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Bộ” là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện. Các kết quả nghiên cứu trong công trình 

là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Nghiên cứu sinh 

chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này. 
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TÓM TẮT 

 

Tiếng Việt: Hơn 150 năm hình thành và phát triển kịch nói ở Tp.HCM đã trở thành một 

bộ phận quan trọng của nền nghệ thuật dân tộc nước nhà. Tuy nhiên kịch nói ở Tp.HCM 

đang gặp nhiều khó khăn cả trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn; hiện nay chưa có 

công trình nghiên cứu nào về kịch nói ở Tp.HCM dưới góc độ văn hóa học. Do đó, luận 

án tiếp cận theo hướng nghiên cứu liên ngành, sử dụng các thao tác của các ngành Nghệ 

thuật học, Sử học, Dân tộc học, Xã hội học như: tổng hợp và phân tích; so sánh, đối 

chiếu; quan sát, tham dự; phỏng vấn sâu…để làm sáng tỏ các vấn đề đặt ra trong luận 

án.  

Luận án “Kịch nói ở Tp.HCM nhìn từ đặc điểm văn hóa Nam Bộ” góp phần nhận 

diện đặc điểm văn hóa Nam Bộ thể hiện trong kịch nói ở Tp.HCM; làm rõ tiến trình 

hình thành, phát triển và xác định tầm quan trọng của kịch nói ở Tp.HCM trong đời sống 

văn hóa tinh thần của người dân. Luận án làm rõ những yếu tố văn hóa vùng Nam Bộ, 

nhu cầu và sự lựa chọn của các chủ thể (sáng tạo, công chúng, quản lý), cũng như quá 

trình giao lưu và tiếp biến văn hóa đã làm cho kịch nói ở Tp.HCM mang những giá trị 

riêng, đạt những thành tựu trong hình thức, nội dung nghệ thuật cũng như trong xây 

dựng khán giả. Trên kết quả nghiên cứu thực tiễn chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị 

để kịch nói đồng hành cùng với các loại hình nghệ thuật khác trên lộ trình phát triển văn 

hóa bền vững của Tp.HCM.   

Từ khóa: Kịch nói, đặc điểm văn hóa, Nam Bộ, Tp.HCM. 

 

SUMMARY 

English: Over 150 years of establishment and development, Drama in Ho Chi Minh 

City has become an important part of the national art. However, it is facing many 

difficulties in both theoretical and practical research; Currently, there is no research 

work on Drama in Ho Chi Minh City from a cultural perspective.  Therefore, the thesis 

approaches in the direction of interdisciplinary research using the manipulations of the 

disciplines of Art, History, Ethnology, Sociology such as synthesis and analysis;  

compare and contrast; observe and attend;  In-depth interviews… to clarify the issues 

raised in the thesis.  
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The thesis “Drama in Ho Chi Minh City viewed from the Southern cultural 

characteristics” contributes to identify Southern cultural characteristics expressed in 

Drama in Ho Chi Minh City; clarify the process of formation, development and 

determine the importance of Drama in Ho Chi Minh City, as well as in the cultural and 

spiritual life of the people. The thesis illuminates the cultural factors of the Southern 

region, the needs and choices of the subjects (creation, public and management) cultural 

interchange and acculturation that have made Drama in Ho Chi Minh City bring its own 

values, achieve in the form and content of art as well as building the audience. Based on 

the results of practical research, we make some recommendations for Drama to 

accompany other art forms in the sustainable cultural development of HCM City. 

Keywords: Drama, Cultural specificity, Southern region, HCM City.
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Kịch nói theo chân quân đội Pháp có mặt tại Sài Gòn - Tp.HCM từ những năm 

cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sớm hơn bất cứ địa phương nào khác trong cả nước. 

Thế nhưng trước 1975 không có những công trình nghiên cứu đầy đủ về loại hình nghệ 

thuật này. Sau ngày 30/4/1975 với sự quy tụ lực lượng nghệ sĩ khắp ba miền, kịch nói ở 

Tp.HCM đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và cùng với các hoạt động biểu 

diễn thì các phương tiện truyền thông, báo chí cũng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến 

kịch nói. Tuy nhiên, những năm từ 1975-1986 cũng chỉ là những bài viết nhỏ, lẻ, thiếu 

tính tổng thể và chưa có các công trình dưới góc nhìn văn hóa đối với kịch nói. 

Sau đổi mới, nhất là từ năm 1997 các nhà hát kịch nói xã hội hóa (XHH) đầu tiên 

ra đời, từ đây kịch nói ở Tp.HCM đã đạt được những thành tựu mới với hoạt động sôi 

nổi của các sân khấu XHH. Ngày nay, kịch nói ở Tp.HCM tồn tại cả hình thức sân khấu 

công lập, bán công lập và sân khấu tư nhân. Song song với sự phát triển tác phẩm trên 

sàn diễn, các công trình nghiên cứu về thể loại này cũng đã xuất hiện nhiều hơn tạo động 

lực cho sự phát triển của kịch nói. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - Tp.HCM 

hình thành và phát triển (1698-1998) các công trình nghiên cứu về Cải lương và kịch nói 

đã được xuất bản, đặt nền móng cho việc nghiên cứu hai thể loại sân khấu này. 

Trên nền tảng của các yếu tố địa lý tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử đặc thù và chính 

lợi thế địa - chính trị với sự giao thương rộng rãi, sự giao thoa giữa các nền văn hóa của 

những tộc người qua các thời kỳ lịch sử đã hun đúc nên tính cách con người Sài Gòn - 

Tp.HCM nói riêng và Nam Bộ nói chung: yêu nước, bao dung, bình dị, hào hiệp, thẳng 

thắn, năng động, trọng nghĩa và luôn mở lòng để tiếp cận cái mới. Đó chính là cơ sở để 

kịch nói - một loại hình nghệ thuật từ phương Tây, mang tính thực tế xã hội, tính triết lý 

cao đã được “chấp nhận” ở Sài Gòn - Tp.HCM với những giai đoạn phát triển mạnh mẽ, 

đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân Thành phố.  

Tuy nhiên gần đây kịch nói ở Tp.HCM đã không còn giữ được vị trí quan trọng, 

thiết yếu trong đời sống văn hóa của người dân như trước kia và đang đứng trước những 

bất cập về: chất lượng nghệ thuật, số lượng khán giả, đội ngũ lý luận phê bình, chương 

trình đào tạo, tổ chức hoạt động và nghiên cứu khoa học. Khán giả đến với kịch nói ngày 

càng ít, nhiều nhà hát ra đời chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn, “bản sắc” kịch 

Sài Gòn-Tp.HCM ngày càng phai nhạt. Kịch nói ở Tp.HCM đang thiếu sự định hướng 
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của nghiên cứu khoa học, thiếu những thước đo chuẩn mực để nhìn lại chính mình. Về 

mặt lý luận, tuy là một trung tâm kịch nói của cả nước nhưng chưa có công trình nghiên 

cứu nào có thể nhận diện đặc điểm văn hóa Nam Bộ thể hiện trong kịch nói ở Tp.HCM, 

từ đó dự báo xu hướng và đề xuất những khuyến nghị cho kịch nói ở Tp.HCM trong 

thời gian tới. Như vậy có thể thấy đã có các công trình nghiên cứu về kịch nói ở 

Tp.HCM, nhưng nghiên cứu về kịch nói ở Tp.HCM nhìn từ đặc điểm văn hóa Nam Bộ 

thì có đề cập nhưng chưa có công trình hoàn chỉnh. 

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi đã dành thời gian để nghiên cứu, mong 

muốn góp phần tìm ra một hướng đi cho kịch nói Tp.HCM hiện nay, để loại hình sân 

khấu dân tộc này tiếp tục tồn tại, phát triển; góp phần giáo dục thẩm mỹ lành mạnh, bảo 

tồn giá trị truyền thống, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối 

cảnh giao lưu và hội nhập quốc tế như hiện nay. Ngoài ra, chúng tôi may mắn được trải 

nghiệm hoạt động nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp một thời gian dài với những vai 

trò khác nhau (đạo diễn, diễn viên, tác giả, tổ chức biểu diễn), mặc dù biết khả năng còn 

hạn chế nhưng với tình cảm chân thành và tình yêu dành cho kịch nói đã giúp chúng tôi 

có thêm động lực để thực hiện nghiên cứu của mình. 

Do đó, chúng tôi đã chọn đề tài “Kịch nói ở Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ đặc 

điểm văn hóa Nam Bộ” làm đề tài Luận án tiến sĩ ngành Văn hóa học.  

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu: Đi tìm những đặc điểm văn hóa Nam Bộ thể hiện trong kịch 

nói ở Tp.HCM. Cụ thể, công trình sẽ đi tìm những đặc điểm cơ bản của văn hóa Nam 

Bộ như: Tính sông nước, Tính dung hợp, Tính linh hoạt thể hiện như thế nào trong kịch 

nói thông qua đề tài, nội dung, mỹ thuật sân khấu, phương pháp dàn dựng, ngôn ngữ 

thoại kịch. Đồng thời khẳng định giá trị của kịch nói ở Tp.HCM cũng như vai trò quan 

trọng và cần thiết của nghệ thuật kịch nói trong lịch sử văn hóa - nghệ thuật của Nam 

Bộ và trên lộ trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội bền vững của Tp.HCM. 

Nhiệm vụ nghiên cứu:  

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về những vấn đề liên quan đến văn hóa Nam Bộ thể 

hiện trong nghệ thuật kịch nói Tp.HCM;  

Làm rõ tiến trình hình thành và phát triển của kịch nói ở Tp.HCM; 

Trình bày những đặc trưng văn hóa Nam Bộ biểu hiện trong kịch nói Tp.HCM 

qua các yếu tố cấu thành vở diễn cũng như những chủ thể sân khấu; 
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Đánh giá được mặt tích cực, hạn chế khi những đặc điểm văn hóa Nam Bộ ảnh 

hưởng đến nghệ thuật kịch nói, một ngành nghệ thuật chung của thế giới. Dự báo về xu 

thế phát triển của kịch nói ở Tp.HCM trong thời gian tới với việc thể hiện những đặc 

điểm văn hóa Nam Bộ trong nghệ thuật kịch nói. Góp phần đưa ra những khuyến nghị 

cho kịch nói trong bối cảnh giao lưu hội nhập quốc tế (nhất là trong lĩnh vực văn hóa 

nghệ thuật) của Tp.HCM hiện nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Kịch nói ở Tp.HCM mang đặc điểm văn hóa Nam Bộ trong quá trình hình thành 

và phát triển nghệ thuật. Để làm rõ đối tượng nghiên cứu đề tài, chúng tôi tập trung vào 

các đối tượng khảo sát sau:  

- Các sân khấu kịch nói công lập và dân lập (XHH); 

- Các sản phẩm nghệ thuật của kịch nói: kịch bản, vở diễn, thiết kế mỹ thuật, hóa 

trang, phục trang, đạo cụ, âm nhạc; 

- Các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, nghệ sĩ, nhà báo, khán giả trong lĩnh vực 

sân khấu kịch nói. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

-Không gian nghiên cứu 

Không gian nghiên cứu kịch nói: Chúng tôi tập trung nghiên cứu kịch nói trên 

địa bàn Tp.HCM. Tuy nhiên, ở một số nội dung cụ thể chúng tôi mở rộng phạm vi nghiên 

cứu ngoài Tp.HCM để so sánh, đối chiếu và phân tích có cơ sở khoa học. Mặt khác, để 

thu thập thông tin và có những cứ liệu minh chứng cho luận điểm nghiên cứu, chúng tôi 

chọn các không gian khảo sát như: Sân khấu kịch nói công lập (Nhà hát Kịch Thành 

phố) và các sân khấu kịch nói XHH trên địa bàn Tp.HCM như: Nhà hát sân khấu nhỏ 

5B (Sân khấu Nhỏ), Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, Sân khấu kịch Hồng Vân, Sân 

khấu kịch Trịnh Kim Chi, Sân khấu kịch Idecaf, Sân khấu Minh Nhí và các sân khấu 

khác. 

Không gian nghiên cứu đặc điểm văn hóa: Vùng văn hóa Nam Bộ 

-Thời gian nghiên cứu 

Công trình tập trung nghiên cứu hoạt động của các sân khấu kịch nói ở Tp.HCM 

trong thời gian từ 1997 đến nay (là cột mốc khi chính sách XHH được ban hành cho đến 

2020). 
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4. Phương pháp nghiên cứu  

Văn hóa có liên quan mật thiết với nhiều ngành, nhiều mặt của đời sống xã hội, 

vì vậy trong công trình này chúng tôi chọn cách tiếp cận theo hướng liên ngành; trong 

đó chúng tôi áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng bao gồm một số 

thao tác có tính phổ biến của các ngành Sử học (để làm rõ diễn trình kịch nói ở Tp.HCM), 

Dân tộc học (để làm rõ yếu tố văn hóa vùng miền, những đặc điểm văn hóa Nam Bộ thể 

thể hiện trong kịch nói…), Xã hội học (để làm rõ các yếu tố liên quan đến nhu cầu, thị 

hiếu của khán giả với kịch nói…), Nghệ thuật học (để làm rõ các yếu tố nghệ thuật trong 

kịch nói như: kịch bản, phương pháp đạo diễn, xử lý ngôn từ, mỹ thuật sân khấu, phục 

trang, đạo cụ…). Cụ thể: 

 Tổng hợp và phân tích: được áp dụng để hệ thống các tài liệu đã thu thập được 

liên quan vấn đề nghiên cứu của đề tài; qua đó phân tích, đánh giá kịch nói ở Tp.HCM 

trong bối cảnh lịch sử, xã hội của vùng Nam Bộ để thấy rằng kịch nói ra đời trên vùng 

đất Sài Gòn-Tp.HCM là kết quả của quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa. Đồng thời 

thông qua việc tổng hợp và phân tích các số liệu về số lượng khán giả xem kịch nói từ 

các nghiên cứu trước đây, từ các khảo sát và những biên bản phỏng vấn sâu để nhận biết 

được tỉ lệ khi khán giả lựa chọn đi xem những vở kịch mà mình yêu thích có liên quan 

đến yếu tố văn hóa vùng và sự lựa chọn duy lý của họ. 

 So sánh, đối chiếu: được áp dụng để tìm ra những khoảng trống trong tài liệu; 

tìm ra khoảng cách giữa những nghiên cứu trước với thực tiễn hoạt động kịch nói hiện 

nay ở Tp.HCM; so sánh, đối chiếu để thấy số liệu khán giả lựa chọn đi xem kịch nói 

biến động tùy theo lứa tuổi, nghề nghiệp cũng như trong việc lựa chọn đề tài, thể loại, 

nội dung; thông qua đó cũng thấy rằng kịch nói ở Tp.HCM ngoài những điểm chung thì 

có những khác biệt với kịch nói miền Bắc. 

 Quan sát tham dự: được áp dụng để chúng tôi thâm nhập trực tiếp vào không gian 

sinh tồn của kịch nói (sân khấu biểu diễn, sàn tập, không gian sáng tạo của nghệ sĩ, 

không gian thưởng thức của công chúng). Chúng tôi tham gia trực tiếp trong công tác 

của đạo diễn, diễn viên, tổ chức biểu diễn hay là khán giả qua đó cảm nhận một cách rõ 

ràng, trọn vẹn hơn về đối tượng nghiên cứu của đề tài. 

 Phỏng vấn sâu: Trong công trình tác giả đã thực hiện 14 cuộc phỏng vấn sâu, 

mỗi cuộc phỏng vấn trung bình trong khoảng thời gian 120-240 phút, cá biệt có những 

nhân vật chúng tôi phải gặp gỡ phỏng vấn từ 2 lần. Nhân vật phỏng vấn là những người 



5 

trong cuộc trong suốt diễn trình của kịch nói ở Tp.HCM, họ là những nghệ sĩ làm nghề 

gạo cội (tác giả, đạo diễn, diễn viên...); các nhà báo có quá trình theo dõi và nhiều bài 

viết về kịch nói ở Tp.HCM cũng như cả nước; các nhà quản lý (giám đốc các nhà hát tư 

nhân và công lập) để biết được tình hình phát triển cũng như chủ trương, định hướng 

của các nhà hát qua các giai đoạn; phỏng các nhà giáo giảng dạy kịch nói, nguyên là 

hiệu trưởng, hiệu phó các trường đào tạo nghệ thuật tại Tp.HCM để tìm hiểu quá trình 

đào tạo lực lượng diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch nói có những điều gì được và chưa 

được; phỏng vấn khán giả xem kịch nói trung thành để biết được nhu cầu, sở thích của 

khán giả xem kịch nói tại Tp.HCM…. Song song đó, bên cạnh việc làm rõ diễn trình 

hình thành, phát triển của kịch nói, tìm ra những đặc điểm văn hóa Nam Bộ thể hiện 

trong kịch nói thì từ những bài phỏng vấn sâu sẽ giúp chúng tôi hiểu được tâm huyết từ 

những chủ thể của kịch nói ở Tp.HCM từ đó đưa ra các dự báo và những khuyến nghị 

cho kịch nói ở Tp.HCM trong thời gian tới.  

 Nghiên cứu tư liệu thứ cấp: là một trong những phương pháp nghiên cứu định 

lượng, thông quan các khảo sát từ nội dung các bảng hỏi giúp chúng tôi tìm hiểu được 

thói quen xem kịch nói của khán giả ở Tp.HCM, cũng như các thể loại kịch, đề tài mà 

khán giả yêu thích, thông qua đó bộc lộ văn hóa Nam Bộ thể hiện trong kịch nói.  

5. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu 

5.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Nghiên cứu kịch nói ở Tp.HCM dưới lăng kính của văn hóa Nam Bộ là một công 

trình phức tạp, để nghiên cứu chúng tôi đã đặt ra các câu hỏi nhằm giải quyết các vấn 

đề cần làm sáng tỏ trong công trình. Trong đó chúng tôi tập trung đưa ra các câu hỏi 

chính: 

Kịch nói ở Tp.HCM đã hình thành và phát triển trong bối cảnh văn hóa Nam Bộ 

như thế nào? 

Đặc điểm văn hóa Nam Bộ biểu hiện như thế nào trong kịch nói ở Tp.HCM? 

Những tác động của văn hóa Nam Bộ đối với kịch nói ở Tp.HCM? 

Cần phải làm gì để kịch nói giữ được vị thế quan trọng sự phát triển kinh tế - văn 

hóa hiện nay của Tp.HCM?  

5.2. Giả thuyết nghiên cứu 
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Kịch nói Tp.HCM là kết quả của quá trình lịch sử hình thành và phát triển vùng 

đất Nam Bộ; thể hiện sự giao lưu và tiếp biến văn hóa để khẳng định bản sắc văn hóa 

Việt. 

Kịch nói Tp.HCM là kết quả của sự dung hợp văn hóa, phản ánh hiện thực cuộc 

sống, khắc họa những nét đặc thù về tự nhiên, văn hóa, xã hội, tính cách con người Nam 

Bộ biểu hiện trong các yếu tố cấu thành tác phẩm.  

Văn hóa Nam Bộ có những tác động theo nhiều mặt đối với sự phát triển của kịch 

nói ở Tp.HCM. Một chính sách hợp lý, một định hướng phát triển khoa học và bền vững 

là điều kiện quan trọng để kịch nói Tp.HCM khẳng định vai trò và đóng góp một cách 

thiết thực vào sự phát triển phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Tp.HCM trong bối 

cảnh hiện nay.  

6. Đóng góp mới của luận án 

6.1. Đóng góp về mặt lý luận  

- Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận về kịch nói ở Tp.HCM nhìn từ đặc điểm 

văn hóa Nam Bộ;  

- Luận án là công trình đầu tiên góp phần nhận diện những đặc điểm văn hóa 

Nam Bộ thể hiện trong kịch nói ở Tp.HCM; 

- Trên cơ sở khảo sát, phân tích thực trạng, công trình chỉ ra xu hướng vận động, 

biến đổi của kịch nói ở Tp.HCM trong thời gian tới. 

6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

- Làm rõ tiến trình hình thành và phát triển của kịch nói ở Sài Gòn - Tp.HCM từ 

đầu thế kỷ XX đến nay gắn liền với bối cảnh lịch sử, xã hội qua từng giai đoạn cụ thể và 

những đóng góp nhất định đối với sự phát triển của văn học - nghệ thuật tại Sài Gòn - 

Tp.HCM nói riêng và Nam Bộ nói chung; 

 - Trên cơ sở nêu ra những đặc điểm của văn hóa Nam Bộ thể hiện trong kịch nói, 

từ đó chúng tôi sẽ rút ra những giá trị của kịch nói ở Tp.HCM, đó cũng chính là đặc 

điểm riêng của kịch nói nơi đây. Từ đó luận án sẽ có những định hướng đóng góp cho 

kịch nói trong thời gian tới; 

 - Dựa trên dự báo xu hướng phát triển của kịch nói trong tương lai, cũng như vai 

trò, ý nghĩa của kịch nói đối với đời sống tinh thần của người dân Thành phố, chúng tôi 

đưa ra một số khuyến nghị nhằm đẩy mạnh sáng tạo nghệ thuật (kịch bản, dàn dựng, 

biểu diễn), điều chỉnh từ góc độ quản lý nghệ thuật, phát triển khán giả, góp phần khẳng 
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định vai trò quan trọng và cần thiết của kịch nói trong tiến trình lịch sử văn hóa của 

Tp.HCM; 

 -  Luận án có thể sử dụng như tài liệu tham khảo, giúp các nhà lãnh đạo, quản lý 

văn hóa -xã hội có những cứ liệu khoa học trong việc xây dựng chính sách phát triển 

văn hóa bền vững; hoặc sử dụng tham khảo cho công tác giảng dạy và học tập các ngành 

văn hoá - nghệ thuật nói chung và bộ môn kịch nói nói riêng tại các trường cao đẳng, 

đại học, các địa điểm đào tạo khác; hoặc sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các công 

trình nghiên cứu về văn hóa - nghệ thuật ở Tp.HCM trong tương lai. 

7. Bố cục luận án 

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận án bao gồm 

các chương sau: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và những đặc điểm của 

Thành phố Hồ Chí Minh (43 trang) trong chương này đã nêu, tổng hợp và đánh giá tổng 

quan về tình hình nghiên cứu kịch nói ở Tp.HCM. Nêu và phân tích các khái niệm liên 

quan đến đề tài; các lý thuyết nghiên cứu: vùng văn hóa, sự lựa chọn duy lý, giao lưu tiếp 

biến văn hóa. Trình bày những đặc điểm cơ bản của Tp.HCM - trung tâm của cả vùng 

Nam Bộ là những cơ sở thực tiễn để kịch nói ở Tp.HCM hình thành và phát triển. 

Chương 2: Diễn trình hình thành và phát triển của kịch nói ở Thành phố Hồ Chí 

Minh (32 trang) Ở chương này, công trình đã nêu và phân tích diễn trình phát triển của 

kịch nói trong bối cảnh lịch sử - xã hội của Sài Gòn - Tp.HCM từ khi hình thành đến 

nay (2020).  

Chương 3: Những đặc điểm cơ bản của văn hóa Nam Bộ thể hiện trong kịch nói 

ở Thành phố Hồ Chí Minh (50 trang) chương này đã tìm ra, chứng minh và phân tích 

những đặc điểm cơ bản của văn hóa Nam Bộ như: Tính sông nước, Tính dung hợp, Tính 

linh hoạt thể hiện trong kịch nói ở Tp.HCM thông qua các yếu tố về nghệ thuật như: đề 

tài, nội dung, thiết kế mỹ thuật, phong cách nghệ thuật,…cũng như qua các chủ thể: sáng 

tạo, quản lý và thưởng thức.  

Chương 4: Phát triển kịch nói ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (32 trang) 

chương này đã tổng kết những thành tựu, cũng như đưa ra những hạn chế của kịch nói ở 

Tp.HCM; dự báo những xu hướng phát triển đồng thời đưa ra các khuyến nghị để giúp 

kịch nói phát triển trong bối cảnh đất nước và Tp.HCM đang hội nhập sâu rộng hiện nay. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ 

LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1.1. Nghiên cứu về nghệ thuật sân khấu và kịch nói  

1.1.1.1. Tài liệu nước ngoài 

Constantin Stanislavski (1964), An Actor Prepares (Sự chuẩn bị của một diễn 

viên), Routledge, New York (sách được dịch từ nguyên bản tiếng Nga. Trong công trình 

Stanislavski lập luận rằng theo ông thực hành nghệ thuật không phải là một phương 

pháp cụ thể mà là một hệ thống về thứ tự “tự nhiên” của sự thật sân khấu. Các nội dung 

hướng dẫn về những kỹ năng diễn xuất khác nhau theo trường phái “hiện thực tâm lý” 

của sân khấu phương Tây được chia thành các phần nhỏ (đơn nguyên): hành động, trí 

tưởng tượng, sự tập trung chú ý, buông lỏng cơ bắp, tính mục đích, niềm tin sân khấu 

và cảm giác chân thật. Colin Mackerras, Theatre in Viet Nam (Nhà hát ở Việt Nam), 

Tạp chí Sân khấu Châu Á, Vol. 4, số 1 (Mùa xuân, 1987, Nhà xuất bản Đại học Hawaii), 

trang 1-28. Là một người yêu thích sân khấu châu Á, với những trải nghiệm tại Việt 

Nam (chủ yếu Hà Nội, Tp.HCM, Đà Lạt…) vào những tháng cuối năm 1984, tác giả đã 

cung cấp những góc nhìn của một học giả nước ngoài về sự ra đời, phát triển và suy 

thoái theo thời gian của sân khấu truyền thống Việt Nam như: Chèo, Tuồng/Hát bội. Tác 

giả cũng cho rằng sự ra đời của hai loại hình sân khấu hiện đại: Cải lương (ở Miền Nam) 

và kịch nói là có sự ảnh từ nghệ thuật phương Tây khi Pháp xâm lược Việt Nam, chủ 

yếu là từ hai tác giả Molière và Corneille. Sau 1975 sân khấu nói chung và kịch nói riêng 

đã mang những ảnh hưởng từ những yếu tố chính trị do chính sách theo đường lối XHCN 

của lãnh đạo Việt Nam, nghệ thuật lúc này được xem là một “vũ khí” và “giáo dục” là 

chức năng quan trọng nhất. Tác giả cho rằng nhà hát ở Việt Nam giai đoạn này hoạt 

động yếu, ít sáng tạo, địa điểm sân khấu xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu. Anhikst với 

Lý luận kịch từ Aristot đến Lessin (2002), (người dịch: Tất Thắng) đây là một công trình 

nghiên cứu đồ sộ, công phu do Nhà xuất bản Nghệ thuật Maxcơva xuất bản và được 

dịch lại bằng tiếng Việt. Với 668 trang, công trình gồm 6 phần sử dụng phương pháp 

lịch đại, theo tiến trình hình thành và phát triển của kịch nói phương Tây. Tất cả các thời 

kỳ phát triển của lý luận kịch, từ thời cổ đại đến cuối thế kỷ XVIII, được xem xét tỉ mỉ, 

cặn kẽ về mặt sáng tác kịch, bản chất của bi kịch và hài kịch, về cấu trúc của kịch, và sự 

khắc họa các tính cách trong kịch. Cuốn sách ra đời khá lâu, không gian nghiên cứu chủ 

https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://www.jstor.org/action/showPublisher%3FpublisherCode%3Duhp
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yếu ở Châu Âu nên những lý luận và quan điểm nghiên cứu đôi chỗ không sát hợp với 

thực tiễn của Việt Nam. Kế thừa những kết quả này sẽ giúp chúng tôi có những quan 

điểm, góc nhìn về để tài, nội dung cũng như về thể tài, thể loại của kịch nói ở Tp.HCM. 

Hai tác giả Simon Shepherd-Mick Wallis trong công trình Drama/Theatre/ Performance 

(Kịch nói /Nhà hát/Nghệ thuật biểu diễn) (2004), đã phát hiện ra sự ảnh hưởng, can thiệp 

của chính trị đối với lĩnh vực sân khấu, biểu diễn nói chung và biểu diễn kịch nói nói 

riêng theo từng thời gian lịch sử. Phân tích lịch sử sân khấu, qua các lý thuyết của kịch 

và lễ nghi, cho đến những ý tưởng sáng tạo của những phong cách biểu diễn, cũng như 

nghiên cứu sự chuẩn hóa các tiêu chí về hành động kịch, hóa trang nhân vật, biểu cảm 

tâm lý nhân vật. Vận dụng lý luận này để thấy rằng kịch nói cũng sẽ luôn bị ảnh hưởng 

bởi chính trị của từng giai đoạn lịch sử khác nhau, kịch nói ở Tp.HCM cũng vậy. Khải 

Thư Nguyễn, Sensing Vietnam: Melodramas of National Colonialism to Market Reform 

(Cảm nhận Việt Nam: Kịch trữ tình của Việt Nam từ Chủ nghĩa thực dân đến Cải cách 

thị trường), University of California, Berkeley (2010), Công trình nghiên cứu về sân 

khấu Việt Nam nói chung trong đó chú trọng đến những hình thức kịch mang tính trữ 

tình và kịch tính cao trong giai đoạn từ thời Pháp thuộc đến giai đoạn đổi mới (kinh tế 

thị trường). Do những ảnh hưởng của tính dân tộc, Nho giáo, Phật giáo và đường lối văn 

hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử đã làm cho kịch trữ tình 

của Việt Nam có những khác biệt với những quốc gia khác. Để làm rõ những kết quả 

này công trình đã minh chứng từ những vở kịch của tác giả Lưu Quang Vũ, cũng như 

sự biến hóa của nó trong hình thức của nghệ thuật Cải lương (hình thức ca kịch) ở miền 

Nam. 

1.1.1.2. Tài liệu trong nước 

Đình Quang trong Nghệ thuật biểu diễn hiện thực tâm lý (1978), là công trình 

viết về nghệ thuật biểu diễn theo trường phái của Stanislavski công phu đầu tiên tại Việt 

Nam. Công trình gồm 2 phần: Mấy vấn đề nghệ thuật biểu diễn hiện thực tâm lý và Tâm 

lý của diễn viên. Từ cơ sở này gợi mở cho nghiên cứu sinh nghiên cứu sâu hơn các luận 

điểm sau: Diễn viên kịch nói - một trong những chủ thể sáng tạo của nghệ thuật luôn bị 

ảnh hưởng bởi những “hoàn cảnh quy định”, bởi “ký ức tình cảm” của chính mình, đó 

chính là những hình ảnh của hiện thực xã hội được nghệ sĩ đưa lên sân khấu trong vai 

diễn, trong tác phẩm của mình. Phan Kế Hoành - Huỳnh Lý với công trình Bước đầu 

tìm hiểu lịch sử kịch nói Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám) (1978), nêu lên nguyên 
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nhân và quá trình hình thành của kịch nói Việt Nam dựa trên những yếu tố lịch sử khi 

đất nước ta bị đế quốc phương Tây xâm lược cũng như nhu cầu của người dân trước 

những hoàn cảnh thực tế mới trong khi các loại hình nghệ thuật khác chưa đáp ứng kịp 

thời. Công trình xác nhận “cột mốc” của kịch nói Việt Nam vào thời điểm công diễn vở 

kịch “Chén thuốc độc” của Vũ Đình Long vào năm 1921, (Tuy vẫn còn những tranh 

luận nhất định về “cột mốc” lịch sử này trong kịch giới Miền Nam) nội dung đi sâu trong 

miêu tả và phân tích kịch nói Miền Bắc song đã cung cấp cho chúng tôi những hiểu biết 

cơ bản về kịch nói Việt Nam. Lưu Quang Vũ - Vương Trí Nhàn - Xuân Quỳnh với Diễn 

viên và sân khấu (1979), là công trình nghiên cứu đầu tiên về diễn viên và nghệ thuật 

diễn xuất kịch nói kể từ khi nước nhà thống nhất. Các tác giả chủ yếu giới thiệu lại 

những kinh nghiệm biểu diễn kịch nói của các diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng trên cả hai 

miền (chủ yếu là miền Bắc). Trong đó đáng chú ý là các bài viết: “Thế Lữ và Sân khấu 

kịch nói” với 62 trang, đã thể hiện được vai trò bậc thầy của Thế Lữ với kịch nói Việt 

Nam. Các viết về những kinh nghiệm và ấn tượng để lại qua vai diễn của các diễn viên: 

Song Kim, Đào Mộng Long, Can Trường và hình tượng Lê Nin, Mạnh Linh, Thùy Chi, 

Trần Tiến… công trình chủ yếu nói về các diễn viên và sân khấu kịch phía Bắc. Viện 

Sân khấu với cuốn Nghệ thuật sân khấu (1987), công trình do nhiều tác giả viết, có 238 

trang, đề cập đến các nội dung: giới thiệu chân dung các nghệ sĩ nổi tiếng Bắc-Trung-

Nam; các bài viết ngắn gọn về từng loại hình sân khấu như: Chèo, Tuồng, Múa rối, Cải 

lương, kịch nói cũng như những bài viết thiên về học thuật. Trong phần giới thiệu kịch 

nói Nam Bộ các tác giả cũng giới thiệu một vài diễn viên và đoàn nghệ thuật như: Đoàn 

kịch Cửu Long Giang, Can Trường - Nghệ sĩ đóng vai Lê Nin đầu tiên… Bản thống kê 

tên 10 nghệ sĩ đóng vai Bác Hồ hay thống kê về số lượng các  vở diễn tham gia các kỳ 

Liên hoan sân khấu toàn quốc từ 1958 đến 1985 là nguồn tư liệu quý giá cho việc nghiên 

cứu của trong luận án. Trần Minh Ngọc với công trình Cơ sở lý luận và kỹ thuật đạo 

diễn sân khấu (1993), gồm 3 phần chính: Khái luận đạo diễn, Kỹ thuật đạo diễn, Những 

vấn đề về nghệ thuật đạo diễn đã cung cấp những kiến thức, những kỹ năng cần thiết, 

cơ bản có giá trị về công tác đạo diễn. Khẳng định những thành phần chính để làm nên 

sân khấu nói chung và kịch nói nói riêng đó là: kịch bản (tác giả), diễn viên, đạo diễn, 

khán giả, thiếu một trong những thành phần này không có tác phẩm. Viện Sân khấu có 

công trình Hai mươi năm sân khấu Việt Nam 1975-1995 (1995), đây là công trình Hội 

thảo về sân khấu 20 năm thống nhất đất nước, hầu hết các tham luận đều khẳng định sự 
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đóng góp to lớn của nghệ thuật sân khấu trong 20 năm sau ngày giải phóng, trong đó có 

kịch nói. Chúng tôi chú trọng các nội dung liên quan đến kịch nói của các tác giả: Trần 

Trí Trắc, Nguyễn Phan Thọ, Hà Diệp, Phạm Thị Thành, Tất Thắng, Trương Tấn Sang 

(Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Tp.HCM)…bởi đây là những thành tựu về 

kịch nói nhất là kịch nói ở Tp.HCM được tổng kết và được ca ngợi, đây được xem như 

thời hoàng kim của sân khấu kịch nói ở Tp.HCM. Những bài viết đã giúp chúng tôi hiểu 

sâu hơn về kịch nói ở Tp.HCM trong đó những tác phẩm tiêu biểu luôn gắn với bối cảnh 

xã hội và con người ở Nam Bộ - Tp.HCM. Nhiều tác giả với công trình Ảnh hưởng của 

sân khấu Pháp với sân khấu Việt Nam (1999), in song ngữ Pháp - Việt, là những bài 

tham luận của nhiều tác giả nhân Hội thảo “Ảnh hưởng của Sân khấu Pháp với sân khấu 

Việt Nam”. Trong 24 bài tham luận đã có đến 18 bài có nội dung nói về nghệ thuật kịch 

nói, của tác giả: Đình Quang, Tất Thắng, Học Phi, Nguyễn Phan Thọ, Hoàng Như Mai, 

Nguyễn Đức Lộc, Nguyễn Văn Thành, Lộng Chương… đã giúp cho chúng tôi có cái 

nhìn tổng thể về sự ra đời cũng như ảnh hưởng của kịch Pháp với kịch nói Việt Nam nói 

chung và kịch nói ở Sài Gòn - Tp.HCM nói riêng. Công trình cũng không có nhiều nội 

dung về kịch nói ở Tp.HCM trong giai đoạn từ 1997 đến nay. Các tác giả phương Tây, 

Về mỹ học và văn học kịch (2003) Đình Quang (tuyển dịch), Với 327 trang, công trình 

đã lựa chọn những bài báo, những quan điểm nổi tiếng của các tác giả phương Tây để 

cho người đọc hiểu được giá trị thật sự của sân khấu, của nghệ thuật biểu diễn kịch nói, 

nhất là thấy được vai trò quan trọng đặc biệt của những thành phần sáng tạo trong một 

đêm diễn kịch nói: tác giả, đạo diễn, diễn viên và khán giả. Nổi bật trong công trình là 

những kinh nghiệm quý báu về cách xây dựng cốt truyện kịch, viết lời thoại, hành động 

cho các nhân vật. Phùng Huy Bính với cuốn Mỹ Thuật sân khấu kịch nói Việt Nam 

(2004), là công trình hoàn chỉnh đầu tiên nghiên cứu về kịch nói Việt Nam dưới góc độ 

Mỹ thuật. Công trình chia làm 4 phần đã khái quát toàn bộ quá trình hình thành và phát 

triển của Mỹ thuật sân khấu trong lĩnh vực kịch nói Việt Nam từ những ngày đầu đến 

năm 2000. Công trình đã giúp cho chúng tôi rút ra được những nội dung quan trọng: 

Sân khấu là không gian tái hiện lại không gian cuộc sống, trong đó mỹ thuật sân khấu 

là hình thức của vở diễn, thể hiện rõ nhất đặc trưng văn hóa vùng miền của tác phẩm và 

phong cách của đạo diễn. Từ đó sẽ làm rõ luận điểm: kịch nói ở Sài Gòn-Tp.HCM trong 

bối cảnh văn hóa Nam Bộ thì chắc chắn bối cảnh này sẽ được thể hiện trên sân khấu 

kịch nói thông qua hình thức của vở diễn như mỹ thuật và trang trí sân khấu. Đình Quang 
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Về sân khấu Việt Nam (tập I-2005), trong công trình này tác giả đã khái quát lại quá 

trình hình thành và phát triển của sân khấu Việt Nam, từ những loại hình nghệ thuật sân 

khấu dân gian như Chèo, Tuồng, Múa rối cho đến những loại hình mới như Kịch nói, 

Cải lương, Bài chòi, Xiếc… Phần kịch nói được tác giả dành khá nhiều sự quan tâm với 

các bài viết: Sự hình thành của nền kịch nói Việt Nam quá trình phát triển của nó cho 

tới Cách mạng tháng Tám; Cùng suy nghĩ với tác giả sân khấu; Về đào tạo diễn viên; 

Về việc đào tạo bồi dưỡng đạo diễn; Về việc XHH hoạt động sân khấu,… Đây là những 

nội dung quan trọng giúp nghiên cứu sinh đúc kết được kiến thức, kinh nghiệm khi tìm 

hiểu nghiên cứu về kịch nói Tp.HCM. Song, công trình cũng rất ít những nội dung về 

sân khấu kịch nói Sài Gòn - Tp.HCM và cũng đã khá xa hiện tại nên có những ý kiến, 

nhận định nay đã không còn phù hợp.  

Đỗ Hương với Về nghệ thuật diễn xuất kịch hát truyền thống và kịch nói Việt 

Nam (2005), phát hiện ra mối tương quan và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau trong nghệ 

thuật biểu diễn của diễn viên khi tham gia biểu diễn hai loại hình này. Trong đó chúng 

tôi kế thừa nội dung chương ba: “Mối tương tác giữa diễn xuất kịch hát truyền thống và 

kịch nói Việt Nam” để làm rõ luận điểm: kịch nói ở Tp.HCM mang bản sắc văn hóa 

Nam Bộ một phần do chịu ảnh hưởng từ sân khấu truyền thống Cải lương, Hát bội. Tuy 

nhiên trong công trình này tác giả chỉ đề cập đến diễn viên và diễn xuất, không nói đến 

thủ pháp đạo diễn, khán giả… Từ khoảng trống của công trình đã gợi mở cho chúng tôi 

tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Hoàng Sự với Phương pháp sân khấu Stanislavski (2005), 

gồm ba phần, phần I: Về quá trình hình thành và phát triển của hệ thống Stanislavski; 

phần II: Những giá trị khoa học của Hệ thống Stanislavski; phần III: Đào tạo diễn viên 

theo hệ thống Stanislavski. Một lần nữa cuốn sách nêu lại quá trình hình thành cũng như 

khẳng định những giá trị không thể thay thế của trường phái “hiện thực tâm lý” do 

Stanislavski sáng lập nên đối với sân khấu kịch nói Việt Nam. Dù công trình không đề 

cập đến sự phát triển của kịch nói ở Sài Gòn-Tp.HCM, nhưng những quan điểm về đào 

tạo diễn viên sẽ giúp chúng tôi có những khuyến nghị liên quan đến kịch nói nằm ở phần 

cuối luận án. Công trình của nhiều tác giả Sơ thảo lịch sử sân khấu Việt Nam (từ thế kỷ 

X đến hết thế kỷ XIX) (2006), Trần Đình Ngôn (chủ biên) là cuốn sách được chia làm 

4 chương, với phần mở đầu và kết luận. Chương I: việc nghiên cứu lịch sử sân khấu Việt 

Nam từ xưa đến nay; Chương II: Sân khấu Việt Nam thời kỳ sơ khai tiến tới hoàn chỉnh 

một loại hình nghệ thuật (từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIV); Chương III: Sân khấu Việt 



13 

Nam - từ thế kỷ XV đến hết thế kỷ XVIII; Chương IV: Sân khấu Việt Nam - Thế kỷ 

XIX. Trong mỗi chương tùy theo diện mạo sân khấu từng thời kỳ mà các tác giả đã có 

những đề cập tới các mặt bối cảnh lịch sử, xã hội, ảnh hưởng đến diện mạo chung của 

nền sân khấu. Tuy nhiên, công trình chỉ đề cập đến các loại hình sân khấu truyền thống 

chưa đề cập đến sân khấu kịch nói Việt Nam và thời gian nghiên cứu cũng đã quá xa. 

Phan Trọng Thưởng với công trình Văn học Việt Nam thế kỷ XX - Kịch bản kịch nói Việt 

Nam 1900-1945 (2009), gồm 1213 trang, lần đầu tiên công bố gần như toàn bộ những 

kịch bản kịch nói nổi tiếng của Việt Nam trong giai đoạn này. Từ những kịch bản đầu 

tiên của kịch nói Việt Nam như “Chén thuốc độc”, “Tòa án lương tâm” của Vũ Đình 

Long đến kịch bản của những tác giả: Hoa Sơn Nguyễn Sơn Kim (Bạn và vợ), Tương 

Huyền (Nặng nghĩa tớ thầy), Đảnh Sơn (Thế tình hài kịch), Vi Huyền Đắc (Uyên ương, 

Cô Đốc Minh, Kim Tiền, Ông Ký Cóp),… Đáng chú ý là có sự thay đổi trong cách trình 

bày kịch bản (văn học kịch) từ chữ Sen (tiếng Pháp là: Scéne) được thay thành chữ Lớp 

(ngày nay gọi là Lớp diễn khi dàn dựng). Đây chính là sự thay đổi thú vị dưới góc độ 

văn học kịch của kịch nói Việt Nam giai đoạn này. Tuy nhiên công trình không có tác 

phẩm nào của kịch nói Nam Bộ - Sài Gòn trong giai đoạn này, thời gian công bố và tác 

phẩm cũng quá xa hiện tại. Tất Thắng với Lý luận kịch (2009), đã giúp người đọc hiểu 

hơn về vị trí, vai trò quan trọng, tính chất đặc trưng cơ bản của kịch bản văn học, nhận 

diện rõ hơn về kịch với tư cách là tác phẩm văn học đặt trong quan hệ với sân khấu trình 

diễn. Một vở kịch được đánh giá hay bao gồm cả chất lượng của văn bản và khả năng 

biểu diễn của người nghệ sĩ. Một tác phẩm sân khấu nói chung và kịch nói nói riêng 

phải dựa trên các yếu tố cơ bản của vở diễn đó là: kịch bản của tác giả và kỹ thuật biểu 

diễn của diễn viên. Công trình cũng chỉ nói đến vấn đề lý luận kịch chung, chưa có 

những dẫn chứng từ kịch nói Nam Bộ -Tp.HCM, cũng như chưa đề cập đến các đặc 

trưng còn lại của nghệ thuật kịch nói như: khán giả, đạo diễn…Phạm Thị Hà trong luận 

án tiến sĩ Nghệ thuật học “Tính hiện đại trong kịch nói Việt Nam về đề tài lịch sử” 

(2014), đã cung cấp những lý luận chung về tính hiện đại trong văn học và nghệ thuật 

sân khấu. Tác giả đưa ra danh sách 38 kịch bản kịch nói Việt Nam về đề tài lịch sử và 

danh mục 18 vở diễn về đề tài lịch sử tại các liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn 

quốc. Trong đó có các kịch bản của tác giả đang sinh sống và làm việc tại Nam Bộ - 

Tp.HCM như: Lê Duy Hạnh (Độc thoại đêm, Hoàng hậu hai vua, Dời đô, Nỏ thần…), 

Lê Chí Trung (Đời luận anh hùng, Đêm của bóng tối,…). Tuy nhiên tác giả chưa đưa ra 
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được sự khác biệt về kịch nói về đề tài lịch sử được sáng tác và biểu diễn trên sân khấu 

Tp.HCM thì có gì khác biệt với kịch lịch sử được viết và dàn dựng trên sân khấu phía 

Bắc. Công trình cũng chưa đưa ra được những đặc trưng văn hóa Nam Bộ được phản 

ánh trong những vở kịch lịch sử trên các sân khấu tại Thành phố như thế nào, đây là 

điểm trống để nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu. Cao Thị Xuân Ngọc, trong luận án 

Tiến sĩ nghệ thuật học “Ảnh hưởng của thể hệ stanislavski với sân khấu Việt Nam” 

(2016), đã nêu, phân tích và khẳng định những giá trị của thể hệ Stanislavski - một yếu 

tố ảnh hưởng ngoại sinh - đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của sân khấu kịch 

Việt Nam. Tác giả cho rằng trong quá trình phát triển, sân khấu kịch Việt Nam đã chịu 

ảnh hưởng của nhiều yếu tố ngoại sinh, nhưng sâu đậm nhất là của Thể hệ Stanislavski. 

Dùng chính những lý thuyết của Stanislavski như: Lý thuyết về “Sân khấu hiện thực 

chủ nghĩa”, “Nghệ thuật biểu diễn hiện thực tâm lý”, “Hệ thống những bài học về đạo 

diễn”, “Biểu diễn thể nghiệm và thể hiện, “Đạo đức của người nghệ sĩ sân khấu”, tác 

giả đã mô tả và nêu lên những thành tựu của sân khấu kịch Việt Nam đã Việt hóa thành 

công Thể hệ này. Tác giả cũng cảnh báo tình trạng nghiệp dư hóa sàn diễn và cho rằng 

sân khấu kịch Việt Nam hiện nay cần được “học lại” bài học về thái độ cống hiến, tinh 

thần nghệ thuật của Thể hệ để sân khấu kịch Việt Nam tiếp tục phát triển chuyên nghiệp. 

1.1.2. Nghiên cứu về kịch nói ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Văn Khải công trình Nghệ thuật sân khấu Việt Nam: Hát bội, Cải lương, 

thoại kịch, thú xem diễn kịch (1970), tác giả đề cập đến sân khấu của miền Nam với các 

nội dung: giới thiệu về Hát bội, Cải lương, giai đoạn manh nha ra đời của thoại kịch (tân 

kịch). Đáng chú ý, ở chương thứ ba có nội dung đề cập đến hoạt động của các ban kịch 

như: Dân Nam, Tân Dân Nam, Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, Bích Sơn, Vũ Huân, Vũ 

Đức Duy… và một số gương mặt khả ái được yêu thích trên sân khấu kịch nói lúc bấy 

giờ như: Túy Phượng (ban kịch Tân Dân Nam), Thẩm Thúy Hằng (ban Thẩm Thúy 

Hằng), Kim Cương, Túy Hồng, Túy Hoa, Kiều Hạnh, Hương Xuân, Bạch Lan, Bạch 

Trường, Kiều Oanh, Bảy Ngọc, Phương Loan, Bích Thủy, Bích Sơn. Chương thứ tư tác 

giả bàn luận về Thú xem diễn kịch của người Sài Gòn nói riêng và người miền Nam ở 

các đô thị nói chung. Buổi đầu hình thành, kịch nói Nam Bộ non nớt trong học thuật, 

thiếu lý luận; các diễn viên kịch đầu tiên phần lớn là diễn viên Cải lương chuyển sang, 

hoặc là những ca sĩ. Giai đoạn này kịch nói chủ yếu diễn các tiết mục ngắn đan xen trong 

chương trình tạp kỹ. Trần Văn Giàu - Trần Bạch Đằng (chủ biên) với công trình Địa chí 
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Văn hóa Tp.HCM - tập III, Nghệ Thuật (1998), trong đó phần nghiên cứu về kịch nói 

đáng chú ý có các bài viết của Hoàng Như Mai giới thiệu những cột mốc đầu tiên về sự 

hình thành và phát triển của kịch nói tại Sài Gòn - Tp.HCM. Sau ngày 30/4/1975 sự bổ 

sung lực lượng nghệ sĩ từ chiến khu ra, từ ngoài Miền bắc vào cộng với các nghệ sĩ tại 

nội thành của Sài Gòn - Tp.HCM đã tạo nên một diện mạo mới cho sân khấu kịch nói 

tại nơi đây. Kịch Kim Cương được xem như một dấu ấn đặc biệt của kịch Nam Bộ trong 

tiến trình kịch nói tại Sài Gòn - Tp.HCM. Các mô hình/phương thức sân khấu: Sân khấu 

nhỏ, Sân khấu hài, cũng như tiến trình lịch sử của kịch nói trên vùng đất Sài Gòn - 

Tp.HCM là những nội dung chúng tôi sẽ kế thừa. Trần Trọng Đăng Đàn với công trình 

23 năm cuối của 300 năm văn hóa, nghệ thuật Sài gòn - Tp.HCM (1998), với 831 trang, 

gồm tập hợp các bài tiểu luận, phê bình, nghiên cứu của tác giả về nhiều vấn đề văn hóa 

nghệ thuật của Tp.HCM từ sau năm 1975 đến 1998. Đây là giai đoạn vàng son, sôi động 

bậc nhất của sân khấu Tp.HCM mà trong đó kịch nói đã trở thành một loại hình nghệ 

thuật đầu tàu, chủ đạo và được yêu thích nhất; Sự thành công của Sân khấu nhỏ 5B, ra 

đời của sân khấu XHH đầu tiên, cũng như thành công của những vở diễn trên sân khấu 

lớn với sức chứa hàng ngàn người như nhà hát Hòa Bình. Những thống kê về các đề tài, 

chủ đề mà sân khấu kịch nói Tp.HCM phản ánh trong giai đoạn này, mang đậm thực 

tiễn, đó cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ bởi kịch nói luôn phản ánh thực 

tiễn xã hội. Nguyễn Thị Minh Thái với công trình Sân khấu và tôi (1999), đã đề cập đến 

nghệ thuật sân khấu của nước nhà trong nhiều bài viết được tập hợp trong cuốn sách dày 

600 trang. Đáng chú ý là các bài viết về kịch nói ở Tp.HCM đã cung cấp một nguồn tư 

liệu quý giá là những: ghi nhận, phản ánh, nhận định sắc sảo về sân khấu kịch, kịch bản 

văn học, khán giả kịch ở thành phố trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 1999. Bên 

cạnh những thành công thì công trình cho thấy vẫn còn những trở lực mà trước hết là 

chất lượng nghệ thuật của kịch bản văn học và chất lượng các vở diễn. Lê Thị Thanh 

Thủy với luận văn Sân khấu nhỏ trong đời sống văn hóa ở Tp.HCM thời kỳ đổi mới 

(2003), tác giả đã giới thiệu được sự ra đời và phát triển của mô hình sân khấu nhỏ tại 

Tp.HCM giai đoạn từ năm 1984 đến năm 2003. Đã “hệ thống hóa” lý luận về sân khấu 

nhỏ, những đặc điểm và những hình thức quản lý của nó trong đời sống văn hóa Tp.HCM 

thời kỳ đổi mới. Trong đó tác giả có nhấn mạnh đến sự ra đời cũng như vai trò tiên 

phong của Sân khấu 5B đơn vị sân khấu XHH đầu tiên của cả nước đã có những đóng 

góp tích cực trong quá trình tạo nên một hình thức biểu diễn mới mang tên sân khấu nhỏ 
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tại Việt Nam. Trần Trọng Đăng Đàn Nghệ thuật sân khấu và đời sống văn hóa-sân khấu 

Việt Nam cho đến đầu thế kỷ XXI: Nghiên cứu và quan sát từ Sài Gòn -Tp.HCM (2004). 

Công trình nghiên cứu gồm 1049 trang với 6 nội dung chính: (1) Nghệ thuật sân khấu 

một cái nhìn tổng thể; (2) Nhận diện nghệ thuật sân khấu và đời sống văn hóa- sân khấu 

qua một số cuộc thi, hội diễn, liên hoan sân khấu; (3) Nhận diện nghệ thuật sân khấu và 

đời sống văn hóa - sân khấu qua một số vở diễn; (4) Nhận diện nghệ thuật sân khấu và 

đời sống văn hóa - sân khấu qua nghiên cứu những thành quả nghệ thuật; những nhận 

định, đánh giá; những quan điểm, quan niệm; những tâm tư nguyện vọng  của chính các 

nghệ sĩ sân khấu; (5) Những nét nổi bật trên bức tranh toàn cảnh đời sống văn hóa - sân 

khấu và nghệ thuật sân khấu Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI nhìn lại và đây cũng chính là 

phần kết luận của cuốn sách. (6) Phụ lục với III: gồm bảng tra cứu họ tên hoặc bút danh, 

nghệ danh; bảng tra cứu tên các Đoàn hát, Nhà hát, các đơn vị nghệ thuật, các cơ quan, 

tổ chức… là những nội dung công phu, giá trị. Trần Minh Ngọc với Sân khấu Tp.HCM 

- Tiềm năng và hội nhập (2006), đây là bài viết đăng trong công trình “Văn học nghệ 

thuật Tp.HCM trong bối cảnh hội nhập - toàn cầu hóa” NXB Văn nghệ (2006). Tác giả 

cho rằng kịch nói - nghệ thuật được tiếp nhận từ phương Tây nhưng vẫn mang trong 

mình những yếu tố truyền thống được tiếp thu bởi các loại hình Tuồng, Chèo chính vì 

vậy mà kịch nói không bị Tây hóa hoàn toàn. Diễn viên kịch nói Thành phố là những 

diễn viên tài năng, cộng với chất dân tộc và thủ pháp ước lệ trong các vở kịch đã khiến 

cho khán giả quốc tế thán phục. Công trình cũng đề cập đến các nội dung như: khán giả, 

vấn  đề đào tạo nghệ sĩ, lý luận phê bình, họa sĩ, đạo diễn, sự xuống cấp của sân khấu…và 

đây chính là những khó khăn trong vấn đề hội nhập của sân khấu Tp.HCM. Nguyễn Văn 

Thành với công trình Kịch nói Tp.HCM: một chặng đường lịch sử (2008), công trình 

gồm 5 chương. Chương đầu, công trình khái quát về kịch nói trong nền sân khấu Việt 

Nam. Chương hai và ba, khái quát về sự xuất hiện và phát triển của kịch nói ở Tp.HCM 

từ năm 1975-2000 đồng thời tập trung mô tả những sự kiện nổi bật của kịch nói thành 

phố thời gian này. Bên cạnh đó, tác giả cũng lý giải một số vấn đề liên quan đến thực 

tiễn phát triển mạnh mẽ của kịch nói XHH ở Tp.HCM và sự thành công của sân khấu 

nhỏ ở. Chương bốn, giới thiệu về các tác giả kịch bản tiêu biểu của Tp.HCM, trong đó 

có phân tích thành công phong cách nghệ thuật xây dựng kịch bản văn học của hai nhà 

viết kịch tiêu biểu đó là Lê Duy Hạnh và Ngọc Linh. Chương năm, có nội dung khái 

quát về công chúng của sân khấu kịch nói Tp.HCM. Trần Trọng Đăng Đàn Kịch Việt 
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Nam: Thưởng thức và bình luận (2011), gồm 48 bài viết gồm những bài tiểu luận, phê 

bình, bình luận, đánh giá, tổng hợp về các vấn đề liên quan đến sân khấu kịch nói, Cải 

lương và Hát bội ở Tp.HCM từ thập niên 80 của thế kỷ XX đến những năm đầu thế kỷ 

XXI. Cuốn sách có hơn 20 bài viết về kịch nói với những nhận định, đánh giá, phân tích 

về loại hình nghệ thuật này ở Thành phố, đồng thời dự báo kịch nói Tp.HCM sẽ gặp 

nhiều khó khăn nếu không thay đổi cách quản lý và trọng dụng nhân tài nghệ thuật. Tuy 

nhiên, do nghiên cứu từ 2005 về trước nên có những số liệu thống kê đến nay không còn 

phù hợp. Tháng 5/2012, Báo Sân khấu Tp.HCM kết hợp cùng trường Đại học Sân khấu 

- Điện Ảnh Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học Sân khấu kịch nói Tp.HCM - thực trạng 

và hướng phát triển. Kỷ yếu gồm nhiều bài tham luận của các nhà nghiên cứu sân khấu, 

các nhà quản lý, đạo diễn, diễn viên, tác giả, nhà báo đã nêu những khó khăn đang tồn 

tại của sân khấu kịch nói Tp.HCM. Nhóm giải pháp được đề xuất kiến nghị với các cấp 

lãnh đạo cần tạo cơ chế cho sân khấu kịch XHH phát triển, đầu tư cho sân khấu kịch 

công lập xứng tầm; vấn đề đào tạo lực lượng sáng tạo cho nghệ thuật kịch nói (đạo diễn, 

tác giả, họa sĩ) nhất là lực lượng diễn viên kế thừa. Công trình cho thấy thực trạng bấp 

bênh của sân khấu kịch nói Tp.HCM và vai trò quan trọng của những chủ thể sáng tạo, 

khán giả cũng như nhà quản lý trong việc phát triển kịch nói. Trần Minh Ngọc có bài 

viết “Sân khấu Tp.HCM một chặng đường nghệ thuật chuyên nghiệp” in trong Văn học, 

nghệ thuật Việt Nam hôm nay: mấy vấn đề trong sự phát triển (2013), bài viết đã chỉ ra 

những vấn đề thuộc dạng bản chất của sự phát triển của sân khấu kịch nói Tp.HCM từ 

những năm 90 của thế kỷ XX đến giai đoạn năm 2003. Bài viết giúp cho các nhà quản 

lý cũng như những người làm sân khấu kịch nói có cái nhìn toàn diện hơn về sự phát 

triển của kịch nói cũng như những khó khăn mà quá trình phát triển này đang gặp phải. 

Kế thừa những luận điểm này, chúng tôi sẽ làm rõ hơn và nhìn dưới góc độ văn hóa học 

để từ đó có những khuyến nghị về giải pháp trong phát triển kịch nói Thành phố trong 

tương lai. Nguyễn Thị Kim Liên trong luận án tiến sĩ Văn hóa học Công nghiệp nghệ 

thuật biểu diễn tại Tp.HCM (Qua khảo sát một số lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn) (2015), 

bên cạnh hệ thống lý thuyết về công nghiệp nghệ thuật biểu diễn, ở chương 3 tác giả đã 

tập trung phân tích thực trạng phát triển theo hướng công nghiệp như vấn đề phân khúc 

thị trường, sản phẩm và nguồn lực của một số loại hình nghệ thuật tại Tp.HCM như: âm 

nhạc, kịch nói và múa tại các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập. Những nội dung 

khảo sát này trong phạm vi: đội ngũ sáng tạo/sản xuất; sự phối hợp trong sáng tạo/sản 
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xuất; đầu tư cơ sở vật chất và khoa học công nghệ trong sáng tạo/sản xuất. Tuy nhiên 

do đề tài gồm nhiều lĩnh vực nên các nghiên cứu về kịch nói cũng mang tính khái quát, 

chủ yếu về tổ chức biểu diễn (liên quan đến khán giả nhiều hơn). Tháng 9 năm 2016 Ban 

tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của Văn học Nghệ 

thuật và Văn nghệ sĩ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định góp phần vào sự nghiệp giải phóng 

dân tộc và xây dựng đất nước”, kỷ yếu với 616 trang, chia thành 5 phần với các bài viết 

về các lĩnh vực của văn học nghệ thuật trên địa bàn Tp.HCM qua các thời kỳ. Phần 2 nói 

về lĩnh vực sân khấu với 12 bài viết, trong đó trong lĩnh vực kịch nói có các bài của các 

tác giả: Trần Minh Ngọc, Lê Văn Nghĩa, Lưu Trung Thủy đã đề cập đến các vấn đề: sự 

ra đời của sân khấu kịch XHH; sự đóng góp của các ông bà “bầu” tư nhân trong lĩnh vực 

kịch nói đã làm thay đổi lớn trong đời sống văn hóa nghệ thuật, trở thành niềm tự hào của 

cư dân Thành phố. Công trình còn có các bài viết giới thiệu hai tác giả tiêu biểu của Thành 

phố đó là Lê Duy Hạnh và Ngọc Linh. Lưu Trung Thủy trong luận án tiến sĩ chuyên ngành 

Văn học Việt Nam Kịch bản văn học trong sự phát triển của sân khấu kịch nói đương đại 

ở Tp.HCM (2017), Luận án có nội dung chính văn gồm 160 trang được chia thành 4 

chương, trong đó chương một và hai đề cập tới tình hình nghiên cứu kịch nói đương đại 

ở Tp.HCM. Tác giả đã đưa ra quan điểm: kịch bản văn học là thành phần quan trọng, là 

yếu tố cần cho một tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Xung đột của kịch bản 

văn học ở Tp.HCM mới chỉ dừng ở góc độ phản ánh và khơi gợi tình cảm cho công chúng, 

chưa thực sự thể hiện rõ nét vai trò tiên phong, nhạy cảm trước thời cuộc; chịu sự chi phối 

mạnh mẽ bởi nhu cầu giải trí của khán giả. Tính cách Nam Bộ được thể hiện thông qua 

lối sử dụng khẩu ngữ, phương ngữ Nam Bộ trong kịch bản. Tuy nhiên, công trình cũng 

chỉ đề cập đến kịch bản trên “văn bản” chứ không nghiên cứu tác phẩm biểu diễn trên sân 

khấu. Những kịch bản tác giả khảo sát, thống kê là những tác phẩm trên sân khấu kịch nói 

XHH không có của kịch nói công lập.  

