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Độc đáo: Bộ tứ linh bằng trái cây của nghệ nhân 

Trần Văn Làm  tại Hội Hoa Xuân ở Công Viên 
Tao Đàn 

Bằng hàng chục loại hoa quả, người nghệ nhân đã sắp đặt khéo léo, công phu để tạo 

hình những con vật trong truyền thuyết rất đẹp mắt, cuốn hút người xem. 

 

Hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn (quận 1) hiện đang trưng bày 5 hiện vật được kết bằng hoa 

quả bao gồm Long, Ly, Phụng và Cá chép hóa rồng. 

 

Đây là tác phẩm của nghệ nhân Trần Văn Làm (quận 6), người đã nhận được rất nhiều giải 

thưởng về sắp đặt trái cây thành những linh vật. 
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Nguyên liệu để tạo nên những tác phẩm này là những loại hoa quả rất gần gũi trong đời sống 

thường ngày như dừa, cam, bưởi, ớt, lá dứa, đậu đũa hay thậm chí là tỏi... 

 

Để tạo hình người nghệ nhân phải tính toán kỹ các hình khối và kiên nhẫn sắp đặt trong thời 

gian khá lâu. 
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Những chi tiết nhỏ như vây, vảy, râu... được đính bằng đinh ghim nên rất chắc chắn. 

 

Năm nay nghệ nhân Làm còn chế ra những động cơ điện nhỏ để các linh vật có thể cử động bộ 

cánh hay hàm dưới. 
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Điều này kết hợp với ánh sáng đã làm những linh vật trở nên sống động hơn rất nhiều. 

 

Ngoài kiên nhẫn, người nghệ nhân còn phải có óc tưởng tượng rất phong phú khi làm những 

tác phẩm này. 
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Một chú lân (ly) có dáng vẻ rất uyển chuyển với bộ râu và chiếc đuôi làm bằng hoa cau non. 
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Tác phẩm lớn nhất trong bộ là một bức "long phù" dài gần 2m, cao hơn 1, với một mặt trống 

đồng cách điệu làm bằng các lát bí đỏ. 
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Ngay khi đưa ra trưng bày những hiện vật này đã khiến rất nhiều người trầm trò khen 

ngợi, trong đó có cả những vị khách nước ngoài. 

 

Nguyễn Cường 

 
Nguồn: http://infonet.vn/doc-dao-bo-tu-linh-bang-trai-cay-tai-hoi-hoa-xuan-tphcm-

post190720.info 

 

Gửi lên: Người Việt Gốc Ớt 

Ngày 16/02/2016 

www.vietnamvanhien.net 
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