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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài  

 Trong sự nghiệp đổi mới phát  triển, Đảng và nhà nước luôn quan tâm đến 

việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mặt khác xu hướng chung của thế 

giới đang tôn vinh những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc biệt mang bản sắc riêng, 

trong đó có nghề sơn truyền thống là một trong những nghệ thuật tiêu biểu của Việt 

Nam .  

Nghề sơn được hiểu là một nghề thủ công truyền thống phát triển trên cơ sở 

hình thành những quần cư nông nghiệp lúa nước. Ở nước ta, nghệ thuật “Sơn ta” đã 

xuất hiện lâu đời trong lòng văn hóa Đông Sơn, khoảng 2500 năm cách ngày nay. 

Bên cạnh những di vật tìm thấy dưới mặt đất chúng ta còn có một khối lượng to lớn 

đồ sơn trong các di tích chùa chiền, đền miếu, cung điện… dưới các thời Lý, Trần, 

Lê, Nguyễn…và vô số các hiện vật có trong các bảo tàng hoặc trong nhân dân đang 

lưu giữ. 

 Gắn liền với lịch sử gần 300 năm hình thành và phát triển vùng đất Bình 

Dương, nghề sơn là người bạn luôn song hành với nghề tạc tượng, chạm khắc trang 

trí trong các công trình kiến trúc như đình, chùa, nhà cổ... được nhiều thế hệ gìn giữ, 

tôn tạo.  

 Ngày nay, khi khoa học đã phát triển mạnh mẽ, sơn mài vẫn sẽ là một ngành 

nghề, một nghệ thuật không thể thiếu được với mục đích phục vụ đời sống tinh thần 

của con người. Bình Dương đang là một trong số ít địa phương duy trì sản xuất 

hàng sơn mài thủ công mỹ nghệ phục vụ trong nước và xuất khẩu. Riêng sơn mài 

nghệ thuật tạo hình đang hình thành và phát triển góp phần làm phong phú thêm 

lĩnh vực mỹ thuật tỉnh nhà.  

Trước bối cảnh đất nước ta đang mở cửa giao lưu, hội nhập sẽ không tránh 

khỏi các nền văn hóa nghệ thuật tốt, xấu lẫn lộn xâm nhập. Cùng với xu hướng 
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thương mại hóa nghệ thuật một số doanh nghiệp, họa sỹ, nghệ nhân vì cái lợi kinh 

tế trước mắt đã làm sơn mài theo kiểu sử dụng sơn công nghiệp thậm chí sơn dùng 

trong xây dựng mà họ gọi là: “ Chất liệu tổng hợp” và “ Hàng tàu, Hàng chợ...”. 

Từ đó một loạt sản phẩm ra đời pha tạp kém chất lượng, hình thức lẫn nội dung 

xuống cấp trầm trọng so với vẻ đẹp truyền thống và giá trị đích thực của nghệ thuật 

sơn mài.  

 Trước thực trạng nhiều sản phẩm sơn mài xuất khẩu bị khách hàng trả về 

trong vài năm trở lại đây do chất lượng nghệ thuật, chất lượng sản phẩm kém, “dỏm 

giả” gây thiệt hại về kinh tế rất lớn, nhưng đau lòng hơn hết là uy tín sơn mài bị 

xem nhẹ thậm chí nhiều khách hàng quay lưng lại thờ ơ không còn mặn mà như 

trước. Nhiều nghệ nhân tâm quyết đã bỏ nghề, số lượng gia đình, cơ sở làm sơn mài 

ở Bình Dương giảm đi đáng kể. Một số họa sỹ trẻ muốn tự khẳng định mình áp 

dụng nhiều chất liệu mới, lạ… thể hiện nhiều khuynh hướng biểu hiện khác nhau ít 

nhiều gây tranh cãi.  

Nghề sơn mài truyền thống Bình Dương vừa có cơ hội phát triển, nhưng 

đồng thời có những khó khăn thách thức phải vượt qua. Do đó việc nghiên cứu 

những đặc điểm của sơn mài là một vấn đề không chỉ giúp chúng ta nâng cao hơn 

nữa ý thức giữ gìn, trân trọng nghề thủ công truyền thống mà còn rút ra được những 

bài học hữu ích cho việc bảo tồn và phát triển một bộ phận di sản văn hóa mang bản 

sắc dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội như tạo công ăn việc làm cho 

người lao động, tăng thu nhập, xuất khẩu và phát triển du lịch… 

Là người trực tiếp chứng kiến qua biết bao thăng trầm của ngành nghề truyền 

thống này ở địa phương. Ngoài ra nhiều người trong gia đình đã và đang sản xuất 

gắn bó với nghề, hơn nữa sơn mài là chất liệu chính không thể thiếu trong suốt quá 

trình sáng tạo nghệ thuật của tác giả luận văn.  

 Với những ý nghĩa trên, đề tài: “PHÁT HUY NGHỆ THUẬT SƠN MÀI 

TRUYỀN THỐNG BÌNH DƯƠNG (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY)” góp phần 

khẳng định sơn mài Bình Dương có một giá trị nghệ thuật đích thực chiếm vị trí vô 
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cùng quan trọng trong đời sống văn hóa, xã hội… đặc biệt trong lĩnh vực hội họa 

của Bình Dương ở quá khứ, hiện tại và tương lai.  

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài 

Trong điều kiện hiện nay sơn mài như là một “Hiện tượng” được các ngành, 

các giới nghệ thuật hội họa quan tâm, nghiên cứu tìm tòi phát hiện với tư cách là 

một chất liệu“Độc đáo” của Việt Nam.  

 Từ trước đến nay việc nghiên cứu về nghề sơn và nghệ thuật sơn mài được 

đề cập dưới nhiều góc độ khác nhau trong Sách báo, tham luận, tạp chí, internet và 

nhiều tư liệu đã  được xuất bản như: Phạm Đức Cường (1982), “Kỹ thuật sơn mài” 

[6]. Sách chủ yếu nêu vài nét về lịch sử nghề sơn và hướng dẫn kỹ thuật căn bản của 

sơn mài truyền thống trong phạm vi cả nước, bên cạnh còn có một số bài viết về sơn 

mài Bình Dương trong đó có “Công trình Mỹ thuật Bình Dương xưa và nay” của 

Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương năm 1998 [17]. Đây là một công trình có sự 

đầu tư nghiên cứu tương đối rộng về chuyên ngành mỹ thuật, qua đó có nêu lên một 

số nét cơ bản về kỹ thuật, loại hình và nghệ thuật của nhiều bộ môn gồm: sơn mài, 

điêu khắc, gốm sứ, nhà cổ… 

 Họa sỹ Nguyễn Văn Minh giảng viên trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM 

năm 2008 cũng có bài viết“Nét độc đáo của sơn mài ứng dụng Bình Dương” [25]. 

Nhằm khai thác và làm rõ đặc điểm tối ưu của nghệ thuật sơn mài truyền thống đã 

và đang góp phần tạo nên diện mạo mới trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng Bình 

Dương. Ở mảng đề tài kiến trúc cổ có tác giả Văn Thị Thùy Trang vào năm 2008 có 

bài:“ Nghệ thuật trang trí trong di tích nhà cổ Ông Trần Văn Hỗ ở Phú Cường – thị 

xã Thủ Dầu Một” [38]. Nghề sơn cổ truyền được nhắc tới nhằm tôn vinh các công 

trình khác như kiến trúc, điêu khắc với chức năng bảo quản, trang trí làm tăng thêm 

vẻ trang trọng trong di tích nhà cổ.   

  Trên diễn đàn văn hóa nghệ thuật năm 2000, Nguyễn Đức Tuấn với bài viết: 

Làng nghề thủ công truyền thống ở Bình Dương [39]. Trong bài chủ yếu nêu được 

một số nét lịch sử, văn hóa, làng nghề và nghề sơn mài truyền thống Bình Dương 

cùng với một số thành tựu đạt được.   
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Tại trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có công trình Luận văn 

Thạc sỹ mỹ thuật nghiên cứu về sơn mài Bình Dương dưới góc độ kỹ thuật trong 

sáng tác hội họa của tác giả Thái Kim Điền (2005),“ Sơn mài Bình Dương vận dụng 

kỹ thuật truyền thống trong sáng tác nghệ thuật” [11].  

 Ngoài ra còn có một số bài viết và một số công trình, bài báo mang tính tổng 

quan hay giản lược về sơn mài Bình Dương được giới thiệu như là một ngành nghề, 

làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của một bộ phận phía Nam 

trong phạm vi cả nước . 

Những tài liệu nêu trên tuy chưa đề cập trực tiếp những vấn đề mà luận văn  

nghiên cứu, chỉ mang tính khái quát nhưng là tư liệu quý giúp tác giả hoàn thành 

luận văn. 

3. Mục đích nghiên cứu  

  Nghiên cứu tổng quát về nghề sơn cổ truyền để thấy được quá trình hình 

thành, phát triển của nghề sơn Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng. 

Nêu bật được giá trị nghệ thuật sơn mài từ góc độ kỹ thuật, chất liệu, vẻ đẹp 

sơn mài truyền thống, đồng thời tìm ra xu hướng phát triển của loại hình này tại 

Bình Dương. 

 Đóng góp thêm những luận điểm khoa học mang tính chuyên biệt, hữu ích 

trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, yếu tố thẩm mỹ. Xa hơn nữa là đề cao, 

giữ gìn và phát triển một chất liệu, một ngành nghề truyền thống của Bình Dương 

trong thời kỳ đất nước đổi mới, phát triển. 

 Hình thành kiến thức toàn diện hơn về nghệ thuật sơn mài phục vụ cho việc 

học tập, nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  

 Đối tượng nghiên cứu là nghề sơn mài hiện đang tồn tại và phát triển ở Việt 

Nam mà nghề sơn mài ở Bình Dương là một điển hình. Dựa trên một số loại hình: 

Hiện vật, đồ dùng, sản phẩm, tác phẩm để nghiên cứu phân tích từ chất liệu, kỹ 
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thuật, khuynh hướng sáng tạo cùng với những đặc trưng nghệ thuật sơn mài Bình 

Dương. 

 Phạm vi nghiên cứu chủ yếu các giá trị nghệ thuật cũng như các thành tựu 

của sơn mài Bình Dương từ năm 1986 đến nay. 

5. Phương pháp nghiên cứu:   

Luận văn được viết dựa trên phương pháp luận triết học duy vật biện chứng 

và duy vật lịch sử. Từ đó hệ thống, phân tích, chắc lọc và xử lý thông tin về lịch sử, 

văn hóa nghệ thuật, trao đổi trực tiếp với các họa sỹ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu sơn 

mài để khai thác nguồn tư liệu, đào sâu từng mảng miếng, khía cạnh của nghệ thuật 

sơn mài truyền thống Bình Dương và các xu hướng phát triển của nó. 

 Khai thác từ các tư liệu có được của các nhà nghiên cứu đi trước, những tư 

liệu hiện có tại Thư viện trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh 

Bình Dương, nhà sách, bảo tàng, các hình ảnh, thông tin đại chúng uy tín… để đối 

chiếu, vận dụng. Đặc biệt so sánh với thực tế điền dã, phân tích, quy nạp, để thấy 

được những giá trị văn hóa, nghệ thuật sơn mài truyền thống thông qua những thành 

tựu đã đạt được. 

6. Những đóng góp mới của luận văn: 

Luận văn mở ra một hướng nhìn vừa khái quát nhưng cũng là những nét lớn 

về nghệ thuật sơn mài truyền thống. Nội dung được viết bằng cả quá trình nghiên 

cứu với tư duy tổng hợp, phân tích và đánh giá có chiều sâu, góp phần vào sự 

nghiên cứu lý luận chung về nghệ thuật sơn mài Bình Dương. 

Nêu lên thực trạng, đưa ra giải pháp tối ưu nhất nhằm bảo tồn và phát triển 

ngành nghề, nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương trước những tác động của 

nền kinh tế thị trường.  

 Khẳng định những ưu thế nghệ thuật, kỹ thuật độc đáo tạo nên nét đẹp truyền 

thống vốn có của chất liệu tự nhiên kết hợp với một số chất liệu mới - công nghiệp 

áp dụng trong sản xuất sơn mài ứng dụng và sáng tạo nghệ thuật theo xu hướng hiện 

đại. 
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7. Kết cấu của luận văn: 

 Ngoài phần Mở đầu (6 trang), Kết luận (4 trang), luận văn được chia làm 3 

chương:  

- CHƯƠNG I:  KHÁI QUÁT SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG BÌNH DƯƠNG 

(27 trang, 8-34) . 

- CHƯƠNG II: SƠN MÀI BÌNH DƯƠNG TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN 

ĐẠI (30 trang, 35-64). 

- CHƯƠNG III: VẬN DỤNG SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG TRONG 

SÁNG TÁC CỦA BẢN THÂN (09 trang, 65-73). 

 Cuối luận văn còn có 44 danh mục tài liệu tham khảo, phần phụ lục có 45 

hình ảnh minh họa gồm các tác phẩm, sản phẩm, đồ dùng của các nghệ nhân, họa sỹ 

tiêu biểu, trong đó có 05 tác phẩm sơn mài thực nghiệm của tác giả luận văn sáng 

tác theo nội dung đề tài nghiên cứu. 
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CHƯƠNG I 

KHÁI QUÁT SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG BÌNH DƯƠNG 

 

1.1. Khái quát nghề sơn cổ truyền Việt Nam 

Cây sơn là một sản vật quý tại Việt Nam có tên khoa học Rhus succedenéa 

họ Anacrdiacea (thường gọi là cây sơn ta) và nghề sơn là một nghề truyền thống có 

từ lâu đời ở đất nước ta: “ Đầu tiên người xưa dùng chất nhựa của loài cây sơn 

được trồng nhiều ở các vùng Vĩnh Phú, Phú Thọ dùng chủ yếu để sơn gắn các đồ 

dùng, sơn thuyền, sơn vũ khí v.v… Dần dần sơn ta được dùng vào các công việc 

trang trí trong các cung điện, đền đài, chùa tháp…lúc này sơn ta đã trở thành một 

nghề, và người thợ sơn được trọng vọng hơn so với nhiều nghề khác trong xã hội” 

[33, tr.140]. 

Từ khi nào cây sơn, chất liệu nhựa sơn được đưa vào ứng dụng trong đời 

sống, đặc biệt là việc chế tác thành các đồ dùng, sản phẩm hàng hóa?, điều này còn 

đang được tìm hiểu, nghiên cứu của các nhà chuyên môn. Tuy nhiên từ nhựa cây 

thiên nhiên người Việt xưa đã sớm phát hiện ra nó, biến thành những vật dụng hàng 

ngày bền chắc, công năng sử dụng thuận tiện, không những thế còn mang tính thẩm 

mỹ cao, ẩn chứa nền văn hóa bản địa. 

Qua các cuộc khai quật, khảo cổ đã phát hiện nhiều di vật có dấu tích của cây 

sơn và nghề sơn, điển hình là những hiện vật bằng sơn được tìm thấy trong ngôi mộ 

cổ ở Việt Khuê, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) khai quật năm 1961 với những 

công cụ như máy chèo có phủ sơn hai lớp, lớp sơn trong màu đen, lớp sơn ngoài 

màu vàng. Cùng đó là 9 chiếc cán giáo và một hộp chữ nhật, các vật dụng đó được 

đốt cháy xém sau đó mới đem phủ sơn.  

Với sự có mặt của các đồ vật bằng sơn được tìm thấy, qua đó đã xác định 

được trình độ về kỹ thuật và mỹ thuật chế tác đồ sơn của ông cha ta xưa kia. Theo 

kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thì từng công cụ đồ sơn ở giai đoạn này đã 

có chỗ đứng nhất định về mặt thẩm mỹ và đạt trình độ khá cao về kỹ thuật “Cư dân 



 

 

9 

 

 

thời kỳ này đã biết sử dụng các sắc độ của sơn phù hợp với từng công cụ” [19, 

tr.24]. 

Qua các tài liệu sử học, truyền thuyết, văn học dân gian. Đặc biệt là những tư 

liệu khảo cổ học…từ đó có thể khẳng định nghề sơn là một nghề thủ công đã xuất 

hiện từ lâu đời trên đất nước ta, trong lòng văn hóa Đông Sơn, khoảng 2500 năm 

cách ngày nay. Đến các triều đại phong kiến nghề sơn đã phát triển mạnh mẽ, đóng 

góp một giai trò hết sức quan trọng nhằm phục vụ đời sống sinh hoạt của con người, 

trong thờ tự tín ngưỡng, trang trí cung đình và thương mại.  

Thời Lý (Thế kỷ XI) ,Việt Nam bước vào thời kỳ độc lập tự chủ - bắt đầu 

một giai đoạn phát triển rực rỡ của nền văn hóa dân tộc, các nghề thủ công phát 

triển. Phật giáo vốn vào nước ta từ lâu, đến thời kỳ này phát triển mạnh nhất, Phật 

giáo gắn với Vương quyền là động lực lớn cho sự phát triển của kiến trúc. Chùa 

chiền được xây dựng nhiều nơi, nhiều đồ thờ cúng cũng như đồ dùng được phủ sơn 

ra đời nhằm phục vụ cho tầng lớp quý tộc thời bấy giờ. 

Ở thời Trần, đồ sơn được sử dụng rộng rãi cho nhiều tầng lớp hơn. Ngoài 

việc phục vụ tầng lớp quý tộc cấp cao, cũng đã có sản vật giành cho những người 

giàu có hoặc tầng lớp quý tộc cấp thấp. 

 Đồ sơn thời Lê, có bước phát triển mới. Sơn bắt đầu được sử dụng trang trí 

cung thất, đền đài, chùa tháp… đồ sơn không chỉ được xem như là một biểu tượng 

quyền uy, sang trọng, linh thiên, cao quý mà còn được phổ biến rộng rãi trong nhân 

dân “đồ sơn không còn là tài sản riêng của tầng lớp quý tộc, biểu thị cho uy quyền 

đẳng cấp xã hội mà đồ sơn bắt đầu xuất hiện trong nhân dân với chức năng sản 

phẩm mua bán ngoài chợ” [19, tr.47-48] . 

Nhìn chung, thời Lý, Trần, Lê…từ thế kỷ XI đến cuối thế kỷ XV được xem 

là giai đoạn của nghề sơn quang dầu, nghề này đã đạt đến đỉnh cao và để lại đến 

ngày nay, nhiều sản vật quý giá bền vững và đẹp trong các di tích cổ như các tượng 

Thần, tượng Phật, các bức hoành phi, câu đối… 
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Đến thời Mạc (thế kỷ XVI), thế kỷ của những sắc thái mới cho nền điêu khắc 

cổ Việt Nam bằng sự xuất hiện kiến trúc đình làng và hệ thống chạm khắc, kiến 

trúc. Nghệ thuật điêu khắc phát triển, nghệ thuật đồ sơn cũng phát triển. Với hàng 

loạt tượng gỗ, đồ thờ họa tiết trang trí sơn son thếp vàng có mặt rộng rãi khắp các 

làng xã Việt Nam, từ cung điện đến thôn quê, từ đình chùa đến chợ quán. 

Thế kỷ XVII – XVIII, nghề sơn đã đạt đến đỉnh cao về mặt kỹ thuật phủ sơn, 

thếp vàng, thếp bạc chuẩn mực, để lại nhiều dấu ấn tự hào, một hình ảnh đặc sắc về 

mỹ thuật, một vị thế đồ sộ, lộng lẫy cho văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. Từ thế kỷ 

XVII đến thế kỷ XVIII là thế kỷ vàng của văn hóa nghệ thuật nước ta mà đồ sơn 

góp phần không nhỏ. 

Qua thế kỷ XIX (thời Nguyễn) các sản phẩm đồ sơn đã phát triển đồ sộ, quy 

mô về mặt chất lượng cũng như số lượng. Đặc biệt sơn và nghề sơn đã phát triển 

cực thịnh trong việc trang trí và thương mại “Năm 1895 sơn Việt Nam đã được xuất 

khẩu sang Nhật Bản. Năm 1925 hãng Saito-Mijuta Nhật đã đặt đại lý mua sơn tại 

Hà Nội và Phú Thọ” [35, Tr.7].  

Vào năm 1937 tại triển lãm Quốc tế Paris, lần đầu tiên đồ sơn mài Việt Nam 

được trưng bài tại Trung tâm nghệ thuật thế giới, đã được công chúng sành nghệ 

thuật đánh giá cao và gây ấn tượng tốt đẹp. Họa sỹ Nguyễn Khang và nghệ nhân 

Đinh Văn Thành cũng có mặt trong triển lãm này. Từ năm 1957 đến năm 1962 các 

triển lãm tranh hội họa Việt Nam trong đó có chất liệu sơn mài được ca ngợi tại các 

nước phe Xã Hội Chủ Nghĩa. Thời kỳ những năm 1960 cũng là thời kỳ đỉnh cao của 

sơn mài thủ công mỹ nghệ Việt Nam. 

Nghề sơn mài ở Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại không những 

chia theo khu vực sản phẩm mà còn có yếu tố liên kết phục vụ lẫn nhau. Ví như 

nghề sơn mài Phù Lào (Tiên Sơn - Bắc Ninh) phải lấy quỳ vàng, quỳ bạc của làng 

Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, lấy giấy dó của làng Ðông Cao, lấy vải màn của làng 

Ðình Cả, lấy vóc hoặc sản phẩm đồ sơn của làng Phù Khê, lấy nguồn sơn thô của 

Phú Thọ, Yên Bái và lấy nguồn dầu trẩu, dầu trám của Lạng Sơn, Cao Bằng.  
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Ở trong miền Nam hầu như chỉ sử dụng sơn và nguyên liệu ở các tỉnh miền 

Bắc, ngoài ra một số ít nhập khẩu của nước ngoài. Tuy nhiên Hà Nội ngày nay vẫn 

là đầu mối tập trung nguyên liệu cung cấp khắp nơi cả nước. Bình Dương luôn luôn 

vẫn là một tỉnh tiêu thụ khá lớn lượng sơn ta và nguyên liệu khác như: vàng, bạc lá, 

son các loại… do có cả một làng nghề sản xuất, trường đào tạo sơn mài và đội ngũ 

họa sỹ chuyên sáng tác tranh sơn mài mỹ thuật.  

1.2.   Sự hình thành và phát triển nghề sơn mài truyền thống Bình Dương 

 1.2.1. Tổng quan lịch sử - văn hóa tỉnh Bình Dương 

 Bình Dương xưa là vùng đất hoang vu chỉ có một số ít người Stiêng, người 

Mạ, người Miên làm rẫy sinh sống, cho đến “ Từ giữa thế kỷ XVII trên cả vùng đất 

Bình Dương, nhất là những vùng trũng bải bồi ven sông, lưu dân người Việt đã định 

cư và khai phá. Tuy dân số ít, diện tích khai thác còn khiêm tốn, nhưng đây là vùng 

đất đai màu mở, con người cần cù chịu khó, nên việc sản xuất nông nghiệp như 

trồng lúa, đậu, bắp (ngô), khoai…cho năng suất cao, cuộc sống ổn định, tạo cơ sở 

quan trọng cho quá trình phát triển mạnh mẽ sau này” [3, tr.12]. Song song với sản 

xuất nông nghiệp, các ngành nghề khác cũng có điều kiện phát triển khá nhanh như 

khai thác lâm sản, sản xuất dụng cụ lao động, hàng gốm, sơn mài thủ công mỹ 

nghệ... 

  Đến cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII các chúa Nguyễn bắt đầu mở mang 

vùng đất này để chính thức hóa sự nhập cư của người Việt, đồng thời ban bố các 

chính sách chính trị, kinh tế khác. Chúa Nguyễn Phúc Chu (Hiển Minh Tông Hiến 

Minh Hoàng Đế) cử Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Thống Suất Chưởng Cơ) 

trông coi vùng đất mới vừa khai phá này “…Năm 1698 Nguyễn Hữu Cảnh lấy xứ 

Nông Nại lập thành phủ Gia Định, lấy xứ Đồng Nai lập thành huyện Phước Long, 

dựng dinh Trấn Biên, lấy xứ Sài Gòn lập thành huyện Tân Bình và dựng dinh Phiên 

Trấn. Ở mỗi dinh đều được đặt các chức lưu thủ, cai bộ và ký lục để cai trị…” [9, 

tr.60]. 

 Năm 1833, triều Minh Mạng thứ nhất, Phan Huy Chú đã viết “Đại Nam 

thống nhất toàn đồ” có ghi chú “Phủ Gia Định bao gồm 3 tổng: Phước Long, Bình 
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An và Tân Bình. Địa giới tỉnh Bình An thời ấy rất rộng, đông giáp Sông Bé và Sông 

Đồng Nai, tây giáp sông Sài Gòn và sông Thị Tính, phía Nam chạy dọc theo Giồng 

Ông Tố và ngã ba Nhà Bè. Tổng Bình An lại chia ra làm 4 phủ: Thủ Thiêm, Thủ 

Đức, Thủ Dầu Một và Thủ Băng Bột (Thị Tính), trong đó Thủ Dầu Một là trung tâm 

của tổng Bình An” [17, tr.15]. 

Sau khi Pháp chiếm Biên Hòa và cả khu vực miền Đông Nam Bộ, vào năm 

1871 huyện Bình An đổi thành hạt Thủ Dầu Một. Qua nhiều lần phân cách, thay đổi 

địa danh, địa giới đến năm 1900 tỉnh Thủ Dầu Một ra đời. Năm 1956 tỉnh Thủ Dầu 

Một được đổi tên là tỉnh Bình Dương. Năm 1976, tỉnh Bình Dương sát nhập với 

tỉnh Bình Long, Phước Long trở thành tỉnh Sông Bé. Năm 1996, tỉnh Sông Bé được 

chia thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước cho đến nay. 

Bình Dương ngày nay là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, diện tích tự 

nhiên 2.695,54 km2 (chiếm 0,83% diện tích cả nước và xếp thứ 42/61 về diện tích 

tự nhiên). Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, 

phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí 

Minh. Bình Dương có 01 thị xã, 6 huyện với 9 phường, 8 thị trấn và 72 xã. Tỉnh lỵ 

là thị xã Thủ Dầu Một trung tâm chính trị hành chính - kinh tế - văn hoá của tỉnh 

Bình Dương. 

