
Nghệ thuật kỹ thuật số là gì? 

Nghệ thuật kỹ thuật số là một loại hình nghệ thuật được tạo 

ra bằng công nghệ kỹ thuật số. Có nhiều loại công nghệ kỹ 

thuật số khác nhau, bao gồm vẽ hoạt hình, nghệ thuật kết 

nối mạng, nghệ thuật phần mềm và phương tiện truyền 

thông hỗn hợp. Tuy nhiên, bản chất vô tận của nghệ thuật 

kỹ thuật số làm cho việc phân loại các hình thức trở nên 

khó khăn. 

Vẽ hoạt hình vẽ bản 

Nghệ thuật kỹ thuật số được tạo ra bằng cách kết hợp nghệ 

thuật truyền thống và công nghệ để tạo hình cho các bộ 

phim hoạt hình. Đó là một cách mới hơn để tạo nội dung 

cho các trang web và bản trình bày kinh doanh, nhưng 

cũng là một hình thức kỹ thuật có mục đích thực thi. Bạn 

không cần nhiều tiền hay kiến thức để trở thành một nghệ 

sĩ kỹ thuật số. Thay vào đó, bạn có thể tận dụng các tài 

nguyên miễn phí hoặc học những cách kiếm tiền không tốn 

kém để bắt đầu. 

Một nhà làm phim hoạt hình chính vẽ một loạt khung hình 

đại diện cho các nhà tư vấn chính trong một cảnh.  Những 

bản vẽ này sau đó được chuyển sang một tấm nhựa sáng 

gọi là cel. Các ô được đặt trên nền. 

Các hiệu ứng đặc biệt như bộ lọc, bôi mỡ, gel và hoạt hình 

ngược sáng được áp dụng để tạo hiệu ứng đặc biệt trong 

phim hoạt hình. Hầu hết các hiệu ứng này hiện nay đều do 

máy tính thực hiện. 



Mục tiêu chính của tất cả các nghệ thuật là truyền đạt cảm 

xúc của người sáng tạo. Các kỹ thuật được sử dụng trong 

phim hoạt hình khác nhau tùy thuộc vào dự án.  Điều quan 

trọng là phải hiểu những khác biệt này để đảm bảo rằng 

bạn nhận được kết quả tốt nhất có thể.  

Xerography là một quy trình được sử dụng bởi nhiều bộ 

phim của Disney và Pixar. Kỹ thuật này là một sửa đổi của 

quy trình chụp lại  ảnh. Nó cho phép biết thêm chi tiết. Tuy 

nhiên, nó có một cái nhìn sơ sài lúc đầu.  

Chi phí sơn cel mới cho phim hoạt hình và chương trình 

truyền hình tăng lên. Đây là lý do tại sao nhiều hãng phim 

bắt đầu sử dụng công nghệ không cần giấy tờ.  Công nghệ 

này cho phép các nghệ sĩ vẽ trực tiếp lên nền nhiều mặt 

phẳng, thay vì trên các tờ giấy riêng lẻ. Điều này giúp cho 

việc kiểm soát kích thước của bản vẽ trở nên dễ dàng hơn.  

Trước đó, các nhà làm phim hoạt hình sẽ vẽ tay và tô màu 

các chi tiết nhỏ trong hoạt hình. Tuy nhiên, cuối cùng, 

phương pháp này đã được thay thế bằng các đối tượng do 

máy tính tạo ra. Điều này là do đồ họa máy tính cho phép 

tạo các đối tượng 3D do máy tính tạo ra.  

Truyền thông hỗn hợp 

Nếu bạn quan tâm đến việc tạo nghệ thuật kỹ thuật số, bạn 

có thể đã biết rằng phương tiện truyền thông hỗn hợp là 

một cách tuyệt vời để nâng cao tác phẩm của bạn.  Loại 

hình nghệ thuật này cho phép bạn sử dụng nhiều chất liệu 

và phương tiện khác nhau, bao gồm giấy, gỗ, kim loại, sơn 

và thậm chí cả ảnh. Đây là một lựa chọn tốt cho người mới 



bắt đầu vì nó ít hạn chế hơn các phương tiện truyền thống 

khác. 

