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Cấu Trúc Mỹ Thuật Căn Bản

Lý Thuyết Căn Bản:

Căn Bản Về Vẽ Và Ký Họa
• Kỹ thuật cần thiết, phương pháp 
nhìn nhận và lưu trữ bằng các hoạ cụ 
khác nhau (chì than, mực, màu vẽ các 
dòng khô/ướt...).

• Workshop vẽ thể nghiệm: chân 
dung, tĩnh vật, người và phối cảnh...

Yếu tố trong mỹ thuật

Quy luật trong thiết kế

Quy luật màu sắc



Căn Bản Về Kỹ Thuật Sử Dụng Màu
• Trải nghiệm và học hỏi về lịch sử, ứng dụng và cách phối hợp, điều chế màu sắc hợp lý trong tranh vẽ, bản 
in, thiết kế...

• Màu acrylic, màu nước, màu poster, màu sáp, màu dầu, mực in thủ công, phấn màu, dung dịch nhuộm...
hoạ cụ đa dạng - kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo trong sử dụng.

• Lịch sử hội hoạ trong nước và thế giới: cảm nhận, phân tích & luyện tập với cảm hứng từ các nhà điêu khắc, 
hoạ sĩ, thiết kế...nổi tiếng.

• Project cá nhân: học viên được khuyến khích nghiên cứu và tìm hiểu, xây dựng các bài tổng kết môn kết 
hợp cùng ý tưởng cá nhân, được hiện hoá với sự giúp đỡ từ giáo viên.



Hình Học 3D
Các sản phẩm sáng tạo hoàn toàn được xây dựng từ đôi tay nhỏ của học viên! Từ kỹ thuật bồi đắp giấy (pa-
per-mache) tới thiết kế mô hình, cắt ghép giấy bìa; nghiên cứu về các chất liệu đa dạng (đất nặn, đất sét, 
thạch cao...) và các bài học kết hợp giữa mỹ thuật sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm, suy luận và sắp đặt 
thông minh. 

Tranh Minh Hoạ: 
Kết hợp với nghệ thuật tranh truyện minh hoạ (Illustrated Children’s Books), còn khá mới mẻ với học viên 
Việt Nam; cùng bài học nhấn mạnh về tạo hình, kết hợp với thơ ca, văn học nhằm khuyến khích học viên 
trải nghiệm quá trình sáng tạo mỹ thuật logic (từ nghiên cứu chủ đề, tìm hiểu ví dụ, phân tích tranh...tới tạo 
hình, phối màu phối cảnh, lựa chọn chất liêu...); với sản phẩm cuối là tranh ảnh, bản in, phim ngắn (hoạt hình 
động), điêu khắc đất sét, thạch cao...mang tính kể chuyện và văn học cao.

In Ấn Mỹ Thuật
Các kỹ thuật in lâu đời, cổ truyền và độc đáo; lược giản hoá để phù hợp với lứa tuổi của học viên (in khắc nổi, 
khắc cao su, khắc gỗ, độc bản, in bề mặt...).



Toàn bộ chương trình của 2Studio được thay 
đổi theo tuần với chủ đề, vật liệu và cảm hứng 
từ nghệ sĩ mới mẻ, thu hút và độc đáo. Chương 
trình thử nghiệm với phong cách khái niệm 
(conceptual art) đi kèm sự tận tình của giáo 
viên; phụ huynh học sinh sẽ được theo sát quá 
trình phát triển của con cái về mặt mỹ thuật, 
cảm quan, logic và các kỹ năng cần thiết cho 
các chương trình học cao hơn và cuộc sống 
thực tế.

• Chương trình song ngữ Anh - Việt.
• Portfolio (bộ sưu tập bài làm đi kèm nhận 
xét của giáo viên): sẽ được gửi qua email 
hàng tháng cập nhật cho quý phụ huynh.
• Những buổi sinh hoạt miễn phí dành riêng 
cho học viên của 2Studio.
• Gặp gỡ, học hỏi từ các hoạ sĩ, nghệ sĩ trong 
và ngoài nước qua các buổi workshop đặc 
biệt.
•Phần quà theo các dịp đặc biệt (hoạ cụ) 
nhằm tri ân Quý phụ huynh và học viên, 
khuyến khích gia đình giúp học viên tập luyện 
thêm tại tư gia. 



Tại sao là “Mỹ Thuật Thể Nghiệm”?
Những kỹ năng mà học viên sẽ nhận được qua giáo trình của 2Studio:

• Khuyến khích khả năng nhìn nhận cá nhân, 
trí tưởng tượng, suy nghĩ và trải nghiệm cách 
tìm hiểu, thu thập dữ liệu, phát triển ý tưởng 
chuyên nghiệp và logic.

• Khuyến khích sự tự tin, thể hiện chất tôi cá 
nhân qua tác phẩm mỹ thuật.

• Kỹ năng xử lý hình ảnh mỹ thuật dạng 
phẳng và dạng hình học.

• Khả năng lưu trữ hình ảnh qua cách nhìn 
sáng tạo và đầy tính thử nghiệm; kỹ năng xử 
lý vấn đề, làm việc nhóm/cá nhân độc lập và 
hợp lý.

• Lịch sử, văn hoá, văn học & mỹ thuật qua 
các bài giảng phong phú;  cách ứng xử thông 
minh, lịch sự, với tiêu chí  “Công Dân Toàn 
Cầu”.

• Nâng cao nhận thức, trau dồi các kỹ năng 
cần thiết cho trường lớp và cuộc sống.



Creative Art Space

Website: www.twosworld.com

Instagram: hellotwo.studio
Facebook: hellotwo.studio


