năng. Do đó, TCĐ cũng
vậy, không thể có mỹ thuật thuần túy mà cái đẹp phải có mục tiêu truyền
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thông, sáng tạo mỹ thuật là dùng hình tượng để biểu đạt nội dung thông tin,
giúp “đối thoại” với công chúng (nhiều dạng người với những ý kiến, tư
tưởng khác nhau) cùng “hướng về” cách hiểu đúng.
5. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật truyền thống dân tộc và kết quả của
quá trình giao lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt và
đặc trưng nổi trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với TCĐ nước
ngoài?
Trả lời:
Nội dung câu này có 2 ý:
(1) Ở góc độ design là nghệ thuật – tính thẩm mỹ; để so sánh về sự “nổi
trội” của TCĐ với các thể loại đồ họa khác thì cần phải có dẫn chứng xác
thực, vì tổng quan chung hiện nay thì nhận định “nổi trội hơn” là chưa thuyết
phục. Ngày nay, design phát triển mạnh mẽ và nhanh nhạy từng ngày nhằm
đáp ứng nhu cầu và hơn nữa là nâng tầm cuộc sống theo sự phát triển của
khoa học hiện đại. Nhưng TCĐ tại Việt Nam thì chưa theo kịp đà phát triển
cao đó, mà đang dừng mức đáp ứng.
(2) Ở góc độ design là văn hóa – gắn chặt cuộc sống; thì “điểm khác biệt” từ
tính kế thừa nghệ thuật truyền thống dân tộc và kết quả của quá trình giao lưu
tiếp biến nghệ thuật thế giới thì khả quan. Vì rằng “văn hoá bao gồm tất cả
những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác từ những sản phẩm tinh
vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng phong tục tập quán lối sống và lao động”.
6. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Đồ họa chữ chuyển biến như thế nào trong quá trình phát triển TCĐ Việt
Nam từ 1945 đến hiện tại? Thông qua chủ đề, nội dung tuyên truyền, hình
thức nghệ thuật…ở từng thời kỳ?
Trả lời:
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Quan điểm cá nhân ở góc độ hình thức nghệ thuật và các sự kiện lịch sử
liên quan, thì quá trình chuyển biến của Đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam
trong 3 giai đọan:
- Giai đoạn từ 1945-1986: Đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam thể hiện tính ngữ
nghĩa theo lối truyền thống; biểu đạt nội dung đất nước độc lập, kiến thiết đất
nước. Tạo hình chữ hiếm hoi xuất hiện, các tiêu đề của tranh đa phần là khẩu
hiệu, chú thích, thậm chí thơ, tục ngữ, ca dao,..; ngắn gọn, rõ nghĩa, góp phần
giúp quần chúng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc và tuyên truyền dễ dàng cho người
khác những điều mình đã được xem. Tập trung chủ yếu bằng nghệ thuật tạo
hình, minh họa nội dung: tranh biếm họa, đả kích đề tài thể hiện, phương
pháp, kỹ thuật tạo hình thô sơ, cách thức tiếp cận đơn giản.
- Giai đoạn từ 1986-2005: Đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam thể hiện tính
khuôn mẫu, hình thức theo lối kỹ thuật hiện đại; biểu đạt nội dung tính công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Toàn cầu hóa (gia nhập kinh tế các nước
ASEAN, vừa không tụt hậu vừa giữ được bản sắc trong xu thế tiếp biến văn
hóa). Về giá trị sáng tạo mỹ thuật của TCĐ về lĩnh vực thương mại phát triển
đa dạng phong cách hơn so với lĩnh vực chính trị, môi trường (gò bó bởi tính
khuôn mẫu).
- Giai đoạn từ 2005 đến nay: Đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam thể hiện sự
linh hoạt phát triển hình tượng tạo hình trong xu thế hội nhập quốc tế.
Bước chuyển mình mạnh mẽ của thiết kế đồ họa.
- Đồ họa chữ trong TCĐ chính trị phát triển nhưng nhìn chung vẫn còn dè dặt.
7. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Việc nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của Đồ họa
chữ trong TCĐ Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn không?
Trả lời:
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Đồ họa chữ trong TCĐ Việt Nam thành công sẽ là đóng góp thêm một
tư liệu tham khảo cho nghiên cứu lý luận mỹ thuật. Đồ họa chữ là thành tố
then chốt trong TCĐ Việt Nam; đã và đang góp phần không nhỏ vào thắng lợi
trên mặt trận văn hoá tư tưởng chính trị cho toàn dân và thế hệ trẻ ngày nay.
5.10. Phỏng vấn 10:
Thông tin đối tượng phỏng vấn
- Tiến sĩ nghệ thuật-Họa sỹ: Nông Tiến Dũng, năm sinh: 1982
- ĐT: 0916062599, Email:223.dung@gmail.com
- Giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
- Là tác giả của một số tranh cổ động
Nội dung phỏng vấn
1. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ
thuật thế giới trong quá trình hình thành và phát triển cho đến nay?
Trả lời:
Đúng, trong các lại hình nghệ thuật có tính hàn lâm như mỹ thuật, điện
ảnh… ở Việt Nam đều được tiếp biến từ các nước phát triển mạnh trên thế
giới như: Pháp, Liên Xô, Đức…Song để nhận diện được nó lại qua tính truyền
thống, văn hóa, phong tục của người Việt, cụ thể qua tạo hình mang đậm bản
sắc văn hóa vùng miền người Việt. Sự tiếp biến về hình thức thức qua các trào
lưu của những nước chịu ảnh hưởng ở mỗi giai đoạn. Ngày nay sự tiếp biến
này đi theo quy luật chung, xu thế, và trào lưu chung của thế giới.
2. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Trong TCĐ Việt Nam, chữ có chức năng như thế nào và tạo nên những nét
đặc trưng gì? Đặc biệt là khi so sánh với TCĐ các nước khác trên thế giới?
Trả lời:
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Trong TCĐ Việt Nam chữ có nhiều chức năng. thứ nhất: giải thích ý
nghĩa, nhấn mạnh nội dung và góp phần khẳng định hình tượng nghệ thuật
trong tranh. Thứ 2: chữ góp phần cho bố cục TCĐ chắc chắn. Thứ 3: chữ là
một phần tạo hình của tác phẩm. thứ tư: chữ trong TCĐ giúp cho người
thưởng thức ghi nhớ về nội dung và hình ảnh trong TCĐ lâu hơn.
3. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
“Đồ họa chữ (những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa) trong tranh
cổ động Việt Nam giai đoạn từ 1945 (là kênh tuyên truyền của Đảng ta và
định hình rõ phong cách) đến nay được biểu hiện thông qua các dạng thức kí
hiệu đồ họa như là: chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa thông tin ngữ nghĩa
(đóng vai trò là tiêu đề, khẩu hiệu, phụ chú…) để tạo ra thông điệp truyền
thông, chữ có thể đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa
gọi là kí hiệu đồ họa biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu
tượng khi được cài gắn thêm ý ẩn dụ nào đó”.
Trả lời:
Thông thường TCĐ đều chú trọng hình ảnh, vì tranh thường được trưng
bày tại những vị trí công cộng, hoặc bên đường giao thông, hình ảnh trong
tranh sẽ giúp người xem nhận biết được thông điệp của tranh nhanh hơn và ai
cũng có thể ghi nhớ được tác phẩm. Tuy nhiên chữ trong TCĐ sẽ phản ánh
đúng nội dung của tác phẩm để tránh nhầm lẫn. thời kỳ chiến tranh cách mạng
chữ trong TCĐ chủ đề có những quy chuẩn nhất định, sau này chữ được phát
triển và phá vỡ nhiều trường quy ở giai đoạn trước cho phù hợp với thực tiễn,
thời đại. Tuy nhiên một số TCĐ chỉ dùng nguyên chữ để thể hiện tác phẩm thì
chữ trong tranh này vừa đóng vai trò là hình tượng nghệ thuật, vừa giải nghĩa
nội dung tác phẩm, nó được tính toán khoa học và tinh tế cả về bố cục, hình
mảng, đường nét và màu sắc…, sao cho đạt được nội dung của tác phẩm,
thông điệp gửi tới người thưởng thức.
