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GIÔÙI THIEÄU SÖU TAÄP GOÁM SÖÙ VIEÄT NAM 
TRÖNG BAØY TAÏI BAÛO TAØNG ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA SINGAPORE 

 
Ngô Thị Lan*

Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á nơi tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực cho 
nên ngay từ rất sớm, gốm sứ Việt Nam đã có mối giao lưu và giao thương với nhiều nước 
trong khu vực Đông Nam Á. Từ thế kỷ 15 gốm sứ Việt Nam đã xuất khẩu đi nhiều nước 
khác trong khu vực và trên thế giới. 

Trong chương trình 
nghiên cứu tại Đại học 
Quốc gia Singapore năm 
2010, tôi có cơ hội được 
tham quan trưng bày sưu 
tập gốm sứ Đông Nam Á 
với chủ đề Gốm sứ Đông 
Nam Á: Ánh sáng mới 
trên đồ gốm cổ diễn ra 
từ ngày 14/11/2009 đến 
ngày 25/7/2010. Trong sưu 
tập triển lãm trưng bày lần 
này, các sản phẩm gốm sứ 
Đông Nam Á phát hiện ở 
Singapore từ những năm 
1960, 1970 cho đến nay 
đã được giới thiệu đến 
công chúng. Sưu tập trưng 
bày hơn 300 hiện vật là sản phẩm lò gốm có niên đại từ thế kỷ 9-10 đến thế kỷ 19-20 của 
các nước Đông Nam Á bao gồm: Myanmar, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia... 
Trong đó, gốm sứ Việt Nam được trưng bày trang trọng trong một gian của Bảo tàng trong 
đợt triển lãm lần này. Sưu tập gốm sứ Việt Nam được trưng bày gồm 47 hiện vật với nhiều 
loại hình khác nhau như: bát, đĩa, cốc, kendi, ấm, bình, bình vôi, lư hương… có niên đại từ 

* TS. Viện Khảo cổ học 

Hình 1. Bộ sưu tập gốm sứ Việt Nam 
trưng bày tại Bảo tàng Đại học Quốc gia Singapore
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thế kỷ 9-10 đến thế kỷ 19-20 (hình 1). Bài viết giới thiệu về bộ sưu tập trên nhằm góp thêm 
tư liệu nghiên cứu về gốm sứ Việt Nam trưng bày tại các bảo tàng nước ngoài cũng như bổ 
sung nhận thức mới về đồ gốm cổ Đông Nam Á.

- Gốm sứ thế kỷ 9-10: đồ gốm sớm nhất 
được biết đến trong sưu tập gốm sứ Việt Nam 
trưng bày tại Bảo tàng Đại học Quốc gia 
Singapore lần này là nhóm hiện vật có niên đại 
thế kỷ 9-10. Trong đó, đáng chú ý là chiếc đĩa 
men ngọc. Lòng đĩa trang trí bông hoa sen 5 
cánh với bố cục 5 cánh sen chính và 5 cánh sen 
phụ xen kẽ. Cánh hoa sen tròn, đầu cánh vuốt 
nhọn. Chính giữa bông sen là nhụy tròn nổi. 
Toàn bộ chiếc đĩa được phủ lớp men khá đều. 
Kích thước: 12,5x3,5cm. Ký hiệu: NU 31095-0 
(hình 2). Chiếc đĩa có ghi chú nguồn gốc ở Việt Nam nhưng không rõ được sản xuất ở lò gốm 
nào. Tuy nhiên, ở Việt Nam loại hình này phát hiện trong các khu di tích như Thăng Long 
(Hà Nội), Luy Lâu (Bắc Ninh).

- Gốm sứ thế kỷ 10-11: trong bộ sưu tập này có mặt của một số loại hình như bát men 
ngọc, liễn gốm hoa nâu. Liễn gốm hoa nâu có thân hình trụ chia làm 4 ô, gờ miệng vát, vai 
chạm băng cánh sen. Chân đế cao trổ thủng dạng “chân thang”. Kích thước: 20,5x11cm. 

- Gốm sứ thế kỷ 12-13: trong đợt trưng bày 
lần này có 1 chiếc bát gốm men ngọc. Chiếc bát 
có kích thước 13 x 11cm.

- Gốm sứ thế kỷ 13-14: có một số loại hình 
như bát, bình và ấm. Trong đó có 1 bát men ngọc 
và 1 bát men trắng. Lòng bát men ngọc có dấu ve 
lòng, bên ngoài trang trí hoa sen. Bát men trắng, 
trang trí hoa cúc trong lòng bát, miệng cánh hoa 
sen. Bình đựng (có nắp đậy hoặc không có nắp 
đậy), gốm men trắng vẽ lam. 