Nhiều nghệ sĩ sử dụng phương tiện truyền thông hỗn hợp 

như một cách để thử nghiệm các kỹ thuật mới.  Những kỹ 

thuật này có thể bao gồm việc sử dụng các sắc thái và kết 

cấu khác nhau của cùng một màu. Họ cũng có thể sử dụng 

ánh sáng và bóng râm khác nhau để đạt được các hiệu ứng 

khác nhau. 

Phương tiện hỗn hợp có thể là một cách tuyệt vời để thể 

hiện bản thân, nhưng bạn nên xem xét tất cả các tác động 

có thể xảy ra trước khi bắt đầu. Điều này có nghĩa là đảm 

bảo rằng tác phẩm nghệ thuật của bạn phù hợp với không 

gian nơi nó sẽ được trưng bày. Bạn cũng nên chọn chất 

liệu đế chắc chắn và dễ lau chùi.  

Một trong những cách phổ biến nhất để tạo các tác phẩm 

đa phương tiện là sử dụng sơn. Bạn có thể sử dụng kết 

hợp sơn gốc nước và sơn dầu để tạo ra màu sắc và hoa 

văn thú vị. Bạn cũng có thể thêm bút đánh dấu màu và bút 

chì vào tranh của mình. 

Một loại tác phẩm đa phương tiện khác là ảnh ghép.  Bạn có 

thể tạo ảnh ghép bằng cách dán các yếu tố khác nhau lại 

với nhau. Nếu muốn kết hợp cả phương pháp truyền thống 

và kỹ thuật số, bạn có thể thử vẽ mô hình 3D.  Bạn cũng có 

thể sử dụng ánh xạ chiếu. Kỹ thuật này thường được sử 

dụng để lập bản đồ tòa nhà hoặc cài đặt cố định.  Bạn cũng 

có thể sử dụng phương pháp này để biến sách thành tranh 

hoặc văn học. 



Để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, bạn sẽ cần 

phải có một số kỹ năng nhất định. Chúng bao gồm hiểu biết 

về cách pha trộn các phương tiện và kết cấu khác nhau, 

đồng thời có kiến thức tốt về cách tạo ra một tác phẩm 

nghệ thuật sống động như thật. 

Nghệ thuật nối mạng 

Nghệ thuật nối mạng là một loại hình nghệ thuật kỹ thuật số 

sử dụng Internet làm phương tiện.  Nó liên quan đến khán 

giả trong quá trình nghệ thuật và cho phép mọi người 

tương tác với nhau. Điều này hình thành một mối quan hệ 

mới giữa con người với nhau. 

Thời kỳ đầu của Internet được đặc trưng bởi nhiều nghệ sĩ 

đã tìm cách tạo ra không gian dân chủ nơi thông tin có thể 

được truy cập tự do. Trong số các tác phẩm phản ánh lý 

tưởng này có My Boyfriend Came Back From the War và 

Apartment, cả hai đều sử dụng lối kể chuyện siêu văn bản 

tương tác để kể một câu chuyện.  

World Wide Web đã thay đổi cách chúng ta thưởng thức 

nghệ thuật và tạo ra nó. Nó cũng đã phá vỡ hệ thống thư 

viện truyền thống. Rất nhiều nghệ thuật internet giao dịch 

với blog và nhật ký cá nhân. 

Jon Ippolito là một nhà lý thuyết và giám tuyển truyền thông 

mới. Anh ấy đã triển lãm tại Trung tâm Nghệ thuật Walker 

và ZKM/Trung tâm Nghệ thuật và Truyền thông 

Karlsruhe. Ông đồng sáng lập Still Water, một tổ chức tập 

trung vào nghệ thuật mạng và văn hóa.  