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4. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong
tranh cổ động Việt Nam có tính biện chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy
thủ pháp tạo hình, giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông
điệp màu sắc tác phẩm của họa sỹ.
Trả lời:
Chắc chắn là như vây, bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào cũng đều có
nội dung và hình thức thể hiện. Đặc biệt trong mỹ thuật nói chung tranh đồ
họa nói riêng. Mối quan hệ của nó gần như mang tính tuyệt đối, chữ trong
TCĐ mà không giải thích được hình thức nghệ thuật, không tạo dấu ấn cho
người thưởng thức ghi nhớ thì không có giá trị. Có thể nói chữ trong tranh đồ
họa là điểm nhấn của tác phẩm, vì người thưởng thức có đa dạng người, có
người yếu về hình ảnh, thị giác hay màu sắc thì chữ trong tranh lúc này đóng
vai trò quan trọng số 1. Một số tác phẩm hình thức thể hiện chưa đạt giá trị
nghệ thuật cao, chưa diễn đạt được hết nội dung thì chữ góp phần tạo nên
thông điệp của tác phẩm. Những tác phẩm cả hình ảnh và chữ đều thống nhất
thì chữ đóng vai trò là tạo hình chung của tác phẩm.
5. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật truyền thống dân tộc và kết quả của
quá trình giao lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt và
đặc trưng nổi trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với TCĐ nước
ngoài?
Trả lời:
Đúng, lịch sử dân tộc Việt Nam với bề dày nền văn hóa truyền thống
qua các loại hình nghệ thuật, nó được thẩm thấu vào tư duy hình thành nền
văn hóa dân tộc Việt. Đây là điểm độc đáo, khác biệt với nhiều loại hình văn
hóa nghệ thuật thế giới, là đặc điểm để nhận diện nền văn hóa nghệ thuật Việt
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Nam. TCĐ Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn phát triển, giao lưu với nhiều
nước tiên tiến trên thế giới, song bản sắc văn hóa dân tộc Việt không bị mất đi
mà ngày một được định hình rõ trong tranh, đặc biệt về mặt tạo hình, nó phản
ảnh nội dung sâu rộng, từ tính đảng đến văn hóa vùng miền, mỗi nội dung
khác nhau hình thức thể hiện khác nhau. Đặc biệt đối tượng phục vụ là người
Việt do vậy hình thức nghệ thuật bám sát vào bản sắc dân tộc Việt.
6. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Đồ họa chữ chuyển biến như thế nào trong quá trình phát triển tranh cổ động
Việt Nam từ 1945 đến hiện tại? Thông qua chủ đề, nội dung tuyên truyền,
hình thức nghệ thuật…ở từng thời kỳ?
Trả lời:
Đồ họa chữ trong TCĐ mới phát triển giai đoạn gần đây, nó được tính từ
khi chữ quốc ngữ được du nhập và hình thành chữ Việt, cùng với đó cách thể
hiện và kiểu thức chữ có thay đổi so với thời kỳ trước đó. Giai đoạn chiến
tranh cách mạng đồ họa chữ trong tranh mang đậm tính Đảng, phục vụ chính
trị. Thời kỳ đổi mới chữ được mở rộng hơn, phong cách thể hiện phong phú
hơn và ngày nay ngày càng hòa nhập cùng thế giới. Bản sắc của đồ họa chữ
trong TCĐ chủ yếu phụ thuộc vào nội dung tác phẩm, hình thức thể hiện của
chữ bám sát với tạo hình của tranh, tuy nhiên giai đoạn gần đây chữ trong
TCĐ ít nhiều được tiếp thu và ảnh hưởng với các trào lưu nghệ thuật của thế
giới do vậy yếu tố truyền thống đã dần có sự mai một.
7. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Việc nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của Đồ họa
chữ trong tranh cổ động Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn không?
Trả lời:
Có. Đây là công việc mà từ trước đến nay chưa ai làm, đề tài luận án
đúc kết, phân tích hệ thống chữ trong TCĐ Việt Nam là đề tài mới, đưa ra sự
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nhìn nhận đánh giá toàn diện về chữ trong TCĐ Việt Nam cho cả một giai
đoạn lịch sử và thậm chí còn dự báo về sự phát triển của chữ trong TCĐ Việt
Nam trong tương lai. Đây là công việc khoa học và có ý nghĩa thực tiễn cao.
5.11. Phỏng vấn 11:
Thông tin đối tượng phỏng vấn
- Họa sỹ thiết kế Vũ Hiền, năm sinh: 1945
- ĐT: 0903738811, Email: vuhien_logo@yahoo.com.vn
- Nguyên Trưởng Khoa, giảng viên Ngành thiết kế Đồ họa, Khoa Mỹ thuật
Công nghiệp Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM,
- Nguyên Trưởng Khoa, giảng viên Khoa thiết kế, Trường ĐH Tôn Đức
Thắng TP.HCM.
- Cố vấn Hiệp hội Thiết kế TP.HCM
- Tác giả của một số tranh cổ động Việt Nam đạt giải và được lưu trong các
vựng. Nội dung phỏng vấn
1. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Phong cách nghệ thuật TCĐ Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các trào lưu nghệ
thuật thế giới trong quá trình hình thành và phát triển cho đến nay”?
Trả lời:
Quan điểm trên hoàn toàn đúng bởi ngôn ngữ nghệ thuật TCĐ ta không
có truyền thống. Chỉ từ năm 1945 Đảng ra đời, đất nước ta mới có tuyên ngôn
độc lập thành lập Nước. Rồi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cuộc chiến tranh
vệ quốc chống thực dân Pháp xâm lược bắt đầu. Thì trong mặt trận văn hóa
cứu quốc ngành Mỹ thuật kháng chiến mới bắt đầu triển khai bước đầu là
những tờ rơi, tranh đả kích chế độ thực dân, rồi những tờ tranh vẽ hình vận
động binh lính địch phản chiến xuất hiện, những tờ viết khẩu hiệu chữ to dán
khắp nơi ngay trong lòng địch.

265

Trong nghệ thuật thị giác nói chung (cả hội họa và đồ họa) và đặc biệt
TCĐ từ các trào lưu trên thế giới đã dần du nhập vào Việt Nam trước tiên qua
con đường sách báo, sau đó có một số họa sĩ tiền bối của nước ta được vào
học các trường mỹ thuật Đông Dương, một số được sang Pháp và các nước
phương Tây học tập đã mang các kiến thức vẽ tranh hội họa trong đó có
những tranh quảng cáo “Áp phích” về nước. Trong vùng địch tạm chiến ở
những thành phố lớn nghệ thuật quảng cáo hàng hóa, phim ảnh, sân khấu…
tràn lan những áp phích cỡ lớn chữ biển hiệu các kiểu của thực dân đã ảnh
hưởng ảnh trực tiếp đến thị hiếu của dân ta. Đến chiến thắng lịch sử Điện
Biên phủ 1954 rồi cho tới những thập niên 60, 80 của thế kỷ 20 mối quan hệ
của ta với Liên bang Xô Viết và Trung Quốc ngày càng khăng khít cùng với
sự lớn mạnh của phe XHCN ra, thì ở miền Bắc, phong trào kháng chiến chống
Mỹ xâm lược và tiêu diệt chế độ ngụy quân ngụy quyền ở miền Nam Việt
Nam ngày càng lớn mạnh ảnh tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất đất
nước 1975. Trong quá trình kháng chiến chống Mỹ thắng lợi này trên mặt trận
văn hóa TCĐ phát triển nở rộ hình thành nên phong cách của Việt Nam.
2. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Trong TCĐ Việt Nam, chữ có chức năng như thế nào và tạo nên những nét
đặc trưng gì? Đặc biệt là khi so sánh với TCĐ các nước khác trên thế giới?
Trả lời:
Trong TCĐ Việt Nam, chữ hầu hết chỉ có chức năng chủ yếu là đưa
thông điệp truyền tải nội dung vẽ theo các khẩu hiệu, các chủ trương các cấp,
kịp thời của Đảng kêu gọi quân dân chiến đấu và thực hiện chính sách quản lý
xã hội, nêu cao đạo đức cách mạng, ca ngợi những thành tích đạt được qua
từng thời kỳ hoặc là cổ động cho các phong trào cuộc sống xã hội. Tất

cả

những chữ viết trong TCĐ đã tạo nên một nét đặc trưng mang dấu ấn khẩu
hiệu bằng các phông chữ Baton (nét trơn), dễ đọc, nếu quá nhiều chữ thì sử
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dụng hầu hết là chữ có chiều ngang hẹp pha chữ có nét chân nghiêm túc. Đôi
khi có sử dụng các phông chữ có đôi chút sáng tạo nhưng rất ít. Nếu so sánh
với TCĐ của các nước khác, thì về bố cục của mình còn nhiều điểm lộn xộn.
Kiểu chữ còn có khi sai và đặc biệt là chữ của ta có nhiều dấu nên hàng lối
hơi lộn xộn và có thể nói nước ta vì sử dụng phông chữ Latinh nhưng ít họa sĩ
đồ họa học kỹ và đầy đủ về cấu tạo cơ bản của chữ Latinh nên bố cục chữ còn
vụng về so với poster quốc tế. Mặt khác poster của ta còn chịu ảnh hưởng
nhiều nhất của Liên xô nhất là những TCĐ về đề tài vệ quốc. Cái đó cũng
đúng vì Liên Xô thời trước những năm đầu thế kỷ 20 là thành trì cách mạng
vô sản thế giới và về cách vẽ cũng phần nào giống na ná Trung Quốc. Về
người tả chân thật bút pháp mạnh mẽ vẽ bố cục công nông dân xếp hàng, kể
chuyện sĩ quân dân các tư thế chiến đấu xông lên mạnh mẽ. Rất hiếm gặp các
TCĐ theo phong cách trau dồi ý tưởng dùng hình tượng đơn giản. Khúc chiết
với bố cục táo bạo mạnh mẽ thông minh dùng thủ pháp so sánh tạo sự tương
phản mạnh mà dễ hiểu, người xem phải chịu suy nghĩ một chút và phải có
kiến thức thị giác tốt.
3. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
“Đồ họa chữ (những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa) trong tranh
cổ động Việt Nam giai đoạn từ 1945 (là kênh tuyên truyền của Đảng ta và
định hình rõ phong cách) đến nay được biểu hiện thông qua các dạng thức kí
hiệu đồ họa như là: chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa thông tin ngữ nghĩa
(đóng vai trò là tiêu đề, khẩu hiệu, phụ chú…) để tạo ra thông điệp truyền
thông, chữ có thể đứng độc lập trong chức năng biểu hiện hình tượng đồ họa
gọi là kí hiệu đồ họa biểu hình và chữ dưới dạng thức kí hiệu đồ họa biểu
tượng khi được cài gắn thêm ý ẩn dụ nào đó”.
Trả lời:
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Những hình thức của chữ bằng ngôn ngữ đồ họa trong TCĐ Việt Nam
giai đoạn 1945 năm là tính tuyên truyền của Đảng ta và nó đã định hình rõ
phong cách chữ trong TCĐ của ta chủ yếu là truyền tải thông tin ngữ nghĩa
bởi các tiêu đề, khẩu hiệu, chú thích phụ đề... Còn dùng chữ có chất năng biểu
hiện hình tượng ảnh đồ họa hóa thì hầu như không có từ trước những năm
1945 đến 1960. Bởi vì tại thời điểm này các họa sĩ của ta chưa được biết đến
cấu trúc cơ bản của phông chữ Latinh, kiểu chữ và dáng chữ còn mộc mạc.