Hình 3 là chiếc ấm có nắp, miệng đấu, cổ 
eo, thân hình cầu, vòi đầu rồng, quai là đuôi 
rồng, quanh thân (phần vai) vẽ lam băng hoa 
dây. Niên đại chiếc ấm được xác định khoảng 
cuối thế kỷ 14.

- Gốm sứ thế kỷ 14-15: một số hiện vật thuộc 
nhóm niên đại này như lọ, ấm. Ấm có 4 quai, men 

Hình 2. Đĩa men ngọc thế kỷ 9-10

Hình 3. Ấm gốm cuối thế kỷ 14
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nâu. Kích thước 8 x 9cm. Phần lớn hiện vật thuộc nhóm này được sản xuất ở các lò gốm 
Bình Định, miền Trung Việt Nam.

- Gốm sứ thế kỷ 15-16: gốm sứ Việt Nam trưng bày trong sưu tập gốm sứ Đông Nam 
Á ở Bảo tàng quốc gia Singapore lần này có số lượng nhiều nhất là bộ sưu tập gốm sứ thế 
kỷ 15-16. Chúng có nguồn gốc từ các lò gốm ở miền Bắc như Chu Đậu (Hải Dương) và 
Bát Tràng (Hà Nội) hoặc sản xuất ở lò gốm Gò Sành (Bình Định), miền Trung Việt Nam. 
Trong đó, chủ yếu là sản phẩm từ các lò gốm Chu Đậu (Hải Dương). 

Các loại hình đồ gốm bao gồm: bình, bát, đĩa, cốc, kendi… Trong đó, bình có nhiều 
hình dáng khác nhau như bình hình quả lê, bình đựng có quai, bình đựng nước hình gà trống 
hoặc hình con voi… Các sản phẩm này chủ yếu là gốm hoa lam, men nâu, men ngọc. Đề tài 
trang trí là hoa lá và con giống. Đề tài hoa lá gồm hoa cúc, hoa sen, hình cây tre và các loại 
hoa lá khác kết hợp với các con vật như rồng, hổ, “Sassanian Asterisk”…

Hình 4 là chiếc đĩa và chiếc bình tỳ bà có niên đại thế kỷ 15-16. Đĩa vẽ hoa mẫu đơn 
quanh miệng, lòng đĩa vẽ hoa lá. Đây là loại đĩa lớn, kích thước 37,5x6,3cm. Bên cạnh là 
chiếc bình tỳ bà bát giác (tám cạnh). Lá cây và cánh sen ở quanh vai bình. Thân trang trí các 
ô hình hoa. Đế bình vẽ hoa sen. 

Hình 5 là 2 chiếc đĩa và bát gốm hoa lam. Chiếc đĩa thứ nhất, trong lòng trang trí 
hoa văn khá độc đáo gọi là “Sassanian Asterisk”. Chiếc đĩa này được sản xuất từ lò gốm ở 
Hải Dương, kích thước: 36,6x7cm. Chiếc đĩa thứ hai, lòng đĩa vẽ hình cây tre, kích thước 
35,8x7,5cm.

Hình 6 là nhóm hiện vật ấm gốm hoa lam thế kỷ 15-16. Nhóm này có nhiều dạng khác 
nhau như hình con voi, hình quả bí, gà trống… Chiếc ấm tạo hình tượng voi. Voi thể hiện 
dưới dạng tượng tròn, vẽ lam. Kích thước: 21,5x17,5x11cm. 

Ấm hình quả bí, kích thước 19,5x21cm. Ấm hình gà trống, kích thước 7x17cm. 

Hình 4. Đĩa và bình tỳ bà thế kỷ 15-16. Hình 5. Đĩa và bát gốm hoa lam thế kỷ 15-16
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Hình 7 là nhóm hiện vật gồm các loại bình, hộp, lọ nhỏ vẽ lam có niên đại từ thế 
kỷ 15 đến thế kỷ 17. Hoa văn vẽ lam với nhiều hoa văn như hoa cúc dây, mẫu đơn, 
hình con cua và các loại hoa lá cách điệu. Kích thước lần lượt như sau: Chiếc bình kích 
thước 21x6cm; chiếc hộp, nắp vẽ hình con cua, kích thước 9,5x6,5cm; những chiếc lọ 
nhỏ có thân tròn hoặc bát giác, vẽ khóm cỏ hoặc hoa dây, kích thước trong khoảng từ 
5,9-8,1cm x 7,1-9,9cm. Trong đó, chiếc lọ gốm có 4 quai, vẽ hoa dây được sản xuất từ 
lò gốm Chu Đậu (Hải Dương).

 - Gốm sứ thế kỷ 17-18: nhóm hiện vật này phổ biến được sản xuất từ lò gốm Bát Tràng 
với các loại hình như: bình đựng có quai hoặc không có quai, lư hương, bình vôi. Các sản 
phẩm này là gốm hoa lam, gốm men nâu hoặc men trắng. 