Trần Yến Chi (chủ nhiệm), Sân khấu kịch Tp.HCM-Bản sắc và xu thế phát triển, 

Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, 2018. Công trình cho rằng sân khấu kịch nói 

XHH hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, chịu sự kiểm duyệt 

của cơ quan quản lý ở Tp.HCM và đã có những thành công vượt bậc, mỗi sân khấu có 

một phong cách, khuynh hướng nghệ thuật riêng. Theo nhu cầu khán giả của riêng mình 

các sân khấu đã biết lựa chọn dàn dựng các kịch bản sao cho phù hợp, trong đó nổi bậc 

là những đề tài, nội dung về cuộc sống đời thường, đậm chất Nam Bộ. Kịch nói ở 
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Tp.HCM mang những bản sắc riêng được tạo thành từ những đạo diễn luôn biết tìm tòi 

cái mới, cách tân trong dàn dựng; diễn viên với cách diễn bình dị, gần gũi, không lên 

gân; khán giả dễ cười, dễ khóc, dễ thích cái mới, chóng chán cái cũ. Dưới góc nhìn quản 

lý, công trình cũng đưa ra một số giải pháp để cho sân khấu XHH phát triển trong thời 

gian tới. Cao Tấn Lộc trong luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa đề tài Quản lý sân khấu 

kịch nói tại Tp.HCM từ năm 2007 đến nay (2019), (nhìn từ trường hợp các sân khấu 

XHH), đã đưa ra cái nhìn tổng thể hoạt động và thực trạng khó khăn của các sân khấu 

kịch nói tại Tp.HCM trong các mặt: cơ cấu tổ chức, tài chính, nhân sự, chương trình 

kịch mục, cơ sở vật chất (tại 3 đơn vị Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ, Sân khấu Idecaf, Sân 

khấu Thế Giới Trẻ - kịch gia đình). Tác giả cho rằng sở dĩ sân khấu kịch nói XHH thành 

công là do sự đóng góp quan trọng của các ông/bà bầu sân khấu nhất là việc trọng dụng 

nguồn lực con người (các nghệ sĩ: đạo diễn, diễn viên, họa sĩ…). Luận văn không đề 

cập đến sân khấu kịch nói công lập, cũng như yếu tố văn hóa Nam Bộ trong kịch nói ở 

Tp.HCM. Tháng 12 năm 2019, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội thảo Xu hướng vận 

động của văn học, nghệ thuật tại Tp.HCM hiện nay và định hướng phát triển, Với 35 

bài tham luận của nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà giáo, nhà báo,…đề cập đến 

thực trạng cũng như định hướng phát triển cho văn học, nghệ thuật Tp.HCM trong đó 

có nhiều bài viết đề cập đến sân khấu nói chung và kịch nói nói riêng. Bên cạnh việc 

nêu lên những giá trị đích thực của các tác phẩm văn học nghệ thuật trong đó có sân 

khấu kịch nói với cái cốt lõi chân - thiện - mỹ thì các bài viết còn đề cập đến những 

thách thức trong quá trình phát triển của nghệ thuật trong thời gian tới. Trước sự “đóng 

cửa” của các sân khấu kịch nói XHH nhiều tác giả đã thể hiện sự lo lắng cho mô hình 

đã một thời là điểm sáng của sân khấu cả nước.  

Bên cạnh đó, chúng tôi còn tiếp cận được rất nhiều tài liệu là các báo cáo, bài viết 

trên các báo, tạp chí khác: Tạp chí Sân Khấu, tạp chí Nghệ thuật biểu diễn, tạp chí Văn 

hóa nghệ thuật…Các báo: Sân khấu Tp.HCM, Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Thanh 

Niên, Người Lao Động, Giáo dục, Phụ Nữ... Bên cạnh các bài viết đánh giá cao sự cố 

gắng của sân khấu XHH thì phần lớn các bài viết nêu những khó khăn mà sân khấu 

XHH đang gặp phải về nhân lực, cơ sở vật chất, cơ chế chính sách, cũng như càng ngày 

càng có nhiều vở diễn kém chất lượng, khai thác đề giới tính của con người một cách 

lệch lạc, đề tài kinh dị, các bài viết đã gióng lên tiếng chuông cảnh báo về sự phát triển 
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thiếu bền vững của sân khấu kịch nói ở Tp.HCM trong thời gian qua và dự báo những 

khó khăn trong tương lai. 

1.1.3. Hồi ký của những nghệ sĩ hoạt động kịch nói ở Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Bảy Nam với hồi ký Trôi theo dòng đời (2009), nói 

về cuộc đời làm nghề gian truân, đầy thăng trầm cay đắng và vinh quang của NSND 

Bảy Nam - mẹ của “kỳ nữ” Kim Cương. Từ khi sinh ra cho đến những ngày cuối đời, 

NSND Bảy Nam luôn là tấm gương cho các thế hệ nghệ sĩ miền Nam xưa và nay. Bà 

thành công kể cả trong vai trò nghệ sĩ (diễn viên, tác giả), cho đến vai trò làm chủ (làm 

bầu), từ vai trò làm mẹ đến việc đối nhân xử thế ứng xử với đồng nghiệp. Là một nghệ 

sĩ sống và làm việc qua ba giai đoạn lịch sử - xã hội khác nhau: Pháp, Mỹ-Ngụy, XHCN 

với những cảm nhận của Bà đã giúp cho người đọc thấy được sự ảnh hưởng của kinh tế, 

văn hóa, xã hội và thể chế chính trị đối với sự phát triển của văn hóa, nghệ thuật. 

Thành Lộc - Nguyễn Thị Minh Ngọc trong Hãy cứ cho đi từ cõi đời này (2015), 

Hồi ký nói về cuộc đời làm nghề đầy tâm huyết, nhưng cũng nhiều trắc trở của NSƯT 

Thành Lộc. Xuất thân trong một gia đình hoạt động nghệ thuật truyền thống, là một 

trong những nghệ sĩ kịch nói nổi tiếng và có vị trí nhất định trong nền sân khấu ở 

Tp.HCM với nhiều vai diễn ấn tượng. Cuốn sách cũng nói về những trăn trở của nghệ 

sĩ với nghệ thuật và việc đưa lịch sử dân tộc lên sân khấu. Kim Cương với hồi ký Sống 

cho người - sống cho mình (2016) đã được đăng thành 12 kỳ trên báo Tuổi Trẻ Tp.HCM 

bắt đầu từ ngày 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2016. Hồi ký nói về cuộc đời đầy vinh quang 

nhưng cũng lắm trắc trở của “kỳ nữ Kim Cương” từ tình duyên, đến nghệ thuật và gia 

đình. Xuất thân trong một gia đình nổi tiếng, có truyền thống hoạt động trong nghệ thuật 

dân tộc Hát bội, Cải lương thế nhưng Kim Cương lại sớm được tiếp nhận những ảnh 

hưởng từ sân khấu kịch nói của phương Tây và thành công với thể loại này ở cả 4 vai 

trò: tác giả, diễn viên, đạo diễn và nhà quản lý. Hình tượng về người mẹ Nam Bộ trong 

các tác phẩm: Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Trà hoa nữ, Huyền thoại mẹ, Sắc hoa 

màu nhớ…của nghệ sĩ cho đến ngày nay vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng công 

chúng kịch nói. 
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1.1.4. Nghiên cứu về văn hóa Nam Bộ và Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1.1.4.1. Nghiên cứu về văn hóa Nam Bộ 

Nam Bộ là vùng đất “trẻ” của tổ quốc, nghiên cứu về văn hóa Nam Bộ đã thu hút 

sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. Trong đó chúng tôi chọn đọc các công trình sau 

để làm nền tảng cho nghiên cứu của mình. 

Huỳnh Lứa (chủ biên) với công trình Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ (1987) 

đã hệ thống quá trình khẩn hoang vùng đất Nam Bộ từ nửa cuối thế kỷ XVII đến năm 

1945. Nam Bộ đó là một vùng đất rộng lớn bao gồm Phủ Gia Định, Trấn Gia Định, 

Thành Gia Định và Nam Kỳ (Nam Kỳ Lục Tỉnh) tức gồm Đông Nam Bộ và Tây Nam 

Bộ ngày nay. Ngoài việc nêu lên những điều kiện về môi trường tự nhiên của vùng đất 

Nam Bộ, công trình còn hệ thống lại công cuộc khai phá vùng đất này qua các giai đoạn: 

các thế kỷ XII đến XVIII; Nửa đầu thế kỷ XIX; Dưới thời thuộc Pháp. Trong đó nổi bậc 

lên đó là vai trò chủ thể của người Việt, những cư dân với nhiều hoàn cảnh khác nhau 

trong xã hội. Nam Bộ là nơi nền kinh tế hàng hóa đã hình thành từ rất sớm, nhu cầu về 

giao thương buôn bán đã xuất hiện ngày càng nhiều và phát triển cao hơn trong các giai 

đoạn sau, đây chính là bối cảnh thuận lợi để kịch nói ra đời, hình thành và phát triển. 

Sơn Nam với Cá tính Miền Nam (1997), công trình gồm nhiều bài viết về con người, 

khí hậu, hoàn cảnh kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long; Văn minh miệt 

vườn. Trong đó những nội dung mà nghiên cứu sinh quan tâm và kế thừa trong luận án 

của mình đó chính là: người Miền Nam luôn có lòng yêu nước nồng nàn, ghét cái ác, 

yêu lương thiện, sẵn sàng đứng lên chống lại điều sai trái, phi lý; có nhu cầu cao trong 

việc giải trí, luôn “nhàn rỗi trong lúc khó khăn”, tạo điều kiện cho cái mới xuất hiện để 

thỏa mãn nhu cầu đó. Nhiều tác giả với công trình Nam Bộ Xưa và Nay (2007) gồm ba 

phần: giới thiệu về địa chí, địa danh của các tỉnh thành Nam Bộ; giới thiệu những nhân 

vật lịch sử nổi tiếng đã có những đóng góp nổi bật trong quá trình khẩn hoang, xây dựng 

và chống giặc ngoại xâm của vùng đất; giới thiệu tính cách, văn hóa của con người Nam 

Bộ,… Chúng tôi chọn lọc, vận dụng các nội dung nói về những thói quen và những nét 

đặc trưng trong văn hóa của người Việt ở Nam Bộ như tính chân thực, trung tín, cởi mở, 

bộc trực, tình cảm, xử sự với người không suy tính thiệt hơn để làm rõ thông qua minh 

chứng từ các tác phẩm kịch nói. Sự cởi mở trong văn hóa của người Việt ở Nam Bộ đã 

tạo điều kiện cho văn hóa nghệ thuật phát triển, cũng như quá trình giao lưu văn hóa 
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giữa người Kinh, Hoa, Khmer đã góp phần tạo nên cách xưng hô, cách dùng các phương 

ngữ, hay trong trang phục nhân vật, đạo cụ trên sân khấu kịch nói ở Tp.HCM.  

Trần Ngọc Thêm (2008), với bài viết Tính cách văn hóa người Việt Nam như một 

hệ thống tại Hội thảo “Nam Bộ thời kỳ cận đại” do bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp 

cùng Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ ngày 4/3/2008. Văn hóa Nam 

Bộ là sản phẩm tổng hợp của ba nhân tố chính: truyền thống văn hóa dân tộc Việt 

Nam tiếp biến với văn hóa phương Tây trong bối cảnh tự nhiên - xã hội Nam bộ. Theo 

đó tính cách người Việt Nam ở Nam Bộ có các đặc trưng cơ bản: Tính sông nước, Tính 

bao dung, Tính năng động, Tính trọng nghĩa, Tính thiết thực. Và theo tác giả hệ 

thống các đặc trưng này là cần và đủ để xác định tính cách văn hoá người Việt Nam ở 

Nam Bộ. Trần Thuận với công trình Nam Bộ - Vài nét lịch sử văn hóa (tập I-2014) theo 

chiều dài lịch sử, người Việt dù đến muộn hơn người Khmer, người Hoa nhưng đã có 

công lớn khi khai phá nhất là vùng đất đồng bằng sông Cửu Long. Sự cộng hưởng giữa 

các tộc người đã tạo ra một vùng đất Nam Bộ có lịch sử và văn hóa rất riêng so với cả 

nước và tạo nên những cá tính riêng của con người Nam Bộ. Nam Bộ là vùng đất tiếp 

thu nền văn minh phương Tây sớm nên lối sống Tây cũng xuất hiện. Kinh tế hàng hóa 

với sự giao thương quốc tế đã dẫn đến hình thành xã hội đô thị với tầng lớp thị dân có 

những nhu cầu về văn hóa, giải trí… Trần Ngọc Thêm (chủ biên) Văn hóa người Việt 

vùng Tây Nam Bộ (2017) là công trình đầu tiên nghiên cứu khá đầy đủ về văn hóa người 

Việt vùng Tây Nam Bộ. Công trình cho rằng Tây Nam Bộ hay đồng bằng Sông Cửu 

Long mang tính đại diện khá cao cho cả Nam Bộ nói chung. Công trình gồm 5 chương 

với 887 trang đã nghiên cứu chi tiết các nội dung: chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

của việc nghiên cứu văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ; chương II: Văn hóa nhận 

thức và văn hóa tổ chức của người Việt vùng Tây Nam Bộ; chương III: Văn hóa ứng xử 

với môi trường tự nhiên của người Việt vùng Tây Nam Bộ; chương IV: Văn hóa ứng xử 

với môi trường xã hội của người Việt vùng Tây Nam Bộ. Đặc biệt ở chương V: Các đặc 

trưng tính cách văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ đã nêu và phân tích một cách có 

khoa học rằng người Việt vùng Tây Nam Bộ mang các tính cách riêng như: Tính sông 

nước, Tính trọng nghĩa, Tính bộc trực, Tính bao dung, Tính thiết thực, Tính mở thoáng, 

Tính hệ thống trong cấu trúc nội tại, trong không gian và trong thời gian. Trong đó các 

nội dung mà chúng tôi sẽ kế thừa để làm sáng tỏ cho công trình của mình đó là: Tính 

sông nước, Tính bao dung, Tính thiết thực, Tính mở thoáng bởi đây chính là những đặc 
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điểm văn hóa có thể đại diện cho cả vùng Nam Bộ. Phan Huy Lê (chủ biên) với hai công 

trình Vùng đất Nam Bộ - quá trình hình thành và phát triển (Tập I và tập II- 2017). Từ 

nội dung đồ sộ của hai công trình trên, nghiên cứu sinh rút ra những nội dung có liên 

quan đến luận án để kế thừa và làm rõ các nội dung sau: Không gian Nam Bộ (bao gồm 

Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) là một không gian lịch sử - văn hóa đa dạng và năng 

động, trong đó Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn đóng vai trò trung tâm của trong quá trình 

Nam Bộ hội nhập với khu vực và thế giới qua các thời kỳ. Đây là trung tâm mở của một 

vùng đất mở, nơi đón nhận giao lưu của Đông-Tây, Bắc-Nam, là nơi xuất hiện tầng lớp 

thị dân có nhu cầu cao về giải trí và yêu nghệ thuật, chuộng cái mới. Trong các giai đoạn 

lịch sử nhất là trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ thì văn hóa nghệ thuật luôn chịu 

ảnh hưởng bởi các chính sách từ chính quyền thống trị.  

Ngoài ra nghiên cứu sinh cũng đã đọc các tài liệu quý giá trong bộ sách này như: 

Trương Thị Kim Chuyên (chủ biên) Vùng đất Nam Bộ - Điều kiện tự nhiên, môi trường, 

sinh thái (tập I-2017), Ngô Văn Lệ (chủ biên) Vùng đất Nam Bộ - Đặc trưng tín ngưỡng, 

tôn giáo và sinh hoạt văn hóa (tập VII-2017), Võ Văn Sen (chủ biên) Vùng đất Nam Bộ  

- Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới (tập I-2017),…  

1.1.4.2. Nghiên cứu về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 

Vương Hồng Sển với công trình Sài Gòn Tạp pín lù (1997), với những nội dung 

nổi bậc đó là những “thú ăn chơi” của người Sài Gòn nói riêng và người Nam Bộ nói 

chung. Trong quá trình “ăn chơi” đã tạo nên những tiền đề cho Nhạc tài tử, Cải lương 

ra đời ở phương Nam. Do ảnh hưởng của nhiều cư dân đến từ nơi khác, nhất là khi người 

phương Tây có mặt thì người Sài Gòn đã tiếp nhận “văn minh” của phương Tây. Trong 

đó nội dung mà nghiên cứu sinh tập trung nghiên cứu sâu hơn đó là người Sài Gòn đã 

mê xem hát và bày trò ra cho mọi người xem hát từ rất sớm, đó cũng chính là cơ sở cho 

nhiều loại nghệ thuật ra đời, trong đó có kịch nói. Điều này cho thấy người Sài Gòn - 

Tp.HCM nói riêng và Nam Bộ nói chung yêu nghệ thuật, thích giải trí, chính họ sau này 

sẽ là những khán giả, là những ông/bà chủ của sân khấu. Trần Văn Giàu - Trần Bạch 

Đằng (chủ biên) trong công trình Địa chí Văn hóa Tp.HCM (tập I: Lịch sử, tập III: Nghệ 

thuật) (1998), đã khắc họa được quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn 

- Tp.HCM từ điều kiện tự nhiên, địa lý, tộc người, lịch sử trong suốt 300 năm hình thành 

và phát triển. Theo đó, đến cuối thế kỷ XVIII, Sài Gòn đã trở thành một trung tâm của 

cả vùng Nam Bộ từ vị trí địa lý, lịch sử, kinh tế, thương mại, văn hóa, tộc người và là 
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nơi diễn ra quá sự giao lưu, tiếp biến văn hóa mạnh mẽ nhất của toàn vùng. Người Sài 

Gòn - Tp.HCM luôn luôn tiếp nhận cái mới một cách có chọn lọc, trong đó có lĩnh vực 

văn hóa, nghệ thuật. Trong quá trình chọn lọc đó, nhiều loại hình nghệ thuật mới đã ra 

đời trên vùng đất này trong đó có kịch nói. Trong tập III có các bài viết giá trị về sự ra 

đời và phát triển của kịch nói ở Sài Gòn-Tp.HCM từ lúc có mặt tại vùng đất này với các 

suất diễn tại nhà hát Tây, đến phong trào diễn kịch lịch sử trong học sinh - sinh viên Sài 

Gòn thời kháng chiến, đến sự phát triển của kịch nói Thành phố những năm sau 1975 

đến 1998. Nguyễn Phan Quang có công trình Góp thêm tư liệu Sài Gòn - Gia Định từ 

1859-1945 (1998) nêu lên quá trình hình thành, phát triển của đô thị Sài Gòn và những 

thay đổi về kinh tế xã hội khi thực dân Pháp xâm lược đến 1945. Chúng tôi tâm đắc các 

nội dung liên quan đến quá trình tộc người được minh chứng cụ thể bởi các bảng thống 

kê dân số của các thời kỳ, những thay đổi liên quan đến cơ cấu tộc người ảnh hưởng đến 

sở thích, nhu cầu hưởng thụ văn hóa. Nó liên quan đến vấn đề nghiên cứu trong luận án 

đó là kịch nói sẽ được dân tộc Việt (Kinh) lựa chọn, yêu thích hơn so với các dân tộc 

khác. Vương Hồng Sển có công trình Sài Gòn năm xưa (2004), làm rõ nguồn gốc xuất 

xứ tên “Sài Gòn”, đây là vùng đất được các dân tộc Việt, Khmer, Hoa đã cùng khai 

hoang (khi người Phù Nam không còn nữa). Tài liệu này khẳng định thời gian Pháp tiến 

hành xây dựng và khánh thành Nhà hát Tây (nay là Nhà hát Tp.HCM) là ngày 01 tháng 

01 năm 1900, cũng như trước đó vào năm 1863 đã có các đoàn hát Tây đã qua Sài Gòn 

biểu diễn. Điều này khẳng định kịch nói một trong những loại hình nghệ thuật của 

phương Tây đã có mặt ở Sài Gòn sớm nhất trong cả nước và đã được người Sài Gòn 

“chọn lựa” đón xem. Nguyễn Minh Hòa với công trình Tiềm năng cho kỳ tích sông Sài 

Gòn (2008), đã giới thiệu Tp.HCM là nơi đa dạng văn hóa nhất trong cả nước, là nơi 

xuất hiện sớm nhất của nền kinh tế thị trường, nơi tiếp nhận những thành tựu khoa học 

tiên tiến hiện đại của phương Tây từ rất sớm. Những nội dung của công trình mà nghiên 

cứu sinh sẽ kế thừa đó là: Đa dạng văn hóa - xã hội trong tiến trình phát triển đô thị; đa 

dạng văn hóa-xã hội trong bối cảnh ở Sài Gòn - Tp.HCM; vai trò của kinh tế thị trường 

trong tiến trình phát triển xã hội ở Sài Gòn - Tp.HCM; những đặc điểm của kinh tế thị 

trường ở Thành phố. Kế thừa để làm rõ luận điểm: Sài Gòn - Tp.HCM là một trung tâm 

của cả Nam Bộ, sự đa dạng văn hóa và quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa diễn ra mạnh 

mẽ nhất nên đây sẽ là yếu tố để kịch nói ra đời và phát triển. Nguyễn Thị Hậu với công 

trình Sài Gòn bao giờ cũng thế (2017), với những bài viết cập nhật mới về “Đặc điểm 



25 

văn hóa - lịch sử và tính cách con người Sài Gòn-Tp.HCM” với đúc kết: người Sài Gòn 

mang những đặc trưng văn hóa chung cho cả Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Sài Gòn 

là đô thị sông nước, là trung tâm kinh tế, là đô thị của sự đa dạng văn hóa, được quy 

hoạch và xây dựng theo đô thị phương Tây. Tính cách điển hình: người Sài Gòn năng 

động nhưng không bon chen; sôi nổi nhưng không ồn ào; bình thản nhưng nghĩa hiệp, 

trượng nghĩa, tôn trọng cá nhân - thích làm từ thiện, không định kiến dễ dàng chấp nhận 

cái mới… Trần Nhật Vy với cuốn Sài Gòn chốn chốn rong chơi (2018), công trình tập 

trung giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn - Tp.HCM. Nội dung về lịch 

sử “Rạp hát ở Sài Gòn” tác giả thống kê dường như đầy đủ số lượng, công năng, hoạt 

động và kể cả những sự kiện lịch sử liên quan đến các rạp hát ở Sài Gòn. Từ thông tin 

rạp hát được xây đầu tiên là ở Chợ Lớn năm 1866 đến thống kê sau 1975 toàn Sài Gòn 

có 44 rạp hát (dành cho diễn Cải lương, chiếu phim) nhưng đến 2010 chỉ còn 9 rạp hát 

và 22 rạp chiếu phim. Nhiều rạp hát được các ông chủ tư nhân xây dựng như Nguyễn 

Văn Hảo (xây rạp Nguyễn Văn Hảo), Nguyễn Thành Niệm (xây rạp Hưng Đạo)… để 

thấy rằng người Sài Gòn yêu nghệ thuật và sẵn sàng đầu tư cho nghệ thuật, đó cũng là 

cách thể hiện mình của người Sài Gòn. 

1.1.5. Đánh giá chung tổng quan về tình hình nghiên cứu  

1.1.5.1. Đánh giá tài liệu nghiên cứu về nghệ thuật sân khấu và kịch nói, kịch nói ở 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Hệ thống tài liệu nghiên cứu về kịch nói với các nội dung liên quan đến sự hình 

thành, phát triển và các trào lưu sân khấu qua từng giai đoạn của kịch nói thế giới, kịch 

nói Việt Nam nói chung và kịch nói ở Sài Gòn - Tp.HCM nói riêng đã cung cấp cho 

nghiên cứu sinh một cái nhìn tổng thể về nghệ thuật kịch nói để tiếp tục kế thừa. Trong 

đó đáng chú ý là các nội dung:  

Kịch nói thế giới ra đời từ thời Hy Lạp - La Mã cổ đại, nhưng với tính chất “toàn 

cầu” sự năng động trong phản ánh xã hội, linh hoạt trong hình thức thể hiện, kịch nói đã 

nhanh chóng lan tỏa đến khắp thế giới, trong đó có Việt Nam mà nơi đầu tiên đó là Sài 

Gòn - Tp.HCM. Kịch nói du nhập vào Việt Nam theo hai con đường đó là “nhà trường” 

và “nhà hát”. Việc giáo dục trong nhà trường bằng các kịch bản kịch nói phương Tây đã 

tạo điều kiện cho tầng lớp trí thức Tây học có cơ hội tiếp cận với loại hình này và chính 

họ là những người đầu tiên sáng tạo nên kịch nói ở Việt Nam; việc xây nhà hát và đưa 

các Đoàn nghệ thuật kịch (kịch nói, nhạc kịch) sang biểu diễn đã chính thức đưa loại 
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hình này có mặt tại Việt Nam, trong đó có Sài Gòn - Tp.HCM. Nội dung này sẽ được 

kế thừa, làm rõ (chủ yếu) ở chương I, chương II của công trình. 

Kịch nói ở Việt Nam nói chung và Sài Gòn - Tp.HCM nói riêng chịu ảnh hưởng 

từ kịch nói thế giới, từ các trường phái nghệ thuật, xu hướng sáng tác, về phong cách 

biểu diễn, nhất là ảnh hưởng từ kịch nói của nước Nga - Xô Viết. Riêng kịch nói ở Sài 

Gòn-Tp.HCM còn chịu ảnh hưởng từ văn hóa nghệ thuật đậm chất giải trí của Mỹ. Kịch 

nói Việt Nam còn mang những yếu tố dân tộc, điều đó thể hiện rõ trong sự ảnh hưởng 

của các loại hình nghệ thuật dân tộc như Cải lương, Hát bội với kịch nói ở Tp.HCM. Đó 

cũng chính là một trong những yếu tố làm cho kịch nói ở Tp.HCM có những đặc điểm 

khác biệt với kịch nói ở Miền Bắc. Nội dung này sẽ được kế thừa, làm rõ (chủ yếu) ở 

chương II, chương III của công trình. 

Tp.HCM là nơi có các Nhà hát kịch nói XHH đầu tiên trong cả nước, hiện nay 

tồn tại cả hai hình thức kịch nói công lập và kịch nói XHH (bán công lập và tư nhân). 

Kịch nói Tp.HCM đã có một đội ngũ sáng tạo: tác giả, diễn viên, đạo diễn, họa sĩ …đông 

đảo, giỏi nghề, họ trưởng thành từ nhiều nguồn khác nhau: lực lượng nghệ sĩ tại chỗ, từ 

Miền Bắc về, trong vùng kháng chiến ra, từ các trường đào tạo nghệ thuật sau ngày đất 

nước thống nhất. Khán giả Thành phố yêu kịch nói nhưng phần lớn chưa được đào tạo 

bài bản, họ thích các tác phẩm mang tính giải trí, hài hước, gần gũi với cuộc sống đời 

thường. Kịch nói đã từng có một thời phát triển “hoàng kim” rực rỡ sau ngày đất nước 

giải phóng với những kịch bản xuất sắc, đậm chất Nam Bộ thu hút đông đảo khán giả, 

trong đó đáng chú ý là kịch Kim Cương. Nhưng, từ 1997 đến nay kịch nói ở Tp.HCM 

đang tồn tại nhiều bất cập, báo hiệu sự phát triển không ổn định của thể loại sân khấu 

này. Một số nghệ sĩ giỏi nghề của kịch nói Tp.HCM xuất thân từ gia đình hoạt động 

trong lĩnh vực truyền thống như Hát bội, Cải lương và họ đề cao giá trị về đạo đức làm 

nghề, họ quan niệm “đạo hát” chứ không phải “nghề hát”. Sự tác động của thể chế chính 

trị mà cụ thể là từ những nhà quản lý trực tiếp trong lĩnh văn hóa nghệ thuật đối với đội 

ngũ sáng tạo mang tính hai mặt, nếu quản lý tích cực sẽ góp phần thúc đẩy tài năng nghệ 

thuật phát triển và kích thích sự cống hiến của nghệ sĩ cho xã hội và ngược lại. Những 

nội dung này đã góp phần làm cơ sở cho việc nghiên cứu các nội dung ở chương II, 

chương III và chương IV của luận án.  

Tuy nhiên, các công trình trên phần lớn có thời gian nghiên cứu trong giai đoạn 

trước nên có những nhận định và nhận xét không còn phù hợp. Các giải pháp được đưa 
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ra còn mang tính nhỏ lẻ, theo từng lĩnh vực hoạt động chưa mang tính toàn diện. Đáng 

chú ý là chưa có những giải pháp dành cho kịch nói ở Tp.HCM dưới góc nhìn văn hóa 

học. Đặc điểm của văn hóa Nam Bộ được thể hiện như thế nào thông qua kịch nói từ đề 

tài, nội dung tác phẩm, chủ thể (sáng tạo, thưởng thức), vai trò quản lý cũng là những 

khoảng trống trong các công trình trên. Và do đó những kết quả những nội dung nghiên 

cứu ở chương III và chương IV sẽ là đóng góp mới của luận án. 

1.1.5.2. Đánh giá tài liệu nghiên cứu về văn hóa Nam Bộ và Sài Gòn-Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Những tài liệu trên giúp chúng tôi rút ra được những nội dung chính để kế thừa 

và phát triển trong luận án: 

Nam Bộ bao gồm Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ là một vùng đất cuối của tổ 

quốc Vùng đất này gồm nhiều cơ tầng văn hóa xếp chồng lên nhau. Sự cộng cư hơn 300 

năm giữa các dân tộc Việt, Khmer, Hoa… đã ảnh hưởng đến quá trình giao lưu và tiếp 

biến văn hóa điều đó thể hiện trong nghệ thuật nói chung và kịch nói nói riêng, nhất là 

trong sáng tác và biểu diễn. 

Sài Gòn - Tp.HCM trung tâm kinh tế, thương mại, xã hội, chính trị quan trọng 

nhất của cả vùng Nam Bộ, sớm tiếp nhận văn hóa phương Tây để rồi những loại hình 

nghệ thuật mới ra đời trên vùng đất này trong đó có kịch nói. Kinh tế thị trường hình 

thành rất sớm, nhu cầu của con người nhanh chóng được đáp ứng, trong đó có nhu cầu 

văn hóa, nhu cầu giải trí, đó cũng là nền tảng để cho nhiều hình thức sở hữu tư nhân ra 

đời (hình thức bầu sô trước đây và sân khấu XHH sau này).  

Mặt khác, nền văn minh sông nước, văn minh miệt vườn, sự giao thoa văn hóa 

của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, cộng với quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa 

diễn ra mạnh mẽ đã tạo cho người Nam Bộ, mà trung tâm là Sài Gòn - Tp.HCM, mang 

những cá tính Nam Bộ không giống với bất cứ nơi nào khác đó là: Lòng yêu nước nồng 

nàn; Trọng nghĩa, khinh tài; Năng động nhưng không bon chen; Tôn trọng cá nhân, thích 

sáng tạo, không định kiến và dễ dàng chấp nhận cái mới; Thích kinh doanh kể cả trong 

nghệ thuật. Họ là những người: hiếu khách, bộc trực thẳng thắn, ăn nói đơn giản, gần 

gũi, yêu nghệ thuật, thích giải trí nhẹ nhàng hơn triết lý. Văn hóa Sài Gòn - Tp.HCM có 

thể mang những đặc trưng đại diện cho văn hóa Nam Bộ, bởi “Quá trình lịch sử và hoàn 

cảnh xã hội đã tạo nên tính cách “người Sài Gòn” có thể là đại diện cho “người Nam 

Bộ” (Nguyễn Thị Hậu, 2015). Trên nền tảng của văn hóa truyền thống Việt Nam, văn 
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hóa Nam Bộ mang những đặc điểm cơ bản đó là: Tính sông nước, Tính dung hợp, 

Tính linh hoạt. 

Tiếp thu những luận điểm này để thấy rằng quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa, 

cộng với tính cách văn hóa của con người Nam Bộ với trung tâm là Sài Gòn-Tp.HCM 

là cơ sở để cho kịch nói Sài Gòn - Tp.HCM hình thành, phát triển, cũng như sẽ mang 

những đặc điểm riêng không giống với kịch nói ở nơi khác kể cả trong sáng tạo, thưởng 

thức, cũng như trong quản lý. Tuy nhiên, các công trình trên chưa đề cập đến nội dung 

những đặc điểm văn hóa Nam Bộ được thể hiện cụ thể như thế nào trong kịch nói ở Sài 

Gòn - Tp.HCM. 

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.2.1. Các khái niệm liên quan đến đề tài  

a) Nghệ thuật và nghệ thuật sân khấu 

Theo Đại từ điển tiếng Việt thì “Nghệ thuật: là một hình thái ý thức xã hội đặc 

biệt, dùng hình tượng sinh động, cụ thể và gợi cảm để phản ánh hiện thực và truyền đạt 

tư tưởng tình cảm” và cũng theo công trình này thì “sân khấu: sàn diễn dùng cho diễn 

viên biểu diễn; Nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu; Nghệ thuật sân khấu (nói tắt)”. Như 

vậy sân khấu là loại hình nghệ thuật được trình diễn trên một sàn diễn (Hoàng phê, 1988, 

tr.703). Theo A.A.Radugin thì “sân khấu là một bộ môn nghệ thuật, cơ sở chủ yếu của 

nó là hành động do từng tập thể sáng tạo thực hiện. Tính tổng hợp của nghệ thuật sân 

khấu bao gồm nội dung của tác giả kịch bản, cách dàn dựng của đạo diễn, kèm thêm 

phần tham gia của âm nhạc và trang trí. Nghệ thuật sân khấu thâu tóm rất nhiều thể loại 

khác nhau của nghệ thuật biểu diễn: kịch, balê, opera hay câm” (A.A.Radugin, 2002, 

tr.396). 

Phạm Duy Khuê đưa một khái niệm khác: “Nghệ thuật là một lĩnh vực hoạt động 

nghệ thuật đặc biệt của con người, được phân biệt dựa theo đối tượng phản ánh chủ yếu, 

dựa theo tính chất và kiểu loại hình tượng, theo phương thức thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ 

của con người, theo chất liệu và theo quy luật xây dựng hình tượng nghệ thuật đặc trưng 

của mình” (Phạm Duy Khuê, 2016, tr.293). Loại hình nghệ thuật này đặc biệt ở chỗ nó 

lấy ngay chính bản thân con người làm vật liệu để xây dựng hình tượng nghệ thuật. Mỗi 

nghệ sĩ, do sự thấu cảm, và suy nghĩ của mình mà có những cảm hứng sáng tạo hết sức 

độc đáo, rất riêng không giống với ai khác. Những suất diễn sau đó sự sáng tạo, rung 

cảm trong từng khoảnh khắc của người nghệ sĩ không thể nào lập lại với xuất diễn đã 
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qua, dù cùng nhân vật, cùng một câu thoại, một hành động sân khấu: đó chính là những 

đặc trưng của nghệ thuật sân khấu. Sân khấu đã tồn tại và phát triển hàng ngàn năm cùng 

với nó là nghệ thuật biểu diễn của diễn viên, nghệ thuật dàn cảnh của đạo diễn và tổng 

hòa các yếu tố của văn chương, âm nhạc, hội họa, điêu khắc,…trong sân khấu kết hợp 

yếu tố không gian và thời gian, có cả tĩnh lẫn động.  

Từ những phân tích trên ta có thể rút ra rằng: Sân khấu là một bộ môn nghệ thuật 

tổng hợp, cơ sở của nó chủ yếu hành động do từng tập thể sáng tạo thực hiện. Tính tổng 

hợp của nghệ thuật sân khấu bao gồm nội dung của tác giả kịch bản, cách dàn dựng của 

đạo diễn, việc sử dụng âm nhạc, hội họa, điêu khắc, múa, điện ảnh… và biểu diễn của 

diễn viên, cùng với sự tham gia trực tiếp của khán giả. 

Ở Việt Nam có các loại hình Nghệ thuật sân khấu dân gian (truyền thống) như: 

tuồng, chèo, cải lương, dân ca kịch bài chòi, hát bội..vv.... Kịch nói là một loại hình sân 

khấu của phương Tây được du nhập vào Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 

b) Kịch nói  

“Kịch: một trong ba loại hình của văn học (bên cạnh tự sự, trữ tình), kịch vừa 

thuộc về sân khấu vừa thuộc về văn học: nó là cơ sở đầu tiên của vở diễn, vừa được cảm 

thụ bằng việc đọc. Kịch được hình thành trên cơ sở sự tiến triển của các diễn xướng 

mang tính sân khấu…cơ sở của kịch là những mâu thuẫn xã hội. Nét chủ đạo của kịch 

là kịch tính” (Lại Nguyên Ân, 2017, tr.201). Kịch nói (drama) là một thể loại của nghệ 

thuật sân khấu ra đời tại Phương Tây từ rất sớm, thời Hy Lạp - La Mã cổ đại đã bắt đầu 

có những tác phẩm Ca kịch, Nhạc kịch và sau đó là kịch nói biểu diễn phục vụ công 

chúng. “Từ xa xưa sân khấu đã có những vở diễn lôi cuốn hàng ngàn người xem. Thời 

Hy Lạp, La Mã, công chúng được xem biểu diễn không mất tiền, lại còn được nhà nước 

cho ăn để có thì giờ xem kịch” (Trần Minh Ngọc, 1993, tr.7). Đặc trưng của kịch là phản 

ánh cuộc sống bằng hành động kịch. Thông qua các xung đột tính cách xảy ra trong quá 

trình xung đột xã hội, được khái quát và trình bày trong một cốt truyện chặt chẽ với độ 

dài thời gian biểu diễn không lớn lắm (trên dưới 3 tiếng đồng hồ cho một vở diễn), có 

thể chia thành các thể tài: Bi kịch, Hài kịch, Bi hài kịch, v.v…Tùy theo thời lượng biểu 

diễn khác nhau có thể chia thành: Kịch dài, Kịch vừa, Kịch ngắn. Kịch có các loại như 

kịch hát hoặc ca kịch (tức có yếu tố kịch kết hợp với ca), nhạc kịch (kịch kết hợp với âm 

nhạc), kịch múa hay vũ kịch (kịch kết hợp với múa), kịch câm hay kịch hình thể (kịch 

không lời kết hợp với động tác, hình thể) còn kịch nói là khái niệm dùng để chỉ một thể 
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loại của kịch lấy ngôn từ làm chất liệu thể hiện. Trong ngôn ngữ trình diễn của kịch nói, 

ngôn từ là yếu tố chủ yếu quan trọng bên cạnh đó là các yếu tố hành động gồm hành 

động bên ngoài là cử chỉ, điệu bộ, tư thế, dáng đi, dáng đứng và hành động bên trong 

hay còn gọi là hành động tâm lý của nhân vật. Kịch nói là tên gọi “đã quen dùng ở nước 

ta và gần như đã trở thành tên gọi chính thức cho cả thể loại sân khấu này nhằm phân 

biệt với thể loại ca kịch truyền thống ở nước ta là Tuồng, Chèo, Cải lương. Kịch nói là 

loại hình sân khấu mà đài từ1 dùng bằng văn vần hay văn xuôi, phương thức biểu diễn 

đài từ là dùng lời nói (hoặc ngâm nếu là văn vần). Yếu tố ca nhạc trong kịch nói là rất 

thứ yếu, nếu có” (Phan Kế Hoành, Vũ Quang Vinh, 1982, tr.6).  

Tóm lại kịch nói (hiểu theo nghĩa là vở diễn trên sân khấu), là một thể loại của 

nghệ thuật sân khấu, phản ánh những xung đột của cuộc sống hoặc cá nhân thông qua 

hành động nhân vật và ngôn từ đối thoại. Ngoài đặc tính tổng hợp thì kịch nói bao gồm 

đầy đủ các thành phần cơ bản của sân khấu như: tác giả, đạo diễn, diễn viên, khán giả. 

Như vậy, kịch nói ở Sài Gòn - Tp.HCM là loại hình biểu diễn của Việt Nam, là 

kết quả của sự dung hợp nghệ thuật sân khấu phương Tây và nghệ thuật sân khấu cổ 

truyền Việt Nam do các thế hệ nghệ sĩ (tác giả, đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ…) 

dày công tạo dựng để phục vụ cho công chúng Tp.HCM và cả nước. Trong nội dung, 

hình thức và phong cách nghệ thuật kịch nói ở Sài Gòn - Tp.HCM mang những đặc điểm 

văn hóa Nam Bộ, những yếu tố này bị ảnh hưởng, tác động bởi các điều kiện tự nhiên, 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Nam Bộ - Sài Gòn - Tp.HCM qua các giai đoạn 

lịch sử. Và những đặc điểm của văn hóa Nam Bộ được thể hiện trong kịch nói ở Tp.HCM 

sẽ làm cho nó mang những điểm khác biệt so với kịch nói ở địa phương khác. 

c) Vùng văn hóa Nam Bộ  

Theo Ngô Đức Thịnh (2004) vùng văn hóa “là một vùng lãnh thổ có những tương 

đồng về hoàn cảnh tự nhiên, dân cư sinh sống ở đó từ lâu đã có những mối quan hệ 

nguồn gốc và lịch sử, có những tương đồng về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, giữa 

họ đã diễn ra những giao lưu, ảnh hưởng qua lại, nên trong vùng đã hình thành những 

đặc trưng chung, thể hiện trong sinh hoạt văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của cư 

dân, có thể phân biệt với vùng văn hóa khác” (Ngô Đức Thịnh, 2004, tr.64). Văn hóa 

của mỗi dân tộc được hình thành trong quá trình lịch sử gắn liền với môi trường xã hội 

nhất định và trong địa lý cụ thể. Vùng văn hóa Nam Bộ (bao gồm cả Đông Nam Bộ và 

                                                           
1 Từ chuyên môn có nghĩa là nghệ thuật sử dụng diễn đạt ngôn ngữ trong diễn xuất của mỗi diễn viên 
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Tây Nam Bộ) đã từng trải qua các giai đoạn biến chuyển về mặt lịch sử - xã hội và từ 

khi nhà Nguyễn xác lập đến nay đã hơn 300 năm, đa thành phần dân tộc trong đó người 

Việt là chủ thể chính, đa tôn giáo - tín ngưỡng. Về kinh tế - chính trị đây là vùng đất 

thuận lợi để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, kinh tế đối ngoại. Sài Gòn - Tp.HCM 

đóng vai trò là một trung tâm về kinh tế, giao thương và là trung tâm chính trị của toàn 

vùng Nam Bộ. 

d) Đặc điểm văn hóa Nam Bộ 

Đặc điểm: Theo Hoàng Phê (1988) thì Đặc điểm là nét riêng biệt (tr.314). Như 

vậy, đặc điểm là nét riêng, nổi bật riêng biệt của một sự vật, chủ thể, đối tượng để có 

thể so sánh bản chất, tính trạng với đặc điểm của chủ thể, sự vật, đối tượng khác. 

Đặc điểm văn hóa: Theo từ điển Bách khoa Văn hóa học thì Đặc điểm văn hóa 

là “Những nét tính chất đã định hình của một nền văn hóa, thường là những nét tiêu biểu 

nào đó của nền văn hóa đó. Việc xác lập thứ gì là “đặc điểm” của một nền văn hóa 

thường dựa trên nhiều căn cứ 1) dựa trên hình thái tồn tại…;2) dựa trên nét chủ yếu 

trong nghi thức và cách thực hiện…;3) dựa trên nét tiêu biểu là cách thức tổ chức…;4) 

dựa trên tầm vóc tri thức của con người…;5) dựa trên các đặc điểm về năng lượng 

học…” (A.A.Radugin, 2002, tr.133). 

Văn hóa của một cộng đồng dân tộc chính là những giá trị mà dân tộc đó đã sản 

sinh ra trong suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng dân tộc đó 

gắn với những điều kiện lịch sử, tự nhiên của một vùng địa lý cụ thể. Vì vậy văn hóa 

mang những đặc điểm riêng biệt từ đó phân biệt được cộng đồng này với cộng đồng 

khác. Văn hóa Việt Nam có những nét mang tính đặc trưng phổ biến của văn hóa nhân 

loại nói chung và có những đặc điểm đặc thù của người Việt Nam. Những đặc điểm cơ 

bản riêng biệt này được hình thành, đúc kết, bảo lưu, phát triển từ điều kiện địa lý tự 

nhiên, lịch sử, chính trị - kinh tế - xã hội của Việt Nam. Nhiều nhà nghiên cứu đã có 

những đánh giá khác nhau về đặc điểm văn hóa của người Việt Nam, nhưng phần lớn 

được thống nhất trong một số quan điểm chung sau, theo đó văn hóa Việt Nam gồm có 

5 đặc điểm: Tính cộng đồng làng xã, Tính tính trọng âm, Tính ưa hài hòa, Tính kết hợp, 

Tính linh hoạt (Lê Văn Toan, 2016). 

 Theo Trần Ngọc Thêm, tính cách người Việt ở Nam Bộ ảnh hưởng bởi các đặc 

điểm văn hóa vùng miền, đó là: Tính sông nước với các hệ quả: Giao thông đường thủy 

phát triển, Thủy sản và động thực vật sông nước là thức ăn chủ lực, Phương ngữ Nam 



32 

Bộ rất giàu những từ ngữ liên quan đến sông nước, Sông nước trở thành cơ sở diễn đạt 

tình cảm con người; Tính bao dung với các hệ quả: Các tộc người Nam Bộ tôn trọng 

cái riêng của nhau trong phong tục tập quán, Các tôn giáo khác nhau cùng tồn tại với 

mật độ cao nhất nước, Dung nạp các tính cách trái ngược lẫn nhau; Tính năng động với 

các hệ quả: Dễ tiếp nhận cái mới, Tính sáng tạo, Phát triển thương nghiệp, Dám làm ăn 

lớn; Tính trọng nghĩa với các hệ quả: Tính hào hiệp, sống hết mình, sẵn sàng dùm bọc, 

sẻ chia với người khác, tính hiếu khách, tính bộc trực thẳng thắn; Tính thiết thực với 

các hệ quả: Khuynh hướng đơn giản hóa trong biểu trưng ước lệ nghệ thuật, tinh thần 

trọng võ, trọng làm ăn buôn bán hơn văn chương, trọng hài hước, nhẹ nhàng hơn triết 

lý xâu xa, tính vừa phải, tâm lý tạm bợ (Trần Ngọc Thêm, 2016). 

Theo Lý Tùng Hiếu (2009), Văn hóa Nam Bộ là phiên bản mới của Văn hóa 

Việt Nam. Đó là một nền văn hoá Việt mà không thuần Việt, một nền văn hoá Việt 

Nam nhưng không thuần túy Việt Nam. Do hình thành trên một vùng đồng bằng sông 

nước và trên một vùng đất đa tộc người, văn hóa Nam Bộ có hai đặc điểm chủ đạo là 

đồng bằng sông nước và tiếp biến văn hoá (Lý Tùng Hiếu, 2009). 

Xuất phát từ nền tảng chung của văn hóa Việt Nam nhưng khi đến vùng đất mới 

-Nam Bộ, với đặc thù về vị trí địa lý, tự nhiên, quá trình lịch sử và sự giao lưu tiếp biến 

với văn hóa của các cộng đồng dân cư cũng như với các quốc gia khác trong suốt quá 

trình phát triển những đặc điểm văn hóa ấy đã có nhiều thay đổi và mang những nét 

riêng. Kế thừa kết quả của những nhà nghiên cứu đi trước và dựa trên những đúc kết 

của riêng mình, chúng tôi nhận thấy văn hóa Nam Bộ có những đặc điểm cơ bản: Tính 

sông nước, Tính dung hợp, Tính linh hoạt và những đặc điểm cơ bản quan trọng này 

được thể hiện khá rõ nét trong kịch nói ở Tp.HCM. 

1.2.2. Các lý thuyết nghiên cứu 

1.2.2.1. Lý thuyết vùng văn hóa 

Lý thuyết “vùng văn hoá” của nhân chủng học Mỹ ra đời vào cuối thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ XX, một mặt, nó chống lại quan điểm tiến hoá của L.Morgan và E.Tylor; mặt 

khác, nó cũng phê phán những quan điểm “vòng văn hoá”, “khuếch tán văn hoá” của 

các nhà nghiên cứu Tây Âu. Trên cơ sở nghiên cứu khá tường tận người Da Đỏ châu 

Mỹ, các nhà nhân chủng học Mỹ đưa ra lý thuyết “vùng văn hoá”, “loại hình văn hóa”, 

mà đại diện chính là C.L.Wisler và A.L.Kroeber. Trước C.L.Wisler, tư tưởng về không 

gian phân bố các đặc trưng văn hóa đã được một số học giả Mỹ quan tâm tới. Trước 
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nhất, phải kể tới F.Boas, một nhà nhân chủng học có ảnh hưởng lớn đến các khuynh 

hướng nghiên cứu văn hoá Mỹ thế kỷ XX. Theo F.Boas, một mặt ông thừa nhận tính 

thống nhất và quy luật chung của phát triển văn hoá nhân loại, nhưng mặt khác cũng 

khẳng định rằng: “Văn hoá của mỗi dân tộc được hình thành trong quá trình lịch sử gắn 

liền với môi trường xã hội nhất định và trong điều kiện địa lý cụ thể” (Ngô Đức Thịnh, 

2004, tr.28). Bởi thế, ông cũng tỏ ra hoài nghi và phê phán những tư tưởng cực đoan của 

các học giả châu Âu về khuếch tán văn hoá, đặc biệt là lý thuyết “vòng văn hoá”, mà 

đại diện là F.Graebner và W.Schmidt (S.J.Sterm, 1943). Cùng với F.Boas, O.T Mason 

cũng đặc biệt chú ý tới những ảnh hưởng của môi trường địa lý đối với văn hóa của các 

dân tộc ở Bắc Mỹ, từ đó ông đã chia Bắc Mỹ thành 12 “môi trường tộc người” 

(O.T.Mason, 1896), mà sau này CL.Wisler khi nghiên cứu vùng văn hoá đã tiếp thu 

phần nào cách phân chia trên của ông.   

Như vậy, ở Mỹ, từ L.Morgan đến F.Boas, O.T.Mason, thì một ý niệm về một 

lãnh thổ có nhiều dân tộc sinh sống, mà văn hóa của họ có những đặc trưng chung đã 

hình thành. Tuy nhiên, đòi hỏi đặt ra là, từ những ý niệm như vậy, cần xây dựng thành 

những quan điểm và phương pháp khoa học, dùng nó để nhận thức các vùng văn hoá, 

xác định ranh giới giữa chúng và những ảnh hưởng văn hóa tác động qua lại, tìm ra các 

nguyên nhân giải thích sự hình thành và phát triển các vùng văn hoá. Đây chính là những 

đóng góp khởi thủy đầu tiên về lý thuyết “vùng văn hóa” đã được hình thành. Sau này, 

CL.Wisler đã đi đến kết luận mang tính nguyên tắc rằng nghiên cứu các vùng văn hóa 

nhất thiết phải bắt đầu từ việc phân tích một tổ hợp các yếu tố văn hóa, rằng không thể 

nhìn nhận riêng rẽ từng yếu tố một, chúng hợp thành một thể thống nhất không thể chia 

cắt, và đó chính là kết quả của quá trình lâu dài nhóm cư dân ấy thích ứng với những 

điều kiện của môi trường sinh thái (CL. Wisler, 1922). 

“Trung tâm văn hóa” cũng là một luận điểm quan trọng của lý thuyết vùng văn 

hóa của CL. Wisler. Ông cho rằng “trung tâm văn hoá” chính là nơi sinh sống của “các 

bộ lạc đặc trưng”. Giữa hai trung tâm văn hoá là nơi phân bố của các bộ lạc mang tính 

chuyển tiếp văn hoá, chính vùng văn hóa hình thành như là vùng ảnh hưởng của trung 

tâm văn hoá, nên văn hóa ở trung tâm bao giờ cũng mang tính đặc trưng và điển hình 

hơn văn hóa ở ngoài trung tâm. Mặt khác, nhìn văn hóa từ khía cạnh động thái, thì văn 

hóa trung tâm bao giờ cũng biến đổi mạnh hơn các vùng xa trung tâm, tạo nên một hiện 

tượng mà trong văn hóa học gọi là “hóa thạch ngoại vi”, để chỉ hiện tượng bảo lưu các 
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dạng cổ của văn hóa ngoại vi so với những biến đổi nhanh của vùng trung tâm” (Ngô 

Đức Thịnh, 2004, tr.31). Do vậy, nghiên cứu động thái của vùng văn hóa đi liền với việc 

xem xét quá trình lan truyền các yếu tố văn hoá từ trung tâm. 

Sau CL.Wisler, A.L.Kroeber đã tiếp thu có phê phán và đã phát triển lý thuyết 

vùng văn hóa và đã tạo nên những ảnh hưởng đáng kể ở Mỹ thời đó. Sau đó còn có các 

nhà khoa học khác tiếp cận lý thuyết này trong đó đáng kể là H.E.Driver, R.V. Erikh… 

Những tìm tòi và nghiên cứu của các nhà nhân học văn hoá Mỹ cuối thế kỷ XIX đầu 

XX về sự phân bố địa lý các hiện tượng văn hóa trên cơ sở lý thuyết “vùng văn hoá” là 

một đóng góp giá trị cho khoa học, sau này các nhà nghiên cứu Xô Viết đã đánh giá 

CL.Wisler là người đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu này của mình (M.G.Lêvin, 

N.N.Trêbôcxarv, 1955). Theo Ngô Đức Thịnh (2004) “Vùng văn hóa là một vùng lãnh 

thổ có những tương đồng về mặt hoàn cảnh tự nhiên, dân cư sinh sống ở đó từ lâu đã có 

những mối quan hệ nguồn gốc và lịch sử, có những tương đồng về trình độ phát triển tế 

- xã hội, giữa họ đã diễn ra những giao lưu, ảnh hưởng văn hoá qua lại, nên trong vùng 

đã hình thành những đặc trưng chung, thể hiện trong sinh hoạt văn hóa vật chất và văn 

hóa tinh thần của cư dân, có thể phân biệt với vùng vặn hoá khác (tr.6). Yếu tố trung 

tâm cũng được xem trọng khi nghiên cứu các vùng văn hóa. Theo đó “Trung tâm thường 

là nơi phát sinh, nâng cao, tiếp nhận rồi từ đó lan tỏa đi khắp nơi theo quy luật lan truyền 

văn hóa của cả vùng, nơi đó phải có những điều kiện về phát triển kinh tế, trung tâm 

chính trị - xã hội, nơi đầu mối giao lưu, nơi tập trung những trí thức và nhân tài... Trung 

tâm có thể là một vùng, là một đô thị xưa, trụ sở của chính quyền, một thương cảng, một 

học phái, một gia tộc, thậm chí một cá nhân” (Ngô Đức Thịnh, 2004, tr.69). 

Tóm lại, chúng tôi vận dụng lý thuyết vùng văn hóa trong các chương của luận 

án, chủ yếu ở chương II và III để làm thấy rằng kịch nói là một loại hình nghệ thuật sân 

khấu ra đời trong quá trình giao lưu văn hóa với phương Tây nhưng khi đến Nam Bộ - 

Sài Gòn - Tp.HCM thì nó đã được “bản địa hóa” bởi con người nơi đây chủ yếu là dân 

tộc Việt (Kinh) với vai trò là chủ thể chính. Họ là những cư dân đô thị đầu tiên trong 

vùng, có những điểm chung nhất về địa bàn cư trú, cũng như trong quá trình hình thành, 

cộng cư, lao động và sinh sống cũng như chịu chung những chi phối từ một trung tâm 

lớn đó là Sài Gòn - Tp.HCM. Từ những ảnh hưởng của điều kiện môi trường tự nhiên, 

văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị mà những con người trên vùng đất này đã góp phần 

tạo nên vùng văn hóa Nam Bộ với những điểm tương đồng nhau. Trong tiến trình lịch 
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sử không thể phủ nhận một điều, Sài Gòn - Tp.HCM với vị thế là thương cảng trung tâm 

kinh tế - văn hóa, có sự giao lưu và tầm ảnh hưởng đến khu vực rộng hơn, từng có một 

thời gian còn là trung tâm chính trị cho cả khu vực nên luôn được coi là thành phố tiêu 

biểu và đại diện cho Nam Bộ trên tất cả các lĩnh vực. Từ đô thị trung tâm này kịch nói 

đã hội đủ những điều kiện để hình thành, phát triển và mang những yếu tố đặc trưng của 

văn hóa vùng Nam Bộ.  

1.2.2.2. Lý thuyết lựa chọn duy lý 

Thuyết lựa chọn duy lý (thuyết lựa chọn hợp lý) trong xã hội học có nguồn gốc 

từ triết học, kinh tế học và nhân học vào thế kỷ VIII, XIX. Một số nhà triết học đã cho 

rằng bản chất con người là vị kỷ, luôn tìm đến sự hài lòng, sự thỏa mãn và lảng tránh 

nỗi khổ đau. Một số nhà kinh tế học cổ điển thì từng nhấn mạnh vai trò động lực cơ bản 

của động cơ kinh tế, lợi nhuận khi con người phải đưa ra quyết định lựa chọn hành động. 

Đặc trưng thứ nhất có tính chất xuất phát điểm của sự lựa chọn duy lý chính là các cá 

nhân lựa chọn hành động. Thuyết này gắn với tên tuổi của những nhà xã hội học tiêu 

biểu như: George Homans, Peter Blau, James Coleman… 

Thuyết lựa chọn hợp lý dựa vào tiền đề cho rằng con người luôn hành động một 

cách có chủ đích, có suy nghĩ để lựa chọn và sử dụng các nguồn lực một cách duy lý 

nhằm đạt được kết quả tối đa với chi phí tối thiểu. Thuật ngữ “lựa chọn” được dùng để 

nhấn mạnh việc phải cân nhắc, tính toán để quyết định sử dụng loại phương tiện hay 

cách thức tối ưu trong số những điều kiện hay cách thức hiện có để đạt được mục tiêu 

trong điều kiện khan hiếm các nguồn lực. Phạm vi của mục đích đây không chỉ có yếu 

tố vật chất (lãi, lợi nhuận, thu nhập) mà còn có cả yếu tố lợi ích xã hội và tinh thần (Lê 

Ngọc Hùng, 2002, tr.354). Định đề này được Homans diễn đạt theo kiểu định lý toán 

học như sau: khi lựa chọn trong số các cách hành động có thể có, cá nhân sẽ chọn cách 

nào mà họ cho là tích của xác suất thành công của hành động đó với giá trị mà phần 

thưởng của hành động đó là lớn nhất. Tức là Homans đã nhấn mạnh đến đặc trưng thứ 

hai của sự lựa chọn hợp lý là quá trình tối ưu hóa. Tương tự như vậy thì J. Elster lại phát 

biểu nội dung của thuyết này bằng câu nói đơn giản “Khi đối diện với một số cách hành 

động, mọi người thường làm cái mà họ tin là có khả năng đạt được kết quả cuối cùng 

tốt nhất” (Lê Ngọc Hùng, 2002, tr.355). Simmel nêu ra nguyên tắc “cùng có lợi” của 

mối tương tác xã hội giữa các cá nhân và cho rằng mỗi cá nhân luôn phải cân nhắc, toan 

tính thiệt hơn để theo đuổi mục đích cá nhân, để thỏa mãn các nhu cầu cá nhân. Simmel 
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cho rằng mọi mối tương tác giữa người với người đều dựa vào cơ chế cho - nhận tức là 

trao đổi những thứ ngang giá nhau. Như vậy, xã hội được hiểu là mạng lưới các quan hệ 

trao đổi giữa các cá nhân. Peter Blau cũng coi nguyên tắc“cùng có lợi” là cơ chế gốc 

của các tương tác xã hội, là chuẩn mực xã hội cơ bản được quy định và điều tiết mọi 

quan hệ tương tác và hành vi trao đổi nhưng ở góc độ vĩ mô. Thuyết lựa chọn duy lý 

hợp lý gồm có hai nhánh (hay chính xác là hai biến thể) là lý thuyết trao đổi xã hội và 

lý thuyết lựa chọn hợp lý. Hai nhánh lý thuyết này về nội dung cơ bản là giống nhau 

như trên. Chỉ khác nhau ở chỗ là lý thuyết trao đổi xã hội thì nhấn mạnh đến quá trình 

trao đổi những vật ngang giá giữa các cá nhân trong xã hội, với nguyên tắc hai bên cùng 

có lợi; còn thuyết lựa chọn hợp lý lại nhấn mạnh đến sự lựa chọn các phương tiện, cách 

thức hành động để đạt được lợi ích tối đa với chi phí tối thiểu. Các cá nhân chỉ tham gia 

vào quan hệ trao đổi hàng hóa nào có lợi đối với họ. Vì vậy, Marschall đưa ra quy luật 

lợi ích giảm dần cho biết khi nào hàng hóa không còn lợi ích gì nữa thì người ta cũng sẽ 

không tham gia vào quan hệ trao đổi nữa. Bởi cá nhân sẽ lựa chọn hành động nào mà 

giá trị của kết quả hành động đó và khả năng đạt được kết quả đó là lớn nhất. Nếu 

Homans chủ yếu nghiên cứu sự trao đổi giữa các cá nhân trong nhóm nhỏ thì Peter Blau 

mở rộng cấp độ nghiên cứu sự trao đổi xã hội sang thiết chế xã hội. Thuyết lựa chọn duy 

lý đòi hỏi phải phân tích hành động lựa chọn của mỗi cá nhân trong mối liên hệ với cả 

hệ thống xã hội của nó bao gồm các cá nhân khác với những nhu cầu và sự mong đợi 

của họ, các khả năng lựa chọn cùng các đặc điểm khác. Thông qua sự trao đổi gián tiếp, 

các cá nhân nhận được sự ủng hộ từ nhiều người khác nhau và đổi lại các cá nhân phải 

thỏa hiệp và chấp nhận những giá trị, chuẩn mực chung. Peter Blau viết “Một người có 

các dịch vụ mà người khác cần, và người đó không phụ thuộc vào họ về bất cứ cái gì, 

thì có quyền lực đối với người đó bằng cách đáp ứng yêu cầu của họ một cách phù hợp 

đối với đòi hỏi của họ” (Lê Ngọc Hùng, 2002, tr.371). Đối với câu hỏi tại sao các cá 

nhân phải thỏa hiệp với nhau trong môi trường vĩ mô xã hội, Blau cho rằng tại vì họ 

hành động theo hệ giá trị, chuẩn mực của nhóm đã được hình thành từ trước. Điều đó 

có nghĩa là hành động lựa chọn duy lý, mối liên hệ và sự trao đổi giữa các cá nhân chịu 

sự chi phối của sự lựa chọn duy lý của nhóm và cả bối cảnh xã hội rộng lớn. 