Nhất là bố cục chữ còn vẽ tùy tiện trên tranh. Để có được kiến thức xử lý bố
cục kiểu dáng chữ Latinh cho đúng loại chữ nét trơn (Baton) nét to nét nhỏ ra
chữ có chân với nhiều thể loại phong phú, kiểu cách thì một cách bài bản
thành thạo và kể kỹ năng đánh dấu cho phù hợp với bộ chữ sử dụng nét trơn
hay nét to nét nhỏ tỷ lệ của dấu phải thích hợp đồng dạng với kiểu chữ không
quá to hay quá nhỏ và phải đánh cho đúng trọng âm của từ.
Còn để biết cách sáng tạo chữ phù hợp với nội dung và dùng thủ pháp
đồ họa biến hóa có cấu tạo phù hợp với nội dung quảng cáo thì họa sĩ phải có
kiến thức sáng tạo và nhạy cảm về đồ họa dùng nét, mảng, hình... Để vẽ chữ
như sự đánh giá về chức năng của chữ Latinh đã viết:"chữ là tư duy viết và vẽ
tạo ấn tượng sâu sắc về nội dung muốn mô tả cho thị giác người thưởng thức"
cái từ “vẽ” ở đây muốn chỉ rõ trình độ nghệ thuật thị giác, nghệ thuật sử dụng
ngôn ngữ đồ họa phải đạt đến sự tuyệt mỹ có sức hấp dẫn nghệ thuật thị giác.
Mà mức độ này ở trình độ TCĐ của ta chưa đạt đến.
4. Quan điểm của thầy/cô với ý kiến cho rằng:
“Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong TCĐ
Việt Nam có tính biện chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy thủ pháp tạo
hình, giải pháp xử lí bố cục và phương thức truyền tải thông điệp màu sắc tác
phẩm của họa sỹ”.
Trả lời:
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Mối quan hệ giữa đồ họa chữ và phong cách tạo hình hình tượng trong
TCĐ Việt Nam có tính biên chứng. Điều này thể hiện trong lối tư duy thủ
pháp tạo hình, giải pháp xử lý bố cục và phương thức truyền tải thông điệp
màu sắc tác phẩm của họa sĩ. Những năm cuối của thế kỷ 20 (từ 1990 đến
1999) nhiều khách du lịch đến Việt Nam, đặc biệt là các chiến binh Mỹ trước
đây từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam quay lại chiến trường xưa đặc biệt
thích và tìm mua những tấm TCĐ Việt Nam về thời kháng chiến chống Mỹ.
Về mảng nghệ thuật thị giác họ thấy lại về phong cách biểu hiện từ hình vẽ
mộc mạc, bình dị của các anh bộ đội du kích Việt Nam trong khí thế hiên
ngang kiên cường, những o du kích nhỏ bé bắt phi công Mỹ trông xinh đẹp,
bất khuất... Lối vẽ của các họa sĩ Việt Nam trong TCĐ có đặc điểm không lẫn
vào đâu được trên thế giới. Phong cách tạo hình rất ấn tượng nhất là về màu
sắc khỏe tươi sáng, chữ viết rõ ràng nêu rõ nội dung họa sĩ mô tả. Đồ họa chữ
và hình tượng trong tranh đương nhiên có tính hiện chứng và chữ có tác dụng
tuyên truyền cổ vũ, khích lệ, minh họa cho rõ hơn nội dung hình tượng vẽ
trong tranh. Đôi khi phần nào cũng minh chứng rõ nét thêm lối tư duy thủ
pháp tạo hình và đồng thời có tác dụng xử lý bố cục tranh cho cân đối thị giác
hơn. Nhưng không loại trừ cách sắp xếp bố cục chữ bị dàn trải khắp mặt tranh
và dùng nhiều phông chữ, cách viết ngang ngửa xéo đứng rất nhiều chiều
trong một bố cục.