Cuốn sách Kết nối mạng đưa ra phân tích toàn diện đầu 

tiên về nghệ thuật kết nối mạng. Nó kết hợp các bài viết 



của các nghệ sĩ và nhà phê bình lớn với các mô tả cụ thể 

về các hệ thống và quy trình liên quan. Cuốn sách cũng 

tính các hoạt động quan hệ và ý nghĩa văn hóa.  

Khái niệm "nghệ sĩ" đã được tranh luận kể từ thời tiên 

phong. Trong thời kỳ đầu của Internet, nhiều nghệ sĩ đã lý 

tưởng hóa không gian dân chủ và cung cấp nghệ thuật hợp 

tác phi vật chất. Cuốn sách diễn giải lại định nghĩa của 

nghệ sĩ trong bối cảnh của web. Sự kết hợp của các thành 

phần nghệ thuật, chính trị và công nghệ mở đường cho 

việc phân tích các dự án khác nhau.  

Khái niệm "thu thập trong môi trường chất lỏng" của Ippolito 

cũng là một khía cạnh quan trọng của cuốn sách. Anh ấy 

thảo luận về việc sưu tập trong một phương tiện linh hoạt 

như một cách để thoát khỏi hệ thống phân cấp thông thường 

của nghệ sĩ, tác phẩm, khán giả và bảo tàng.  

Nghệ thuật phần mềm 

Nghệ thuật kỹ thuật số là một hình thức nghệ thuật sử dụng 

máy tính và các thiết bị điện tử khác để tạo ra tác phẩm 

nghệ thuật. Nghệ thuật kỹ thuật số có thể được sử dụng 

cho nhiều mục đích bao gồm thiết kế đồ họa, hiệu ứng hình 

ảnh, hoạt ảnh, v.v. Sự phổ biến của nó cũng dẫn đến sự 

gia tăng số nghệ sĩ làm việc trong lĩnh vực này.  

Đó là quá trình sáng tạo nghệ thuật bằng máy tính và phần 

mềm chuyên dụng. Nó là một phương tiện rất khác với 

nghệ thuật truyền thống. Nó sử dụng các tính toán toán 

học, mã thuật toán và các công nghệ khác để tạo ra các tác 

phẩm. Những tác phẩm này có thể được thay đổi chỉ bằng 

một nút bấm. 



Mặc dù nó dễ hơn nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật kỹ 

thuật số vẫn đòi hỏi một số tài năng và kỹ năng.  Một số 

nghệ sĩ cảm thấy khó thích nghi với công nghệ mới.  

Nếu bạn đang muốn tạo tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số 

của riêng mình, bạn nên tìm hiểu những điều cơ bản.  Sử 

dụng các công cụ như Photoshop và phần mềm thương mại 

khác có thể giúp bạn tạo tác phẩm của mình.  

So với tác phẩm nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật kỹ 

thuật số dễ xuất bản và chia sẻ hơn nhiều.  Điều này làm 

cho nó hấp dẫn hơn đối với người mới bắt đầu.  

Tuy nhiên, nếu bạn là một nghệ sĩ tiên tiến, có thể khó 

thành thạo các công cụ này. Bạn có thể cần dựa vào thư 

viện hoặc phần mềm thương mại. Nếu bạn vẽ rất thành 

thạo, bạn có thể cân nhắc học một kỹ thuật khác.  

Khả năng tạo lớp và tạo bóng cho tác phẩm của bạn có thể 

là một lợi ích chính của nghệ thuật kỹ thuật số.  Nó cho 

phép bạn dễ dàng sửa lỗi chỉ bằng một nút bấm đơn giản.  

Nhiều loại nghệ thuật kỹ thuật số được sử dụng trong 

quảng cáo trên phương tiện truyền thông, hiệu ứng hình 

ảnh trong phim và trong môi trường thương mại.  Nó cũng 

thường được đưa vào thiết kế các tòa nhà, triển lãm pop -

up và trình diễn thời trang. 

 