Chúng tôi vận dụng lý thuyết này để thấy rằng kịch nói ở Sài Gòn - Tp.HCM được 

sáng tác, dàn dựng, biểu diễn dựa trên sự lựa chọn nhằm làm thỏa mãn những nhu cầu 

về tinh thần và sự hợp lý về khả năng tài chính của chính những khán giả cũng như 
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những nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn và của những ông/bà chủ của các sân khấu kịch. Mỗi 

đối tượng khán giả khác nhau có sự lựa chọn khác nhau, những sân khấu khác nhau (hay 

những vở diễn khác nhau) phục vụ một dạng đối tượng khán giả khác nhau và chính vì 

vậy đã tạo nên những phong cách nghệ thuật riêng cho các sân khấu kịch nói. Trải qua 

một thời gian cộng cư, cùng sinh sống với nhau nên những nhóm cư dân ở Sài Gòn-

Tp.HCM đã hình thành những sự lựa chọn giống nhau và các nghệ sĩ, những ông bà bầu 

của sân khấu kịch đã lựa chọn cách tạo nên những tác phẩm phù hợp với sự lựa chọn 

của những khán giả này. Tất cả sự lựa chọn này còn chịu sự chi phối chung từ một môi 

trường chính trị. Bên cạnh đó, khán giả ở Tp.HCM có những nhu cầu khác nhau nên lựa 

chọn khác nhau và vì vậy kịch nói ở Tp.HCM ngoài những điểm chung thì vẫn mang 

những đặc điểm khác với kịch nói ở địa phương khác. Những nội dung này được làm rõ 

trong chương II, III của luận án.  

1.2.2.3. Lý thuyết tiếp biến văn hóa 

Các lý thuyết về tiếp biến văn hóa được hình thành từ đầu thế kỷ XX và đã có 

một quá trình phát triển với các công trình nghiên cứu của nhiều nhà xã hội học, triết 

học, nhân học, tâm lý học phương Tây, như:  Florian Witold Znaniecki, William Isaac 

Thomas, Robert Redfield, Ralph Linton, Melville Jean Herskovits, David L.Sam, John 

W.Berry… 

Tại trường Đại học Chicago, vào năm 1918-1920, lý thuyết tâm lý học về tiếp 

biến văn hóa đã được William Isaac Thomas (1863-1947, nhà xã hội học người Mỹ) và 

Florian Witold Znaniecki (1882-1985, nhà triết học xã hội học Ba Lan) đã đưa xuất bản 

công trình “Nông dân Ba Lan ở Châu âu và Mỹ: Chuyên khảo về nhóm người nhập cư, 

5 bộ, 1918, 1919, 1920”. Công trình đồ sộ đã cho thấy vì nhiều lý do khác nhau đưa đẩy 

những nông dân Ba Lan đến đất Mỹ nhưng sau một thời gian dài, dù chịu tác động của 

xã hội Mỹ, và những chính sách của chính phủ Mỹ nhưng họ không trở thành người Mỹ 

mà là người Mỹ gốc Ba Lan. Các tác giả đã phác họa ba dạng thức của tiếp biến văn 

hóa, tương ứng với ba loại hình nhân cách: người nhập cư chấp nhận nền văn hóa chủ 

nhà và từ bỏ văn hóa gốc (Loại hình Bohemian); người nhập cư không chấp nhận nền 

văn hóa chủ nhà nhưng vẫn giữ được văn hóa gốc (Loại hình Philistine); người nhập cư 

có khả năng thích ứng với văn hóa chủ nhà trong khi vẫn giữ được văn hóa gốc (Loại 

hình sáng tạo). Hai nhà nghiên cứu đánh giá cao loại cao dạng thức tiếp biến văn hóa 

thứ ba, loại hình mà hai ông cho là “loại hình sáng tạo” (Lý Tùng Hiếu, 2019, tr.10).  
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John W.Berry với lý thuyết về mô hình “bốn nếp gấp” cũng là một mô hình đáng 

chú ý trong nghiên cứu văn hóa. Là một giáo sư danh dự tại Đại học Queen Canada, 

John W.Berry được xem là một trong những nhà sáng lập ra chuyên ngành tâm lý học 

tiếp biến văn hóa (bao gồm: tâm lý học xuyên văn hóa và tâm lý học liên văn hóa). Mô 

hình này của ông tập trung phân loại các chiến lược tiếp biến theo hai hướng là: duy trì 

hoặc hoặc từ chối văn hóa bản địa hoặc văn hóa thiểu số của một cá nhân; chấp nhận 

hoặc từ chối văn hóa chiếm ưu thế hoặc văn hóa chủ nhà, vượt lên trên văn hóa gốc của 

mình. Từ đưa ra bốn chiến lược tiếp biến văn hóa: Sự đồng hóa (xảy ra khi các cá nhân 

chấp nhận các chuẩn mực văn hóa của nền văn hóa chiếm ưu thế hoặc văn hóa chủ nhà, 

vượt lên trên văn hóa gốc của mình), Sự chia tách (xảy ra khi các cá nhân từ chối nền 

văn hóa chiếm ưu thế hoặc văn hóa chủ nhà nhằm bảo tồn văn hóa gốc của mình), Sự 

hòa nhập (xảy ra khi các cá nhân có thể chấp nhận các chuẩn mực văn hóa của nền văn 

hóa chiếm ưu thế hoặc văn hóa chủ nhà, trong khi vẫn duy trì văn hóa gốc của mình), 

Sự cô lập (xảy ra khi các cá nhân từ chối cả nền văn hóa gốc của mình và nền văn hóa 

chiếm ưu thế hoặc văn hóa chủ nhà, dẫn đến việc họ bị cách ly khỏi nhịp điệu phát triển 

của xã hội của các cá nhân ấy) (Lý Tùng Hiếu, 2019, tr.12). 

Từ cuối thế kỷ XX, ở Việt Nam các lý thuyết về tiếp biến văn hóa đã được vận 

dụng, vận dụng vào trường hợp Việt Nam để thấy rằng quá trình giao lưu tiếp biến văn 

hóa đã mang đến những điều tích cực. Bên cạnh những yếu tố tiêu cực thì những yếu tố 

tích cực của quá trình tiếp xúc văn hóa đã giúp cho nền văn hóa của đất nước chúng ta 

có những phát triển, tạo nên những dấu ấn bởi sự tác động qua lại của những yếu tố văn 

hóa nội sinh và ngoại sinh. Phạm Đức Dương cho rằng: “Trong văn hóa Việt Nam các 

yếu tố ngoại sinh được Việt Nam hóa, còn các yếu tố nội sinh được hiện đại hóa. Văn 

hóa dân gian và văn hóa bác học không tách rời nhau như quan điểm nhị nguyên… Tính 

dân tộc và tính tính hiện đại có cả trong các yếu tố nội sinh và các yếu tố ngoại sinh”. 

Tiếp biến văn hóa cũng tạo nên những điều lo ngại như làm biến đổi hay diệt vong văn 

hóa của một dân tộc. Phạm Đức Dương cũng cho rằng “Tiếp xúc văn hóa khác với giao 

lưu văn hóa. Giao lưu văn hóa có thể làm giàu bản sắc văn hóa. Tiếp xúc có thể có thể 

làm biến đổi cơ cấu văn hóa của một dân tộc” (Lý Tùng Hiếu sđd, 2019, tr.14-15).  

Giao lưu và tiếp biến văn hóa là một quá trình phức tạp, trải qua một thời gian 

dài con người mới có thể nhìn thấy được những mặt tích cực và tiêu cực của nó. Chúng 

tôi vận dụng lý thuyết tiếp biến văn hóa trong công trình này để thấy rằng kịch nói tại 
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Tp.HCM là loại hình ngoại sinh đến từ phương Tây (chủ yếu là Pháp), đến Việt Nam 

với tính cách của một nền văn hóa áp bức, chiếm thế thượng phong của nhà nước Pháp 

khi Pháp xâm lược Việt Nam. Nhưng với nền văn hóa nội sinh lâu đời, có sức mạnh từ 

văn hóa truyền thống, với sự linh hoạt của mình, những cư dân Việt Nam nói chung và 

Nam Bộ-Sài Gòn-Tp.HCM nói riêng đã biết chọn lựa những yếu tố tích cực để phát triển 

kịch nói theo cách của riêng mình để có một nền kịch nói bản sắc như hiện nay. Ngay 

cả trong cùng một vùng văn hóa Nam Bộ thì sự giao lưu tiếp biến văn hóa giữa người 

Kinh, Hoa, Khmer, Chăm… cũng đã làm cho kịch nói với đa số công chúng và lực lượng 

sáng tạo là người Kinh nhưng vẫn mang những yếu tố văn hóa của các dân tộc anh em 

còn lại và đó cũng là những thành tựu, là những đặc điểm riêng mà kịch nói Tp.HCM 

có được, những nội dung này được chúng tôi làm rõ trong chương II, chương III của 

công trình. Cũng từ lý thuyết tiếp biến văn hóa, vận dụng trong thời đại hội nhập hiện 

nay chúng tôi sẽ đưa ra các khuyến nghị về các giải pháp cho kịch nói ở Tp.HCM ở 

chương IV của công trình.  

1.3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Hầu hết các nhà nghiên cứu đã cho rằng Sài Gòn -Tp.HCM là trung tâm của cả 

vùng Nam Bộ, và do đó những đặc điểm văn hóa của đô thị này cũng có thể đại diện 

cho toàn vùng. Chịu ảnh hưởng từ những đặc điểm văn hóa này mà kịch nói ở Tp.HCM 

đã mang trong mình những nét riêng, tiêu biểu và có những khác biệt so với kịch nói ở 

nơi khác. 

1.3.1. Trung tâm địa văn hóa - chính trị - kinh tế 

Về vị trí địa lý: Nằm ở trung tâm của vùng Nam Bộ, ngày nay Tp.HCM là thành 

phố trẻ trung, năng động và hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Trải qua tiến trình lịch sử, 

với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” vùng đất này đã trở thành trung tâm của cả Nam Bộ 

về địa lý, văn hóa, kinh tế, chính trị từ rất sớm. Vương Hồng Sển (2004) đã ghi lại rằng 

“Prei Nokor, Sài Gòn cổ của Cao Miên - trước năm 1680; Đề Ngạn, nơi tụ tập của người 

Tàu từ năm 1778; Bến Nghé, nơi tụ tập của người Việt ” (tr.78). Quá trình mở cõi của 

nhà Nguyễn về phương Nam sử sách có chép lại là có nhiều biến cố về chính trị và về 

xã hội thì từ thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX thì Sài Gòn đã có những thay đổi tiến bộ 

nhanh chóng. Theo đó “đến cuối thế kỷ XVIII thì Sài Gòn là vị trí đại đô hội không đâu 

sánh bằng…Sài Gòn xưa là trung tâm thương mại lớn của xứ ta - không đâu bằng… là 

trung tâm công nghiệp khá quan trọng…là nơi đầu tiên tiếp thu kỹ thuật phương tây ” 
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(Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (chủ biên), 1998, tập I, tr.257 - 258, 260 – 261). Cũng 

theo Vương Hồng Sển (2004) “Sài Gòn có mội nước lọc dưới đất cát, đủ cung cấp nước 

ăn quanh năm, khéo tiết kiệm không lo thiếu nước. Sông Đồng Nai, thác Trị An ở gần: 

dẫn nước tốt dễ dàng. Sài Gòn là đất núi, có chơn đứng, xây nhà bao nhiêu từng cũng 

được. Sông Nhà Bè quanh co uốn khúc, vì vậy mà hiểm, binh giặc kéo đường thủy, đủ 

thời gian lập thế thủ; nhờ khuất gió mạnh, bến được yên, tàu đậu không sợ bảo bảo tố. 

Đứng giữa các mối đường, sự giao thông thuận tiện. Ngày nay có sân bay rộng lớn khang 

trang, Sài Gòn nối liền với hoàn cầu trong nháy mắt. Như một viên bảo ngọc, càng ngày 

càng quý, Sài Gòn đủ điều kiện để trở thành một đô thị tối tân” (tr.282-283).  

Không chỉ về đất đai, thổ nhưỡng, môi trường tự nhiên thuận lợi cho việc phát 

triển kinh tế nhất là nông nghiệp, Sài Gòn còn là một vùng đất có vị trí đắc địa với hệ 

thống cảng biển, đường giao thông thuận tiện để phát triển thương nghiệp, kinh doanh. 

Ngày nay, Sài Gòn là cầu nối giao thương quan trọng bậc nhất của đất nước, là một 

trung tâm giao thông với hệ thống đường thủy thuận lợi kết nối Nam Bộ với các địa 

phương khác trong cả nước, kết nối Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam 

Á và thế giới. Tp.HCM ngày nay có hệ thống giao thông lớn cả về đường bộ, đường 

hàng không (Sân bay Tân Sơn Nhất là một trong những sân bay có lượng khách hàng 

đầu Việt Nam), đường thủy (cảng Sài Gòn là cảng biển có công suất lớn nhất Việt Nam 

hiện nay). Sự thuận lợi từ vị trí địa lý này sẽ tiếp tục là một động lực, là cơ hội để cho 

Tp.HCM phát triển mạnh về kinh tế, cả sự kết nối để là nơi du nhập văn hóa-nghệ thuật 

quốc tế và lan tỏa văn hóa nội địa ra bên ngoài. 

Về văn hóa: Trong suốt quá trình hình thành và phát triển thì vùng đất Sài Gòn - 

Tp.HCM đã luôn là một trung tâm văn hóa của cả vùng Nam Bộ. Sài Gòn ngay từ lúc 

mới thành lập đã là mảnh đất đứng ở giao điểm các luồng văn minh, đây là đặc điểm mà 

không phải thành phố nào cũng có được. Sơn Nam (2006) mô tả về vùng đất này như 

sau: “Vùng đất rộng hình chữ V này với hai cạnh biển, gần đường xích đạo, nơi gặp gỡ 

của các luồng văn minh Đông Nam Á” (tr. 44-45). 

Trước khi người Việt đến khai phá, vùng đất Sài Gòn có tên gọi là nước Chu Nại 

hay còn gọi là Thù Nại. Vào cuối thế kỷ XVI – đầu thế kỷ XVII khi lưu dân Việt Nam 

đến vùng đất này để khai hoang lập ấp “thì đất Sài Gòn “từ các cửa biển Cần Giờ, Soài 

Rạp, Cửa Tiểu, Cửa Đại (trở lên) toàn là vùng rừng rậm hàng mấy nghìn dặm. Có lẽ trên 

các giồng đất cao khi ấy vẫn còn một ít nhóm người dân tộc, và rất ít sóc Khmer mới 
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đến, sinh sống heo hút, nghèo nàn”. Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (chủ biên), (1998) 

tập I, tr.210-211). 

Người Việt với lợi thế khai thác lúa nước nên đã nhanh chóng làm chủ cả vùng 

đất Sài Gòn, các dân tộc khác lui dần về những vùng xa hơn. Cứ thế lưu dân Việt đến 

làm ăn, sinh sống ngày càng nhiều nên Sài Gòn là nơi “đất lành chim đậu” đã thu hút 

dân tứ xứ đổ về cùng sinh sống lập nghiệp, khai thác và xây dựng. “Lưu dân Việt đến 

Sài Gòn đúng là để khẩn hoang và thành lập thôn ấp mới. Một số rất ít buôn làng các 

dân tộc Xtiêng, Mạ, K’ho, Mnông bỏ mấy giồng đất rút về phía Bắc…một số không 

đáng kể phum sóc Miên cũng bỏ đất giồng kéo về phía Tây Ninh” (Trần Văn Giàu, Trần 

Bạch Đằng (chủ biên), 1998, tập I, tr.211). Bên cạnh người Việt (Kinh) là các dân tộc 

Khmer, Hoa và các dân tộc khác. Chỉ tính riêng dân tứ xứ đến từ vùng Ngũ Quảng với 

những thành phần xuất thân đặc biệt khác nhau cũng đã cho thấy sự phong phú về văn 

hóa của các tộc người về chung sống nơi đây. Và dĩ nhiên, khi đến vùng đất này họ sẽ 

mang theo văn hóa của địa phương quê cha đất tổ của mình như một nỗi hoài niệm về 

quê hương để rồi tại vùng đất mới đã hình thành nên một trung tâm văn hóa đa dạng. 

Trung tâm ấy luôn luôn diễn ra sự giao lưu và tiếp biến văn hóa ngày càng mạnh mẽ.  

Là một vùng đất mở và năng động, Nam Bộ với trung tâm là Sài Gòn-Tp.HCM 

đã trở thành nơi đầu tiên trong cả nước tiếp nhận văn hóa phương Tây. “Giao lưu và 

giao hòa văn hóa, thích nghi và biến đổi nảy sinh cái mới. Hò Miền Nam, Nói thơ Vân 

Tiên…Hát bộ…và xuất hiện một tầng lớp trung-thượng lưu làm ăn khấm khá” (Trần 

Quốc Vượng,1998, tr.467). Nhưng không tiếp nhận bị động mà là sự tiếp nhận có chọn 

lọc, thích ứng để cải biến cho phù hợp với văn hóa của người Việt. Việc học và thi cử 

theo Nho giáo bị bỏ, thay vào đó à các trường học mới (Trường Tây). Chữ quốc ngữ ra 

đời sớm từ đó tiểu thuyết Tây, Tầu, kịch Pháp… được dịch ra thành chữ quốc ngữ. Trong 

sự tiếp nhận văn hóa phương Tây còn có các loại hình văn hóa, nghệ thuật (trong đó có 

kịch nói) mà theo Trần Quốc Vượng là vừa có tinh hoa Á Đông mà cũng có chút hương 

vị Tây phương, đáp ứng thị hiệu mới của công chúng miền Nam lúc bấy giờ “… Nói 

thơ, nói truyện, nói lối, đờn ca tài tử, ca ra bộ (vừa ca vừa diễn xuất)... Hài kịch Pháp 

phổ biến ở một số trường học, tuồng cổ điển với màn cảnh bố trí rõ rệt, đồng thời có 

thêm chút phông cảnh thích hợp. Dân không thích ngay thoại kịch (chỉ kịch nói)...Và ca 

ra bộ, nói lối là màn dạo đầu của sân khấu Cải lương” (Trần Quốc Vượng, 1998, tr.468).  
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Sài Gòn là nơi ra đời của tờ báo đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, của truyện, tiểu 

thuyết viết theo cách của phương Tây. Tân nhạc, thơ mới, các trường học theo kiểu 

phương Tây, các loại Âu phục,…đều có mắt ở Sài Gòn trước tiên rồi mới lan đến các 

vùng miền còn lại. Sài Gòn là trung tâm của Đờn ca tài tử và nghệ thuật Cải lương, là 

nơi kịch nói của Pháp có mặt đầu tiên tại Việt Nam, những loại hình được hình thành 

bởi sự giao lưu và tiếp biến văn hóa diễn ra mạnh mẽ. Ngày nay ta vẫn có thể nhìn thấy 

những công trình kiến trúc kiểu Pháp nằm xen lẫn với những kiến trúc của người Việt, 

Hoa, Khmer, đồng thời nhiều công trình còn mang dấu ấn của sự giao thoa văn hóa Pháp 

- Việt - Hoa... rất độc đáo. Sài Gòn - Tp.HCM là nơi mà các tôn giáo khác nhau cùng 

tồn tại và phát triển, có những tôn giáo riêng của Việt Nam như Cao Đài, Hòa Hảo… 

nhưng đồng thời cũng là nơi mà đạo Phật, Công Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo…cũng tồn 

tại song hành.  

Không chỉ là các cộng đồng lưu dân của các các tộc người trong nước mà trung 

tâm này ngày càng mở khi người châu Âu đến, đặc biệt là Pháp và sau đó là Mỹ. Sài 

Gòn với vị trí địa lý quan trọng của mình đã là một cảng thị quan trọng, nơi đầu mối 

giao thương buôn bán của người dân bản địa với các quốc gia trong khu vực và thế giới 

từ rất sớm. Ngày nay, Tp.HCM cũng chính là một trung tâm văn hóa lớn nhất của cả 

nước, khi có đầy đủ 54/54 dân tộc cả nước sinh sống, làm việc học tập. Sự có mặt ngày 

càng đông của các công dân đến từ các quốc gia trong khu vực và thế giới, họ đến để 

sinh sống, học tập, công tác, nghiên cứu và kinh doanh, sự đa dạng công dân đến từ các 

quốc gia khắp các châu lục đã cho thấy Tp.HCM là một trung tâm đa văn hóa nhất của 

cả nước. Chính sự có mặt của những công dân quốc tế này cũng làm cho quá trình giao 

lưu tiếp biến văn hóa diễn ra không ngừng. Nền văn hóa Nam Bộ trong đó “trung tâm” 

Tp.HCM là một nền văn hóa “mở” và “động”, nơi có quá trình tiếp biến văn hóa mạnh 

mẽ. Đây chính là những cơ sở để có thể luận giải được rằng tại sao kịch nói một loại 

hình nghệ thuật mới từ phương Tây, mang tính thực tế xã hội, tính triết lý cao lại được 

“chấp nhận” và phát triển nhanh chóng ở Sài Gòn - Tp.HCM. 

Về chính trị - kinh tế: sau thời Phù Nam đến Chân Lạp, Sài Gòn - Gia Định đã là 

một trung tâm về phát triển kinh tế, chính vì thế không phải ngẫu nhiên mà năm 1623 

nhà Nguyễn đã đề nghị vua Chân Lạp cho mở hai trạm thu thuế trên vùng đất trung tâm 

này. Khi viết về tình hình Sài Gòn trước 1698 hay còn gọi là giai đoạn hình thành Sài 
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Gòn, sau đó Sài Gòn mới chính thức khẳng định làm thủ phủ của Gia Định. Trần Văn 

Giàu, Trần Bạch Đằng (chủ biên), tập I, (1998) đã tóm tắt với các nội dung sau:  

Hai chục năm trước khi thành phủ chính thức của Gia Định, Sài Gòn đã là một thị 

trấn, một đầu mối giao thông, một địa điểm chiến lược khá quan trọng, với các cơ quan 

quân sự như Đồn dinh của quan Điều khiển của tổng tham mưu và quân trại hộ vệ, các cơ 

quan hành chính cho cai bộ và ký lục, có kho Quản thảo hay “đồn thu thuế” lớn, có đồn 

lũy dinh thự của phó vương Nặc Nộn, có phố chợ buôn bán, có xóm làng mà lưu dân đã 

thành lập, v.v… Dân số của cả Sài Gòn khi ấy có lẽ đã ở khoảng 10.000 người, tức 1/20 

số dân của cả miền Đông Nam Bộ lúc Nguyễn Hữu Cảnh vào lập phủ huyện. Sài Gòn 

ngay từ nửa sau thế kỷ XVII, với vị trí trí thiên nhiên thuận tiện, với sự tập trung các cơ 

quan Việt Nam bán chính thức, với thành tựu khẩn hoang lập ấp và thông thương của lưu 

dân, đã nhanh chóng trở thành một thị trấn quan trọng trong vùng Nam Đông Dương 

tương đương với Nam Vang hay Vọng Các (Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (chủ biên), 

tập I, 1998, 219). Sài Gòn đã trở thành thành phố hay thành thị từ rất sớm, rồi luôn phát 

triển cùng với Miền Nam đất mới. Sài Gòn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX là nơi đô 

hội lớn nhất nước ta có nền kinh tế phồn thịnh và văn hóa khá cao Lịch sử thành phố cảng 

Sài Gòn gắn bó mật thiết với những bước thăng trầm của cả Miền Nam. 

Sau khi Pháp chiếm Nam Kỳ thì đô thị - cảng thị này càng được nâng cấp và có 

một vai trò vô cùng quan trọng với nền kinh tế, chính trị của thực dân Pháp. Thời Pháp 

thuộc Sài Gòn trở thành trung tâm kinh tế - chính trị của cả Nam bộ. Không chỉ đặt các 

cơ quan đầu não của bộ máy cầm quyền chính của cả ba nước Đông Dương và Sài Gòn 

- Gia Định - Chợ Lớn còn là một trung tâm quan trọng hàng đầu về kinh tế. Thực dân 

Pháp đã xây dựng vùng đất này như một trung tâm đô hội lớn bậc nhất của cả Đông 

Dương. Chính vì vậy, những thành tựu khoa học kỹ thuật cũng như văn hóa của các 

quốc gia trên thế giới có thể xâm nhập một cách thuận lợi vào vùng đất này.  

Sau khi Pháp rút khỏi Miền Nam, năm 1956 Sài Gòn trở thành “thủ đô” của Việt 

Nam Cộng Hòa, một trung tâm đầu não chính trị của cả Miền Nam. Sài Gòn là trung 

tâm quyền lực lớn nhất của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, là nơi tiếp nhận sự giao lưu cả 

về văn hóa, kinh tế, chính trị đặt biệt là quân sự của chế độ với các nước tư bản, đế quốc. 

Cũng từ đây, văn hóa nghệ thuật của các nước tư bản đặc biệt là Mỹ đã có cơ hội tràn 

ngập trên toàn Miền Nam. 
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Sau 30/4/1975 Sài Gòn được giải phóng, đến năm 1976 thì chính thức đổi tên 

thành Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Trung ương, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với 

những chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ lịch sử, ngày nay Tp.HCM 

đã trở thành một đô thị trung tâm về nhiều mặt. Tp.HCM hiện nay với trên 11 triệu dân, 

với 22 đơn vị hành chính cấp huyện (1 Thành phố, 16 quận và 5 huyện), là trung tâm 

kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giao dịch quốc tế và là một đầu mối giao thông quan 

trọng của cả nước. Về kinh tế, Tp.HCM là địa phương luôn đi đầu trong đóng góp vào 

ngân sách nhà nước hàng năm, chỉ riêng năm 2019, Thành phố đã đóng góp 23%-25% 

GDP và 27% thu ngân sách nhà nước. Tháng 5/2019, làm việc với lãnh đạo Thành phố, 

thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: “Tp.HCM phải luôn là đầu tàu kinh tế, trung 

tâm lớn và hiện đại về kinh tế, tài chính - thương mại, khoa học và công nghệ năng động, 

sáng tạo, bứt phá của cả nước; động lực phát triển kinh tế khu vực…” (Phan Thảo, 2019). 

Để đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế ngày càng cao, Tp.HCM đã trở thành đơn vị 

hành chính đầu tiên trong cả nước có “cơ chế” Thành phố trong lòng Thành phố trực 

thuộc Trung ương khi Tp.Thủ Đức được thành lập vào 01/01/2021. Với những định 

hướng phát triển đột phá, sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, sự đổi mới trong chính sách và 

phương thức quản lý nhà nước, ngày nay Tp.HCM tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư kinh 

tế trong nước và quốc tế đến tìm cơ hội đầu tư, phát triển và vẫn sẽ là trung tâm kinh tế 

lớn nhất nước trong giai đoạn hội nhập sâu - rộng với quốc tế hiện nay và tương lai.  

Có thể thấy, kể từ khi được những lưu Việt chính thức đặt chân khai phá cho đến 

nay Sài Gòn - Tp.HCM luôn luôn là một trung tâm về địa lý, văn hóa, kinh tế, chính trị 

quan trọng của cả vùng Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung. Từ những yếu tố thuận 

lợi của trung tâm ấy, kịch nói đã có mặt trong các nhà hát (biểu diễn phục vụ quân đội, 

giới lãnh đạo và quan chức xem), theo chân các nhà truyền giáo-giáo dục kịch nói đã 

được giảng dạy trong trường học (dưới hình thức học tiếng Pháp thông qua các trích 

đoạn hài kịch của Molière). Đây chính là những yếu tố quan trọng đầu tiên tạo tiền đề 

cho kịch nói phương Tây có điều kiện xuất hiện và phát triển trên vùng đất này. Giai 

đoạn chính quyền Sài Gòn trước 1975, dưới ảnh hưởng của văn hóa Mỹ thì kịch nói 

cũng có những thay đổi, thiên về giải trí nhiều hơn, tuy nhiên do chiến tranh diễn ra liên 

tiếp và sự đàn áp của chính quyền đối với phong trào đấu tranh nên kịch nói cũng có 

những hướng chuyển riêng không giống với giai đoạn trước. Sau năm 1975, đất nước 

thống nhất, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với văn hóa nghệ thuật trong đó có 
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kịch nói được thực hiện xuyên suốt, thống nhất theo từng giai đoạn, và trong từng giai 

đoạn phát triển đó kịch nói luôn có sự thích ứng để phát triển và mang màu sắc riêng. 

1.3.2. Cấu trúc xã hội và sự hình thành cư dân đô thị  

Sài Gòn là nơi có cấu trúc xã hội “mở” nhất trong các địa phương ở Nam Bộ cũng 

như cả nước. Với thành phần dân cư phong phú, đa dạng không chỉ là cộng đồng cư dân 

trong nước mà cả những người nước ngoài. Đặc biệt Sài Gòn còn là nơi hình thành tầng 

lớp cư dân đô thị đầu tiên trong vùng Nam Bộ, đây là một trong những đặc điểm quan 

trọng để văn hóa nghệ thuật trong đó có kịch nói có những bước phát triển thuận lợi, 

đồng thời cũng tồn tại nhiều thử thách. 

Đô thị “là nơi có lối suy nghĩ, lối làm việc, phong cách đi lại và tác phong khẩn 

trương, có nề nếp theo thời gian làm việc chặt chẽ, đúng giờ, duy lý, tính kỹ thuật, tính 

chức năng, tính công dân - thị dân, tính tự do dân chủ, tính cá nhân cao” (Hồ Bá Thâm, 

2003, tr.136). Đây là đặc tính văn hóa của con người đô thị, tầng lớp thị dân. Theo Ngô 

Đức Thịnh “Cùng chung sức từ buổi đầu với người Khmer (có mặt khoảng thế kỷ XIII), 

người Việt Khai phá vùng đất Nam Bộ, còn có người Chăm, người Hoa (sớm nhất cũng 

chỉ từ thế kỷ XVI trở lại đây). Sau đó liên tiếp mấy thế kỷ gần đây còn có người Nhật, 

Mã Lai, Ấn Độ, người phương Tây (Pháp, Mỹ…) cũng có mặt ở đây tạo nên một bức 

tranh chủng tộc rất phong phú và đa dạng” (Viện nghiên cứu Xã hội TP.HCM, 2006, 

tr.427). Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu thống kê từ đầu thế kỷ XIX đã có 15 nhóm 

người khác nhau sinh sống ở Thành phố Sài Gòn trong đó đã có đến 14 nhóm người 

xuất cư đến từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam (Nguyễn Minh Hòa, 2008, tr.68). 

Thực dân Pháp chiếm đóng, Sài Gòn tiếp tục là một đô thị quan trọng, một đầu 

mối giao thương, một điểm nối trong giao thương, giao lưu Bắc - Nam, Đông - Tây. 

Những hoạt động về kinh tế, chính trị đã làm xuất hiện những tầng lớp mới trong xã hội 

đáng chú ý là các tầng lớp thị dân, tiểu tư sản, tư sản, tiểu thương, công nhân, sinh 

viên…và như vậy cấu trúc xã hội ở đây đã có nhiều thay đổi và mang tính chất “mở” 

hơn rất nhiều so với cấu trúc xã hội truyền thống của người Việt.  

Sau ngày đất nước giải phóng nhất là trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập 

ngày nay, ngoài việc tiếp nhận rất nhiều người dân từ khắp các tỉnh thành trong cả nước 

về làm ăn sinh sống thì đại gia đình dân cư Tp.HCM còn có thêm các tộc người khác 

như Nga, Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan… và nhiều quốc gia khác, họ là những 

thương gia, công nhân, sinh viên, trí thức…. đến để làm việc, học tập, sinh sống và 
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không ít trong số đó đã chọn Tp.HCM làm quê hương thứ hai của mình, điều đó cho 

thấy thành phần dân cư rất đa dạng trong cấu trúc xã hội của Sài Gòn - Tp.HCM. 

Sài Gòn - Tp.HCM là nơi đã sớm hình thành tầng lớp cư dân đô thị, số lượng thị 

dân này đang ngày càng nhiều bởi sự nhập cư của cư dân từ các địa phương khác và cả 

các từ các công dân quốc tế khác đến để sinh sống, làm việc, học tập. Chính tầng lớp thị 

dân với tính cách cởi mở của mình sẽ dễ dàng đón nhận cái mới kể cả trong nghệ thuật. 

Trên cơ sở loại hình nghệ thuật dân tộc truyền thống như Hát Bội, họ sẵn sàng chấp 

nhận kịch nói phương Tây và tạo điều kiện cho Cải lương ra đời trên cơ sở sân khấu 

truyền thống và tiếp nhận có chọn lọc. Với nhu cầu thích giải trí, với tính cách sòng 

phẳng “thuận mua vừa bán” họ sẵn sàng chi tiền để mua vé xem những vở diễn mà có 

thể giúp họ thêm thoải mái về tinh thần sau những ngày lao động mệt nhọc. Thị dân là 

cũng là những người đã tìm thấy cơ hội “kinh doanh, buôn bán” với loại hàng hóa đặc 

biệt, những sản phẩm của “văn hóa nghệ thuật”. Chính họ là những khán giả, là những 

ông bầu, bà bầu đầu tiên của các đoàn hát, gánh hát Cải lương và sau đó là các ban kịch 

nói, đoàn kịch nói tư nhân. Ngày nay, họ chính là những ông chủ, bà chủ của sân khấu 

kịch nói XHH, góp công rất lớn trong việc gìn giữ và phát triển kịch nói để sân khấu 

kịch nói được sáng đèn hàng tuần trên địa bàn Tp.HCM.  

Ngày nay với sự tập trung của các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở giáo 

dục các cấp (trong nước và quốc tế), sự ra đời của các trung tâm nghiên cứu khoa học 

trong và ngoài nước, các cơ quan ngoại giao quốc tế… Tp.HCM đã trở thành mảnh đất 

màu mỡ cho các tộc người trên lãnh thổ Việt Nam, cũng như người nước ngoài đến làm 

việc, học tập, sinh sống, nhiều trong số họ đã chọn đây là quê hương thứ hai của mình. 

Theo tổng điều tra 2019, Đông Nam Bộ trong đó có Tp.HCM là nơi có tỉ lệ dân thành 

thị cao nhất cả nước hiện nay với 64,79% (trong đó Tp.HCM là 79,23%), so với trung 

bình cả nước các vùng khác (trung bình cả nước: 35,05%, đồng bằng sông Hồng 

35,94%,) (Xem bảng 7.1, PL7). Đây cũng chính là môi trường thuận lợi để cho các loại 

hình nghệ thuật, giải trí trong đó có kịch nói có cơ hội tiếp tục phát triển nhằm đáp ứng 

nhu cầu của tầng lớp thị dân tại Tp.HCM. 

Giai đoạn 2009 - 2019, Đông Nam Bộ trong đó có Tp.HCM là vùng có tỷ lệ tăng 

dân số bình quân cao nhất cả nước (trung bình 2,37%/năm), đây là trung tâm kinh tế 

năng động, thu hút rất nhiều người di cư đến làm ăn, sinh sống và học tập. Đông Nam 

Bộ cũng là vùng có tốc độ đô thị hoá cao nhất cả nước với tỷ lệ dân số thành thị là 62,8% 
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và tốc độ tăng dân số thành thị bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 là 3,31% (Ban chỉ 

đạo tổng điều tra dân số, nhà ở, 2019, Tr.115). Cũng theo tổng điều tra 2019, Đông Nam 

Bộ trong đó có Tp.HCM là nơi có tỉ lệ dân thành thị cao nhất cả nước hiện nay với 

64,79% (trong đó Tp.HCM là 79,23%), so với trung bình cả nước các vùng khác (trung 

bình cả nước: 35,05%, đồng bằng sông Hồng 35,94%). 

1.3.3. Kinh tế thị trường và sự hình thành thị trường công nghiệp giải trí 

Sài Gòn - Tp.HCM từ khi hình thành cho đến nay, đã luôn đóng vai trò đầu tàu 

trong phát triển, là một trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Nam Bộ, trong đó kinh 

tế chiếm vị trí rất quan trọng. Chính địa phương này là nơi xuất hiện nền kinh tế thị 

trường và thị trường công nghiệp giải trí từ rất sớm so với lịch sử phát triển hơn 300 

năm của mình. “Tp.HCM là nơi đa dạng văn hóa nhất trong cả nước, là nơi xuất hiện 

kinh tế thị trường sớm nhất, mạnh mẽ nhất, nơi ra đời một nền công nghiệp tiên tiến và 

còn là nơi tiếp nhận những thành tựu khoa học, công nghệ- kỹ thuật hiện đại từ phương 

Tây rất sớm và hiệu quả. Đó chính là sắc thái riêng có của thành phố này” (Nguyễn 

Minh Hòa, 2008, tr.3). 

Vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa đã nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông cả đường 

sông, đường biển, đường bộ và sau này có thêm đường hàng không. Nhờ vị trí thuận lợi, 

gần các cảng biển, sông lớn nên việc vận chuyển trao đổi hàng hóa diễn ra rất thuận tiện. 

Hơn nữa là một vùng đất giàu nông - lâm sản như gạo, hồ tiêu, gỗ quý, trầm hương, quế, 

mật ong, đường phổi, vàng, vải thô…mà Sài Gòn sớm trở thành một thương cảng sầm 

uất của cả khu vực, thu hút những thương nhân đến từ khắp nơi Châu Á và Châu Âu. 

Nhận xét về Sài Gòn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, Trần Văn Giàu, Trần Bạch 

Đằng (chủ biên), tập I, (1998) đã dẫn lại Trịnh Hoài Đức trong Gia Định thành thông 

chí, viết:  

Sài Gòn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX là nơi đô hội lớn nhất nước ta 

có nền kinh tế phồn thịnh và văn hóa khá cao. Xã hội Sài Gòn thời ấy đã 

phân chia thành sĩ, nông, công, thương rõ ràng. Thành phố Sài Gòn “chợ 

phố liên lạc, nhà tường nhà ngói nối tiếp cùng nhau…tàu ghe hải dương 

đến buôn bán qua lại cột buồm liên lạc, hàng hóa đủ cả trăm thức, xưng 

làm đại đô hội ở Gia Định, cả nước không đâu sánh bằng. 

Có những lý do để Sài Gòn sớm hình thành nền kinh tế thị trường. Trước tiên phải 

kể đến là sự thuận lợi của tự nhiên và vị trí địa lý. Vùng đất trù phú này có nhiều cây trái, 



48 

thủy, hải sản, nông sản kể cả có trong tự nhiên và kể cả trong nuôi trồng luôn luôn dư 

thừa. Được thiên nhiên ưu đãi, người nông dân sản xuất ra lúa gạo ngày càng nhiều, vượt 

quá nhu cầu tự cung tự cấp của từng gia đình và từng địa phương, từ đó xuất hiện các hoạt 

động mua bán từ rất sớm, nhất là khi có sự tham gia của những thương nhân người Hoa. 

Đi buôn được tôn trọng và đã thành nghề làm giàu nhanh nhất. Người Nam Bộ “trọng 

thương” nên mới có câu: “Đạo nào vui bằng đạo đi buôn/Xuống biển lên nguồn, gạo chợ 

nước sông”. Những người đi buôn được xã hội trọng thị, họ được gọi là “nhà buôn”, 

“doanh nhân” khác với miền Bắc gọi họ là “con buôn”. Hệ thống các chợ đầu mối mọc 

lên khắp nơi, trở thành điểm tập kết, trao đổi và mua bán hàng hóa chuyên chở đi khắp 

nơi từ rất sớm trong quá trình phát triển của Thành phố. Hệ thống cơ sở hạ tầng với cảng 

biển, sân bay, hệ đường bộ, đường thủy đã giúp cho quá trình trao đổi hàng hóa diễn ra 

thuận lợi, thị trường kinh tế vì thế mà ngày càng trở nên năng động. 

Người Sài Gòn - Nam Bộ trở nên khá giả về kinh tế, cộng với bản tính “nhàn rỗi 

cả trong lúc bận rộn” nên khi “có ăn, có mặc” thì họ bắt đầu cần được giải trí, được coi 

hát. Có cầu - có cung, có mua - có bán, những “doanh nhân” trong lĩnh vực văn hóa 

nghệ thuật xuất hiện. Văn hóa nghệ thuật trở thành “hàng hóa” vì có thể kiếm được lời. 

Nhà xuất bản ra đời để in và bán sách, báo thu lợi nhuận. Các ông bà “bầu gánh” lập 

đoàn hát để đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân và kiếm lời. Không những thế, họ 

còn bỏ tiền ra đầu tư xây các rạp hát để diễn Cải lương, chiếu phim, diễn kịch. Họ tìm 

mọi cách để thu hút khán giả về rạp hát của mình với những vở diễn có nội dung hấp 

dẫn, những nghệ sĩ tên tuổi được khán giả yêu thích, hay bằng những chiêu thức quảng 

cáo độc đáo, thu hút người xem. Họ nhập phim ngoại quốc về chiếu “độc quyền” cho 

rạp của mình, khán giả muốn xem phim (Xi-nê) yêu thích chỉ có thể đến một rạp nào đó 

mà thôi. Với tính chất “buôn lớn” nên các ông bà chủ xây cả rạp hát cho đoàn hát của 

mình. Theo thống kê “Sau 1975, Sài Gòn có khoảng 44 rạp hát gồm rạp xi-nê và Cải 

lương” (Trần Nhật Vy, 2018, tr.68). Trong đó phần lớn các rạp chủ yếu do tư nhân bỏ 

tiền ra xây dựng như: Rạp Hưng Đạo (do Nguyễn Thành Niệm xây), Nguyễn Văn Hảo 

(Nguyễn Văn Hảo xây), Rạp Đại Nam và Rex (do ông bà Nguyễn Phúc Ưng Thi xây)... 

Sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là giai đoạn từ sau 1986 khi cả nước phát 

triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN thì hoạt động văn hóa nghệ thuật ở 

Tp.HCM đã trở thành một thị trường năng động, thu hút sự tham gia của các tầng lớp 

nhân dân, đặc biệt là hình thành một lực lượng khán giả đông đảo cho các loại hình nghệ 
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thuật trong đó có kịch nói. Bên cạnh đó, những doanh nhân đầu tư trong lĩnh vực nghệ 

thuật giải trí (ông/bà chủ các sân khấu kịch nói XHH) cũng đã xuất hiện ngày càng đông 

đảo. Kể từ 1997 với sự ra đời và hoạt động nổi bậc của các sân khấu kịch nói XHH đã 

trở thành thành tựu quan trọng của nền văn hóa, nghệ thuật Tp.HCM cho đến nay.  

Tp.HCM luôn là một trung tâm của đổi mới và đi đầu trong các bài toán và các 

giải pháp kinh tế-văn hóa-xã hội của Việt Nam, rất nhiều chính sách mới, tư duy mới, 

cách thức mới được hình thành từ thành phố, sau đó lan tỏa đến các địa phương khác trong 

cả nước, mà mô hình sân khấu kịch nói XHH là một minh chứng thuyết phục. Trong hội 

thảo Khoa học định hướng phát triển kinh tế xã hội Thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến 2045, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong lúc đó đã phát biểu: 

“Trong hơn 45 năm qua, Tp.HCM là đô thị lớn nhất cả nước về quy mô kinh tế. Giai đoạn 

đoạn 2016-2019, GRDP2 của TPHCM tăng bình quân 7,72%, duy trì vai trò đầu tàu kinh 

tế của đất nước, đóng góp hơn 22% GDP và hơn 26% thu ngân sách quốc gia… Phấn đấu 

đến 2025, Tp.HCM sẽ là Thành phố thông minh, thành phố dịch vụ…đi đầu trong đổi 

mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, cùng GRDP bình 

quân đầu người khoảng 8.500 USD, đến năm 2030, 2045, GRDP đầu người lần lượt sẽ là 

13.000 USD, 37.000 USD (năm 2020 GRDP là 6.328 USD)” (Huyên Nguyễn, 2021). Với 

những chủ trương chung đó, nền công nghiệp giải trí tại Tp.HCM cũng đã nhanh chóng 

hình thành một thị trường nhộn nhịp, đầy tiềm năng với tất các các loại hình nghệ thuật: 

Ca múa nhạc, Sân khấu, Điện ảnh. v.v…Ngày nay, với việc vận dụng công nghệ 4.0 đã 

làm cho quá trình sản xuất và trao đổi, buôn bán các sản phẩm của lĩnh vực giải trí đã có 

những thay đổi to lớn. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển của 

kịch nói ở Tp.HCM trong giai đoạn hiện nay và tương lai.  

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Kịch nói, một thể loại của nghệ thuật sân khấu dùng ngôn ngữ đối thoại và hành 

động để diễn tả xung đột ra đời ở Phương Tây từ thời cổ đại, đến thời hiện đại thì nó đã 

được chuẩn hóa và quốc tế hóa. Với khả năng thích ứng nhạy bén trước thực tiễn cuộc 

sống đã giúp cho kịch nói dễ dàng du nhập vào các quốc gia trên thế giới, nhất là những 

quốc gia tiếp xúc với văn hóa châu Âu trong đó có Việt Nam nói chung và Sài Gòn - 

Tp.HCM nói riêng. 

                                                           
2 Tổng sản phẩm bình quân đầu người. 
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Nam Bộ với trung tâm là Sài Gòn - Tp.HCM là vùng đất “trẻ” với những thuận 

lợi về môi trường tự nhiên, có vị trí trung tâm về địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa 

với sự đa dạng trong thành phần dân cư, nơi có sự xuất hiện nền kinh tế thị trường và 

tầng lớp thị dân từ rất sớm. Nam Bộ, vùng đất “mới” năng động và cởi mở với những 

đặc điểm văn hóa cơ bản như: Tính sông nước, Tính dung hợp, Tính linh hoạt.   

Kịch nói ở Tp.HCM là một bộ phận của văn hóa nghệ thuật dân tộc, được chúng 

tôi chọn để nghiên cứu văn hóa Nam Bộ với khung lý thuyết của các lý thuyết: Văn hóa 

vùng, Lựa chọn duy lý, Tiếp biến văn hóa. Với những lý thuyết này, trong các chương 

sau chúng tôi sẽ làm rõ nội dung rằng trong quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa với 

bên ngoài kịch nói đã được lựa chọn để đáp ứng nhu cầu của công chúng. Những cư dân 

trên vùng đất Sài Gòn - Tp.HCM yêu thích và chọn lựa kịch nói đó là sự lựa chọn hợp 

lý, dựa trên những nền tảng văn hóa tương đồng của họ trên vùng đất Nam Bộ. Chọn 

kịch nói để làm thỏa mãn nhu cầu về tinh thần, phù hợp với điều kiện kinh tế là sự lựa 

chọn của chính những chủ thể của sân khấu: người sáng tạo (sáng tác, biểu diễn), người 

thưởng thức, lẫn những nhà quản lý/tổ chức/bầu sô. Quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa 

với các nước phương Tây, cũng như giữa các dân tộc của Nam Bộ-Tp.HCM cũng đã 

làm cho kịch nói ở Tp.HCM có những đặc điểm riêng. Nói cách khác, từ ảnh hưởng của 

điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Nam Bộ - Sài Gòn - Tp.HCM 

qua các giai đoạn lịch sử đã làm cho nội dung, hình thức, cũng như phong cách nghệ 

thuật thì kịch nói ở Tp.HCM mang những đặc điểm văn hóa Nam Bộ.  

Về mặt lý luận, để thực hiện công trình này chúng tôi còn tham khảo nhiều công 

trình, tài liệu nghiên cứu về văn hóa Nam Bộ - Tp.HCM và những tài liệu về nghệ thuật 

sân khấu, đặc biệt là về kịch nói ở Tp.HCM trong các giai đoạn, từ đó làm cơ sở cho các 

nghiên cứu trong luận án. Theo đó, chúng tôi nhận thấy nghiên cứu kịch nói ở Tp.HCM 

dưới góc nhìn văn hóa học là một khoảng trống chưa được đề cập trong các nghiên cứu 

trước đây. Đó cũng là nội dung chính mà chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ trong công trình 

này. 
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CHƯƠNG 2: DIỄN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KỊCH 

NÓI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

2.1. KỊCH NÓI Ở SÀI GÒN TRƯỚC 1975 

Chúng tôi chọn mốc thời gian từ khi kịch nói có mặt tại Sài Gòn đến 30/4/1975 

là giai đoạn kịch nói hình thành. Lý do, đây là thời gian kịch nói phát triển có phần manh 

mún, tự phát, chủ yếu là các ban thoại kịch với các tiết mục ngắn. Rất hiếm có những 

chủ trương, chính sách cụ thể nào của chính quyền liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy 

kịch nói phát triển. Đây cũng là thời gian mà số lượng các vở diễn, số lượng nghệ sĩ 

được đào tạo chuyên nghiệp, cũng như số lượng sàn diễn, số lượng khán giả xem kịch 

nói chưa thật sự nhiều, chất lượng các vở diễn cũng chưa được đánh giá cao, khác với 

kịch nói ở Tp.HCM sau 1975. 

2.1.1. Kịch nói ở Sài Gòn từ khi ra đời đến 1954  

Năm 1959, sau khi Pháp chiếm Nam Kỳ thì Sài Gòn trở thành trung tâm kinh tế 

- chính trị quan trọng của cả Nam Bộ. Thực dân Pháp đã xây dựng vùng đất này như 

một trung tâm đô hội lớn bậc nhất của cả Đông Dương. Những thành tựu khoa học kỹ 

thuật, cũng như văn hóa phương Tây đã có thể xâm nhập một cách thuận lợi vào vùng 

đất này, trong đó có kịch nói.  

Về kinh tế, sau khi đặt được ách cai trị lên đất nước ta, thực dân Pháp triển khai 

một chương trình khai thác thuộc địa quy mô lớn từ đó dẫn đến những biến đổi sâu sắc 

về mặt kinh tế cũng như xã hội Việt Nam. Về nông nghiệp, quyền tư hữu ruộng đất được 

công nhận đã thúc đẩy quá trình tư hữu hóa và tập trung ruộng đất. Từ đó, xuất hiện các 

đại địa chủ (chủ yếu là người Pháp) cùng tầng lớp điền chủ mới (tư sản kiêm địa chủ). 

Ngược lại, người nông dân ngày càng khó khăn, họ bị bần cùng hóa bởi ruộng đất bị 

tước đoạt và vì sưu cao thuế nặng. Công nghiệp lớn mạnh ở một số ngành, chủ yếu là 

kinh doanh xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công cuộc khai thác thuộc địa như: khai mỏ, 

giao thông, vận tải phát triển mạnh. Thương nghiệp có bước tiến nhanh, nhất là trao đổi 

buôn bán với quốc tế (Trần Thị Ngọc Tuyết, 2013, tr.14-15). 

Từ một nước thuần nông nghiệp lạc hậu, kinh tế Việt Nam chuyển biến nhanh 

với sự phát triển của nhiều lĩnh vực. Một số tầng lớp, giai cấp mới ra đời như công nhân, 

tư sản, tiểu tư sản, tiểu thương, trí thức, học sinh sinh viên, viên chức…những tầng lớp 

này ngày một trưởng thành, từng bước nhận thức được những mâu thuẫn xã hội, ý thức 

về thân phận người dân mất nước cũng như về quyền lợi giai cấp, và điều đó đòi hỏi 
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phải có một sự thay đổi lớn. Trong đó, đáng chú ý có giới trí thức họ những người đầu 

tiên tiếp xúc với tư tưởng mới, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá tư tưởng 

tiến bộ vào người dân. Cũng chính họ những người sớm tiếp cận với văn hóa phương 

Tây và trở thành những người truyền bá kịch nói vào phương Nam. 

Về văn hóa - giáo dục, thực dân Pháp dùng nhiều biện pháp thay thế hệ thống 

quan lại phong kiến bằng những trí thức Tây học. Chữ quốc ngữ được đưa vào giảng 

dạy thay cho chữ Nho, hệ thống thi cử phong kiến cũng bị hủy bỏ. Xuất bản sách vở, 

báo chí được chú ý phát triển nhất là ở miền Nam nhằm để tuyên truyền văn hóa phương 

Tây chủ yếu là văn hóa Pháp. Từ đó dẫn đến giới trí thức, tiểu tư sản ngày càng xa lạ 

với văn hóa phong kiến cũ mà thể hiện quan điểm, tâm tư tình cảm, nhu cầu mới gần 

gũi với văn hóa tư sản bởi những “tân thư, tân văn” du nhập vào nước ta. Những phong 

trào yêu nước: Cần Vương, Duy Tân, Đông Du nổ ra sôi nổi khắp ba kỳ nêu cao ngọn 

cờ cải cách, chấn hưng đất nước. 

Ở miền Nam văn học và báo chí chữ quốc ngữ ra đời và phát triển mạnh. Truyện 

Thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản xuất bản năm 1887 là tiểu thuyết đầu tiên 

viết bằng chữ quốc ngữ đã đặt nền móng cho tiểu thuyết miền Nam. Tiếp sau đó Hoàng 

Tố Anh hàm oan (Trần Chánh Chiếu - 1910), Ai làm được (Hồ Biểu Chánh - 1912), 

Chăng Cà Mun (Nguyễn Chánh Sắt - 1920). Ở miền Bắc, nhóm Tự lực văn đoàn xác 

lập vị thế cho văn xuôi Quốc ngữ. Phong trào cải cách thơ ca diễn ra rầm rộ mà đỉnh 

cao là phong trào Thơ Mới (1930 - 1945). Năm 1865, Tại Sài Gòn, tờ Gia Định báo 

bằng chữ Quốc đầu tiên được xuất bản, sau đó là: Phan Yên báo (1868), Nông cổ mín 

đàm (1901), Lục tỉnh tân văn (1907), Nữ giới chung (1918). Trương Vĩnh Ký soạn từ 

điển Việt - Pháp, Pháp - Việt, dịch các truyện thơ ra chữ Quốc ngữ hay phong trào dịch 

truyện Tàu (đăng nhiều kỳ trên báo) của Nguyễn An Khương, Nguyễn Chánh Sắt, Trần 

Phong Sắc.… Tiểu thuyết, thơ ca, kịch của Pháp cũng được dịch vào Việt Nam từ rất 

sớm giúp tuyên truyền lối sống mới, bài trừ hủ tục, đề cao tự do cá nhân và những giá 

trị bất biến của nhân loại.  

Khi thực dân Pháp đưa chữ quốc ngữ vào giảng dạy thì cùng lúc đó những trích 

đoạn hài kịch của Molière cũng đã bước chân vào trong trường học trong các môn học 

liên quan đến tiếng Pháp. Nguyễn Đình Nghi (1998) với bài viết “Những vấn đề của 

nghệ thuật biểu diễn kịch giai đoạn 1921-1945” trong hội thảo Ảnh hưởng của sân khấu 

Pháp với sân khấu Việt Nam đã viết: “Những thanh niên Tây học từ những năm đầu thế 
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kỷ đã tiếp nhận kịch Pháp từ những trường trung học Pháp-Việt, mà chương trình giảng 

dạy chủ yếu là kịch cổ điển Pháp” (Nhiều tác giả, 1998, tr.216). Những trí thức đầu tiên 

được tiếp cận kịch nói đã dạy cho người học sau và thành lập các nhóm kịch để biểu 

diễn. 

Sự kiện công diễn vở Chén thuốc độc của Vũ Đình Long vào 22/10/1921 tại nhà 

hát lớn Hà Nội được xem là sự kiện lịch sử và được cho là ngày công diễn vở kịch nói 

đầu tiên của người Việt. Nhưng cũng cần nhớ rằng Pháp khánh thành Nhà hát Lớn Hà 

Nội vào năm 1911 thì Nhà hát Lớn tại Sài Gòn đã được khánh thành trước đó cả chục 

năm (1900). Vương Hồng Sển đã kể lại rằng Nhà hát lớn (nhà hát đầu tiên do Pháp xây 

dựng tại Việt Nam) bắt đầu xây dựng vào năm 1898, đến ngày 01/01/1900 được tổ chức 

khánh thành trọng thể (Vương Hồng Sển, 2004, tr.101). Từ nhà hát này, các đoàn kịch 

nói và nhạc kịch của Pháp đã sang biểu diễn, góp phần đưa kịch nói của phương Tây 

chủ yếu là Pháp đến gần hơn với công chúng. Trước đó, “khi nhà thờ lớn chưa được xây 

dựng thì vào năm 1863 đã có các gánh hát Tây qua diễn tại Sài Gòn để phục vụ cho 

khách viễn chinh, quan lính trong quân đội Pháp (Vương Hồng Sển, 2004, tr.101). Các 

đoàn này sang miền Nam biểu diễn để chủ yếu phục vụ người Pháp, nhưng một số người 

làm việc cho Pháp cũng được xem (Viện sân khấu, 1998, tr.248). Như vậy có thể nói 

những đoàn kịch (kịch nói và nhạc kịch) của Pháp đã qua Sài Gòn biểu diễn còn sớm 

hơn cả Hà Nội, Hải Phòng và một số người Việt đã được xem kịch của Pháp. Theo Võ 

Văn Nhơn, trong Văn học chữ quốc ngữ trước 1945 ở Tp.HCM  thì tác phẩm Tuồng cha 

Minh (1881) là vở kịch nói đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ ra đời ở Sài Gòn (Lưu Trung 

Thủy, 2017, tr.42). Như vậy, dù với hình thức là kịch bản văn học hay vở diễn trên sân 

khấu thì kịch nói xuất hiện ở Sài Gòn sớm hơn thời điểm cuối thế kỷ và sớm nhất cả 

nước. 

Thế nhưng, có phải vì chưa có những vở kịch do người Việt sáng tác, dàn dựng 

và biểu diễn cho người bản xứ xem nên kịch nói ở Sài Gòn vẫn xem là sinh sau đẻ muộn? 

Hoàng Như Mai3 đã viết: “Như vậy thì “gánh hát Tây” sang Sài Gòn nhiều lần, có thể 

là thường kỳ. Vì thế bọn cầm quyền ở Sài Gòn phải xây cất rạp diễn. Cái loại hình kịch 

nói (thoại kịch) được giới thiệu với người Sài Gòn từ những gánh hát Tây này. Từ khi 

nhà hát Đô Thành được xây dựng (tháng giêng 1900) thì mỗi mùa, bọn Pháp lại đón các 

                                                           
3 Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, nhà văn, nhà viết kịch, nhà nghiên cứu văn hóa 
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đoàn kịch từ Pháp sang diễn. Các công chức và thân hảo của Thành phố được mời đi 

xem” (Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (chủ biên), 1998, tập 3, tr.169). 