Vùng đất Bình Dương xưa nhờ vào thế mạnh nằm gần đường giao thông kể 

cả  sông lẫn bộ và có các nguồn nguyên liệu tập trung vào lâm sản, khoáng sản phi 

kim loại: cao lanh, sét các loại… cho nên nghề chế biến gỗ, nghề mộc, nghề gốm 

sứ, nghề sơn mài rất phát triển: “Nhờ vào nguồn nguyên liệu dồi dào, lúc nông 

nhàn, cư dân người Việt đã tham gia làm các nghề cưa, xẻ, mộc, sơn mài, điêu 

khắc, gốm. Sản phẩm các nghề thủ công không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của 

cư dân hàng ngày mà nó còn được đem buôn bán, trao đổi với cư dân các địa 

phương khác trên cả nước, nhất là Nam Kỳ Lục Tỉnh” [4, tr.207].  

Cho đến nay Bình Dương là nơi còn lưu giữ nhiều hiện vật trong các công 

trình kiến trúc cổ xưa với nhiều đình, chùa và những ngôi nhà cổ mang đậm dấu ấn 

sơn và nghề sơn cổ truyền có giá trị lịch sử, văn hoá, nghệ thuật đặc sắc. Ở đó còn 
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ghi lại dấu vết sơn then, sơn chùi tại các bức liễng  phủ sơn, cẩn ốc xà cừ, và các 

bức hoành phi câu đối, sơn son thếp vàng trên các pho tượng, rường cột, vĩ kèo, 

tráp, quã, hương án...  

   Tiêu biểu nhất, lâu đời nhất trong các công trình kiến trúc Việt cổ ở Bình 

Dương mang tính chất tôn giáo có công trình chùa Hội Khánh được xây dựng năm 

1741, vào năm Cảnh Hưng thứ nhất, đời vua Lê Hiển Tông. Trong chùa còn lưu giữ 

gần 100 pho tượng, nhất là các pho tượng ở khu chánh điện đều được tạc bằng gỗ 

mít và sơn son thếp vàng, nổi bật trên hết là hai bộ tượng Thập Bát La Hán đã được 

chọn triển lãm ở Marseille, nước Pháp năm 1920 (Hình 1.1) và Thập Điện Diêm 

Vương.  

 Bằng những đôi bàn tay khéo léo, với những cặp mắt tinh tế của các nghệ 

nhân Bình Dương xưa, tượng 18 vị La Hán chùa Hội Khánh trở thành những tác 

phẩm nghệ thuật tuyệt hảo. Nghệ nhân tạc tượng đã không bị ràng buộc bởi công 

thức giáo điều của nghệ thuật tôn giáo khi khắc họa hình ảnh của các vị thần linh. 

Ngoài việc thể hiện những hình ảnh của các pho tượng ấy theo kinh sách đã nói, họ 

còn tạo ra được những hình tượng theo cảm xúc riêng của mình mang đậm tính tâm 

linh thuần Việt. Nước sơn phủ trên tượng, ngoài chức năng bảo quản còn làm cho 

mỗi vị La Hán có vẻ đẹp riêng toát lên những đường nét uy nghiêm, trầm mặc và 

trang trọng.  

Đây có lẽ cũng là những pho tượng La Hán sơn son thếp vàng quý, đẹp nhất 

còn nguyên vẹn ở chùa Hội Khánh. Ngoài ra phía chánh điện, hầu hết tượng các vị 

Phật, Bồ Tát ... đều được tạc bằng gỗ, sơn son thếp vàng: “Giảng đường được trang 

trí bằng các bức hoành phi, câu đối, trướng trích từ nội dung kinh Phật, được khắc 

trên gỗ quý sơn son thếp vàng, cẩn ốc xà cừ thật lộng lẫy. Đặc biệt các tủ đựng 

sách, kệ, triện được phết bằng loại sơn then (sơn đen ) bóng loáng, chạm đường 

diềm, hoa văn tỉ mỉ” [17, tr.44]. Điều đáng chú ý nhất là chất sơn có màu trong 

bóng mượt sắc vàng sáng chói lộng lẫy, hầu hết các pho tượng đều còn nguyên vẹn 

chứng tỏ chất liệu sơn tốt và kỹ thuật chế tác điêu luyện của các nghệ nhân Bình 

Dương xưa  
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   Công trình cổ kính, uy nghi tiếp theo là đình Bà Lụa xây dựng năm 1861 là 

một trong những ngôi đình đồ sộ đặc trưng văn hóa Nam Bộ xưa kia dùng làm trạm 

nghỉ chân, thờ tự thần linh, nhận sắc phong của triều đình, thờ Thành Hoàng làng, 

sinh hoạt, giải quyết việc làng... Trong đình còn nhiều bức hoành phi câu đối, sơn 

son thếp vàng nguyên vẹn bằng sơn mài tuyệt đẹp“ Năm  1931, Géorgette Naudin 

chuyên gia nghiên cứu viện bảo tàng Nam Bộ (Muse1e de la Cochinchine) đã đến 

đình Bà Lụa và viết giới thiệu trong bộ Cochinchine 1930. Naudin nhận định rằng, 

đây là ngôi đình đẹp nhất và cổ kính nhất nhì Nam Bộ, với những cột gỗ đẹp và quý, 

những mảng hoa văn đẹp bằng sơn mài màu hồng hấp dẫn du khách đến thăm” [17, 

tr.31]. 

 Bên cạnh chùa chiền, đình cổ còn có hàng loạt ngôi nhà cổ mang giá trị lịch 

sử nghệ thuật nghề sơn cổ truyền như: nhà ông Trần Văn Tề, nhà ông Trần Công 

Vàng, nhà ông Năm Trong…Tiêu biểu có ngôi nhà Đốc phủ sứ Trần Văn Hổ (tự 

Đẩu), hiện được bảo tàng Bình Dương quản lý, nằm trong khu chợ Phú Cường, thị 

xã Thủ Dầu Một.  

 Nhà ông Trần Văn Hổ hoàn thành năm 1890 (Hình 1.2) với lối kiến trúc, 

trang trí theo kiểu thức của người dân Nam Bộ xưa, xây dựng cách ngày nay là 122 

năm, nhà này được thiết kế theo kiểu 3 gian, 2 chái gồm 36 cột tròn. Mái ngói âm 

dương dài thoai thoải và thấp mang đậm nét nhà truyền thống người Việt. Bên trong 

nội tự được ngăn đôi bởi bức vách giả hình chữ U tạo chiều sâu. Mảng giữa vách và 

khánh thờ là các bức hoành phi được sơn son thếp vàng, các bức liễng bằng những 

câu đối cẩn xà cừ đính trên cột nơi thờ chính là hai câu đối (ở hai bên phải và trái) 

trên nền sơn then rất công phu và độc đáo. Bức bên phải đề hai chữ “Hạc Toán” 

(sống lâu như tuổi Hạc), bức bên trái đề “Quy linh” (tuổi thọ như Rùa thiêng). Bốn 

chữ ấy đều sơn then, cẩn ốc xà cừ màu ngũ sắc óng ánh tuyệt đẹp với lối viết cách 

điệu, mỗi nét chữ là hình ảnh của chim muông hoa lá tạo thành. Hai bên mỗi vách 

thờ là đôi câu đối viết kiểu chữ “chân lư” cẩn ốc xà cừ nét chữ uốn lượn, sơn then 

cầu kỳ thể hiện sự huyền bí pha lẫn sự khéo léo của các nghệ nhân tài hoa xưa, đặc 
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biệt mặc dù được tạo tác cách nay hơn trăm năm nhưng chúng vẫn mới nguyên là 

nhờ chất liệu son, vàng và của sơn thếp.  

 Ở chùa Ông Quan Công, ngôi chùa khánh thành năm 1880. Tọa lạc trên 

đường Quang Trung, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một. Ngoài kiến trúc đặc 

sắc còn có điêu khắc phủ sơn then, sơn chùi thếp vàng mang dấu ấn nghệ thuật sơn 

cổ truyền “Sự phong phú đặc biệt của chùa Ông có thể ghi nhận bởi hệ thống các 

bức phù điêu: hổ, rồng, các biển gỗ sơn son thếp vàng tên thánh được thờ phụng, 

các loại khánh thờ. Khánh thờ Quan Công và các vị thần khác được làm bằng gỗ, 

chạm khắc, trang trí các đề tài: bát tiên giao chiến thủy quái, mai điểu, lưỡng long, 

lục quốc phong tướng... sơn son nhủ vàng rất đẹp mắt” [17, tr.50].  

 Chùa Bà Thiên Hậu, xây dựng năm 1880. Tọa lạc tại Trung tâm thị xã Thủ 

Dầu Một, ngoài phần lễ hội rước cộ Bà rằm tháng giêng hàng năm (ngày 15 tháng 

giêng ÂL), hội tụ khá đông khách thập phương tới cúng viếng, cầu lộc. Phần trang 

trí hai bên chánh điện gồm các bức liễng, bài vị, đồ tế khí son son thếp vàng rực rỡ 

và lộng lẫy. Công trình sơn gắn liền với điêu khắc trong không gian trang trí, thờ tự, 

tín ngưỡng. Tại gian chánh điện được bài trí khá phong phú, đa dạng. Chính giữa là 

bức tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu được chạm khắc khá công phu, có sắc diện đẹp, 

phúc hậu và các loại khánh thờ, bài vị sơn son thếp vàng. Ngoài ra còn nhiều loại 

tượng khác có cấu trúc nhỏ hơn, đậm nét nhất ở chùa Bà là hệ thống các đồ vật 

trong thế tự, kiệu bà, lộng bà sơn son, sơn then thếp vàng lộng lẫy.  

 Qua nghiên cứu, tìm hiểu cho thấy hầu hết các di vật còn lại ở Bình Dương, 

sơn thường được đưa trực tiếp lên gỗ không mài, với mảng màu được vẽ riêng rẽ. 

Ngoài kỹ thuật pha chế nhựa sơn màu và nước sơn, sở trường vẽ và sáng tác các 

mẫu trang trí hoa văn rất điêu luyện kèm với kỹ thuật chạm nổi kết hợp đắp sơn. Có 

thể chia làm hai loại chính: 

-  Liểng, bình phong, tranh (thường dạng phẳng)… vẽ mỏng một lượt, vẽ dày 

nhiều lượt. 

-  Quã tráp, bao lam, cửa cổng, tượng… dùng sơn đắp hoặc chạm nổi phủ 

sơn, thếp vàng (bạc) phủ sơn. 
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 Các di vật thường gắn liền với những cấu kiện nằm trong kiến trúc và thường 

không có đề tài và tính nghệ thuật độc lập, chỉ là những mô típ, đồ án hoa văn trang 

trí. Màu sắc chủ yếu là son, then, vàng. Các lớp sơn vẽ đè chồng lên nhau, với nhát 

bút phóng khoáng trong từng mảng màu chính xác, chỗ vờn mịn chỗ nổi gờ nét bút. 

Kỹ thuật thếp vàng sống và vàng hơ qua lửa tạo sự khác biệt của mảng rất hiệu quả 

so với kỹ thuật đắp nổi bột đá trắng, đá xanh, bột ngà lên mặt các nhân vật Thập 

Điện Diêm Vương, bà Thiên hậu. 

Như vậy nghề sơn cổ truyền, do các nghệ nhân xưa trên đất Bình Dương tạo 

tác thông qua các di vật sơn son thếp vàng, sơn then, sơn chùi trong các công trình 

đình, chùa, nhà cổ …Tuy kỹ thuật nghề sơn lúc này còn khá đơn giản do sơn đơn 

thuần chỉ là chất làm phong nền đen hoặc màu, phủ bóng hay bảo quản cho vật 

dụng. Theo kỹ thuật cổ truyền sau khi quét sơn phủ người thợ dùng tay để chà cho 

bóng láng trông đẹp mắt. Các di vật bằng sơn thường gắn liền với điêu khắc, kiến 

trúc nhờ vậy các công trình đã trải qua hàng thế kỷ vẫn còn nguyên vẹn.  

1.2.1. Làng sơn mài Tương Bình Hiệp 

Dù chưa thấy tài liệu nào nói đến, nhưng từ lâu ở đây được xem là cái nôi 

của sơn mài cổ truyền Bình Dương: “Tương Bình Hiệp xưa kia chỉ là một ngôi làng 

nhỏ chuyên làm tranh cổ. Đến cách làng một khoảng xa, người ta nghe tiếng đục 

đẻo lốc cốc thật vui tai. Nơi đó nhà nhà đều cưa xẻ, vẽ tranh. Họ cưa gỗ ván thành 

từng miếng nhỏ, hoặc gọt thành hình tròn, hình vuông đủ các cở, xong rồi phết lên 

đó một thứ sơn màu đen óng ánh, ngộ nghĩnh…những thứ tranh đó được vẽ thêm 

hình sông nước, cây cảnh, con người trông thật thích mắt…” [17, tr.96 ]. 

Lúc đầu tại làng Tương Bình Hiệp, các sản phẩm sơn chủ yếu phục vụ trong 

các đình chùa, miếu mạo hay đồ gia dụng…nghề sơn chỉ bó hẹp trong phạm vi gia 

đình, về sau nghề sơn bắt đầu phát triển“ Qua cuộc di dân từ Bắc vào Nam vào thế 

kỷ XVII, một dòng người dân gốc Ngũ Quảng xuôi theo sông Sài Gòn đến huyện 

Bình An đã mang theo nghề sơn mài lập nghiệp, sinh sống và truyền nghề sơn mài ở 

đây có điều kiện tồn tại và phát triển. Đất Tương Bình Hiệp (thị xã Thủ Dầu Một) là 
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nơi có nhiều nghệ nhân giỏi đã tập hợp thành một làng nghề sơn mài cha truyền 

con nối” [3, tr.29].  

Qua nhiều thế hệ đến làng Tương Bình Hiệp định cư và truyền nghề sơn. 

Ông tổ nghề ở đây không ai rõ, nhưng người làm nghề chọn 2 ngày, ngày 13 tháng 

6 và ngày 20 tháng Chạp (ÂL) trong năm để cúng tổ và cùng tưởng nhớ đến những 

bậc cha ông, các thế hệ trước có công tạo dựng và truyền nghề cho các thế hệ trẻ 

như bây giờ.  

 Làng sơn mài Tương Bình Hiệp từ khi hình thành và phát triển luôn là nơi 

sản xuất tiêu biểu quy mô lớn đạt nhiều thành tựu về mặt kinh tế, mỹ thuật.. Nhiều 

sản phẩm sơn mài được tặng thưởng huy chương “Trong hội chợ triển lãm kinh tế 

kỹ thuật Giảng Võ (Hà Nội) năm 1985 và 1986 sơn mài Thủ Dầu Một đã đạt 9 huy 

chương, trong đó có 7 huy chương vàng là sản phẩm sơn mài của Tương Bình Hiệp 

đã xuất khẩu sang thị trường quốc tế và được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng 

như Đức, Pháp, Canada, Đài Loan, Nhật Bản…” [32, tr.42]. 

Theo báo cáo ngày 5/11/2007 của UBND xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương: “…Đến thập niên 1980 - 1990 là thời kỳ vàng son của làng 

sơn mài Tương Bình Hiệp với việc thành lập hợp tác xã sơn mài với trên 160 xã 

viên, có 744 hộ có nguồn thu nhập chính từ sản xuất sơn mài, trên 120 hộ tham gia 

và thu hút hơn 1500 lao động từ nơi khác đến làm  và học nghề sơn mài…” [37]. 

 Có thể nói, đặc trưng nghệ thuật qua các thời kỳ ở làng sơn mài Tương Bình 

Hiệp tiêu biểu cho thời kỳ đầu có hai họa sỹ Thái Văn Ngôn và Ngô Từ Sâm đại 

diện cho phong cách cổ truyền với cách vẽ truyền chân, tả thực và kỹ thuật pha chế 

sơn đặc sắc nhờ được theo học nghề từ nhỏ cho nên có kỹ thuật pha chế sơn ít ai bì 

kịp. Họa sỹ Ngô Từ Sâm luôn tuân thủ nghiêm ngặt từ khâu pha chế sơn đến lựa 

chọn ván vóc để khi đến khâu vẽ mặt vóc hoàn toàn phẳng láng và bền chắc, ngoài 

kỹ thuật sơn điêu luyện ông còn chuyên sáng tác các đề tài: phong hoa tuyết nguyệt, 

bốn mùa, long lân quy phụng, hoa lá chim muông… với những nét vẽ tả thực sinh 

động và biểu cảm. 
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Riêng họa sỹ Thái Văn Ngôn tập trung nhiều vào các đề tài: Cảnh đồng quê, 

danh lam thắng cảnh, ghe thuyền… Tranh của ông luôn có ánh sắc vàng, hoàng kim 

vừa có hồn vừa biểu cảm ở cách dùng màu.  

Với cách vẽ tả thực chân phương, các tác phẩm theo phong cách thủy mặc, sơn 

thủy trước kia chủ yếu phục vụ cho giới quan quyền, tầng lớp trên đã được hai ông 

khéo léo nâng thành những bức sơn mài mang dáng vấp người nông dân qua các đề 

tài: ngư tiều canh mục, phong cảnh đồng quê hay bốn mùa…phục vụ cho người lao 

động, và nhiều tầng lớp trong xã hội lúc bấy giờ, làm cho mọi người hiểu hơn, thích 

hơn khi được xem những tác phẩm chính do các ông sáng tạo ra. 

Các thế hệ kế tiếp tiêu biểu có nghệ nhân Trần Văn Khiêm (Tám Khiêm), sinh 

năm 1932. Năm 14 tuổi ông đã học và thực hành tại trường Mỹ nghệ Thực hành 

Thủ Dầu Một, khi trở về áp dụng phương thức biểu đạt Châu Âu ở khâu cẩn, vẽ bên 

cạnh việc tiếp thu kỹ thuật sơn cổ truyền do cha mình truyền lại. Sau nhiều năm 

nghiên cứu và ông đã thành công khi đưa chất liệu vải (sole) làm cốt sơn mài thay 

thế cốt bằng gỗ vừa nặng, hiếm, giá cao lại vừa dễ bị co rút theo thời tiết. Ông là 

người đầu tiên sản xuất ra các loại bình sole cở lớn, cao trên 02 mét, dĩa  sole  có 

đường kính trên 01 mét (Hình 1.3). Dù có kích thước lớn nhưng những sản phẩm từ 

cốt này vừa nhẹ vừa bền chắc nên dễ dàng trong việc vận chuyển đi xa vì thế giảm 

rất nhiều thời gian, chi phí, công đoạn thể hiện. Giá trị nghệ thuật nâng lên một 

bước dài trong việc tạo dáng sản phẩm. 

“Tại triển lãm thành tựu và phát triển năm 1978, Giảng Võ (Hà Nội), sản 

phẩm cặp dĩa sole có đường kính 1,2 mét có cốt được làm từ đất sét với đề tài cẩn 

ốc vua Quang Trung của nghệ nhân Trần Văn Khiêm được trao huy chương vàng 

cho sản phẩm, và bàn tay vàng cho tác giả” [2, tr.10]. Về sau kỹ thuật này đều 

được áp dụng làm các loại dĩa, bình sole phủ sơn mài loại lớn (Hình 1.4). 

 Có thể nói nghệ nhân Trần Văn Khiêm đã nghiên cứu sáng tạo và thành công 

trong việc lấy chất liệu vải thay thế cho gỗ làm nền cốt cho sơn mài là một bước đột 

phá vang dội góp phần làm phong phú thêm cho bộ sưu tập nghệ thuật sơn mài 
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truyền thống Bình Dương. Đây là một ghi nhận đáng tự hào cho nghề sơn mài 

truyền thống Tương Bình Hiệp.  

Họa sỹ Trương Văn Cang, sinh 02/02/1924 từng là giảng viên, họa sỹ vừa là 

nhà nghiên cứu kỹ thuật chất liệu sơn mài truyền thống, là người tạo bước ngoặc 

mới cho sơn mài Bình Dương trong khâu kỹ thuật “Ông đã nghĩ ra phương pháp từ 

nhựa thông đâm nhuyển thành bột đem nấu chảy ra sau đó để cho nhiệt độ giảm 

xuống và múc ra một ít sơn ta (sơn sống) đang quậy đến khi sắp đặt quánh thì nhỏ 

từng giọt vào nồi nấu nhựa thông đang nóng quậy thật đều và sau cùng đem chế 

toàn bộ vào mẻ sơn rồi tiếp tục quậy cho đến khi sơn được trộn đều với nhựa thông 

(sơn chín), với phương pháp mới này đã rút thời gian còn lại phân nữa” [21, tr.15].  

Sinh ra và lớn lên từ ngôi làng sơn mài Tương Bình Hiệp giàu truyền thống 

làm nghề sơn mài nên nghệ nhân, họa sỹ Cang có ảnh hưởng nhiều trong khuynh 

hướng sáng tác cổ truyền, với bút pháp nhẹ nhàng thanh thoát đầy sáng tạo không 

nhầm lẫn với bất cứ ai, ông luôn trung thành với các đề tài truyền thống như: bốn 

mùa, hoa lá chim thú, phong hoa tuyết nguyệt, phong cảnh đồng quê (Hình 1.5) 

...Bụi chuối, cây dừa, khóm trúc, cây cau được ông thể hiện hết sức tinh tế, nhẹ 

nhàng, uyển chuyển, sinh động như phất phơ trong gió không khác gì đời thực. 

 Các họa sỹ, nghệ nhân ở làng sơn mài Tương Bình Hiệp xưa kia cũng như 

hiện nay, qua nhiều thế hệ vẫn tiếp nối giữ gìn nghề sơn, các sản phẩm sơn mài vẫn 

mang nét đẹp truyền thống. Đó là sự tinh xảo nhẹ nhàng thanh thoát, đậm đà sâu 

lắng. Các cơ sở tại Tương Bình Hiệp đa số sản xuất, kinh doanh thịnh vượng, có 

khả năng sản xuất khá đa dạng các loại sản phẩm sơn mài, từ những bức tranh nghệ 

thuật đến các loại tủ, bàn ghế, salon (Hình 1.6), bình hoa lớn... từ một loại hàng hóa 

mỹ nghệ đơn thuần xưa kia, mà nay đã có rất nhiều sản phẩm đạt tới những tác 

phẩm có giá trị nghệ thuật cao. 

Được xem là cái nôi của sơn mài truyền thống Bình Dương, nhìn lại những 

thành quả trong quá khứ, hiện tại mà sơn mài Tương Bình Hiệp đã đạt được, tin 

tưởng rằng trong tương lai nghệ thuật sơn mài nơi đây sẽ còn phát triển và vươn xa. 

Đó không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là di sản văn hóa đáng trân 
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trọng của cả dân tộc. Làng sơn mài Tương Bình Hiệp chắc chắn sẽ vững bước phát 

triển đi lên trong quá trình hội nhập.  

1.2.2. Trường Mỹ nghệ Thực hành Thủ Dầu Một 

Đây là ngôi trường nghề sớm và lớn nhất xứ Nam kỳ thuộc địa, tên gọi đầu 

tiên là trường Mỹ nghệ bản xứ Thủ Dầu Một, tuy nhiên theo chiều dài lịch sử 

trường được đổi thành nhiều tên gọi khác nhau sao cho phù hợp với điều kiện, môi 

trường đào tạo và phát triển theo từng thời kỳ. Giai đoạn đầu khi mở trường (1901-

1932), người Pháp đến Bình Dương với chiêu bài “khai hóa” nhằm khai thác nguồn 

nhân lực tại chỗ và nguyên liệu có sẳn vì vậy họ đã thành lập trường đào tạo thợ thủ 

công tại đây. 

Giai đọan kế tiếp (1932-1945), đến năm 1932  đổi tên là trường Mỹ Nghệ 

Thực hành Thủ Dầu Một (École D’art Appliqué De Thu Dau Mot). Ngành sơn mài 

bắt đầu được đưa vào giảng dạy nhưng chỉ mới ở mức độ nghệ thuật sơn thếp cổ 

truyền. Học sinh giỏi được đưa sang pháp đào tạo thêm, các sản phẩm tốt được 

mang ra nước ngoài triển lãm. Về sau nghề sơn có cơ hội phát triển thêm một bước 

mang dáng dấp nghề thủ công mỹ nghệ, đồng thời các sản phẩm do học sinh làm ra 

cũng rất đặc sắc như bàn ghế, khay hộp đồ trang sức sơn mài…cơ hội cho việc ra 

đời các xưởng sản xuất sơn mài trên đất Thủ Dầu Một về sau này. 

Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975. Năm 1964 một lần nữa đã đổi tên là 

trường Trung học Kỹ thuật Bình Dương. Nghệ thuật sơn mài trong giai đoạn này 

bắt đầu có chuyển biến từ nghệ thuật trang trí cổ truyền đơn thuần sang vẽ các sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ có đề tài, nội dung, phong cách vẽ Châu Âu do thầy 

Nguyễn Văn Long giảng dạy tại nhà trường, thầy là người tiếp thu được một số kiến 

thức nghệ thuật từ các họa sỹ Hà Nội. Đặc biệt trong giai đoạn này nhiều học sinh 

ra trường trở thành nghệ nhân, họa sỹ tên tuổi, một số trở thành nhà kinh doanh sơn 

mài, một số phục vụ cho các cơ sở sơn mài nổi tiếng như Thành Lễ (Trương Văn 

Thanh, Nguyễn Thanh Lễ), Lại Lô (Đặng Thành Nghị), Văn thoạt Sông Gianh, Phát 

Anh, Hồ Hữu Thủ… 
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Giai đoạn từ sau năm 1975 đến nay. Sau ngày thống nhất đất nước, Năm 

1977 trường được đổi tên là Trung học Mỹ thuật Công nghiệp tỉnh Sông Bé, lúc này 

trường được đặt dưới sự quản lý của Bộ Công Nghiệp Nhẹ (Hà Nội), các thầy dạy 

và Ban giám hiệu đa số được Bộ cử vào số lượng chiếm gần 1/3 số giáo viên tại địa 

phương. Sơn mài là một những Ban có thế mạnh được đào tạo theo hai hệ chính quy 

(4 năm) và hệ công nhân (2 năm). Do tiếp thu được phong cách nghệ thuật của các 

thầy giáo-họa sỹ đã thành danh ở Hà Nội nên có một bước phát triển vượt bậc từ 

trong thể hiện bản vẽ, ký họa, bố cục, sáng tác…. Hầu hết các học sinh khoa sơn 

mài sau khi tốt nghiệp ra trường đều được các xưởng sơn mài như Thành Lễ, Trần 

Hà, Đồng Tâm… tiếp nhận vào làm và có bậc lượng khá cao (bậc 3/7). 

Từ năm 2000 đến năm 2007 trường có tên: Trung học Kỹ thuật Bình Dương. 