5. Quan điểm của thầy/ cô với ý kiến cho rằng:
“Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật truyền thống dân tộc và kết quả của
quá trình giao lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt và
đặc trưng nổi trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với TCĐ nước
ngoài”?
Trả lời:
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Đặc điểm của tính kế thừa nghệ thuật truyền thống dân tộc và kết quả
của quá trình giao lưu tiếp biến nghệ thuật thế giới đã làm nên điểm khác biệt
và đặc trưng nổi trội so với các thể loại đồ họa khác, đặc biệt đối với tcd nước
ngoài. Có thể nói sự ra đời TCĐ cổ Việt Nam trước tiên là vũ khí văn hóa tư
tưởng sắc bén nhất phục vụ không mệt mỏi trên mặt trận chính trị của Đảng ta
qua từng thời kỳ từ năm 1945 năm đến nay càng ngày càng phát triển lớn
mạnh nhất là từ cuộc chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược trên toàn quốc, đặc
biệt ở miền Bắc, TCĐ trong nghệ thuật đồ họa đúng là đã làm nên điểm khác
biệt và nổi trội hơn so với các thể loại đồ họa khác mà còn mang về hơn cả
nghệ thuật tạo hình tranh và tượng, TCĐ đã kịp thời đề cập đến mọi chủ
trương, chính sách cùng quyết sách chiến lược của quân và dân ta và đã góp
phần xứng đáng trong công tác tư tưởng, tạo nên khí thế xông lên chiến thắng
quân thù trên mọi mặt trận, khích lệ lòng yêu nước căm thù quân xâm lược
tạo nên sức mạnh xông lên giải phóng đất nước năm 1975.
Qua các tác phẩm TCĐ đã bộc lộ rất rõ tính kế thừa bản sắc dân tộc, tính
truyền thống dân tộc hòa quyện trong xây dựng nhân vật công- nông- binh và
nó còn được mài dũa tôi luyện qua sự giao lưu với nghệ thuật thế giới qua
cách bố cục sử dụng chữ, đủ màu sắc tươi sáng hấp dẫn và tính đơn giản tạo ý
tưởng thông minh ngang tầm nghệ thuật thị giác hiện đại của thế giới. Cái hay
của quá trình giao lưu này đã bộc lộ bản sắc nghệ thuật dân tộc của ta không
bị hòa tan trong hội nhập mà càng tạo nên cái độc đáo không trộn lẫn pha tạp
khi so sánh với nghệ thuật trên thế giới. Vậy là ta đã thành công trong lĩnh
vực nghệ thuật này và cho đến nay TCĐ của ta vẫn tồn tại vững vàng không
thể thiếu trong đời sống văn hóa của dân tộc.
6. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
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“Đồ họa chữ chuyển biến như thế nào trong quá trình phát triển TCĐ Việt
Nam từ 1945 đến hiện tại? Thông qua chủ đề, nội dung tuyên truyền, hình
thức nghệ thuật…ở từng thời kỳ?
Trả lời:
Thông qua chủ đề, nội dung, tuyên truyền hình thức nghệ thuật... Ở từng
thời kỳ có những nét đặc trưng tiêu biểu như sau: Thế giới có thể chia nghệ
thuật TCĐ của Việt Nam được phát triển dần qua những giai đoạn như sau:
- Giai đoạn từ 1945 đến 1960: đây là thời kỳ mà Việt Nam trở thành cột mốc
lịch sử đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa bằng bản
tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba đình lịch
sử. Lá cờ đỏ sao vàng Quốc Huy bài Tiến Quân ca là những minh chứng cho
sự ra đời của một quốc gia một dân tộc đã đấu tranh đứng lên dựng nước.