Như đã trình bày, để tập cho học sinh đọc diễn cảm thì các giáo sư, thầy giáo đã 

cho học sinh đọc diễn cảm bằng tiếng Pháp với các bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine 

hoặc các trích đoạn trong các đoạn kịch của Molière thí dụ như đoạn ÁcPagông kêu mất 

của trong “Lão hà tiện”,…dần dần các giáo sư tổ chức cho học sinh diễn kịch trong các 

buổi tổng kết hay những dịp quan trọng của trường như bế giảng niên khóa (Trần Văn 

Giàu, Trần Bạch Đằng (chủ biên), 1998, tập 3, tr.170). Tiểu học thì đọc diễn cảm các 

bài thơ, đoạn văn, hay các nghệ sĩ cũng đến trường học để biểu diễn đọc các bài thơ của 

La Fontaine với những giọng điệu khác nhau để tạo sự thích thú cho học sinh bắt chước 

làm theo. Lên trung học thì trong chương trình văn học (Pháp) học sinh được học kịch 

của Molière, Corneille, Racine…sau đó thì các thầy cô giáo và học sinh diễn kịch trong 

các buổi lễ tổng kết. Theo Hoàng Như Mai thì chính từ những bài học trên lớp, những 

cuộc diễn kịch liên hoan ấy, mà nhiều học sinh hiểu biết giá trị của kịch nói phương Tây 

và bắt đầu thích diễn kịch nói và sau này trong số đó đã xuất hiện các nghệ sĩ sân khấu 

tài danh như: Nguyễn Thành Châu (Năm Châu) Phan Văn Hai (Ba Du)… Bên cạnh đó, 

các học sinh sau khi tốt nghiệp đi làm thầy giáo hay công chức ở các sở công tư, hoặc 

làm các nghề tự do vẫn nuôi giữ lòng yêu chuộng kịch nói phương Tây, họ tụ họp với 

nhau dịch các vở kịch của: Molière, Corneille, … và tổ chức công diễn: Ông cả Kiết 

(L’avare), Trưởng giả học làm sang (Le Bourgeois Gentilhomme), Người bệnh tưởng 

(Le Malade Imaginaire)… (Viện sân khấu, 1998, tr.249). Có thể thấy những chính sách 

về giáo dục của người Pháp đã làm cho kịch nói có thêm những cơ hội đến với người 

Sài Gòn nói riêng và Nam Bộ nói chung. Cứ như vậy kịch nói đã từ từ đi vào với người 

Sài Gòn bằng cách này hay cách khác trong đó chủ yếu là hai con đường: nhà hát và 

trường học. 

Năm 1907 tại Sài Gòn cũng đã ấn hành tờ Tạp chí Sân khấu (Saigon théâtre) giới 

thiệu, phê bình các vở diễn tại nhà hát Đô Thành, như vậy, tờ báo chuyên về nghệ thuật 

sân khấu đầu tiên đã ra đời tại vùng đất Sài Gòn. Xem kịch, đọc kịch, học kịch và đương 

nhiên sẽ đến giai đoạn sáng tác và biểu diễn kịch. Ở Nam Bộ, theo nghệ sĩ Bảy Nhiêu, 

vào năm 1915 tại Long Xuyên có tổ chức ba đêm diễn vở Người hà tiện được phóng tác 

theo kịch bản L’avare của đại văn hào Molière do “các thầy tòa án, tòa bố, sơn đầm và 

các cô giáo đóng trò”. Ba đêm diễn có bán vé hẳn hoi nhưng người đi xem “chen chân 
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nghẹt cả cái đình Mỹ Phước” (Ban tuyên giáo Thành Ủy, 2016, quyển 1, tr.31). Đến 

năm 1918 Lê Quang Liêm (Đốc Phủ Bảy) cộng tác với ký giả Đặng Thúc Liêng cho 

công diễn vở kịch thơ Hoàng tử Cảnh du Tây (còn gọi Gia Long tẩu quốc), vở được viết 

theo lối văn biền ngẫu, diễn theo phong cách giống kịch cổ điển Pháp và không có ca 

nhạc trong kịch (trước đó, diễn kịch thường hay kết hợp với ca nhạc). Sau tác phẩm này, 

kịch nói không phát triển thêm được nữa, bên cạnh đó Cải lương thoát thai từ “ca ra bộ” 

đã bắt đầu được đông đảo công chúng đón nhận. Tác giả Trung Tín là một trong những 

người sáng tác kịch bản đầu tiên ở Sài Gòn với các vở hài kịch: Toa toa moa moa (1925), 

Kẻ ăn mắm người khát nước (1926) nhằm phê phán xã hội thời đó. Bằng thể loại hài 

kịch có đưa những bài ca Cải lương vào cho khán giả dễ cảm nhận, nhưng hai vở diễn 

lại không được dàn dựng trên sân khấu. 

Năm 1926, viên chức ngành tài chính người Pháp là Cơ-lốt-đơ Bu-ranh (Claude 

Bourrin)4 đã tập hợp một số người Pháp diễn kịch nói bằng tiếng Pháp. Họ bắt đầu diễn 

ở Sài Gòn sau đó diễn ở Hải Phòng với các vở: Sự ghen tuông của Bac-bui-lê (La 

Jalousie du barbouillé), Ép cưới (Le mariage forcé), Trưởng giả học làm sang (Le 

bourgeois gentilhomme), …của Molière, Cỗ xe ngựa của Xanh Sa-cơ-rơ-măng (La 

carosse de Saint Sacrement) của Pơ-rốt-spe (Prosper Mérimée). Đây là những vở diễn 

có giá trị, thu hút được số khán giả Sài Gòn biết tiếng Pháp, họ bắt đầu có nhận thức 

đúng về cái hay của thoại kịch (kịch nói). Những buổi trình diễn này đã kích thích việc 

bắt đầu hình thành nên một phong trào diễn kịch tài tử của nhóm trí thức thanh niên ở 

Sài Gòn. Được sự hỗ trợ nhiệt tình của Claude Bourrin nên nhóm kịch tài tử thỉnh thoảng 

tổ chức các buổi trình diễn những vở hài kịch của Molière nhưng được dịch sang tiếng 

Việt. Ngày 13/1/1933 một nhóm tài tử đã trình diễn vở Công chúa Tô Lan (La princesse 

Turandot) của Carlo Gozye nhà soạn kịch người Ý dưới sự bảo trợ và đạo diễn của 

Claude Bourrin. Ngoài các diễn viên là người Việt còn có diễn viên nữ là người lai Pháp 

là Gabrielle Fauce. Vở diễn tốn hết 15.000 đồng Đông Dương lúc bấy giờ, một số tiền 

khá lớn với những cảnh dàn dựng hoành tráng như cảnh cuối có đến 30 vũ nữ biểu diễn 

múa (Được Claude Bourrin tìm ở cô nhi viện và dạy cho họ múa). Tuy nhiên tất cả 

những hoạt động này cũng không làm cho kịch nói phát triển hơn, mà vẫn “nhỏ bé” bên 

cạnh anh “khổng lồ” Cải lương với các tên tuổi lừng danh: Năm Phí, Phùng Há, Năm 

                                                           
4 Claude Bourrin là một viên chức ngành tài chính người Pháp có tâm hồn nghệ sĩ và yêu sân khấu. Ông là người 

đỡ đầu cho nhiều nhóm kịch tài tử ở Việt Nam. Trong số những người chịu ảnh hưởng và đã hợp tác với Claude 

Bourrin có Thế Lữ. 



56 

Châu, Ba Du, Bảy Nhiêu, Tư Chơi…(Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (chủ biên), 1998, 

tập 3, tr.171). 

Năm 1933-1934 đoàn kịch nói mang tên là Đức Hoàng Hội do Lê Văn Đức 

(Jacques Lê Văn Đức) thành lập, nhưng tồn tại trong thời gian rất ngắn. Báo Phụ nữ Tân 

văn ghi nhận “chẳng bao lâu người ta không nghe thấy tiếng Đức Hoàng Hội nữa. Kịch 

vừa sinh ra đó rồi mất liền đó. Thì ra người Nam mình ít ưa cái cách nói chuyện”. Có 

thể nói nhu cầu xem hát của công chúng Sài Gòn đã được thỏa mãn bởi sân khấu Cải 

lương, một loại hình ca kịch dân tộc hiện đại, sinh ra do nhu cầu cải cách của khán giả 

cho nên kịch nói chưa được yêu thích (Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (chủ biên), 

1998, tập 3, tr.171). Có phải vì những lý do trên đây mà cho dù Gia Long tẩu quốc ra 

mắt trên sân khấu năm 1918 trước cả sự kiện ra mắt vở Chén thuốc độc (1921), hay là 

những vở kịch được viết khá sớm bằng chữ quốc ngữ đã ra đời trên vùng đất Sài Gòn 

nhưng sau này khi nhắc đến vở kịch nói đầu tiên thì người ta cũng chỉ nhắc đến vở Chén 

thuốc độc mà thôi? 

Nếu như các “thầy” sinh viên Nam Kỳ ra Bắc học tập thì đem theo Cải lương 

Nam Kỳ ra để diễn, mục đích vừa để đỡ nhớ nhà, đồng thời giới thiệu đặc sản của quê 

hương với người Hà Nội, thì những người Bắc Kỳ cư trú tại Sài Gòn tập hợp nhau lại 

để cùng biểu diễn kịch nói. Việc tập hợp này cũng đã dẫn đến sự ra đời của Bắc Kỳ kịch 

đoàn ở Sài Gòn vào khoảng những năm 1937-1938 với sự hướng dẫn của Claude Bourin. 

Đoàn kịch đã công diễn các vở Tiền của Khái Hưng, Cái tủ chè của Vũ Trọng Can, và 

các vở phỏng theo kịch Pháp như: Ông bào chế, Thầy thông ngôn… sau đó Bắc Kỳ kịch 

đoàn còn Bắc tiến ra Hà Nội biểu diễn vào năm 1938. Vào các đêm 14, 21, 24 tháng 7 

năm 1943 sự kiện diễn vở kịch lịch sử 4 hồi với tên gọi Đêm Lam Sơn của tác giả Hoàng 

Mai (có tài liệu nói của Mai Văn Bộ)5, do các sinh viên Sài Gòn học tại Hà Nội trở về 

kết hợp cùng học sinh tại đây tổ chức đã mang lại những kết quả khích lệ. Các đêm diễn 

đã tạo nên một khí thế biểu diễn kịch nói sôi nổi. Với ý tưởng nhắc lại quá khứ lịch sử 

hào hùng của dân tộc, vở kịch đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân ta lúc bấy 

giờ là: Đánh đuổi Pháp-Nhật để giành lại tự do. Theo sách Bước đầu tìm hiểu kịch nói 

Việt Nam của Phan Kế Hoành-Huỳnh Lý thì khi màn cuối cùng vừa kết thúc trên lời thề 

của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn quyết tâm tiêu diệt giặc Minh, thì khán giả đã bật 

đứng lên tất cả và đồng thanh hát bài Tiếng gọi sinh viên, nay đổi thành Tiếng gọi Thanh 

                                                           
5 Xem thêm Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (chủ biên), 1998, tập 3, tr.172 
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niên” (Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (chủ biên), 1989, tập 3, tr.172). Sau Đêm Lam 

Sơn, người Sài Gòn lại được xem kịch thơ Lam Sơn họp mặt (Lam Sơn tụ nghĩa) của 

Nguyễn Xuân Trâm, kịch Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh (1944) do học sinh trường 

trung học Pê-tơ-Rút Ký (trường Lê Hồng Phong ngày nay) biểu diễn. Cũng trong năm 

này các nhóm diễn kịch tài tử đã tổ chức các buổi diễn kịch với 3 vở kịch ngắn (kịch 

một màn) kết hợp các tiết mục ca nhạc trong một đêm diễn và thường được gọi là chương 

trình. Tối 12/10/1944 ở rạp Nguyễn Văn Hảo (rạp Công Nhân ngày nay) đã tổ chức diễn 

kịch giúp đỡ nạn nhân Đông Pháp, chương trình gồm có: Tiền của Khái Hưng, Kiều Liên 

của Đoàn Phú Tứ, Văn Muội kịch thơ của Vũ Hoàng Chương kết hợp với chương trình 

ca nhạc biểu diễn, đây là hình thức nhẹ nhàng phù hợp với thị hiếu người xem ở Sài Gòn 

và sau này hình thức này trở thành đại nhạc hội. 

Theo Ngô Văn Phát trong “Một đoạn dĩ vãng kịch nghệ miền Nam: Thoại kịch” 

đăng trên tạp chí Đồng Nai vãn tập số 8/1966 thì, soạn giả được tham gia biểu diễn diễn 

ở trường Trung học Pê-tơ-Rút Ký (P.Trương Vĩnh Ký) là ông Trần Văn Nguyên, và diễn 

ở trường Trung học Cần Thơ là Tố Phang6, kịch của họ diễn trong các cuộc phát phần 

thưởng để thêm phần hấp dẫn cho thanh niên. Ngoài ra kịch nói còn được đi diễn trong 

các cuộc phước thiện (làm thiện nguyện) để “quyến rũ những nhà từ tâm và tạ ơn thí 

chủ”. Kịch nói được trình diễn ở nhà trường và nơi làm từ thiện là bởi điểm tựa diễn ở 

trường học ở đó tập họp những người có ăn học theo Tây, có đọc thoại kịch của Tây 

không nhiều cũng ít. Nhưng “từ nhà Phước và nhà trường đi ra kịch trường, bước đường 

còn xa”. Những người làm kịch tâm huyết đã cố gắng thay đổi cho kịch nói thêm phần 

hấp dẫn ngoài thêm vài bài thơ, vào trong kịch ngắn, người ta viết cả một vở dài bằng 

văn vần, bằng thơ. Vở Hương giáo hài kịch 5 hồi (1936) và vở Non nước tan tành bi 

kịch lịch sử 4 hồi (1943) (cả hai đều của Tố Phang) đã tự làm mới và cố gắng tiếp cận 

khán giả nhưng vì diễn viên tài tử không đủ khả khả năng diễn vở dài, còn sân khấu nhà 

nghề thì lúc nào cũng khép cửa không cho thoại kịch len lỏi mà chỉ dành cho Cải lương 

(Thuần phong Ngô Văn Phát, 1966, tr.16,17). 

Để khuyến khích thoại kịch phát triển Hiệp hội Ái hữu tức là Hội Ái hữu Mỹ 

thuật (1933 -1944) do ông Claude Bourin, người Pháp, làm Hội trưởng và các thành 

                                                           
6 Bút hiệu của Ngô Văn Phát. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch và giảng dạy văn học. Ông có các bút 

hiệu:Thuần Phong, Tố Phang, Đồ Mơ. Sinh 16/10/1910 tại Bạc Liêu, mất 1983 tại Tp.HCM. Ông dạy văn học tại 

các trường Pétrus Ký (Sài Gòn), Đại học Văn khoa (Sài Gòn), Sư phạm Huế, Đại học Cần Thơ...  Xem thêm “Một 

đoạn dĩ vãng Kịch nghệ miền Nam: Thoại kịch”, tr.8, tạp chí Đồng Nai vãn tập, số 8/1966. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
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viên gồm: Hồ Văn Lái, Nguyễn Văn Được, Nguyễn Công Thiện, Nguyễn Văn Mõ, 

Huỳnh Văn Hai, Hạng Văn Luông, Trần Văn Đạt và quý bà Giáo Giáp, Phương Lan và 

cô Manh Manh. Năm 1936, Hội đã mở một cuộc thi viết kịch bản Thoại kịch và có hai 

vở đạt đồng hạng nhất: một vở của tác giả Nguyễn Đức Huỳnh và một vở của Tố Phang. 

Vở của Nguyễn Đức Huỳnh về sau được diễn ngoài Bắc, nhưng không có tài liệu ghi lại 

diễn tại Hà Nội hay Hải Phòng và cũng không nhớ nhan đề. Còn vở Nghệ sĩ (kịch 4 hồi) 

của Tố Phang chưa một lần được lên sân khấu vì dài và nghệ sĩ không đủ đáp ứng. Thay 

vào đó vở hài kịch một hồi Đêm sinh nhật của Tố Phang được chọn đưa lên rạp hát lớn 

Sài Gòn. Nhưng hai ngày trước khi công diễn thì sân khấu nhà hát Tây đã bị đồng minh 

ném bom (tháng chạp 1944?) nên Đêm sinh nhật vẫn không được chào đời. Trước đó 

vào năm 1943 vở kịch lịch sử bằng thơ Non nước tan tành, 4 hồi của Tố Phang nói về 

cuộc đấu tranh ngoại giao của cụ Phan Thanh Giản cũng không được đưa lên sân khấu, 

để đến năm 1945 kịch bản bị Pháp đốt. Giai đoạn này Sài Gòn còn có những vở kịch 

được viết lại dựa trên các tuồng tích cũ của Tàu như trường hợp Đoàn Quan Tấn đã viết 

một vở có tên là Huê Dung Đạo cốt truyện là tuồng Hát bội cũ tên Phục Huê Dung của 

Đặng Lễ Nghi, truyện kể về một đoạn của thời Tam Quốc (Thuần phong Ngô Văn Phát, 

1966, tr.9,17). 

Phong trào diễn kịch lịch sử trong những năm trước Cách mạng tháng 8/1945 có 

tác dụng cỗ vũ lòng yêu nước của nhân dân, hưởng ứng chủ trương đánh Pháp đuổi Nhật 

của Mặt trận Việt Minh. Tháng 8/1945 Cách mạng tháng 8 bùng nổ trên toàn quốc, Hà 

Nội và Sài Gòn đều có những vở kịch với nội dung yêu nước, ca ngợi độc lập dân tộc 

được công diễn. Tuy nhiên, ngày 23/9/1945 thực dân Pháp quay trở lại Sài Gòn một lần 

nữa, các gánh hát chuyên nghiệp tan rã, nghệ thuật nói chung, kịch nói nói riêng cũng 

bước vào một thời kỳ khó khăn mới. Hoàn cảnh lịch sử giai đoạn này đã có những tác 

động nhất định đối với quá trình phát triển của kịch nói. 

Giữa năm 1946 khi tình hình tạm ổn, hoạt động sân khấu ở Sài Gòn được trở lại 

nhưng chủ yếu là Cải lương. Bấy giờ ban Việt kịch Năm Châu cũng có ý định biểu diễn 

kịch nói nhưng không thành công. Riêng có vở kịch thơ Tây Thi là gái nước Việt (Tây 

Thi gái nước Việt) ra mắt vào năm 1949 tại rạp Nguyễn Văn Hảo với các nghệ sĩ nổi 

tiếng của Cải lương tham gia: Năm Châu, Ba Vân, Bảy Nhiêu, Kim Cúc, Kim 

Lang.v.v… Đêm diễn đã mang lại thành công đáng kể cho thoại kịch, hai trong nhiều 

nhân tố thành công là nghệ sĩ danh tiếng và nội dung lành mạnh, kích thích lòng yêu 
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nước và thích ứng với hoàn cảnh chính trị đương thời. Bên cạnh lực lượng nghệ sĩ hùng 

hậu thì vở diễn còn được khán giả yêu thích bởi có sự kết hợp giữa kịch, thơ, ca, vũ 

nhạc, đặc biệt phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Thương phụ trách và cảnh trí lộng lẫy, đẹp 

mắt do họa sĩ Nguyễn Quyền thiết kế. Đến năm 1950 khi tình hình chiến sự tạm lắng thì 

mới có trình diễn kịch nói trở lại với sự ra đời của các ban kịch tại Sài Gòn đáp ứng nhu 

cầu của khán giả yêu thích loại hình này. Ngày 06/8/1950 Ban kịch nói Đồng Nai đã ra 

mắt vở kịch Trúng số độc đắc do Vũ Xuân Tự chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của 

Vũ Trọng, ngày 01/10/1950 công diễn vở Kim tiền của Vi Huyền Đắc cũng tại rạp 

Aristo. Đêm diễn vở Kim Tiền được chuẩn bị khá quy mô với phần một là vở Kim tiền 

với các người “chơi” kịch khá nổi tiếng như Ngọc Trâm (vai bà Chung Cả), Thúy Lan 

(vai Chung Ba), Đinh Xuân Hòa (vai Trần Thiết Chung), phần hai ca nhạc do ban nhạc 

của Nguyễn Minh phụ trách. Sau đó ban kịch Đồng Nai tiếp tục công diễn một số vở 

kịch nữa như vào ngày 07 và 08/6/1952 tại rạp Norodom với các vở: Cai thuốc phiện 

chuyển thể từ truyện của Nguyễn Công Hoan, Trúng số độc đắc chuyển thể từ tiểu thuyết 

của Vũ Trọng Phụng với soạn giả là Vũ Xuân Tự, họa sĩ Anh Lê dàn cảnh, họa sĩ Tú 

Duyên trình bày (Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (chủ biên), 1998, tập 3, tr.174). 

Đến lúc này, kịch nói dần hình thành phong trào, điều đó đã khuyến khích việc 

soạn và diễn kịch với các kịch bản mới như: Dứt chữ đồng, Trận bão làng, Trời ơi nó 

dối tôi, Đa nghi, Chỉ vì đồng bạc 10 quan…và sân khấu kịch nói đã có bước chuyển 

mới với chủ đề của các vở diễn nói về phê phán xã hội đương thời, những vụ án giết 

chồng, đồng bạc sụt giá, các mối quan hệ gia đình trong giai đoạn này… 

Một trong những dấu ấn đáng ghi nhớ của kịch nói Sài Gòn lúc này là sự ra đời 

của ban kịch Dân Nam. Nếu như trước đây diễn kịch nói ở Sài Gòn chỉ là hình thức diễn 

tài tử, diễn chơi, những người yêu thích kịch nói gom nhau lại và biểu diễn, được sự 

giúp đỡ của các nhà “mạnh thường quân” và mục đích biểu diễn thường là làm từ thiện, 

giúp đỡ ai hay tổ chức nào đó, diễn xong thì nhà ai nấy về. Khi ban kịch Dân Nam ra 

đời đã như là một đoàn kịch “chuyên nghiệp” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Anh 

Lân (sáng lập và điều hành), diễn viên nam có: Vân Hùng, Hoàng Mai, Xuân Phát, Anh 

Sơn…diễn viên nữ có: Kim Cương, Túy Hoa, Túy Phượng, Tuyết Vân, Túy Hồng, Thu 

Cúc, Tường Vi… Ban Dân Nam thường lấy một vở kịch dài làm tiết mục chính trong 

các buổi Đại nhạc hội, để thu hút khán giả Ban kịch đã tăng cường nghệ sĩ Cải lương 

nổi tiếng như Bảy Nhiêu trong vở Đẹp đôi. Ngoài địa điểm ở Sài Gòn ban Dân Nam đã 



60 

lưu diễn ra cả miền Trung và miền Nam, họ cũng diễn để thu âm phát trên đài phát thanh 

với các vở: Đẹp đôi, Nghịch cảnh (tức Áo người trinh nữ phóng tác theo truyện phim 

Nhật), Cô gái Lĩnh Nam (Lâm Sanh Xuân Nương), Trà Hoa Nữ, Cha tôi một người điên, 

Người mẹ tội lỗi, Đứa con chị bếp, Lá rụng về cội…(Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng 

chủ biên, 1998, tập 3, tr.174-175). 

2.1.2. Kịch nói ở Sài Gòn từ 1954 đến 1975  

Năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, đất nước chia cắt thành hai miền. 

Kinh tế miền Nam phát triển mạnh, trong đó đáng chú ý là các ngành công nghiệp quân 

sự, các ngành dịch vụ như: khách sạn, nhà hàng, vũ trường, các câu lạc bộ... Các chính 

sách dồn dân lập ấp chiến lược và các khu trù mật của Mỹ, cũng như chiến tranh liên 

miên đã làm cho người dân khắp nơi đổ về thành phố để tránh chiến tranh (ví dụ: từ 

1968 - 1972: mỗi năm có trên 2 triệu người tị nạn) làm dân số thành thị tăng vọt. Ở miền 

Nam các đô thị ngày càng sầm uất hơn trước. Nhưng xã hội lại ngày càng bất ổn vì chiến 

tranh liên miên, kinh tế miền Nam chủ yếu sống vào viện trợ của Mỹ nên không thể phát 

triển bình thường, dễ rơi vào khủng hoảng. 

Về mặt xã hội, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được ký kết đã tạo nên 

một cuộc “di cư” lớn nhất trong lịch sử của những người từ miền Bắc vào Nam với hơn 

1,2 triệu người (Nguyễn Minh Hòa, 2008, tr.52) từ đó đã bổ sung thêm đáng kể một lực 

lượng biểu diễn cũng như khán giả xem kịch nói. Đây là lực lượng được xem là chuyên 

nghiệp trong lĩnh vực kịch nói, họ là những nhà thơ, nhà văn, những trí thức đã có thời 

gian làm kịch nói từ miền Bắc như: Vi Huyền Đắc, Vũ Khắc Duy, Vũ Khắc Khoan. Từ 

đây, phong trào diễn kịch nói ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp và sôi nổi 

hơn. Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ được thành lập vào năm 1956, và đến 

năm 1960 bộ môn Thoại kịch (Kịch nói) được đưa vào giảng dạy cùng với Cải lương, 

Hát bội với các giảng viên đa phần là nhà thơ, nhạc sĩ, tác giả, nghệ sĩ miền Bắc di cư 

vào Nam và sự kiện này đã tạo nên động lực cho nghệ thuật thoại kịch phát triển. Từ 

ngôi trường này đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ thành danh, nổi tiếng như: Tú Trinh, Huỳnh 

Thanh Trà, Mỹ Chi, Mai Thành, Kiều Phượng Loan…cung cấp cho kịch nói nói riêng 

và sân khấu Thành phố sau này. 

Về kịch nói, đây là giai đoạn các ban thoại kịch đã phát triển lên một bước khi 

lần đầu tiên một ban thoại kịch (thường chỉ diễn kịch ngắn) bắt đầu diễn kịch dài và 

chiếm lĩnh rạp chiếu phim để biểu diễn. Sự kiện được xem là chấn động làn thoại kịch 
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lúc này đó chính là ban kịch Kim Cương lần đầu tiên biểu diễn một vở kịch dài trong 

rạp chiếu phim Thanh Bình. Trước đó Kim Cương được gia đình giao quản lý đoàn Cải 

lương Năm Phỉ-Kim Cương, đến năm 1957 tự ý giải tán đoàn Cải lương để sang diễn 

kịch nói và đóng phim, đến cuối năm 1959 đứng ra thành lập ban kịch Kim Cương. Dù 

được xem là biểu diễn hay nhất và thành công nhất lúc bấy giờ nhưng kịch Kim Cương 

cũng chủ yếu diễn trong các chương trình Cải lương, Đại nhạc hội, diễn trên sóng phát 

thanh, truyền hình hoặc phụ diễn trong các rạp phim trước khi phim chính thức được 

công chiếu. Đến khoảng 1962 -1963 Kim Cương và những người bạn đã quyết tâm thuê 

rạp chiếu phim tổ chức diễn một vở kịch dài có tên Tôi là mẹ đánh dấu vở kịch dài đầu 

tiên trên sân khấu kịch nghệ miền Nam. Theo nghệ sĩ Kim Cương những năm 1962-

1963 thì Trần Văn Trạch, Vũ khắc Duy, Kiều Hạnh mời Kim Cương làm kịch diễn phụ 

trước khi chiếu phim tại các rạp: Nam Việt, Thanh Bình…. Lúc đó chủ yếu là kịch hài 

ngắn, miền Nam không có kịch dài. Sau đêm diễn thành công của vở kịch dài đầu tiên 

Tôi là mẹ trên sân khấu rạp chiếu phim thì các nghệ sĩ Thanh Bình, Kim Cương, Lam 

Phương, Túy Hồng, Kim Vui, Văn Hùng, Xuân Phát…những người yêu thích kịch nói 

ở Sài Gòn đã thành lập đoàn Kim Cương (Cà phê học thuật nhân văn, 2020). Năm 1964 

Kim Cương sang Pháp 3 năm vừa diễn kịch, vừa đóng phim, vừa theo học một khóa dạy 

diễn xuất và một khóa dạy diễn kịch câm, sau khi nghệ sĩ trở về đoàn kịch bắt đầu hoạt 

động trở lại. 

Đến lúc này, sau ban kịch Dân Nam do nghệ sĩ Anh Lân sáng lập, nhiều ban kịch 

khác cũng đã ra đời tại Sài Gòn. Theo một nghiên cứu thì vào năm 1959 số các ban kịch 

nói tham gia với đài Truyền hình đã lên đến 30 ban lớn nhỏ như: Kim Cương, Thẩm 

Thúy Hằng, Vũ Đức Duy, Gió Nam, Sống, Trường Thủy, Bạch Tường, Đen Trắng, Quê 

Ngoại... Có thể thấy lúc này lực lượng diễn kịch nói đã khá đông. Ngoài những nghệ sĩ 

Cải lương, Hát bội lúc bấy giờ được yêu thích như: Năm Châu, Bảy Nhiêu, Ba Vân, 

Năm Sa Đéc...thì kịch nói cũng có nhiều nghệ sĩ được yêu thích như: Kim Cương, Thẩm 

Thúy Hằng, Túy Hoa, Kiều Hạnh, Bích Sơn, Mỹ Chi, Tú Trinh, Anh Lân, Vân Hùng, 

Huỳnh Thanh Trà, Ngọc Đức, Khả Năng, Xuân Phát, Hoàng Mai…và có cả những giáo 

sư, đạo diễn về kịch nghệ cũng lên sân khấu như: Mỹ Tín, Vũ Đức Duy…(Trần Văn 

Giàu, Trần Bạch Đằng (chủ biên), Tập 3, 1998, tr.175). 

Từ 1954 - 1970 do thị hiếu của khán giả nên hình thức Đại nhạc hội “ăn nên làm 

ra”, kịch nói ít khi diễn riêng lẻ mà thường được diễn chung trong chương trình Đại 
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nhạc hội với các tiết mục ngắn là chính, không phải là vở diễn dài. Cũng chính vì vậy 

mà thời gian này có nhiều ban kịch lớn nhỏ được thành lập. Tuy nhiên chỉ trừ một số 

ban kịch như Dân Nam (sau này là Tân Dân Nam), Kim Cương, Vũ Đức Duy là có chú 

trọng đến nghệ thuật và thỉnh thoảng biểu diễn kịch dài thì phần lớn các ban còn lại chất 

lượng nghệ thuật không được quan tâm, thời lượng ngắn và chỉ diễn trong đại nhạc hội, 

trên sóng phát thanh, truyền hình. Với hình thức đại nhạc hội, lúc này tại Sài Gòn cũng 

đã có hiện tượng chạy tăng-đe (chạy sô)7. Dưới chế độ hà khắc và kèm kẹp của Ngô 

Đình Diệm nên nghệ thuật nói chung trong đó có kịch nói không có cơ hội để phát triển. 

Do đó “Từ 1954 đến 1960 có thể nói sân khấu của thành phố gần như trở lại với thời kỳ 

đầu là Hát bội và Cải lương còn kịch nói chưa có điều kiện phát triển” (Ban Tuyên Giáo 

Thành ủy, 2016, tr.35). Những năm 1961-1962, do chính sách quản lý của chính quyền 

với giới văn nghệ sĩ ngày càng khắt khe, tình hình chiến sự, khó khăn về soạn giả và 

thiếu lực lượng biểu diễn, thiếu rạp hát làm cho “thoại kịch” gặp nhiều khó khăn. Theo 

Trịnh Văn, giai đoạn năm 1962 tại Sài Gòn với khoảng 2 triệu dân, có chưa đến 5 rạp 

hát gọi là tương đối đầy đủ tiện nghi, các rạp còn lại xuống cấp, hoặc là những rạp phim 

nên không đáp ứng việc biểu diễn được nên các đoàn hát kể cả Cải lương phải đi lưu 

diễn các nơi khác đã làm cho thoại kịch như xuống cấp (Trịnh Văn, 1962, tr.12). Tuy 

hiến pháp của chính quyền Sài Gòn đồng ý cho mọi người có quyền tham gia và hưởng 

thụ từ các hoạt động văn hóa văn nghệ nhưng lại bắt những người đứng đơn xin diễn 

thoại kịch phải đóng thuế như buôn bán phải có thuế môn bài vậy. Giai đoạn này cũng 

đã có sự phát triển của báo chí viết về nghệ thuật trong đó có kịch nói ở Sài Gòn, nhiều 

bài viết của các tác giả, nhà soạn kịch, ký giả, các nhà hoạt động chuyên môn viết và 

phân tích về kỹ thuật biểu diễn của diễn viên khá chi tiết và như là những người cung 

cấp lý luận đầu tiên về kịch nói ở đây. Báo Văn Đàn, số 11, ra ngày 31/8/1961 có đăng 

bài của Mỹ Tín với tựa đề “Nhân nghe nhà soạn kịch Vi Huyền Đắc diễn thuyết” ông 

đánh giá đã có sự hời hợt xảy ra trong khi biểu diễn kịch nói trong giới nghệ sĩ, trong đó 

có đoạn viết: “sự thành công của kịch sĩ trên sân khấu do kỹ thuật diễn xuất quyết định, 

nếu lý trí không nắm vai trò chủ động thì kịch sĩ tránh sao khỏi những trường hợp diễn 

ra ngoài công thức, ngoài quy tắc, ngoài lề luật” (Mỹ Tín, 1961, tr.5). Trong giai đoạn 

này một hội đồng giám khảo cuộc thi về thoại kịch cũng đã được thành lập vào ngày 

                                                           
7 Tức trong một đêm có ban kịch diễn ở nhiều nơi như: Sài Gòn rồi chạy vào Chợ Lớn hoặc xa hơn là từ Sài Gòn 

chạy đi Mỹ Tho, Biên Hòa, Long Xuyên)… 
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05/08/1960 với thành phần với chủ tịch hội đồng là Vi Huyền Đắc, các ủy viên có: Vũ 

Khắc Khoan, Vũ Đức Duy… 

Năm 1967 vở kịch Người giết Tần Cối của tác giả Phan Tùng Mai được công 

diễn, 1973 vở kịch Bão Tố do Ngọc Ngân phóng tác dựa trên tiểu thuyết Giông tố của 

Vũ Trọng Phụng. Sinh viên Sài Gòn thỉnh thoảng cũng diễn vở Người không chịu chết 

của tác giả Vũ Khắc Khoan. Năm 1972 tại Trung tâm văn hóa Pháp các nghệ sĩ Pháp đã 

trình diễn vở kịch Les Fourberies de Scapin của Molière. Năm 1973 tại Hội Việt Mỹ 

các nghệ sĩ Mỹ biểu diễn vở Desire under the Elms của tác giả E. O’Neill, hoặc những 

vở kịch được dịch sang tiếng Việt hoặc do tác giả Việt Nam sáng tác và được hội sinh 

viên Việt Nam biểu diễn như: Ước vọng dưới tàn du (kịch được dịch), Người kéo mặt 

trời của tác giả Hoàng Trí Đức (Trần Văn Giàu-Trần Bạch Đằng (chủ biên), 1998, tập 

3, tr.176). 

Sau cuộc họp của Ban chấp hành Trung Ương Lực lượng Bảo vệ văn hóa dân tộc 

tại Trường Quốc gia Âm nhạc ngày 9/10/1966 ngay sau đó nhiều tổ chức Văn hóa văn 

nghệ Cách mạng ra đời. Hội liên hiệp văn học nghệ thuật do luật sư Bùi Chánh Thời 

làm Tổng thư ký; Hội nghệ sĩ Sân khấu Miền Nam do nghệ sĩ Ba Vân làm Chủ tịch, 

soạn giả Kiên Giang làm Tổng thư ký; Tạp chí Tín Văn được 16 số) ra đời là tiếng nói 

của Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tập hợp các bài viết của các nhà văn nhà báo tiến 

bộ ở miền Nam; Tờ báo Sân Khấu (xuất bản được 7 số) ra đời là tiếng nói của Hội nghệ 

sĩ Sân khấu Miền Nam…(Nhiều tác giả, 2015, tr.22, 23). 

Từ năm 1960 đến 1975 về sân khấu nói chung, đã có một số thành tựu nhưng 

cũng vẫn còn nhiều hạn chế vì nhiều nguyên nhân: chiến tranh quá ác liệt; hạn chế về 

đề tài; hạn chế việc phương tiện lực lượng; hạn chế về đối tượng để phục vụ nhất là quần 

chúng ở vùng kháng chiến và vùng tạm chiếm (Ban Tuyên Giáo, 2016, tr.35).  

Nhìn chung, giai đoạn 1970 - 1975, do trào lưu các phim Mỹ, Nhật, Hồng Kông, 

Đài Loan tràn vào miền Nam nên phần lớn các rạp đều được biến thành rạp chiếu phim 

để thu lợi nhuận dẫn đến Cải lương, kịch nói đại nhạc hội đều gặp khó khăn trong việc 

tìm điểm diễn. Những năm cuối của giai đoạn này do tình hình chiến sự và sự sụp đổ từ 

từ của chính quyền Sài Gòn nên sự phát triển của kịch nói cũng không nhận được sự 

quan tâm của công chúng lẫn chính quyền.  
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2.2. KỊCH NÓI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ SAU 1975 ĐẾN 

NAY (2020) 

2.2.1. Kịch nói ở Thành phố Hồ Chí Minh sau 1975 đến 1985  

Ngày 25/4/1976, cuộc tổng tuyển cử hai miền Nam - Bắc đã diễn ra thành công, 

cả nước đồng lòng tiến lên con đường XHCN, thống nhất phát triển mô hình kinh tế kế 

hoạch hóa, tập trung, bao cấp, dựa trên hai thành phần kinh tế chủ đạo là quốc doanh và 

tập thể. Ngày 2/7/1976, Sài Gòn chính thức mang tên Tp.HCM. - vinh dự lớn lao đồng 

thời là động lực để chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 

cách mạng trong thời kỳ mới. Trước giải phóng, tuy lệ thuộc vào tài trợ bên ngoài nhưng 

kinh tế miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng vẫn là một nền kinh tế thị trường 

TBCN khá phát triển, vì vậy, việc cải tạo, sắp xếp lại các thành phần kinh tế đã gây xáo 

trộn lớn trong đời sống người dân. Nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp hoàn toàn 

xa lạ với một xã hội đã quen với thị trường tự do. Kinh tế thành phố chững lại và rơi 

vào trì trệ, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đến những năm 1980, để thoát khỏi 

tình trạng suy thoái, Đảng và nhân dân Tp.HCM đã chủ động tìm kiếm những biện pháp 

và hình thức tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất bung ra, dần thoát khỏi cơ 

chế quan liêu bao cấp, hình thành mô hình quản lý mới theo hướng tự chủ, tự lo liệu cân 

đối, tự trang trải trong sản xuất kinh doanh. Với sự năng động vốn có, kinh tế Tp.HCM 

đã từng bước tìm được hướng ra và vượt qua khó khăn, tìm lại sự tăng trưởng. Đời sống 

vật chất và tinh thần của người dân cũng từng bước được cải thiện. 

Về văn hóa - văn nghệ, sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng nền văn hóa nghệ thuật trong đó có kịch nói phát triển, với mục tiêu phục 

vụ cho dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN. Văn hóa nghệ thuật 

không đặt nặng yếu tố kinh tế mà hướng đến nhiệm vụ: tuyên truyền, giáo dục sâu rộng 

đường lối, chính sách của Đảng, động viên khí thế cách mạng.... Nghệ thuật sân khấu - 

có khả năng tác động mạnh đến nhận thức người xem qua những hình tượng nghệ thuật 

dễ đi vào lòng người, dễ lan tỏa trong đời sống - giữ vai trò quan trọng trong việc phổ 

biến hệ tư tưởng mới, hướng đến xây dựng xã hội mới, con người mới. Tp.HCM trở 

thành điểm hội tụ của lực lượng nghệ sĩ khắp nơi. Với lực lượng nghệ sĩ từ trong chiến 

khu ra, từ miền Bắc về và lực lượng nghệ sĩ tại chỗ cùng chung tay xây dựng một nền 

sân khấu Tp.HCM đa dạng, phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều loại hình 

như: Cải lương, Hát Bội, Múa rối và kịch nói. Lúc này nghệ thuật được nhà nước tập 
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trung “bao cấp” toàn bộ từ sản xuất vở diễn cho đến lực lượng khán giả. Từng là trung 

tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của chế độ cũ nên “một trong những nhiệm vụ quan trọng 

của hoạt động văn hóa ở Sài Gòn - Tp.HCM giai đoạn 1975-1985 là xóa bỏ những tàn 

dư của văn hóa thực dân mới, đồng thời ra sức xây dựng đời sống văn hóa mới” (Hoàng 

Hương, Cao Tự Thanh (chủ biên), 2015, tr.37). 

Trong bối cảnh xã hội đó, mười năm sau ngày đất nước thống nhất (1975-1985), 

kịch nói ở Tp.HCM đã tạo nên một diện mạo mới trong điều kiện và hoàn cảnh lịch sử 

mới. Kịch nói thời gian này tập trung vào các nội dung lớn là: tái hiện, ca ngợi về cuộc 

chiến tranh, giải phóng dân tộc của nhân dân miền Nam và những vấn đề đặt ra trong 

quá trình xây dựng thành phố thời hậu chiến. Đề tài xây dựng con người mới trên sân 

khấu Tp.HCM luôn gắn với việc đã phá xã hội cũ, phê phán con người cũ. 

Kịch nói có một sự kiện đáng nhớ, ngày 22/5/1975, tàu Đồng Nai cập bến cảng 

Sài Gòn mang theo các nghệ sĩ của đoàn kịch nói Nam Bộ từ miền Bắc về và sân khấu 

kịch nói đã có thêm một đơn vị chuyên nghiệp nữa cùng tồn tại, thúc đẩy kịch nói Thành 

phố phát triển (Huỳnh Công Duẩn, 2014, tr.22). Từ lúc có mặt ở Sài Gòn, Đoàn kịch 

nói Nam Bộ đã biểu diễn những vở đã diễn ở miền Bắc như: Chuông đồng hồ điện 

Kremlin, Hòn đảo Thần Vệ nữ, Người ven đô... sau đó Đoàn được kết hợp với các nghệ 

sĩ từ trong chiến khu ra. Ngày 03/9/1976 Đoàn được đổi tên thành Đoàn kịch Cửu Long 

Giang, đến ngày 31/5/1977 Bộ Văn Hóa đã quyết định chuyển giao đoàn kịch Cửu Long 

Giang về cho Ủy ban nhân dân Tp.HCM quản lý, năm 1988 thì được chuyển thành Đoàn 

kịch nói Thành Phố đến năm 1997 thì đổi tên lần nữa thành Nhà hát Kịch Thành phố. 

Về giáo dục đào tạo, ngày 17/10/1976 trường Nghệ thuật Sân khấu 2 được thành 

lập (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp.HCM) với sự tham gia giảng dạy của các 

thầy cô giáo của hai miền Nam-Bắc. Trong đó có một số lượng lớn các thầy cô giáo từ 

miền Bắc, đã từng tham gia học tập từ các nước XHCN trở về. Từ đây, việc đào tạo các 

bộ môn nghệ thuật tại Tp.HCM nói riêng và Nam Bộ nói chung tiến lên một bước 

chuyên nghiệp và quy cũ hơn trong đó có kịch nói. Đến 1996 trường Cao đẳng văn hóa 

nghệ thuật Tp.HCM được thành lập trong đó có các lớp đào tạo diễn viên kịch, đạo diễn 

sân khấu... đã cung cấp thêm một lực lượng nghệ sĩ làm kịch nói cho Tp.HCM. Hiện 

nay, một số trường Đại học trên địa bàn Tp.HCM cũng đã mở các chuyên ngành đạo 

diễn, diễn viên, biên kịch, họa sĩ..., bức tranh về đào tạo trong lĩnh vực kịch nói còn 

được tô điểm thêm bởi các lớp ngắn hạn do các trung tâm văn hóa, các nghệ sĩ, các đơn 
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vị sân khấu, công ty, hãng phim tự mở ra và đào tạo, đáp ứng nhu cầu cho sân khấu 

kịch. 

Về biểu diễn, theo nhà viết kịch Lê Duy Hạnh8, sân khấu Tp.HCM trong giai 

đoạn này có một cuộc đấu tranh gay gắt và quyết liệt, giữa một bên là chạy theo thị hiếu 

khán giả bằng mọi giá và một bên là nâng cao tính giáo dục, thẩm mỹ cho công chúng. 

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện thường xuyên vở viết đề tài hiện đại, nhất là đề tài mới 

chống lại tàn dư văn hóa cũ, xây dựng con người mới cách mạng hơn càng có giá trị đặc 

biệt (Hội nghệ sĩ sân khấu, 1984, tr.164). Trong đó một số vở diễn khai thác đề tài mới 

thành công có thể kể, Đoàn kịch Cửu Long Giang có: Bông hồng trắng (tác giả: Lê Duy 

Hạnh - Văn Thành, đạo diễn: Thành Trí), Xa thành phố yêu dấu (tác giả: Ngọc Linh, 

đạo diễn: Thành Trí), Sóng dậy trong lòng (tác giả: Vân Hồng, đạo diễn: Thành Trí); 

đoàn kịch Kim Cương có các vở: Chìa khóa (tác giả: Thiều Linh, đạo diễn Huỳnh Nga), 

Bãi mìn (tác giả: Hoa Lư, đạo diễn: Bá Huỳnh); đoàn kịch Bông Hồng có: Cho tình yêu 

mai sau (tác giả: Ngọc Linh, đạo diễn: Đoàn Bá), Ánh đèn đêm (tác giả: Huỳnh Thị 

Đằng-Nguyễn Thị Vân, đạo diễn: Bạch Lan),…Việc tổ chức các xuất diễn phục vụ chính 

trị, vùng sâu vùng xa, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang…đã tạo nên bức tranh sôi 

động cho sân khấu kịch nói Thành phố (Hội nghệ sĩ sân khấu, 1984, tr.164). 

Giai đoạn này đoàn kịch Cửu Long Giang là được xem như đoàn chủ lực của sân 

khấu kịch Tp.HCM. Lực lượng nghệ sĩ của Đoàn được bổ sung nhiều diễn viên mới tại 

chỗ, cũng như các nghệ sĩ trước giải phóng ở miền Nam và các diễn viên trẻ từ trường 

Nghệ thuật sân khấu II. Bên cạnh các tác phẩm đã từng gây tiếng vang và được sự quan 

tâm của khán giả trong chiến tranh, thì thời gian này, đoàn vừa tổ chức biểu diễn phục 

vụ khán giả các tỉnh thành Nam Bộ, vừa có các chuyến lưu diễn ra Miền bắc với những 

vở mang đậm màu sắc Sài Gòn - Nam Bộ. Nhiều vở diễn của Đoàn đã nhận được nhiều 

huy chương, giải thưởng cao trong các cuộc Liên hoan, Hội thi sân khấu chuyên nghiệp 

Toàn quốc. 

Đoàn kịch nói Kim Cương, ngay những ngày đầu Thành phố được giải phóng, 

được sự động viên và tạo điều kiện của lãnh đạo nghệ sĩ Kim Cương kêu gọi anh em 

nghệ sĩ trước đây của mình với 70 thành viên trở lại hoạt động (8/1975). Ban kịch Kim 

Cương đổi tên thành Đoàn kịch nói Kim Cương với bản sắc riêng trong sáng tác, dàn 

                                                           
8 Nhà viết kịch, Nguyên Chủ tịch Hội sân khấu Tp.HCM (nhiều nhiệm kỳ), Nguyên Phó chủ tịch Hội nghệ sĩ sân 

khấu Việt Nam. 
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dựng, và phong cách biểu diễn, bên cạnh các tác phẩm với đề tài con người mới (như 

đã kể ở trên) vẫn tiếp tục song hành cùng nghệ thuật Thành phố với các vở diễn mang 

đậm dấu ấn kịch Nam Bộ của mình như: Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Trà hoa nữ, 

Bông hồng cài áo… Ban kịch của Thẩm Thúy Hằng sau năm 1975 gia nhập nhà nước 

và đổi tên thành Đoàn kịch Bông Hồng với các nghệ sĩ tên tuổi: Thẩm Thúy Hằng, Bạch 

Lan Thanh, Mỹ Chi, Nguyễn Chánh Tín, Tú Trinh, Phạm Anh, Kim Lan, Quốc Hòa, 

Phi Phụng…với các vở diễn: Cho tình yêu mai sau, Đôi bông tai, Hoa sim gai trắng, 

Biệt thự Hoang Tàn, Đôi mắt, Cô lái xe và chiếc bình cổ, Ánh đèn đêm... Đây là hai đơn 

vị kịch nói từng hoạt động trước 1975 và tiếp tục đóng góp tích cực cho nền kịch nói 

Tp.HCM sau giải phóng. Tại Tp.HCM thời gian này còn có Đoàn kịch trẻ hay còn gọi 

là Đoàn nghệ thuật sân khấu Trẻ, là nơi tiếp nhận phần lớn các diễn viên tốt nghiệp từ 

Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, đơn vị này cũng do nhà nước quản lý về nhân sự và nội 

dung. Tuy chức năng là dàn dựng cả những chương trình nghệ thuật tổng hợp, nhưng 

chủ yếu Đoàn nổi lên như một đoàn kịch hơn, trong đó ghi đậm dấu ấn là chùm kịch 

Đâu có giặc là ta cứ đi của Nguyễn Vũ và các kịch bản ngắn chủ yếu để phục vụ chính 

trị.  

Ngày 01/8/1984, theo quyết định số 1900/UB của UBND Tp.HCM - CLB Sân 

khấu thể nghiệm đã ra đời. Đây là nơi tập trung những đạo diễn, diễn viên trẻ vừa tốt 

nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, với mong muốn đóng góp cho kịch nói Thành 

phố, đầy nhiệt huyết và ý tưởng sáng tạo nhưng chưa có đất thể hiện. Đây là những diễn 

viên trẻ nhiệt huyết, có tài năng, mong muốn được làm nghề đã tạo nên một luồng sinh 

khí mới cho sàn diễn kịch nói. Nguyễn Văn Thành (2008) đã viết: “Cái hăm hở, nhiệt 

huyết sôi sục ấy lại được cộng hưởng bởi hình thức sân khấu kịch dưới dạng sân khấu 

nhỏ, một hình thức năng động nhất của một thể loại vốn đầy ắp chất năng động như kịch 

nói và đã nhanh chóng chói sáng rực rỡ như một hiện tượng đặc biệt của sinh hoạt kịch 

nói ở Tp.HCM cuối những năm 80 (tr.91-92). Và chính họ là những người đầu tiên đã 

góp phần khai sinh nên sân khấu kịch nói XHH tại Tp.HCM sau này. 

Khán giả ở Tp.HCM đã bắt đầu dành nhiều quan tâm đối với thể loại kịch nói . 

Trần Trọng Đăng Đàn (2011) trong khảo sát của mình cho biết “thời gian từ năm 1975-

1985, so sánh giữa các loại hình sân khấu, số công chúng thích kịch nói chiếm 38,31%, 

công chúng yêu thích Cải lương chiếm 37,96%. Điều đáng quan tâm là số người trong 

độ tuổi 16 đến 25 thích kịch nói chiếm số lượng cao nhất 39,29% (tr.283). Sau 1985 vị 
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trí của sân khấu Cải lương dần dần phải nhường lại cho kịch nói, bởi sự yêu thích của 

khán giả dành cho loại hình này ngày càng nhiều hơn. 

Sẽ rất thiếu sót nếu nói về sân khấu kịch nói ở Tp.HCM giai đoạn này mà chúng 

ta không nói đến sân khấu hài. Sân khấu hài ở đây không phải là thể tài của vở diễn mà 

là một trào lưu biểu diễn hài kịch với nhiều hình thức phong phú đã hình thành trên 

vùng đất của những con người Nam Bộ, thích vui vẻ, nhẹ nhàng, hài hước và giải trí. 

Trước nhu cầu của khán giả, nhiều sân khấu bắt đầu dàn dựng và biểu diễn hài kịch, 

chính trào lưu này này đã chính thức góp phần tạo nên những cuộc liên hoan sân khấu 

hài đầu tiên của cả nước với tên gọi Tiếng cười sân khấu. Tuy là cuộc thi dành cho tất 

các các loại hình nghệ thuật sân khấu cho cả ba miền nhưng lực lượng mạnh nhất vẫn 

là hài kịch của các đơn vị biểu diễn kịch nói trên địa bàn Tp.HCM. Tháng 10/1981 Hội 

sân khấu và Sở Văn hóa-Thông tin Tp.HCM đã phát động cuộc thi Tiếng cười sân khấu 

lần đầu tiên. “Từ Hội thi tiếng cười đầy cảm tình đã dành một phần cho hai vở kịch ngắn 

Những đồng đội vui tính của Đoàn kịch tập thể Bông Hồng và Coi mắt của đoàn kịch 

Cửu Long Giang…” (Trần Trọng Đăng Đàn, 1998, tr.86). Bên cạnh đó vở diễn Đâu có 

giặc là ta cứ đi của tác giả Nguyễn Vũ do Đoàn ca nhạc kịch Thanh niên biểu diễn cũng 

dành được nhiều cảm tình. Đáng chú ý một hình thức diễn hài mới cũng xuất hiện đó 

là: tấu hài. Trần Trọng Đăng Đàn (1998) đã  nhận định: Một ấn tượng khá sâu sắc đối 

với khán giả hội thi Tiếng cười sân khấu Tp.HCM là sự góp mặt và khẳng định của các 

tiết mục tấu hài9: Chuyện vui ngày cưới, Chuyện vui đầu năm, Tuổi trẻ lên đường của 

Đoàn kịch nói tập thể Bông Hồng; Anh phụ lái; Cạo rỉ của Nhà Nghệ thuật quần 

chúng;... Đây là một hình thức gây cười rất cơ động, một hình thức hài ngôn ngữ đáng 

quý và có khả năng đi sâu, tỏa rộng vào công chúng... Nhiều chỗ ứng đáp tài tình, tạo 

được sức giao cảm mạnh mẽ đối với công chúng (tr. 90). 

Và tên gọi Tiếng cười sân khấu sau này đã được đặt thành chủ đề cho rất nhiều 

chương trình hài kịch tại Thành phố cũng như các tỉnh khác và là tên chương trình biểu 

diễn hàng đêm của Sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng (Nhà Văn hóa Thanh niên) do nghệ 

sĩ Phước Sang làm chủ. Chương trình Tiếng cười sân khấu cũng được tổ chức tại các 

sân khấu, tụ điểm ca nhạc tại Tp.HCM trong suốt một thời gian dài.  

                                                           
9 Một hình thức diễn hài linh hoạt, ít nhân vật, thời lượng 10-20 phút/1 tiết mục. Không có cảnh trí trên sân khấu, 

không chuyển cảnh, diễn viên biểu diễn chủ yếu hoạt ngôn, đối đáp qua lời thoại. Có một nhạc công bên trong 

đệm đàn organ theo tình huống và thường chen cả những bài hát được cải biên từ những bài hát có sẵn…Diễn 

viên thường giao lưu trực tiếp với khán giả để mang lại tiếng cười... 
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Là một trung tâm kinh tế, văn hóa năng động bậc nhất của cả nước, Tp.HCM 

được chọn lựa để tổ chức các đợt Hội thi, Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 

như: Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1980 được tổ chức 4 địa điểm Hà 

Nội, Hải Phòng, Tp.HCM, Cần Thơ. Riêng đợt 3 được tổ chức tại Tp.HCM được xem 

là đợt thành công không chỉ về mặt ý nghĩa tổ chức đợt Liên hoan sân khấu chuyên 

nghiệp đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất mà còn bởi sự tham gia rất đầy đủ và 

mạnh mẽ của các đoàn nghệ thuật tại Thành phố với 6 vở dự thi. Chỉ riêng trong năm 

1980 toàn thành phố đã có 30 vở diễn chuyên nghiệp được dàn dựng trên sân khấu, 

trong đó kịch nói, với các tác phẩm đáng chú ý: Đoàn kịch Kim Cương có vở Một câu 

chuyện ở Iêckút; Đoàn kịch Bông Hồng có các vở Nila, Cầu hôn, Thử một lần thấy 

được; Đoàn kịch Cửu Long Giang có Ma đưa lối quỷ đưa đường…(Trần Trọng Đăng 

Đàn, 2004, tr.28). Như vậy, chỉ sau 5 năm sau ngày đất nước thống nhất, tại nơi mà 

nghệ thuật sân khấu không nhận được sự quan tâm của công chúng và chính quyền thì 

nay Tp.HCM đã tổ chức thành công đợt Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp đầu tiên ở 

Phía Nam. Đáng chú ý, tháng 10/1982, Hội thảo về sáng tác, với nội dung chủ yếu là 

hướng dẫn, động viên các tác giả xây dựng đề tài mới đã được tổ chức dưới sự chủ trì 

của đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thư Thành ủy Tp.HCM lúc bấy giờ đã tiếp thêm 

động lực cho văn nghệ sĩ (Hội nghệ sĩ sân khấu, 1984, tr.168). 

Có thể nói, từ năm 1975 - 1985 là giai đoạn cực thịnh của kịch nói Thành phố cả 

về số lượng đoàn biểu diễn, số lượng vở diễn, số lượng khán giả và chất lượng vở diễn. 

Đặc biệt là những vở diễn của Đoàn kịch Cửu Long Giang, Đoàn kịch Bông Hồng, kịch 

Kim Cương, Đoàn kịch Trẻ đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. Ngoài đoàn 

kịch Cửu Long Giang thì đoàn kịch Kim Cương vẫn là đoàn kịch để lại ấn tượng mạnh 

trong lòng khán giả trong giai đoạn này. Đáng nhớ đó là tại Nhà hát Hòa Bình vào năm 

1987 vở diễn Lá Sầu Riêng đã biểu diễn suất đặt biệt kỷ niệm suất diễn thứ 1000 chỉ 

tính từ ngày dàn dựng lại từ sau năm 1975 với tên gọi mới là Lá Sầu Riêng (thời gian 

trước đó vở có tên gọi là Duyên kiếp lỡ làng). Theo NSƯT Hữu Châu và NSND Kim 

Cương trong chương trình “Chuyện về những vở diễn một thời” phát sóng trên Đài 

truyền hình Tp.HCM thì nếu cộng luôn số lượng suất diễn điểm trước và sau 1975 đến 

nay thì vở diễn Lá sầu riêng cũng có thể đã đạt con số gần hàng chục ngàn suất diễn 

(Đài truyền hình Tp.HCM, 2020, Lá sầu riêng, Phần 2). Nhiều tác giả có những tác 

phẩm giá trị đóng góp cho sân khấu Tp.HCM nói chung và kịch nói riêng như: Ngọc 
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Linh, Lê Duy Hạnh, Văn Thành, Minh Khoa, Phạm Ngọc Truyền, Hoa Phượng, Triều 

Linh, Huỳnh Thị Đằng, Hoa Lư, Vân Hồng, Hùng Tấn, Điêu Huyền, Huỳnh Minh Nhị… 

Sự ra đời của CLB Sân khấu thể nghiệm đầu tiên trong cả nước; những vở diễn 

của các đoàn kịch phía Bắc đã được khán giả Tp.HCM đón nhận nhiệt tình; bên cạnh 

thành công của hình thức biểu diễn hài kịch thì phong trào kịch nói quần chúng cũng 

phát triển mạnh không ngừng và đã trở thành nơi đào tạo khán giả và cung cấp những 

kịch bản hay cho sân khấu chuyên nghiệp. Tất cả đã minh chứng rằng vị trí của kịch nói 

trong đời sống văn học - nghệ thuật của Thành phố bắt đầu có những thay đổi theo 

hướng phát triển. 

2.2.2. Kịch nói ở Thành phố Hồ Chí Minh từ 1986 đến 1996  

Đây là giai đoạn cả nước nói chung, Tp.HCM nói riêng chuyển từ thời kỳ bao 

cấp sang thời kỳ đổi mới. Với việc khẳng định nền kinh tế hàng hóa và cơ chế thị trường 

năm 1986, xã hội Việt Nam đã trưởng thành thêm một bước về tư duy lịch sử và kinh 

tế. “Nhưng chế độ bao cấp kiểu thời chiến trong thời gian 1975-1985 cũng đã kịp tàn 

phá nền kinh tế hàng hóa và xã hội thị dân trên địa bàn phía Nam vĩ tuyến 17, trong đó 

Sài Gòn - Tp.HCM là đô thị tiêu biểu nhất, trung tâm quan trọng nhất và dĩ nhiên đây 

sẽ là nơi chịu những hậu quả nặng nề nhất” (Hoàng Hương, Cao Tự Thanh (chủ biên), 

2013, tr.18). Mô hình XHCN phát triển dựa trên chế độ sở hữu toàn dân và tập thể về 

tư liệu sản xuất cùng cơ chế kế hoạch hoá tập trung thời chiến dù đã thành công trước 

đây nhưng đến nay đã không còn phù hợp với thực tiễn. Tình trạng thiếu hụt lương thực 

thực phẩm, khó khăn kinh tế kéo dài nhiều năm đã làm gia tăng các căng thẳng trong 

đời sống xã hội. Xã hội thị dân trước đây tại Thành phố đã hoàn toàn bị xóa bỏ.  