Các họa sỹ, nghệ nhân sơn mài kinh nghiệm lâu năm một số lớn tuổi phải nghỉ hưu 

như: thầy Nguyễn Văn Thạnh, Phạm Văn Phú, Trần Văn Cang, Nguyễn Hữu 

Sang… Còn lại một số giáo viên trẻ tiếp tục giảng dạy, lúc này trên thị trường 

nguồn nguyên liệu sản xuất sơn mài truyền thống bắt đầu khan khiến và họ mạnh 

dạn đưa các loại nguyên liệu mới như sơn polycite, hạt điều, polyurethane vào giảng 

dạy từ đó kỹ thuật sơn mài cũng thay đổi nhiều trên nền tảng căn bản. Nội dung đề 

tài có nhiều chuyển biến các bước tỉa tót, min màng, phẳng láng ngày càng ít được 

quan tâm, thêm vào đó hình khối, bố cục, hòa sắc, ý tưởng xuất hiện ngày một 

nhiều trong các bài học sơn mài. Chính vì vậy học sinh trong giai đoạn này ra 

trường tiếp tục thi đổ và học lên bậc đại học ngày càng nhiều hơn, tiêu biểu có: 

Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Tấn Công, Lê Quang Lợi… 

Chuyên ngành mỹ thuật luôn luôn có ý nghĩa quan trọng, thiết thực và chiếm 

ưu thế nhiều mặt trong đời sống xã hội bao gồm: như trang trí, nghệ thuật, đặc biệt 

ứng dụng qua công nghệ thông tin làm thay đổi cách nhìn của lãnh đạo tỉnh Bình 

Dương. Ngày 15/10/2007 trường đổi tên lại là Trung học Mỹ thuật Bình Dương. 

Nghệ thuật sơn ta truyền thống được khôi phục và đưa vào giảng dạy với tính chất 

nâng cao. Các thầy giáo là những nghệ nhân, thợ lành nghề và các họa sỹ chuyên 

khoa sơn mài. Nhà trường với phương pháp không đơn thuần dạy theo lối truyền 
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nghề như các cơ sở sản xuất, làng nghề mà trang bị cho học sinh những kiến thức 

mới thực sự khoa học để có khả năng hiểu biết tường tận về chất liệu sơn mài, đồng 

thời học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học thẩm mỹ. Để khi ra 

trường làm nghề hoặc học lên bậc cao hơn họ tiếp tục phát huy những kiến thức đã 

trang bị và có khả năng sáng tạo trong công việc, góp phần ngày càng đưa chất liệu 

sơn mài lên những đỉnh cao mới.  

 Từ khi thành lập trải qua nhiều giai đoạn trường đã đào tạo ra khá nhiều học 

sinh đến nay đã thành danh xuất thân từ ngôi trường này trở thành lớp nghệ nhân 

đất Thủ với tay nghề giỏi, có kiến thức về văn hóa nghệ thuật. Nhiều học sinh tốt 

nghiệp ở các thời kỳ đầu trở thành những nghệ nhân sơn mài, số được giữ lại trường 

làm nhà giáo nổi tiếng như: Trương Văn Thanh, Nguyễn Thanh Lễ, Nguyễn Văn 

Yến, Nguyễn Văn Thạnh, Nguyễn Hữu Sang, Trương Văn Cang… 

Các thế hệ sau khi đất nước thống nhất, hội nhập phát triển có: Lê Văn Tài, 

Thái Kim Điền, Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Tấn Công, Huỳnh Đức Hiếu… Nhìn 

chung các thế hệ giáo viên đã biết giữ nét truyền thống, khéo léo vận dụng những 

kiến thức đã học ở trường, của các bật thầy đi trước kết hợp với với kinh nghiệm 

tích lũy được trong suốt quá trình vừa sáng tác vừa giảng dạy đồng thời đóng góp 

một phần không nhỏ cho sự phát triển bộ mặt Bình Dương về kinh tế lẫn nghệ thuật.  

Là chiếc nôi đào tạo sơn mài chính quy, hình thành đội ngũ nghệ nhân, họa 

sỹ tiêu biểu có trình độ, tay nghề, trình độ quản lý chuyên trách đã gầy dựng, tham 

gia sản xuất trụ cột ở các nơi như làng sơn mài Tương Bình Hiệp, Tân An, xưởng 

Thành Lễ, Trần Hà, Phố nghề sơn mài Phú Cường… Trường Trung học Mỹ thuật 

Bình Dương với màu sắc nghệ thuật đạt đến đỉnh cao rực rỡ qua các thời kỳ lịch sử, 

là niềm tự hào cho dân tộc nói chung và cho địa phương nói riêng. 

1.2.3. Xưởng sơn mài Thành Lễ  

Xưởng sơn mài Thành Lễ thành lập năm 1943, do hai ông Trương Văn 

Thanh và Nguyễn Thành Lễ sáng lập. Đây là hai học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt 

nghiệp năm 1942 của trường Mỹ nghệ Thực hành Thủ Dầu Một, cùng học chung 

niên khóa (1938-1942) và cùng là người làng Phú Cường, Thủ Dầu một.  
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Thời kỳ đầu mới thành lập (1943 – 1954) các sản phẩm sơn của Thành Lễ 

chủ yếu phục vụ cho tôn giáo như hoành phi, câu đối, liễng, tráp, quã, tượng…hay 

các gia đình giàu có như bình phong, cánh cửa, tủ… với chủ đề thông dụng có hoa 

văn trang trí. Tùng Hạc, mai lan cúc trúc, hay phong cảnh mây nước... Trên sản 

phẩm thường có yếu tố nét làm chủ đạo, nét vẽ thường mỏng nhỏ đều đặn, tinh tế, 

điều đó chứng tỏ nghệ nhân vẽ rất chậm, chắc chắn và chính xác, với màu sắc chủ 

yếu là vàng, đen, đỏ, thỉnh thoảng có màu xanh lục. 

Trong giai đoạn này đồ sơn mài ở Thành Lễ còn đóng khung cổ điển vì kỹ 

thuật chưa phát triển là mấy, màu sơn chỉ có ít màu cơ bản nhưng về sau các họa sỹ 

thể nghiệm, học tập thêm từ đó phát triển nhiều kỹ thuật mới trong đó có phương 

pháp gắn vỏ trứng  được áp dụng từ cách khảm xà cừ để diễn tả người, vật, cây, 

cảnh… làm cho sản phẩm sinh động hơn. Dần dà các họa sỹ tiến tới diễn tả màu sắc 

có tương quan đậm nhạt, sáng tối, xa gần và đã thể hiện được phong cảnh, người vật 

một cách sinh động và có hồn.  

Bắt đầu từ sau năm 1954, kỹ thuật và nghệ thuật đã phát triển một bước dài 

được khách hàng quan tâm đặt hàng ngày một nhiều. Đề tài về sau cũng trở nên 

phong phú hơn. Những chủ đề thường được khách hàng ưa chuộng như đề tài lịch 

sử: Hai bà Trưng đánh đuổi quân Hán, trận Đống Đa, Bạch Đằng Giang, các tích 

Kim Vân Kiều, Lục Vân Tiên, cảnh đẹp Việt Nam như sông Hương núi Ngự, chùa 

Thiên Mụ, Tháp Chàm… và hình ảnh người nông dân, hình ảnh hoa lá chim muông, 

cảnh sinh hoạt nông thôn… (Hình 1.7). Ngoài ra, còn có các sản phẩm nội ngoại 

thất, vật dụng gia đình phủ sơn mài mang tính mỹ thuật cao như: bình hoa, bàn ghế, 

salon, tủ và các món đồ trang trí khác. 

Sau khi hợp tác kinh doanh, sản xuất sơn mài một thời gian (1943 – 1960) vì 

lý do riêng, ông Trương Văn Thanh tách ra mở xưởng sản xuất khác một thời gian 

sau này không còn sản xuất sơn mài nữa. 

Khi tách ra ông Nguyễn Thành Lễ vẫn giữ tên cũ tiếp tục hoạt động và mở 

rộng phạm vi sản xuất với một số ngành nghề mới, chính như: Gốm mỹ nghệ, thảm 

len, sơn mài mỹ nghệ, chạm khắc, khảm xà cừ. 
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 Ông Lễ là người luôn chú trọng đến chữ tín trong kinh doanh, chịu khó 

nghiên cứu sưu tầm kiểu dáng, mẫu mã, nội dung đề tài đáp ứng thị hiếu khách 

hàng, nhất là khách hàng Nhật Bản, Châu Âu (người Pháp rất chuộng các các sản 

phẩm sơn mài do Thành Lễ sản xuất). Màu sắc sản phẩm luôn đạt gía trị thẩm mỹ 

trang nhã và đẹp. 

 Ở đây mặt hàng sơn mài là chủ lực, nguyên liệu được sử dụng là loại tốt nhất 

như ván ép En Kounmé nhập ngoại, ván gỗ Teak (Gía tị) hoặc Gõ đỏ, Bời lời... 

Trong sơn mài, nguyên liệu chính không ngoài sơn Phú Thọ và sơn Nam Vang có 

độ bóng và màu sắc có vẻ đẹp riêng. Sản phẩm làm ra từ 3 đến 6 tháng sau khi xuất 

xưởng mới giao cho khách, sau khi theo dõi chất lượng tranh hay món đồ có bị biến 

dạng bởi thời tiết của xứ người không. Nói chung, xưởng sơn mài Thành Lễ không 

coi trọng sản lượng mà chỉ quan tâm đến chất lượng, không hề khoán sản phẩm để 

đạt năng suất cao mà chỉ coi trọng sản phẩm đủ đẹp hay chưa. Do vậy, sản phẩm ở 

đây luôn được khách hàng đánh giá rất cao . 

 Từ khi ra đời xưởng sơn mài Thành Lễ liên tục phát triển “Sau Cách mạng 

tháng 8 năm 1945, ở tỉnh Bình Dương có trên dưới 10 cơ sở sản xuất sơn mài cùng 

với hơn 300 hộ dân sản xuất sơn mài cá thể ở làng Tương Bình Hiệp. Trong số đó, 

xưởng sơn mài Thành Lễ là xưởng sơn mài có quy mô sản xuất lớn nhất quy tụ hơn 

200 thợ sơn mài chuyên nghiệp và đến những năm 1970 – 1990, số thợ của xưởng 

tăng lên 500 người” [17, tr.95]. 

 Sản phẩm của Thành Lễ đã từng tham gia các cuộc triển lãm sơn mài tại 

Pháp (1952), Thái Lan (1954), Philippin (1956) và Hoa Kỳ (1959). Tác phẩm sơn 

mài Thành Lễ được treo tại những danh thự như: Tư dinh Tổng Thống Hoa Kỳ 

Richard Nixon, tư dinh vua Hassan II tại thành phố Ifrane (Maroc), lâu đài Tổng 

Thống Pháp Charles de Gaulle tại Colombey les II Eglises (La Boissery), OMS 

(Organisation Mondiale de la Santa) tại Thụy Sỹ. Đó là nhờ tiếng tăm của xưởng 

thông qua các kỳ triển lãm và đạt được nhiều giải thưởng lớn “Đạt huy chương vàng 

hội chợ quốc tế ở Muynich – 1964, huy chương vàng hội chợ kỹ thuật công thượng 



 

 

25 

 

 

Sài Gòn năm 1970” [39]. Ngoài ra ông Nguyễn Thành Lễ còn được kết nạp vào hội 

Mỹ thuật Pháp. 

Đỉnh cao sự thành công rực rỡ của xưởng sơn mài Thành Lễ là một phần nhờ 

có đội ngũ các nghệ nhân, họa sỹ tài hoa, năng lực sáng tạo cao như họa sỹ Nguyễn 

Văn Tuyền (Ba Tuyền) sinh năm 1924 người làm việc lâu nhất cho Thành Lễ (từ 

năm 1943 đến năm 1975). Đội ngũ chuyên sáng tác mẫu mã: Nguyễn Tấn Tam, 

Nguyễn Văn Tám, Châu Văn Trí, Thái Văn Ngôn,  Ngô Từ Sâm, Duy Liêm, Lương 

Định Tánh, Trần Văn Nam. Các nghệ nhân: Văn Thoạt, Trần Văn Sáu, Sáu Sa, 

Trương văn Cang... 

Với hơn 60 năm hình thành và phát triển, sơn mài Thành Lễ xứng đáng với 

giai trò tiên phong trong việc giữ gìn và phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống 

dân tộc, đồng thời còn là đòn bẩy tích cực thúc đẩy nền kinh tế tiểu thủ công nghiệp 

của tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển và mở ra tương lai đầy triển vọng cho 

nền văn hóa- nghệ thuật của tỉnh nhà. 

1.3.   Giá trị nghệ thuật của sơn mài truyền thống Bình Dương 

 1.3.1.  Đặc điểm chất liệu và kỹ thuật  

 Đặc điểm chất liệu: 

 Chất liệu mủ sơn được chế biến dùng sản xuất ra các sản phẩm sơn mài 

khai thác từ cây sơn là loại cây có ở  một số nước Châu Á với các tên khoa học khác 

nhau: Rhus succedanea tại Việt Nam, Rhus verniciera ở Nhật Bản và Trung Quốc. 

Tại Campuchia cây sơn có tên là Laccifera Melanorrhera (được gọi là sơn Nam 

Vang).  

 Riêng tại Việt Nam được trồng nhiều ở miền trung du Phú Thọ đây là loại 

cây  tương đối đặc biệt, nhựa của nó là chất hữu cơ ban đầu có thể tạo nên những 

sản phẩm sơn gắn, sơn chống nước biển, sơn chống ăn mòn axit, thếp phủ đồ dùng, 

làm các sản phẩm mỹ nghệ, chất liệu vẽ tranh sơn mài…. 

 Chất liệu sơn ta là thứ nguyên liệu chính duy nhất có mặt xuyên suốt trong 

quá trình chế tác ra sản phẩm sơn mài như: nghè, hom, bó, lót, quang, phủ, pha màu 
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vẽ… ngoài ra còn dùng làm keo gắn, trám, trét. Đặc biệt khi được pha chế sẽ cho ra 

hai loại sơn chín có tên sơn then màu đen tuyền, sơn cánh gián có màu nâu giống 

cánh con gián. Bên cạnh còn nhiều chất liệu khác vô cùng quan trọng tạo khả năng 

biểu hiện riêng có của nghệ thuật sơn mài như: vàng- bạc lá, ốc- trai, vỏ trứng, son, 

màu bột, phẩm màu… 

 Chúng ta biết rằng màu sắc và chất liệu có mối quan hệ hữu cơ, không thể 

tách rời, có vị trí quan trọng trong mọi hình thức thể hiện. Màu sắc và chất liệu là 

hai khái niệm khác nhau, nhưng với sơn mài, màu sắc và chất liệu đôi khi không 

phân biệt ranh giới rõ ràng bởi vì chất liệu chính là màu sắc và màu sắc được tạo 

nên lại là do các chất liệu kết hợp với nhau mà thành. 

  Sơn then đại diện cho màu đen, sơn cánh gián có màu nâu. “… trong khi 

cánh gián bản thân nó đã được coi là một màu cơ bản…” [42, tr.21]. 

  Màu đỏ son là loại màu được điều chế từ đá quặng thần sa có tên khoa học 

là Sulfure mercurique, có trong những vỉa mỏ đá ở sơn lộ Quốc Oai – Hà Tây (Hà 

Nội). Sau khi được khai thác, chế biến phân loại gồm: son trai, son tươi, son thắm 

và son nhì. Mỗi thể chất son có ánh màu kim loại, nặng hơn các màu thông thường 

khác, khi cần những điểm nhấn các nghệ sỹ dùng màu đỏ tươi do nó mang đặc tính 

nổi bật và có tiếng nói rất đa chiều, ước lệ, biến đổi kỳ ảo trong tư duy sáng tạo của 

người nghệ sỹ. Trong số các màu sắc sơn mài truyền thống, màu đỏ đảm nhận giai 

trò trụ cột của những ý tưởng sáng tạo nghệ thuật, nhờ ngôn ngữ biểu hiện đa dạng, 

có khả năng diễn tả khá nhiều góc cạnh, có khả biểu hiện không gian - thời gian, 

biểu hiện trạng thái cảm xúc, biểu hiện thiên nhiên, con người… những khả năng đó 

chứng minh cho sức mạnh chuyển tải ý tưởng không giới hạn của “son”. 

 Ngoài ra màu đỏ son trong sơn mài còn biểu hiện vẻ đẹp nồng đậm, mạnh 

về thể chất, gợi mở về tâm hồn. Màu đỏ luôn dùng để nhấn mạnh, cường điệu và cải 

biến trong sắc thái, để lại ấn tượng rõ rệt, thêm nữa là vẻ lãng mạn, trữ tình và tính 

tượng trưng cao, có giá trị biểu đạt và rực rỡ, vượt lên trên các màu sắc khác. Màu 

đỏ được sử dụng ở hầu hết các sản phẩm sơn mài truyền thống và ứng dụng bởi thể 

chất sang trọng, vừa cổ kính nhưng phù hợp với phong cách trang trí hiện đại.  
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 Màu vàng sơn mài rất đa dạng do được tạo bởi từ hai chất liệu màu: màu 

vàng bột và màu vàng hoàng kim. Việt Nam có cả một làng nghề truyền thống dát 

vàng, dát bạc để phục vụ cho nghề sơn truyền thống đó là làng Kiêu Kỵ (Gia Lâm - 

Hà Nội). Vàng bạc được làm theo lối thủ công , dùng kỹ thuật gõ búa, cứ thế dát 

mõng dần thành những lá vàng, bạc rồi xếp gọn lại thành từng thếp  (năm mươi lá 

thành một thếp, mười thếp gọi là một quỳ). Màu vàng, bạc thếp nằm ẩn dưới lớp 

sơn cánh gián sẽ cho sắc hoàng kim ánh trong tuyệt đẹp, đó là thể chất sang trọng, 

quý hiếm chỉ sơn mài mới có. 

 Nếu quan sát những sản phẩm sơn mài Bình Dương ta thấy có màu vàng 

ươm của đóng rơm, cánh đồng lúa chín hay bầu trời ráng chiều tuyệt đẹp. Ngoài ra 

còn bắt gặp sắc vàng ánh cam từ thân hình của các chú cá chép, cá vàng ẩn mình 

bơi lội tung tăng trong nước, đôi chim Trỉ (Hình 1.8), hoặc những hoa mai vàng 

tươi rực rỡ vươn mình khoe sắc. 

 Sắc vàng trong sơn mài vô cùng phong phú, tiềm ẩn, nhiều khi chỉ mài ra, 

đánh bóng mới bộc lộ hết vẻ đẹp của chúng. Sắc vàng được ví von như màu vàng 

nghệ, màu ráng chiều, màu mỡ gà, màu hoàng yến, màu vàng nắng, màu hoa 

hòe…Chất liệu bạc, vàng rất đa dạng trong kỹ thuật thể hiện như: tạo sắc độ đậm 

nhạt, sáng tối, tả chất, khi phối hợp trong tương quan các màu sắc khác tạo nên một 

hòa sắc, một không gian của hội họa hiệu quả và phong phú. 

 Màu xanh, ngoài thể chất bột màu còn có bạc dán nhuộm phẩm xanh, tạo 

nên một màu đối lập có ánh trong veo của xanh được nhuộm trên bạc ra màu diệp 

lục, sắc xanh của lá tre, lá chuối, lá dừa… 

 Màu trắng cũng rất đa dạng, ngoài bột màu (titan) còn có vỏ trứng, vỏ ốc - 

trai có sắc trắng, sáng. Đây là chất liệu gắn, khảm, cẩn truyền thống: vỏ trứng, vỏ ốc 

- trai trong sơn mài mỗi chất liệu mang ngôn ngữ biểu hiện riêng, trong đó chất liệu 

vỏ trứng được xem như màu trắng trung tính được ứng dụng rất đa dạng, vừa gắn lại 

vừa rắc (hạt đâm nhuyễn rây nhiều cở hạt to, nhỏ khác nhau) tả chất khi mềm mại, 

khi thô ráp  hoặc có màu sắc đậm nhạt khi nướng qua lửa… mang đến nhiều cảm 

giác hứng thú cho sự khám phá sáng tạo. Vỏ trai - ốc có lợi thế trong kỹ thuật rắc 
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tạo chất với màu sắc lung linh biến ảo, dù ít hiệu quả đậm nhạt nhưng có độ bóng 

trong sâu mượt mà lấp lánh, óng ánh nhiều màu sắc không chất liệu nào có được. 

Qua chất liệu vỏ ốc – trai khi sử dụng tạo được hiệu quả chắc khỏe, hòa sắc tự nhiên 

tạo vẻ nổi bật của sơn mài.  

 Vỏ trứng thường dùng có 2 loại: vỏ trứng gà, vỏ trứng vịt khác nhau về 

màu sắc. Vỏ trứng vịt có màu trắng ngà và dày hơn, vỏ trứng gà có màu trắng xanh 

và mỏng hơn. Đây là chất liệu dùng để gắn nếu đem nướng sẽ cho màu từ đậm đến 

nhạt. 

 Vỏ trai: vỏ của con trai, có nhiều màu lấp lánh, thông dụng kỹ thuật trong 

sơn mài là dùng khảm, đâm nhuyễn dây rắc. 

 Vỏ ốc: vỏ ốc nhồi có rất nhiều màu như vàng, tím, lục lam đến nâu 

đậm…nếu nướng vỏ ốc sẽ được gam màu sáng hơn. 

 Như vậy trong sơn mài chất liệu là thứ vô cùng quan trọng  bởi “cánh gián” 

hay “sơn then” có vai trò chủ đạo trong việc kết hợp với toàn bộ màu với các chất 

liệu mài, dẩn dắt chúng đi theo đúng các bước kỹ thuật vẽ từ khi khởi đầu đến khi 

hoàn thiện sản phẩm, làm hiện diện rõ nét hơn các chất liệu đó, song chính bản thân 

“cánh gián” lại ẩn hiện, lẩn khuất trong từng mảng kỹ thuật của sơn mài. 

 Chất liệu son, bạc, vàng, vỏ ốc-trai, vỏ trứng, màu các loại… tự thân nó đã 

toát lên cái đẹp làm say mê lòng người, chúng đều có một giá trị nhất định trong 

từng sản phẩm của sơn mài Bình Dương. Có thể khẳng định: không màu đen nào lại 

đạt đến cái sắc đen kỳ ảo đến độ sâu lắng như vậy của sơn mài, không có màu vàng 

nào đẹp một cách sang trọng và u trầm đến vậy, cũng chẳng tìm đâu ra một màu 

trắng tinh khôi và trọn vẹn như vỏ trứng, trọn vẹn đến xót xa và không màu đỏ nào 

có thể đem so sánh với chất son vừa đầm thắm, lộng lẩy lại huy hoàng đến thế. 

 Đặc điểm kỹ thuật: 

 Nếu như chất liệu truyền thống khá phong phú, đa dạng đem lại sắc thái 

riêng cho nghệ thuật sơn mài Bình Dương, thì Kỹ thuật thể hiện ở đây lại rất công 

phu, đòi hỏi sự kinh nghiệm, khéo léo, kiên nhẫn kết hợp với sự sáng tạo không 
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ngừng. Chất liệu sơn mài qua kỹ thuật mang lại những hiệu quả bất ngờ, tuy khó 

làm chủ nhưng chứa ẩn sau vẻ đẹp lung linh rực rỡ qua bàn tay của người thợ, nghệ 

nhân, họa sỹ. 

Để làm ra sản phẩm sơn mài hoàn chỉnh người thợ cần có kỹ thuật tinh thông 

từ khâu pha chế sơn cho đến khâu hoàn tất sản phẩm, ước tính trải qua gần 25 công 

đoạn và thời gian hoàn thành phải từ 3 – 6 tháng, bởi vì “ở kỹ thuật hội họa sơn 

dầu, về cơ bản, các lớp vẽ chồng (hoặc tráng) lên nhau liên tiếp, và bức tranh hoàn 

thành ở lớp vẽ trên cùng. Nhưng ở kỹ thuật hội họa sơn mài, quy trình ấy gần như 

bị đảo ngược: sau các lớp vẽ chồng (hoặc tráng) lên nhau người ta thực hiện một 

lớp phủ chùm toàn bộ (sơn quang) – và lớp sơn trên cùng này lại là lớp đầu tiên 

chịu tác động của quá trình mài xuống; bức tranh sẽ hoàn thành ở tầng sâu cho 

hiệu quả tốt nhất” [42, tr.27]. 

Dụng cụ thực hành kỹ thuật góp phần cho sự thăng hoa của các sản phẩm, 

tác phẩm sơn mài lại là những thứ luôn có sẳn xung quanh như cái “mo” làm bằng 

sừng trâu, cái “thép” nhỏ to các loại làm bằng lông ngựa, hoặc tóc ép giữa hai thanh 

tre mỏng để bó (quết) sơn. Nguyên liệu Gỗ thì sử dụng từ rừng tự nhiên hoặc rừng 

trồng gồm: giáng hương, tràm, mít, ván ép…Chất keo để dính bó (gắn) thì có sơn ta 

trộn với đất sa (phù sa), thạch cao nghiền nhỏ, rây để làm “vóc”(cốt phôi). Ngoài ra 

để đánh bóng sản phẩm còn có than củi xoan (nghiền nhỏ), tóc rối để “lùn” (mài 

đẩy), đá gan gà (để mài)...  

Để có một sản phẩm sơn mài truyền thống đạt theo ý muốn, phải trải qua 

nhiều công đoạn sản xuất khác nhau và thời gian tương đối dài, có khi kéo dài hơn 1 

tháng. Trong nghề Sơn mài, khâu này gồm nhiều bước và có thể gọi là phần 

“xương”. Vì lẽ, một sản phẩm sơn mài đẹp, có độ bền lâu năm hay không một phần 

chủ yếu là ở phần làm vóc (cốt) phải kỹ lưỡng.  

Sau khi nhận “mộc”, người thợ làm vóc sẽ tiến hành tuần tự từng bước công 

việc cụ thể được chia ra làm 2 giai đọan: 

+ Giai đọan 1- Kỹ thuật làm sơn (Hình 1.9). 
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- Lựa chọn – pha chế sơn. 

- Lựa chọn – xử lý – tạo dáng cốt vóc. 

- Mài nhám, nghè lấp sớ:  Gỗ, vải, compozic, tre, đất nung… 

- Bọc vải, nghè lấp sớ vải, hom sớ vải 

- Hom chu hoặc thạch cao, mài hom: 3 – 4 nước. 

- Lót sơn sống, mài lót: 3 – 4 nước. 

- Quang thí, mài quang: 1 – 2 nước.  

- Phủ cánh gián: 1 nước, mài phủ đánh bóng. 