Cũng từ đó những biểu ngữ khẩu hiệu chữ to xuất hiện và TCĐ phôi thai cũng
ra đời từ đó từ những tờ truyền đơn hình vẽ binh vận về các anh Dân vệ cứu
nước du kích cầm vũ khí xông lên.
- Giai đoạn từ 1960 đến 1975 là giai đoạn rực rỡ nhất cho sự phát triển
nghệ thuật TCĐ đặc biệt ở miền Bắc khi chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ
thắng lợi 1954 rồi đất nước bị chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17 hình
thành rõ hai miền Bắc Nam. Giai đoạn này bắt đầu đào tạo các họa sĩ ở các
trường Mỹ thuật miền Bắc, Trường Mỹ thuật Công nghiệp thời đó mới chỉ có
hệ trung cấp rồi tới năm 1965 mới có hệ cao đẳng sau đổi thành đại học. Một
số thầy cô trẻ được đào tạo tại nước Nga, Ba Lan, Đức, Tiệp, Trung Quốc tốt
nghiệp trở về mang theo nguồn kiến thức sách báo do chương trình đào tạo
nước ngoài về đẩy nhanh sự phát triển nghệ thuật thị giác trong đó có TCĐ.
- Giai đoạn 1975 đến nay là chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng thống
nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà là nguồn cảm hứng bất tận cho mỹ
thuật phát triển và trong đó không thể kể đến thành tích nổi trội của TCĐ và
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trong đó có sự phát triển của đồ họa chữ. Chữ trong TCĐ lúc này đã có nhiều
tiến bộ rõ rệt nhất là bố cục chữ trong tranh đã đúng chỗ đúng cấu trúc và
phông chữ la tinh có nhiều tiến bộ về kiểu dáng phù hợp, tỷ lệ chiếm nhiều
trong tác phẩm, thậm chí có trang chỉ dùng chữ không cần dùng hình. Hoặc
không cần dùng chữ chỉ dùng hình tượng để biểu hiện nội dung.
7. Theo ý kiến của thầy/cô thì:
Việc nghiên cứu, đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ thuật của Đồ họa
chữ trong TCĐ Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn không?
Trả lời:
- Tôi rất hoan nghênh đề tài luận văn này đã đặt vấn đề nghiên cứu nghệ
thuật chữ Latinh dùng trong TCĐ để đúc kết thành hệ thống cơ sở lý luận mỹ
thuật của đồ họa chữ có ý nghĩa rất thực tiễn nhằm đưa chữ trở thành luận
chứng không chỉ phục vụ cho nội dung tuyên truyền chủ trương chính sách
đường lối văn hóa văn nghệ truyền thông còn đi đôi với tính hiện đại mang
tầm vóc nghệ thuật đồ họa ngang tầm thế giới hiện tại. Các họa sĩ giờ đã được
trang bị kiến thức sáng tác và sử dụng chữ Latinh một cách chuẩn mực có ý
thức rõ rệt. Nhưng trong việc sử dụng chữ Latinh mà hiện nay đang có xu
hướng bắt chước cấu trúc chữ tượng hình của Trung Quốc để viết theo lối thư
pháp là hoàn toàn phải xem lại tại vì nếu viết một hai từ còn có thể chấp nhận.
Nhưng viết cả một dòng một bài thơ và là rất khó đọc. Mà cấu trúc của chữ
Latinh có nguyên tắc bất di bất dịch là trong 26 chữ cái cái đã hình thành cấu
trúc không thể thay đổi từng chữ từ a đến z. Nếu chỉ cần làm sai cấu tạo khi
ghép vào sẽ làm người đọc không thể đọc và hiểu nổi từ đó có ý nghĩa gì?
Nên biết rằng chữ tượng hình rất sâu sắc. Cách viết thư pháp của họ có ý
nghĩa nữa là kiểu viết còn phân chia thứ bậc làm 3 cấp rõ ràng: Cấp trên viết
cho cấp dưới, ngang cấp viết cho nhau, cấp dưới viết cho cấp trên.