Khó khăn về kinh tế đã kéo theo nhiều hậu quả, văn hóa-nghệ thuật cũng không 

nằm ngoài áp lực đó. Trước tình hình đó, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI 

(12/1986) đã đưa ra quyết sách tiến hành đổi mới toàn diện. Trên tinh thần “nhìn thẳng 

vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”. Sau Đại hội VI đất nước ta bước vào 

thời kỳ đổi mới với mô hình “kinh tế thị trường, theo định hướng XHCN”. “Bắt đầu từ 

việc thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần, xã hội Việt Nam từ 1986 trở đi đã từng 

bước tháo gỡ trói buộc trong hoạt động kinh tế trước đó” (Hoàng Hương, Cao Tự Thanh 

(chủ biên), 2013, tr.22). Nền kinh tế thị trường đã tác động tích cực đến từng cá nhân 

và mọi mặt của đời sống xã hội. Sân khấu kịch nói cả nước nói chung và ở Tp.HCM nói 

riêng cũng nằm trong sự tác động mạnh mẽ ấy. 
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Với kinh nghiệm và sự nhạy cảm của một địa bàn đã có mức phát triển kinh tế 

hàng hóa nhất định, Tp.HCM là một trong những địa phương đi đầu trong công cuộc 

đổi mới. Đảng bộ và nhân dân Tp.HCM đã chủ động tìm cách tháo gỡ khó khăn với 

nhiều quyết sách táo bạo: lập hợp tác xã công, nông, thương, tín cho sản xuất và cho 

xuất khẩu một số mặt hàng tiêu dùng sang các nước Đông Nam Á, cho xí nghiệp vay 

vốn để tự mua nguyên liệu, tự cân đối sản xuất, hủy bỏ việc bán gạo hai giá. Sau xóa bỏ 

tem phiếu, các quy định cởi mở hơn về hộ khẩu đã góp phần đặt Thành phố trở lại vị trí 

một trung tâm kinh tế đích thực mà biểu hiện rõ nét đó là thị trường lao động ngày càng 

phát triển, thu hút đông đảo lực lượng lao động từ các địa phương về Thành phố. Đời 

sống người dân được nâng cao dần, phát huy tư thế một thành phố trẻ, năng động bậc 

nhất: “có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước từ 4 đến 5%, 

chiếm 18% trong GDP cả nước và GDP bình quân đầu người gấp 2,92 lần” (giai đoạn 

1990 - 1995) (Bạch Văn Bảy, 1997, tr.52). GDP của Thành phố tăng nhanh, từ 444 

USD/người năm 1986 đã lên tới 1.350 USD/người năm 2000, rồi 1.900 USD/người năm 

2005 (Hoàng Hương, Cao Tự Thanh (chủ biên), 2013, tr.23). Xã hội thị dân của Thành 

phố từng bước phục hồi, định hình trong một diện mạo mới. Thành phố trở thành trung 

tâm công nghiệp và xuất khẩu lớn nhất toàn quốc, từ 1986 trở đi, Tp.HCM cũng trở 

thành đô thị có số lượng dân nhập cư lớn nhất toàn quốc.  

Sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã có cuộc đối thoại thẳng thắn, chân tình 

với gần 100 văn nghệ sĩ, nhà hoạt động văn hóa trong hai ngày 6 và 7/10/1987 tại Hà 

Nội xem như chính thức mở đường cho văn hóa văn nghệ (Trần Thị Ngọc Tuyết, 2013, 

tr.72). Ngay sau đó vào 28/11/1987 nghị quyết 05 về văn hóa văn nghệ đã được ban 

hành, với định hướng cụ thể về phương hướng phát triển văn hóa nghệ thuật trong tình 

hình mới: đảm bảo tự do sáng tác đây là điều kiện “sống còn” tạo nên giá trị đích thực 

trong sáng tạo và phát triển tài năng nghệ thuật; đổi mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, 

quản lý là yếu tố quyết định việc khai thác tiềm năng sáng tạo và phát triển sự nghiệp 

văn hóa văn nghệ thuận lợi; bảo đảm điều kiện tinh thần lẫn vật chất cho người nghệ sĩ 

yên tâm làm việc; đặc biệt, hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng được gắn với nền kinh 

tế thị trường, khuyến khích việc tự tạo nguồn vốn để tăng thêm điều kiện phát triển.  

Trên những thay đổi từ chủ trương đối với văn hóa, nghệ thuật ngay sau đó, hàng 

loạt các vở sân khấu trên toàn quốc rộ lên phong trào diễn các vở kịch với đề tài phòng 

chống tham nhũng. Nếu như phía Bắc có các vở Tôi và chúng ta (Đoàn kịch Hà Nội), 
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Nhân danh công lý, Khoảnh khắc và vô tận (Nhà hát Kịch Trung Ương) thì Tp.HCM 

cũng thích ứng và có ngay một bản dựng của Nhân danh công lý sau đó kịch Kim Cương 

tiếp tục công diễn các vở diễn từng thành công của mình nhưng cũng bắt đầu có những 

biểu hiện dự báo không ổn định, nhất là tình trạng giảm sút khán giả. Kịch bản mới 

không nhiều. Đoàn kịch tập thể Bông Hồng hoạt động một thời gian gặp khó khăn ngày 

càng nhiều hơn. Ngày 07/7/1988 UBND Tp.HCM ra quyết định số 118/QĐ-UB thành 

lập Đoàn kịch nói Tp.HCM trên cơ sở sáp nhập Đoàn kịch Cửu Long Giang và Đoàn 

kịch nói Bông Hồng. Nhiều vở diễn được đông đảo khán giả đón nhận trở lại như: Vụ 

án trộm trứng gà, Kính chào ông đạo đức, Nghề nuôi chằn, Bông cúc xanh trên đầm 

lầy,… Giai đoạn này Đoàn cũng đã có những vở đạt giải thưởng cao của Hội nghệ sĩ sân 

khấu Việt Nam, Huân - Huy chương, Bằng khen của các cấp và sự ủng hộ của khán giả 

như: Bến bờ xa lắc, Thời con gái đã xa ...Tuy nhiên, nhìn chung giai đoạn này, do tình 

hình khó khăn của kinh tế đã tạo nên sự khó khăn đối với các sân khấu kịch nói, khán 

giả đến với sân khấu quá ít. Để tiếp cận khán giả, Đoàn kịch nói Tp.HCM đã linh hoạt 

hơn bằng cách xây dựng thêm chương trình biểu diễn tạp kỹ gồm: một số hài kịch ngắn, 

tấu hài, kết hợp với ca múa nhạc, thời trang để vừa biểu diễn doanh thu và phục vụ ngoại 

thành.  

Nếu như sân khấu miền Bắc giai đoạn này có những thay đổi về chủ đề và đề tài 

dàn dựng thì sân khấu Tp.HCM lại tập trung hướng vào việc tháo gỡ cơ chế trong tổ 

chức và quản lý hoạt động. Trong các sân khấu công lập, các đoàn kịch tập thể đang gặp 

khó khăn thì CLB Sân khấu thể nghiệm 5B giai đoạn này lại có sự thành công ngoài 

mong đợi với sự ra đời của vở diễn Dạ cổ hoài lang. Đây là một hiện tượng sân khấu 

lúc bấy giờ, đánh dấu sự định hình của sân khấu nhỏ, sự nâng cao chất lượng nghệ thuật 

và xây dựng được khán giả riêng cho phương thức biểu diễn này. 

Ngoài ra, đây cũng là giai đoạn thành công của những vở kịch nói biểu diễn trên 

sân khấu lớn mang tính chất hoành tráng có sự cộng tác giữa nhà nước và tư nhân. Điển 

hình có nhà hát Hòa Bình đã đứng ra hạch toán với các nghệ sĩ theo kiểu “nhà nước và 

nhân dân cùng làm” để thực hiện những vở diễn lớn như Tình nghệ sĩ (1992), Anh Sui 

Chị Sui (1995)… đã minh chứng rõ nét thành cho sự thành công này. Với rạp hát có sức 

chứa 2.000 khán giả chỉ trong vòng 17 suất thì Tình nghệ sĩ  đã thu hút 30 ngàn lượt 

người xem và doanh thu về gần 300 triệu đồng thời đó, và đến vở Anh Sui Chị Sui cũng 

của sân khấu này với 32 suất diễn đã có số lượng khán giả lên đến 20 ngàn lượt người 
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xem, một con số mà trước đó những người làm sân khấu có mơ cũng không thể tưởng 

tượng nổi. Đặc biệt tại những suất diễn này đã xuất hiện tình trạng “cò vé” bán vé “chợ 

đen”10 (Trần Trọng Đăng Đàn, 1998, tr.33, 104, 106). 

Đây là giai đoạn sân khấu Tp.HCM đã tạo nên những tên tuổi nghệ sĩ mới được 

công chúng ái mộ như các đạo diễn: Trần Ngọc Giàu, Công Ninh, Minh Hải, Trần Văn 

Hưng, Hoa Hạ, Trọng Nam, Nguyễn Thị Minh Ngọc… bên cạnh các đạo diễn gạo cội 

như: Đoàn Bá, Trần Minh Ngọc, Huỳnh Nga, Ca Lê Hồng, Bạch Lan, Lê Văn Tỉnh, 

Thanh Hạp, Thu An, Minh Quân…một lực lượng diễn viên mới cũng thành danh trên 

lĩnh vực kịch nói và họ đã trở thành những “ngôi sao” mới như: Thành Lộc, Minh 

Hoàng, Thanh Hoàng, Việt Anh, Hữu Châu, Hữu Nghĩa, Minh Nhí, Hồng Vân, Quốc 

Thảo, Thanh Thủy, Khánh Hoàng, Phương Linh…  

Tp.HCM không chỉ là vùng đất màu mỡ cho kịch nói phát triển mà còn là nơi đã 

dung nạp, chắp cánh thành công cho các vở diễn từ miền Bắc vào lưu diễn. Điển hình 

là Nhà hát Kịch Việt Nam đã tạo nên cơn “bão” hâm mộ đối với vở kịch Nhân danh 

công lý, Nhà hát Kịch Hà Nội với vở diễn Tôi và chúng ta đã để lại những ấn tượng đẹp 

trong lòng công chúng yêu kịch nói của Thành phố. Giao lưu quốc tế cũng được đẩy 

mạnh thông qua các vở diễn kết hợp yếu tố Việt - Pháp đặc biệt là vở diễn kết hợp giữa 

kịch nói có kèm những bài bản Cải lương Ông Jourdain ở Sài Gòn do đạo diễn NSƯT 

Trần Minh Ngọc kết hợp cùng đạo diễn người Pháp dàn dựng, với thành phần diễn viên 

Việt - Pháp. Vở đã biểu diễn một số suất trong nước rồi sau đó đưa đi công diễn tại Pháp 

giữa năm 1994, đây cũng là một bước thể nghiệm của sân khấu trong thời kỳ này. 

Hình thức biểu diễn kịch trên sân khấu nhỏ của CLB Sân khấu thể nghiệm 5B Võ 

Văn Tần mang đến thành công vang dội, lan tỏa đến khắp các tỉnh thành trong toàn quốc 

vì vậy Liên hoan Sân khấu nhỏ Tp.HCM lần thứ nhất đã được tổ chức từ tháng 12/1988 

đến 01/1989. Với việc hình thành một lượng khán giả yêu kịch nói ổn định Tp.HCM 

cũng được chọn để tổ chức các đợt Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp vào 1990 và đáng 

chú ý là đợt hội diễn sân khấu chuyên nghiệp vào năm 1995. Đây là Liên hoan sân khấu 

chuyên nghiệp toàn quốc đợt II trong năm 1995, dành cho các tỉnh thành khu vực phía 

Nam. Qua hội diễn đã có nhiều tổng kết từ lý luận và thực tiễn cho hoạt động sân khấu 

cả nước nói chung và khu vực phía Nam nói riêng. Thành công nhất có lẽ đó là Dạ cổ 

                                                           
10 Là loại vé mà người đi xem phải đi mua lại của các “cò vé” với giá cao hơn giá gốc. Ví dụ: vé bán chính thức 

của vở Tình nghệ sĩ chỉ 14.000 đồng - 20.000 đồng/1 cặp, nhưng vé chợ đen sẽ từ 40.000 đồng/1 cặp hoặc cao 

hơn. 
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hoài lang của sân khấu 5B, trước khi đến với hội diễn sân khấu 1995 thì đã biểu diễn 

được 60 suất. Và trong 60 suất diễn trong kỳ hội diễn này rất khó tìm thấy suất diễn nào 

vắng khách. (Trần Trọng Đăng Đàn, 2004, tr.162) Sân khấu đặc biệt là kịch nói đã vượt 

lên trên các loại hình nghệ thuật khác trong việc phản ánh thực trạng xã hội, đáp ứng 

được nhu cầu của công chúng. 

Tuy nhiên sau những hội diễn này, nhiều vở diễn dù đoạt giải cao nhưng đã bị 

lãng quên trong đời sống sân khấu chỉ trong một thời gian ngắn vì không có người xem. 

Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX, tình trạng khó khăn về khán giả 

kịch nói diễn ra trên cả nước. Nhiều tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn viên dần bỏ nghề. 

Khán giả dành quan tâm cho các loại hình giải trí khác như truyền hình, internet, cũng 

bởi lý do sân khấu kịch nói hoạt động thiếu hiệu quả, không theo kịp thị hiếu của khán 

giả, cách tổ chức biểu diễn và dàn dựng vẫn theo kiểu cũ, thiếu nhạy bén trong cơ chế 

mới nên rơi vào khủng hoảng. Sự chao đảo khi bước từ sân khấu thời bao cấp sang cơ 

chế thị trường mà không có sự định hướng rõ ràng, kịp thời từ các cấp quản lý đã làm 

cho sân khấu như rơi tự do. Nguyễn Thị Minh Thái, (1999), đã nói về sự khủng hoảng 

của sân khấu trong giai đoạn này, trong đó khủng hoảng lớn nhất là sân khấu đánh mất 

khán giả của mình. “Nhà hát, rạp hát vắng hoe, hoặc được dùng vào những sinh hoạt phi 

sân khấu…các đơn vị sân khấu đều rơi vào tình trạng tự bươn chải để kiếm sống và luôn 

phải đối mặt với nguy cơ rã gánh” (tr.577). Đạo diễn Nguyễn Đình Nghi11 thì đau xót 

nhận xét “Khi xóa bỏ cơ chế bao cấp thay vào đó cơ chế thị trường, ta đã mắc phải một 

sai lầm lớn đó là xóa bỏ bao cấp trong nghệ thuật, nhất là trong sân khấu…” (Hoàng 

Hương, Cao Tự Thanh (chủ biên), 2013, tr.531). 

Kịch nói tại Tp.HCM những năm sau đó thực sự rơi vào khó khăn, các sân khấu 

vắng khách, tình trạng trả vé xảy ra thường xuyên. Đoàn kịch Kim Cương chính thức 

dừng hoạt động vào những năm 1994. Thời điểm này nhiều người đã dùng đến những 

cụm từ như: sân khấu xuống cấp, sân khấu thương mại, sân khấu khủng hoảng, sân khấu 

kiếm sống…để nói về thực trạng sân khấu. Có một thực tế đáng buồn là để lôi kéo khán 

giả đến rạp, không ít đơn vị sân khấu chấp nhận chạy theo thị hiếu khán giả, cẩu thả trong 

dàn dựng, nhưng cuối cùng khán giả vẫn vắng. Sân khấu kịch nói rơi vào khủng hoảng 

trầm trọng nhiều cuộc hội thảo, trên nhiều bài viết, các diễn đàn của các nhà hoạt động 

sân khấu, nhà quản lý để tìm hướng cho sân khấu phát triển nhưng vẫn chưa có lối ra. 

                                                           
11 NSND Đạo diễn, diễn viên, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012. 
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2.2.3. Kịch nói ở Thành phố Hồ Chí Minh từ 1997 đến nay (2020) 

Từ năm 1995, Việt Nam thực sự thoát khỏi khủng hoảng, bước vào thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Nền kinh tế thị trường tiếp tục được hoàn thiện, 

tăng trưởng nhanh và ổn định nhờ những quyết sách đúng đắn phục vụ yêu cầu phát 

triển cũng như ứng phó linh hoạt với tình hình biến động phức tạp của kinh tế thế giới. 

Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, GDP năm 2019 gấp 12,5 lần năm 2001. Tốc 

độ tăng GDP tương đối cao, bình quân năm trong giai đoạn 2001-2010 tăng 7,26%, đạt 

xấp xỉ tốc độ tăng 7,56%/năm của Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội 

1991-2000, đây là một thành tựu phát triển kinh tế rất quan trọng của đất nước ta trong 

giai đoạn này. Trong giai đoạn 2011-2019, GDP tăng 6,3%/năm, trong đó năm 2018 

tăng 7,08% và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 (Nguyễn Thị Hương, 2020). 

Tp.HCM trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước, có GDP cao nhất toàn quốc đóng góp 

cao nhất cho nền kinh tế đất nước. Toàn cầu hóa về kinh tế mở ra quá trình toàn cầu hóa 

trên mọi lĩnh vực. Trong đó, giao lưu văn hóa thông qua sự phát triển và kết nối quốc tế 

ngày càng sâu rộng của công nghệ truyền thông là yếu tố chủ đạo tác động và làm biến 

đổi đời sống văn hóa - xã hội của các nước, nhất là quốc gia đang phát triển như Việt 

Nam.  

Sự phát triển bùng nổ của truyền thông đã tạo môi trường giao lưu văn hóa vô 

cùng sôi động, đa dạng. Bên cạnh những mặt tích cực thì những dòng văn hóa ngoại lai 

chưa được kiểm soát chặt chẽ đã tràn vào Việt Nam từ các phim Hàn Quốc, phim Mỹ, 

phim Trung Quốc…và các loại hình giải trí độc hại khác. Một bộ phận giới trẻ thay đổi 

lối sống, trở thành fan12 cuồng của các nhóm nhạc Hàn Quốc từ ăn mặc cho đến hành vi 

ứng xử. Ngày 21/8/1997 Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký và cho ban hành Nghị quyết 

90-CP của chính phủ về “phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo 

dục, y tế, văn hoá”, đây chính là cơ sở pháp lý rất quan trọng để thúc đẩy phát triển các 

hoạt động y tế, giáo dục, đặc biệt là văn hóa nghệ thuật. Đây chính là động lực, cơ hội 

để hình thành nên các sân khấu kịch nói XHH trong giai đoạn này. 

Năm 1998, trước diễn biến ngày càng phức tạp của đời sống văn hóa - xã hội nhất 

là sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một lớp người trong quá trình hội nhập toàn cầu, 

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam 

tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc được ban hành nhằm định hướng lại nền văn hóa, đẩy 

                                                           
12 Người hâm mộ 
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lùi những xu hướng tiêu cực đến từ cơ chế thị trường và tiến trình toàn cầu hóa. Theo 

đó “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế - xã hội... Các nhân tố văn hóa phải gắn kết chặt chẽ với đời sống 

và hoạt động xã hội trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp, kỷ cương... 

biến thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển”.  

Trước những ảnh hưởng và biến động của thế giới, năm 2008, Trung ương ban 

hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật 

trong thời kỳ mới. Đến 2019, Nghị quyết 33/NQ-TW (2019) về Xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ra đời. Đây 

chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nền văn hóa nghệ thuật đất nước trong giai 

đoạn chủ động hội nhập sâu rộng với thế giới. Những chủ trương chính sách này về văn 

hóa đã ảnh hưởng rất lớn đến sự lựa chọn của khán giả đối với sân khấu nói chung và 

kịch nói nói riêng, bên cạnh đó cũng đã tác động sâu sắc tới tồn vong của các sân khấu 

kịch nói tại Tp.HCM. 

a) Sân khấu kịch nói công lập trong tình hình mới 

Xin được tóm tắt các giai đoạn của đơn vị kịch nói công lập duy nhất còn lại ở 

Thành phố hiện nay như sau: Đoàn Kịch nói Nam Bộ  (1958 - 1976): (được tách ra từ 

Đội Văn công Nam Bộ theo Nghị định số 12/VH/ND của Bộ trưởng Bộ Văn hóa ngày 

02/6/1958) hoạt động biểu diễn chủ yếu tại Miền Bắc; Đoàn Kịch Cửu Long 

Giang (1976 - 1988); Đoàn Kịch nói Tp.HCM (1989 - 1998); Nhà hát Kịch Thành phố 

(1998 - đến nay). 

Nhà hát Kịch Thành phố được thành lập theo Quyết định số 5150/ QĐ-UB-VX 

ngày 02/10/1998 của UBND Thành phố trên cơ sở sát nhập Đoàn Nghệ thuật Sân khấu 

Trẻ và Đoàn Kịch nói Thành phố. Cuối năm 2000, tiếp nhận rạp Công Nhân (trước 1975 

là rạp Nguyễn Văn Hảo) từ một rạp chiếu phim được cải tạo chuyển đổi công năng sang 

biểu diễn sân khấu. Trong thời gian đầu, khi các đơn vị sân khấu khác thiên về chọn đề 

tài đơn giản, mang tính thương mại thì Nhà hát Kịch Thành phố vẫn đi theo hướng chính 

thống bằng các vở như: Thời con gái đã xa, Bến bờ xa lắc, Sự thật không cần nói, Đường 

bay... 

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành vào 25/4/2006. Trong đó 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 

chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã thay đổi hướng đi, một bước ngoặt 
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đánh dấu sự “chuyển mình” của các đơn vị nhà hát công lập, trong đó có Nhà hát Kịch 

Thành phố và từ đây những khó khăn trong hoạt động của đơn vị này cũng bắt đầu xuất 

hiện. Trước đây nhà hát có lực lượng nghệ sĩ cộng tác khá hùng hậu, tác giả có: Lê Thu 

Hạnh, Nguyễn Thu Phương, Lê Chí Trung, Phạm Văn Quý, Vương Huyền Cơ, Nguyễn 

Thanh Bình, Hoàng Duẩn, Quốc Bảo, Lê Bình, Hoàng Thanh Du, Thiều Hạnh Nguyên, 

Trung Dân, Lê Quý Dương, Nguyễn Quang Vinh… Đạo diễn có: NSND Trần Ngọc 

Giàu, NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Phạm Thị Thành, NSƯT Thành Trí, NSƯT 

Đoàn Bá, Lê Văn Tỉnh, Công Ninh, Lê Diễn, Hoàng Duẩn, Trung Dân,… Những năm 

gần đây số lượng nghệ sĩ cộng tác với Nhà hát ngày càng ít. 

Từ 2014 đến nay Nhà hát có đến 3 lần thay đổi giám đốc. Lực lượng diễn viên 

luôn luôn biến động: Từ năm 1997 đến 2002 Nhà hát có một lực lượng diễn viên riêng 

khá đông đảo như: Đàm Loan, Anh Tuấn, Quyền Linh, Trịnh Kim Chi, Kim Xuân, Cát 

Tường, Lê Bình, Tấn Thành, Cẩm Linh, Lê Công Tuấn Anh, Mỹ Dung, Chánh Thuận, 

Mỹ Uyên, Diễm Trinh, Mai Huỳnh, Đắc Vinh, Công Hậu, Phi Phụng, Hoài Linh,.vv… 

Từ sau 2002 đến 2004 nhiều diễn viên đã rời nhà hát, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi 

tiếng. Từ năm 2005 đến 2011 Nhà hát đã Quy tụ trở lại nhiều nghệ sĩ, diễn viên về cộng 

tác như: NSND Thế Anh, NSƯT Thanh Dậu, NSƯT Bảo Quốc, Bảo Trí, Thanh Tùng, 

Mai Dũng, Vũ Thanh, Kiều Mai Lý, Thu Trang, Tiến Luật, Minh Trọng, Mai Mai, 

Huỳnh Đông, Huy Cường. Trung Dân, Bảo Chung, Tấn Hoàng, Hoàng Lan, Quyền 

Linh, Trịnh Kim Chi… Tuy nhiên từ năm 2011 trở đi thì số diễn viên trên phần lớn đã 

không còn cộng tác nữa. Đến đầu năm 2014 nhóm kịch của Ngọc Trinh về cộng tác 

nhưng đến tháng 10 thì đã ngừng hợp tác. Điều đáng nói, một số diễn viên sau khi rời 

Nhà hát Kịch Thành phố đã trở thành “tên bán vé” cho sân khấu khác như trường hợp 

của Thu Trang, Tiến Luật trên sân khấu Thế Giới Trẻ hay Đức Thịnh, Huỳnh Đông… 

trên sân khấu kịch Phú Nhuận. Riêng diễn viên Trịnh Kim Chi tách ra lập sân khấu kịch 

riêng mang tên mình13. 

Từ năm 1997 đến 2004 trung bình mỗi năm đơn vị dàn dựng hai đến ba vở kịch 

dài và các chương trình hài kịch ngắn. Có những vở đạt chất lượng nghệ thuật tốt, được 

công chúng đánh giá cao và đã đoạt nhiều giải thưởng như: Thời con gái đã xa, Phiên 

Tòa, Trái tim mù, Bước qua lời nguyền (tham dự liên hoan sân khấu Châu Á ở BuSan - 

Hàn Quốc), Người con gái đã nhìn thấy tất cả (tác giả Alma De Groen - Đạo diễn: Sue 

                                                           
13 Sân khấu Kịch Trịnh Kim Chi tại Trung tâm văn hóa Hậu Giang, Quận 6 
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Rider, nhân chào mừng 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Australia (1973 - 

1998) và kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - Tp.HCM (1698 - 1998 ) …Tuy nhiên dù đạt giải 

nhưng khi biểu diễn thì rất ít công chúng đi xem. Để theo thị hiếu khán giả, nhà hát đã 

dàn dựng và công diễn những vở hài kịch như: Ngẫu hứng Trạng Quỳnh, Những ông 

con, Nghề nuôi chằn, Ai sợ ai?, Chim nói tiếng người…Kịch cho thiếu nhi cũng được 

nhà hát dàn dựng hư: Dế mèn phiêu lưu ký, vở kịch rối đen Vì sao thuồng luồng hóa 

rồng… 

Từ năm 2005 đến 2011, trung bình mỗi năm nhà hát dàn dựng 2 đến 3 vở kịch 

dài có thể kể những vở diễn tạo được tiếng vang như: Đường Bay, Huyền thoại cuộc 

sống, Tả quân Lê Văn Duyệt, Niềm tin bị đánh cắp, Đám cưới thời @, Hạnh phúc bất 

ngờ, Người thi hành án tử,… Đồng thời nhà hát cũng tiếp tục dàn dựng các chương trình 

hài kịch ngắn để đáp ứng nhu cầu khán giả: Chuyện nàng hoa hậu, Đụng độ, Những 

chuyện tình mùa xuân, Những chuyện tình tréo cẳng ngỗng, Thần tượng tượng thần, 

Con là mùa xuân của mẹ… 

Năm 2007 Nhà hát đã cử một đạo diễn (đạo diễn Hoàng Duẩn) tham gia khóa tập 

huấn làm sân khấu cho trẻ em quốc tế tại Thụy Điển do Hiệp hội Sân khấu quốc tế ITI 

(International Theatre Institute) và quỹ Sida (Quỹ Hợp tác và phát triển quốc tế Thụy 

Điển) tài trợ và kết quả nhà hát đã được chọn là một trong ba đơn vị thực hiện dự án này 

(cùng với Nhà hát Sân khấu nhỏ và Nhà hát Tuổi Trẻ) trong 3 năm từ 2007- 2009. Các 

vở diễn dành cho thiếu nhi trong dự án như: Vì sao thuồng luồng hóa rồng, Chuyện hai 

đứa trẻ, Chuyện của Tí,…  

Vở diễn Tả Quân Lê Văn Duyệt là tác phẩm gây được tiếng vang, thu hút sự chú 

ý đối với công chúng và dư luận trong giai đoạn sau 1997. Vở được đầu tư công phu, 

hoành tráng và chuyên nghiệp với thành phần sáng tạo như đạo diễn NSND Doãn Hoàng 

Giang, thiết kế sân khấu họa sĩ NSND Phan Phan, phục trang họa sĩ Sĩ Hoàng, biên đạo 

múa Tấn Lộc và qui tụ gần 100 diễn viên trong vở diễn. Với vốn đầu tư là 600.000.000 

đồng (sáu trăm triệu đồng) thời điểm đó vở diễn đã có hơn 40 bài báo viết về tác phẩm 

này. Vở Huyền thoại cuộc sống cũng tạo nên những dư luận trái chiều trong việc thể 

nghiệm sân khấu. 

Từ năm 2011 đến nay, có năm Nhà hát chỉ dựng được 01 vở kịch dài và tập lại 

những vở diễn cũ chủ yếu để phục vụ chính trị và biểu diễn nhân dịp tết Nguyên Đán. 

Những vở diễn cộng tác với nghệ sĩ Kiều Oanh theo phương thức XHH với hình thức 
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kịch nói “pha” Cải lương: Chồng ơi đừng khóc, hay Vợ tôi là tơ giăng, nhưng không thu 

hút người xem. Kiều Oanh sau đó cũng ngưng cộng tác với Nhà hát. Giữa năm 2014, 

nhóm kịch Ngọc Trinh về cộng tác theo phương thức XHH với vở: Kẻ nói dối đa tình, 

và các vở kịch khai thác đề tài đồng tính, kinh dị, để câu khách như các vở Yêu người 

chuyển giới (Cặp đôi hoàn cảnh),  A..mẹ ma!!!(A ma ma!!!). Từ năm 2011 - 2013, Nhà 

hát dàn dựng được 2 chương trình kịch ngắn và 4 vở dài trong đó phần lớn là các vở 

phục vụ chính trị (diễn miễn phí vùng sâu vùng xa) là chính như chùm kịch cách mạng 

Mùa Xuân, Đâu có giặc là ta cứ đi, Trao Súng. Tháng 10/2014 nhóm kịch Ngọc Trinh 

cũng ngừng hợp tác và rạp Công Nhân lại tiếp tục đóng cửa. Từ đó đến nay công việc 

biểu diễn thường thì chỉ tổ chức vào các dịp Lễ -Tết và dịp ra mắt vở mới. Theo thống 

kê, có năm nhà hát chỉ diễn được 15 suất tại rạp hoặc ít hơn. Gần đây Nhà hát có quy tụ 

thêm một số ít nghệ sĩ về cộng tác như: Thái Kim Tùng, Thanh Tuấn, Thanh Phượng và 

các diễn viên trẻ trong vài kịch mục, trong đó vở kịch Tuổi 18 được dành cho đối tượng 

học sinh....  

Hiện nay, Nhà hát Kịch Thành phố chủ yếu biểu diễn phục vụ ngoại thành theo 

các suất chỉ tiêu được phân bổ của Sở Văn hóa và Thể thao Tp.HCM. Trên báo phụ nữ 

Tp.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tp.HCM 

đã cho rằng không thể bỏ nhà hát bởi bề dày truyền thống và vinh quang trong quá khứ, 

nhưng cần phải thay đổi: “Ban giám đốc nhà hát cần xác định lại vị trí của mình trên 

bản đồ nghệ thuật thành phố, để biết cần xây dựng, phát triển đơn vị ra sao cho xứng 

đáng với thương hiệu đã gầy dựng trong hơn 60 năm qua” (Thảo Vân, 2018). 

b) Sân khấu kịch nói Xã hội hóa 

Ngày 07/07/1997 UBND Tp.HCM đã ký quyết định số 3443/QĐ-UB-NCVX 

thành lập Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ trên cơ sở của CLB sân khấu Thể nghiệm của Hội 

sân khấu (địa chỉ 5B Võ Văn Tần, Quận 3). Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ là đơn vị XHH 

đầu tiên của sân khấu Thành phố và của cả nước, hoạt động tự thu tự chi. Trong quá 

trình hình thành và phát triển Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ đã cho ra đời hàng trăm vở 

diễn được công chúng yêu thích, được dư luận xã hội và lãnh đạo đặc biệt quan tâm 

trong, như: Dạ cổ hoài lang (1995), Ngôi nhà của chúng ta (1997), Ký ức (1998), Yêu 

thầy (2000), Nỗi đau nhân loại (2002), Cõi tình (2005), 270 Gram (2007), Cánh đồng 

bất tận (2009), Đời có đợi anh không? (2010), Tốt xấu giả thật (2011), (vở diễn đã được 
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chọn công diễn cho Thủ Tướng xem năm (2012), Đôi bờ (2012), Gương mặt kẻ khác 

(2013), Ảo và Thật (2019),... 

Ngay sau đó, nhiều đơn vị hoạt động kịch nói chuyên nghiệp theo mô hình XHH 

đã ra đời gắn liền với tên tuổi những ông bà bầu có thể kể như: Sân khấu kịch Idecaf 

của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, Sân khấu kịch Sài Gòn của nghệ sĩ Phước Sang, Sân 

khấu kịch Phú Nhuận và kịch Superbowl của nghệ sĩ Hồng Vân và sau này là Kịch Thế 

Giới Trẻ của ông Trần Đại, Kịch Hoàng Thái Thanh của nghệ sĩ Thành Hội-Ái Như, 

Kịch Nụ Cười Mới của nghệ sĩ Hữu Lộc-Văn Long-Lê Hoàng, Kịch Trịnh Kim Chi của 

nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Kịch Minh Béo của nghệ sĩ Minh Béo, Kịch Minh Nhí của nghệ 

sĩ Minh Nhí, Kịch Quốc Thảo của nghệ sĩ Quốc Thảo, Sân Khấu kịch Hồng Hạc của 

nhà văn, nhà biên kịch Việt Linh, Sân khấu kịch Tâm Ngọc của Phạm Vũ Kiên, Sân 

khấu Rubik của vợ chồng nghệ sĩ Lê Hoàng-Đại Ngọc Trâm… 

Kịch nói XHH là “bộ mặt” của sân khấu Tp.HCM kể từ năm 1997 đến nay. 

“Thương hiệu” kịch nói XHH Thành phố được xây dựng bởi diễn viên tên tuổi như: 

NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, NSƯT Thanh Hoàng, NSƯT 

Kim Xuân, nghệ sĩ Thành Hội, Ái Như, NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT 

Hồng Ánh, Phước Sang, Hoàng Trinh, Quý Bình, Lê Phương, Đại Nghĩa, Đình Toàn, 

Lê Khánh, Thu Trang, Tiến Luật, Diệu Nhi, Diễm Phương, Khương Ngọc, Quang Tuấn, 

Puka…Cùng các đạo diễn và tác giả: Vương Huyền Cơ, Nguyễn Thu Phương, Bùi Quốc 

Bảo, Ngọc Hùng, Cao Tấn Lộc, Chánh Trực…. Bên cạnh những vở trên Nhà hát Sân 

khấu nhỏ 5B, những vở diễn ấn tượng ra đời gắn liền với phong cách của từng sân khấu 

như: Sân khấu Idecaf có: 12 Bà mụ, Ngôi nhà không có đàn ông, Dạ cổ hoài lang, Bí 

mật vườn lệ chi, Ngàn năm tình sử, Tía ơi má dìa, Tiên Nga… Sân khấu Thế giới trẻ 

(công ty Sài Gòn Phẳng) với: Đời Như ý, Cõng mẹ đi chơi…Hoàng Thái Thanh với: 29 

anh về, Nửa đời hương phấn, Nửa đời ngơ ngác, Sài Gòn có một ngã tư, Bông hồng cài 

áo, Con ma nhà họ hứa... Thành công lớn nhất của sân khấu XHH đó là tạo nên một 

phong trào diễn kịch nói và xem kịch nói tại Tp.HCM. Sân khấu kịch nói XHH tại 

Tp.HCM một mô hình tiên phong của sân khấu cả nước với những thành công về cả 

chất lượng nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu của công chúng Thành phố. Như vậy sau vở 

Lá Sầu Riêng sân khấu kịch nói ở Tp.HCM trong giai đoạn này lại tiếp tục có những vở 

diễn đạt con số trên 1000 suất diễn như Dạ cổ hoài lang, Người vợ ma và đó là các vở 

của sân khấu kịch XHH. 
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Những năm gần đây, hoạt động kịch nói ở Thành phố ngày càng khó khăn, các 

sân khấu kịch đã đóng cửa ngày càng nhiều như: kịch Trần Cao Vân (một chi nhánh của 

Idecaf), Hồng Hạc, Minh Béo, Tâm Ngọc, Rubik, Nụ Cười Mới, Superbowl;.. Sân khấu 

kịch Trịnh Kim Chi, Minh Nhí, Quốc Thảo hoạt động cầm chừng; sân khấu kịch Hoàng 

Thái Thanh lận đận tìm địa điểm mới để duy trì hoạt động, sân khấu kịch Phú Nhuận số 

suất diễn ngày càng ít (đến 2021 thì chính thức ngừng hoạt động). Chỉ còn ba sân khấu 

hoạt động tương đối ổn định là Sân khấu nhỏ 5B, Idecaf và Thế Giới Trẻ. Nhưng gần 

đây sân khấu Idecaf và Sân khấu nhỏ 5B hiện tượng trả vé đã xảy ra nhiều hơn, sân khấu 

Thế Giới Trẻ tại địa điểm 125 Cống Quỳnh (Đại học Sân khấu Điện ảnh) đã tạo được 

cho mình một lượng khán giả riêng vì thế lịch diễn bảo đảm hơn. 

Nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo để tìm giải pháp cho hoạt động của sân khấu trong 

đó có kịch nói đã được tổ chức, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án cụ thể nào được 

triển khai. Trong hội thảo “Xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật tại Tp.HCM 

hiện nay và định hướng phát triển” do Thành ủy Tp.HCM tổ chức vào tháng 12/2019, 

với tham luận “Một số xu hướng trong đời sống văn học, nghệ thuật Tp.HCM hiện nay 

và định hướng phát triển” Nguyễn Hồng Vinh (2019) đã đưa ra nhận định về sự thiếu 

đồng bộ, manh mún trong quản lý văn hóa nghệ thuật đã làm cho sân khấu XHH và một 

số lĩnh vực khác đang gặp rất nhiều khó khăn, để lại nhiều hệ lụy: “Chúng tôi muốn đề 

cập đến một sự kiện buồn là, vừa qua sân khấu kịch SuperBowl buộc phải đóng cửa sau 

14 năm hoạt động. Đây là ví dụ điển hình, là sự xót xa, tiếc nuối của chúng ta…” (tr.12).  

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Người Pháp đã góp phần đem kịch nói đến vùng đất Sài Gòn-Nam Bộ thông qua 

việc đưa các đoàn kịch nói sang biểu diễn trong nhà hát cũng như qua việc giảng dạy 

trong trường học. Giai đoạn trước 1975, tức trong kháng chiến chống Pháp - Mỹ kịch 

nói ở Sài Gòn hoạt động dưới hình thức các ban thoại kịch, chủ yếu biểu diễn các tiết 

mục ngắn gắn với các chương trình Đại nhạc hội, phụ diễn cho Cải lương, các buổi chiếu 

phim, chương trình xổ số kiến thiết hoặc trong các chương trình thiện nguyện. Đáng chú 

ý trong giai đoạn này là thành công của những vở kịch chống Pháp và sự thành lập các 

ban thoại kịch như Dân Nam (Tân Dân Nam), Kim Cương, Vũ Đức Duy… Kịch Kim 

Cương là đoàn kịch đầu tiên diễn một vở kịch nói (kịch dài) trong một rạp hát vốn trước 

đây chỉ dành cho Cải lương. Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ được thành lập 

đưa thoại kịch vào giảng dạy chính quy đã giúp cho kịch nói có một môi trường tốt hơn 
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để phát triển; vài hội thi về thoại kịch cũng đã được tổ chức. Song, do chiến tranh và 

chính quyền Sài Gòn cũng không quan tâm đến văn hóa nghệ thuật, bên cạnh đó sự yêu 

thích của khán giả dành cho Cải lương nhiều hơn nên kịch nói ở Sài Gòn giai đoạn này 

chưa thật sự ổn định. 

Sau 30/41975, với sự bổ sung lực lượng nghệ sĩ từ miền Bắc về, các nghệ sĩ trong 

chiến khu ra đã cùng với những nghệ sĩ tại chỗ, tất cả đã chung tay xây dựng một nền 

kịch nghệ cách mạng mang đậm chất Nam Bộ ngay tại Tp.HCM. Kịch nói đã tiến lên 

chuyên nghiệp hơn khi trường Nghệ thuật sân khấu 2 được thành lập từ rất sớm ngay 

sau khi đất nước thống nhất. Giai đoạn 1975 - 1985 là giai đoạn cực thịnh của kịch nói 

Thành phố cả về số lượng đoàn biểu diễn, số lượng vở diễn, số lượng khán giả và chất 

lượng vở diễn của các đoàn kịch Cửu Long Giang, Đoàn kịch Bông Hồng, Đoàn kịch 

Kim Cương, Đoàn kịch Trẻ (Nghệ thuật sân khấu Trẻ). Sự ra đời của CLB Sân khấu thể 

nghiệm đầu tiên trong cả nước và các hình thức diễn hài kịch (tấu hài, tiếng cười sân 

khấu) cũng là một trong những điểm sáng của sân khấu Thành phố lúc này. Từ năm 

1986 - 1996 kịch nói ở Tp.HCM gặp nhiều biến động khi đất nước mở cửa phát triển 

nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN đã ảnh hưởng đến sân khấu trong đó có 

kịch nói. Sân khấu kịch nói công lập gặp nhiều khó khăn nên chỉ còn lại một đơn vị duy 

nhất còn hoạt động. Sân khấu nhỏ đầu tiên của cả nước (Sân khấu nhỏ 5B) được thành 

lập với thành công của vở Dạ cổ hoài lang là điểm sáng hiếm hoi của kịch nói ở Tp.HCM 

giai đoạn này. Từ 1997 đến nay (2020), kịch nói công lập tiếp tục khó khăn, ngược lại 

các sân khấu kịch nói XHH được thành lập và hoạt động rất tích cực, có lúc lên đến 15 

sân khấu kịch nói sáng đèn hàng đêm. Một lực lượng nghệ sĩ thành danh của giai đoạn 

này cũng được khẳng định với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Nhưng thành công đó 

của các đơn vị sân khấu kịch nói XHH không được kéo dài, những năm gần đây các sân 

khấu đóng cửa ngày càng nhiều, số lượng suất diễn cũng giảm sút đáng kể, khán giả 

ngày càng xa rời sân khấu, kịch nói rơi vào suy thoái trầm trọng đến nay vẫn chưa có 

hướng ra. 

 

  



83 

CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA VĂN HÓA NAM BỘ 

THỂ HIỆN TRONG KỊCH NÓI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Tùy theo góc nhìn của mỗi nhà nghiên cứu mà văn hóa Nam Bộ có nhiều đặc 

điểm khác nhau. Như chúng tôi đã trình bày và đúc kết các nội dung ở chương 1 (chủ 

yếu ở mục:1.1.4; 1.1.5) kế thừa kết quả của các công trình trước đây, trong công trình 

này chúng tôi chọn những đặc điểm cơ bản của văn hóa Nam Bộ đó là: Tính sông nước, 

Tính dung hợp, Tính linh hoạt để làm rõ trong nghiên cứu của mình. Và những đặc 

điểm này được thể hiện trong kịch nói ở Tp.HCM thông qua các chủ thể: sáng tác, biểu 

diễn, nhà tổ chức (chủ của các sân khấu), khán giả; thông qua đề tài, nội dung và phong 

cách nghệ thuật của các tác phẩm. Tìm hiểu, phân tích biểu hiện của những đặc điểm 

này thể hiện trong kịch nói ở Tp.HCM sẽ giúp hiểu thêm giá trị của văn hóa Nam Bộ. 

3.1. TÍNH SÔNG NƯỚC TRONG KỊCH NÓI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

Theo Trần Ngọc Thêm (2014), Tính sông nước còn gọi là “tính hòa hợp với 

thiên nhiên sông nước” là một đặc trưng tính cách văn hóa xuất hiện ở những vùng có 

mạng lưới sông nước dày đặc chi phối toàn bộ cuộc sống vật chất tinh thần của con 

người. Con người sống dựa vào sông nước, tận dụng lợi thế của sông nước, tận dụng 

sông nước phục vụ cho cuộc sống của mình sao cho thuận lợi hơn (Trần Ngọc Thêm, 

2014, tr.1674). Nam Bộ nói chung có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, được 

hình thành bởi lưu vực của hai con sông chính đó là sông Đồng Nai và Sông Mê Kông. 

Theo Sơn Nam, Miền Nam là đồng bằng, với sông rạch và biển, “văn minh sông nước 

là chủ yếu” (Sơn Nam, 1997, tr.5). “Nói chung tính sông - nước là một đặc điểm nổi bật 

của địa hình Nam Bộ…với hệ thống sông ngòi dày đặc và kênh rạch chằng chịt nối các 

dòng sông với nhau chảy ra biển” (Phan Huy Lê chủ biên, 2017, tập 2, tr.546). Trải qua 

quá trình khai phá và phát triển vùng đất này cư dân Nam Bộ đã gắn liền cuộc sống của 

mình với sông nước. “Sài Gòn - Tp.HCM là đô thị sông nước. Sông Sài Gòn là giao 

thông đường thủy quan trọng nhất, cảng Sài Gòn là cửa ngõ thông thương với nước 

ngoài. Hệ thống kênh rạch dày đặc là những con đường huyết mạch vận chuyển lúa gạo 

và các loại nông sản, hàng hóa từ đồng bằng Sông Cửu Long lên cảng Sài Gòn để xuất 

khẩu. Thương cảng Sài Gòn, từ góc độ lịch sử có thể coi là đặc điểm chủ yếu của đô thị 

Sài Gòn” (Nguyễn Thị Hậu, 2017, tr.23). Nhờ sông nước mà Sài Gòn - Tp.HCM đã trở 

thành cảng thị trung tâm của cả vùng Nam Bộ từ rất sớm trong lịch sử. Theo Nguyễn 
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Thị Hậu (2017) “Khi nói đến Nam Bộ thì không hay ít có sự phân biệt văn hóa và người 

Nam Bộ nói chung với văn hóa và người Sài Gòn nói riêng. Nếu không quá khắt khe có 

thể coi người/văn hóa Sài Gòn là đại diện cho người/văn hóa Nam Bộ” (tr.35). Ngày 

nay, Tp.HCM còn được người dân khắp nơi đặc biệt là Tây Nam Bộ chọn làm nơi sinh 

sống và làm việc chính vì lẽ đó kịch nói ở Tp.HCM mang đặc điểm của sông nước là lẽ 

đương nhiên. Sân khấu nói chung, kịch nói nói riêng chính là tấm gương phản chiếu 

cuộc sống đương thời của con người. Chính vì vậy, những đặc trưng sông nước này 

cũng được thể hiện trong nhiều phương diện khác nhau trên sân khấu kịch nói, biểu hiện 

rõ nét nhất qua thiết kế mỹ thuật (cảnh trí sân khấu); đạo cụ, trang phục, hóa trang và 

trong ngôn ngữ thoại kịch. 

3.1.1. Thông qua thiết kế mỹ thuật sân khấu  

 Phông màn, cảnh trí  

Mỹ thuật sân khấu là một trong những thành tố quan trọng của loại hình nghệ 

thuật sân khấu. Thiết kế mỹ thuật sân khấu là công việc kết hợp chặt chẽ giữa sự sáng 

tạo và ứng dụng thành tựu kỹ thuật để thực hiện bối cảnh của vở diễn, bao gồm: phông 

(phông hậu làm nền cho các cảnh), việc bày trí (sắp đặt) các loại đạo cụ phù hợp cảnh 

diễn trên sân khấu kết hợp ánh sáng, tạo không gian biểu diễn cho diễn viên. Qua tài 

liệu, chúng tôi nhận thấy: từ 1997 đến 2017 số kịch bản văn học được dàn dựng trên của 

4 sân khấu: kịch Idecaf, kịch Sài Gòn, kịch Sân khấu Nhỏ 5B, kịch Hoàng Thái Thanh 

là trên 150 kịch bản. “Trung bình mỗi năm có gần 40 tác phẩm mới được dựng trên tất 

cả các sân khấu” (Lưu Trung Thủy, 2017, tr.61). Theo khảo sát của chúng tôi, từ năm 

1997 đến nay, chỉ với các sân khấu: Nhà hát Kịch Thành phố, Sân khấu nhỏ 5B, Sân 

khấu Thế Giới Trẻ, Sân khấu Nụ Cười Mới, Sân khấu Idecaf số lượng tác phẩm được 

dàn dựng đã lên đến trên 500 vở diễn (PL1 (2), (7), (12), PL2 (1), (2), (3)). Trong số 

lượng tác phẩm đồ sộ đó nhiều vở kịch được dàn dựng lấy bối cảnh sông nước Nam Bộ 

và có thể nói tất cả các sân khấu kịch nói tại Tp.HCM đã dàn dựng những vở có bối 

cảnh sân khấu là không gian sông nước Nam Bộ. Ví dụ: Nhà hát Kịch Thành phố là đơn 

vị công lập ngoài việc biểu diễn doanh thu thì còn phải dàn dựng những vở diễn mang 

yếu tố chính luận, tuyên truyền nhưng số lượng các vở diễn có bối cảnh sông nước Nam 

Bộ trên sân khấu đã là 75%-80% (PL 1 (11)), sân khấu Nụ Cười Mới tỉ lệ này là 90 %-

95% (PL 1 (12)). Điều đó cũng tạo nên sự khác biệt của kịch nói ở Thành phố với kịch 

nói ở nơi khác (PL 1 (6)). 
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Bối cảnh sông nước vẫn thường xuất hiện trong suốt tiến trình hình thành và phát 

triển của kịch nói ở Sài Gòn - Tp.HCM tuy nhiên trong những năm gần đây thì sự xuất 

hiện này ngày càng nhiều hơn. Trước năm 1975 trong các ban thoại kịch có hẳn một ban 

chỉ biểu diễn những vở có bối cảnh và câu chuyện về con người miền Tây đó ban kịch 

Quê Ngoại của nhạc sĩ Bắc Sơn (Cà phê học thuật, 2020). Sân khấu kịch ở Tp.HCM có 

nhiều vở diễn lấy bối cảnh câu chuyện là vùng đất Nam Bộ. Cảnh trí sân khấu tái hiện 

lại bối cảnh không những chỉ làm điểm tựa phục vụ cho câu chuyện được dàn dựng trên 

sàn diễn mà còn khơi gợi cảm xúc cho khán giả. Sân khấu Thế giới Trẻ có vở Cõng mẹ 

đi chơi, (tác giả, đạo diễn: Bùi Quốc Bảo), lấy bối cảnh là một vùng quê sông nước Nam 

Bộ nghèo khó ở đó có những con người nghĩa tình chịu thương chịu khó, nhưng bi kịch 

lại cứ xô đẩy họ đến đường cùng bởi lòng ích kỷ của những con người được cho là có 

ăn, có học nơi thành phố. Bến sông chờ đợi, dòng sông mênh mang như đại diện cho 

tình thương yêu bao la của những người mẹ sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của con cái. 

Vở Đò tình (tác giả: Bùi Quốc Bảo, đạo diễn: Tiết Duy Hòa chuyển thể từ truyện của 

Nguyễn Ngọc Tư) bối cảnh chính suốt từ đầu đến cuối vở diễn cũng là một bến sông 

miền Tây, nơi đó có con đò của anh Lương ngày ngày đưa rước khách và ôm mối tình 

buồn trong tuyệt vọng của mình. Cảnh trí trên sân khấu không những chỉ có bến sông 

mà còn có căn chòi lá xác xơ, cái lu bể, gáo dừa, cả những đám lục bình bồng bềnh, liêu 

xiêu trên sóng. “Nhìn bến sông tự nhiên lòng người chùng xuống, vì người miền Tây 

nào cũng có một bến sông như thế để đi về, trông ngóng, đợi chờ, ly tan... Rồi những 

cụm lục bình trôi từ tuổi thơ đến khi tóc bạc, từ cắt cọng lá chơi nhà chòi, đến mùa đói 

luộc bông luộc đọt mà ăn, làm sao không rung động cho được” (Hoàng Kim, 2020). 

Xem Hiu hiu gió bấc (tác giả: Như Trúc, đạo diễn: Minh Nhật) nhóm Sân khấu 

Buffalo, hình ảnh đậm chất Nam Bộ hiện lên khi không gian sân khấu với bối cảnh xa 

xa là những hàng dừa nước, phía trước là cây cầu khỉ bắc ngang đoạn hẹp nhất giữa hai 

bờ sông nối những ngôi nhà lại với nhau. Đây chính là nơi diễn ra những cuộc nói chuyện 

của ông Tư (NSƯT Hoài Linh) với đứa cháu ngoại Hết (NS Công Danh), cũng là nơi 

gặp gỡ thường xuyên giữa những người hàng xóm với nhau, nơi chứng kiến những bao 

buồn vui của khu xóm nghèo. Ngôi nhà mái lá, hàng dừa nước, khoảng sân yên bình bên 

bến sông, tiếng mái chèo khua nước bì bõm ở con lạch phía sau nhà… vùng sông nước 

miền Tây bỗng hiển hiện thật gần và sinh động. “Hiu hiu gió bấc là câu chuyện ấm áp 

nghĩa tình của những con người miền sông nước. Vở có không gian thấm đẫm sắc màu 
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Nam Bộ với rặng dừa nước lao xao, cái lu, cây cầu, bục gỗ trờ ra mé sông…” (Linh 

Đoan, 2018). 

Sân khấu Hoàng Thái Thanh được xem là sân khấu có số lượng các vở diễn được 

chuyển thể, cảm tác từ truyện của Nguyễn Ngọc Tư nhiều nhất, trong đó có thể kể như: 

Nửa đời ngơ ngác, Rau răm ở lại, Mơ trăng bóng nước, Mút chỉ mút cà tha, Bao giờ 

sông cạn… Vở diễn Mút chỉ cà tha (tác giả: Ngọc Phụng, đạo diễn: NSƯT Thành Hội) 

là câu chuyện xảy ra ở một cù lao xa thật xa bốn bề sông nước, nơi cùng trời cuối đất có 

cái tên rất Nam Bộ Mút chỉ cà tha. Cù lao chỉ có một trường tiểu học duy nhất, muốn 

học trung học những đứa trẻ phải bơi qua sông và có khi phải đổi mạng lấy chữ. Bệnh 

mà không kịp bơi qua sông chữa trị, bệnh mà bó tay ngồi nhìn vì không có bác sĩ, (bởi 

nghèo khó quá nên không có bác sĩ nào dám trụ lại). Con sông như một vách ngăn, chặn 

đứng con đường tìm đến hạnh phúc của người dân. Cảnh con sông, bờ kênh vì thế cứ in 

sâu vào lòng người xem. Không còn đơn thuần là bối cảnh của vở diễn nữa, sông nước 

đã hóa thành “nhân vật” xuyên suốt trong tác phẩm. Bởi không ít những cảnh mà những 

nhân vật trên sân khấu trò chuyện với sông nước làm bạn, giận hờn có dòng nước chịu 

đựng, dòng sông chứng kiến bao buồn vui, hạnh phúc của những phận đời dân quê.  

Nhà hát Kịch Thành phố dựng vở Tả quân Lê Văn Duyệt (tác giả: Phạm Văn 

Quý, đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang), kịch xoay quanh nhân vật lịch sử có thật 

của Sài Gòn - Gia Định đó là Tả quân Lê Văn Duyệt với việc chống nạn tham ô, cậy 

quyền thời bấy giờ. Trong vở diễn không chỉ chuyện đào kênh, xẻ rạch xuất hiện trong 

câu thoại của các nhân vật mà kênh, rạch còn là nơi hiện lên cảnh dân chúng bị Huỳnh 

Công Lý đàn áp, hay vùng sông nước thâm u chính là nơi Huỳnh Công Lý bị xử trảm. 

Ấn tượng nhất đó có lẽ là cảnh những chiến thuyền của Lê Văn Duyệt cùng những binh 

tướng của mình chèo thuyền rẽ sóng, vượt qua bão tố trở về phương Nam để trừng trị lũ 

tham quan ô lại hại dân hại nước. Hài kịch Đám cưới thời@ (tác giả, đạo diễn: Hoàng 

Duẩn) cũng của đơn vị này với bối cảnh là một cù lao nhỏ nơi miền Tây, vì chuyện “con 

gà ghét nhau tiếng gáy”, muốn cho bằng bạn bằng bè, nên ông Tư Tân Thời đã quyết 

định tổ chức đám cưới cho con lớn nhất ở cái cù lao và tấn hài kịch cũng bắt đầu từ đây. 

Phông hậu sân khấu với bối cảnh dòng sông, cù lao, hàng dừa, bờ tre được dùng cho tất 

cả các cảnh trong vở kịch. 

Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi dàn dựng Rặng trâm bầu (kịch bản Vũ Trinh, đạo 

diễn Bùi Đình Thứ) bối cảnh chính trong suốt vở diễn là những hàng tre, rặng cây, hàng 
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rào đậm chất sông nước Nam Bộ. Sân khấu kịch Quốc Thảo với vở diễn Cánh đồng rực 

lửa của (tác giả Ngọc Trúc, đạo diễn NSND Trần Minh Ngọc). Với thủ pháp dàn dựng 

linh hoạt với những tấm pano cứng làm phông hậu cho vở diễn, chỉ cần xoay chuyển 

người xem có thể nhìn thấy đó là cánh đồng, sông nước của bưng Láng Sấu ở Bình 

Chánh xưa và đó là trang trí chính cho suốt vở diễn… 

Đạo cụ, phục trang, hóa trang 

Bối cảnh sông nước được thể hiện trong thiết kế mỹ thuật qua những phông hậu, 

phông nền của cảnh trí và còn thông qua đạo cụ, phục trang, hóa trang của vở diễn. Trên 

sân khấu, đạo cụ là những phương tiện người diễn viên dùng trong khi biểu diễn. Mỗi 

nhà hát thường có một phong cách sân khấu riêng, nhưng cho dù với phong cách nào thì 

đi đôi với cảnh trí là trang phục, đạo cụ, hóa trang cũng phải đi theo một chỉnh thể nhất 

định và theo từng vở diễn. Thế nên bối cảnh sông nước Nam Bộ sẽ không trọn vẹn nếu 

trên sân khấu thiếu đi những chiếc ghe, giường tre, lu nước, chiếc chiếu, những cây đờn 

kìm, đờn guitar phím lõm hay những bộ trang phục bà ba với khăn rằn, đó là những vật 

dụng, công cụ, trang phục quen thuộc trong cuộc sống của người dân miền sông nước 

đã được đưa lên sân khấu. 

Ở Nam Bộ việc ứng phó với môi trường sông nước rất thường trực và liên tục 

trong thời gian dài đã tạo nên những kinh nghiệm cho người dân. Người Nam Bộ đặc 

biệt là Tây Nam Bộ đi đâu, làm việc gì phần lớn họ đều dùng ghe xuồng. Nhà văn Sơn 

Nam đã ghi nhận: “Đi xóm thăm bạn bè, mua trà mua bánh, đám cưới đám ma, rước bà 

mụ, rước thầy thuốc vẫn dùng xuồng ghe. Thậm chí kẻ cướp, kẻ trộm cũng dùng sông 

rạch để đột ngột rồi bôn tẩu cho nhanh” (Võ Văn Thành, 2013, tr.103). Chiếc ghe 

(xuồng) vì vậy được xem là một trong những đạo cụ mang đặc trưng sông nước xuất 

hiện thường xuyên trong những vở diễn có bối cảnh miền Tây Nam Bộ. Trên sông nước 

mênh mông chiếc ghe bán hàng như cái tiệm tạp hóa di động của cô Thà trong Bao giờ 

sông cạn (sân khấu Hoàng Thái Thanh, tác giả: Ngô Phạm Hạnh Thúy, đạo diễn: Ái 

Như) với những cây bẹo hàng lủng lẳng những củ tỏi, chùm trái ớt, bánh cốm, kẹo, với 

chiếc đèn bão treo tòn ten một góc, thỉnh thoảng chiếc chiếu được treo lên để vừa làm 

trang trí, vừa là điểm tựa cho diễn viên. Chiếc ghe của cô Thà trôi khắp nơi trong thôn 

xóm, khi thì nằm một bên cánh gà, khi thì ở trung tâm sân khấu trở thành nơi xảy ra bao 

biến cố, cũng là nơi chuyên chở bao nỗi nhớ mong của những phận đời lênh trên đênh 
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trên con sông miền Tây Nam Bộ. Nhìn bối cảnh sân khấu này người xem chợt nhớ như 

thấy đâu đó một góc của chợ nổi miền Tây. 

Trong vở Ngược gió của Thế Giới Trẻ, chiếc ghe của anh Trôi bán chiếu với tấm 

bảng “Tìm vợ” được treo tòn ten trên nóc ghe trong cảnh xuất hiện mở màn tạo nên ấn 

tượng đầu tiên với khán giả. Chiếc ghe này không chỉ chở phận đời và câu chuyện tình 

của anh mà đã “chuyên chở khán giả” đi cùng anh. Trôi nổi khắp các kênh rạch suốt 2 

năm để tìm người vợ thất lạc, vật dụng không thể thiếu đó là cây đờn kìm đã như người 

bạn và bài ca Lý son sắt là tiếng lòng. Sau bao biến cố, chiếc ghe trở nên tan nát, cũng 

là lúc cuộc đời anh cũng chìm nổi theo dòng đời. Chiếc ghe đã không còn là đạo cụ đơn 

thuần mà còn chính là hiện thân của chính cuộc sống mà Trôi đã trải qua. Trong một số 

vở diễn khác, sự xuất hiện của chiếc ghe hay con đò trong Hiu hiu gió bấc, Đò tình, Mút 

chỉ cà tha,... cũng chính là những điểm nhấn khó quên với khán giả khi xem. 