+ Giai đoạn 2- Kỹ thuật thể hiện  

Giai đoạn này căn cứ trên nền vóc có sẳn người nghệ sỹ sử dụng kỹ thuật thể 

hiện với nhiều bước: vẽ, tô màu, khắc, đắp, dát vàng bạc, cẩn ốc, tách ốc (Hình 

1.10), dây rắc trứng hoặc ốc....  

Từ khi hình thành và phát triển đã ra đời nhiều phương thức thể hiện khác 

nhau như: Sơn lộng, sơn mài vẽ chìm, sơn mài vẽ mỏng, sơn mài vẽ dày, sơn mài 

khoét trũng sơn mài khắc trũng, sơn mài cẩn ốc chìm, sơn mài cẩn ốc nổi, sơn mài 

cẩn vỏ trứng chìm (Hình 1.11), sơn mài cẩn vỏ trứng nổi, sơn mài vẽ màu vàng bạc 

nhũ, sơn mài vẽ màu vàng bạc lá, sơn mài vẽ lặn đơn giản - vẽ lặn phức tạp (Hình 

1.12), sơn mài đắp nổi, sơn mài tổng hợp ...  

Để thể hiện thành công đối với tác phẩm sơn mài, người họa sỹ, nghệ nhân 

phải làm theo phát thảo với ý tưởng sáng tác khá hoàn chỉnh. Trước khi thể hiện 

một lớp màu hay sử dụng một chất liệu để diễn tả cần phải lựa chọn và cân nhắc sau 

cho có hiệu quả cao nhất, vẽ xong mỗi lớp màu phải đưa vào buồng ủ cho khô sơn 

từ 3-5 ngày, rồi sau đó mới được chồng tiếp lớp màu sau nên thời gian thực hiện 

một sản phẩm rất dài. Thời gian hoàn thành từ 2-3 tháng (không kể phát thảo), thậm 

chí 1-2 năm. Do đó người họa sỹ phải làm chủ được chất liệu và duy trì cảm xúc 

nghệ thuật trong suốt quá trình thực hiện tác phẩm. 
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Sau khi vẽ xong, để đảm bảo cho bề mặt sản phẩm được phẳng láng phải phủ 

thêm một nước sơn sau cùng. Sơn phủ có hai dạng: phủ sơn cánh gián hoặc phủ sơn 

màu. Phủ sơn cánh gián tạo hiệu quả các chi tiết chìm dưới lớp sơn có chiều sâu ẩn 

hiện không gian trầm lắng. Chỗ phủ màu cho thấy một chất liệu chắc khỏe. Giữa 

chất “đặc” và chất “trong” làm cho tương quan nghệ thuật của sản phẩm giàu yếu tố 

không gian và rất gợi cảm. 

Yếu tố “Mài’ sau cùng là yếu tố quyết định phần lớn đến hiệu quả nghệ thuật 

trên bề mặt sản phẩm. Mài thêm một mảng màu ở dưới sơn cánh gián sáng lên hoặc 

vài chi tiết, lớp màu ở trên có thể mất đi. Càng mài nhiều hiệu quả chất liệu, sắc độ 

và không gian trong sản phẩm càng biến đổi. Người họa sỹ phải biết mài đến đâu thì 

dừng. Từ đó trong sơn mài xuất hiện khái niệm “mài cũng là vẽ”. Vì vậy khâu mài 

không chỉ lấy độ phẳng mà khi mài cũng chính là tham gia vào quá trình hoàn thiện 

các cảm xúc nghệ thuật và ý tưởng sáng tạo. 

Nếu như yếu tố mài góp phần tạo hiệu quả cũng như cảm xúc nghệ thuật thì 

giai đoạn đánh bóng quyết định ý nghĩa của sự thăng hoa “vàng son lộng lẫy, quỳnh 

quang rực rỡ”. Sau khi mài xong sản phẩm mới đạt tới mức mặt phẳng và các chi 

tiết màu sắc lộ ra theo mong muốn, người thợ dùng loại bột than hoặc bột chu thoa 

đều trên sản phẩm, sau đó dùng tay chà sát cho đến khi nhìn thấy có độ bóng không 

còn gạch trầy là được. Sau cùng dùng vải mịn hoặc bông gòn chấm với dầu bóng  

vuốt nhanh đều sẽ tạo hiệu quả mượt mà nhìn rất bắt mắt. Các sản phẩm sơn mài 

thủ công mỹ nghệ Bình Dương luôn có tính chất đặc thù là phẳng – bóng - trong -  

sâu.  

  1.3.2. Giá trị nghệ thuật:  

 Giá trị của tác phẩm nghệ thuật chính là giá trị thẩm mỹ của nó, và chỉ với 

giá trị thẩm mỹ của tác phẩm nghệ thuật mới giải thích được bản chất, đặc trưng 

chất lượng của tác phẩm nghệ thuật. Nói khác đi những phương diện thẩm mỹ của 

đời sống xã hội được nhà nghệ sỹ lĩnh hội, nhào nặn và đúc lại thành hình tượng 

nghệ thuật từ toàn bộ năng lực thẩm mỹ và lý tưởng thẩm mỹ của mình thông qua 

các chất liệu nghệ thuật (ngôn ngữ, đường nét, màu sắc v.v…). 
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Thẩm mỹ trực tiếp thúc đẩy tâm lý, làm tăng năng suất lao động, tham gia 

nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, vai trò chủ yếu của nó vẫn là làm giàu có 

cho đời sống tinh thần của con người, vai trò của những thước đo thẩm mỹ trong 

đời sống tinh thần cũng tương tự như vai trò của những thước đo đạo đức trong đời 

sống xã hội. Ngoài ra tính thẩm mỹ còn là nền tảng vật chất, sản phẩm đẹp hoàn 

thiện về kỹ thuật, hợp lý chức năng sử dụng tiện lợi. 

  Các nội dung đề tài trên các sản phẩm sơn mài truyền thống Bình Dương 

thường được sáng tác chủ yếu theo lối tả thực, hoặc cách điệu trang trí, dùng kỹ 

thuật thể hiện để tạo ấn tượng. Đề tài phổ biến vẫn là con người, phong cảnh quê 

hương... Các sản phẩm sơn mài truyền thống chúng ta thường thấy như: Về Lịch sử: 

các đề tài anh hùng dân tộc, vua Quang Trung, Lê Lợi, hai bà Trưng, Đinh Bộ Lĩnh; 

Truyền thuyết, cổ tích: con Rồng cháu Tiên, thánh Gióng, Tấm Cám; Phong cảnh: 

danh lam thắng cảnh, cảnh đẹp đất nước, cảnh đồng quê, vịnh Hạ Long, chùa Một 

Cột, cố đô Huế, chùa Thiên Mụ; Hoa lá chim, bướm, thú, bốn mùa, Tùng Hạc (Hình 

1.13), Long Lân Quy Phụng, Mai Điểu, cá Vàng; Tín ngưỡng: tượng Phật, các vị 

thần, hương án, 12 vị Tông đồ, chúa Jesu, đức mẹ Maria.; Chân dung ; Đề tài khác: 

Ngư Tiều Canh Mục, bái tổ vinh quy, đám cưới xưa  và các vật dụng trang trí nội 

ngoại thất... 

Bên cạnh các nội dung đề tài truyền thống mang đậm dấu ấn vùng đất, con 

người Việt Nam và Bình Dương còn có những dòng sản phẩm trang trí, ứng dụng 

thông qua kỹ thuật gắn vỏ trứng, ốc nguyên hoặc rây nhuyễn tạo hình dáng thưa, 

nhặt. Vàng, bạc nguyên hoặc rây, kết hợp màu, tạo gân, chồng màu có hoặc không 

có nội dung đề tài. Với nhiều hình mảng, hoa văn mới lạ, bố cục nhịp nhàng, thanh 

thoát như: gạch trang trí, lồng đèn, đồng hồ, tranh treo tường, đèn ngủ... (Hình 

1.14). 

Do nhu cầu sử dụng, không gian trang trí, phong tục tập quán,  thị hiếu thẩm 

mỹ của con người mà các nghệ nhân Bình Dương sáng tạo ra nhiều loại hình, kiểu 

dáng sản phẩm khác nhau. Có thể chia theo từng nhóm sản phẩm như sau: Nhóm 

tranh treo tường: tranh rời, tranh ghép 02, 04 hoặc 06 tấm thành bộ, đĩa treo tường 
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hoặc có giá đở, liễng, hoành phi câu đối trang trí trên các khoảng trống trên vách, 

trần trong các công trình dân dụng;  Nhóm bình, chậu hoa: thường được đặt các nơi 

như: tủ, bàn, ghế, kệ…. Nhóm bình sole, dĩa sole, chắn gió…(Hình 1.15) do đa số 

các sản phẩm này có kích thước lớn và vừa nên thường được trưng bày trong các 

sảnh hay hội trường, khách sạn...nơi có nhiều người lui tới và chúng thường được 

bài trí đi kèm với đồ trang trí nội ngoại thất: bàn, tủ, ghế, salon, đôn, kệ, trường 

kỷ... Ngoài ra còn nhiều đồ gia dụng phổ biến như: chén, dĩa, đủa, muỗng. Đồ phục 

vụ trong tín ngưỡng: lư hương, chân đèn, bài vị, tủ thờ... (Hình 1.16). 

Màu sắc chủ đạo của sơn mài truyền thống là đen, đỏ, nâu, vàng  cùng với 

các chất liệu khác như vỏ trai - ốc, vỏ trứng, vàng bạc lá hoặc rây vụn… tạo cho các 

sản phẩm mang nhiều sắc thái riêng. Màu đen của sơn quang gây cho ta cảm nhận 

sự sâu lắng, mênh mông. Màu đỏ (son) gây ấn tượng ấm cúng, hào hứng và niềm tin 

hy vọng. Màu vàng (hoàng kim) gây cảm giác hào hoa lộng lẫy và linh thiêng. Vỏ 

trứng mềm mại và thô ráp. Vỏ trai lung linh sâu thẳm. Vỏ ốc chắc khỏe được người 

nghệ sỹ xử lý hiệu quả thẩm mỹ trong tả chất, tạo chất, đối lập, tương phản, ấn 

tượng… Tất cả hòa quyện cho khả năng tạo nên vẻ đẹp trong không gian- thời gian, 

cảm xúc, thiên nhiên, con người…  

Cũng chính với chất liệu ấy và những màu sắc ấy giúp họa sỹ đưa ý tưởng  

tạo giá trị nghệ thuật trên từng sản phẩm sơn mài làm cho chúng ngày càng đẹp 

hơn. Bằng cách dùng nhiều chất liệu pha trộn và rắc trên màu, vẽ nhiều lớp, phủ dày 

bằng cánh gián và mài phẳng, đánh bóng. Làm thỏa mản cảm xúc thẩm mỹ qua các 

hình vẽ tầng tầng, lớp lớp dưới mặt sơn trong và sâu. Đặc biệt nghệ thuật sơn mài 

Bình Dương có khả năng diễn tả kỳ diệu, nhờ có độ bóng, trong và màu sắc rực rở 

dưới ánh sáng đôi khi tạo cho người xem những hiệu quả và cảm xúc bất ngờ.   

Quan niệm thẩm mỹ được thổi hồn qua các “dòng nghệ thuật dân gian” 

chứa đựng trong từng sản phẩm và kiểu thức truyền nghề từ đời này sang đời khác 

được các thế hệ trân trọng giữ gìn, giờ đây khi cuộc sống xã hội đã có nhiều đổi 

thay, bề dày lịch sử của đồ sơn cổ truyền cùng với nhiều nét đặc sắc qua từng giai 



 

 

34 

 

 

thoại. Từng sản phẩm đều chứa đựng nét nghệ thuật tinh tế nhờ vào đôi bàn tay và 

khối óc của các nghệ nhân Bình Dương với vô vàn bí quyết nghệ thuật tinh xảo.  
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CHƯƠNG II 

SƠN MÀI BÌNH DƯƠNG  TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI 

 

2.1. Xu hướng phát triển của nghệ thuật sơn mài Bình Dương 

Sau năm 1986, trên tinh thần đổi mới của Đảng và nhà nước kể từ sau Đại 

Hội VI, chủ trương: “ Xóa bỏ kinh tế bao cấp, thực hiện cơ cấu kinh tế nhiều thành 

phần”. Trong đó có việc: “... thực hiện ba chủ trương kinh tế: sản xuất lương thực 

thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng xuất khẩu...” [08].  

 Với mục tiêu “ xuất khẩu để thu nguồn ngoại tuệ cho tỉnh nhà”. Sơn mài 

Bình Dương tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nhiều tổ hợp, hợp tác xã nâng lên thành 

lập xí nghiệp sơn mài dưới sự chỉ đạo và quản lý của Liên Hiệp Xã, đầu ra thu mua 

hàng là Sở Ngoại Thương. Hoạt động sản xuất, kinh doanh rất nhộn nhịp, sôi nổi 

tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động tập trung vào bốn xí nghiệp lớn: 

Thành Lễ, Đồng Tâm và Định Hòa, Bình Dương và hàng loạt các  hợp tác xã sơn 

mài như: An Thạnh, Chí Công, Thống Nhất, Thủ Dầu Một, Thuận An, An Thuận, 

Thái Sơn, Trường An, Hiệp Công, Tân An, Chánh Mỹ... Lúc này làng sơn mài 

Tương Bình Hiệp đổi thành Hợp tác xã sơn mài 19/5. Trong giai đoạn này lĩnh vực 

sơn mài có ưu thế hơn hẳn các ngành nghề khác: “Người người làm sơn mài, nhà 

nhà làm sơn mài”.  

Đến năm 1990 thị trường Liên Xô và khối Đông Âu không còn nữa. Nhà 

nước mở ra nhiều chính sách lưu thông hàng hóa, phát triển nền kinh tế thị trường 

định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Các doanh nghiệp được thành lập theo cơ chế mới- 

tự do sản xuất tham gia xuất khẩu. Thị trường bắt đầu mở rộng hơn, hàng hóa cũng 

dồi dào hơn, khách hàng du nhập vào Bình Dương ngày càng đông kèm theo nhu 

cầu mua bán ngày một đa dạng. Các nhà sản xuất lúc này đã chủ động hơn trong 

kinh doanh, tự bỏ vốn đầu tư và thuê lao động, tìm kiếm thị trường. Các ngành nghề 

thủ công truyền thống trong đó có sơn mài được nhà nước khuyến khích tạo điều 

kiện sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu (thuế suất hàng sơn mài XK bằng 0%). 
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Đây là hướng đi có lợi cho sự ổn định và phát triển nghề sơn mài Bình 

Dương, nhiều doanh nghiệp có vốn lớn, cơ sở khang trang và đội ngũ nghệ nhân, 

công nhân lên đến vài trăm người, họ còn đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho việc 

hiện đại hóa từng phần trong công nghệ sản xuất sơn: máy cưa xẻ, sấy, máy đánh 

bóng (Hình 2.17) máy quậy, máy phun sơn, máy cẩn ốc-trai, buồng ủ có gắn máy 

theo dõi nhiệt độ… 

Tính chất đặc thù của các sản phẩm sơn mài truyền thống là chủ yếu được 

làm bằng thủ công hoặc thủ công kết hợp với máy móc, có giá trị nghệ thuật tinh tế 

và được sản xuất với số lượng nhiều, công đoạn sản xuất mang tính dây chuyền, 

thông thường được kết hợp giữa người thợ, nghệ nhân và họa sỹ để cho ra những 

sản phẩm hoàn chỉnh đạt hiệu quả tối đa về giá trị nghệ thuật và kinh tế. Tuy nhiên 

trong quy trình sản xuất sơn mài trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ sau mở cửa, hội 

nhập có khá nhiều thay đổi, dòng sơn mài truyền thống và sơn mài mới - sơn mài 

hóa chất tồn tại song hành tạo cho bộ mặt nghệ thuật sơn mài Bình Dương thêm 

phong phú, đa dạng.  

Trong sơn mài, sự phát triển nghệ thuật có sự đóng góp không nhỏ của chất 

liệu. Tuy chúng chỉ là phương tiện song không có nó khó tạo nên những hình thức 

biểu đạt mới.  

 2.11. Cải tiến chất liệu: 

 Sự phát triển về khoa học công nghệ đã mở ra hướng đi mới cho nghệ thuật 

sơn mài, việc ứng dụng sơn trên các chất liệu như: gốm thô, composite, polymer, 

MDF, tre, vỏ cây, đất nung…đã làm phong phú hơn loại hình nghệ thuật này. Chính 

ứng dụng sơn mài được trên nhiều chất liệu giúp cho các nhà sản xuất có thêm 

nhiều ý tưởng sáng tạo trong thiết kế tạo dáng sản phẩm từ bàn ghế, tủ… đến những 

đồ dùng gia dụng khác như: kệ bếp treo, bục gác bồn tắm, gạch ốp trang trí, vòng 

đeo tay ( Hình 2.18)... 

Đối với sơn mài, sơn là một chất liệu luôn được quan tâm, nghiên cứu sử 

dụng. Từ sau khi nhà nước thực hiện chính sách mở cửa, trên thị trường Việt Nam 
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bắt đầu xuất hiện các loại sơn, nhựa sơn dùng trong công nghiệp của các thương 

hiệu trong và ngoài nước sản xuất như: Bạch Tuyết, Đông Á, Đại Kiều, ICI, 

Nippon, Akzonobel, Jotun, Interpaint, Toa Thái Lan… 

  Các doanh nghiệp sơn mài ở Bình Dương có đơn đặt hàng ngày càng nhiều, 

đòi hỏi sản phẩm làm ra phải đáp ứng được thời gian giao hàng trong khi đó chất 

liệu sơn ta truyền thống hiếm dần và giá thành lại cao. Thị trường trong nước bắt 

đầu xuất hiện một số chất liệu mới, nhà sản xuất bắt đầu đưa vào sử dụng các loại  

như: nhựa PU (Polyuréthan),  sơn hạt điều.(Polycashew), sơn Nhật (polycite)...  

Từ những năm 1990, Tiến sỹ Trịnh Văn Dũng, Trung tâm nghiên cứu lọc 

hóa dầu,  trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh đã thử nghiệm thành công 

trích từ dầu hạt điều, tác giả nhận thấy dầu vỏ hạt điều chứa hỗn hợp các alkyl 

phenol tự nhiên, đó là chất lỏng nhớt, màu nâu hơi đỏ, ít tan trong nước, không tan 

trong rượu và ete... Thành phần hoá học chính của dầu vỏ hạt điều là Cardanol, 

Cardol, Metyl Cardol và các polymer của chúng, nên có tính chất vừa giống phenol 

vừa có tính chất như một dầu khô hay hỗn hợp đem sử dụng làm chất phủ bảo quản 

có độ trong, bóng, và đặc biệt có thể mài được trong nước.  

Do có đặc tính gần giống sơn truyền thống như độ bóng trong , màu hung đỏ 

“cánh gián”, giá thành lại rẻ, mau khô, dễ sử dụng, không gây dị ứng…Sau khi 

được áp dụng trong sản xuất sơn mài thành công, nhiều người ví von thời kỳ này là 

thời kỳ của sơn mài hiện đại hay còn gọi là sơn mài mới – sơn hạt điều.  

Sơn hạt điều: còn gọi là Polycashew, được tổng hợp từ dầu vỏ hạt điều, qua 

tinh chế cho hai loại sơn cánh gián và sơn then. Với ưu điểm là khô tự nhiên dưới 

ánh sáng mặt trời, pha được với tất cả các màu, đặc biệt sơn hạt điều có độ mọng cái 

rất tốt thường được dùng trong kỹ nghệ gỗ và sơn mài ở khâu lót, phủ bóng nhờ có 

màu nâu đỏ giống như sơn ta truyền thống vốn hạn chế trong việc pha trộn màu sắc. 

Chính màu sắc phong phú, nhiều ứng dụng đã góp phần nâng nghệ thuật sơn mài 

lên tầm cao mới. Sản phẩm sơn mài mới không chỉ thể hiện sắc đen mà có nhiều 

màu như đỏ, xanh, vàng, tím... và đa dạng sắc phối có thể thích nghi cho nhiều 

không gian kiến trúc, điêu khắc như sơn phết tượng, phù điêu… hay các đồ gỗ bàn, 
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ghế, tủ, cửa…vừa hiệu quả bóng mọng, vừa dể bảo quản thậm chí còn mang tính 

thời trang hơn các vật dụng cùng loại bằng chất liệu khác.  

Sau một thời gian sử dụng, các nhà sản xuất sơn mài Bình Dương không hài 

lòng với chất lượng sơn điều do kém bền theo thời gian, bị khách hàng phàn nàn ( 

xuống màu, bị dòn, nứt, dộp), tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm chất mới là nhựa 

PU. 

 Nhựa PU: là tên viết tắt của Polyurethane do có độ trong bóng, cứng và mau 

khô, mài được trong nước, có thể làm chất phủ bóng bề mặt sản phẩm (loại này 

trước kia chủ yếu dùng phủ bề mặt trong kỹ nghệ chế biến đồ gỗ, bước đầu được 

nhập khẩu từ thị trường Đài Loan). Nhựa PU với ưu điểm bền hơn sơn hạt điều, 

cũng mau khô trong tự nhiên, có 2 loại độ bóng mờ và bóng trong như gương, bán 

rộng rãi ngoài thị trường có thể tìm thấy tại chợ Kim Biên Tp.Hồ Chí Minh, được 

vận dụng phủ ngoài sản phẩm mà vẫn giữ được nguyên màu sắc bên trong khi vẽ 

nên có được nhiều màu tươi sáng như: tím, lục, lam, vàng chanh… mà sơn ta truyền 

thống, sơn hạt đều hoặc sơn polycite chưa làm được. Ngày nay được đưa vào sử 

dụng phổ biến  trên hầu hết các dòng sản phẩm sơn mài mới do có độ sáng trong và 

bền, khi phủ bóng rất bắt mắt hợp với thị hiếu khách hàng. 

Sơn Nhật : Còn gọi là sơn Polycite được đưa vào sản xuất sơn mài có hai loại 

sơn cánh gián và sơn đen. Từ nguyên liệu sơn sống được tách các thành phần axit… 

(chất gây ngứa dị ứng hoặc chậm khô) và một số tạp chất không có lợi, sau đó được 

tinh luyện theo phương pháp công nghiệp. Đây là loại sơn được các chuyên gia 

Nhật Bản nghiên cứu và chế biến thành công dùng sản xuất trong công nghiệp. Sơn 

Nhật có một số ưu điểm khi sử dụng là khô tự nhiên, không bị cản trở bởi thời tiết. 

Ngược lại sơn ta khô trong điều kiện độ ẩm (60% - 70%), do vậy khi vẽ bằng sơn 

ta, chúng phải được ủ ẩm, sau ít nhất ba ngày mới có thể vẽ lớp khác được. Với sơn 

nhật chỉ cần thời gian ít hơn mà không cần ủ ẩm, nhờ vậy rút ngắn công đoạn và 

thời gian, mài được trong nước, dễ đánh bóng như sơn ta. 

Tính chất sơn Nhật dễ sử dụng vì khi trộn bất cứ màu nào cũng giữ nguyên 

bản chất của màu và không bị mắc hiện tượng lở như sơn ta. Vì vậy sơn Nhật ngày 
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càng được tiêu thụ rộng rãi dùng sản xuất các sản phẩm sơn mài thủ công mỹ nghệ. 

Nếu sử dụng sơn Nhật sẽ ít tốn hao về sức lực do làm ít công đoạn với tính chất khi 

khô là bóng. Đặc biệt có độ bền hơn sơn điều và sơn PU mà giá cả cũng cao hơn. 

Nguyên liệu này trên thị trường rất đa dạng đã có đủ loại màu sắc kể cả sơn phủ và 

quang bóng, nhờ vậy thường được sản xuất các sản phẩm sơn mài cao cấp. 

Một sản phẩm đồ sơn không chỉ có chất liệu sơn bên ngoài mà phải làm vóc 

bên trong. Cốt tốt, bền chắc kết hợp với quy trình sản xuất đảm bảo về thời gian, 

công đoạn sẽ thuận lợi hơn và có tác dụng làm cho các lớp màu trong, sâu và bền 

vững hơn cuối cùng cho ra một sản phẩm có chất lượng cao. 

Trong nghệ thuật sơn mài, cốt là phần xương, phần vẽ phủ bên ngoài là phần 

thịt. Phần xương góp phần tạo hình hài và độ bền sản phẩm. Ngoài nguyên liệu 

truyền thống là gỗ, đất nện, giấy bồi, vải bồi...ngày nay các nghệ nhân Bình Dương 

còn sử dụng các loại cốt mới như: Tấm MDF, chất polymer, composite, đất nung, 

tre trúc... 

Tấm MDF: Có tên viết tiếng Anh là Medium-density fiberboard (Hình 2.19), 

bước đầu được du nhập từ thị trường Malaysia, có kích thước, độ dày mỏng tương 

tự dần được dùng phần lớn để thay thế ván ép cho những sản phẩm dạng phẳng như 

tranh, tứ bình, mặt bàn ghế, kệ… trong công đoạn khi sản xuất sơn mài. Tấm MDF  

nay đã có sản xuất trong nước được các doanh nghiệp sơn mài ưa dùng do tốn ít 

công đoạn, dễ thao tác nhờ có mặt phẳng mịn láng nên tiết kiệm sơn.  

Dán MDF được sản xuất từ bột gỗ ép keo, nó có một số đặc điểm giống như 

gỗ đó là dày đặc, phẳng, cứng, và có thể dễ dàng gia công. Ngoài ra nó còn được tạo 

thành bởi các hạt mịn dễ dàng thực hiện các công đoạn sơn mài, ít tốn kém nguyên 

liệu, dễ tạo dáng sản phẩm khi được cắt, khoan, gắn ghép mà không làm tổn hại đến 

bề mặt, quá trình thao tác máy móc dễ dàng, giảm được nhiều công lao động. Một 

ưu điểm nữa là có thể được dán cùng với keo gỗ PVA, Xăng dầu, sơn nước và sơn 

dầu đều được. Vì vậy đã được đưa vào sản xuất các mặt hàng sơn mài thủ công mỹ 

nghệ từ những năm 2001. 
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Ngoài ra trong sản xuất sơn mài, các sản phẩm truyền thống có dạng tròn 

thường được sử dụng cốt mộc từ gỗ như gỗ mít, lồng mứt…, loại nguyên liệu này 

nay không còn phù hợp do phải cưa dạng phôi, tiện tròn, phơi khô hoặc ngâm, tẩm, 

sấy tốn kém thời gian và chi phí mà tính ổn định không cao, dễ bị mối mọt và biến 

dạng khi nhiệt độ thay đổi. Trong cải tiến mới còn có thêm chất nhựa tổng hợp 

polymer, composite, đất nung...có nhiều thuận lợi trong quá trình sản xuất sơn mài.  