 Trong bộ sưu tập, bình vôi là 
loại hình được trưng bày khá nhiều. 
Nhìn chung bình vôi tạo dáng 2 phần, 
quai cong hình vành khuyên. Quai 
được làm phỏng theo cành cau, thân 
bình tạo dáng hình quả bưởi, phía 
trên cong chỏm cầu, đế thấp lõm, để 
mộc. Trên chỏm đắp nổi hình chũm 
cau, men trắng rạn. Hoa văn vẽ lam 
với hình hoa lá cách điệu. Kích thước 
20x13cm.

Trong sưu tập có chiếc lư hương 
được sản xuất từ lò gốm Bát Tràng thế 
kỷ 17. Lư hương hình khối chữ nhật, 

Hình 7. Nhóm hiện vật bình, lọ, hộp thế kỷ 15-17

Hình 8. Bình gốm thế kỷ 17-18

Hình 6. Câc loại ấm gốm thế kỷ 15-16
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chân đế cao, men trắng ngà, một số họa tiết trang trí được phủ men nâu. Trên các mặt chạm 
nổi hoa văn rồng, nghê, hạc hoặc cánh sen trong khung hình ô van.

- Gốm sứ thế kỷ 19-20: có 2 
chiếc ấm gốm. Trong đó, chiếc ấm 
có quai, gốm men nâu niên đại thế kỷ 
20. Kích thước 9,9x11,8cm. Ký hiệu: 
S1968-0052-001-0 (Hình 9).

- Sưu tập gốm sứ Việt Nam trưng 
bày tại Bảo tàng Đại học Quốc gia 
Singapore là các sản phẩm gốm sứ từ 
các lò gốm nổi tiếng ở Việt Nam như 
Chu Đậu (Hải Dương), Bát Tràng (Hà 
Nội), Bình Định (miền Trung Việt 
Nam) và các nơi khác có niên đại từ 
thế kỷ 9-10 đến thế kỷ 19-20. Đồ gốm 
ở lò Chu Đậu (Hải Dương) có niên đại 
thế kỷ 15-16. Lò gốm Bát Tràng (Hà Nội) có niên đại thế kỷ 17-18. Một số hiện vật gốm 
được sản xuất ở lò Bình Định có niên đại thế kỷ 14-15. Bên cạnh các hiện vật có nguồn gốc 
và nơi sản xuất rõ ràng thì trong bộ sưu tập vẫn còn một số hiện vật gốm sứ không có nguồn 
gốc xuất xứ thuộc khu vực nào của Việt Nam.

- Bộ sưu tập trưng bày 47 hiện vật gốm sứ với nhiều loại hình khác nhau như: bát, 
đĩa, cốc, kendi, bình, hộp, ấm, lư hương... với nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau. 
Dòng men chủ yếu là hoa lam, men ngọc, men nâu, men trắng… Đề tài trang trí với nhiều 
hoa văn khác nhau: hoa sen, hoa cúc, hoa lá cách điệu kết hợp với các loại con vật như 
rồng, chim phượng, hổ, cá, cua... Với sự đa dạng và phong phú đó, bộ sưu tập gốm sứ Việt 
Nam trưng bày tại Đại học Quốc gia Singapore lần này góp thêm những sắc thái riêng của 
gốm sứ Việt Nam nhưng đồng thời cũng mang những nét chung truyền thống của gốm sứ 
Đông Nam Á. 

- Gốm sứ Việt Nam có mặt ở Singapore chủ yếu là gốm sứ thế kỷ 15-16. Đây cũng 
chính là thời kỳ giao thương phát triển mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, sự có mặt của 
gốm sứ Việt Nam ở Singapore cho thấy mối giao lưu thương mại giữa khu vực Đông Nam 
Á và Việt Nam trong lịch sử. 

Hình 9. Ấm gốm, thế kỷ 19-20
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ABOUT THE COLLECTION OF VIETNAMESE CERAMICS 
EXPOSED AT NUS MUSEUM

Ngô Thị Lan

From 14th November 2009 to 25th July 2010, the Museum of National University of 
Singapore inaugurated a special exhibition entitled “Southeast Asian Ceramics: New Light 
on Old Pottery”. This exhibition presented Southeast Asian ceramics found in Singapore 
from the 1960s to the 1970s, with more than 300 artifacts dating back to the 9th -10th 
centuries to the 19th - 20th centuries originated from Southeast Asian countries such as 
Myanmar, Cambodia, Vietnam, Thailand, Indonesia and so forth.

The collection of Vietnamese ceramics has 47 exhibits of various types such as bowls, 
plates, beakers, kendis, ewers, jars, lime-pots, incense burners and so on. The date of the 
collection lasts from 10th century to 20th century. 