Vở diễn Tía ơi má dìa (tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc-Minh Phương, đạo diễn: 

Vũ Minh) sân khấu Idecaf, ngoài việc đưa lên sân khấu cây cầu khỉ, ụ đất, lu nước, 

giường tre, thì còn có…cây đờn kìm và tiếng đờn kìm mỗi lần ngân lên như đưa người 

xem như trở về một cù lao ở vùng sông nước miền Tây. Câu chuyện kể về ông Tư đờn 

kìm (NSƯT Thành Lộc) suốt 10 năm trời thương nhớ người vợ đột ngột mất tích sau 

một chuyến phà. Tươi cô con gái đầu của ông cũng vì thương cha mà ở vậy không dám 

lấy chồng, dù có thầy giáo (Mộc) sẵn sàng từ bỏ cuộc sống ở Sài Gòn để về cù lao đợi 

cô. Ngày qua ngày, ông Tư - người đàn ông gia trưởng nhưng trọng tình, nhớ vợ, ông 

hay trải lòng qua những câu hò điệu lý Nam Bộ. Những lớp diễn đắt nhất trên sân khấu 

chính là cảnh ông Tư trong trang phục bà ba khăn rằn, tay ôm đàn vừa hát, tâm sự cùng 

những câu chuyện hiện về từ quá khứ. Ngoài tài năng của nghệ sĩ thì khi tiếng đờn kìm 

lẻ loi được vang lên, được nhấn nhá một cách có chủ đích xen kẻ trong những câu thoại 

đã làm cho người xem thêm xúc động mạnh hơn. Cây đờn kìm không chỉ còn là vật treo 

trên vách để trang trí mà đã trở thành một “nhân vật” trên sân khấu. 

Sài Gòn có một ngã tư (tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc-Hoàng Thái Thanh, đạo 

diễn NSƯT Thành Hội, chuyển thể từ truyện Ừ đi. Ừ! của Trần Kim Trắc) là câu chuyện 

về những nhân vật tứ xứ cùng sống chung ở cái ngã tư “Quốc tế”14, bên cạnh cốt chuyện 

thì chất Sài Gòn - Nam Bộ còn được điểm tô thêm với những mảng tường loang lổ, 

những bô rác “lộn xộn”, “lởm chởm” trong trang trí sân khấu. Trong bối cảnh đó âm 

                                                           
14 Kịch dựa trên một địa danh có thật ở khu phố Tây, Quận 1 
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thanh của giọng ca cổ và cây guitar phím lõm của ông già mù tên Sáng với cái giọng trọ 

trẹ miền Trung mỗi lần cất lên lại càng làm đậm thêm chất Sài Gòn nơi đất lành chim 

đậu với những con người dung dị, nhân hậu. Cây guitar phím lõm một trong những nhạc 

cụ chính của dàn nhạc trong Đờn ca tài tử, Cải lương đã xuất hiện chung với bộ trang 

phục bà ba khăn rằn của ông Sáng đã làm cho chất Nam Bộ thêm đậm nét trong vở diễn 

có bối cảnh là Tp.HCM hiện đại. 

 Vở Tía ơi con lấy chồng của Sân khấu nhỏ 5B, Mút chỉ mút cà tha của sân khấu 

Hoàng Thái Thanh lấy bối cảnh một xóm nhỏ ở miền Tây Nam Bộ có điểm nhấn là lớp 

diễn mà người hàng xóm ngồi quây quần trên chiếc chiếu đặt giữa sân cụng ly rồi tâm 

sự chuyện đời, hát hò thật rôm rả, sảng khoái. Nhậu mà có đờn ca là “đặc sản” của miền 

Tây, nhưng nhậu đúng theo kiểu hồi xưa thì không được say, chỉ vừa đủ thắt chặt tình 

cảm, vừa đủ chia sẻ nỗi lòng là đứng dậy đi về. Nhậu theo đúng kiểu xưa ở quê, nhậu 

mà người ta gọi là “lai rai ba sợi”, vừa ca hát nghêu ngao mấy câu Vọng cổ (Hoàng Kim, 

2020). Chơi đờn và ca hát là hoạt động rất được ưa thích ở Tây Nam Bộ. Khác với Hà 

Nội với văn hóa nhậu là “nhậu vấn đề”, còn người Tây Nam Bộ nói riêng và Nam Bộ 

nói chung, với chút men rượu, cao hứng lên, họ thích ca hát, cất lên vài ba câu vọng cổ, 

cách nhậu này gọi là “nhậu đờn ca” (Trần Ngọc Thêm, 2014, tr.1773). Văn hóa “nhậu - 

ca” của người Nam Bộ là nhậu trong mọi hoàn cảnh. Theo Sơn Nam thì những năm 

khủng hoảng kinh tế từ 1931 về sau, “cách giết thời giờ là thức đêm, uống rượu đế, ăn 

cháo vịt, đờn ca vọng cổ” (Sơn Nam, 1997, tr.24). Trong vở Mút chỉ cà tha, những người 

dân ở cù lao “đối đãi” vị bác sĩ thứ 6 bằng cách họ làm cờ, làm quạt đón bác sĩ thứ 6, họ 

thật thà, vụng về tặng từng con cá, con chim bắt được trên đồng, những nhúm trà sen tự 

tay ướp (miền Tây với sông nước có rất nhiều sen)... Chiếc dầm chèo ghe, một vật dụng 

quen thuộc của đời sống người dân vùng sông nước cũng đã “lên” khấu trong nhiều vở 

kịch khác nhau. Trong Tía ơi! Má dìa ở cảnh cuối cùng, sân khấu biến thành một dòng 

sông để các nhân vật tay cầm dầm, chèo đò đi tìm nhau thật hoành tráng. Cảnh “hàng 

trăm” binh sĩ chèo thuyền về Nam trong Tả quân Lê Văn Duyệt cũng là một trong những 

trường đoạn đặc sắc của tác phẩm. Bên cạnh đó những chiếc giỏ xách được làm bằng 

cây lát một loại cây miệt sông nước, những chiếc cần câu, những chiếc nơm cá… cũng 

được xuất hiện trong nhiều vở diễn khác nhau. 

Xét trong khía cạnh mỹ thuật sân khấu, trang phục, hóa trang là những thành tố 

không kém phần quan trọng, vì chúng tác động trực tiếp đến thị giác khán giả. Sự xuất 
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hiện của người diễn viên trong bộ trang phục sân khấu lập tức gây hiệu ứng tình cảm 

hoặc phản cảm đối với khán giả. Phục trang và hóa trang là hai thành tố cơ bản, có sự 

gắn kết chặt chẽ trong việc tạo dựng dáng dấp, diện mạo của người diễn viên trên sân 

khấu nói chung và kịch nói nói riêng. Người diễn viên không chỉ ăn mặc theo đúng nội 

dung vở diễn, mà còn chú ý đến cách hóa trang cho phù hợp với hoàn cảnh và tích cách 

của nhân vật. Hoàn cảnh kịch là sông nước Nam Bộ thì phục trang, hóa trang phải là của 

những con người Nam Bộ. Chỉ cần diễn viên xuất hiện trong trang phục bà ba, khăn rằn, 

cất lên giọng nói đặc thù phương Nam, chưa cần diễn đã biết ngay đó là kịch của người 

Nam Bộ. 

Theo Sơn Nam “Chiếc áo bà ba được xem như nét đặc trưng của Nam Bộ”. Nó 

phổ biến trước tiên ở gia đình bình dân, lao động, và màu yêu thích là màu đen vì người 

lao động tiếp xúc với bùn đất, lại giặt nước sông nên màu đen được yêu chuộng nhất 

(Võ Văn Thành, 2013, tr.83). Trong các vở diễn về con người Nam Bộ trong thị giác 

người xem hình ảnh đầu tiên thân thuộc đó chính là sự xuất hiện những nhân vật trong 

trang phục bà ba, khăn rằn, nón lá. Trong trang phục, hóa trang mộc mạc đó hiện lên 

trên sân khấu là những nhân vật bình dị, chân chất, đó là ông già, bà già, cô, chú, bác, 

anh, em là những người con của Nam Bộ. Người Nam Bộ rất quen thuộc với chiếc áo 

bà ba. Bà ba khăn rằn trong đời sống hàng ngày là loại trang phục tiện dụng cho người 

dân vùng sông nước khi đi làm ruộng, công việc đồng áng đã trở nên quen thuộc trong 

những vở diễn trên sân khấu kịch nói ở Tp.HCM. 

Trong Lá Sầu Riêng của kịch Kim Cương trường đoạn NS Bảy Nam (vai má của 

Diệu) dưới quê lên thăm con gái đang ở nhà chồng trên Thành phố là NS Kim Cương 

(vai Diệu), người mẹ quê vui mừng khi được gặp lại con gái của mình nhưng người con 

lại không vui, bởi nhà trai luôn nghi ngờ mỗi lần bà xuất hiện là nhà mất gạo. Cảnh 

người mẹ trong trang phục bà ba, khăn rằn quàng cổ tâm sự với con gái của mình dù 

được gọi là vợ nhưng chỉ sống phận đời làm thuê là một cảnh diễn bình dị, đáng yêu của 

hai người phụ nữ Nam Bộ đã tạo nên những xúc cảm mãnh liệt cho khán giả trong hơn 

hàng ngàn suất diễn. Trang phục bà ba, khăn rằn cũng làm cho câu chuyện giữa bà mẹ 

của Tâm (một tay giang hồ) với Vân (cô gái nhà quê) trong vở Vực thẳm chiều cao 

(Đoàn kịch Kim Cương) cùng với tài diễn xuất của NS Bảy Nam và NS Kim Cương đã 

cho thấy giữa thành phố náo nhiệt, phồn hoa vẫn tồn tại những tình cảm giản dị, đáng 

yêu của con người Nam Bộ. Trong Dạ cổ hoài lang sân khấu Idecaf, lớp diễn ông Tư 
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(NSƯT Thành Lộc) ông Năm (NSƯT Hữu Châu) - hai ông già sống trên đất Mỹ đã lâu, 

với những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng, vẫn mặc trang phục bà ba để cho những 

ký ức xưa nơi quê nhà dần hiện lên từ mơ hồ đến rõ ràng, từ xa đến rất gần, khoảnh ấy 

chạm vào lòng người xem một cách mãnh liệt. Tác phẩm Hiu hiu gió bấc có những cảnh 

với 5 nhân vật cùng lúc mặc trang phục bà ba. Không chỉ xuất hiện trong những vở diễn 

có bối cảnh miền Tây mà trong Sài Gòn có một ngã tư với bối cảnh của Ngã tư quốc tế 

của Sài Gòn trong những năm tháng của thập niên 80 thế kỷ 20 nhân vật Ông già mù 

(Thái Quốc) với bộ bà ba, khăn rằn, cây đàn phím lõm là những vật bất ly thân mỗi lần 

xuất hiện là một lần tạo dấu ấn với khán giả. Trong các vở Đời như ý, Mút chỉ cà tha, 

Tía ơi con lấy chồng…trang phục bà ba, khăn rằn chiếm phần lớn thời lượng xuất hiện 

của các nhân vật trên sân khấu. Có thể nói, bên cạnh diễn xuất thì với trang phục cùng 

lối hóa trang dung dị đã góp phần tạo nên thành công cho các diễn viên khi chinh phục 

trái tim khán giả. 

3.1.2. Thông qua ngôn ngữ  

Ngôn ngữ là phương thức truyền đạt thông tin, là yếu tố quan trọng nhất của văn 

hóa, thực hiện việc truyền kinh nghiệm, phong tục, truyền thống của mỗi dân tộc từ thế 

hệ này sang thế hệ khác, xác định một kiểu lịch sử văn hóa độc đáo (A.A. Radugin, 

2002, tr.330). Người diễn viên trên sân khấu vừa là chủ thể vừa là phương tiện sáng tạo. 

Sân khấu kịch nói phản ánh hiện thực thông qua hành động sân khấu. Hành động tồn tại 

trong vai trò là ngôn ngữ của sân khấu. Ngôn ngữ ấy được biểu hiện bằng một hệ thống 

động tác sân khấu được nối kết với nhau. Hệ thống hành động bao gồm hành động hình 

thể, hành động ngôn ngữ, hành động tâm lý, v.v… Hành động hình thể gồm những động 

tác tạo nên từ hình thể người diễn viên. Hành động ngôn ngữ là đối thoại, độc thoại, lời 

nói riêng, bàng thoại. Hành động tâm lý, là những trạng thái có thể là sự “ngừng lặng” 

về ngôn từ của diễn viên, song cũng là lúc diễn viên hoàn toàn dùng hành động biểu đạt 

trạng thái sóng gió trong nội tâm nhân vật. 

“Sân khấu phản ánh đời sống bằng hành động qua ngôn ngữ - người diễn viên và 

“hành động sân khấu kịch nói được thể hiện gần dạng thái đời sống” (Đỗ Hương, 2005, 

tr.79). Vì vậy kịch nói ở Sài Gòn - Tp.HCM sẽ mang trong nó những “dạng thái đời 

sống Nam Bộ” thông qua hệ thống các hành động, nhất là thông qua hành động ngôn 

ngữ. Trần Ngọc Thêm trong bài viết Tính cách người Việt ở Nam Bộ như hệ thống cho 

rằng Tính sông nước của con người Nam Bộ tạo ra các hệ quả trong đó có hệ quả sông 
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nước trở thành cơ sở diễn đạt tình cảm con người, phương ngữ Nam Bộ rất giàu những 

từ ngữ liên quan đến sông nước (Trần Ngọc Thêm, 2008). Văn hóa là giá trị, giá trị đó 

được kết tinh, kiểm chứng một thời gian dài trong cuộc sống. Trải qua một quá trình di 

cư, định cư, sinh sống những cư dân Nam Bộ đã hình thành giá trị văn hóa trong cách 

xưng hô trong đời sống. Người Nam Bộ quanh năm lao động, sinh hoạt gắn liền với 

sông nước, bối cảnh tự nhiên đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống và đi vào cách xưng hô 

của họ như một lẽ tự nhiên. Để rồi khi xem những tác phẩm kịch nói khán giả sẽ nhận 

thấy điều đó trên sân khấu. Trong hài kịch Đám cưới thời @ anh tài xế (NS Bảo Trí) 

yêu cô người giúp việc tên Lài (NS Thu Trang) muốn đưa cô ra bến xe để về quê nhưng 

cô nói để cô tự đi: 

Tài xế: Em đi xe đò hả? Để anh chở em ra bến xe nha 

Lài : Thôi em tự đi được mà.  

Tài xế : Xe đón em ở đâu? 

Lài : Xe đậu bến xe chứ đâu. (trích vở: Đám cưới thời @)) 

Qua đoạn đối thoại trên có thể thấy xe khách được gọi là xe đò như là ghe. Hình 

ảnh sông nước còn hiển hiện rất rõ thông qua các câu thoại thường thấy trong các vở 

kịch như: “Anh lên Sài Gòn bằng xe đò hả? sao không có giang/quá giang (đi nhờ) 

thằng Năm?” (giang = sông); “Tụi bây làm ăn kiểu lặn hụp ai coi ra gì” (ý nói: làm ăn 

mà không đàng hoàng, mất uy tín lúc được lúc không); “Vụ đó nó ăn khẳm15 mà chắc 

chìm xuồng luôn rồi” (ý nói: việc đó được lợi nhiều mà chắc trôi vào quên lãng, không 

ai nhớ tới nữa); “Biết bao giờ anh mới được gặp lại em? Chắc mút mùa lệ thủy quá” (ý 

nói: khó khăn lắm, lâu lắm, có thể không bao giờ được gặp lại). Và chắc hẳn người xem 

cảm thấy quen thuộc khi trên sân khấu kịch ở Tp.HCM họ nghe thấy những câu thoại 

như: “Tao với mày là anh em cột chèo mà mày làm ăn rề rề như lục bình trôi” “không 

khéo kiểu này mất cả chì lẫn chài”; ăn như xáng múc làm thì như lục bình trôi; nó 

hành tao lên bờ xuống ruộng luôn; làm ăn kiểu ba chùm ba cháng; mày vớt/dớt được 

con nhỏ đó chưa? (ý nói: chàng trai quen được bạn gái chưa); “Chúc công việc được 

xuôi chèo mát mái” (ý nói: chúc công việc thuận lợi)… là những phương ngữ mang 

đậm dấu ấn sông nước Nam Bộ. 

Những cư dân tứ xứ tha phương lập nghiệp thuở nào gặp nhau trên vùng đất Nam 

Bộ đã yêu thương nhau như người một nhà, cùng nhau chống chọi với khắc nghiệt của 

                                                           
15 Ghe chở đầy 
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thiên nhiên, môi trường, vì thế trong cách nói chuyện và tình nghĩa với nhau cũng khác. 

NSND Kim Cương trong chương trình “Chuyện về những vở diễn một thời” của Đài 

truyền hình Tp.HCM đã tâm sự: “Do bối cảnh văn hóa mà người Miền Bắc thì nói Giọt 

máu đào hơn ao nước lã, miền Nam mình lại dùng Tứ hải giai huynh đệ ý nói ở đâu 

không cần biết, gặp nhau là như người nhà” (Đài truyền hình Tp.HCM, 2020, Lá Sầu 

Riêng, phần 1). Theo NSƯT Thành Lộc thì “Người Miền Nam viết kịch lạ, đơn giản 

như củ khoai, củ sắn…. Sân khấu 5B có vở diễn Chuyện bây giờ mới kể NS Thành Hội 

đóng vai anh cán bộ, đi tỏ tình với cô gái nhưng không được đồng ý nên mới nói một 

câu chửi thề: “... tôi yêu em!” và lập tức khán giả vỗ tay tán thưởng. Có thể thấy rằng 

khán giả yêu thích vì sự xuất hiện đúng lúc, hợp tình, hợp lý khi anh cán bộ dùng từ này 

(Cà phê học thuật nhân văn, 2020). Theo NSND Kim Cương, Người miền Nam giản dị, 

tha phương, họ là những người đi lập nghiệp, thiếu tình thương, đối diện bao nhiêu khó 

khăn, thú dữ, thức ăn, khí hậu…nên họ phải yêu thương nhau. Mà yêu thương nhau thì 

không nên khách sáo. Nói chuyện khách sáo xa lạ, khó hiểu lắm không phải là người 

miền Nam, nên nói chuyện cần phải đời thường. Kịch nói và những người làm kịch nói 

miền Nam còn bị ảnh hưởng lớn cách xưng hô từ các truyện và tiểu thuyết của Hồ Biểu 

Chánh, Nguyễn Đình Chiểu… (Cà phê học thuật nhân văn, 2020). 

Không chỉ được chọn làm cảnh trí, đạo cụ, hay hiển hiện trong lời thoại mà đặc 

trưng sông nước còn xuất hiện nay trong tựa đề tác phẩm một cách mộc mạc: Dòng nhớ, 

Dòng đời, Bến đợi, Chuyện miệt đồng, Bao giờ sông cạn, Sông dài… Nhiều loại cây, 

trái, loại hoa đặc trưng của Nam Bộ cũng được chọn làm đặt tên cho các tác phẩm như: 

Mùa bông điên điển, Lá sầu riêng, Rặng trâm bầu… hay tên các nhân vật như, Chín 

Đước, Tư Bần, Út Tràm, Út Sen, Lục bình, Cải, Trôi, Láng… những cái tên nghe rặt 

miền sông nước. 

3.2. TÍNH DUNG HỢP TRONG KỊCH NÓI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

 “Dung hợp là hòa lẫn vào nhau để thành một thể thống nhất, dung hợp những 

bất hoà” (Hoàng Phê, 1988, tr.286). Trong tính cách con người, dung hợp là sự bao dung 

nhau, chấp nhận nhau, hòa hợp lại với nhau để cùng tồn tại và phát triển vì cái chung 

tổng thể. Tính bao dung là một trong những đặc tính của dung hợp. Theo Trần Ngọc 

Thêm, tính bao dung lại tạo nên các hệ quả: Các tộc người Nam Bộ tôn trọng cái riêng 

của nhau trong phong tục tập quán, các tôn giáo khác nhau cùng tồn tại với mật độ cao 
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nhất nước, dung nạp các tính cách trái ngược lẫn nhau (Trần Ngọc Thêm, 2016). Chính 

vì dung hợp nên những cư dân Nam Bộ - Sài Gòn - Tp.HCM chấp nhận những điều khác 

biệt trong văn hóa từ những thành phần khác nhau, vùng miền địa phương khác nhau để 

rồi hình thành nên một thể thống nhất đó là văn hóa Nam Bộ. Tổng hợp cũng là một 

khía cạnh của của tính dung hợp. Dung hợp còn là sự chấp nhận nhau, hợp tác với nhau, 

chuyển hóa thành cái mới. Kịch nói ở Tp.HCM là một thành tố của văn hóa Nam Bộ và 

mang trong mình những đặc điểm của tính dung hợp. Nội dung này thể hiện khá rõ nét 

từ nguồn gốc ra đời, lực lượng nghệ sĩ; từ đề tài, nội dung tác phẩm; từ sự ảnh hưởng 

của các yếu tố nghệ thuật sân khấu truyền thống, từ âm nhạc dân gian Nam Bộ; và cách 

dùng phương ngữ Nam Bộ trong kịch nói ở Tp.HCM. 

3.2.1 Xét từ nguồn gốc ra đời, lực lượng nghệ sĩ  

Trong quá trình đồng cư, cộng cảm với các dân tộc khác, cộng đồng người Việt 

vừa bảo tồn những giá trị truyền thống, vừa tiếp nhận các dòng văn hóa của dân tộc khác 

rồi dung hợp và cải biến nhằm thích nghi với đời sống thực tiễn, đem lại sức mạnh tinh 

thần để tồn tại và phát triển. Quá trình tiếp biến văn hóa đó đã tạo nên tư duy phóng 

khoáng, năng lực thực hành, tôn trọng truyền thống và tâm lý hòa nhập. Ngay từ buổi 

khởi thủy đã thấy sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa các loại hình nghệ thuật khác nhau 

trong một vở kịch nói trên sân khấu kịch miền Nam. Kịch nói thuở ban đầu đã là sản 

phẩm của sự dung hợp do quá trình tiếp biến giữa văn hóa phương Tây (chủ yếu là Pháp) 

với những yếu tố nội sinh của văn hóa dân tộc. 

Ảnh hưởng sân khấu kịch nói cổ điển Pháp là điều tất nhiên không chỉ kịch nói 

ở Sài Gòn mà cả kịch nói ở miền Bắc. Những trích đoạn hài kịch của Molière được các 

thầy giáo giảng dạy trong trường học khi Pháp bắt đầu chiếm nước ta đã ảnh hưởng đến 

những trí thức lúc bấy giờ. Chính những trí thức này đã trở thành những người viết, biểu 

diễn kịch nói đầu tiên ở Việt Nam. Lịch sử sân khấu Việt Nam cho thấy những vai nữ 

đầu tiên trên sân khấu kịch nói ở miền Bắc là diễn viên từ nghệ thuật chèo chuyển sang, 

vở Người bệnh tưởng của Molière (Nguyễn Văn Vĩnh dịch), đạo diễn là vợ chồng người 

Pháp Rê-ni (J. Réni), được tổ chức tại nhà “Khai trí Tiến Đức” vào ngày 25/4/1920. 

“Tuy là diễn kịch nói nhưng những diễn viên đầu tiên biểu diễn trừ những diễn viên nam 

thì các diễn viên nữ lại từ nghệ thuật Chèo sang diễn như: đào Tửu, đào Tuất ở rạp Sán 

nhiên đài, và mẹ con bà Cao (Kao) từ Kinh kỳ hí viện. Như vậy, có thể thấy kịch nói 

Việt Nam đã bắt đầu bằng một vở hài của tác giả cổ điển Pháp và qua sự trình diễn của 
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các vai nữ từ nghệ thuật Chèo sang” (Đình Quang, 2005, tr.265-266). Kịch nói ở Nam 

Bộ cũng bắt đầu bằng Hài kịch của Molière với các diễn viên đầu tiên biểu diễn đến từ 

các thầy ở tòa án, tòa bố, sơn đầm, giáo học và các cô giáo khi vào 1915 ba đêm diễn 

Người hà tiện phóng tác theo kịch bản L’avare của Molière được công diễn và bán hết 

vé (Ban tuyên giáo, 2016, quyển 1, tr.31). 

Không chỉ dung nạp kịch cổ điển Pháp mà kịch nói ở Sài Gòn còn linh hoạt để 

“dung nạp” nghệ thuật kịch hát dân tộc như: Cải lương, Hát Bội và các loại hình nghệ 

thuật khác để tồn tại và phát triển. Năm 1918, vở Gia long tẩu quốc được biểu diễn lần 

đầu là kịch nói được viết theo văn biền ngẫu, diễn như đọc thơ nên cũng có người nói 

rằng đó là vở Cải lương đầu tiên sân khấu Nam Bộ là vậy. Vở Hương giáo (1936), Non 

nước tan tành (1943) được viết bởi những đoạn thơ, có vở được viết theo lối nói của Cải 

lương có chen ca nhạc hoặc Đờn ca tài tử vào. Vở kịch như: Tây thi gái nước Việt (1949) 

là một bản “tổng hợp” mà theo Ngô Văn Phát vở Tây Thi gái nước Việt giống như tuồng 

Hát bội Sơn Hậu nếu người ta loại bỏ khỏi tuồng này 15 câu hát nam và hai câu hát 

khách...và trong vở tuồng còn chen một bản tân nhạc. Dù là kịch nhưng vở lại được công 

diễn với các vai đào kép là những diễn viên Cải lương cự phách như: Năm Châu, Ba 

Vân, Bảy Nhiêu, Kim Lang, Kim Cúc… (Thuần Phong Ngô Văn phát, 1966, 

tr.14,15,18). 

Sau năm 1954, sân khấu Sài Gòn bắt đầu xuất hiện các ban thoại kịch thu hút các 

nghệ sĩ có truyền thống gia đình từ nghệ thuật Hát bội, Cải lương chuyển sang như: Năm 

Châu, Ba Vân, Bảy Nhiêu, Kim Cúc, Kim Lang, Kim Cương, Trần Văn Trạch…, từ 

hoạt động âm nhạc chuyển sang như các nhạc sĩ: Bắc Sơn, Lam Phương, Trần Văn 

Trạch, Túy Hồng (vũ công, ca sĩ), từ điện ảnh như Thẩm Thúy Hằng. Thời gian này kịch 

nói (thoại kịch) ở Sài Gòn không nhận được sự yêu thích của công chúng bằng Cải lương 

nên đôi khi trong diễn kịch phải có pha trộn các bài bản ngắn của Cải lương vào để thu 

hút khán giả. Những tiết mục hài ngắn được “diễn phụ” trước khi đến giờ chiếu phim 

chính thức, diễn trong chương trình xổ số, các cuộc làm từ thiện hoặc kết hợp với ca 

nhạc thành đại nhạc hội. Kịch Kim Cương tồn tại cả trước và sau 1975 bên cạnh câu 

chuyện đậm chất trữ tình, mang tính biểu cảm gần giống với Cải lương, thì phần âm 

nhạc do ban nhạc sống đệm nhạc trực tiếp trong đêm diễn, hình thức này cũng giống 

như ban nhạc trong sân khấu Cải lương hay Opera phương Tây. Như vậy xét về nguồn 

gốc, từ thuở ban đầu kịch nói ở Sài Gòn - Tp.HCM chính là sự dung hợp giữa kịch cổ 
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điển Pháp, Cải lương, Hát bội và bổ sung các yếu tố ca nhạc như: đờn ca tài tử, tân 

nhạc... 

Tính dung hợp của kịch nói ở Tp.HCM còn thể hiện trong sự quy tụ đông đảo 

thành phần nghệ sĩ trên khắp mọi miền đất nước không kể là họ nói giọng vùng/miền 

nào. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) kịch nói ở Sài Gòn được tiếp nhận một một số 

nghệ sĩ miền Bắc vào như: Vi Huyền Đắc, Vũ Khắc Khoan, Thanh Tâm Tuyền và những 

khán giả di cư vào Nam và cũng từ đây kịch nói thành phố có một số ảnh hưởng từ cách 

làm kịch nói ở miền Bắc. Năm 1956 trường Quốc gia âm nhạc được thành lập, đến 1960 

trường được đổi tên thành Trường Quốc gia Âm nhạc và kịch nghệ, ngoài việc đào tạo 

trong lĩnh vực âm nhạc thì còn đào tạo các bộ môn Cải lương, Hát bội, Thoại kịch. Trong 

đó môn Thoại kịch với sự giảng dạy của các thầy giáo chủ yếu từ miền Bắc vào có thể 

kể như nhà văn, tác giả Vũ Khắc Khoan sinh tại Hà Nội (học trường Bưởi sau 1954 mới 

vào Nam), Thanh Tâm Tuyền (sinh tại Vinh vào Nam năm 1955). Theo Lê Văn Nghĩa: 

“Khoa Kịch nghệ, kịch sinh phải học trong 4 năm mà không phải đóng khoản phí tổn 

nào, ngoài tiền mua phấn son để thực tập hóa trang và hàng năm đều phải thi lên lớp 

như học văn hóa” (Lê Văn Nghĩa, 2018). Nhiều nghệ sĩ thoại kịch miền Nam đã được 

đào tạo từ đây, trong đó có những nghệ nổi tiếng sau này như: Tú Trinh, Huỳnh Thanh 

Trà, Kiều Phượng Loan, Mỹ Chi… Sau 1975 trường Nghệ thuật Sân khấu 2 được thành 

lập và giảng dạy nghệ thuật trong đó có kịch nói với các giảng viên từ miền Bắc vào 

hoặc người miền Nam đi học tập trở về. Những nghệ sĩ bậc thầy này đã từng học nghệ 

thuật sân khấu nói chung và kịch nói nói riêng ở các nước theo hệ thống XHCN như: 

Trần Minh Ngọc, Lê Văn Tỉnh (Bungari); Ca Lê Hồng, Đoàn Bá, Bạch Lan (Liên Xô)… 

nên chắc chắn các diễn viên, đạo diễn được đào tạo ở Tp.HCM từ giai đoạn này trở về 

sau sẽ có những ảnh hưởng bởi kịch nói của miền Bắc và các nước XHCN. Bên cạnh 

đó, tác giả, đạo diễn Ngô Y Linh - một tên tuổi lớn của sân khấu Nam Bộ từng du học 

tại Trung Quốc, giảng dạy tại trường Sân khấu Việt Nam (nay là Đại học Sân khấu Điện 

ảnh Hà Nội) sau khi trở về Nam bằng những tác phẩm của mình ông cũng đã góp phần 

lớn vào việc đào tạo đội ngũ nghệ sĩ kịch nói tại Sài Gòn-Tp.HCM. Là một trong những 

thế hệ đạo diễn đầu tiên được vào Nam vừa tham gia giảng dạy, vừa làm nghề, đạo diễn 

T.M.N cho biết: “Thực ra lối diễn kịch nói ngày nay của Sài Gòn - Thành phố nó là một 

nửa của Nam Bộ, một nửa của Bắc Bộ, chứ không phải hoàn toàn Nam Bộ. Trường 

Nghệ thuật sân khấu 2 được đào tạo theo kiểu miền Bắc, bởi thầy giáo phần lớn là người 



97 

miền Bắc. Cũng có khi cũng là thầy giáo là người Nam Bộ nhưng lại học ở miền Bắc về 

nên vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ phong cách kịch miền Bắc.” (PL 1, (1)). NSND Kim 

Cương cũng đã cho rằng bên cạnh ảnh hưởng từ sân khấu Pháp, sân khấu Bulgaria bà 

còn học cách làm kịch nói chuyên nghiệp từ những nhà văn miền Bắc vào Nam. Ảnh 

hưởng nhưng lại diễn theo kiểu Nam Bộ (PL1 (1)). Không những thế, kịch nói ở 

Tp.HCM còn chịu ảnh hưởng, dung nạp những yếu tố từ sân khấu của Mỹ, nhất là tiết 

tấu nhanh, mạnh và tính giải trí của nó. Từng là một sinh viên của trường Nghệ thuật 

sân khấu 2, nghệ sĩ T.L cho biết: “Chúng tôi học được sự chỉn chu của nghệ thuật miền 

Bắc và sự phóng khoáng của sân khấu phía Nam. Theo tôi, cái giỏi của các nghệ sĩ phía 

Nam là biết cách dung hòa cả hai lợi thế của cả miền Bắc và miền Nam” (PL1 (7)). 

Kịch nói ở Tp.HCM sau năm 1975 đó là sự tập hợp của ba lực lượng nghệ sĩ: 

nghệ sĩ tại chỗ (những nghệ sĩ đã biểu diễn trước 1975 tại Sài Gòn) trong đó có Kim 

Cương với các nghệ sĩ của Đoàn kịch Kim Cương (Tú Trinh, Huỳnh Thanh Trà, Vân 

Hùng…), Thẩm Thúy Hằng với các nghệ sĩ của Đoàn kịch Bông Hồng (Tâm Phang, 

Trần Quang,…) và các Ban thoại kịch…); nghệ sĩ từ chiến khu ra; nghệ sĩ từ miền Bắc 

vào trong đó đáng chú ý là Đoàn kịch Nam Bộ đã có mặt ở Sài Gòn ngay sau những 

ngày đầu giải phóng. Về đội ngũ tác giả, sát cánh bên cạnh những cây bút bám trụ lâu 

năm ở Thành phố như Ngọc Linh, Minh Khoa là một số tác giả từ chiến khu trở về lại 

Thành phố như Ngô Y Linh, Lê Duy Hạnh hoặc từ miền Bắc vào như: Thiết Vũ, Thế 

Ngữ và đông đảo những tác giả trẻ trưởng thành như: Nguyễn Thị Minh Ngọc, Lê Tứ 

Chung, Nguyễn Thu Phương, Vương Huyền Cơ, Nguyên An, Mỹ Dung (Nguyễn Văn 

Thành, 2012, tr.19). Về đạo diễn, ngoài các nghệ sĩ được đào tạo chính quy và trải qua 

đào luyện từ sân khấu kịch nói từ miền Bắc trở về như: Nguyễn Ngọc Bạch, Huỳnh Nga, 

Đoàn Bá, Trần Minh Ngọc, Bạch Lan, Ca Lê Hồng, Huỳnh Nga, Văn Chiêu, Lê Văn 

Tỉnh, Nguyễn Văn Phúc, Thanh Hạp, Thu An, Minh Quân, là các đạo diễn trẻ tốt nghiệp 

từ Trường Sân khấu II mà thành danh như: Trần Ngọc Giàu, Hoa Hạ, Minh Hải, Trọng 

Nam và gần đây là những tên tuổi mới, năng động như: Đức Thịnh, Hoàng Duẩn, Lý 

Khắc Lynh, Ngọc Hùng, Quốc Bảo, Cao Tấn Lộc, v.v… Về đội ngũ diễn viên, có thể 

thấy sát cánh trên sàn diễn có: Văn Thành, Tú Lệ, Thanh Vy, Hữu Hạnh,v.v… từng là 

diễn viên Đoàn kịch Nam Bộ tập kết trở về diễn xuất chung với các lớp diễn viên trẻ 

vừa tốt nghiệp ở trường như: Hồng Vân, Việt Anh, Kim Xuân, Thành Hội, Ái Như, 

Thành Lộc, Hữu Châu, Khánh Hoàng… Đoàn kịch Kim Cương, Đoàn kịch Bông Hồng 
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với các nghệ sĩ Bảy Nam, Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, Bạch Lan Thanh, Mỹ Chi, 

Nguyễn Chánh Tín, Tú Trinh, Phạm Anh, Kim Lan, Quốc Hòa, Phi Phụng…cũng đã 

tiếp tục đồng hành với kịch nói Thành phố trong nhiều năm sau 1975. Gần đây lực lượng 

tác giả, đạo diễn những nơi khác vẫn tiếp tục “chi viện” cho kịch nói ở Thành phố như: 

đạo diễn Doãn Hoàng Giang, tác giả: Nguyễn Khắc Phục, Nguyễn Quang Lập, Chu Lai, 

Nguyễn Thanh Bình, Lê Chí Trung, Tạ Xuyên, Xuân Đức, Nguyễn Quang Vinh, Chu 

Thơm, Phạm Văn Quý, Lê Quý Hiền, v.v…Chính sự dung hợp lực lượng nghệ sĩ trên 

khắp đất nước đã cho thấy kịch nói ở Tp.HCM có những khác biệt so với kịch nói ở 

miền Bắc. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thành cho rằng: “Hà Nội với tính chất là Thủ 

đô cũng có nhiều điều kiện thuận lợi để tập hợp những nhân tài đất nước trên nhiều lĩnh 

vực, tạo cơ hội cho họ phát huy. Nhưng do những đặc điểm riêng ưu thế riêng mà không 

ở đâu, như Tp.HCM từ sau năm 1975, trở thành miền đất hứa cho nhiều cánh chim nghệ 

sĩ neo đậu” (Nguyễn Văn Thành, 2012, tr.18). 

Trong diễn trình phát triển, kịch nói ở Tp.HCM thường xuyên được bổ sung lực 

lượng nghệ sĩ từ Cải lương, Hát bội trong đó có nhiều tên tuổi như: Bảy Nam, Kim 

Cương, Lê Duy Hạnh, Ngọc Linh, Hoa Hạ, Hoa Hạ, Trần Ngọc Giàu, Diệp Lang, Bảo 

Quốc, Thành Lộc, Hữu Châu, Bạch Long, Hùng Minh, Ngọc Giàu, Bảo Trí, Kim 

Tuyết…Trong đó, nghệ sĩ Kim Cương là chủ của một gánh hát Cải lương đã đứng ra 

thành lập một đoàn kịch nói mang tên mình là một điển hình. Gần đây sự bổ sung lực 

lượng nghệ sĩ từ Cải lương sang kịch nói ngày càng nhiều hơn như các nghệ sĩ: Kim Tử 

Long, Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm, Kim Phương, Hữu Quốc, Quế Trân, Như Huỳnh, Tô 

Thiên Kiều, Quỳnh Hương, Thy Nhung, Kiều Phượng Loan, Minh Trường, Nhã Thy,… 

Trong lĩnh vực âm nhạc có các ca sĩ tham gia kịch nói như: Minh Thuận, Phương Thanh, 

Long Nhật… Lĩnh vực thời trang tham gia kịch nói có: nhà thiết kế Sĩ Hoàng, một số 

các người mẫu. Từ điện ảnh tham gia biểu diễn kịch nói và thành công ở cả hai lĩnh vực 

có: Thế Anh, Chánh Tín, Thương Tín,..v.v… 

3.2.2. Xét từ đề tài, nội dung tác phẩm  

Như chúng tôi đã trình bày, bao dung là một đặc tính của tính dung hợp. “Bao 

dung là phẩm chất con người biết dung nạp những gì khác mình, có lòng vị tha, bỏ qua 

và châm chước các lỗi lầm của người khác, với cái nhìn thông thoáng và tấm lòng rộng 

lượng trong mối quan hệ giữa con người với con người, con người với xã hội, con người 

với tự nhiên” (Trần Ngọc Thêm, 2014, tr.736). Người Sài Gòn - Tp.HCM - Nam Bộ 
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luôn bao dung, hào hiệp với những người xung quanh. Đặc tính này được kết tinh từ xa 

xưa bởi họ chính là lưu dân có “hoàn cảnh đặc biệt” là những “anh hùng hảo hán”, tội 

phạm của triều đình bị đày, là quan lại bất đồng chính kiến với chính quyền, hoặc những 

dòng họ đi tìm cuộc sống mới. Họ hội ngộ tại vùng đất mênh mông sông nước, đối mặt 

với thiên nhiên hoang dã “dưới sông sấu lội trên bờ cọp um” nên phải thương yêu, đùm 

bọc, bao dung, chở che cho nhau. Càng lâu giá trị đó được nâng lên và trở thành nét văn 

hóa đẹp đẽ của người Việt ở Nam Bộ. Trong đề tài và nội dung của những tác phẩm 

kịch nói ở Tp.HCM có không ít những vở hiện lên rất rõ đặc trưng văn hóa này.  

 Trong Dạ cổ hoài lang (Sân khấu nhỏ 5B), trường đoạn ông Tư làm đám giỗ vợ 

(NS Thành Lộc) mời ông Năm (NS Việt Anh) sang dự đã khắc sâu trong ký ức của nhiều 

khán giả về một lối diễn chân chất, tung hứng mảng miếng bi, hài đậm chất người Nam 

Bộ. Dù buồn trách con cháu quên quê hương nguồn cội nhưng ẩn chứa bên trong là sự 

bao dung cho con cháu vì cuộc sống tha phương nơi không phải tổ quốc mình. Cái chau 

mày của Việt Anh, cái lấy hơi của Thành Lộc trước khi cất giọng ca bản cổ nhạc kinh 

điển “Từ là từ phu tướng”, cái ôm chặt của hai ông bạn già... đã làm khán phòng nhỏ 5B 

ngày nào vang lên tiếng nấc của khán giả. NSƯT Thành Lộc kể: “Lúc đầu kịch bản cũng 

chưa hoàn hảo lắm nhưng khi đọc tôi thấy xúc động vì rất nhiều người miền Nam nói 

chung, người Sài Gòn nói riêng đều có người thân sống ở hải ngoại nên Dạ cổ hoài 

lang đã chạm mạnh đến vùng cảm xúc đó” (Linh Đoan, 2019). Trên sân khấu hai ông 

già Nam Bộ sống bao dung với con cháu, khán giả xem xong cũng cảm thông cho những 

phận đời tha hương. Sự đồng cảm đó giữa khán giả và vở diễn đã góp phần mang lại 

thành công cho vở diễn vào hàng kinh điển này. 

Cõng mẹ đi chơi (tác giả, đạo diễn: Bùi Quốc Bảo) sân khấu Thế Giới Trẻ, bối 

cảnh là một vùng quê Nam Bộ nghèo khó ở đó có những con người nghĩa tình chịu 

thương chịu khó, nhưng bi kịch lại cứ xô đẩy họ đến đường cùng bởi lòng tham, thói ích 

kỷ của những con người được cho là có ăn, có học nơi thành thị. Một Bà Hai (NSƯT 

Đàm Loan) bao dung chịu đau khổ để tha thứ cho người đã bỏ rơi mình cùng đứa con 

để chạy theo tiền bạc, rồi chính bà đã được nhận lại tình yêu thương của đứa con khờ 

khạo là Vũ (NS Hoàng Phi) dù không phải là con ruột của mình nhưng đã bán trái thận 

để chữa bệnh cho bà. Tình người Nam Bộ trong vở diễn thật mênh mông, bao dung đến 

khó tả. Lê Thị Hoài Phương đã nhấn mạnh sự thành công của các vai diễn bởi chất Nam 

Bộ: “Bà Hai trong diễn xuất của Đàm Loan vừa đầy cá tính riêng, vừa đậm chất người 
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phụ nữ nông thôn Nam bộ, Bà cười - bà khóc, bà vui - bà buồn, bà giận dữ - trìu mền - 

tất cả đều rất chân thật, mộc mạc, tinh tế” (Lê Thị Hoài Phương, 2015). Những vở diễn 

về tình người Nam Bộ, với tấm lòng bao dung, rộng lượng còn rất nhiều, có thể kể như: 

Con là mùa xuân của mẹ, Bông hồng cài áo, Đò tình, Bao giờ sông cạn, Cải ơi, Tía ơi 

con lấy chồng, Tía ơi má dìa, Sài Gòn có một ngã tư, Chuyện cũ mình bỏ qua, Chúng ta 

là gia đình, Bởi vì ta yêu nhau… 

Hay trong câu chuyện của bác sĩ Văn, một bác sĩ ở thành phố là người duy nhất 

đã chọn ở lại trị bệnh cho bà con nơi xa xôi hẻo lánh nhưng đầy tình người trong Mút 

chỉ cà tha (sân khấu Hoàng Thái Thanh); định kiến về những cô gái không chồng mà có 

con và thân phận của người đồng tính cũng đã được sẻ chia trong Tía ơi, con lấy 

chồng (Sân khấu nhỏ 5B); Chuyện cũ mình bỏ qua (sân khấu Thế Giới trẻ) là câu chuyện 

tình yêu nhẹ nhàng của Liên và Dũng, khi họ phải thuyết phục ông Hai (ba Liên) bỏ qua 

định kiến để đến với nhau. 

Gần đây một số sân khấu đã dàn dựng những vở kịch về đề tài cuộc sống trên 

chính mảnh đất Sài Gòn - Tp.HCM, qua đó hiện lên một vùng đất với những con người 

bao dung, nghĩa tình, hào hiệp. Hẻm nhỏ Sài Gòn (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn 

NSND Trần Ngọc Giàu) là câu chuyện xảy ra ở cái hẻm ngay trung tâm Sài Gòn. Nơi 

đó có những người giàu luôn sẻ chia với người nghèo khó, những tấm lòng hảo tâm, 

nghĩa hiệp, thẳng thắn bộc trực vốn là nét đẹp văn hóa của người Sài Gòn đã được đưa 

lên sân khấu. Vở diễn cũng là nỗi đau đáu của những người Thành phố trong việc bảo 

vệ “hồn cốt” Sài Gòn trước những thay đổi của quá trình đô thị hóa. Sài Gòn có một ngã 

tư cũng là một câu chuyện về lòng nhân ái, hào sảng của con người khi tất cả mọi người 

đã bỏ qua những định kiến, cùng nhau tác hợp, làm đám cưới cho Thanh (một cô gái hốt 

rác với quá khứ từng “làm gái”) với Nhành (anh chàng đấm bóp giác hơi), đám cưới với 

sự đồng lòng của những người chạy xe ba gác, bán cà phê, bán xôi, hớt tóc, ông già mù 

ăn xin ở ngay cái bô rác giữa lòng đô thị. Họ là những người nghèo cũng đã từng tranh 

nhau những đồng bạc vì mưu sinh, gây nhau qua từng lời ăn tiếng nói, nhưng lúc hoạn 

nạn lại đùm bọc nhau, hi sinh, giúp đỡ nhau. 

Văn hóa Nam Bộ mang tính dung hợp, người Nam Bộ chấp nhận cái khác biệt 

của nhau để cùng hòa hợp nhau trong cuộc sống và điều đó được phản chiếu vào trong 

kịch nói. Theo nhà báo H.K, kịch nói Nam Bộ vẫn mang tính kịch, vẫn có mâu thuẫn, 

xung đột nhưng mâu thuẫn, xung đột giữa cái ác và cái thiện ở đây không đậm đặc. Cái 
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ác không tận cùng cái ác, cái ác có “chừng mực, giới hạn”, cái bi cũng không tận cùng. 

Người Nam Bộ buồn nhưng không lụy vì người Nam Bộ luôn lạc quan, điềm tĩnh, giàu 

sự hy sinh. Mâu thuẫn trong kịch ở Tp.HCM cũng không quá gay gắt đến mức sát phạt 

nhau như kịch miền Bắc. Kịch nói miền Bắc chất xung đột gay gắt, căng hơn thể hiện 

qua sự sát phạt, tàn nhẫn của các nhân vật, còn miền Nam thì diễn thật hơn, nhẹ nhàng 

hơn, không căng, đời hơn (PL 1, (10)). Cùng một kịch bản Dấu Xưa (tác giả Nguyễn 

Thanh Bình) một câu chuyện về Bác Hồ “đi thực tế”, phát hiện có cán bộ phạm sai phạm 

và Bác đã xử lý sai phạm này. Nhưng nếu như theo bản dựng của các đoàn ở miền Bắc 

thì chính Bác Hồ trực tiếp kỷ luật người cán bộ sai phạm này, nhưng khi Sân khấu 5B 

dựng vở này thì đạo diễn Trần Minh Ngọc đã có xử lý khác. Đó là giao lại việc này cho 

ông bí thư tỉnh ủy, Bác mới nói “thôi để việc này cho cậu”. Tức là Bác có xử, nhưng để 

cho ông bí thư xử người cán bộ kia, cho câu chuyện nhẹ nhàng hơn” (PL 1, (1)). Tác giả 

N.T.B đồng quan điểm và cho rằng Dấu xưa phía Bắc dựng tập trung quá nhiều vào 

những hình thức và nhất lời nói của Bác mà bỏ qua những chi tiết nền của kịch bản. 

Trong khi bản dựng tại Tp.HCM, vai Bác Hồ được NSƯT Thanh Điền thủ diễn - vốn là 

một nghệ sĩ Cải lương nên đã làm cho vai diễn mang chất Nam Bộ, gần gũi và mang 

tính hành động nhiều hơn (PL 1, (5)). Nhiều những vở kịch trên sân khấu Tp.HCM mà 

chỉ nghe tên tác phẩm cũng đã thấy sự dung dị, nhẹ nhàng, vị tha đáng yêu trong cuộc 

sống: Chuyện cũ mình bỏ qua, Tía ơi! Mẹ là tất cả, Con lấy chồng, Cõng mẹ đi chơi, 

Tía ơi má dìa! Anh ba “kua” má em!, Cám ơn mình đã yêu em, Chúng ta là gia đình, 

Bởi vì ta yêu nhau, Đời bỗng dưng yêu, Người lạ-người thương-rồi người dưng, Bông 

hồng cài áo, Ép duyên cha… Nhà hát Kịch Tp.HCM, kịch Hồng Vân cũng đã từng dựng 

nhiều vở kịch nói do tác giả Miền Bắc sáng tác, được các đoàn kịch phía Bắc diễn trước 

nhưng với bản dựng mới thì các câu thoại, hay tình tiết cũng đã được chuyển đổi theo 

cách Nam Bộ để khán giả dễ tiếp nhận hơn.  

Ngoài việc xây dựng các vở diễn có những nhân vật với tấm lòng nhân hậu, bao 

dung thể hiện tính cách con người Nam Bộ thì sân khấu kịch nói còn mang tính dung 

hợp bởi nó cũng dễ dàng chấp nhận những ưu điểm của các tác phẩm được chuyển thể 

từ các loại hình nghệ thuật khác như Văn học, Điện ảnh và Cải lương. 

Sân khấu Hoàng Thái Thanh đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các tác phẩm 

được chuyển thể từ văn học như: Hãy khóc đi em  (từ truyện Trăng nơi đáy giếng - Thùy 

Mai), Nửa đời ngơ ngác (từ truyện Chiều vắng - Nguyễn Ngọc Tư), Bao giờ sông cạn 
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(từ truyện Dòng nhớ - Nguyễn Ngọc Tư), Lan phải sống, (từ truyện Tắt lửa lòng - 

Nguyễn Công Hoan), Mùa đông cuối cùng, (từ truyện Vô Ảnh Đăng - Watanabe 

Dzunichi, Dịch Giả: Cao Xuân Hạo), Rau răm ở lại, (từ truyện Cải ơi về đâu - Nguyễn 

Ngọc Tư), Sài Gòn có một ngã tư (cảm tác từ truyện ngắn Ừ đi. Ừ! của Trần Kim 

Trắc),…Sân khấu Thế Giới trẻ thành công với tác phẩm Đời Như Ý (từ truyện cùng tên 

của Nguyễn Ngọc Tư). Trước đây, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B cũng rất thành công 

với vở Cánh đồng bất tận (dựa theo tác phẩm văn học cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư), 

Tiếng Chim Vườn ngọc lan (từ truyện Người tình anh thợ bạc - Chu Đại Tân). v.v… 

Một số vở kịch được lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian, truyện xưa và 

được các tác giả cảm tác như: Kịch Giấc mộng vàng son (tác giả Quang Thảo, đạo diễn 

Quang Thảo - Ngọc Duyên) lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Chú Cuội và Hằng Nga; 

Mưu bà Tú (tác giả Lê Hoàng, đạo diễn Vũ Minh) được cảm tác từ Truyện Kiều của 

Nguyễn Du… 

Một số kịch bản được chuyển thể, cảm tác từ các tác phẩm sân khấu, điện ảnh 

của nước ngoài như: Tình nhân đến với tình nhân (Cảm tác từ kịch bản Nhà Tắm Muôn 

Năm của E.Braghinski - E.Riazanop, Dịch giả NSƯT Trần Minh Ngọc), Trần gian phải 

có tình yêu (Cảm tác từ phim OverBoard) trên sân khấu Hoàng Thái Thanh, hay chuyển 

thể từ tác phẩm Cải lương như Nửa đời hương phấn (Nguyên tác cải lương Hà Triều - 

Hoa Phượng), Sông dài (nguyên tác Cải lương Hà Triều - Hoa Phượng) … Nhiều tác 

phẩm Cải lương đã được chuyển thể sang kịch nói và ngược, lại điều đó chứng tỏ tính 

dung hợp của văn hóa Nam Bộ cũng được thể hiện rõ nét trong sân khấu Tp.HCM. 

Không những thế, kịch nói Tp.HCM còn chấp nhận các thể loại kịch có đề mang tính 

chất huyền thoại, ảo tưởng như: Công chúa sao hỏa (tác giả, đạo diễn Quốc Bảo); Thần 

tiên cũng nổi điên (tác giả Hồng Phúc-Thiên Ân, đạo diễn Cao Tấn Lộc), các vở kịch 

ma, kịch kinh dị.v.v… 

3.2.3. Ứng dụng kịch hát truyền thống vào trong kịch nói  

Có thể nói chính văn hóa Nam Bộ đã ảnh hưởng và làm cho kịch nói đã thích ứng 

vận dụng được các yếu tố phù hợp của kịch hát truyền thống dân tộc và các loại hình 

nghệ thuật khác để làm phong phú thêm chính mình. Như đã trình bày, kịch nói ở 

Tp.HCM là sản phẩm của sự giao lưu và tiếp biến văn hóa giữa phương Đông và phương 

Tây, giữa văn hóa truyền thống Việt Nam và văn hóa châu Âu chủ yếu là Pháp, được 

bồi đắp bởi những đạo diễn, nghệ sĩ được đào tạo tại Liên Xô và trong hệ thống XHCN, 
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rồi ảnh hưởng bởi tính nhạy bén, năng động của văn hóa Mỹ. Do đó, bên cạnh tính triết 

lý, tự sự, trầm tĩnh của văn hóa phương Tây, tính giải trí, năng động của văn hóa Mỹ, 

thì chất trữ tình phương Đông vẫn là nền tảng trong kịch nói thành phố. 

Kịch nói và Cải lương có những ảnh hưởng qua lại trong quá trình đồng hành 

cùng sân khấu dân tộc trong một thời gian, không gian văn hóa chung. Năm 1918 tại Sài 

Gòn vở kịch đầu tiên được công diễn trên sân khấu Sài Gòn là vở Gia long tẩu quốc của 

Lê Quang Liêm và Đặng Thúc Liêng nhưng mang đậm chất Cải lương, vì vậy cũng có 

tài liệu cho rằng đây là vở Cải lương. Kịch bản được viết đầu tiên trên ở Sài Gòn là hai 

vở Toa toa moa moa, kẻ ăn mắm người khát nước (1926) của Trung Tín mặt dù là kịch 

nói nhưng có sự pha trộn với yếu tố Cải lương. Hai vở kịch Hương giáo hài kịch 5 hồi 

(1936) và vở Non nước tan tành bi kịch lịch sử 4 hồi (1943) của Tố Phang cũng mang 

những yếu tố của Cải lương. Tây thi gái nước (1949) là vở kịch được diễn trên sân khấu 

nhưng vẫn mang đậm ảnh hưởng từ Hát bội, Cải lương, đáng chú ý là nó được trình diễn 

với các nghệ sĩ Cải lương nổi tiếng lúc bấy giờ. Như chúng tôi đã trình bày, việc bổ sung 

lực lượng nghệ sĩ Cải lương sang biểu diễn kịch nói ngày càng nhiều cũng là một trong 

những yếu tố làm cho sân khấu truyền thống ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển 

của kịch nói. Những nghệ sĩ này, chắc chắn trong tư duy nghệ thuật, trong cách nghĩ, 

cách làm, cách diễn ít nhiều họ sẽ mang chất “dân tộc” vào trong nhân vật của mình, 

làm cho nhân vật trở nên Nam Bộ một cách tự nhiên. Không những trong nghệ thuật 

sáng tác, dàn dựng, biểu diễn mà trong công tác quản lý, các bầu sô hiện nay vẫn chịu 

ảnh hưởng bởi cách quản lý của các đoàn Cải lương trước đây. Đáng chú ý nhất là xu 

hướng chọn diễn viên theo kiểu “đo ni đóng giày” mang lại nhiều hiệu quả như trả lời 

của đạo diễn N.H (PL1, (4)). 

Không chỉ “chịu” ảnh hưởng một cách thụ động mà những người làm kịch nói 

Thành phố đã chủ động ứng dụng những ưu điểm của kịch hát truyền thống làm cho 

phong phú hơn quá trình sáng tạo tác phẩm bắt đầu từ kịch bản, đạo diễn và thể hiện rõ 

nhất trên sân khấu bằng nghệ thuật diễn xuất của diễn viên. Tác giả Lê Duy Hạnh có 

chùm kịch dành cho một người diễn như: Lý Chiêu Hoàng, Độc thoại đêm, Hoàng hậu 

của hai vua, Diễn kịch một mình, Hồn thơ ngọc. Ở loại này dù là kịch nhưng thời gian, 

không gian của câu chuyện kịch hầu như không theo logic thông thường của kịch nói 

phương Tây. Lê Hoàng với cách cấu trúc thời gian - không gian và những tình huống 

trong kịch cũng thích hợp với sự khơi gợi cho sự tìm tòi trong xử lý sân khấu và diễn 
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xuất: Cuộc phiêu lưu của tâm hồn, Đi tìm những gì đã mất, Shakespeare lâm nguy, Ngụ 

ngôn năm 2000, Sát thủ hai mảnh… Nguyễn Thị Minh Ngọc đầu năm 2003 đã có kịch 

bản Người đàn bà thất lạc đậm chất thử nghiệm, tạo đất cho việc vận dụng những thủ 

pháp xử lý không gian - thời gian, tính ước lệ, tả thần, tả ý truyền thống trong dàn dựng 

và biểu diễn. 

Trong dàn dựng, xử lý không gian - thời gian nhiều đạo diễn kịch nói đã có những 

thủ pháp mà khi xem khán giả sẽ cảm thấy quen thuộc bởi chất truyền thống trong tác 

phẩm. Vở kịch Phiên Tòa (đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Nhà hát Kịch Thành phố) với 6 

diễn viên, trong trang phục chỉ hai màu trắng - đen, trên sân khấu trống không cảnh trí, 

nhưng 6 diễn viên cứ luân phiên vào vai các nhân vật khác nhau để dẫn dắt cảm xúc 

người xem. Cũng có khi họ lại trở thành cột đèn, ghế đá, hàng rào, bức tường, cánh cửa, 

hàng cây, có khi họ trở thành sẽ dàn đồng ca của vở diễn. Lớp diễn người anh (làm nghề 

bốc vác) “ra đòn” không thương tiếc với em gái của mình (vì không lo học hậu quả có 

thai với bạn trai khi đang còn học cấp III) bằng sợi dây nịt, dưới sàn người em “lăn tròn” 

để “tránh roi”. Những bước chân di chuyển, bàn tay giằng co của hai em với sợi dây nịt, 

động tác “lăn hoa cải” chính là động tác được thể nghiệm lại từ Hát bội. Lối xử lý này 

có thể gặp trong Giấc mộng đêm hè, Huyền thoại cuộc sống của đạo diễn Lê Quý Dương. 

“Không còn bóng dáng nào của kịch cổ đại Hy Lạp xưa, dàn đồng ca của kịch nói 

Tp.HCM và Việt Nam hôm nay được hiện đại hóa với xuất phát điểm từ tính ước lệ của 

sân khấu truyền thống, đã trở nên năng động trong nhiều vai trò, làm biến hóa không 

gian - thời gian - nhân vật một cách sinh động, hấp dẫn theo kiểu tiết tấu và ngôn ngữ 

cinema mà vẫn đậm chất sân khấu” (Đỗ Hương, 2005, tr.187,188). Tính trò diễn - một 

đặc trưng của nghệ thuật diễn xuất kịch hát truyền thống, lại cũng là nét dễ nhận thấy 

trong các vở diễn này. 

Sự linh hoạt trong xử lý không gian của sân khấu tượng trưng như Hát bội cũng 

có thể nhận thấy trong Dạ cổ hoài lang với bản dựng đầu tiên trên sân khấu 5B, cảnh 

hai ông già tâm sự trong ngày giỗ vợ ông Tư. Ông Tư nhờ ông Năm lấy bốn miếng vải 

trong túi xách ra, treo lên (nhưng thực ra không có miếng vải nào) và đèn giảm dần, qua 

diễn xuất của NS Thành Lộc và NS Việt Anh, từ bốn hướng sân khấu “hiện lên” lũy tre, 

đình làng, con sông, trường học, ngôi nhà tại quê hương một cách tự nhiên, không ai 

ngờ. Giấc mơ (kịch bản Nguyễn Đình Thi, đạo diễn Thái Kim Tùng, Sân khấu nh5B) sân 

khấu là không gian mộc, không cảnh trí, vở diễn chỉ còn là cuộc chơi của kỹ năng diễn 
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xuất, cảm xúc kết hợp với ánh sáng, âm nhạc. Không gian vở diễn được thay đổi liên 

tục bằng chính khả năng của diễn viên. Họ có thể tái hiện hình ảnh những bà mẹ khắc 

khoải ôm con trong bom đạn hay bức tường vạn lý trường thành, hình ảnh quê hương 

thân thương. Không chỉ có nghệ thuật truyền thống, Giấc mơ còn có sự kết hợp của 

nhiều loại hình nghệ thuật khác. Kịch nói, Múa đương đại, Hát bội, Cải lương… hòa 

quyện với nhau hợp lý trong tác phẩm. Múa hiện đại được dùng để tái hiện, mô tả hình 

ảnh đất nước, quê hương chịu cảnh đau thương, hay cảnh nữ hoàng Ai Cập với Thần 

chết, người xem sẽ nhận thấy sức mạnh và sự uy nghi của Thần Chết thông qua những 

động tác của Hát bội, Cải lương Hồ Quảng… 

Nghệ thuật diễn xuất kịch nói vốn có một thế mạnh trong thể hiện thế giới hành 

động con người, song thực ra đó chỉ là hành động một chiều, mang tính tả thực, thật như 

cuộc đời. Hiện thực ấy chỉ dừng lại ở bản sao của hiện thực đời thường, dù nó đã được 

điển hình hóa. Ứng dụng sân khấu truyền thống, người diễn viên kịch nói có khả năng 

thể hiện các loại hành động. Hình thái giả định kịch nói - kết hợp kịch hát trở nên hấp 

dẫn, nhằm thỏa mãn nhu cầu nhận thức của một thời đại mà khán giả ngày càng trở nên 

đa dạng, có đời sống nội tâm phức tạp. Ứng dụng kịch hát truyền thống vào trong kịch 

nói trong vấn đề xử lý không gian - thời gian giúp mở rộng khả năng sáng tạo của diễn 

viên vượt qua tính hữu hạn gò bó của kịch nói, hệ thống các động tác mang tính khái 

quát, biểu tượng,v.v... là những nét hay, đặc sắc mà kịch nói có thể tiếp nhận từ kịch hát 

truyền thống” (Đỗ Hương, 2005, tr.201).  