Polymer (PL) là một phát hiện mới được đưa vào sử dụng ban đầu của các 

giáo viên trường Trung học Mỹ thuật Bình Dương khoảng năm 2000, dùng đổ 

khuôn tạo dáng tượng, phù điêu, bình, hủ sơn mài trong giảng dạy, nhờ dễ tạo dáng 

bằng cách rót khuôn giống bên kỹ thuật gốm để tạo ra sản phẩm hàng loạt, có bề 

mặt nhám nên rất tốt cho sơn bám dính, trọng lượng nhẹ nhưng cứng thuận tiện 

trong việc vận chuyển, giá thành rẻ, không khan hiếm như gỗ nên được đưa vào sản 

xuất phổ biến đối với các sản phẩm sơn mài.  

 Polymer là chất được cấu tạo bởi 2 hay nhiều thành phần. Trong đó, chủ yếu 

là nhựa poly làm nền thông thường và các chất độn như vật liệu sợi (sợi thủy tinh, 

sợi đay, xơ dừa, xơ tre, sợi vải…). Ngoài ra còn bột của các chất vô cơ, có thêm 1 

thành phần thứ ba là chất liên kết là keo có tác dụng làm tăng độ kết dính giữa cốt 

sợi và nhựa nền. Ngày nay chất này cũng như cốt gốm là đất nung thường được ứng 

dụng để tạo kiểu dáng lọ hoa, hủ hộp, các sản phẩm sơn mài dạng tròn với nhiều 

kiểu dáng, kích thước khác nhau vừa đẹp lại bền đáp ứng tốt theo yêu cầu thị hiếu 

thẩm mỹ.  

Composite ( Hình 2.20) là vật liệu được chế tạo tổng hợp từ hai hay nhiều vật 

liệu khác nhau nhằm mục đích tạo ra một vật liệu mới có tính năng ưu việt hơn hẳn 

vật liệu ban đầu (polymer).  Tính ưu việt của vật liệu Composite là khả năng chế tạo 

từ vật liệu này thành các kết cấu sản phẩm theo những yêu cầu kỹ thuật khác nhau 

như mong muốn, các thành phần cốt của Composite có độ cứng, độ bền cơ học cao, 

vật liệu nền luôn đảm bảo cho các thành phần liên kết hài hoà tạo nên các kết cấu có 

khả năng chịu nhiệt và chịu sự ma sát ít bị biến dạng của vật liệu trong điều kiện 

khắc nghiệt của thời tiết. Một trong các ứng dụng có hiệu quả nhất đó là Composite 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Polyme
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%99n


 

 

41 

 

 

polyme, đây là vật liệu có nhiều tính ưu việt và có khả năng áp dụng rộng rãi dùng 

sản xuất sản phẩm sơn mài cao cấp. Tính chất nổi bật là nhẹ, độ bền cao, dễ tạo 

dáng và các đặc trưng đàn hồi tốt, bền vững với môi trường ăn mòn hoá học, độ dẫn 

nhiệt, dẫn điện thấp. Khi chế tạo ở một nhiệt độ và áp suất nhất định, dễ triển khai 

được các thủ pháp công nghệ, thuận lợi. 

Đất nung: Có tên la tinh là Terracotta (Hình 2.21) là một trong những vật 

liệu dùng sản xuất sản phẩm gốm, được làm từ đất sét tự nhiên có màu nâu đỏ đặc 

trưng. Tuy nhiên tùy theo thổ nhưỡng, vùng miền, độ cao tùy theo mà có màu sắc 

khác nhau như nâu đỏ, xám, nâu xám…. Nó là một vật liệu chống thấm nước và rất 

chắc chắn nếu được nung với nhiệt độ cao (800 – 1200 oC). Từ xa xưa người Việt 

cổ đã biết sử dụng trong việc đun nấu bởi tính chịu nhiệt cao, hoặc chứa đựng các 

vật dụng sinh hoạt. Ngày nay đất nung được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây 

dựng như: gạch, ngói, ống dẫn và cống thoát nước... Đặc biệt được các nghệ sỹ ưa 

dùng trong kỹ nghệ gốm, điêu khắc và sơn mài.  

Đất sét là loại khoáng sản có trữ lượng rất lớn ở Bình Dương (từ 500 triệu 

m3 đến 890 triệu m3), sau khi được nung với nhiệt độ thích hợp nó có khả năng 

chống thấm tốt, bề mặt sần sùi tạo độ bám cho sơn mài dễ dàng gia công trong quá 

trình chế tác. Ưu điểm lớn là rất dễ tạo dáng ra sản phẩm ưng ý, các nghệ nhân Bình 

Dương đã tạo ra nhiều sản phẩm sơn mài ứng dụng trên đất nung được khách hàng 

đón nhận. Tuy nhiên do có trọng lượng nặng hơn các vật liệu khác và dễ vỡ nên đất 

nung chỉ tạo dáng sản phẩm có kích nhỏ chủ yếu dùng trong trang trí nội ngoại thất 

như tấm ốp tường, bình, chậu hoa cở vừa và nhỏ. 

Tre, trúc: Để đa dạng hóa trong sản xuất các mặt hàng sơn mài, vào năm 

2002 các nghệ nhân Bình Dương đã nghiên cứu và phát hiện thêm một số chất liệu 

mới như tre, trúc dùng tạo dáng các sản phẩm bình, dĩa, khai...  hoặc cẩn, gắn kết 

hợp với vỏ cây khuynh diệp, tràm (Hình 2.22) tạo ra sắc thái mới làm phong phú 

thêm kiểu dáng và hình thức trang trí trong sơn mài hiện nay được khách hàng nước 

ngoài ưa chuộng.  
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 Ngoài ra còn nhiều nguyên vật liệu khác ngày càng phong phú có nguồn 

nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước được các nghệ sỹ Bình Dương sử dụng trong 

sơn mài như: Các loại sơn, giấy nhám, bột trét, keo công nghiệp được thay thế, kết 

hợp, máy móc cũng được đưa vào hỗ trợ tối đa góp phần cải tiến kỹ thuật (máy 

đánh sơn, máy ép, máy cưa xẻ, tạo dáng, máy phun thổi, lót, phủ, mài đánh bóng…) 

để làm giảm bớt sức lao động của con người.  

2.1.2. Cải tiến  kỹ thuật 

Hiện nay nghề sơn mài thủ công mỹ nghệ có nhiều thay đổi cơ bản, nhất là 

về kỹ thuật chế tạo nhằm mục đích sản xuất ra hàng loạt sản phẩm với quy trình 

công nghệ khép kín, bao gồm nhiều công đoạn dựa trên nhiều loại máy móc kết hợp 

được vận hành bởi đội ngũ thợ chuyên môn hóa. 

Trước yêu cầu mới đòi hỏi sản phẩm sơn mài phải đạt được tính thực dụng 

tối đa, khác với nghề sơn mài truyền thống, vẻ đẹp của một sản phẩm sơn mài hiện 

đại là kết quả của tư duy thẩm mỹ, kỹ thuật, khoa học chính xác. Mỗi sản phẩm phải 

đạt tiêu chuẩn sử dụng cao nhất vừa đẹp, bền nhưng lại phải tiết kiệm nguyên liệu, 

thời gian, công lao động, chi phí mà quy trình sản xuất phải đơn giản hóa để tạo 

hiệu quả về mặt kinh tế và nghệ thuật. 

Ngoài kiểu dáng, cốt vốc cần có tính ổn định cao, được xử lý tốt không bị co 

rút, cùng với độ bám dính tốt cho sơn đó cũng là ưu thế rất lớn cho loại hình sơn 

mài mới. Sơn hạt điều trước đây dùng trong phủ bóng nhưng do không giữ được độ 

trong, bóng theo thời gian (khoảng 2 tháng bị xuống mặt), sau này được chuyển vào 

sử dụng trộn với bột đất, thạch cao dùng thao tác các công đoạn vóc. Kỹ thuật 

truyền thống vẫn được sử dụng nhưng công đoạn giảm gần ½, do sơn mau khô 

không bị trở như sơn ta nên trong một ngày có thể hom, lót từ hai đến ba nước, khi 

mài có hai dạng là mài khô và mài nước. Bình quân trong 10 đến 15 ngày là hoàn 

thành giai đoạn vóc có để đưa vào thể hiện (cẩn, vẽ…).  

Nhựa PU là loại hóa chất trong suốt và sơn polycite có màu hung đỏ là 2 loại 

được dùng phủ bóng có độ nhớt cao, mình sơn rất mỏng lại mau khô khi sử dụng 
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pha với xăng, các nghệ nhân không thể dùng thép mà phải thổi bằng máy pictuler, 

muốn đạt yêu cầu phải phủ từ 2 đến 3 nước là có thể mài đánh bóng  . 

 Nếu nhờ vào kỹ thuật tinh xảo kết hợp nguyên vật liệu thật tốt để tăng chất 

lượng sản phẩm, thì giá trị thẩm mỹ lại trông cậy vào kiểu dáng, kỹ thuật vẽ, cẩn, 

thếp, dây rắc, sơn thổi, màu, gắn vỏ trứng , vỏ trai, vàng, bạc lá hoặc rây nhuyển. 

Một số thể loại cổ truyền như: sơn lộng, sơn khắc, sơn khoét trủng, sơn vẽ mỏng, vẽ 

dày… không còn phù hợp mà sơn mài ngày nay đã được vận dụng kết hợp nhiều 

loại vật liệu trên một sản phẩm. Tuy nhiên các sản phẩm hợp thị hiếu trông cậy vào 

các thể loại mới phổ biến nhất hiện nay được các nghệ nhân sử dụng như: 

  Kỹ thuật cẩn ốc- trai (Hình 2.23) 

 Không chất liệu nào có được màu đa sắc, chất sâu thẳm như vỏ ốc- trai, vì 

bản thân nó đã được thiên nhiên ban tặng nhiều sắc màu óng ánh vốn có.  

Ngày nay đã có vài chục loại ốc, trai với đủ màu sắc khác nhau ( Trai Hà 

Nội, Trai biển hồ, ốc Dẹm, ốc Xanh, ốc Dứa, trai Nứa, ốc Ngọc Nữ, ốc Sát Vàng, ốc 

Sát Trắng, ốc Sát Đen, ốc Xà Cừ…) được sử dụng khá phổ biến do được khách hàng 

trong cũng như ngoài nước rất ưa chuộng bởi vẻ đẹp lung linh bắt mắt, các chi tiết 

cẩn ốc-trai có độ phản sáng rất mạnh và màu sắc thay đổi trong không gian dựa vào 

ánh sáng. Ở nhiều góc độ khác nhau sẽ thấy màu sắc khác nhau có khi màu trắng, 

nhưng cũng cho màu sắc cầu vồng, ngọc thạch, tím, hồng tuyệt đẹp. Các đề tài mới 

được khai thác sử dụng như các tác phẩm của các danh họa, theo nhiều trường phái 

khác nhau từ tả thực, trừu tượng, lập thể, siêu thực… bên cạnh các đề tài xưa kia 

như bốn mùa, phong cảnh đều được cách tân từ đường nét đến bố cục và lối tạo 

hình.  

 Kỹ thuật cẩn ốc -trai ngày nay có nhiều thay đổi, không còn dùng sơn để cẩn 

mà dùng keo, máy ép được dùng thay thế que tre chống mà trước đây người thợ 

thường dùng, thời gian được rút ngắn rất nhiều và mặt ốc - trai lại phẳng không còn 

bị bọng dộp . Kỹ thuật tách ốc - trai tạo nét do các họa sỹ đều được đào tạo qua 

trường lớp là cái nôi trường Trung học mỹ thuật Bình Dương nên lối tạo hình vững 

vàng, cấu trúc đường nét chính xác, gảy gọn, mềm mại, nhưng rất sinh động uyển 



 

 

44 

 

 

chuyển. Kỹ thuật cẩn ốc - trai được áp dụng hầu hết trên các dòng sản phẩm như: 

Tranh, bàn, bàn thờ, ghế, tủ, kệ, chén dĩa, bình hoa...(Hình 2.24).  

 Được ứng dụng nhiều trong tranh sơn mài là kỹ thuật rắc ốc - trai vụn. vỏ 

được giã vụn to, nhỏ tùy theo ý đồ sử dụng cho mảng hình, sẽ tạo được hiệu quả 

màu sắc với lấm tấm trắng chiếu trên nền màu hoặc sơn. Trước khi đâm vụn thì vỏ 

ốc - trai cần được hơ trên lửa, chọn những mảnh trai có màu sắc óng ánh đẹp, đập 

nhỏ ra có thể rây để phân loại to, nhỏ. Rắc bột vỏ ốc - trai lên các mảng vẽ màu 

hoặc sơn khi còn ướt, rắc nhiều sẽ cho ra độ sáng hơn. Rắc trên nền sơn then, sơn 

cánh gián tạo ra sắc óng ánh, trong và sâu. 

 Chất liệu vỏ ốc - trai được sử dụng trong sơn mài, dù theo cách sử dụng theo 

hình thức kỹ thuật nào sẽ cho ra hiệu quả cũng rất đẹp. Nhìn chung những sản phẩm 

cẩn hoặc dây rắc vỏ ốc trai đều tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ cao nâng giá trị nghệ 

thuật cho các tác phẩm.  

 Kỹ thuật cẩn vỏ trứng  (Hình 2.25).  

Có thể nói, mềm mại – thô ráp là hai hiệu quả đối lập lại được tạo ra từ kỹ 

thuật cẩn vỏ trứng, đó là kỹ thuật đã được nhiều họa sỹ thể hiện thành công. Là loại 

hình khá đặc biệt vì chỉ trong kỹ thuật thể hiện sơn mài mới có, đây là chất liệu tự 

nhiên dễ tìm từ sản vật lấy từ vỏ trứng gà, vịt, ngỗng, cút... Sau khi trứng cho nở thì 

vỏ được ngâm vài ngày rồi đem lột hết vỏ lụa rửa sạch, phơi khô là sử dụng được. Ở 

khâu vóc đến giai đoạn hom, mài hom vỏ trứng được cẩn theo chi tiết đã được scan 

sẳn sau đó mới lót sơn sống ít nhất ba nước, đem ra mài nước bằng đá mài, giấy 

nhám to số 180 cho đến khi mặt trứng tương đối liền mặt với sơn thì có thể phủ sơn 

bóng hoặc vẽ màu kết hợp để hoàn thành sản phẩm.   

 Vỏ trứng là loại vật liệu rất dễ sử dụng nếu đem nướng sẽ cho ra nhiều sắc độ 

như vàng sậm, nâu vàng, xám, thậm chí đen đục, khi cẩn vừa có màu vừa có độ 

sáng tối uyển chuyển nhẹ nhàng có không gian và chiều sâu, tạo matiére, tạo hình 

mảng, tạo hoa văn… Do có tính dễ vỡ nên khi ấn xưống mặt sản phẩm sẽ tạo thành 

hình khối lớn nhỏ, đều hoặc không đều xen kẽ tạo thành những nếp rạng tự nhiên 
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tuyệt đẹp làm cho người xem có cảm giác như vỏ trứng tung tẩy, ào ạt như nhảy 

múa bên sơn đen hoặc màu tràn trề sức sống và sáng ngời lên như vạn trân châu.  

Do vừa có giá trị nghệ thuật lại dễ thực hiện nên kỹ thuật cẩn vỏ trứng ngày 

nay được áp dụng sản xuất hầu hết trên các sản phẩm đặc trưng trang trí như: đèn 

trang trí, đèn ngủ, bình, hủ, tô, chén …(Hình 2.26). Trong tranh mỹ thuật thì kỹ 

thuật cẩn vỏ trứng dùng diễn tả chất da thịt, chất vải (tà áo dài, quần lụa mềm 

mỏng…) đến chất thô ráp, xù xì như: cây cối, hoa lá, nền tường, gạch…  

Như vậy, kỹ thuật cẩn vỏ trứng ngày nay rất đa dạng và phong phú vừa dùng 

trang trí vừa có khả năng lớn tả chất và tạo hiệu quả màu sắc. Đây là chất liệu 

thường được các họa sỹ trẻ Bình Dương lựa chọn trong sáng tạo nghệ thuật, vừa dễ 

sử dụng, lại rất hài hòa, dễ ăn nhập với chất liệu khác, mà còn là chất liệu rẻ, vừa dễ 

kiếm, nhưng lại đem đến nhiều sắc thái quý hiếm cho nghệ thuật sơn mài. 

 Sự phong phú về chất liệu, với cách thể hiện riêng có của mỗi nghệ sỹ, sơn 

mài Bình Dương đã phát triển để lại những dấu ấn đẹp đẽ trong việc phục vụ đời 

sống con người, từ việc tạo dáng, chất liệu, kỹ thuật thể hiện, trang trí sản phẩm. 

Ngày nay các chất liệu truyền thống vẫn song song hiện diện bên các chất liệu mới 

tạo nên những đặc điểm riêng, mới lạ. Bên cạnh các loại sản phẩm cẩn ốc, vỏ trứng 

còn có loại sản phẩm dán vàng, bạc lá, vàng kiếng... 

 Kỹ  thuật dán vàng, bạc lá: (Hình.2.27) 

 Trong thể loại này thì vóc chuẩn bị phải ở khâu mài lót và phần vóc phải 

thật nhẳn láng nếu không, khi mài sẽ bị đứt thì sản phẩm coi như giảm hiệu quả 

thẩm mỹ. Những loại chất liệu khác nhau đòi hỏi kỹ thuật thể hiện khác nhau, tạo 

nên những đặc trưng riêng biệt. Ở các sản phẩm sơn mài thủ công mỹ nghệ mới, kỹ 

thuật đòi hỏi người thợ, nghệ nhân phải kỹ lưỡng, cẩn thận theo từng chi tiết và có 

tay nghề thuần thục. Từng lá vàng, bạc khi dán phải thật thẳng và liền lạc,  lá vàng 

do được cán mỏng nên rất nhẹ vì vậy trong lúc dán cần ở nơi kín gió hoặc không 

được thở mạnh sẽ làm miếng bạc, vàng bay đi dính vào nơi khác làm cho sản phẩm 

mất đi vẻ thẩm mỹ, bị khách hàng chê không nhận hàng. 
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 Riêng khâu rắc vàng, bạc vụn ngày nay được các họa sỹ trẻ ưa dùng trong 

sáng tác tranh mỹ thuật: 

  Kỹ thuật này thường được thể hiện nhiều trên màu bột tạo hiệu quả xốp. 

Vàng, bạc vụn rắc trên màu sẽ tạo hiệu quả cho các mảng cây lá, mái rơm, tóc. 

Những mảng màu tạo chất xốp theo ý tưởng bằng vàng, bạc vụn nhỏ hay to, rắc 

nhiều hay rắc ít cho ra kết quả bất ngờ cùng đan xen với vẽ màu hoặc phủ sơn lên 

bề mặt mảng định tạo chất. kỹ thuật rắc vàng bạc vụn có thể tạo ra hiệu quả sáng 

hoặc tối nếu rắc bột bạc nhỏ và nhiều thì sáng hơn bột bạc lớn mà ít, cách này 

thường dùng diễn tả ánh sáng của đường chân trời, mây… 

 Với chất liệu bạc vụn thì sử dụng được theo hai cách trực tiếp lẫn gián tiếp. 

Kỹ thuật thể hiện theo cách trực tiếp thì sử dụng bột bạc để rắc với sơn chín (sơn 

cánh gián, sơn then), rắc với sơn cánh gián sẽ cho màu vàng nâu, sơn then rắc bạc 

vụn cho màu ghi, màu xám. Cách gián tiếp đem bạc vụn trộn chung các màu son, 

màu vàng, xanh với sơn cánh gián sẽ tạo hiệu quả xốp.  

 Kỹ thuật cẩn tre và vỏ cây: (Hình 2.28) 

Một kỹ thuật mới ra đời tuy muộn hơn các kỹ thuật nêu trên nhưng hiện nay 

được giới nghệ thuật đánh giá cao. Kỹ thuật làm từ cốt vỏ tre và cẩn vỏ cây (tràm, 

khuynh diệp) là phương pháp kỹ thuật mới áp dụng trong thời gian gần đây, từ năm 

2004 người ta đã thấy xuất hiện nhiều sản phẩm cẩn tràm, tre trên thị trường trong 

và ngoài nước. Tre, nứa là nguyên liệu có sẳn được trồng nhiều ở Bình Dương, dễ 

khai thác. Sau khi khai thác đem về ngâm một thời gian vót lấy nan rồi chẽ theo quy 

cách cho sẳn, sấy và xử lý mối mọt là có thể đem vào sản xuất. Phương pháp sản 

xuất vừa thủ công vừa kết hợp máy móc để cưa, gắn, ghép tạo vân cho sản phẩm 

cốt. Trong quá trình gắn ghép người thợ phải ra keo tạo kết đính từng nan tre lại với 

nhau bằng loại keo dán gỗ, sau từ 3-4 ngày keo đã dính, có thể gọt lại cho tương đối 

phẳng láng là có thể đưa vào làm sơn theo quy trình sơn mài thông thường.  

 Sản phẩm sơn mài được làm từ cốt nứa có ưu điểm nhẹ nhàng nhưng bền 

chắc, dễ tạo dáng. Khi gia công sản xuất người nghệ nhân có thể để lộ tre trên một  

phần sản phẩm, sau khi thành phẩm, sản phẩm để lộ thớ tre tuyệt đẹp (Hình 2.29 ). 
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Vỏ cây khi được gắn, ghép qua quá trình gia công có vân rất tự nhiên, mỗi sản 

phẩm là một tác phẩm nghệ thuật giống như một bức tranh trừu tượng lạ mắt.  

Có thể thấy bên cạnh nội dung đề tài, kiểu dáng, kỹ thuật, chất liệu truyền 

thống thì nghệ thuật “sơn mài mới” , “sơn mài ứng dụng” đang hình thành và có xu 

hướng phát triển ngày một nhiều ở Bình Dương, góp phần hoàn thiện trên các sản 

phẩm sơn mài bằng lối vẽ cẩn, dây rắc, kết hợp máy móc phun thổi hiện đại, công 

nghiệp hóa... Bên cạnh đó hình thức trang trí là yếu tố quan trọng đã có nhiều thay 

đổi góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ. 

2.1.3. Nâng cao hình thức trang trí 

 Tính trang trí có nhiều cách tân theo xu hướng mới, cách nhìn mới, dựa trên 

thủ pháp thể hiện mang tính khái quát hóa cao trong những đặc trưng rõ rệt của quy 

luật gồm: yếu tố thị giác, quy luật cấu trúc, bố cục, tạo hình, phối màu ... Màu sắc 

trong các sản phẩm sơn mài trang trí ngày nay mang những nét độc đáo riêng 

thường đem lại hiệu quả lạ bắt mắt vì chúng có tính tương phản mạnh và có tính 

ước lệ lớn. 

Hình thức trang trí sản phẩm sơn mài Bình Dương khi còn thời các hợp tác 

xã thường vẽ: hoa, lá, chim, thú, cảnh sinh hoạt của người dân và nông dân Việt 

Nam, phong cảnh, thuyền chày, mai lan cúc trúc… 

 Trong thời điểm hiện nay cách trang trí có nhiều thay đổi cho phù hợp với 

tình hình thực tế, nhờ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nước ngoài nên tư duy nghệ 

thuật của nghệ nhân có nhiều thay đổi. Họ thực hiện trang trí theo yêu cầu của 

khách hàng, rồi nghiên cứu từ mẫu các cataloge của nước ngoài sau đó thêm thắt 

hoặc lược bỏ để cho ra mẫu trang trí mới. Nhìn chung mẫu mã ngày càng có xu 

hướng đơn giản dần, không cầu kỳ phức tạp như trước đây. Các sản phẩm sơn mài 

Bình Dương hiện nay tận dụng nhiều từ ngưồn nguyên liệu thiên nhiên và nghệ 

thuật trang trí khá phong phú đa dạng: gắn trứng phẳng, gắn trứng ngửa cho đọng 

sơn, gắn trứng nướng độn màu chỗ dày chỗ thưa, gắn kim loại, gốm, vỏ trai, vỏ ốc, 

vỏ tre, vỏ cây… với nhiều màu sắc tươi sáng, phong phú đa dạng, tạo mảng, tạo 

hình tùy theo giải pháp trang trí… 
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 Cách trang trí màu không hình tạo khối hoặc chiều sâu bằng cách vò nhăn 

vàng kiếng, dây rắc vàng bạc vụn, vỏ trai vụn, vỏ trứng vụn phủ sơn cánh gián rồi 

mài phẳng tạo được hiệu quả sáng tối, không gian sâu đẹp và bắt mắt. Nhờ có tiếp 

xúc trực tiếp và tham khảo, góp ý của khách hàng nước ngoài đã đem đến cho người 

nghệ nhân cái nhìn phóng khoáng hơn, cách trang trí không bị gò ép mà có nhiều 

sáng tạo hơn trước kia. Riêng giải pháp trang trí có hình mang dáng dấp hiện đại 

như: dán toàn bộ một màu bạc ánh sáng trên sản phẩm sau đó cẩn vỏ trứng theo 

nhiều hình dạng, xoắn ốc, lượn sóng, vuông, tròn…(Hình 2.30) phủ sơn cánh gián 

tạo sự bóng trong sâu, cánh gián phủ trên bạc sẽ ửng sắc hoàng kim lộng lẫy, hay 

phủ quang sẽ tạo tương phản nổi bậc trắng – đen. 

 Sự phong phú đa dạng trong trang trí sơn mài bởi sự xuất hiện của nhiều loại 

chất liệu khác nhau như: tre trúc, chất dẻo tổng hợp… kết hợp rồi dùng tre, vỏ cây 

ghép thành hình trang trí, một phần phủ sơn, một phần để lộ vỏ cây và tre, vẽ họa 

tiết với những mảng màu đỏ và đen phẩy bạc vụn tạo hiệu quả rất đẹp, cách này 

giúp người xem thấy lạ mắt không nhàm chán bởi sự mềm mại và phô trương được 

vẻ đẹp của chất liệu tre, gỗ  tự nhiên.  

 Các sản phẩm sơn mài Bình Dương đã và đang thích ứng phù hợp với sự 

phát triển của xã hội, muốn trang trí trong một bộ phân công trình nào đó ngoài màu 

sắc, đề tài. Tạo dáng cho sản phẩm ở đây cũng đóng một giai trò khá quan trọng nó 

góp phần tạo ra nhiều mẩu mã mới lạ với nhiều kiểu dáng khác nhau giúp khách 

hàng dễ dàng lựa chọn theo sở thích của mình. Nhờ yếu tố đó mà phương pháp 

trang trí trên các sản phẩm sơn mài vừa phong phú vừa hiện đại nhưng cũng vừa 

đậm tính dân gian với những đặc điểm riêng rất Bình Dương. 