Kịch hát truyền thống nhất là Cải lương đã được kịch nói chọn lọc, sử dụng những 

yếu tố tích cực làm cho kịch nói phương Nam mang phong vị riêng so với kịch nói ở 

những nơi khác. Giữa kịch nói và Cải lương Nam Bộ luôn có sự tác động qua lại lẫn 

nhau, đã từng có những vở Cải lương được chuyển thể thành kịch nói và ngược lại. Cũng 

không khó để nhận thấy những đạo diễn nổi tiếng ở miền Nam có thể dàn dựng thành 

công ở cả hai thể loại này. Đạo diễn Huỳnh Nga một trong những thành viên đầu tiên 

sáng lập nên Đoàn kịch Nam Bộ trên đất Bắc, khi trở về Tp.HCM ông trở thành một đạo 

diễn gạo cội của Cải lương và trong quá trình làm nghề ông đã đóng góp rất nhiều những 

ý tưởng cho kịch nói Thành phố, nhiều đạo diễn, diễn viên kịch nói thành danh hiện nay 

từng được ông hướng dẫn, đào tạo. Các đạo diễn Đoàn Bá, Trần Minh Ngọc, Ca Lê 

Hồng, Trần Ngọc Giàu, Hoa Hạ, là những đạo diễn có những tác phẩm thành công ở cả 

hai lĩnh vực kịch nói cũng như Cải lương. Hiện nay, lớp đạo diễn trẻ có Vũ Minh, Hữu 
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Quốc, Hoàng Duẩn, Nguyễn Quốc,…cũng dàn dựng thành công cả kịch nói lẫn Cải 

lương. Rõ ràng, trong thủ pháp dàn dựng của những đạo diễn này sẽ luôn có sự ảnh 

hưởng qua lại của hai thể loại sân khấu trên. Hiện nay lực lượng diễn viên từ Cải lương 

vẫn tiếp tục bổ sung cho kịch nói ở Tp.HCM, trong khi đó ở miền Bắc giai đoạn này 

việc các nghệ sĩ Chèo hay Cải lương tham gia biểu diễn thường xuyên trên các sân khấu 

kịch nói chuyên nghiệp ít hơn. 

3.2.4. Ứng dụng âm nhạc dân gian truyền thống Nam Bộ vào trong kịch nói 

Kịch nói Tp.HCM mang đậm nét văn hóa Nam Bộ không chỉ qua đề tài - nội 

dung, nghệ thuật dàn cảnh, kỹ thuật biểu diễn, mỹ thuật sân khấu mà con qua âm nhạc 

của vở diễn. Nhiều câu hò - điệu lý Nam Bộ, những câu Vọng cổ, những bài bản của 

Đờn ca tài tử, những âm thanh của nhạc cụ gõ đã đi vào kịch nói nhuần nhuyễn một cách 

tự nhiên. 

Dạ cổ hoài lang phân cảnh hát trích đoạn bài “Dạ cổ hoài lang” của ông Tư là 

cảnh ấn tượng và xúc động nhất của vở diễn. Đã là người Nam Bộ thì chắc có lẽ không 

ai lại không một lần nghe, hay không ê a được những câu “Từ là từ phu tướng”, những 

câu ca đã trở thành nỗi niềm chung của người dân Nam Bộ. Tác giả Thanh Hoàng đã 

tâm sự, anh muốn viết một cái gì đó thật Nam Bộ nên đã đi tìm đến Cải lương, rồi anh 

biết đến bài “Dạ cổ hoài lang”. Có thể nói rằng chính “chất” Nam Bộ của tác phẩm 

thông qua kịch bản, dàn dựng, thiết kế, âm nhạc, cùng tài năng của những nghệ sĩ trên 

sân khấu đã đưa Dạ cổ hoài lang trở thành một trong những vở kinh điển của kịch nói 

Việt Nam trong vài chục năm trở lại đây. Để rồi mỗi lần khán giả nhắc đến vở diễn 

không thể không nhắc đến bài Dạ cổ hoài lang với tiếng hát và biểu diễn của Thành 

Lộc. Trong Lá sầu riêng của Kim Cương sau khi vở kịch bắt đầu chừng vài phút, nhân 

vật cậu Năm cũng đã ngẫu hứng cất lên “Từ là từ phu tướng, cất bước sắc phong lên 

đàng, trông mỏi trông tin chàng…” chỉ cần vài câu là khán giả như nắm được không 

gian, cũng như bối cảnh câu chuyện diễn ra, dự báo tình tiết sắp diễn ra sau đó. “Dạ cổ 

hoài lang” là một trong những bài ca được sử dụng rất nhiều trong kịch nói, nếu không 

nói là được sử dụng nhiều nhất trong số các bài bản cổ nhạc Nam Bộ. 

Vở diễn Hiu hiu gió bấc lớp diễn ông Tư (NSƯT Hoài Linh) đánh cờ với cháu 

ngoại là Hết (Công Danh) là một lớp diễn hay, ở đó có sự đóng góp quan trọng của âm 

nhạc. Ông và cháu của mình là hai người cùng chờ đợi tình yêu, vì chung thủy mà đợi 

chờ bóng dáng người xưa trong vô vọng, ông đã từng trải qua nhiều hơn nên hiểu và 
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thương cháu mình. Ông nằm trên sàn nhà đánh cờ, vì đồng cảm với đứa cháu nên ông 

cất giọng hát bài Chiêu quân: “Bạc trắng mái đầu mà ta vẫn học…ơ, học hoài trong vô 

vọng, lối rẽ đường ngang ôi thế thái nhân tình…ơ…”. Dứt câu hát của ông, Hết không 

cầm được xúc động, khóc vì nhớ người yêu đã lấy chồng. Nhưng ông không cho Hết 

khóc, ông bắt cười lên, cả hai ông cháu cùng cười nhưng nước mắt lại rơi, nước mắt 

khán giả cũng rơi theo. Sử dụng nghệ thuật truyền thống một cách có chọn lọc sẽ tăng 

khả năng chinh phục khán giả Sài Gòn và Nam Bộ. 

Nhiều bài bản tài tử, nhiều nhất là những câu Vọng cổ xuất hiện trong kịch nói 

là chuyện thường thấy với những vở kịch có bối cảnh nông thôn Nam Bộ hay Sài Gòn 

–Tp.HCM. Các nhạc cụ: đàn kìm, đàn guitar phím lõm, đàn bầu, sáo trúc những nhạc 

cụ chính của nhạc Tài tử, Cải lương không chỉ được dùng để làm trang trí, đạo cụ, mà 

âm thanh của những loại nhạc cụ này đã trở thành những điểm nhấn trong xử lý âm nhạc 

của nhiều vở kịch. Trong Tía ơi má dìa, NS Thành lộc trong vai một người đàn ông 

miền Tây, tính tình cực đoan nhưng yêu và chung thủy với vợ. Mỗi lần nhớ vợ ông lại 

ôm đàn kìm và cất lên bài Lý son sắt: “Ai nhớ ai đêm này/ Chờ nhau nhớ nhau bao ngày/ 

Mười năm lòng chẳng phai/ Chờ ngóng hoài bóng ai/ Nuôi giấc mơ u hoài/ Người đã xa 

biết nơi đâu tìm, Người đi bỏ tôi một mình…”. Cây đờn kìm và điệu lý Nam Bộ đã giúp 

ông giải bày tâm sự của mình mà không ai có thể sẻ chia được. 

Trong vở Sài Gòn có một ngã tư trên sân khấu Hoàng Thái Thanh, ông già mù ăn 

xin (NS Thái Quốc) mỗi khi cất lên câu Vọng cổ đã thành điểm nhấn đáng yêu, một điểm 

xuyến đắt giá cho toàn bộ tác phẩm. Khi tiếng đàn ghi ta Vọng cổ của ông cất lên là mọi 

thứ như chùng xuống, làm cho người xem thấy lòng day dứt, đủ cảm nhận về những thân 

phận “thấp hèn” trong cuộc sống. Nhưng tiếng đàn ấy không có sự bi lụy, chỉ vừa đủ chạm 

tới nỗi buồn của nhân vật và sự cảm thông của người xem. Không chỉ dùng âm nhạc để 

minh họa cho nhạc cảm, nhạc chuyển cảnh mà các sân khấu đã nâng tầm chất lượng phần 

âm nhạc Nam Bộ để vở diễn ngày càng chuyên nghiệp hơn. Sân khấu Hoàng Thái Thanh 

đã mời nữ danh ca Bạch Yến thu âm những bài hát ru Nam Bộ nhằm tăng thêm chất thi 

ca, đưa đời sống văn hóa Nam Bộ vào vở kịch Bao giờ sông cạn. Bảo Trí một nghệ sĩ 

xuất thân từ Cải lương được mời vào vai anh tài xế mê Vọng cổ trong Niềm tin bị đánh 

cắp của đạo diễn Hoàng Duẩn, để rồi mỗi lần anh nghe theo radio tập ca Vọng cổ tỏ tình 

với người yêu tên Lài (Thu Trang) là khán giả vỗ tay và chi tiết anh thu âm các bài ca cổ 

để hát tặng cho người yêu đã trở thành điểm mở nút của kịch. 
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Về lĩnh vực xử lý âm nhạc dân tộc trong kịch nói thì Kim Cương đã trở thành 

người tiên phong trong việc tận dụng những giá trị đặc sắc của văn hóa, văn học dân 

gian, của ca dao, tục ngữ và thói quen, lối sống của người dân Nam Bộ vào trong các 

tác phẩm của mình. Hẳn khán giả sẽ không thể nào quên được câu hát ru con của Diệu 

trong Lá sầu riêng ở cuối cảnh 2 và đoạn gặp con trai ở cảnh 3: “Ầu ơ…Ví dầu cầu ván 

đóng đinh. Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học 

mẹ đi trường đời”; hay “Trời mưa bong bóng bập bồng; Mẹ đi lấy chồng con ở với ai” 

(Trích - Lá sầu riêng). Hoàng Như Mai đã viết: “Bởi chắc chắn một điều rằng kịch nói 

Kim Cương chính là tiêu biểu nhất, là điển hình nhất của kịch nói miền Nam - nó tạo ra 

một diện mạo rất riêng, rất đặc sắc và nó chiếm vị trí “độc nhất vô nhị” về loại hình nghệ 

thuật biểu diễn này mà không chỉ riêng ở miền Nam mà còn là rất riêng của cả Việt Nam 

nữa” (Kim Cương, 2016, tr.25). 

Đờn ca tài tử Cải lương là một “đặc sản” mà các vở kịch nói ở Tp.HCM rất thích 

đưa vào. Vở Tía ơi má dìa của Idecaf có nhân vật ông Tư đờn kìm cứ ôm đàn thổn thức 

suốt 20 năm mong ngóng vợ. Anh Lương trong Đò tình thì có tiếng ca Vọng cổ não lòng 

như Trương Chi. Anh Hai Đời trong Đời như ý cũng kiếm sống bằng cây đờn vọng cổ, 

câu hát đẫm tình người dẫn đường cho người mù như anh tìm được hạnh phúc. Chỉ cần 

nghe vài cung bậc hò xang xê cống là cảm xúc đã đong đầy (Hoàng Kim, 2020). Không 

biết bao lần khán giả ở thành phố đã nghe các câu hò, điệu lý, lời ru Nam Bộ vang lên 

trên sân khấu kịch. Những bài ca này có khi được tác giả đã viết trong kịch bản văn học, 

nhưng cũng có khi đó là những bài ca được đạo diễn và diễn viên thêm vào ngay khi vở 

được đưa lên sàn tập. Những câu hò, điệu ru: “ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre 

lắc lẻo gập ghềnh khó đi…” hay “Ầu ơ…trời mưa bong bóng bập bồng, mẹ đi lấy chồng 

con ở với ai…”, hoặc “Má ơi đừng gả con xa, để con bắt ốc hái rau má nhờ”, đến 

“chiều chiều ra đứng tây lầu tây…” có lẽ đã không còn xa lạ với khán giả xem kịch. 

Văn hóa Nam Bộ đã thấm đẫm trong lòng những diễn viên và người xem nên sự dung 

hợp, linh hoạt này diễn ra như một lẽ thường tình, không gượng ép, bởi từ bao đời nay 

những giai điệu, những lời ca này đã trở nên một phần thân thuộc như hơi thở của người 

dân phương Nam. 

3.2.5. Sử dụng khẩu ngữ, phương ngữ trong thoại kịch  

Người Nam Bộ chân phương, cách dùng chữ trong giao tiếp cũng đơn giản không 

cầu kỳ. Tp.HCM - Nam Bộ là một vùng đất có mặt tất cả 54 dân tộc trên lãnh thổ cùng 
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sinh sống, trong quá trình cộng cư đó sự ảnh hưởng qua lại giữa các dân tộc với nhau là 

điều không thể tránh khỏi. Tính dung hợp, chấp nhận lẫn nhau, lựa chọn cái hay của 

người khác để mình sử dụng sao cho hiệu quả hơn được thể hiện khá rõ không chỉ ngoài 

đời mà trên cả sân khấu kịch. Sân khấu Thành phố đã từng có những vở kịch ngoài sự 

xuất hiện của các nhân vật là người Việt (Kinh) thì còn có những nhân vật là các dân 

tộc khác mà sự xuất hiện của các họ đã tạo nên những điểm nhấn đáng yêu trong các vở 

diễn: Mối tình qua tết Li-Boong, Đám cưới thời @,… 

Có những vở kịch dù trên sân khấu toàn nhân vật Việt nhưng trong đối thoại giữa 

họ có sự pha lẫn, ghép từ thú vị, đó là sự chọn lọc tinh tế trong quá trình tiếp biến văn 

hóa với các dân tộc ở Nam Bộ tạo nên màu sắc riêng cho kịch nói Thành phố. Để nói 

một người làm một việc hoài mà không xong, không đâu ra đâu thì họ lại nói: “Mày làm 

gì xà quần, xà quần nãy giờ vậy mậy?”. Hay để hỏi một người chị đi từ miền Tây lên 

Sài Gòn với ai hay đi một mình thì nhân vật lại hỏi: “Chế lên thành phố với ai? Chế lên 

có mình ên thôi hả?”.v.v…Những từ như xà quần, chế, mình ên, …là những từ mượn 

của dân tộc Khmer. Hay để nói một món đồ ăn rẻ, bình dân thì người ta lại nói: “Cho ăn 

gì mà toàn cóc ổi, thèo lèo, xí muội không vậy?”  Để nói một món đồ quá cũ mà giá cao 

hơn thực tế thì người ta lại nói: “Đồ gì cũ xì mà giá trên trời vậy?” Những từ như thèo 

lèo, xí muội, cũ xì là từ của đồng bào người Hoa hay dùng trong cuộc sống hàng ngày. 

Cũng có những câu thoại mà đầy đủ ngôn ngữ của ba dân tộc. Ví dụ trên bàn nhậu hai 

nhân vật hỏi nhau sau khi đã ngây ngất vì hơi men tác động, không còn làm chủ được: 

Mày say chưa? Tao chưa xỉn; chưa xỉn sao mày xà quần, xà quần hoài vậy? “Say” là 

của người Kinh, “xỉn” là của người Hoa,“xà quần” là của người Khmer. Hình thức tấu 

hài một thời trên sân khấu Tp.HCM việc xuất hiện các nhân vật thỉnh thoảng chen các 

câu thoại bằng tiếng Hoa, tiếng Khmer không phải là hiếm. Ví dụ nhóm hài Thanh Tùng 

- Phi Phụng - Bảo Khương với tiểu phẩm hài Thần y Hoa Đà…đã tồn tại trong thời gian 

10 năm. 

Cùng là ngôn ngữ của người Kinh nhưng từ ngữ ở miền Bắc, miền Trung khi đến 

Nam Bộ cũng đã có sự thay đổi trong cách dùng. Người Nam Bộ thường nói gọn lại, 

nhanh hơn, cùng một ý nhưng khi đọc ra thì thấy ngắn hơn vì vậy hiện tượng ghép từ 

diễn ra một cách tự nhiên và những thói quen đối thoại ấy đã lên sân khấu kịch ở 

Tp.HCM. Trường hợp phổ biến là đại từ “Ấy” hòa nhập hẳn và danh từ đứng trước dưới 

dạng “thanh điệu hỏi” làm hình thành trong phương ngữ Nam Bộ. Tiếng Việt Sài Gòn - 
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Nam Bộ có một nhóm đại từ có nghĩa khiếm diện mang thanh hỏi, không có trong 

phương ngữ Bắc, Trung như: bển, đẳng, trỏng, trển, ổng, bả, chỉ, ẻm, cẩu...(Lý Tùng 

Hiếu, 2012, tr.112). Có thể thấy: bên ấy = bển, trong ấy = trỏng; trên ấy = trển; hôm 

ấy, hôm trước = hổm; năm ấy = nẳm; cha ấy = chả; mẹ ấy, mẹ đó = mẻ. Người Sài Gòn 

- Nam Bộ thường dùng chữ ổng, bả, chả, cổ… trong giao tiếp bình dân, gần gũi của 

mình. “Nói tiếp cái chuyện xưng - hô, người Sài Gòn có kiểu gọi thế này: Ông đó = 

ổng; Bà đó = bả; Anh đó = ảnh; Chị đó = chỉ, Cô đó = cổ, Cha đó = chả…  Không 

hiểu sao mà dấu hỏi tự nhiên cái trở nên giữ vai trò quan trọng…ngộ nghĩnh như vậy 

nữa. Nhưng mà kêu lên nghe hay hay đúng không? Gọi vậy mới đúng là chất Nam Bộ - 

Sài Gòn á nghen” (Minh Khánh - Hạnh Nguyên, 2014, tr.45).  

Trong vở kịch 29 anh về của sân khấu Hoàng Thái Thanh những phương ngữ 

quen thuộc như: “hổn ẩu”, “binh ẩu”, “nói bậy”, “bộ mua nhang rồi muốn nói gì nói 

hả?” trong màn đối thoại giữa cô giáo Diệu Hoài (Ái Như) với mẹ chồng (Ngọc Duyên) 

đã liên tiếp nhận được những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả. Ví dụ: màn đối thoại 

của bà mẹ chồng đi mua nhang (lúc chưa nhận ra con dâu là cô giáo Diệu Hoài): 

Diệu Hoài: (hỏi) Mua một trăm bó nhang, giá mỗi bó là một ngàn rưỡi, hỏi, bác 

phải trả tổng cộng là bao nhiêu tiền? (tiếng khán giả vỗ tay). 

Mẹ chồng: (trả lời) Bà Ái đi chợ, bả mua 100 bó nhang, biết rằng giá mỗi bó là 

một ngàn rữ. Hỏi tổng cộng con mẻ phải trả bao nhiêu tiền? dễ ẹt lời giải nè, số tiền 

con mẻ phải trả là (tiếng khán giả vỗ tay tiếp tục). (Trích - 29 anh về) 

Những tiếng nói ngàn rữ (ngàn rưỡi), con mẻ (cái bà đó), bả, dễ ẹt … trong vở 

diễn nghe thật gần gủi, êm tai, dễ chịu, nhờ vậy mà đi vào lòng người xem một cách nhẹ 

nhàng. Bởi hàng ngày, khán giả họ cũng thường dùng những từ giống như vậy, không 

khác gì trên sân khấu. 

Nếu như người miền Bắc hay miền Trung nói “từ bữa đó đến bữa nay” thì người 

Sài Gòn - Nam bộ chỉ nói “hổm nay”, hoặc “mấy bữa nay” thì thành “hổm rày”, “bữa 

hôm đó” hay “bữa hôm trước” thành “hôm hổm”; Hay kiểu nói “đi mần” tức “đi làm”, 

“tía” thay cho cha, ba, bố. Nhiều vở kịch đã chọn những tựa kịch nghe rất bình dân như: 

Tía ơi má dìa! Mút chỉ cà tha, Anh ba “kua” má em, Đời bổng dưng yêu, Chúng ta là 

gia đình, Người thương-người lạ-rồi người dưng, Bởi vì ta yêu nhau, ALIBABA với đầy 

đủ 40 Tên Cướp...với lại cây Đèn Thần của ALADIN nữa đó, v.v… … hay những từ 

ghép với phương Tây như “Đám cưới thời @” thay vì đặt là “Đám cưới thời a - còng”… 
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Khán giả kịch nói ở Tp.HCM thỉnh thoảng lại nghe các nhân vật trên sân khấu 

thoại với nhau các cụm từ như:“biết gồi” hoặc “biết dồi” thay cho “biết rồi”, “chời ơi” 

thay cho “trời ơi”,“giời ơi”, “Mèn đéc ơi quỷ thần ơi! Thay cho “trời đất ơi!”, “trái 

xài” thay cho “trái xoài”, “cá gô” thay cho “cá rô”, “chánh quyền” thay cho “chính 

quyền”, “chánh trị” thay cho “chính trị”, “năm sanh” thay cho “năm sinh” v.v… Đó 

là kiểu nói cho tiện lợi, đơn giản, khỏi phải uốn lưỡi, cong môi thêm phức tạp, kiểu nói 

đậm chất văn hóa của người miền Nam. 

Tính dung hợp không chỉ thể hiện trong lời nói mà ngay cả trong lối sống, tình 

cảm của người Nam Bộ, sự dung dị trong cuộc sống thể hiện thông qua ngôn ngữ ứng 

xử ngoài đời thường và đã được đưa lên kịch. Người Nam Bộ nói chuyện gần gũi, người 

nhỏ tuổi hơn hay xưng con với người lớn tuổi khi nói chuyện, không xưng cháu như một 

số vùng khác. “Con thưa bác” “con thưa dì” “dạ con cám ơn cô” đây cũng là những câu 

thường thấy trong các vở kịch nói. Người Nam Bộ thường xưng hô “mày - tao” trong 

quan hệ bạn bè chứ không dùng kiểu “cậu - tớ”. Trong giao tiếp bình dân, người lớn 

thường dùng “mày - tao” đối với người nhỏ tuổi hơn, cũng có khi chữ mày lại trở thành 

chữ mạy. Xem kịch ở Tp.HCM khán giả sẽ dễ dàng nghe những câu thoại:“Tao hỏi mày 

nói thiệt nghe”, “Biểu mày!”, “Tao nói vậy mày hiểu hông?” “Mày thương con nhỏ đó 

đúng không mạy?”, “giỡn chơi hoài mạy”... Hoặc một số cụm từ rặt Nam Bộ như: “mày 

quỡn quá ha”, “thứ ba chùm ba cháng”, “đi dzìa cha nội”, “cà chớn cà cháo”... như 

chạm vào một cõi văn hóa rất riêng và rất đáng yêu của người Nam Bộ cũng hiển hiện 

trên sân khấu kịch nói thành phố. 

Cách đặt tên các nhân vật trong kịch cũng đơn giản, thường gọi ghép thứ hạng 

trong nhà cùng với tên nhân vật cũng là một nét đặc trưng trên sân khấu kịch Sài Gòn - 

Tp.HCM như: Hai Thành, Ba Hùng, Sáu Bảnh, Út Đẹt, Út Thêm, Út Nữa, Út Hết, Mười 

Ngọt…hoặc chỉ cần gọi thứ trong nhà như: ông Tư, ông Năm, bà Tư, bà Sáu, thím Tám, 

cô Chín, Chú Mười… 

Ngôn ngữ thoại trong kịch nói có vai trò quan trọng vì nó là cầu nối giữa người 

diễn và người xem và là nơi đầu tiên để giữa vở diễn và khán giả tìm được sự đồng cảm. 

Điểm đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng ngôn ngữ của kịch nói Tp.HCM đó là miêu tả 

và khắc họa tính cách nhân vật theo hình tượng con người Nam Bộ. Ngôn ngữ đối thoại 

của nhân vật trong kịch ở Tp.HCM đa phần là dạng ngôn ngữ hồn nhiên, chất phát, ít 

bóng bẩy…Ngôn ngữ này phản chiếu phong cách ngôn ngữ và tư duy của người Việt 

https://thanhnien.vn/van-hoa/
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vùng Nam Bộ (Lưu Trung Thủy, 2017, tr.146). Ngôn ngữ đối thoại, độc thoại, bàng 

thoại theo lối dùng khẩu ngữ, phương ngữ Nam Bộ là một trong những cách khắc họa 

tính cách nhân vật của kịch nói Tp.HCM và cũng là một “đặc sản” cho thấy nó khác với 

kịch nói ở nơi khác.  

3.3. TÍNH LINH HOẠT TRONG KỊCH NÓI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Văn hóa Việt Nam có tính linh hoạt và “sự linh hoạt chỉ mang lại hiệu quả khi nó 

được tiến hành trên nền của cái ổn định. Văn hóa Việt Nam chứa đựng sự kết hợp kỳ 

diệu của cái ổn định và cái linh hoạt” (Trần Ngọc Thêm, 2004, tr.612). Tính linh hoạt là 

một trong những đặc tính nổi bật của văn hóa Nam Bộ (Nguyễn Thị Trúc Bạch, 2011, 

tr. 75). Theo nhà văn Sơn Nam thì Nam Bộ có ba đặc điểm dễ bắt gặp: “Dễ thay đổi nơi 

cư ngụ: gặp nơi làm ăn khó thì chuyển đi nơi khác, thậm chí sống lưu động; thay đổi 

nghề nhanh chóng: nguồn lợi thiên nhiên dồi dào như bắt cá đồng, cá biển, ăn ong..làm 

thầy trị rắn…; thay đổi thành phần xã hội khá nhanh: đứng làm chủ, mướn nhân công, 

phá sản lại đi làm công (Võ Văn Thành, 2013, tr.137). Đó cũng chính là những biểu hiện 

của đặc tính linh hoạt, chính sự linh hoạt trước thiên nhiên, môi trường, sự nhạy bén với 

thời cuộc mà những cư dân đi tìm cuộc sống ở vùng đất mới người Sài Gòn - Tp.HCM 

- Nam Bộ đã nhanh chóng thích ứng, tiếp thu những điểm mạnh, điểm tốt của nhau, kể 

cả tính ưu việt của những dân tộc khác trên thế giới để biến Sài Gòn-Tp.HCM thành một 

trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước. Một trong những biểu hiện của tính linh 

hoạt đó là sự năng động, tính thực tế hay còn gọi là tính thiết thực của con người nơi 

đây. Tính thiết thực lại tạo nên các hệ quả: Khuynh hướng đơn giản hóa trong biểu trưng 

ước lệ nghệ thuật, trọng hài hước, nhẹ nhàng hơn triết lý sâu xa, tính vừa phải, tâm lý 

tạm bợ. Đồng thời tính mở cũng được đánh giá như là hệ quả từ tính linh hoạt của cư 

dân Nam Bộ (Trần Ngọc Thêm, 2016). Có thể nói, tính linh hoạt không những là đặc 

tính của văn hóa Việt Nam, mà còn là một trong những đặc điểm văn hóa vùng Nam 

Bộ. Tính linh hoạt thể hiện ở mọi phương diện đời sống xã hội, văn hóa, nghệ thuật và 

ngay trong tích cách của con người Nam Bộ. 

3.3.1. Nhìn từ chủ thể sáng tác, biểu diễn, thưởng thức và tổ chức  

Bối cảnh tự nhiên, xã hội đã góp phần tạo nên tính cách văn hóa của người Nam 

Bộ. Những cư dân đô thị ở Sài Gòn - Tp.HCM lựa chọn dàn dựng, biểu diễn, làm chủ 

đoàn hát hay làm khán giả của kịch nói là sự lựa chọn duy lý của chính những chủ thể 

văn hóa trên vùng đất này. Sự lựa chọn duy lý hoàn toàn theo sở thích, phù hợp với điều 
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kiện kinh tế, với đời sống tình cảm, nhu cầu của chính họ với thể loại sân khấu này. Xét 

dưới góc độ thời gian thì sự ra đời của kịch nói đó là sự thích ứng, tiếp biến nhanh nhạy 

với thời cuộc của những người nghệ sĩ trước những thay đổi của thời cuộc lịch sử. Khi 

Cải lương đang thịnh hành thì những nghệ sĩ, những ông bà bầu đã nghĩ đến việc chuẩn 

bị trước để tìm ra loại hình nghệ thuật mới đáp ứng nhu cầu của khán giả trong một xã 

hội đang ngày càng chuyển biến nhanh và kịch nói đã ra đời dù gặp không ít khó khăn. 

Tiếp nhận văn hóa Pháp, nhận thấy cơ hội từ kịch nói nên sau khi từ Pháp trở về 

NS Kim Cương đã quyết định thành lập đoàn kịch Kim Cương trên cơ sở là đoàn Cải 

lương của gia đình. Không tìm được tác giả viết kịch nói, NS Kim Cương đã tự mình 

viết kịch bản với bút danh Hoàng Dũng. Sự “phiêu lưu” trong sáng tác đã tạo nên một 

thương hiệu tác giả Hoàng Dũng (Kim Cương) với hàng loạt những vở kịch thành công 

mang đặc trưng riêng của kịch Kim Cương. Dù ảnh hưởng kịch Pháp, lại được học thêm 

từ các thầy dạy kịch từ miền Bắc nhưng NS Kim Cương vẫn muốn làm kịch sao cho 

mang nét văn hóa riêng của miền Nam. Điều đó đã tạo nên thương hiệu kịch Kim Cương 

mà cho đến nay khó có sân khấu nào thay thế được. Nhiều tác giả, đạo diễn, diễn viên 

Cải lương đã tham gia sáng tạo trên sân khấu kịch nói Tp.HCM. Bởi tính linh hoạt, uyển 

chuyển nên kịch nói đã thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ sinh ra trong gia đình có 

truyền thống làm Cải lương, Hát bội; các nghệ sĩ từ âm nhạc, điện ảnh, thời trang. Trong 

sáng tác thì kịch nói còn thu hút lực lượng là các nhà văn, nhà thơ, nhà giáo. Như vậy, 

xét về lực lượng nghệ sĩ sáng tạo từ thuở ban đầu cho đến nay, kịch nói là nơi tập hợp 

sự sáng tạo chung của những nghệ sĩ kịch nói, cùng với sự bổ sung lực lượng từ giới trí 

thức, nhà văn, nhà thơ, nhà giáo dục, các nghệ sĩ từ nghệ thuật truyền thống và những 

loại hình nghệ thuật khác. 

Hình thức biểu diễn của kịch nói Tp.HCM cũng thể hiện rất rõ sự linh hoạt. Khi 

nhịp sống ngày càng nhanh, khán giả không còn quá nhiều thời gian để đến rạp xem 

kịch thì các nghệ sĩ đã sáng tạo nên hình thức diễn tấu hài hay các vở kịch rút ngắn thời 

gian để đáp ứng sự lựa chọn của công chúng. Kịch Sài Gòn đã chủ động dàn dựng những 

vở diễn có thời lượng ngắn hơn thay vì dài từ 120 phút-160 phút như trước đây. Khi 

khán giả bị lôi cuốn bởi các bộ phim kinh dị, phim ma du nhập từ nước ngoài thì trên 

sân khấu đã xuất hiện hàng loạt các vở kịch ma16 và lập tức tạo nên cú hích đối với khán 

giả. Cá biệt có sân khấu lựa chọn diễn kịch ma để phục vụ cho “gu” của khán giả và tạo 

                                                           
16 Kịch có yếu tố kinh dị, li kỳ 
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thành hướng đi riêng như: kịch Sài Gòn, kịch Hồng Vân, kịch Tâm Ngọc, với các vở 

diễn quen thuộc như: Người Vợ Ma, Quả tim máu, Đình cõi âm, Hồn Oan, Đá đoạt hồn, 

Ngôi nhà hoang, Bí mật nhà xác, Xác hội, Quỷ linh nhi, Tiếng hát nửa đêm, Cõi u mê 

(Oan thai báo thù), Ma búp bê, Ma động, Ám ảnh trong ngôi nhà. Lầu Hoang, Ngôi 

trường số 13, Bóng ma trên giường cưới, Hồn ma báo oán, Ma sói, Quỷ ám…; Nhà hát 

Kịch Thành phố dù là đơn vị công lập cũng kết hợp với các nhóm kịch Ngọc Trinh dựng 

vở: Á mẹ ma!, Mắt âm dương. v.v…Số lượng kịch ma, kịch kinh dị chiếm khá nhiều 

trên sân khấu thành phố. Khán giả thành phố dễ dàng chấp nhận cái mới, nhưng cũng sẽ 

nhanh chán khi cái mới không còn phù hợp, kịch ma “mất đi” lùi vào quá khứ cũng là 

từ nét văn hóa này của khán giả Nam Bộ. Khi trào lưu nghe nhạc Bolero được khán giả 

yêu thích trở lại thì các nghệ sĩ kịch nói đã lập tức sáng tạo ngay những tác phẩm theo 

“ăn theo” dòng nhạc này, đài truyền hình cũng có chương trình Kịch cùng Bolero. Các 

vở kịch có đề tài về đồng tính cũng được các sân khấu chú ý khai thác theo nhu cầu của 

một bộ phận khán giả. Tp.HCM có những vở kịch được diễn trên sân khấu lớn (hơn cả 

ngàn chỗ ngồi như Nhà hát Hòa Bình), trên Sân khấu nhỏ (khán phòng chỉ khoảng hơn 

một trăm ghế), trong quán cà phê (kịch cà phê chỉ vài chục chỗ ngồi), và cả diễn kịch 

online (thời dịch COVID -19). Có thể nói, các nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn, những người 

chủ sân khấu kịch nói ở Tp.HCM luôn luôn linh hoạt, sáng tạo, tìm tòi cái mới để đáp 

ứng nhu cầu thị hiếu của khán giả. 

Khán giả Sài Gòn - Tp.HCM là những người rất linh hoạt, họ sẵn sàng chấp nhận 

những sáng tạo mới trong nghệ thuật và tạo điều kiện cho cái mới phát triển. Từ là những 

khán giả của Cải lương họ đã họ đã bắt đầu mua vé để xem những vở kịch dài. Dù đã quen 

xem những vở diễn của các đoàn nghệ thuật công lập trong một thời gian dài của giai đoạn 

bao cấp, nhưng khi sân khấu XHH xuất hiện thì họ sẵn sàng mua vé và trở thành động lực 

chính để cho sân khấu phát triển. Nhờ đó mà ngày nay sân khấu kịch nói XHH đã trở thành 

bộ mặt của sân khấu ở Tp.HCM. Cũng chính sự lựa chọn của khán giả đã tạo nên một trào 

lưu diễn kịch hài, kịch kinh dị, kịch Bolero. Sân khấu mang nhiều đặc trưng nhưng quan 

trọng nhất vẫn là khán giả, với kịch nói Sài Gòn-Tp.HCM thì khán giả là thượng đế. 

Tính thiết thực là một trong những biểu hiện của tính linh hoạt. Một trong những 

biểu hiện của tính thiết thực thể hiện trong nghệ thuật đó là con người trọng hài hước, 

nhẹ nhàng hơn triết lý sâu xa (Trần Ngọc Thêm, 2016). Chính vì lẽ đó mà khán giả ở 

Sài Gòn - Tp.HCM thích những điều đơn giản, gần gũi, không thích triết lý cao siêu. 
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Kịch nói ở Tp.HCM phục vụ cho đại chúng, mọi tầng lớp nhân dân đều có thể xem được 

cũng bởi nó đa dạng và gần gũi. Những nhân vật bình dân trong kịch nói chiếm được 

nhiều tình cảm của công chúng, bởi những hình tượng nhân vật này đã kết tinh trong 

mình tính cách truyền thống của người Nam Bộ. Theo Lưu Trung Thủy, văn học và kịch 

nói Nam Bộ có truyền thống xây dựng các nhân vật bình dân, một nền văn học và kịch 

thiên về phục vụ tầng lớp bình dân (Lưu Trung Thủy, 2017, tr.135). Bởi, những hình 

tượng nhân vật này gần gũi ngoài cuộc sống của khán giả nên họ mới chọn đi xem kịch. 

Người Việt ở Nam Bộ có tính cách với biên độ cảm xúc rất trái ngược nhau trong 

việc ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. Theo Sơn Nam, “Người Nam Bộ nếu 

cần làm việc thì sẵn sàng chịu đựng khổ nhọc, sau khi làm việc khó nhọc thì nên hưởng 

lạc lập tức và hưởng lạc đến mức tột độ” (Võ Văn Thành, 2013, tr.137). Khán giả xem 

kịch ở Tp.HCM phần lớn không thích loại kịch coi xong rồi phải bàn luận, suy nghĩ 

căng thẳng. Là những người sống tình cảm, cương trực, thích mọi chuyện luôn rõ ràng 

nên chính kịch, bi kịch vẫn được khán giả yêu đón xem, tuy không bằng hài kịch. Nhưng 

bi kịch cho ra bi kịch, khóc cho “ra khóc” họ mới chịu. Với những vở bi kịch thì hiện 

tượng trên sân khấu nhân vật khóc, dưới khán giả cũng lau nước mắt là hình ảnh đã trở 

nên quen thuộc. Khán giả kịch nói ở Thành phố là những khán giả chung thủy, có khán 

giả xem một vở diễn rất nhiều lần, họ xem việc sân khấu kịch tồn tại hay không cũng có 

vai trò của mình, chứ không phải xem xong thì không còn liên lạc với sân khấu. Chẳng 

những thế mà ngày giỗ tổ sân khấu ở Tp.HCM trong số người đi bái Tổ có không ít là 

những khán giả. Giám đốc một nhà hát cho biết có khán giả đi xem 5 lần một vở diễn 

tại 5B (PL1, (2)). Đạo diễn N.H cho biết mỗi khán giả đi xem mỗi vở của sân khấu Thế 

Giới Trẻ ít nhất 3 lần, vở diễn Chuyện tình Bangkok của sân khấu này có khán giả trẻ đi 

xem đến 15 lần (PL1, (4)). Ca sĩ Thanh Duy cho biết mê xem kịch Hoàng Thái Thanh 

từ lúc nhỏ đến tận bây giờ, và có thể ngẫu hứng đọc làu làu một đoạn thoại trong vở Nửa 

đời ngơ ngác. Có khán giả đã gửi đến nghệ sĩ Ái Như danh sách 49 vở diễn của sân khấu 

và còn ghi chú cả ngày ra mắt vở diễn (Linh Đoan, 2020). “Khán giả Thanh Nhựt không 

bỏ sót vở nào ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, anh có thể coi Nửa đời ngơ ngác đến... 58 

lần và Hãy khóc đi em sơ sơ có... 40 lần. Trong tình hình khó khăn, mỗi năm dự sinh 

nhật sân khấu khán giả lại luôn lo sợ sân khấu Hoàng Thái Thanh sẽ tuyên bố... giải 

tán!” (Linh Đoan, 2020). Trong đêm diễn kỷ niệm 10 năm thành lập có rất nhiều khán 

giả hiến kế cho sân khấu Hoàng Thái Thanh tiếp tục tồn tại, trong đó có những du học 
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sinh, có bác sĩ, cán bộ về hưu và cả hiệu trưởng của một trường học. Khi nghe sân khấu 

Super Bowl của Hồng Vân đóng cửa có khán giả đề nghị mua lại chiếc ghế mà mình 

thường ngồi khi đem xem kịch để về làm kỷ niệm (Nhật Phương, 2019). Có lẽ tình cảm 

và mối quan hệ giữa sân khấu với khán giả như thế này chỉ có ở sân khấu kịch nói XHH 

ở Tp.HCM, khó tìm ở nơi khác. Một trong những thành công nhất của kịch nói ở 

Tp.HCM là đã tạo nên những khán giả trung thành và đồng cảm với sân khấu. 

Là một nhà quản lý lâu năm, đạo diễn T.T.C cho biết “Khán giả miền Nam rất dễ 

thương, cái gì mới cũng chấp nhận được. Vấn đề là tạo “món ăn” cho người ta như thế 

nào, “vừa miệng” người ta thế nào để người ta đừng quay lưng, đừng lập lại cái cũ họ 

sẽ chán. Khán giả thành phố là khán giả yêu sân khấu” (PL1 (6). Khán giả thành phố đã 

hình thành được thói quen xem kịch và đó là điểm mạnh và là điểm khác nhau cơ bản 

giữa khán giả hai miền. Ông N.T.V từng quản lý các Nhà hát kịch nói phía Bắc cho biết:  

Khán giả phía Nam có nhu cầu xem kịch, họ đi xem kịch như là một thói 

quen có sẵn, còn khán giả phía Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng thì chưa 

... Tôi đã nhiều lần phỏng vấn khán giả sau đêm diễn ở nhiều địa bàn khác 

nhau và nhiều lứa tuổi khác nhau, hầu hết đều khen kịch nói rất hay, diễn 

viên rất giỏi, nhưng khi được hỏi anh chị có thường xuyên xem kịch không 

thì hầu hết đều trả lời là “rất ít khi” và thậm chí khá nhiều người ở lứa tuổi 

trung niên trả lời là “lần đầu tiên đi xem kịch nói”. Đấy là sự khác biệt rất 

lớn giữa khán giả xem kịch ở phía Nam và phía Bắc (PL1 (3)). 

Chủ thể của sân khấu nói chung và kịch nói nói riêng ngoài các nghệ sĩ sáng tác, 

biểu diễn, khán giả thì còn có các nhà tổ chức. Nhà tổ chức sân khấu kịch nói ở Tp.HCM 

ở đây xin được đề cập đó là những ông bà chủ tư nhân của các đoàn kịch trước đây và 

sau này là chủ của các sân khấu XHH. Họ là những người rất linh hoạt, nhanh nhạy với 

thị trường, họ là một trong những chủ thể văn hóa của Sài Gòn - Tp.HCM trong thời đại 

hội nhập, sẵn sàng tìm mọi cách chiêu mộ nhân tài, đầu tư dàn dựng những vở diễn đáp 

ứng sự lựa chọn của đa số khán giả. 

Có thể nói, tính năng động là bước phát triển mới của tính linh hoạt truyền thống 

ở địa bàn Nam Bộ (Trần Ngọc Thêm, 2008,). Sự hình thành văn hoá Nam Bộ, trong cả 

thời gian lẫn không gian, đã gặp tính mở - thoáng và tính năng động của phương Tây vì 

thế người Nam Bộ được xem là những người năng động nhất trong cả nước và người 

Sài Gòn - Tp.HCM là những người năng động nhất trong những người Nam Bộ.  
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Sài Gòn - Tp.HCM là nơi có nền kinh tế hàng hóa phát triển sớm, từ đó hình thành 

nên những thị dân có tính cách ưa hành động, năng động, sáng tạo trong công việc cũng 

như thích phiêu lưu, mạo hiểm trong kinh tế. Họ là những con người không ngại khó, lao 

động cực lực nhưng cũng rất hào phóng, xa xỉ. Những giai thoại ở Sài Gòn - Nam Bộ vẫn 

còn lồng lộng bóng dáng của những tay ăn chơi khét tiếng kiểu “Hảo hán Sài Gòn - Dân 

chơi Bến Nghé”, có thể kể như: Công tử Bạc Liêu (Hắc công tử), Bạch công tử, hay những 

bậc học thức giàu có như Lương Khắc Ninh, Đặng Thúc Liêng … từng dốc hết tiền của 

để lập gánh hát chỉ để thỏa niềm đam mê (Thượng Hồng, 2014, tr.91).  

Các đại gia yêu nghệ thuật, họ “mê hát”, họ trở thành thầy tuồng, thành ông bà 

chủ, bỏ tiền ra xây dựng nên các rạp để thỏa mãn thú chơi nghệ thuật cũng như biến nghệ 

thuật thành hàng hóa để kiếm lời. Gọi là chơi nghệ thuật, nhưng cách chơi cũng rất điệu 

nghệ, muốn nghệ thuật của người Việt phải phát triển đàng hoàng, xây rạp hát cũng phải 

hiện đại. Theo thống kê, thì sau 1975 thì Sài Gòn còn 44 rạp hát và xi-nê (Trần Nhật Vy, 

2018, tr.68) (có thống kê cho rằng trước năm 1975 Sài Gòn có 60 rạp các loại), các rạp 

này trước đây phần lớn do tư nhân (kể cả người Pháp và người Việt) xây dựng. Rạp 

Nguyễn Văn Hảo mang tên chính người đã bỏ tiền ra xây nó, trước kia còn được ví là 

hàng không mẫu hạm trên bờ với 1.200 ghế, với 3 lầu (nay là rạp Công Nhân, trụ sở của 

Nhà hát Kịch Thành phố, ở số 30 Trần Hưng Đạo, quận 1). Rạp Đại Nam trên đường Trần 

Hưng Đạo và rạp Rex một thời được xem là rạp chiếu phim hiện đại nhất Đông Dương 

thời điểm trước 1975 do ông bà Nguyễn Phúc Ưng Thi xây dựng. Hay một anh thợ sửa 

xe sau khi làm ăn thành công cũng mua chính mảnh đất ở nơi mình từng ngồi sửa xe để 

xây rạp hát, đó là trường hợp của anh “thợ sửa xe” Nguyễn Thành Niệm đã xây rạp hát 

Hưng Đạo (Nay là Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) vào những năm đầu thập niên 60. 

“Thì ra, đúng nơi mấy chục năm trước Niệm ngồi sửa xe đạp, giờ đã được dựng lên một 

rạp hát lớn nhất thành phố, lại do chính ông làm chủ. Có lần Nguyễn Thành Niệm đã nói 

với bạn bè: Cuộc đời cũng giống như sân khấu. Mình cố làm sao cho sân khấu lộng lẫy 

thì càng hay...” (Thượng Hồng, 2014, tr.119). “Dám nghĩ, dám làm, dám chơi, dám chịu” 

là những câu nói cửa miệng của người Nam Bộ để tóm lược tính cách của mình. Họ sẵn 

sàng chịu đựng khổ nhọc, sau khi làm việc khó nhọc thì hưởng lạc ngay lập tức. Nhưng 

hưởng lạc không chỉ là thú vui vật chất tầm thường như người ta vẫn nghĩ mà còn là thú 

vui tinh thần để dung dưỡng tâm hồn, tính tình và để thấy mình cao hơn đồng loại. 
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Nhiều người Sài Gòn - Nam Bộ “mê hát” để rồi trở thành chủ gánh hát, có người 

“mê hát” trở thành nhà nghiên cứu văn hóa. Đi hát, đi diễn là “đạo hát” chứ không phải 

chỉ biểu diễn đơn thuần như mọi người vẫn nghĩ. Khác với nơi khác, nghệ sĩ bị gọi là 

“con hát”, “phường hát”, miền Nam ví nghệ sĩ như “ngôi sao”, ông bầu gánh hát là ông 

chủ. Những ông chủ, bà chủ vì thế có vai trò, vị trí với thời cuộc, có trách nhiệm với xã 

hội, nhiều người nhìn vào để ngưỡng mộ. Với bản chất Nam Bộ, những người “chủ” 

của sân khấu sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tự tìm cho mình một hướng đi mới, riêng biệt, 

không giống người đi trước, khác người cùng thời. Họ là những “doanh nhân nghệ thuật” 

luôn có trách nhiệm với nền nghệ thuật của dân tộc, với nền văn hóa của Thành phố. 

Trong hồi ký được đăng trên tờ Tuổi Trẻ ngày 9/5/2016, NS Kim Cương tâm sự:  

Tôi thành lập đoàn kịch giữa thời hưng thịnh của Cải lương là một điều 

mọi người cho là không tưởng vì một điều hai chữ kịch nói còn quá xa lạ 

với khán giả lúc đó. Thậm chí có khán giả lớn tuổi đã hỏi tôi “nghe nói 

mày bỏ Cải lương để qua kịch nói hả? Mà kịch nói là cái gì? Mày ca bài 

gì?…“Sao? Mày định ra sân khấu nói chuyện không vậy hả? Rồi tao coi 

cái gì? Trước những câu hỏi chân chất dễ thương như vậy, tôi chỉ biết cười 

và hiểu rằng để phát quang một con đường đi đến nghệ thuật kịch nói 

không phải dễ” (Kim Cương, 2016).  

NSND Hồng Vân từng tâm sự trên Đài truyền hình Việt Nam, khi phải đóng cửa 

sân khấu Superbowl: “Nếu mà vì thua lỗ mà phải đóng cửa thì đã đóng cửa cách đây 2 

năm rồi, nhưng mà vẫn cầm cự, duy trì, vì không muốn mất đi một cái điểm văn hóa của 

Thành phố…” (Nhật Phương, 2019). Giám đốc nhà hát nghệ sĩ M.U thì phải cầm giấy 

tờ nhà, vay tiền dựng vở để sân khấu được sáng đèn. Bởi “dù ít nhưng khán giả vẫn đến 

sân khấu, có người tận Bình Dương, quận 9, Thủ Đức đi lên xem, nếu vì vắng khách mà 

mình không diễn thì mình không chịu được. Khi diễn xong khán giả ngồi yên, không 

chịu về…Khán giả như vậy sao nỡ trả vé không diễn?” (PL1 (2)). Có thể nói rằng chính 

văn hóa Nam Bộ đã góp phần mang lại cho những ông bà chủ sân khấu có “máu liều”, 

thích làm ăn lớn, yêu nghệ thuật, luôn tìm thấy những cơ hội kinh doanh và sẵn sàng 

đầu tư cho nghệ thuật. Năm 1997, khi các đơn vị kịch nói công lập không thu hút được 

khán giả, thì do các nghệ sĩ yêu nghề đã tự đứng ra thành lập CLB Sân khấu nhỏ 5B 

(1984), tạo tiền đề cho sân khấu XHH ra đời vào 1997- Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ. Đây 

là mô hình Sân khấu nhỏ và sân khấu XHH đầu tiên của cả nước. Sau đó nhiều sân khấu 
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kịch nói XHH đã được thành lập, có lúc tại thành phố có trên 15 sân khấu diễn kịch nói, 

mỗi sân khấu gắng với tên của các nghệ sĩ cụ thể như: Phước Sang với sân khấu kịch 

Sài Gòn, Huỳnh Anh Tuấn - Thành Lộc với sân khấu kịch Idecaf, Hồng Vân với sân 

khấu kịch Phú Nhuận và Superbowl, Hữu Lộc - Văn Long với sân khấu Nụ Cười Mới, 

Thành Hội - Ái Như với sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, Trịnh Kim Chi với sân khấu 

kịch Trịnh Kim Chi, sân khấu Thế Giới Trẻ được Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền 

thông Quảng cáo Sài Gòn Phẳng thành lập do đạo diễn Nguyễn Ngọc Hùng trực tiếp 

điều hành. Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B đến nay trải qua 4 đời giám đốc17. 

Số lượng tác phẩm kịch nói trên sân khấu cũng là minh chứng hùng hồn cho sự 

năng động của thể loại này khi những ông bà bầu luôn biết cách đáp ứng nhu cầu của khán 

giả. Như đã trình bày, từ năm 1997 đến nay (2019), chỉ với các sân khấu: Nhà hát Kịch 

Thành phố, Sân khấu Nhỏ 5B, Sân khấu Idecaf, Sân khấu Thế Giới Trẻ, Sân khấu Nụ 

Cười Mới số lượng tác phẩm được dàn dựng đã lên đến trên 500 vở diễn. Có những vở 

mà tuổi thọ lên đến trên hàng ngàn suất diễn như: Lá Sầu riêng, Dạ cổ hoài lang, Người 

vợ ma…Sân khấu XHH sẵn sàng chiều theo sự lựa chọn của khán giả không chỉ ở góc độ 

thị hiếu thẩm mỹ mà rất “thị trường” trong giá vé, tùy theo từng đối tượng mà giá vé giao 

động từ: 30.000 đồng/vé đến 800.000 đồng/vé, có những vở giá vé trên 1.000.000 

đồng/vé. Các sân khấu có các loại vé ưu đãi cho học sinh - sinh viên, các chương trình 

giảm giá, ưu đãi tùy theo đối tượng cụ thể vào những ngày đặc biệt trong năm. 

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thành, sự tương tác gắn bó giữa đơn vị sân 

khấu với khán giả có được là do sự chủ động của đơn vị nghệ thuật, của nhà quản lý đơn 

vị của nghệ sĩ nỗ lực mới có được. Nhà quản lý ở đây không chỉ tài giỏi ở khả năng 

thính nhạy lựa chọn kịch bản, biết chọn mặt gửi vàng đúng người đúng việc khi mời 

êkíp cộng sự dàn dựng và có nhiều cách thức tiến hành marketing quảng bá sản phẩm 

của mình. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự khác biệt của kịch nói ở Tp.HCM với các 

đoàn kịch nhà nước phía Bắc (Nguyễn Văn Thành, 2012, tr.19-20). Kịch nói ở Tp.HCM 

sẽ không có một diện mạo như hôm nay nếu như không có những ông bà chủ các sân 

khấu XHH. Có thời gian tại Thành phố có trên 15 sân khấu kịch nói cùng sáng đèn vào 

cuối tuần trong đó chủ yếu là kịch nói XHH. Đây chính là thành quả mà không địa 

phương nào trên phạm vi cả nước có được, đạo diễn T.M.N đã cho rằng Tp.HCM xứng 

đáng được gọi là Thành phố kịch nói - Thành phố của kịch nói (PL1, (1)).  

                                                           
17 Tác giả Huỳnh Minh Nhị, NS Thanh Hoàng, NS Việt Anh, hiện nay là NS Mỹ Uyên. 
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Tuy nhiên, mặt trái của tính linh hoạt còn dẫn đến hệ quả đó là tâm lý tạm bợ. Chính 

vì vậy mà cho đến nay các sân khấu kịch không có sân khấu nào được đầu tư đúng nghĩa 

về cơ sở vật chất, sân khấu nay thuê nơi này mai thuê nơi khác. Những vở diễn được dàn 

dựng theo suy nghĩ đơn giản, ít đầu tư mà nhanh chóng thu được lời, chủ yếu là đáp ứng 

nhu cầu trước mắt cho khán giả chứ không nghiên cứu nhu cầu của khán giả trong tương 

lai, chưa chú trọng đầu tư nâng cao nghệ thuật, không đào tạo khán giả và đó cũng chính 

là một trong những lý do mà kịch nói ở thành phố hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. 

3.3.2. Nhìn từ đề tài, thể loại 

Thiết thực là một trong những biểu hiện của tính linh hoạt. Người Nam Bộ thích 

những điều thực tiễn hơn lý luận xa vời và vì thế họ phải linh hoạt để lựa chọn, tìm được 

những điều có ích hơn cho cuộc sống của mình, kể cả trong nghệ thuật. “Tính thiết thực 

có hệ quả là tính trọng hài hước nhẹ nhàng hơn triết lý sâu xa. Người Nam Bộ thích kịch 

“trong nhà ngoài phố” hơn kịch tâm lý, chính luận…” (Trần Ngọc Thêm, 2008). 

Kịch nói ở Tp.HCM phong phú về đề tài như: đề tài lịch sử; đề tài cách mạng; 

đề tài mang tính thời sự chính luận, nhưng đề tài được các sân khấu lựa chọn để dàn 

dựng nhiều nhất, cũng là đề tài được công chúng yêu thích nhất, của kịch nói ở Tp.HCM 

đó là đề tài về tâm lý xã hội, tình yêu, hôn nhân, gia đình cùng với đề tài về đạo đức cá 

nhân (Lưu Trung Thủy, 2017, tr.78). Trong khảo sát của chúng tôi với 150 người thì tỉ 

lệ khán giả chọn đề tài Đề tài Tâm lý gia đình, tình yêu hôn nhân chiếm 50,4%, chính 

luận chiếm 23,5%, lịch sử 17,1%, cách mạng 8,4%, đề tài khác 0,6% (PL4, xem biểu 

9). Người Sài Gòn - Tp.HCM sống rất thiết thực, họ lựa chọn xem những vở diễn có đề 

tài, nội dung gần gũi với cuộc sống của họ chứ ít xem những vở diễn xa rời thực tế hay 

nói đến những vấn đề cao siêu, hay “lên gân”. 
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Đầu những năm 2000, khi “trào lưu” lấy chồng ngoại trở nên rầm rộ nhất là ở các 

tỉnh Nam Bộ, sân khấu kịch Sài Gòn đã cho ra đời vở diễn Lấy chồng xứ lạ (tác giả Ngô 

Hồng Khanh - Đoàn Bá, đạo diễn NSƯT Đoàn Bá). Vở đề cập đến nỗi bất hạnh của 

những cô gái phải theo chồng về xứ lạ, bất đồng văn hóa, bất đồng ngôn ngữ đã đưa họ 

vào địa ngục ở chính nơi mà họ từng mơ tưởng là thiên đường. Vở Đám cưới thời @ 

(tác giả, đạo diễn: Hoàng Duẩn), là vở kịch đậm chất thời sự khi phong trào “phô trương” 

đám cưới đang len lỏi đến các vùng quê. Lên án tình trạng bán cổ thu tiền trong các đám 

cưới và thói đua đòi của một số gia đình đã để lại hậu quả đáng tiếc cho con cái. Vở Ảo 

và thật (tác giả: Vương Huyền Cơ; đạo diễn Chánh Trực), đề cập đến thực tiễn mạng xã 

hội đã ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống mỗi cá nhân con người mà chúng ta cần 

cảnh giác… 

Đề tài tình yêu, hôn nhân, gia đình còn có những vở diễn đáng chú ý: Hạnh phúc 

bất ngờ, Chuyện có tin thì mới linh, Ngôi nhà thiếu đàn bà, Tình duyên thuở trước, Thử 

yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cám ơn mình đã yêu em, Sông Dài, Ảo và Thật, Giao 

kèo sống thật, Bao giờ mẹ lấy chồng, Chuyện cũ mình bỏ qua, Tình kỹ nữ, Thám tử si 

tình, Hợp đồng mãnh thú, Cái đẹp đè bẹp cái nết, Giấc mơ tình tình, Ngọc Lan trong 

gió, Duyên Ai.v.v… 

Người Sài Gòn - Tp.HCM phần lớn đi xem nghệ thuật chỉ để nhằm mục đích giải 

trí, nhẹ nhàng, nên họ thích xem những câu chuyện mà trong đó quan hệ, mâu thuẫn, 

xung đột, lời thoại của các nhân vật gần giống với đời thường, giống với chính họ hoặc 

đâu đó có “hình dáng” thân quen người thân của họ. Sân khấu là tấm gương phản chiếu 

xã hội đương thời. Người Tp.HCM nói riêng, người Nam Bộ nói chung sống gần gũi, 

thân thiện, lạc quan, nên sân khấu kịch nói mang những đề tài gần với cuộc sống là điều 

đương nhiên. Cuộc sống hàng ngày có gì, người dân quan tâm điều gì thì trên sân khấu 

kịch Thành phố sẽ có ngay những vở diễn đáp ứng những quan tâm ấy. Kịch hài, kịch 

ma, kịch kinh dị, kịch đồng tính… với các hình thức biểu diễn phong phú chính là biểu 

hiện rõ nét về tính nhanh nhạy của kịch nói Tp.HCM. Cũng như kịch ma, kịch đồng tính 

xuất hiện khá nhiều trên các nhà hát. Nhiều nhất đó là Sân khấu Thế Giới Trẻ với các 

vở có thể kể như: Ðỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, Trai Yêu, Chuyện hai chàng, Shipper 

tình yêu…; kịch Hồng Vân có: Chuyện của sao, Lục sắc, Xóm trọ 3D; kịch Sài Gòn có: 

Phận làm trai; sân khấu Idecaf có: Người đàn bà không ngủ, Sắc màu…; sân khấu nhỏ 



122 

5B có: Nhà trọ tình yêu, Tía ơi con lấy chồng…; Nhà hát kịch Thành phố với: Yêu người 

chuyển giới (Cặp đôi hoàn cảnh)…vv… 

Kịch nói ở Tp.HCM phong phú thể tài, thể loại nhưng hài kịch vẫn chiếm phần 

lớn số lượng tác phẩm trên sân khấu. Người Nam Bộ nói chung, người Sài Gòn - 

Tp.HCM nói riêng đa phần vốn thích vui vẻ, nhẹ nhàng, hóa giải, hướng thiện, không 

thích kiểu “đao to búa lớn”. Đã có một quá trình để hài kịch chiếm chỗ đứng nhất định 

trong lòng khán giả kịch nói Thành phố. Sài Gòn - Tp.HCM nói riêng và Việt Nam nói 

chung kịch đã “chọn” cách tiếp cận đầu tiên bằng hài kịch cổ điển phương Tây với 

những vở của Molière. Giai đoạn chống Pháp - Mỹ nhiều tác phẩm hài kịch ra đời để 

châm biếm những thói hư tật xấu, thói chạy theo Tây phương nửa vời của một bộ phận 

con người xã hội. Trong giai đoạn 1954 - 1970 sân khấu Đại nhạc hội thịnh hành ở Sài 

Gòn và các tỉnh lân cận, nhiều ban thoại kịch được thành lập, phần lớn các tiết mục là 

hài kịch ngắn. 