 Dưới bất cứ hình thức biểu hiện nào trong suốt quá trình hình thành và phát 

triển thì ngôn ngữ trang trí trong sơn mài cũng được các nghệ nhân, họa sỹ vận 

dụng một cách linh hoạt trong thể hiện ý tưởng sáng tạo nhờ có chất trang trí cao, 

sang trọng, bền đẹp. Ngày nay các sản phẩm sơn mài luôn có chỗ đứng không nhỏ 

trong nhiều không gian trang trí của các công trình kiến trúc, góp phần tạo hương vị 

mới lạ trong đời sống của con người.  
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 Cải tiến chất liệu, kỹ thuật thể hiện và hình thức trang trí trong sơn mài là 

điều kiện bắt buộc nhằm hoàn thiện hơn sản phẩm về mặt hình thức, kiểu dáng và 

giá trị nghệ thuật, trước mắt để giữ chỗ đứng trên thị trường, chiếm được niềm tin 

trong mắt khách hàng. Sau đó các nghệ nhân, doanh nghiệp Bình Dương cũng 

không quên giữ “Uy tính, chất lượng và hiệu quả”.  

 2.2. Một số nghệ nhân và họa sỹ trẻ tiêu biểu 

2.2.1. Nghệ nhân và sản phẩm 

 Đỉnh cao nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương luôn có dấu ấn của 

người nghệ nhân tài hoa. Tiêu biểu trong số đó có các nghệ nhân: Nguyễn Thị Hòa, 

Võ Thị Thành và Bùi Văn Thanh. 

  Nghệ nhân Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1943, xuất thân từ một gia đình giàu 

truyền thống sơn mài có ba đời làm nghề tại làng Tương Bình Hiệp, Tân An. Là 

người em út trong gia đình có bốn anh em đều là nghệ nhân nổi tiếng: Ông Nguyễn 

Văn Thành (Năm Thành), Nguyễn Văn Sáu (Sáu Vườn Chanh), Nguyễn Văn Thạnh 

(Bảy Thạnh), ba người anh này đều giỏi khâu kỹ thuật pha chế sơn truyền thống. và 

bà được nhiều người quen gọi với tên thân mật là “dì Tám Hòa”, có tay nghề vẽ cá 

vàng với hơn 50 năm. Điều làm cho họa sỹ, nghệ nhân Nguyễn Thị Hòa nổi tiếng là 

nhờ giỏi trong kinh doanh và có sở trường vẽ Cá Vàng với kỹ thuật đắp sơn, dát bạc 

của bà ít ai bì kịp. Các sản phẩm được bà vẽ thường là nhiều loại như cá chép, cá 

biển, cá vàng... nhưng chủ yếu vẫn là cá vàng, đây là kỹ thuật “sơn mài vẽ lặn 

mỏng”, được thực hiện sau khi các sản phẩm đã được lót nước sơn cuối và đem mài 

cho thật phẳng láng mới đem vẽ cá..  

 Với sự khéo léo, điêu luyện của kỹ thuật vuốt đuôi cá, người xem có cảm 

tưởng đàn cá như đang uốn lượn bơi lội tung tăng trong nước khi thì nổi bật, khi thì 

ẩn hiện trong đẹp mắt đến mê muội, lớp vàng lá được phủ lên lớp sơn cánh gián ánh 

một màu đỏ cam, đỏ hồng lộng lẫy rất sang trọng, quý phái. Cá Vàng thường được 

nghệ nhân Nguyễn Thị Hòa vẽ trên các sản phẩm như: bàn ăn, salon các loại, tủ 

rượu, bình sole lớn nhỏ, tranh các loại (Hình 2.31). 
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 Kỹ thuật vẽ của bà Nguyễn Thị Hòa rất tinh vi và đạt giá trị thẩm mỹ cao 

(được phong nghệ nhân bàn tay vàng năm 1997-1998). Trước tiên sản phẩm đang ở 

trong giai đoạn vóc do chính bà kiểm tra kỹ từng công đoạn hoặc do tự tay bà thực 

hiện có bề mặt phẳng láng mịn màng, nếu sờ lên ta có cảm giác láng mịn như 

gương, dùng sơn cẩm sắc pha chế từ gốc là sơn Nam Vang chọn lấy loại tốt nhất có 

mặt dầu trên 70o, rồi ra cọ thật đều tay, sử dụng kỹ thuật riêng lấy sơn ra khỏi phần 

vóc chỉ còn lại một lớp thật mỏng và đều, sau cùng thực hiện khâu dát vàng theo 

từng họa tiết. Kỹ thuật này đòi hỏi phải có tay nghề thuần thục và kinh nghiệm lâu 

năm trong nghề mới thực hiện được. Riêng kỹ thuật vẽ vuốt đuôi cá rất ít người làm 

được điều này vì nếu vuốt không đạt cá sẽ nằm im chớ không hề thấy bơi trong 

nước. Có nhiều học trò của bà sau khi học một thời gian rồi bỏ nghề, do không thực 

hiện được khâu này.  

Sản phẩm sau khi được dát vàng đem đi ủ ít nhất một tuần mới bắt đầu vẽ 

đệm họa tiết, sáng tối. Các họa tiết phụ nhưng không kém phần quan trọng để cho ra 

sản phẩm có giá trị thẩm mỹ như: rong, đá san hô... đều được nghệ nhân Nguyễn 

Thị Hòa vẽ trực tiếp rất nhanh và mềm mại, dịu dàng không hề thông qua giai đoạn 

scan họa tiết. San Hô thì sần sùi, rong rêu thì mềm mại đong đưa trong nước, đàn cá 

thi nhau tung tăng bơi lội  trên sản phẩm thường thấy của dì Tám Hòa.  

Là một nghệ nhân với lâu năm trong nghề có nhiều tâm huyết, tay nghề tinh 

xảo. Đặc biệt đã có nhiều cống hiến cho xã hội như tạo việc làm cho công nhân, 

xuất khẩu thu nguồn ngoại tệ góp phần phát triển kinh tế cho tỉnh nhà. Ngày 

18/9/1992 bà Nguyễn Thị Hòa đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 

III do Chủ Tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ký tặng. 

  Nghệ nhân Võ Thị Thành, sinh năm 1955, học nghề cẩn vỏ trứng năm 17 

tuổi và theo đuổi nghề từ đó cho đến nay, tay nghề sơn mài cẩn vỏ trứng của bà 

thuộc hàng xuất chúng điệu luyện. Gần 39 năm theo đuổi nghề bà chuyên cẩn gia 

công cho các cơ sở, công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh và đã đào tạo ra nhiều thế 

hệ thợ thành công trong lĩnh vực này. 
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 Trong các sản phẩm sơn mài cẩn vỏ trứng do bà Thành tạo ra không đơn 

thuần chỉ là dạng mảng phẳng vô hồn, mà còn có thể diễn tả mảng sáng tối, tạo sự 

liên tưởng đa chiều về chất, mở rộng các khả năng biểu đạt những rung cảm tinh tế 

nhất của người nghệ sỹ. Vỏ trứng qua tay bà không còn khô cứng, thô mộc nữa mà 

đã có màu, có không gian diễn tả chiều sâu, tạo sự liên tưởng đa chiều về chất, có 

thể là da thịt mịn màng của nhân vật, cũng có thể là cát đá thô ráp, cây cối của 

phong cảnh...  

 Làm kinh ngạc giới thưởng ngoạn với những bức: Nhà sàn, phong cảnh đồng 

quê, Chiều về, Đền Ăngko, Chân dung, Song Mã, Thả lưới, nữ thần Tự Do…. Riêng 

ở bức tranh Thiếu nữ (Hình 2.32) trước mắt người xem là chân dung một nữ sinh 

thướt tha trong tà áo dài có vẻ đẹp của sắc trắng rực rỡ quyến rũ, tinh nguyên như 

lấp lánh ánh nắng trên chiếc nón bài thơ đầy mơ mộng chứng nghiệm cho những 

công đoạn cẩn và làm tranh đầy cảm hứng với kinh nghiệm kỹ thuật cẩn vỏ trứng 

thuần thục, kỹ lưỡng phản ánh tranh có độ tối sáng mạnh (đen-trắng) khơi gợi người 

xem một cảm xúc về vẻ đẹp của nữ sinh ở độ tuổi mới lớn. 

 Ngôn ngữ nghệ thuật sơn mài cẩn vỏ trứng của bà Võ Thị Thành có sức 

truyền cảm mạnh. Sắc trắng đằm thắm, màu vàng mở gà quyến rủ làm rung động tới 

tận đáy lòng người xem bởi truyền thống xưa đậm chất dân gian, lắng đọng, nồng 

nàn khi trầm khi bổng, khi nhặt khi thưa không khác gì một bản nhạc hay bởi những 

tiết tấu bay bổng trầm hùng. Nghệ nhân Võ Thị Thành là chủ cơ sở sản xuất tranh 

sơn mài cẩn vỏ trứng ở phường Hiệp Thành, hiện làm ăn có hiệu quả có trên dưới 

hơn 50 người thợ làm việc liên tục, được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm. 

 Nếu như nghệ nhân Nguyễn Thị Hòa bay bổng và sâu lắng với kỹ thuật thao 

tác vẽ Cá Vàng, nghệ nhân Võ Thị Thành sắc xảo, tinh tế  trong kỹ thuật cẩn vỏ 

trứng truyền thống thì nghệ nhân Bùi Văn Thanh là người phát kiến mới trên đất 

Bình Dương bằng nghệ thuật sơn mài cẩn vỏ cây (Tràm, tre) đầy chất trang trí hiện 

đại. 

 Nghệ nhân Bùi Văn Thanh, sinh năm 1955, Với 43 năm tuổi nghề sơn mài, 

năm 11 tuổi ông Thanh đã học và nắm bắt được nghề ở xã Tân An, Tương Bình 
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Hiệp là những làng nghề sơn mài truyền thống của tỉnh Bình Dương, chính vì thế 

ông Thanh có nhiều cơ hội học hỏi từ những nghệ nhân đi trước các kỹ thuật chế tác 

sơn mài.  

Tuy không được đào tạo qua trường lớp, chỉ tự học nhưng ông Thanh đã 

sáng tác và tự thể hiện nhiều sản phẩm sơn mài có nội dung đề tài khá phong phú 

như: mai điểu, chùa một cột, chợ quê, cá vàng… vẽ trên tranh, bàn ghế, bình hoa 

được khách hàng Đức, Ý, Úc…ưa chuộng và đặt hàng.  

Năm 2002, ông Thanh tận dụng thời gian rảnh rỗi lao vào nghiên cứu thêm 

để nâng cao kỹ thuật chế tác sơn mài mới, làm thêm nhiều mẫu mã. Qua tìm hiểu 

thực tế, ông phát hiện ra sự đơn điệu về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu của dòng sản 

phẩm sơn mài truyền thống không thể đáp ứng nhu cầu của những người có thu 

nhập cao am hiểu mỹ thuật, ưa chuộng sự tinh tế và tính nghệ thuật trong sơn mài 

Trong suốt hai năm lao vào mài mò thử nghiệm, phân tích những đặc tính 

của các loại nguyên liệu mới để làm sơn mài như gáo dừa, vỏ cây, tre, mây…“ ông 

đã thành công trong việc nghiên cứu, xử lý tận gốc các khuyết điểm cong vênh, ẩm 

mốc, nứt bể… của các loại nguyên liệu mới kết hợp vỏ cây tràm cẩn lên bề mặt cả 

trăm loại sản phẩm bàn ghế, tô chén dĩa, tranh, chậu, bình hoa…”  [41, tr.26-27.] 

 Nghệ nhân Bùi Văn Thanh thành công khi đưa những vỏ cây, tre, gáo dừa 

tưởng chừng như bỏ đi khảm vào các sản phẩm sơn mài mới … khi được cẩn xong 

rồi đem nghè, lót lên trên sản phẩm nhiều nước sơn trước khi chúng được đưa đi 

mài, phủ bóng. Qua gần 20 công đoạn, “tác phẩm” nghệ thuật của ông dần hiện lên 

với những nét đặc sắc sinh động không chỉ đẹp mà còn lạ, lại rất có hồn. Những bức 

tranh, bình hoa hay những bộ bàn ghế khảm vỏ cây qua bàn tay ông trở nên vừa 

hoang sơ vừa gần gũi. 

 Hầu hết những nội dung đề tài trên các sản phẩm đều do ông tự sáng tác, tạo 

mẫu thiết kế, gắn ghép như các mảng giữa tre và vỏ cây tràm trông rất lạ mắt điển 

hình ở các bức tranh: Chùa một cột (Hình 2.33), phong cảnh, bách điểu…Không chỉ 

tạo nét riêng cho nghề thủ công mỹ nghệ, ông Thanh còn dạy nghề, tạo việc làm cho 

nhiều lao động tại địa phương.  
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Ông Thanh vừa là người có tay nghề cao, ham học hỏi, sáng tạo, vừa chịu 

khó tìm kiếm thị trường đã từng bước đưa dòng sản phẩm sơn mài làm từ những 

chất liệu mới như các loại Bình lớn cao trên 2 mét cẩn tre, vỏ cây tràm…(Hình 

2.34) sang thị trường các nước Châu Âu, hệ thống siêu thị của Mỹ và được nhiều 

người ưa chuộng vì phù hợp với những dòng sản phẩm trang trí nội thất, có tính độc 

đáo riêng, đồng thời vẫn có thể sử dụng để cắm hoa, trồng hoa, đựng thức ăn giống 

như đồ gốm sứ. 

Với dòng sơn mài mới lạ, đa dạng về mẫu mã mà còn độc đáo ở chỗ đã đưa 

chất liệu tre, gáo dừa, vỏ cây… vào sản phẩm sơn mài, Ông Bùi Văn Thanh được 

giới chuyên môn sơn mài Bình Dương đánh giá cao, xem như một hiện tượng góp 

phần làm thay đổi diện mạo nghệ thuật sơn mài mới trong giai đoạn hiện nay.  

 2.2.2.  Họa sỹ trẻ và tác phẩm.  

 Từ sau năm 1986, đất nước thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa hội nhập, 

giới nghệ sỹ  có điều kiện tiếp cận với các xu hướng sáng tác mới. Trong lĩnh vực 

hội họa cũng không ngoại lệ từ các trường phái, thể loại như: Biểu hiện, trừu tượng, 

siêu thực, ấn tượng, lập thể... bắt đầu xuất hiện. Bình Dương là một tỉnh lân cận 

thành phố Hồ Chí Minh, cũng nhanh chóng tiếp thu các luồng gió mới, những trào 

lưu khuynh hướng mới.  

 Chính trong giai đoạn này chất liệu sơn mài truyền thống Bình Dương đã 

được đẩy lên một bước dài trong cách thể hiện với những nét phong phú vừa kết 

hợp được giữa chất liệu truyền thống với kỹ thuật hiện đại vì thế các họa sỹ đã và 

đang ứng dụng thành công có nhiều tiến bộ trong sáng tạo từng bước đưa tác phẩm 

của mình đạt được những thành quả nhất định, đạt nhiều giải thưởng mỹ thuật ở địa 

phương, khu vực và cả nước. 

 Được đào tạo qua trường lớp và tiếp nối cái nôi là sơn mài trên đất Bình 

Dương, các họa sỹ trẻ đã bắt đầu góp phần làm thay đổi diện mạo mới, loại hình 

mới tranh nghệ thuật sơn mài tạo hình đã ra đời, với nhiều nội dung đề tài mới lạ 

hiện đại mang dáng dấp hơi thở cuộc sống con người và xã hội.  
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 Qua nhiều cuộc triển lãm được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, làm 

thay đổi cách nhìn, cách nghĩ trước đây nhiều người cho rằng Bình Dương đơn 

thuần chỉ sản xuất những sản phẩm sơn mài thủ công mỹ nghệ mang tính thực dụng 

thì nay loại hình sơn mài mỹ thuật cũng làm phong phú thêm cho nghệ thuật sơn 

mài truyền thống Bình Dương, với nhiều phương pháp kỹ thuật mới lạ được vận 

dụng mang giá trị biểu đạt cao như: tạo gân, chồng màu, đắp nổi, dây rắc sơn, tạo 

nhăn, thể hiện kết hợp nhiều chất liệu khác nhau trên một tác phẩm…làm hài lòng 

các nhà nghiên cứu và giới chuyên môn.  

 Thế hệ họa sỹ trẻ đã mạnh dạn tìm tòi sáng tạo từ chất liệu, kỹ thuật đến các 

đề tài mà họ từng trăn trở trong cuộc sống. Qua tác phẩm Ly Hôn (Hình 2.35) ta 

thấy họa sỹ Nguyễn Quang Sơn đã đưa yếu tố biểu hiện lên sơn mài. Với lối vẽ hình 

không cần tỉ lệ, công thức, bỏ hình họa và phối cảnh cổ điển. Toàn bộ bức tranh như 

một phác thảo dang dở, chất liệu sơn mài đắp nổi gồ ghề thô ráp, sắc đen của sơn 

then bên cạnh màu hoàng kim lung linh huyền ảo của vàng bạc lá. Màu sắc tạo 

tương phản mạnh gây cảm giác đau đớn, dằn xé, ray rức bên trong khung cảnh gia 

đình chia ly đổ vỡ. 

 Là một họa sỹ trẻ, Nguyễn Quang Sơn hiện giảng dạy khoa sơn mài trường 

Trung học Mỹ thuật Bình Dương, một trong những người đã tạo ra được dấu ấn cho 

mỹ thuật Bình Dương hiện nay. Mới trưởng thành sau ngày thống nhất đất nước, 

đặc biệt từ thời kỳ đổi mới đã mạnh dạn tìm tòi sáng tạo, không ngần ngại ứng dụng 

thử nghiệm kết hợp các chất liệu như vỏ trứng, vỏ trai, đắp nổi, khoét trũng, tạo 

màu, tạo chất…  nội dung thì xoáy vào các vấn đề hiện thực cuộc sống, xã hội 

thông qua các tác phẩm: Cuộc đời,  phá rừng (Hình 2.36).  

Trong tác phẩm Phá Rừng Nguyễn Quang Sơn đã dùng phương pháp vẽ 

đồng hiện, các hình mảng được sắp xếp một cách ngẫu nhiên theo bố cục gãy khúc 

không liên hoàn, nhưng nhịp nhàng chuyển động. Một không gian rộng lớn đất, 

rừng bị nền văn minh đô thị tàn phá của một dân tộc chưa trải qua văn minh công 

nghiệp, mới chập chững bước vào đô thị hóa vô tình hay cố ý tạo ra thảm họa để 

cuối cùng con người phải gánh lấy hậu quả do chính mình gây ra. Cách tạo hình 
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theo lối trực cảm giàu tính hội họa lập thể hay hình học kỷ hà. Bên cạnh mảng xanh 

rộng lạnh lẽo chơi vơi nhưng lại có âm sắc của sơn son, then và cánh gián 

  Với tác phẩm Cuộc đời (Hình 2.37), Nguyễn Quang Sơn đã khơi chảy một 

dòng riêng của những mảng hình lớn nhỏ không đều, những khuôn mặt được vẽ ở 

nhiều góc độ khác nhau, vỏ trứng cẩn đan xen rãi rác trong tranh tạo chất ẩn hiện 

tầng lớp bên cạnh các màu son, nâu tạo sức cuốn hút, truyền cảm. Những liên kết 

của các mảng to nhỏ đen của sơn then, trắng của vỏ trứng, đỏ của son trên những 

khuôn mặt thường thấy ở điêu khắc nhà mồ Tây nguyên, cùng với đường nét viền to 

nhỏ vừa khẳng định tính chặt chẽ của cấu trúc bố cục vừa có khả năng làm cân bằng 

thị giác đồng thời gợi mở sự liên tưởng của người xem. 

 Có thể nói Họa sỹ Nguyễn Quang Sơn có sức lao động nghệ thuật rất sung 

sức anh làm việc không mệt mỏi, tham gia triển lãm khu vực, toàn quốc thường 

xuyên đạt giải thưởng cao và hiện có nhiều tác phẩm được lưu giữ tại bảo tàng tỉnh 

Bình Dương. 

 Xem tác phẩm Phong cảnh Lái Thiêu (Hình 2.38) của Nguyễn Thị Ngọc 

Điệp ta đọc được chuyển ngữ từ ý tưởng đến nội dung. Tác phẩm mạch lạc trong 

cấu trúc, đường nét, yếu tố phẳng bóng trên tranh vốn là linh hồn của sơn mài 

truyền thống trong diễn tả phong cảnh của Ngọc Điệp. Các mảng lớn của trời màu 

đỏ son lớn, rộng cho thấy có chiều sâu thăm thẳm của không gian, ánh sáng trải đều 

trên tranh làm nổi bật ngôi nhà, mảnh vườn, cái cầu, bụi chuối, khóm mía… được 

mô tả khá rõ cho ta cảm giác đây là buổi trưa hè của một góc quê Nam Bộ. Trong 

tác phẩm của chị ta thấy cái vô cùng tận và luôn mới của chất liệu sơn mài mà các 

nghệ sĩ cố khai thác các đặc trưng hiếm có đó. 

Trên tranh Phong cảnh Lái Thiêu không có sự phô diễn hình thức mà đơn 

giản hóa từng mảng màu son, vàng, bạc nguyên, rây đặt cạnh nhau dưới lớp sơn 

cánh gián mài phẳng làm sống lại đời sống thực vốn có không cầu kỳ của chất liệu 

sơn mài truyền thống. Những dấn thân, kỳ công, chịu khó trở về nguồn của Ngọc 

Điệp sẽ cho chúng ta hài lòng khi nghĩ về con đường phát triển của một chất liệu 

khó tính nhưng kỳ diệu, chị đã và đang bước dần đến những thành công nhất định. 
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  Hoàng Văn Cử  hiện vừa giảng dạy tại trường Trung học Mỹ thuật Bình 

Dương vừa tham gia sáng tác. Trong tranh đình cổ Bến Thế (Hình 2.39) của họa sỹ, 

ta thấy chất tạo hình cổ truyền rất quyến rũ với sự tương phản màu sắc giữa đỏ - đen 

(son và sơn then), đen - trắng (sơn then - vỏ trứng) tạo ra ấn tượng rõ ràng về sự phá 

vỡ các hình thể nhìn thấy tự nhiên gia nhập vào cấu trúc tác phẩm. Son là màu chủ 

đạo xuyên suốt bên cạnh các mảng đen uốn lượn nhịp nhàng tạo thành những rể cây 

vây quanh bám chặt vào cổng đình đã xiêu dẹo theo năm tháng. Phía xa là mảng trời 

rám vàng của bạc thếp phủ cánh gián tạo màu hoàng kim ửng sắc nắng chiều chiếu 

len lỏi xuyên qua những lùm cây trong một vùng yên tỉnh của ngôi đình cổ.  

  Hoàng Văn Cử là một trong những họa sỹ trẻ Bình Dương giữ được yếu tố 

sơn mài truyền thống Việt Nam trong dòng chảy của nghệ thuật đương đại hôm nay. 

Sử dụng kỹ thuật vẽ phủ mỏng, chỉnh sửa từng chi tiết cho đến khi hoàn tất mới 

đánh bóng một lượt vì thế tác phẩm luôn hoàn chỉnh theo như ý muốn. Đỏ-đen-vàng 

là ba màu nguyên bản của nghệ thuật sơn mài truyền thống đã hiện diện trên đình cổ 

Bến Thế. 

   Trong tác phẩm Sự đắn đo (Hình 2.40), thì con đường nghệ thuật sơn mài 

của họa sỹ trẻ Huỳnh Đức Hiếu đã bắt đầu có chuyển biến, hiện thực hàn lâm kết 

hợp hài hoà với chất trang trí được thể hiện khá sinh động trong tác phẩm. Các mặt 

nạ tuồng được vẽ phía xa như bay nhảy, trêu cợt vây quanh một chân dung có 

khuôn mặt buồn, một nổi buồn khôn tả của một diễn viên trước bối cảnh xã hội phát 

triển như hiện nay. Theo nghề hay bỏ nghề? Đó là một câu hỏi luôn được đặt ra đối 

những ai đang sống bằng nghề và yêu mến nghệ thuật tuồng cổ truyền Việt Nam.  

Với cách xử lý hình đơn giản hóa, nó gần gủi đến tinh tế trong xử lý không 

gian ước lệ của tranh khắc dân gian. Nhân vật trong tranh đang đứng ở “thế động” 

dù có hệ thống nét nhấn chạy quanh hình nhưng cấu trúc dáng nhìn rất mềm mại, 

uyển chuyển. Từ chất liệu sơn mài "cách tân"  về màu, về chất, bởi những mảng 

màu bùn xám buồn bên những vỏ trứng trắng cẩn vội vở vụn không đều  trên chiếc 

áo của anh chàng và trên mặt bàn, trước mặt còn ngổn ngang các dụng cụ đựng đồ 

nghề để trang điểm cho người nghệ sỹ trước khi diễn xuất. Rõ ràng cho thấy đây là 



 

 

57 

 

 

sự “đắn đo” lựa chọn không hề dễ dàng được thể hiện trên một khuôn mặt sầu não 

đầy lo lắng. 

Riêng họa sỹ Nguyễn Tấn Công, với ý tưởng hướng tới không gian tâm linh 

và các hình thức trang trí giàu tính mỹ cảm phương Đông là ý tưởng sáng tác trong 

các tác phẩm: Hương quê, Bóng áo cà sa. Trong tác phẩm Bóng áo cà sa (Hình 

2.41), anh đã khai thác mô típ cổ phương Đông mà Việt Nam là điển hình để đưa 

vào không gian hội họa hiện đại. Khéo xử lý bố cục và màu sắc, thể hiện rõ nét ý 

tưởng tìm về cội nguồn. Những khuôn mặt trẻ thơ, những bóng dáng thiên thần 

vươn cung bay nhảy uốn lượn trong chất liệu cẩn vỏ trứng đệm màu và hình thân tre 

bật góc uốn cong quanh sát mép tranh làm cho người xem nhiều liên tưởng, suy 

nghĩ.   

Với nhân vật thiếu nữ được khắc họa trong tác phẩm Hương quê (Hình 2.42)  

họa sỹ Nguyễn Tấn Công đã nâng cao bút pháp hiện thực của mình, chú trọng khai 

thác tình cảm, nét đẹp nội tâm, sâu lắng của nhân vật, truyền đạt đến người xem 

những suy tư, những kỷ niệm, những liên tưởng mỹ cảm về một thiếu nữ miền quê 

mộc mạc, chơn chất nhưng không kém phần cao sang, quyến rủ. Nhân vật nữ trong 

tranh anh dịu dàng, khỏe mạnh, có tư thế, dáng điệu, đường nét linh hoạt. 

Một khuôn mặt tươi sáng nổi bậc bởi mái tóc màu đen (sơn then), phía sau là 

hình chú dê được thể hiện bằng kỹ thuật cẩn vỏ trứng đệm màu vàng. Ẩn trong hình 

chú dê là biểu tượng cẩn trứng 12 con giáp. Đường nét trong tranh trên khuôn mặt 

và thân hình thiếu nữ được vẽ thanh mảnh không những không bị thô mà còn tôn 

thêm nét cong quyến rũ. Hình mảng được đơn giản hóa, không đi sâu vào miêu tả 

trau chuốt nhưng đã gợi được nét thanh tú nữ tính. Hệ thống màu sắc là yếu tố quan 

trọng góp phần tạo sự thành công của tác phẩm như Vàng – son – then - vỏ trứng 

được sử dụng hòa quyện, tôn nhau tạo cảm giác dễ chịu trong hòa sắc của chất liệu 

sơn mài truyền thống.  

Thái Kim Điền đang phụ trách khoa sơn mài và cũng là một trong những 

người đi đầu trong lĩnh vực sáng tác của trường Trung học Mỹ thuật Bình Dương. 

Tác phẩm Bến Ghe (Hình 2.43) của anh diễn tả không khí ghe thuyền đang neo đậu 
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trên sông,  qua tác phẩm trên gợi cho ta nhớ lại khi xưa ghe thuyền ra vào mua bán 

tấp nập trên chợ Thủ “ ai về chợ Thủ bán hủ bán ve, bán bộ đồ chè bán cối đâm 

tiêu”. Với không khí ấy, bố cục cô động lại thành một nhóm ghe tả cận cảnh gồm 

năm chiếc, đậu cạnh chiếc cầu cây, phía trước là vài bụi môn nước thể hiện đặc 

điểm của vùng đồng bằng Nam Bộ, không khí có phần êm ả với buổi chiều sau một 

ngày rong rủi ngược xuôi trên sông nước giờ đây những chiếc ghe nằm cạnh nhau 

mệt mỏi nghỉ ngơi. Cách thể hiện bằng kỹ thuật truyền thống, cẩn trứng dát vàng, 

bạc lá với sắc phối màu son chôn dưới lớp màu ẩn hiện để diễn tả trời, diễn tả nước 

làm tôn vẻ đẹp sông nước, bóng ghe đen mạnh làm nổi bậc trọng tâm. 

 Trong tác phẩm Xóm lò (Hình 2.44), họa sỹ diễn tả khu vực sản xuất các mặt 

hàng gốm truyền thống Bình Dương. Bức tranh thể hiện theo phong cách tả thực 

dạng phong cảnh, toàn cảnh với nền màu son đỏ, ửng sắc vàng ráng chiều của vàng, 

bạc lá, thể hiện sự sâu lắng với không gian trải rộng bên cạnh những mảng hình 

sáng rực và sự ẩn hiện của nét đen làm rung lên không khí của xóm lò đang lao 

động sản xuất. Với ánh sáng khá đều chạy dẫn từ nền trời đến sân phơi. Ở trong 

tranh này tác giả đã phát huy được những hiệu quả của những mảng vỏ trứng, 

những miếng bạc phủ sơn cánh gián trong trẻo và lung linh trong ánh sáng buổi 

chiều, những mảng đen phóng khoáng làm cho bố cục thêm vững chãi, nhịp điệu 

lên xuống của những mái lò tạo nên không khí hoạt động sôi nổi vốn có của một 

xóm lò. Nhìn các mái ngói hiện rõ chi tiết, tranh của Thái Kim Điền vẽ theo lối 

truyền thống hàn lâm có phần kể tả.  

 Ở bức tranh “Hoa Cúc ” (Hình 2.45) của Thái Kim Điền, ta thấy giờ đây tính 

hiện thực rõ ràng trong thể loại “sơn mài ứng dụng” mang tính thủ công mỹ nghệ 

đặc sắc và tinh tế. Các chi tiết cánh hoa Cúc trên bức tranh được đắp nổi vẽ nét rất 

tinh xảo, đường nét dịu dàng, mềm mại, chuẩn mực. Bố cục thuận mắt. Phông nền 

là lớp bạc lá dán nguyên miếng, ẩn dưới màu tím hồng phủ khắp bề mặt tranh, kỹ 

thuật dán liền lạc thuần thục tạo sáng ở giữa tranh nổi bật. Toàn bộ các chi tiết của 

bức tranh nằm dưới lớp nhựa PU trong suốt, bóng mượt như gương. Tranh hoa Cúc 

được tác giả “ứng dụng” trên kỹ thuật và chất liệu sơn mới (sơn mài hóa chất). 
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 Sự nối tiếp và phát triển nghệ thuật sơn mài của thế hệ họa sỹ trẻ đa phần 

đang là giảng viên trường Trung học Mỹ thuật Bình Dương đã đem lại sự chuyển 

biến mạnh mẽ từ nhận thức thủ công mỹ nghệ truyền thống chuyển sang nghệ thuật 

tạo hình đương đại. Sơn mài thời kỳ mới đã biết trở về cội nguồn khai thác văn hóa 

cổ để nối nhịp với nghệ thuật mới tạo nên âm hưởng dân tộc vừa truyền thống vừa 

hiện đại. Đã, đang và sẽ vươn cao tạo thành bản sắc riêng của Bình Dương trên bình 

diện cả nước.   

 Nhìn chung các họa sỹ trẻ sơn mài Bình Dương ngày nay được sáng tác tự 

do hơn, tự do biểu hiện cảm xúc của mình. Nghệ thuật luôn là sự sáng tạo và đi tìm 

cái mới, họ kế thừa toàn bộ kỹ thuật, chất liệu và bảng màu của sơn mài truyền 

thống từ đó ra sức cách tân, tạo chất, độn màu, kết hợp giữa sơn mài truyền thống 

với sơn mài mới, sáng tạo và thử nghiệm để tự thể hiện mình, tự khẳng định bản sắc 

riêng. Tương lai của họ vẫn đang còn ở phía trước 

2.3.  Thành tựu, hạn chế và một số giải pháp 

 Thành tựu:  

Sơn mài Bình Dương có nhiều thuận lợi để phát triển dựa trên chất liệu 

truyền thống đã định hình. Nghề sơn có bề dày lịch sử suốt vài thế kỷ mang đậm 

dấu ấn văn hóa, nghệ thuật mang phong cách dân gian và tính đặc thù văn hóa làng 

nghề, phố nghề của địa phương. 

Ngày nay nhiều sản phẩm sơn mài cổ truyền vẫn còn lưu giữ tại nhiều nơi 

như chùa chiền, nhà cổ, bảo tàng và trong nhân dân, vẫn bền vững theo thời gian 

chính là nhờ lớp sơn son, sơn chùi bảo vệ trên các tác phẩm cùng với kỹ thuật điêu 

luyện của các nghệ nhân xưa làm tăng thêm giá trị, vẻ đẹp uy nghi sang trọng linh 

thiên như bộ tượng 18 vị La Hán, Thập Điện Diêm Vương (Chùa Hội Khánh), cửa 

võng, bao lam, câu đối, liễng, tráp… (chùa Ông, đình bà Lụa, nhà cổ Ông Trần Văn 

Hổ…) 

 Nghề sơn mài Bình Dương ngày càng đi vào ổn định, các cơ sở sơn mài 

ngày càng thịnh vượng đã và đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung trên 
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nhiều mặt trong đó có kinh tế, văn hóa, xã hội… tạo công ăn việc làm cho người 

dân, những sản phẩm sơn mài được khách hàng nước ngoài ưa chuộng đã xuất khẩu 

thu nguồn ngoại tệ cho tỉnh nhà.  

Nghề sơn mài phát triển rộng khắp ở các làng nghề (Tương Bình Hiệp, Tân 

An), phố nghề (Phú Cường, Chánh Nghĩa) bên cạnh có trường Mỹ nghệ Thực hành 

Thủ Dầu Một nơi đào tạo sơn mài có lịch sử hơn một thế kỷ, các doanh nghiệp như 

Công ty XNK Thành Lễ, Trần Hà, Công ty sơn mài XK Đồng Tâm, XN sơn mài 

XK Định Hòa, DNTN sơn mài XK Hùng Hương, C.Ty sơn mài XK Thanh Long. 

Nơi đây đã sản sinh ra nhiều thế hệ họa sỹ, nghệ nhân ưu tú như Nguyễn Thị Hòa, 

Trần Văn Khiêm, Nguyễn Văn Thạnh, Nguyễn Văn Tuyền, Võ Thị Thành, Bùi Văn 

Thanh… được nhà nước trao tặng bàn tay vàng vinh dự đáng tự hào. 

 Sơn mài là một trong những thế mạnh của địa phương cũng luôn được quan 

tâm của các ngành các cấp: “…Mở rộng sản xuất các mặt hàng công nghiệp, tiều 

thủ công nghiệp có thế mạnh của địa phương như gốm sứ, sơn mài. Phát động sâu 

rộng trong mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ chính sách khuyến khích sản xuất hàng 

tiêu dùng của nhà nước…” [08, tr.19]. 

  Nhiều chủ trương đúng đắn ra đời sau giai đoạn đổi mới: “…xác lập cơ cấu 

ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của tỉnh trên cơ sở nhu cầu thị trường, 

kết hợp với khả năng khai thác nguồn lực sẳn có. Đối với ngành nghề truyền thống 

như gốm sứ, sơn mài, điêu khắc…những năm tới không phát triển theo chiều rộng 

mà tập trung đầu tư chiều sâu, đổi mới quy trình công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường…” [10, tr.21]. 

 Bên  cạnh sự phong phú đa dạng trong chất liệu và nghệ thuật thể hiện sơn 

mài truyền thống Bình Dương là điều đáng tự hào, còn có sự quan tâm của chính 

quyền địa phương, các ban ngành và sự nỗ lực không ngừng của bản thân các doanh 

nghiệp nhà sản xuất đến nay đã và đang làm ăn có hiệu quả, có uy tín trên thương 

trường trong và ngoài nước như: Công ty sơn mài Tư Bốn, DNTN sơn mài Hùng 

Hương, DNTN sơn mài XNK Hùng Dương, Công ty SX sơn mài XK Thanh Long, 

Xí nghiệp sơn mài Định Hòa, Công ty sơn mài XK  Đồng Tâm… 
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 Hạn chế: 

 Trước xu thế hội nhập, toàn cầu hóa mọi thứ cần phát triển. Nghề sơn mài 

truyền thống Bình Dương ngày nay đã có nhiều chuyển tiếp, thay đổi ít nhiều mang 

dáng dấp của xã hội mới, hiện đại. Tuy nhiên ngoài các nguyên nhân khách quan do 

tình hình thế giới ở các nước Liên Xô, Đông Âu thay đổi, không còn các hợp đồng 

sản xuất sơn mài xuất khẩu truyền thống, một phần do số lượng khách hàng mua 

hàng sơn mài ngày càng ít đi cùng lúc các loại chất liệu trong đó có sơn Tây, sơn 

Nhật, sơn điều (sơn công nghiệp)… đã xuất hiện đồng thời trên đất Bình Dương và 

có sức ảnh hưởng vô cùng rõ rệt, chúng được bán tràn lan rất dễ mua, giá thành rẽ 

đuợc các giới sơn mài sử dụng, do đó trên thị trường đã liên tục xuất hiện các sản 

phẩm sơn mài được sử dụng từ các chất liệu này. 

Sơn ta có sức mạnh tiềm ẩn khi thành phẩm đạt độ bóng trong sâu, lung linh 

mượt mà, huyền ảo. Trong khi sơn công nghiệp (CN) chỉ có độ bóng láng bề mặt 

đơn thuần. Tính chất sơn CN lại cứng và dòn nên dễ bị nứt tét khi gặp thời thiết 

thay đổi đột ngột với lại qua quá trình thao tác sơn CN, muốn dễ sử dụng phải dùng 

máy thổi sơn vì vậy bề mặt mỗi lớp sơn rất mỏng không đủ độ dày cần thiết nên 

chất lượng bị giảm đáng kể (do không thể làm nhiều công đoạn như sơn ta được vì 

khi chồng nhiều lớp sơn sẽ không kết dính gây bong, dộp). Màu sắc thì bột phát trên 

bề mặt rồi sau đó nhanh chóng trở nên xám xỉn, ố vàng… “Nếu dùng loại sơn hóa 

chất sẽ đáp ứng đủ màu sắc, cho ra sản phẩm nhanh, giá thành rẻ nhưng không thể 

sánh được độ bền, bóng của sơn ta lấy từ mủ cây sơn ở tỉnh Phú Thọ” [2, tr.10]. 

Bên cạnh việc mất thị trường truyền thống, thì sự chủ quan của một số doanh 

nghiệp do quen vào phương thức làm ăn cũ, trước đây dựa vào nhà nước không chú 

tâm đầu tư về chất lượng, giá trị thẩm mỹ của sản phẩm do mình làm ra. Chính vì 

vậy sản phẩm sơn mài thủ công mỹ nghệ Bình Dương về mẫu mã giữa các doanh 

nghiệp gần như giống nhau, điển hình như: bình hoa, hộp, khay, Đĩa, tranh, tứ 

bình…ngoài ra họ cũng ít quan tâm đến khâu thiết kế tạo dáng. Còn nội dung đề tài 

thì: bốn mùa, tùng hạc, phong cảnh đồng quê, thiếu nữ, Chúa, Phật, bách mã… luôn 

tái xuất hiện lập đi lập lại gần như không thay đổi. Về chất lượng sản phẩm thường 
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chỉ cạnh tranh với nhau bằng cách hạ giá, chạy theo phương châm sản xuất nhanh – 

nhiều – giá rẻ. Vì vậy nhiều sản phẩm khi sản xuất ra đạt chất lượng thẩm mỹ thấp, 

mẫu mã lạc hậu không tiêu thụ được, hàng tồn kho ứ đọng lỗ vốn dẫn đến nhiều 

doanh nghiệp phá sản, giải thể.  

Hầu hết các cơ sở sơn mài sản xuất tại Bình Dương đều là doanh nghiệp sản 

xuất vừa và nhỏ nên thiếu tính chuyên nghiệp trong khả năng tiếp cận thị trường 

“Cơ sở sản xuất sơn mài là các doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình, vốn liên hiệp, không 

có điều kiện tiếp cận thị trường mà hầu hết tiêu thụ sản phẩm qua trung gian các 

đầu mối, thương lái ở TP. Hồ Chí Minh nên xảy ra việc bị ép giá, chất lượng hàng 

hóa không ổn định” [37, tr.31.]  

Trong sản xuất thì tự phát, mạnh ai nấy làm theo cách nhỏ lẽ, manh mún dẫn 

đến cạnh tranh không lành mạnh. Quy trình công đoạn đã “cải tiến”cho nhanh thời 

gian, rút bớt hoặc thay thế nguyên liệu kém phẩm chất. Uy tính không còn do 

thường xuyên không thực hiện đúng theo yêu cầu của khách hàng “Thời gian giao 

hàng trễ-chất lượng kém- giá trị thẩm mỹ thấp” . Đó cũng là nguyên nhân khiến 

những lô hàng sơn mài xuất khẩu trong thời gian gần đây liên tục bị trả về tái chế 

hoặc khách hàng từ chối không nhận hàng dẫn đến đơn hàng, hợp đồng ngày càng 

khan hiếm mất dần thị trường tiêu thụ. 

Một số giải pháp: 

Nhờ có những ưu thế về mặt địa lý, điều kiện tự nhiên, lịch sử phát triển, 

vùng đất Bình Dương đã được đánh giá là vùng có tài nguyên đa dạng và phong 

phú, có nhiều thuận lợi để phát triển một nền kinh tế tổng hợp theo hướng tập trung 

có sự liên kết chặt chẽ giữa công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và nông 

nghiệp. Do tính đặc thù đó, nên có nhiều thuận lợi để phát triển sơn mài Bình 

Dương, nhưng trên thực tế hiện nay có nhiều bất lợi cần giải quyết tốt một số vấn đề 

nhằm giữ gìn và phát triển những giá trị nghệ thuật truyền thống: 

 Trước thực tế đó, ngày 29/8/2006 UBND tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định 

số 3838/QĐ-UBND thành lập Hiệp hội Sơn mài – Điêu khắc tỉnh Bình Dương và 
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Quyết định số 3855/QĐ-UBND, ngày 15/12/2008, Công nhận làng nghề Sơn mài 

Tương Bình Hiệp (thị xã Thủ Dầu Một) Đạt tiêu chuẩn làng nghề truyền thống. Cơ 

hội mới đang mở ra cho ngành nghề này. 

Các quyết định trên không ngoài việc bảo vệ, nâng cao và phát triển sơn mài 

truyền thống Bình Dương, muốn vậy không có cách nào khác phải đi vào thực tế 

bằng các giải pháp sau:  

Nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị thẩm mỹ trên nền tảng truyền thống 

qua việc mạnh dạn tiếp thu và vận dụng công nghệ mới vào việc sản xuất sơn mài 

ứng dụng là việc làm phù hợp trong cơ chế thị trường. Các nghệ nhân, nhà sản xuất 

ở Bình Dương cần tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để rút ngắn thời 

gian, cải tiến mẫu mã và giữ giá thành phù hợp, nhưng điều quan trọng là phải đảm 

bảo chất lượng theo từng chủng loại sản phẩm. Tính chất song hành giữa giá trị văn 

hóa và giá trị kinh tế cần phải được xác lập bằng những quy trình công nghệ mà 

không đánh mất đi nét đẹp đặc trưng vốn có của sơn mài truyền thống “…chỉ có 

cách không ngừng nghiên cứu, đổi mới mẫu mã mới có thể trụ được trong những 

lúc khó khăn, chinh phục được những thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu” [41, 

tr.26]. 

Đẩy mạnh việc đào tạo họa sỹ sáng tác chuyên khoa sơn mài bên cạnh việc 

nâng cao đội ngũ thợ lành nghề. Trên thực tế, Bình Dương có rất nhiều thuận lợi 

trong đào tạo nguồn nhân lực, trường Trung học Mỹ thuật Bình Dương với hơn một 

thế kỷ ra đời, đã đào tạo nhiều thế hệ họa sỹ, nghệ nhân sơn mài bên cạnh các 

trường mỹ thuật khác ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Huế và Hà Nội…về bổ 

sung cho đội ngũ sáng tác tại chỗ ngày càng “đông về lượng, mạnh về chất”. Sáng 

tạo thêm nhiều tác phẩm phục vụ công chúng thông qua các hoạt động nghệ thuật 

như hội thảo, triển lãm…  đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn đa dạng của cộng đồng, 

thể hiện được tính thời đại. 

Tiếp tục nghiên cứu chất liệu, màu sắc và cải tiến hình thức thể hiện. Vận 

dụng kết hợp giữa chất liệu truyền thống và các chất liệu mới bằng kỹ thuật mới 

trong sản xuất sơn mài. Khuyến khích, động viên các nghệ nhân luôn cập nhật 
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thông tin về những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tham khảo các tư liệu, sách báo, 

internet… nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực sơn mài từ đó áp 

dụng, thể nghiệm để có những sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, 

đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng trong cũng như ngoài nước. 

Tăng cường tiếp thị sản phẩm thông qua thế mạnh du lịch. Các cơ sở, doanh 

nghiệp sơn mài cần hợp tác với các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài 

nước xây dựng và phát triển các mối quan hệ, các dự án hỗ trợ ngành sơn mài quảng 

bá thương hiệu và sản phẩm. Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại sản phẩm 

sơn mài ứng dụng. Tổ chức giao lưu, hội thảo, hợp tác văn hóa – nghệ thuật với các 

quốc gia có nghề sơn mài và nền nghệ thuật tiên tiến để các họa sỹ có cơ hội học 

hỏi, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn. 

Vấn đề môi trường sinh thái ở các làng nghề sơn mài phải được đặc biệt quan 

tâm do tập trung nhiều cơ sở, nhà sản xuất với quy trình khép kín của các công đoạn 

sơn mài độc hại và ô nhiễm. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, chú ý thiết kế hệ 

thống nhà xưởng thông thoáng, phù hợp với đặc thù sản xuất, nhất là hệ thống bể 

lắng thoát nước để xử lý ô nhiễm do nguồn nước thải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 

 

CHƯƠNG III 

VẬN DỤNG SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG TRONG SÁNG TÁC BẢN THÂN 

 

3.1. Nhận định tính truyền thống trong sơn mài Bình Dương 

 Truyền thống là những vấn đề, sự việc xảy ra trong quá khứ, được thử thách 

qua lịch sử, tiếp tục lưu truyền đến ngày sau và gắn liền với cộng đồng người. 

Truyền thống nghệ thuật là những giá trị văn hóa, tinh thần do con người sáng tạo 

trong quá khứ và giá trị của nó vẫn còn tiếp tục trong hiện tại, không chỉ là cái còn 

lại mà quan trọng hơn, nó còn tiếp diễn như thế nào và phải biến đổi để tạo nên 

dạng mới, chất mới. 

 Đối với họa sỹ Nguyễn Văn Minh thì cho rằng: “Truyền thống là sự lấy lại 

những suy nghĩ, những xúc cảm, những hành vi của một tập đoàn xã hội, của một 

con người hay một dân tộc. Truyền thống giúp cho con người giữ lại thành quả của 

quá khứ để không phải làm lại từ đầu. Truyền thống vì thế là bậc thang để nhân 

loại tiến lên phía trước” [24, tr.42]. 

 Bình Dương có nghề sơn mài hình thành và Phát triển rộng khắp ở các làng 

nghề, phố nghề liên tục gần 3 thế kỷ. Trường đào tạo sơn mài chính quy được thành 

lập cách nay 110 năm.  

Nhiều thế hệ họa sỹ, nghệ nhân tiếp nối thành danh trong nhiều lĩnh vực như: 

dạy học, kinh doanh sản xuất và đặc biệt trong sáng tạo nghệ thuật. 

  Đội ngũ sáng tác trẻ Bình Dương ngày càng đông đảo, nhiều gương mặt mới 

xuất hiện, nhiều cách tiếp cận và phản ánh cuộc sống theo cách nhìn, cách nghĩ khá 

phong phú đa dạng, quan niệm nghệ thuật cũng đổi mới.  

 Nhiều tác giả đã định hình, nổi tiếng với nhiều phong cách, cá tính sáng tạo 

đạt nhiều giải thưởng lớn, thành công trong việc học tập có chọn lọc những tinh hoa 

nghệ thuật của các bậc tiền bối và tiếp thu những đỉnh cao giá trị của nghệ thuật dân 
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tộc để vận dụng một cách nhuần nhuyễn vào tác phẩm của mình, tạo nên những sắc 

thái mới và hiệu quả cho cả nội dung lẫn hình thức trong các tác phẩm. 

 Nhìn vào các bức tranh, sản phẩm sơn mài do các nghệ sỹ Bình Dương thể 

hiện chúng ta thấy rất rõ tính truyền thống ở kỹ thuật và chất liệu. Pha chế sơn, vẽ, 

cẩn nổi-chìm, pha độn màu, mài, gắn vỏ trứng, thếp vàng, bạc, vỏ ốc, vỏ trai, xà 

cừ... chỗ mài phẳng, chỗ ghồ ghề, chỗ biểu cảm nét, chỗ bộc lộ chất... tạo ra biết 

bao hiệu quả tạo hình thẩm mỹ bất ngờ. Càng nhìn càng thấy lung linh huyền ảo, ẩn 

chứa sâu kín dưới tầng tầng lớp lớp chất vàng, bạc, son, trai, trứng… no đầy óng ả, 

lộng lẫy, huy hoàng; no về chất, đầy về lượng, sâu thẳm không gian. Sơn mài truyền 

thống có lớp lang, trước và sau, chủ yếu mài phẳng đánh bóng mượt như gương tạo 

hiệu quả: phẳng - bóng - trong - sâu  mượt mà. 

 Bằng nhiều thủ pháp khái quát, ước lệ, tượng trưng, ấn tượng… để gây hiệu 

quả thẩm mỹ cho tác phẩm. Nội dung chính là “tinh thần“ của tác phẩm ấy tạo ra, 

các đề tài thì luôn xoay quanh về cuộc sống, xã hội, sinh hoạt con người việt Nam 

Nói chung và Bình Dương nói riêng. Tâm lý của người Việt, được cho là tâm lý 

phương Đông truyền thống. Các họa sỹ sơn mài Bình Dương ngày nay muốn đạt tới 

tâm trạng cao rộng, sâu thẩm trong đời sống nội tâm, hướng đến tình cảm êm đềm , 

dung hòa, không có cảnh đói nghèo khổ cực mà luôn bình ổn, lạc quan, duy mỹ. 

Giá trị nghệ thuật các sản phẩm sơn mài truyền thống ở Bình Dương do các 

nghệ nhân tạo ra đã đạt đến mức tuyệt hảo thể hiện rõ qua các sản phẩm thường 

thấy như: salon, bàn ghế, tranh, bình hoa, đèn ngủ…Nguyên liệu là thứ có sẳn tạo 

nên vẻ đẹp sơn mài: màu đỏ của sơn son đằm thắm và tươi rói, màu nâu của sơn 

cánh gián chắc nịch và trong như hổ phách, màu đen của sơn then lại sâu thẳm và 

óng chuốt, vỏ trai, ốc khảm lóng lánh ánh sáng, vỏ trứng mềm mại và chan hòa, còn 

chất vàng bạc thì lộng lẫy, v.v... Những mảng màu kết hợp, chồng đắp được mài 

nhẵn lại có một hòa sắc óng chuốt và sâu thẳm. Nhìn lại quá trình hình thành và 

phát triển của sơn mài truyền thống, chúng ta không khỏi ngạc nhiên trước sự phong 

phú và đa dạng của nó ở cả ba mảng trang trí, ứng dụng và nghệ thuật 
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Tính truyền thống của nghệ thuật sơn mài Bình Dương luôn được biểu hiện 

trong từng đường nét, màu sắc, chất liệu, nội dung đề tài… Trong thủ pháp xử lý kỹ 

thuật chất liệu ngôn ngữ nghệ thuật luôn có tính tiếp nối để tạo ra những giá trị 

mang tính thời đại mà người sáng tạo ra đang sống. Theo dòng lịch sử và thời gian, 

tính truyền thống cũng sẽ có sàng lọc và rơi rụng, nhưng ngược lại cũng có những 

bồi đắp thêm. Cái gì hay, đẹp và có giá trị thì lưu truyền tồn tại. Cái gì chưa hay, 

chưa đẹp, chưa có giá trị thì dần dần bị loại trừ.  

Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống không chỉ là tiếp nối tinh thần của 

nghề sơn truyền thống nhằm kế thừa những tinh túy được lưu truyền nhiều thế kỷ 

nay, mà còn làm tăng lên những giá trị thẩm mỹ mới cho kỹ thuật và chất liệu sơn 

mài Bình Dương. Như vậy, các thế hệ nghệ nhân, họa sỹ tiếp tục kế thừa, xây đắp 

thành quả mà các thế hệ trước đã đặt nền móng cho nghề sơn cổ truyền. Kế thừa là 

yếu tố khách quan giữa cái cũ và mới trong quá trình phát triển chung về mọi mặt 

của đời sống xã hội cũng như các ngành nghề nghệ thuật. Không nằm ngoài quy 

luật đó, nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương cần được bảo tồn và nâng cao 

các hình thức phát triển mới để phù hợp với những bước tiến của nghệ thuật truyền 

thống và sự phát triển chung của địa phương. 

Với những giá trị cao đẹp đó, sơn mài truyền thống Bình Dương đã và đang 

có một bản sắc văn hóa riêng, xứng đáng là hiện thân của tính dân tộc trong nghệ 

thuật qua bao thăng trầm của lịch sử đất nước:“ Một nước nghèo, nếu có lối làm 

kinh tế đúng đắn chỉ cần vài chục năm có thể trở thành nước giàu có nhưng để có 

được bản sắc văn hóa thì phải mất hàng ngàn năm” [16, tr.125]. 

 Trong tiến trình hội nhập, phát triển chung của đất nước, bản sắc là điều phải 

có và được lưu giữ. “ Sơn mài truyền thống Bình Dương, nhìn chung đã phát triển 

tương đối đồng bộ, góp phần làm rạng rỡ khuôn mặt văn hóa Việt Nam, phục vụ 

đắc lực cho công cuộc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, giáo dục con người Bình 

Dương tình yêu dân tộc, đất nước, gắn bó với lịch sử vinh quang, thêm tự hào về óc 

sáng tạo của tổ tiên và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cũng như nhân sinh quan lành 

mạnh theo một tinh thần nhân văn trong sáng, với tính biện chứng lịch sử sâu sắc 
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và quan điểm thẩm mỹ sáng tạo, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống Việt Nam 

đạt dần đến đỉnh cao” [11, tr.30]. Đó cũng chính là tâm quyết của các thế hệ họa 

sỹ, nghệ nhân vì một nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương đậm đà bản sắc 

dân tộc nhưng không thiếu tính hiện đại. 

3.2.. Định hướng sáng tác của bản thân 

 Vốn dĩ được sinh ra và học nghề sơn mài trên đất Bình Dương, với niềm say 

mê nghệ thuật cháy bỏng, nhiều năm qua tác giả luận văn đã coi chất liệu sơn mài là 

chất liệu sở trường chính, thể hiện phong cách tạo hình riêng của mình. Với những 

kỹ thuật và đặc điểm riêng biệt của chất liệu này, khi mài xong, qua khâu đánh bóng 

bản thân tôi rút ra nhận xét: với bề mặt bóng láng màu sắc óng ả và tất cả các màu 

đều thắm lên như có chiều sâu, đậm đà mà không trơ nguyên. Có thể nhận thấy mỗi 

tác phẩm khi đạt đến độ chín về kỹ thuật đều ẩn chứa cái duyên trong thể chất 

chính nó mà không có một chất liệu nào có thể sánh được.  

 Học tập các phong cách biểu hiện trữ tình, đôn hậu của các họa sĩ, người 

thầy sơn mài đi trước, bản thân tôi cũng ấp ủ cho riêng mình những tính cách và dự 

định cho một đề tài từ những gì mình tiếp thu được. Bằng những gì tôi đam mê sẽ 

nhanh chóng chuyển tải thành thế giới của sắc màu, của thi tứ và độ trong ngần của 

chất liệu.     

       Những phong cách của các nghệ sỹ bậc thầy nghệ thuật tranh sơn mài Việt 

Nam và Bình Dương đã giúp tôi xác định một hướng sáng tác bền vững, một tinh 

thần nghiêm túc trước di sản văn hóa mà lớp họa sỹ sơn mài tiên phong đã tạo dựng. 

Trong hoạt động nghiên cứu về sự tương tác giữa chất màu và chất son , giữa các 

hình thức thể hiện và các nội dung chủ đề trên những điều kiện thuận lợi và khắc 

nghiệt nhất về thời tiết, tôi dần dần tự xác định cho mình một cách thức làm việc 

nhất quán hơn. Sự hoàn thiện của một công đoạn cuối cùng trong kỹ thuật thể hiện 

cũng là một sự đúc kết trong tôi những bài học từ những gì nhìn thấy và nhận thức 

được. Do vậy, qua mỗi một giai đoạn sáng tác, tôi ngày càng làm chủ trong việc xử 

lý hài hoà giữa chủ đề, hình tượng với bút pháp và hình thức thể hiện và hơn nữa, 

tính bền bỉ được tôi luyện trong lao động và học tập ngày càng nâng cao và thực sự 
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hiệu quả. Việc thực hiện các tác phẩm thể nghiệm có sự thuận lợi hơn trong giai 

đoạn gần đây chính là sự kết tinh phẩm chất của nghệ sỹ-nghệ nhân-người lao động.  

Những suy nghiệm trên là một phần trong định hướng sáng tác trong tôi. Để 

chuẩn bị tốt nhất cho cụm tác phẩm tốt nghiệp, tôi bắt đầu thể nghiệm với năm (05) 

tác phẩm, bao gồm: Hoa Súng, Trâu trắng – Trâu đen, Tâm Phật, Phóng sinh, 

Không còn rừng. 

       Các tác phẩm trên được nghiên cứu trong một giai đoạn dài với nhiều đóng 

góp của các hoạ sỹ và nhà nghiên cứu cũng chính là định hướng cả quá trình ấp ủ đề 

tài của tôi, làm cơ sở cho việc thực hiện các bố cục tốt nghiệp.  

3.3. Các tác phẩm thực nghiệm 

 3.3.1. Tác phẩm Hoa Súng (Hình 3.1). 

Hoa súng, hoa Sen từ ngàn đời nay đã gắn bó với người dân Việt. Hương sắc 

của nó tuy không thật rực rỡ, nhưng với vẻ đẹp ẩn dụ của sức sống thanh bạch và 

không thật kiêu sa, nhìn Hoa Súng khiến ta liên tưởng đến vẻ đẹp tươi mát, sự trẻ 

trung, đến hạnh phúc. Ngoài vẻ đẹp, nó còn đem đến cho con người biết bao giá trị 

sử dụng.  

Hoa Súng là loài cây thường mọc ở các ao hồ đầm lầy, có hai lá mầm mọc từ 

phôi, phát triển thành những phiến lá rộng, phẳng, nổi trên mặt nước. 

Tác phẩm hoa Súng được sáng tác thiên về khuynh hướng trang trí, ở thể loại 

sơn mài cẩn và dây rắc vỏ trứng, cẩn ốc trai. Ở đề tài nầy tác giả mạnh dạn sử dụng 

gam màu xanh chủ đạo trong chất liệu sơn ta truyền thống. Dùng kỹ thuật tạo nhăn 

sơn chồng màu tạo thành những đường lượn ngang theo khoảng cách ô. Đây là kỹ 

thuật tạo nhăn theo ý muốn (có thể là hoa văn hoặc các kiểu dáng trang trí to nhỏ 

tùy ý), bên cạnh các ô rây vỏ trứng nhuyễn đệm màu xen kẽ chạy khắp mặt tranh 

như sóng nước cách điệu nhấp nhô, lăng tăng nhẹ nhàng, mềm mại nơi mặt hồ.  

Vỏ trứng nguyên nướng hơi vàng, cẩn chừa khoảng hở ngẫu hứng giống như 

mảng bèo nằm chen chúc dưới chân những lá súng tập trung giữa tranh, lá súng 

cũng được sử dụng kỹ thuật rây vỏ trứng đệm màu. Nổi bật là ba đóa hoa súng được 
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cẩn ốc tỏa sáng ẩn chứa nhiều màu sắc lung linh, được bố cục theo hình tam giác 

với ba cấp độ nở khác nhau, dù được cách điệu nhưng trông hoa rất mềm mại làm 

cho  tác phẩm tăng thêm phần sinh động.  

3.3.2. Tác phẩm Trâu trắng – Trâu đen  (Hình 3.2). 

Tác phẩm có bố cục theo dạng tẩu mã, áp dụng luật phối cảnh tạo không gian 

trong tranh có chiều sâu từ xa - gần. Cận cảnh là vài tàu lá chuối đưa ra phất phơ  

trước gió màu sắc lá chuối được vẽ màu vàng nhiều lớp sau đó thiếp bạc tạo ánh 

sáng lấp lánh. Bên dưới khóm lá chuối là một mảng đất bùn rộng được tạo nhăn 

bằng sơn ta chồng màu xanh, xám, vàng, son…cho ra một bãi sình lầy ven bờ sông, 

nơi mà bầy trâu thường xuyên tụ tập sau những buổi chiều về được ăn no tắm mát.  

Kỹ thuật chủ đạo trên tranh được duy trì xuyên suốt là kỹ thuật cẩn vỏ trứng 

nguyên kết hợp dây rắc vỏ trứng đâm nhuyễn có độ to nhỏ, trắng và nướng tạo 

nhiều sắc độ sáng tối. Tiêu biểu nhất có hai trâu và một con nghé được cẩn vỏ trứng 

nguyên phủ mài đứt để sáng đang từ dưới sông sắp sửa lên bờ vào thẳng hướng 

người xem. Kỹ thuật cẩn tả chất tạo cơ bắp và thần thái tập trung vào đôi trâu này 

(Trâu trắng), đây là 2 vật chính trong tranh. 

Phía sau là bầy trâu cẩn trứng nướng có sắc độ xám, đen (Trâu đen) đang lay 

hoay vật lộn với giòng nước muốn vào bờ, kiểu dáng mỗi con được sắp xếp thay đổi 

tạo sống động bên dòng sông rộng lớn trông có vẻ nước đang chuyển động, chảy 

mạnh nhờ kỹ thuật cẩn thưa nhặt đang xen dây rắc vỏ trứng nhuyễn thưa nhặt tạo 

sóng lấp lánh màu son xen lẫn cảm giác giòng nước mềm mại bớt thô cứng vốn có 

của vỏ trứng. Phía xa cùng là vùng trời màu đỏ son đặc trưng sơn mài truyền thống 

vốn mang tính ước lệ. Tranh được thể hiện dạng phong cảnh, cảnh đàn trâu trên một 

dòng sông.    

Trong tranh Trâu trắng – trâu đen tác giả sử dụng hai cách phủ sơn, cách thứ 

nhất phủ sơn cánh gián toàn bộ rồi mài đứt theo ý muốn giữ độ sáng tối và bóng 

trong sâu. Cách hai sau khi tác phẩm tương đối hoàn chỉnh để tạo không gian xa gần 

trong tranh phủ thêm một lớp mỏng sơn cẩm sắc đem ủ khô sau đó đánh bóng một 

lượt để hoàn tất tác phẩm. 
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3.3.3. Tác phẩm Tâm Phật (Hình 3.3). 

Hình ảnh trong tranh là gương mặt của đức Phật Thích Ca ngước nhìn mỉm 

cười hoan hỉ, từ bi độ lượng được cẩn vỏ trứng nhuần nhuyễn diễn tả sáng tối mạnh 

“đen-trắng” tập trung ở phía trên giữa tranh. Dưới là cội bồ đề đã rụng hết lá chỉ 

còn trơ cành cũng bằng kỹ thuật cẩn vỏ trứng nướng xen kẽ hai lớp màu xanh rêu 

chồng lắp, thếp bạc lá lấp lánh sắc hoàng kim khi ẩn, khi hiện.  

Hai chiếc lá đang vươn lên từ mặt đất được thể hiện bằng vỏ trứng rây đệm 

màu xanh cây, biểu thị cho sự đâm chồi nẩy lộc. “lá rụng về cội”, “‘vòng luân hồi” 

trong triết lý nhà Phật. Bên dưới cội bồ đề là mặt đất gồ ghề, lỏm chỏm từ kỹ thuật 

nhăn tự nhiên của lớp sơn then sau đó mài nhẳn chồng màu thếp bạc lá.  

Kỹ thuật cẩn võ trứng thuần thục chồng màu rồi mài đứt kết hợp kỹ thuật tạo 

nhăn, dát vàng ẩn hiện xuyên suốt khắp mặt tranh. Gam màu vàng, xanh rêu kết hợp 

son tạo vẻ linh thiên huyền bí.  

Là một người bình thường dù là Phật tử hay không phải là Phật tử, nhưng 

luôn luôn thực hành : Không làm các điều ác, siêng làm các điều thiện, Giữ tâm 

luôn thanh tịnh. Bởi “sự cao quý của tâm Phật không phải ở trên điện thờ hay trong 

các tự viện, mà chính là ở ngay trong đời sống thường ngày, suy cho cùng triết 

trung nguyên lý “hướng nội’, soi xét chính mình “Phật tại tâm”. Trong đời sống con 

người cũng cần đến với cuộc sống tự giác, tự cường, rời xa phiền não, rèn luyện bản 

thân tâm thanh tịnh, khai mở tâm nhãn để tận hưởng cuộc sống viên mãn trong niềm 

an thỏa khi cảm thấy mình đang hòa nhập cùng vạn vật. 

3.3.4. Tác phẩm Phóng sinh  (Hình 3.4). 

Dựa trên nền tảng sơn mài truyền thống đặc thù của Bình Dương: mặt tranh 

phẳng láng, bóng, trong và sâu…với nguyên liệu bạc, vỏ trứng kết hợp vẽ màu tạo 

hiệu ứng nổi bật khi thì chìm ẩn, khi nổi cộm. Bạc nguyên lá thiếp hình vảy Rồng  

đệm màu mỏng chồng bên trên làm cho bạc bớt thô khi phủ lớp cánh gián mài ra 

cho sắc sáng uyển chuyển mềm mại không kém phần sinh động. Vỏ trứng được 

đem nướng nhiều sắc độ vừa cẩn vừa rây lớp hiện, lớp ẩn chôn dấu dưới lớp màu 
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tạo thành những dấu rạn chân chim tự nhiên không trùng lấp, lớp vỏ trứng lộ bên 

ngoài khi thì dày, khi thưa nhiều sắc độ làm cho người xem có cảm giác tự nhiên 

nhẹ nhàng, dễ chịu. 

Với bố cục là một phụ nữ được vẽ bán thân làm nhân vật trung tâm nổi bật 

trong tranh có một em bé phía sau lưng ngước nhìn như hướng về một tương lai 

đang rộng mở.  Bức tranh có hòa sắc chung là màu đỏ của sơn mài truyền thống, 

riêng mái tóc của cô gái có màu đen (then) ửng màu xanh trẻ trung. Vỏ trứng cẩn 

ngửa tạo những bông hoa độn màu, bạc vụn chiếm nhiều trên áo dài truyền thống. 

Đôi tay thiếu nữ đang nắm hờ một con chim bồ câu trắng sắp phóng sanh, bên ngoài 

một con đã bay xa được thể hiện từ kỹ thuật cẩn từ vỏ trứng chôn dưới lớp màu 

vàng nhạt phủ cánh dán giúp tạo chiều sâu. Cá và chim là hai trong những vật 

thường được chọn để phóng sinh. 

3.3.5. Tác phẩm không còn rừng (Hình 3.5). 

Bức tranh: Không còn rừng có bố cục theo chiều đứng, ở giữa là một cụ già 

người dân tộc miền núi ngồi trên một gốc cây đã bị cưa mất phần thân, chỉ còn phần 

gốc. Một ông lão! rõ ràng là một ông lão với cặp mắt già nua đăm chiêu buồn vời 

vợi đang trông về một phương trời nào đó xa xăm vô tận: “rừng không còn”. Bao 

trùm là một không gian mênh mông vắng lặng đến ghê rợn, trên vùng đất nức nẽ 

khô cằn không còn sản xuất được, rải rác đó đây là những gốc cây trơ trụi. Từ phía 

xa xa là một con sông đang lồng lên giận dữ dâng cao những ngọn sóng đang nhận 

chìm những ngôi nhà trong biển nước và cuốn phăng những thân cây trôi nhấp nhô 

trong lòng sông hung dữ. 

Chặt phá rừng, tạo ra chất thải, rác, khói bụi làm ô nhiểm môi trường trầm 

trọng và tất nhiên sẽ xảy ra: Lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần... rồi chính con 

người nhận lấy những hậu quả do mình gây ra. Trung thành với lối vẽ tả thực hàn 

lâm để thể hiện một cụ già người miền núi, vì thiên tai (lũ lụt và hạn hán) đã cướp 

đi tài sản và sinh mạng những người thân trong gia đình. giờ đây chỉ còn một mình 

cụ với nổi cô đơn,  trống vắng. 
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Trên tranh hiện ra một vùng đất rộng lớn bao la nức nẽ… Nhờ vào kỹ thuật 

cẩn vỏ trứng nướng dây rắc khắp mặt tranh (chiếm hơn 2/3) tạo sự khô cằn, thô ráp 

của đất, vỏ trứng rây nhuyển tạo sự mềm mại của nước, Đặc biệt hơn khi dùng chất 

liệu sơn then tạo nếp nhăn trên vải, và chồng màu phủ sơn cánh gián rồi mài đứt tạo 

độ thô ráp trên các thân cây giúp tranh thêm sinh động. Cảnh trong tranh trơ trụi, xơ 

xác bởi sự tàn phá của thiên nhiên. Rừng là tài nguyên thiên nhiên và cũng là nguồn 

sống của vạn vật. 
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KẾT LUẬN 

 

 Nghệ thuật sơn mài Bình Dương đã, đang kế thừa và phát huy được tinh hoa 

nghệ thuật truyền thống của ông cha thưở trước góp phần để xây dựng một nền văn 

hóa nghệ thuật, một ngành nghề thủ công đặc sắc rất đáng tự hào.  

Sự đổi mới mạnh mẽ trong quản lý kinh tế, văn hóa nghệ thuật bộc lộ rõ rệt ở 

những năm cuối thế kỷ XX cũng được coi là thập kỷ đánh dấu sự phát triển ồ ạt 

hàng loạt từ các tổ hợp, hợp tác xã chuyển thành những doanh nghiệp, công ty sản 

xuất hàng sơn mài tham gia thị trường xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới, bắt đầu 

có sự giao lưu trao đổi “văn hóa hàng hóa” với phạm vi toàn cầu. 

Sơn mài là những sản phẩm tiểu thủ công nghiệp ở nước ta nói chung và 

Bình Dương nói riêng vẫn giữ vị trí nhất định trong nền kinh tế quốc dân, không 

những mang lại lợi ích kinh tế mà chúng còn mang ý nghĩa cao hơn, đó là sự phát 

huy truyền thống lao động cần cù, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của nhân dân ta. 

Nhưng vài năm trở lại đây, có một nguy cơ là các ngành nghề truyền thống đang 

dần dần bị mai một theo năm tháng. Hàng thủ công mỹ nghệ nói chung, hàng sơn 

mài nói riêng đang không tìm thấy lối ra cho mình. 

  Thị trường là cạnh tranh khắc nghiệt cùng sự chủ quan, yếu kém của một số 

doanh nghiệp dẫn đến làm ăn thua lỗ phá sản. Đến nay, tỉnh Bình Dương vẫn còn 

một số doanh nghiệp và các cơ sở nhỏ nằm rãi rác tại thị xã Thủ Dầu Một (chủ yếu 

ở làng sơn mài Tương Bình Hiệp) làm ăn có hiệu quả. So với những năm 90 đến 

nay thì gần 1/3 các cơ sở đã giải thể hoặc chuyển đổi ngành nghề (trong đó có sơn 

mài Thành Lễ một trụ cột cũa sơn mài Bình Dương trước đây). Điểm yếu nhất của 

sơn mài thủ mỹ nghệ hiện nay lại rơi vào giá trị cơ bản nhất của nó, đó là chất lượng 

sản phẩm kém, giá trị thẩm mỹ thấp và nghề truyền thống nguy cơ bị mai một.  

Trong điều kiện mới, cuộc sống, con người và nghề nghiệp, ở lĩnh vực nào 

cũng có thể có cơ hội đồng thời có thách thức mất còn. Để nghề và nghệ thuật sơn 
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mài Bình Dương phát triển vững chắc hơn trong tương lai, cần thiết giải quyết tốt  

các vấn đề sau: 

Nhà nước cần lập ra trung tâm nghiên cứu về sơn mài. Phát huy sức mạnh 

truyền thống của sơn mài thủ công mỹ nghệ, xem đó là một phần định hướng chiến 

lược cho sự phát triển kinh tế và văn hóa mang phong cách Bình Dương. 

Đào tạo đội ngũ thợ và lực lượng kế tục truyền thống, mời các nghệ nhân đến 

các trường phổ thông để nói chuyện chuyên đề giúp học sinh từ nhỏ đã có thể làm 

quen với sản phẩm cũng như ý nghĩa của nghề sơn mài truyền thống. 

Cần xây dựng trung tâm, nhà triển lãm để giới thiệu tác phẩm, sản phẩm và 

cung cấp thông tin, tài liệu nghề sơn mài thủ công truyền thống và là nơi tổ chức 

các hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm làm nghề, biểu diễn các thao tác kỹ 

thuật, giao lưu giữa người sản xuất với các nhà nghiên cứu, khách du lịch và người 

tiêu dùng.  

Thành lập các hiệp hội khôi phục và phát triển nghề sơn mài thủ công truyền 

thống, tài trợ kinh phí cho các hoạt động của hiệp hội kịp thời phát hiện và bình 

tuyển danh hiệu nghệ nhân, đưa nghệ nhân đi học tập, nghiên cứu thêm sơn mài của 

nước bạn (Nhật Bản, Trung Quốc…) 

Hoạt động bảo tàng cần quan tâm sưu tầm mua sản phẩm tinh xảo đạt chất 

lượng thẩm mỹ cao. 

 Sơn Nam Vang, Phú Thọ là hai loại sơn truyền thống không phải là nguồn 

nguyên liệu tại chỗ (so với gốm sứ có ưu thế là đất, cao lanh. Điêu khắc là gỗ) hiện 

nay rất khang hiếm, giá lại cao ( gấp 10 lần sơn hạt điều)  Vì vậy nhà nước cần đầu 

tư hỗ trợ thông qua các giải pháp cụ thể mang tính chiến lược lâu dài.(quy hoạch 

trồng hoặc đặt mua lâu dài với số lượng lớn) tạo nguồn nguyên liệu ổn định. 

Cần khuyến khích tư nhân đầu tư phát triển làng nghề, có chính sách tài 

chính, tín dụng như miễn giảm thuế về đất đai và các mặt hoạt động sản xuất kinh 

doanh, các dự án ưu tiên đầu tư phát triển lâu dài đối với các ngành nghề truyền 

thống trong đó có sơn mài.  
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 Các ngành, các cấp có liên quan cần phối hợp với nhau vừa quan tâm, theo 

dỏi, vừa động viên khuyến khích các nghệ nhân, những người thợ đã và đang sống 

bằng nghề sơn mài truyền thống kèm theo mức lương, trợ cấp nhất định để họ đủ 

sống mà yên tâm sản xuất, sáng tác và truyền nghề. Nhà nước tìm và giới thiệu thị 

trường tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng, mở rộng và phát huy thế mạnh của làng sơn 

mài Tương Bình Hiệp làm hạt nhân cho phát triển ngành nghề khác. Đặc biệt chú ý 

cải tiến khoa học công nghệ trong khâu kỹ thuật, giá trị nghệ thuật và chất lượng 

sản phẩm. 

 Quản lý, đăng ký, bảo hộ và phát triển “ Nhãn hiệu tập thể Sơn mài Bình 

Dương cho sản phẩm sơn mài truyền thống của tỉnh Bình Dương”, để các tác phẩm, 

Sản phẩm mang nhãn hiệu Sơn mài Bình Dương được quảng bá rộng rãi, gia tăng 

giá trị và mở rộng thị trường. Ngăn chặn hiện tượng hàng kém chất lượng, hàng 

nhái, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất tại địa phương. 

Đại hội VI, Đảng đã đề ra phương hướng đổi mới kinh tế và cơ chế quản lý, 

điều đó đã được thực tế chứng minh là phù hợp với quy luật phát triển chung. Tuy 

vậy chúng ta vẫn luôn luôn phải chú trọng đến vai trò quản lý của nhà nước trong 

lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, nhất là hàng sơn mài, một mặt hàng có nhiều thế mạnh 

hiện nay, không để mai một do vậy cần được nhà nước chú trọng hơn, bảo trợ cho 

sự tồn tại và phát triển, không để trôi nổi trên thị trường “người ta không thể điều 

hành nền kinh tế thiếu bàn tay nhà nước”. 

Cần phải giáo dục kiến thức về môi trường và nâng cao nhận thức của người 

làm nghề nhằm cải thiện môi trường làm việc và hạn chế thấp nhất lượng chất thải 

phát sinh tại các làng nghề. Giảm thuế, chi phí đối với các nhà sản xuất thực hiện tốt 

việc bảo vệ môi trường hay hỗ trợ vốn cho các dự án cải thiện môi trường thông qua 

việc lập quỹ bảo vệ môi trường.  

 Tóm lại, có thể khẳng định yếu tố kỹ thuật và phong cách sáng tạo của nhiều 

thế hệ nghệ nhân, họa sỹ đã tạo nên nét độc đáo của nghệ thuật sơn mài Bình 

Dương qua việc sử dụng tinh thông chất liệu sơn ta truyền thống. Với lịch sử hình 

thành và phát triển gần 3 thế kỷ, nghề sơn mài ở đất Bình Dương đã trở thành vốn 
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quý về mỹ thuật, thể hiện bản sắc văn hóa của địa phương. Nó kế thừa nghề sơn 

truyền thống của dân tộc, phát huy đến đỉnh cao nghệ thuật và kỹ thuật thể hiện, 

ngày càng tiếp cận với các xu hướng mỹ thuật hiện đại trên thế giới. Sơn mài Bình 

Dương đã được lưu truyền từ đời này qua đời khác bằng bàn tay, khối óc và tâm 

huyết của người nghệ sỹ, nó đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống, xã hội qua 

biết bao sản phẩm, tác phẩm góp phần vào di sản truyền thống mỹ thuật Việt Nam./. 