Sau năm 1975 Tp.HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức cuộc thi sân 

khấu hài. Tháng 10/1981 Hội sân khấu và Sở Văn hóa - Thông tin Tp.HCM đã phát 

động cuộc thi Tiếng cười sân khấu. Và “Tiếng cười sân khấu” sau này đã được đặt thành 

tên chủ đề cho rất nhiều chương trình hài kịch tại Nam Bộ - Tp.HCM. Không những 

thế, những năm đầu của thập niên 90, thế kỷ trước có một sân khấu lập ra chỉ để chuyên 

diễn hài kịch đó là Sân khấu hài tại địa điểm 135 Hai Bà Trưng, quận 1 (Nhà Văn hóa 

Thanh Niên) do nghệ sĩ Phước Sang sáng lập lấy tên chương trình biểu diễn là “Tiếng 

cười sân khấu”. Mỗi đêm diễn thường luân phiên từ 10 đến 15 nhóm hài biểu diễn với 

hình thức “tấu hài”, hình thức này xuất hiện đầu tiên tại Tp.HCM. Yếu tố “cương” trong 

tấu hài tương tự như “hát cương” trên sân khấu Cải lương, những vấn đề thời sự hàng 

ngày được các nghệ sĩ cập nhật ngay trong các suất diễn vào buổi tối hôm đó vì vậy mà 

được khán giả yêu thích. Theo NSND T.M.N: Tấu hài là nghệ thuật và có tích lịch sử. 

Người Nam Bộ yêu thích hài nên tại Tp.HCM viết và dựng hài kịch nhiều hơn. 

“Tp.HCM có sân khấu chuyên diễn hài rất sớm, với nhiều cách diễn hài, điều này ở 

ngoài Bắc chưa làm được, mãi đến sau này Nhà hát Tuổi trẻ có làm chương trình “Đời 

cười”, nhưng trong này đã có “Liên hoan sân khấu hài”. Phải hiểu giá trị của tấu hài, 

bởi nó là cả một nghệ thuật. Bản thân tấu hài có những đặc điểm rất hay, rất tích cực và 

rất Nam Bộ. Tấu hài đậm chất Nam Bộ bởi sự thích ứng rất nhanh với thời cuộc, tiếp 

cận nhanh nhất với xã hội, phản ánh hiện thực xã hội nhanh nhất...” (PL1 (1)). Tấu hài 



123 

còn là nơi tạo điều kiện cho tỏa sáng cho các thế hệ diễn viên Tp.HCM. Nếu cuộc thi 

Tiếng cười sân khấu bắt đầu xuất hiện các tên tuổi diễn viên hài được chú ý như: Nguyên 

Hạnh, Phi Thoàng, Phú Quý, Xuân Anh …thì ngay sau đó hàng loạt tên tuổi các nhóm 

hài nổi tiếng xuất hiện như: nhóm hài Bảo Quốc - Duy Phương; Kim Ngọc - Quốc Hòa; 

Mập - Ốm; Bảo Chung - Tấn Hoàng, Hồng Vân - Lê Vũ Cầu; Mỹ Chi - Kiều Mai Lý; 

Thanh Tùng - Mai Sơn; Nhóm hài Phú Quý, Tuổi Đôi Mươi; Trắng - Đen; Vũ Thanh - 

Khánh Nam, Nụ Cười Mới .v.v…Có lúc các nhóm hài trên địa bàn Tp.HCM con số các 

nhóm hài lên đến gần 30 nhóm. Các chương trình Đại nhạc hội, Tiếng cười sân khấu 

với sự tham gia của các nhóm hài đã được tổ chức biểu diễn ở hầu hết các tỉnh miền 

Nam, miền Trung và có chương trình ra tận thủ đô Hà Nội. 

Từ năm 1997 đến nay, các sân khấu XHH chiếm ưu thế tuyệt đối và được xem 

như bộ mặt hoạt động của kịch nói ở Tp.HCM. Do hoạt động theo phương thức XHH, 

tự thu, tự chi, đòi hỏi các sân khấu phải dàn dựng các tác phẩm sao cho đáp ứng thị hiếu 

của khán giả và phần lớn khán giả thích giải trí nhẹ nhàng, nên hài kịch chiếm đa số là 

điều đương nhiên. Từ các khảo sát của những công trình trong thời gian qua, ở Tp.HCM 

cho thấy tỉ lệ các vở hài kịch luôn chiếm tỉ lệ cao hơn bi kịch hay chính kịch. 

Sân khấu kịch Hồng Vân từng thực hiện chương trình hài kịch “Những người 

thích đùa” để biểu diễn một thời gian dài. Sân khấu Idecaf dù nổi tiếng với chính kịch, 

kịch lịch sử nhưng phần lớn tác phẩm để nuôi sân khấu sáng đèn cũng mang tính chất 

vui vẻ, náo nhiệt. Theo khảo sát của chúng tôi, kịch Idecaf với hơn 100 vở kịch được 

dàn dựng dành cho người lớn, trong đó phần lớn là hài kịch, với các vở diễn đáng chú 

ý: Khoảnh khắc tình yêu, 12 Bà mụ, Tứ đại mỹ nhân, Tía ơi má dìa, Bởi vì ta yêu nhau, 

Giấc mơ tình tình, Cái đẹp đè bẹp cái nết, Thám tử suy tình… Giám đốc một nhà hát 

cũng cho biết hiện nay sân khấu giữ chân khán giả bằng những vở hài kịch nhưng đậm 

chất thời sự như: Ảo và Thật, Đẹp bất chấp, Duyên ai, Giấc mơ lóng lánh, Bên đàng dệt 

mộng, Giao kèo sống thật…(PL1 (2)). Tương tự, đạo diễn N.H quản lý một sân khấu 

cho biết “Thể loại Hài kịch được khán giả yêu thích hơn bi kịch. Một vở hài có thể xem 

đi xem lại vì họ có thể cười nhiều lần nhưng chỉ muốn khóc một lần cho những vở bi 

kịch. Khán giả bây giờ thích xem giải trí nhiều hơn là phải suy tư”. Trong 10 năm thành 

lập sân khấu Thế Giới Trẻ với gần 40 vở diễn được dàn dựng thì số lượng tác phẩm hài 

kịch chiếm trên 60% (PL1, (4)) Trong đó đáng chú ý là các vở: Thần tiên cũng nổi điên, 

Chuyện cũ mình bỏ qua, Cuộc chiến sắc đẹp, Chuyện hai chàng, Thâm cung nội chiến, 
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Bao giờ mẹ lấy chồng, Mua chồng, Hợp đồng yêu đương, Gia đình siêu quậy… Nhà hát 

kịch Thành phố trong thời gian gần đây bên cạnh những vở diễn được nhà nước đầu tư 

thì cũng đã kết hợp với các nghệ sĩ để thực hiện XHH dàn dựng, trong đó chủ yếu là các 

vở hài kịch như: Đám cưới thời @, Nữ tỷ phú tìm cha, Thần tượng…tượng thần, Hạnh 

phúc bất ngờ, Mẹ là tất cả, Chuyện có tin mới linh, Chuyện nàng hoa hậu, Chồng ơi 

đừng khóc,v.v...Từ 1997 đến nay, trong số 78 vở diễn, chương trình được dàn dựng của 

Nhà hát thì đã có đến 45 vở là hài kịch (Pl 2, (1)). Theo đạo diễn L.D nguyên giám đốc 

Nhà hát Kịch thì tỉ lệ hài kịch được dàn dựng trên sân khấu này chiếm 65-75% (PL 1, 

(11)). Có những sân khấu chọn hẳn hình thức hài kịch làm đặc trưng để chọn khán giả 

của riêng mình như sân khấu Nụ Cười Mới với tỉ lệ hài kịch chiếm đến 95% (Pl 1, (12)). 

Phần lớn các sân khấu điều chọn diễn hài kịch để phục vụ cho nhu cầu khán giả, chỉ 

riêng Sân khấu Hoàng Thái Thanh sau 10 năm thành lập số lượng các vở hài kịch có 

phần ít hơn bi kịch, chính kịch.  

Người Sài Gòn - Tp.HCM - Nam Bộ là những con người lạc quan, không lo xa, 

ít nghĩ về quá khứ, họ sống nhiều cho cái hiện tại và cầu vui. Vì thế, các hình thức biểu 

diễn của người Nam Bộ thường mang phong cách đại chúng, đời thường, ẩn chứa khát 

vọng được bộc bạch, được “nói” ra những buồn vui, khát vọng. Người Tp.HCM thích 

xem kịch vào dịp Tết, mà Tết thì kịch phải vui, xem để cười ra khỏi rạp rồi thôi. Ví dụ 

dịp Tết Nguyên Đán năm 2019, các vở được dựng mới tất cả là hài kịch như: Giấc mơ 

tình tình (Idecaf), Bên kia nửa đời ngơ ngác (Hoàng Thái Thanh), Duyên ai, Đẹp bất 

chấp, Ảo và thật (Sân khấu nhỏ 5B), Đại ca mình đi đâu thế?, Thân sâu hồn bướm, Sợ 

(Kịch Hồng Vân), Ngôi làng ma, Người vô hình, Shipper tình yêu (Thế Giới Trẻ), Nàng 

Hến tầm duyên, (Nhà hát Kịch Thành phố), Vua heo (ông bầu Lê Nguyên Đạt thuê địa 

điểm rạp Công Nhân), Thâm cung giàu tiếng cười, Ai có chờ hoa (Sân khấu Minh Nhí), 

Tám Thần tài (Kịch Quốc Thảo)… 

Tiếng cười không chỉ tập trung vào những vở theo thể loại hài mà thậm chí trong 

một vở bi kịch vẫn có những đoạn tràn ngập tiếng của khán giả. Kể cả những vở kịch 

dù châm biếm chua cay, hay lâm ly bi đát, hoặc triết lý sâu xa, thậm chí dọa sợ khán giả 

hết hồn… đều có đan xen những tiếng cười nhẹ nhàng, sảng khoái hay thâm thúy, trêu 

chọc, bông phèng mang đến niềm vui đầu năm cho khán giả. Những người làm sân khấu, 

đặc biệt là diễn viên cảm nhận được những nhu cầu của khán giả nên đáp ứng nhu cầu 

đó. Nên có thể nói là người trong Nam viết kịch theo sở thích của người xem là như thế. 
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Bởi ai cũng hiểu tính cách người Nam Bộ là không có đao to búa lớn, nhẹ nhàng, vui 

vẻ, lạc quan (PL1, (1)). 

Phần lớn các sân khấu dàn dựng tác phẩm hướng đến phục vụ nhu cầu giải trí của 

đại chúng. Và thói quen xem hài kịch của khán giả Sài Gòn - Tp.HCM đã được hình 

thành thông qua một quá trình và trở thành nét văn hóa chứ không phải một sớm một 

chiều. Trong khảo sát kịch nói giai đoạn 1975-985 do Trần Trọng Đăng Đàn thực hiện 

thì “Đối với tính chất của kịch, tỷ lệ ưa thích của công chúng như sau: vui vẻ, hài hước, 

nhẹ nhàng 55,10%, tình cảm, phức tạp, sâu sắc 44,07%, căng thẳng hồi hộp 35,96%”; 

“Đối với đề tài của kịch tỷ lệ công chúng ưa thích như sau: cuộc sống hiện tại 57,43%, 

dã sử, huyền thoại, lịch sử 37,64%, kháng chiến chống Pháp-Mỹ 20,90%” (Hoàng 

Hương, Cao Tự Thanh (chủ biên), 2013, tr.54). Trong khảo sát của chúng tôi vào năm 

2020, dựa trên 150 người thì tỉ lệ thích xem hài kịch chiếm 54.79%, chính kịch 22,93%, 

bi kịch 12,82%, kinh dị 9,46% (PL4, xem biểu đồ 2). Tuy nhiên cũng chính tâm lý “tạm 

bợ” mà đến nay dù thể loại hài kịch chiếm ưu thế trên sân khấu nhưng kịch nói ở 

Tp.HCM vẫn chưa thể có được một nhà hát hài kịch đúng nghĩa, sân khấu Nụ cười mới 

chuyên diễn hài kịch mới manh nha cũng đã ngừng hoạt động. 

 

       Biểu đồ 2 

Người Nam Bộ sống tình cảm, nhưng luôn lạc quan, thích vui vẻ, không quá bi 

lụy, nên dù trong một vở bi kịch thì cũng vẫn có những phân đoạn, những lớp diễn tràn 

đầy tiếng cười, cũng tương tự như trong những vở Cải lương vẫn có những lớp diễn của 

các vai hề vậy. Trong chính kịch dù có căng thẳng, các nhân vật có đấu tranh đến đâu 

thì trong lúc diễn cũng sẽ có những câu nói, những hành động hóm hỉnh, đáng yêu của 

các nhân vật. Dạ cổ hoài lang, Lá sầu riêng, Sông dài, 29 Anh về…là những vở bi kịch 
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nhưng vẫn luôn có những tiếng cười trong tác phẩm. Điều đó làm cho bi kịch hay chính 

kịch trên sân khấu Tp.HCM luôn nhẹ nhàng hơn ở những nơi khác.  

Tinh thần văn nghệ của cư dân Nam Bộ thể hiện tính cởi mở, phong phú và đa 

dạng. Hài kịch không chỉ chiếm lĩnh trên sân khấu mà đã ảnh hưởng, tác động đến các 

lĩnh vực khác trong xã hội. Tuần san Tuổi Trẻ Cười (Báo Tuổi Trẻ) có một thời gian dài 

tồn tại chuyện mục “Kịch bằng hình”, đó là các vở hài kịch đang công diễn tại các sân 

khấu, thành lập nhóm kịch Tuổi Trẻ Cười sống. Hàng năm tờ báo này còn tổ chức trao 

giải thưởng “Cù Nèo Vàng” dành riêng cho các tác phẩm sân khấu hài xuất sắc, với các 

hạng mục Cù Nèo Vàng dành cho tác giả, đạo diễn, diễn viên, vở diễn. Một số nghệ sĩ 

nổi tiếng đã từng nhận giải thưởng này như: NSND Ngọc Giàu, NSND Bảo Quốc, 

NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hoài Linh, NSND Kim Xuân, NSND Việt 

Anh, NSND Thanh Nam, Ái Như, Trung Dân, Thúy Nga, Thu Trang, Kiều Oanh…; 

Đạo diễn: NSND Trần Minh Ngọc, NSƯT Hữu Châu, Thành Hội, Hoàng Duẩn, Kim 

Phương,…; Tác giả: Vương Huyền Cơ, Mỹ Dung, Ngọc Duyên… 

Như vậy một điều chắc chắn rằng, kịch nói ở Tp.HCM dù đa thể loại nhưng hài 

kịch chiếm đa số với phong phú các hình thức diễn hài; dù có nhiều đề tài nhưng đề tài 

về tâm lý xã hội, tình yêu, hôn nhân, gia đình trong xã hội đương thời chiếm tỉ lệ cao 

nhất, đó cũng chính là một trong những đặc trưng thể hiện rõ văn hóa và sở thích xem 

kịch của người Sài Gòn - Tp.HCM - Nam Bộ. Điều này cũng thể hiện tính linh hoạt của 

kịch nói ở Tp.HCM bởi cùng dù nhập từ phương Tây nhưng khi đến vùng văn hóa Nam 

Bộ thì kịch nói đã có những khác biệt nhất định so với kịch nói miền Bắc trong đề tài, 

nội dung, thể loại. 

3.3.3. Nhìn từ phong cách nghệ thuật 

“Phong cách là chỉnh thể thẩm mỹ của hình thức có tính nội dung, là sự thống 

nhất hệ thống của những nguyên tắc thẩm mỹ chung và những thành tố hình thức hoặc 

mang tải phong cách. Những đặc điểm phong cách dường như hiện diện ở bề mặt tác 

phẩm, như là một sự thống nhất hiển thị và cảm giác được của tất cả các yếu tố, chủ yếu 

thuộc hình thức nghệ thuật” (Lại Nguyên Ân, 2003, tr.320-321). 

Phong cách dễ nhận thấy và cảm nhận thông qua hình thức của vở diễn, nhất là qua 

thiết kế sân khấu của mỗi tác phẩm. Người Nam Bộ có khuynh hướng đơn giản hóa trong 

biểu trưng và ước lệ nghệ thuật. Cách tiếp cận nghệ thuật tả thực của phương Tây vào sân 

khấu Miền Nam cũng khác, không tiếp nhận nguyên bản mà có những cải biên thú vị, đó 
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chính là sự linh hoạt trong cách làm nghệ thuật của người Sài Gòn - Tp.HCM. Người Việt 

chấp nhận hài kịch cổ điển Pháp bởi nó gần giống với nghệ thuật truyền thống Việt Nam 

với các vai hề trong Chèo. Đạo diễn T.M.N cho biết, tấu hài bắt nguồn từ hài kịch của 

Molière của kịch cổ điển Pháp. Đầu tiên người Việt mình được học, được tiếp cận là hài 

kịch của Molière,…Rồi sau đó những người được học đầu tiên này trở thành thầy, đi dạy 

lại cho lớp sau nên có thể nói tất cả tác giả của chúng ta đều viết theo phong cách kịch cổ 

điển của Pháp (PL1,(1)). Theo Đình Quang thì hài kịch của Molière được các nghệ sĩ tiên 

phong của kịch nói Việt Nam lựa chọn (dù cùng thời có bi kịch của Corneille) vì thể tài 

hài kịch có tính chất trào lộng giống Chèo truyền thống, và nội dung phê phán các thói hư 

tật xấu (giống hài kịch của Molière), thói hủ lậu bảo thủ cũng được các nghệ sĩ của chúng 

ta quan tâm trong thực tiễn xã hội lúc bấy giờ (Đình Quang, 205, tr.265). 

Sau 1975, kịch nói tồn tại những phong cách tiêu biểu, có những đoàn kịch 

nghiêng về tả thực như kịch Kim Cương, kịch Bông Hồng; có những đơn vị kết hợp tả 

thực với gián cách nhất là từ khi có các nghệ sĩ tập kết và nghệ sĩ miền Bắc vào Nam 

điển hình là các tác phẩm trên sân khấu đoàn kịch Cửu Long Giang (Đoàn kịch nói 

Tp.HCM - Nhà hát Kịch Thành phố). Khoảng hơn mười năm trở lại đây, kịch nói Thành 

phố dung hợp nhiều phong cách của nghệ thuật sân khấu thế giới, bên cạnh tả thực, ước 

lệ, các sân khấu còn áp dụng những thành tựu của nghệ thuật điện ảnh, của công nghệ 

thông tin và những kỹ thuật trình diễn hiện đại khác vào trong kịch nói. Song, một điều 

chắc chắn rằng những tác phẩm kịch nói của Thành phố còn chịu ảnh hưởng bởi những 

yếu tố sân khấu truyền thống của miền Nam như Cải lương, Hát bội. 

Tính mở là một biểu hiện của tính linh hoạt. Kịch nói Sài Gòn dễ dàng chấp nhận 

tất cả các trường phái của Stanislavski hay của B.Brech, dung nạp cả tả thực và ước lệ 

trong thủ pháp dàn dựng và biểu diễn. Thậm chí trong một vở diễn nhưng vẫn có cả tả 

thực và ước lệ đó chính là biểu hiện của một nền kịch nói mang tính “mở”. Về mặt mỹ 

thuật sân khấu, dù theo tả thực, tả ý hay cắt cúp thì những rừng tràm, rừng dừa nước loại 

cây đặc biệt ở nông thôn Nam bộ được chọn đưa lên phông hậu hay trang trí cho các 

cánh gà sân khấu là điều thường thấy ở những vở kịch có bối cảnh Nam Bộ. Dễ nhận 

thấy nhất là những vở kịch được chuyển thể từ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư cho 

dù được dàn dựng ở sân khấu nào người xem cũng dễ dàng nhận thấy cánh đồng lúa 

ngút ngàn, những con sông chạy dài mênh mông, những cây cầu tre bắt qua các kênh 

rạch tất cả hiện lên rất thực trước mắt người xem. 
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Đạo diễn Trần Ngọc Giàu đã xử lý cảnh mưa trong vở Bến bờ xa lắc trên sân 

khấu Nhà hát kịch đó là một màn mưa như thật, với nước thật trên sân khấu, đây cũng 

là lần đầu tiên sân khấu kịch nói tại Tp.HCM có một thủ pháp xử lý mưa thực đến như 

vậy. Vở Đò tình với bối cảnh chính suốt từ đầu đến cuối vở là một bến sông. Kỹ thuật 

sân khấu quay hiện đại đã giúp đạo diễn thể hiện được những cảnh con đò sang sông tạo 

nên sự bay bổng trong trí tưởng tượng của người xem. Trang trí sân khấu dùng biện 

pháp tả thực, chính xác, tỉ mỉ đến từng chi tiết, có cả nước sông được múc lên và xối lên 

người là nước thật, khán giả ngồi trong nhà xem mà cứ ngỡ ngồi trên bến sông... (Hoàng 

Kim, 2020). Cảnh trí tả thực của Hiu hiu gió bấc đã tạo nên cho vở mang một không 

gian thấm đẫm sắc màu Nam Bộ có rặng dừa nước lao xao, với cái lu, cây cầu, bục gỗ 

trờ ra mé sông. Tất cả đã tác động vào giác quan của người xem một cách rất thực. Hình 

ảnh tả thực với chiếc ghe, những cây bẹo hàng trong Bao giờ sông cạn đã làm cho người 

xem liên tưởng đến đâu đó một không gian của chợ nổi Nam Bộ như hiển hiện trên sân 

khấu. Phong cách thiết kế tả thực này đã góp phần rất lớn trong việc mang lại cảm xúc 

cho cả người xem lẫn người diễn. 

Tả thực một cách linh hoạt đó là điểm đặc biệt của kịch nói Thành phố. Không 

thể mô tả được hết những đặc trưng của một Sài Gòn - Tp.HCM phồn hoa, đô hội nhưng 

vẫn thắm đượm tình nghĩa của những cư dân nghèo nhập cư trên sân khấu của một vở 

diễn nên đạo diễn và họa sĩ của Hẻm nhỏ sài Gòn đã chọn một phong cách trang trí độc 

đáo. Một khu phố đậm chất tình nghĩa, hào sảng của người Sài Gòn đã được cảnh trí 

chuyên chở rất nhiều nhờ phong cách cắt cúp trong trang trí, chọn những điểm đặc trưng 

nhất đưa lên thay cho toàn thể. Một cánh cửa thay cho căn nhà, một đoạn vách thay cho 

cả bức tường và ở đó có những khẩu hiệu “Cơm tình nghĩa, tỉa một nghìn”, một gốc cây 

được treo vài ba cái giỏ xe bên dưới là dòng chữ “Bơm hơi vá ép”, “bơm vá xe miễn phí 

cho người khuyết tật” một hình ảnh đặc trưng trong văn hóa của người Thành phố hôm 

nay. Tương tự, trong vở Sài Gòn có một ngã tư câu chuyện về những nhân vật tứ xứ 

cùng sống chung ở cái ngã tư “Quốc tế”, ở đó  chất Sài Gòn - Nam Bộ được tô điểm 

đậm nét bởi trang trí sân khấu: cái bô rác “lộn xộn”, “lởm chởm”, mấy miếng tôn lủng 

làm mái che cho một hộ gia đình, chiếc sa lông rách bị ai đó vứt bỏ trở thành “tụ điểm” 

gặp gỡ của những người trong xóm, tấm vách nứt nẻ, lòi gạch và nham nhở các khẩu 

hiệu “cà phê Tám nở”, “hớt tóc Thời trẻ đẹp” tất cả làm hiện lên trong đầu người xem 

một ngã tư đúng chất Sài Gòn. 
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Sân khấu là nghệ thuật tổng hợp, là nghệ thuật của không gian và thời gian. 

Không gian của kịch nói ở Tp.HCM là nơi tái hiện không gian Nam Bộ một cách rõ nét 

và chân thực, thông qua việc xử lý trang trí, cảnh trí, đạo cụ sân khấu. Tả thực là thủ 

pháp được các sân khấu thực hiện nhiều hơn cả, cũng bởi tính cách của người Nam Bộ, 

thích mọi thứ đơn giản, cụ thể nhìn vào là thấy không cần phải suy nghĩ nhiều. Phong 

cách tả thực của kịch nói Tp.HCM còn được thể hiện qua lối dàn dựng và biểu diễn của 

diễn viên. Đó là kết quả của một quá trình chịu ảnh hưởng từ kịch nói phương Tây, kịch 

nói các nước XHCN, những tinh hoa của nghệ thuật truyền thống dân tộc và cả tính giải 

trí mạnh mẽ từ văn hóa Mỹ. 

Kịch nói ở Sài Gòn -Tp.HCM còn có một thời gian hơn 20 năm sân khấu chịu 

ảnh hưởng, tác động từ văn hóa của Mỹ. Cho nên tiết tấu thoại kịch trên sân khấu ở miền 

Nam nói chung và ở Sài Gòn nói riêng vừa mang đậm chất văn học của sân khấu Pháp 

và ảnh hưởng cả tiết tấu rất nhanh, gọn của văn hóa Mỹ. Vì vậy nền thoại kịch ở Sài 

Gòn đã dung hòa hai yếu tố: chậm, trầm tính, văn học chuẩn xác của châu Âu và lĩnh 

hội được tiết tấu mạnh mẽ, rất thời thượng, linh động tạo sự hấp dẫn, mang tính giải trí 

rất mạnh từ sân khấu của Mỹ (PL1, (7)). 

Sân khấu Việt Nam mang tính biểu trưng, sân khấu biểu trưng công khai mọi thứ 

trên sàn diễn, người xem có thể tham gia bình phẩm, khen chê bằng những câu ngẫu 

hứng khi diễn viên đang diễn. Khán giả với diễn viên trên sân khấu dường như không 

có khoảng cách của bức tường thứ tư nên sự tương tác giữa họ là điều có thể cảm nhận 

được. Sân khấu 5B khoảng cách giữa khán giả ngồi hàng ghế đầu tiên và sàn diễn chỉ 

hơn một mét, diễn viên diễn biểu diễn bằng giọng thật, không sử dụng kỹ thuật tăng âm. 

Để tạo được cảm giác chân thật đó thì người diễn viên phải có một phong cách biểu diễn 

của mình, sao cho chân thật không khách sáo, đó cũng chính là điểm khác nhau trong 

phong cách biểu diễn của diễn viên ở Tp.HCM và miền Bắc. Theo Nghệ sĩ T.L: “Sân 

khấu phía Bắc diễn kỹ, diễn chuẩn nhưng mà người ta nhìn thấy đó là diễn - tức là mang 

đậm màu sắc diễn xuất, trình diễn. Còn sân khấu phía Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn thì nó 

rất đời thường, mang tính thời thượng. Cách diễn xuất của diễn viên Sài Gòn cũng dung 

dị hơn chứ không cầu kỳ, không bị nặng quá về trình thức, kỹ thuật, bài bản quy cũ như 

diễn viên phía Bắc” (PL1, (7)). Diễn viên miền Nam trong biểu diễn không “lên gân”, 

họ “sống” với nhân vật chứ họ không “diễn” nhân vật đó (PL1, (1)). 
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Dạ cổ hoài lang trên sân khấu 5B, khán giả ngồi rất gần với diễn viên và họ cảm 

nhận rất rõ cái lấy hơi, những tiếng thở dài, cả cái tặc lưỡi của hai ông già nhớ quê…tất 

cả làm cho vở diễn trở nên như thật nhờ vậy mà sự cảm nhận của người xem trở nên 

trọn vẹn và thực hơn rất nhiều. Sự thu hút khán giả của vở diễn nằm rất lớn bởi sự chân 

thực trong lối dàn dựng và biểu diễn của diễn viên nhờ vậy mà Dạ cổ hoài lang đã diễn 

tại Sân khấu nhỏ 5B từ năm 1994, tính đến 2014 đã diễn trên 1000 suất (sau nhiều lần 

thay đổi diễn viên) và sau đó được dàn dựng lại trên sân khấu kịch Idecaf vào năm 2014 

(PL1, (2)). Đây cũng là một trong những vở diễn có số suất diễn nhiều hiện nay trên sân 

khấu kịch nói Tp.HCM. 

Kịch nói Sài Gòn - Tp.HCM chịu những tác động và ảnh hưởng của sân khấu Cải 

Lương. Theo đạo diễn T.N.G, Cải lương miền Nam khác Cải lương miền Bắc. Miền Bắc 

có quan niệm là phải thuần phong cách, Cải lương là ước lệ thì trang trí cũng ước lệ, diễn 

cũng ước lệ. Còn Cải lương miền Nam thì trang trí là tả thực nhưng diễn lại ước lệ. Kịch 

nói Sài Gòn cũng vì vậy mà rất linh động trong phong cách (PL1, (8). Trong tả thực lại 

có tả ý và ngược lại chứ không tuân thủ quy luật sân khấu một cách cứng nhắc. Đến Sân 

khấu 5B khán giả sẽ cảm thấy thú vị bởi một số vở diễn được trang trí như sau: Phòng 

khách gia đình có cánh cửa bước vào nhà là một cái khung (tả ý) nhưng khi vào trong nội 

thất được trang trí là những bộ sa lông thật, bức tranh treo tường thật, lọ hoa trang trí là 

thật (tả thực), xa xa phông hậu lại là tả ý. Vở Tả quân Lê Văn Duyệt được thực hiện trang 

trí theo thủ pháp tả ý, với những hàng cột đỏ - đen, diễn viên mặc trang phục đỏ - đen đại 

diện cho hai hệ thống nhân vật thiện - ác, 9 cây cột với ý nghĩa tả ý cho 9 án tử hình mà 

Lê Văn Duyệt phải mang. Nhưng trong diễn xuất và xử lý của vở diễn thì lại rất thật, rõ 

nhất đó chính là cảnh chiếc đầu của Huỳnh Công Lý bị chém treo lủng lẳng trên sân khấu 

như thật. Trong kịch nói ở Tp.HCM sự kết hợp cả tả ý và tả thực trong một vở không theo 

một quy tắc nào không phải là điều quá hiếm và chính điều đó làm cho vở diễn trở nên 

thú vị bởi nó kích thích được trí tưởng tượng của người xem nhưng không quá khó để 

hiểu. Là đạo diễn tham gia dàn dựng nhiều vở kịch trên sân khấu ở cả hai miền, Đạo diễn 

T.N.G đã cho rằng “sân khấu miền Bắc vốn mạnh và nổi tiếng ở dòng chính kịch, bài bản 

và kỹ thuật nhưng lại thiếu đi sự tự nhiên, đời thường như sân khấu Sài Gòn. Các vở chính 

kịch miền Bắc lâu nay nặng về chủ đề, mỗi vở đều đưa ra một thông điệp, tuyên ngôn 

trong khi hình thức lại chưa nhuần nhuyễn” (PL1, (8)). 
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Giao lưu quốc tế, thể nghiệm trong nghệ thuật cũng là một điểm đặc biệt của kịch 

nói Thành phố. Tiên phong trong việc đưa và chuyển những tác phẩm nổi tiếng của sân 

khấu quốc tế lên sân khấu kịch nói Sài Gòn - Tp.HCM phải kể đến NS Kim Cương. Trần 

Văn Khê nhận xét: “Tôi đã từng xem Trà hoa nữ ở Pháp, do người Pháp diễn, nhưng 

khi xem đoạn Kim Cương diễn cô vũ nữ đối thoại với cha của người yêu, mới thấy 

những phát hiện tâm lý của Kim Cương quả là tài tình. Kim Cương đã Việt Nam hóa 

kịch nước ngoài, làm giàu cho kịch nghệ Việt Nam” (Trần Văn Khê, 2012). Tác phẩm 

Ông Jourdain ở Sài Gòn là một tác phẩm đáng chú ý với sự kết hợp giữa Cải lương và 

kịch nói (Pháp-Việt) trong phong cách nghệ thuật, với sự tham gia của diễn viên, đạo 

diễn Pháp - Việt. Vở đã lưu diễn thành công tại Paris (Pháp) và những tỉnh thành lớn ở 

Việt Nam (Hà Nội, Tp.HCM, Cần Thơ). Gần đây các phương tiện hiện đại như màn 

hình LED, các công nghệ mới trong biểu diễn đã được các sân khấu đưa vào trong dàn 

dựng, biểu diễn. Có thể kể như: Huyền thoại cuộc sống, Tả quân Lê Văn Duyệt, Niềm 

tin bị đánh cắp, Nữ tỷ phú tìm cha, 250 Gram, Cuộc hành trình tìm bức chân dung…Từ 

năm 2008 Nhà hát Kịch đã tiên phong trong việc ứng dụng các tiến bộ này “Nhà hát 

Kịch Thành phố đã khoác cho kịch bản Niềm tin bị đánh cắp một bề mặt sáng láng trong 

thiết kế đạo cụ sân khấu khá sang và đẹp, cũng như sử dụng kỹ thuật sân khấu quay, kết 

hợp cảnh trí chiếu bằng màn hình” (Hòa Bình, 2008). 

Trong thời kỳ hoàng kim thì các đơn vị sân khấu kịch nói XHH ở Tp.HCM mỗi 

nhà hát tạo nên một phong cách riêng, phù hợp với một nhóm đối tượng khán giả của 

mình. Muốn xem kịch thể nghiệm, không dùng micro, mực thước, chân thực thì đến sân 

khấu nhỏ 5B; xem kịch trào lộng, phóng túng, với những vấn đề gai góc, dàn dựng màu 

sắc hoành tráng thì đến kịch Idecaf; xem kịch tâm lý xã hội, kịch văn học, đậm chất bi 

kịch với những góc nhìn sâu sắc về thân phận con người thì đến sân khấu Hoàng Thái 

Thanh; xem kịch trẻ trung, vui nhộn, hài hước, giải trí đến Thế Giới Trẻ; xem kinh dị, 

ma hài, nhẹ nhàng đơn giản thì đến kịch Sài Gòn; xem kịch dân gian chuyển thể, kịch 

ma với những vụ án ly kỳ, hay kịch hài tâm lý, chuyển thể từ văn học thì đến kịch Phú 

Nhuận… 

Trong bài viết “Chân dung kịch nói Sài Gòn”, nhà báo Hoàng Kim đã viết “Hầu 

hết các sân khấu ở Tp.HCM đều thực hiện XHH để nỗ lực“sáng đèn” suốt tháng. Mỗi 

sân khấu mang một phong cách khác biệt, làm giàu cho “bộ mặt” kịch nói của thành 

phố” (Hoàng Kim, 2019). Trong khi đó kịch nói ở miền Bắc rất khó để nhận ra được 
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phong cách riêng của từng nhà hát. Cũng bởi vì số lượng sân khấu sáng đèn và số xuất 

diễn quá ít chính vì vậy nên rất khó để hình thành nên phong cách riêng cho từng đơn 

vị. Tuy nhiên hiện nay, do hoạt động gặp nhiều khó khăn nên phong cách của từng sân 

khấu kịch nói tại Tp.HCM đã phần nào phai nhạt, không còn như giai đoạn đầu khi các 

đơn vị sân khấu XHH được thành lập. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Nằm ở trung tâm của Nam Bộ, có thể nói Sài Gòn - Tp.HCM mang những đặc 

điểm văn hóa đại diện cho toàn vùng đó là: Tính sông nước, Tính dung hợp và Tính linh 

hoạt. Những đặc điểm văn hóa này được thể hiện khá phong phú trong kịch nói tại 

Tp.HCM. Tính sông nước được thể hiện rõ nhất trên sân khấu thông qua thiết kế mỹ 

thuật với bối cảnh vở diễn; qua đạo cụ, phục trang, hóa trang của các nhân vật và thông 

qua ngôn ngữ thoại kịch. Đi cùng với những câu chuyện về cuộc sống mộc mạc, đời 

thường của người dân vùng đất Phương Nam là sự xuất hiện trước mắt người xem những 

bối cảnh quen thuộc với dòng sông, con kênh, với chiếc cầu tre, hàng dừa nước, là những 

chiếc ghe, chiếc dằm, cần câu, chiếc nơm…, là cây đàn kìm hay ghita phím lõm, với các 

nhân vật trong trang phục bà ba, khăn rằn, nón lá. Bên cạnh đó, ngôn ngữ sông nước 

hàng ngày của người dân Nam Bộ cũng được các nghệ sĩ đưa lên sân khấu thật duyên 

dáng, gần gũi và chân thực. 

Tính dung hợp thể hiện trong kịch nói ở Tp.HCM đầu tiên phải kể đến đó là đa 

số những tác phẩm có nội dung đề cập đến cuộc sống và tình cảm của những con người 

Nam Bộ với tính cách bao dung, rộng lượng, hào hiệp, hướng thiện và lạc quan. Về 

nguồn gốc, sự ra đời của kịch nói đó là sự dung hợp của kịch nói phương Tây, với nghệ 

thuật sân khấu truyền thống của người Nam Bộ, đặc biệt là Cải lương. Sự dung hợp này 

không chỉ thể hiện trong các yếu tố nội hàm về nghệ thuật mà trong cả việc thu hút sự 

tham giả của nghệ sĩ từ Cải lương, âm nhạc, điện ảnh, thời trang, cũng như các trí thức 

và nhà văn. Việc đưa vào tác phẩm những làn điệu dân ca, ca dao, hò vè, những chất 

liệu âm nhạc dân gian Nam Bộ nhất là Đờn ca tài tử đã góp phần làm cho kịch nói thêm 

phần hấp dẫn, thu hút người xem vì bởi vì đậm chất Nam Bộ. Kịch nói ở Tp.HCM thấm 

đẫm chất Nam Bộ không chỉ trong cốt truyện, xung đột kịch mà còn thể hiện trong cách 

đặt tên nhân vật, tên tác phẩm, trong đối thoại của các nhân vật với cách dùng phương 

ngữ, khẩu ngữ đặc trưng của người phương Nam. Đó cũng chính sản phẩm của quá trình 

giao lưu tiếp biến văn hóa giữa các yếu tố văn hóa ngoại sinh và nội sinh. 
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Tính linh hoạt một đặc trưng nổi trội của văn hóa Nam Bộ được thể hiện trong 

kịch nói thông qua những chủ thể sáng tác, biểu diễn, khán giả và nhà tổ chức (ông bà 

chủ sân khấu XHH). Kịch nói XHH đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, 

nghệ thuật của Tp.HCM, góp phần hình thành nên thói quen xem kịch của một bộ phận 

khán giả với những vở diễn thiên về giải trí, gần gũi với cuộc sống. Kịch nói Thành phố 

tồn tại tất cả các thể tài, thể loại nhưng hài kịch vẫn chiếm đa số trên các sàn diễn với 

nhiều hình thức diễn hài phong phú. Kịch nói cũng đã linh động chiều lòng “thượng đế” 

của mình bằng các vở kịch: kịch kinh dị, kịch ma, kịch đồng tính, kịch Bolero. Kịch nói 

Tp.HCM thiêng về phong cách tả thực nhưng rất linh hoạt, uyển chuyển, trong tả thực 

lại có tả ý và ngược lại chứ không đi theo một phong cách nào triệt để. 

Chính những đặc điểm văn hóa Nam Bộ như Tính sông nước, Tính dung hợp, 

Tính linh hoạt đã làm cho kịch nói ở Tp.HCM phát triển phong phú về hình thức, nội 

dung và phong cách nghệ thuật; đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao và sự lựa chọn 

của khán giả. Đây cũng chính là những yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn nhất giữa kịch 

nói ở Tp.HCM với kịch nói ở miền Bắc và các nơi khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ 

LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 
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CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN KỊCH NÓI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

HIỆN NAY 

Tp.HCM là trung tâm văn hóa của vùng Nam Bộ, là nơi hội tụ, kết tinh những giá 

trị văn hóa của toàn vùng. Những đặc điểm của văn hóa Nam Bộ như: Tính sông nước, 

Tính dung hợp, Tính linh hoạt đã góp phần tạo nên những giá trị riêng cho kịch nói ở 

Tp.HCM. Chính những đặc điểm văn hóa ấy đã có những tác động đến sự phát triển của 

kịch nói ở Tp.HCM cả ở những mặt thuận lợi và khó khăn. Trên cơ sở đó, người viết đề 

xuất một số khuyến nghị, góp phần khẳng định vị thế của Kịch nói trong đời sống văn 

hóa người dân thành phố, đồng thời gợi mở những hướng đi thích hợp trong sự phát 

triển kinh tế - xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 

4.1. CHIỀU HƯỚNG TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KỊCH NÓI Ở 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   

4.1.1. Tác động theo hướng thuận lợi  

4.1.1.1. Các hình thức sở hữu và mô hình sân khấu kịch nói Xã hội hóa  

Sau hơn 30 năm đổi mới, nhất là từ sau 1997 đến nay kịch nói ở Tp.HCM đã đạt 

được những thành tựu đáng kể với nhiều hình thức tổ chức và quản lý: kịch nói công lập 

(Nhà hát Kịch Thành phố), kịch nói bán công lập (Sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần), Sân 

khấu kịch nói tư nhân và nhiều nhóm kịch cà phê, nhóm kịch diễn trong các chương 

trình tạp kỹ, các nhóm tấu hài. Tính linh hoạt của con người Nam Bộ đã góp phần hình 

thành nên các sân khấu kịch nói XHH với nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng phong cách, 

hình thức tổ chức, thu hút đông đảo khán giả, đây cũng thành công lớn và đáng chú ý 

nhất trong đời sống văn hóa nghệ thuật của Thành phố trong giai đoạn này. Có giai đoạn, 

hàng đêm tại Tp.HCM có 15 điểm diễn kịch nói sáng đèn của 11 đơn vị kịch nói (trong 

đó có 10 sân khấu kịch nói XHH; chưa kể những sân khấu kịch cà phê, sân khấu tạp kỹ 

đại nhạc hội) đã tạo nên một bức tranh đời sống văn hóa sôi nổi tại thành phố mang tên 

Bác. Chính các sân khấu kịch nói XHH đã linh động trong việc huy động các nguồn lực: 

sáng tạo (tác giả, đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, kỹ thuật…), nguồn vốn, các cơ sở vật chất 

trong công tác dàn dựng, sản xuất vở diễn, marketing, quảng bá vở diễn rất hiệu quả. 

Với sự nhạy bén trong nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của công chúng mỗi đơn vị sân khấu 

kịch nói XHH đã tạo nên một “bản sắc” hay một “phong cách” nghệ thuật riêng. Nhờ 

đó mỗi nhà hát đã tìm được và hình thành nên nhóm “khán giả ruột” của mình. “Mỗi 
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đơn vị một phong cách, một khuynh hướng nghệ thuật để khán giả yêu kịch ở thành phố 

có thể tùy ý lựa chọn theo sở thích…đó là bước tiến vượt bậc của kịch nói Tp.HCM” 

(Trần Yến Chi, 2018, tr.198). Tương tự ý kiến trên một nhà quản lý sân khấu phía Bắc 

cho rằng: “Thành công lớn nhất của sân khấu kịch phía Nam chính là sân khấu XHH, 

bởi họ đã tạo nên một lượng công chúng xem kịch cho riêng mình” (PL1,(3)). 

Mô hình sân khấu XHH là một đóng góp có giá trị của kịch nói ở Tp.HCM đối 

với nền văn hóa nghệ thuật Tp.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Có thể thấy, trong 

suốt hơn 20 năm (kể từ 1997 đến nay) ở Tp.HCM tồn tại hai hình thức kịch nói công lập 

và kịch nói XHH thì tại Hà Nội chỉ tồn tại một hình thức duy nhất là sân khấu kịch nói 

do Nhà nước quản lý. Tại Hà Nội vào tháng 9/2016 đơn vị sân khấu kịch nói XHH đầu 

tiên ở miền Bắc (Kịch Lệ Ngọc) mới chính thức ra đời, tuy nhiên cách thức tổ chức biểu 

diễn cũng khác với kịch nói XHH ở Tp.HCM. Nếu như sân khấu XHH ở Tp.HCM đông 

đảo về số lượng sàn diễn, số lượng vở diễn, mỗi sân khấu đều có địa điểm biểu diễn cố 

định với lịch diễn hàng tuần, thì sân khấu kịch Lệ Ngọc chủ yếu tổ chức đi lưu diễn các 

địa phương. Sân khấu kịch Lệ Ngọc ban đầu là những thành viên trong đơn vị công lập, 

các thành viên vẫn lãnh lương nhà nước sau một thời gian mới tách khỏi đơn vị chủ 

quản chứ không hoàn toàn độc lập như sân khấu XHH tại Tp.HCM. Cùng là đơn vị sân 

khấu kịch nói XHH nhưng ở hai địa phương thì bản chất hoạt động cũng có những điểm 

khác nhau. Ông N.T.V một nhà quản lý sân khấu phía Bắc cho rằng: “Sân khấu XHH 

phía Bắc và phía Nam giống nhau ở chỗ đều là sân khấu tư nhân và khác nhau ở môi 

trường khán giả (thói quen và nhu cầu của khán giả)”. Sân khấu XHH trong Nam rất 

linh động và rất thoáng với bộ máy tổ chức gọn, nhẹ, nguồn thu chủ yếu từ bán vé”  

(PL1,(3)). 

Đồng quan điểm trên nhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng thành công của các đơn 

vị sân khấu XHH là thành tựu lớn nhất của sân khấu Tp.HCM. “XHH để hướng tới cả 

cái thế giới công chúng với tất cả các bộ phận công chúng” (Hoàng Hương, Cao Tự 

Thanh (chủ biên), 2013, tr.536). Để tìm công chúng cho sân khấu, quản lý các sân khấu 

kịch nói XHH luôn luôn linh hoạt, nhạy bén theo thị trường, bắt kịp thị hiếu khán giả để 

tìm và dàn dựng theo những đề tài, thể loại mà khán giả yêu thích, mỗi sân khấu cũng 

linh động chọn phục vụ cho đối tượng khán giả riêng. Là quản lý một sân khấu XHH có 

những thành công nhất định, đạo diễn N.H cho biết lý như sau: 
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Thể loại hài kịch được khán giả yêu thích hơn bi kịch. Vì sao? Một vở hài khán 

giả có thể xem đi xem lại nhiều lần, vì họ có thể cười nhiều lần nhưng chỉ muốn 

khóc một lần cho những vở bi kịch. Khán giả bây giờ thích xem giải trí nhiều hơn 

là phải suy tư. Còn với những khán giả thích một vở có sự sâu sắc hơn thì sẽ tìm 

đến sân khấu khác. Điều này sẽ giúp mỗi sân khấu có một sự phân chia người 

xem rất rõ ràng. Ví dụ như phần lớn khán giả của sân khấu Hoàng Thái Thanh sẽ 

không thích xem kịch ở Thế Giới Trẻ (PL1,(4)). 

Thừa hưởng những đặc điểm linh hoạt, bao dung của văn hóa Nam Bộ, những 

ông bà chủ sân khấu tư nhân đã luôn luôn tìm cách chiều lòng các “thượng đế” của mình 

không chỉ bằng đề tài, bằng lựa chọn các nghệ sĩ biểu diễn, mà còn bằng các hình thức 

bán vé, marketing năng động, hiệu quả. Sân khấu Thế giới Trẻ thì phục vụ cho trên 70% 

là khán giả trẻ có độ tuổi dưới 40 tuổi, trong khi sân khấu Nụ Cười Mới thì lại chọn đối 

tượng khán giả chính là trên 35 tuổi, nếu đêm diễn có Hoài Linh thì khán giả chủ yếu là 

trên 40 tuổi (PL1 (4,12)). Chính những nhà quản lý sân khấu XHH đã tạo nên sự gắn 

kết thân thiết với khán giả của mình mà sân khấu nơi khác hiếm khi tìm thấy được những 

mối quan hệ gắn kết như vậy. Khi chúng tôi đặt câu hỏi nhận xét về khán giả của mình, 

giám đốc một nhà hát cho biết: “…Họ đi coi kịch mà thấy vắng quá, coi xong kịch rồi 

xong ngồi lại, họ thương diễn viên quá không chịu về. Họ không nhấc chân về được, 

khán giả với mình như có sự tương tác, gần gũi, vỗ tay hoài... Họ còn nói sao không trả 

vé đi…mà sao tụi em trả vé được…Diễn viên vì tình yêu của khán giả cũng không nở 

hủy diễn” (PL1(2)). Khán giả nuôi sân khấu, không có khán giả không có sân khấu đó 

là phương châm của các đơn vị sân khấu XHH. Trong đêm diễn kỷ niệm 10 năm thành 

lập sân khấu Hoàng Thái Thanh, NSƯT Thành Hội đã ví sân khấu của mình như đôi 

cánh “chuồn chuồn”, đôi cánh đó một bên đầu tiên là nghệ sĩ - diễn viên, bên còn lại là 

khán giả, nếu thiếu một trong hai thì sân khấu ngừng diễn, chuồn chuồn ngừng bay. 

Chiều theo khán giả, đáp ứng nhu cầu của khán giả kịp thời chính là sự linh hoạt đem 

lại dấu ấn của các đơn vị sân khấu kịch nói XHH, nhưng đây lại là điểm yếu của các sân 

khấu công lập ở Tp.HCM nói riêng và cả nước nói chung. 

4.1.1.2. Quy tụ lực lượng sáng tạo trên khắp miền đất nước 

Chính vì đặc điểm linh hoạt, bao dung mà trong suốt quá trình hình thành và phát 

triển kịch nói ở Tp.HCM đã qui tụ một lực lượng nghệ sĩ sáng tạo hùng hậu từ khắp mọi 
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miền đất nước18, những nghệ sĩ được đào tạo cả trong và ngoài nước, những nghệ sĩ từ 

các loại hình nghệ thuật khác cùng tham gia sáng tác, dàn dựng, biểu diễn kịch nói. Kịch 

nói ở Tp.HCM đã có một sức hút mạnh mẽ đối với các thế hệ nghệ sĩ Việt Nam nói 

chung và Nam Bộ nói riêng. Ngày nay sự bổ sung các lực lượng nghệ sĩ cho kịch nói ở 

Tp.HCM vẫn đang và sẽ tiếp tục. Sự quy tụ lực lượng này góp phần tạo nên số lượng 

tác phẩm kịch nói khổng lồ cho thành phố. Những năm từ 1997 đến 2020 trung bình 

mỗi năm trên toàn Tp.HCM có khoảng 40-50 vở diễn được dàn dựng trên các sân khấu 

kịch nói. Chỉ từ năm 1997 đến 2020 chỉ với các đơn vị: Nhà hát Kịch thành Phố, Sân 

khấu nhỏ 5B, Sân khấu Thế Giới Trẻ, Sân khấu Nụ Cười Mới, Sân khấu Idecaf số lượng 

tác phẩm được dàn dựng đã lên đến khoảng 500 tác phẩm19. Đây là một trong những 

minh chứng thuyết phục về những đóng góp to lớn của các lực lượng nghệ sĩ để kịch 

nói có được những thành quả như hôm nay, nói cách khác kịch nói ở Tp.HCM đã góp 

phần tạo nên một lực lượng nghệ sĩ hùng hậu cho nghệ thuật kịch nói nói riêng và nền 

văn học nghệ thuật Tp.HCM nói chung. Kịch nói đã thu hút lực lượng nghệ sĩ từ các 

ngành nghệ thuật khác chuyển sang như: Cải lương, điện ảnh, âm nhạc, thời trang, …và 

đồng thời cũng cung cấp một lực lượng nghệ sĩ có tay nghề cao cho điện ảnh, truyền 

hình và các loại hình nghệ thuật khác. 

Hiện nay (từ cuối năm 2020 trở về trước tức trước đại dịch COVID-19), dù khó 

khăn nhưng các sân khấu kịch nói XHH vẫn sáng đèn hàng tuần, trung bình hàng năm 

sân khấu Thành phố có khoảng 50 vở diễn mới, (trong đó Cải lương chỉ có Nhà hát Trần 

Hữu Trang và một vài nhóm XHH còn lại là tác phẩm kịch nói)20, đây chính là “đất” để 

cho các đạo diễn, diễn viên trẻ có nơi để hoàn thiện và phát triển tài năng của mình, là 

nơi để các nghệ sĩ gạo cội giữ lửa nghề. Không kể những bậc thầy trong sân khấu được 

bổ sung từ miền Bắc trước và sau 1975, kịch nói Thành phố thời gian qua đã cung cấp 

cho nền nghệ thuật nước nhà những tên tuổi nghệ sĩ tài danh mà không thể không nêu 

danh như: Kim Cương, Thành Lộc, Việt Anh, Hồng Vân, Hữu Châu, Kim Xuân, Thành 

Hội, Ái Như, Khánh Hoàng, Tấn Thi, Thanh Hoàng, Đàm Loan, Hoài Linh, Thanh Thủy, 

Trung Dân, Mỹ Uyên, Quốc Thảo, Trịnh Kim Chi, Tuyết Thu … Chính lực lượng nghệ 

sĩ này là thành phần quan trọng nhất góp phần hình thành nên “bản sắc” của kịch nói 

                                                           
18 Xem thêm mục 3.2.1. 
19 Xem thêm mục 3.1.1. 
20 Đọc thêm Trần Minh Ngọc, 2006, “Sân khấu Tp.HCM hiện trạng và giải pháp”, Văn học nghệ thuật Tp.HCM 

thực trạng và giải pháp, tr.215-237. 
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Tp.HCM mà một số nhà nghiên cứu cho rằng đó chính là “phong vị kịch nói Nam Bộ”. 

Kịch nói ở Tp.HCM cũng là nơi đã tạo nên thành công của các đạo diễn: Trần Minh 

Ngọc, Đoàn Bá, Ca Lê Hồng, Lê Văn Tỉnh, Trần Ngọc Giàu, Hoa Hạ, Công Ninh, Trần 

Hưng, các đạo diễn trẻ: Hoàng Duẩn, Ngọc Hùng, Lý Khắc Lynh, Đức Thịnh... và lực 

lượng tác giả: Ngọc Linh, Minh Khoa, Lê Duy Hạnh, Thanh Hoàng, Nguyễn Thu 

Phương, Nguyễn Thanh Bình, Vương Huyền Cơ, Lê Hoàng, Mỹ Dung… 

Bên cạnh lực lượng đạo diễn, diễn viên, tác giả thì kịch nói Tp.HCM cũng đã góp 

phần tạo nên thương hiệu của các họa sĩ sân khấu như: NSND Phan Phan, NSƯT Lê 

Văn Định, họa sĩ Kim B…với nhiều trường phái sáng tạo khác nhau, tạo nên sự phong 

phú trong hình thức của các vở diễn. Một nhà lý luận phê bình cũng là một đạo diễn 

từng sinh sống, học tập và làm việc cho sân khấu ở cả hai miền Nam-Bắc đã cho rằng 

Tp.HCM xứng đáng được gọi là “Thành phố kịch nói” mà không có nơi nào trên phạm 

vi cả nước có được vinh dự này (PL1, (1)). Thành quả này có sự đóng góp rất lớn nếu 

không nói là quan trọng nhất của sân khấu XHH. Tác giả Tất Thắng đã nêu “Nếu cần 

chọn một diễn viên đa tài, đa năng, một nghệ sĩ sân khấu mà khi vào vai, ra vai, hóa thân 

hoặc thoát thân cùng nhân vật với cái thần, cái kỳ đến mê hoặc sửng sốt lòng người, thì 

tôi không ngần ngại mà đề cử Thành Lộc; nếu cần chọn một tác giả có nhiều tìm tòi về 

thi pháp kịch, thì tôi cũng không ngần ngại mà đề cử Lê Duy Hạnh; nếu cần chọn một 

soạn giả, một diễn viên, một đạo diễn, một nhà quản lý, tóm lại là một thầy tuồng hiện 

đại, thì tôi cũng xin đề cử Hồng Vân” (Tất Thắng, 2012, tr.14). Có thể nói rằng, hoạt 

động sân khấu kịch nói ở Tp.HCM đã góp phần tạo nên những điểm sáng cho sân khấu 

cả nước. 

4.1.1.3. Công chúng kịch nói ngày càng “trẻ hóa” 

Các đơn vị sân khấu kịch nói XHH ra đời và thành công, trên mảnh đất từng là 

một thời “thống trị” của nghệ thuật Cải lương, giờ đây kịch nói đã có thể chiếm ngôi 

đầu bởi số lượng các sân khấu, số lượng vở diễn và sự thu hút đông đảo khán giả, đặc 

biệt là khán giả trẻ. Theo nghiên cứu của Trần Trọng Đăng Đàn về công chúng của sân 

khấu Tp.HCM đặc biệt là kịch nói thì sự yêu thích của khán giả với sân khấu có được 

từ ba yếu tố: phải hấp dẫn bằng thần tượng; hấp dẫn bằng các vai hề chuyên trách thật 

sôi nổi; người xem phải “được nhìn thấy mình trên sân khấu” (Trần Trọng Đăng Đàn, 

1998, tr.638). Sau 1985 là giai đoạn mà sân khấu Thành phố phát triển bức phá, theo 

nghiên cứu của Trần Trọng Đăng Đàn thì đây là giai đoạn mà nếu nhìn lên biểu đồ phát 



139 

triển của ngành sân khấu Tp.HCM thì kịch nói là binh chủng đáng tự hào với sự đi lên 

không ngừng của nó21. Số lượng buổi diễn và số lượng khán giả xem sân khấu nói chung 

trong đó có kịch nói ngày càng tăng lên. Ví dụ: từ đầu năm đến cuối năm 1984 đã có 

hơn 57.000 buổi diễn sân khấu chuyên nghiệp, phục vụ 73 triệu lượt người xem; năm 

1985 có 9.779 buổi diễn sân khấu chuyên nghiệp. Tổng số người xem sân khấu chuyên 

nghiệp (trong đó bao gồm khán giả kịch nói) tại Tp.HCM từ sau 1975 đến 1985 là 83 

triệu 400 ngàn người (Trần Trọng Đăng Đàn, 1998, tr.55-56, 510). Nhìn vào thực tế đời 

sống sân khấu trong một số giai đoạn cụ thể (giai đoạn kịch nói thịnh hành) có thể thấy 

kịch nói đã làm tốt vai trò của mình hơn các thể loại sân khấu khác trong việc đáp ứng 

đầy đủ các tiêu chí trên. Chúng ta cũng có lượng công chúng yêu kịch nói khá ổn định, 

đông đảo công chúng xem kịch trong đó công chúng trẻ chiếm đa số. Đạo diễn Trần 

Minh Ngọc (2006) trong bài viết “Sân khấu Tp.HCM thực trạng và giải pháp” đã cho 

rằng: “Khán giả trẻ thì thích xem kịch nói hơn xem Cải lương vì cho rằng Cải lương 

không mới, tiết tấu và nhịp điệu của Cải lương trên sân khấu quá chậm, khiến lớp trẻ 

mau chán… Sân khấu kịch nói có khá hơn vì dễ tiếp cận nhất là với hài kịch, dễ cười, 

với nội dung đời thường được khán giả trẻ yêu thích hơn chính kịch hay kịch truyền 

thống cách mạng” (Trần Minh Ngọc, 2006, tr.216). Khán giả Thành phố chuộng cái 

mới, cộng với những nghệ sĩ làm nghề năng động, sáng tạo và những ông bà bầu mang 

tư duy phóng khoáng, thích “phiêu lưu”, linh hoạt của người Nam Bộ là những yếu tố 

chính góp phần đưa kịch nói đã trở thành một loại hình tiên phong trong việc phát triển 

văn hóa, nghệ thuật của đất nước. Ngoài việc hình thành nên một lực lượng khán giả 

xem kịch nói đông đảo nhất cả nước thì kịch nói còn góp phần phát triển nền văn hóa 

nghệ thuật nước nhà. 

Những người làm kịch nói ở Thành phố đã chủ động tìm khán giả cho mình, góp 

phần tạo nên một lượng khán giả yêu kịch, thích xem kịch và trung thành với kịch. Nhà 

hát Kịch Thành phố tuy không thành công khi biểu diễn tại rạp Công nhân (30 Trần 

Hưng Đạo, quận 1) nhưng hàng năm Nhà hát đã tổ chức các suất diễn phục vụ cho đồng 

vào vùng sâu, vùng xa. Theo thống kê của sở Văn hóa và Thể thao Tp.HCM thì từ 2017-

2019 đã có 69.311 lượt người xem những chương trình của nhà hát Kịch (năm 2017 với 

130 suất với 35.000 lượt người xem, năm 2018 với 94 suất với 30.200 lượt khán giả; 

năm 2019 đã với 43 suất diễn ngoài thành phục vụ cho số lượng khán giả là 4.111 lượt 

                                                           
21 Xem thêm Trần Trọng Đăng Đàn, 1998, tr 69.72,74. 
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người xem) (PL,8). Sân khấu XHH đã tìm được những khán giả trung thành, chẳng 

những sẵn sàng bỏ tiền đi xem kịch mà xem rất nhiều lần một vở kịch. Họ xem kịch mà 

thuộc cả lời thoại của các nhân vật, khi kịch nói gặp khó khăn thì họ lại cùng bàn luận 

với các ông bà chủ để cho sân khấu tiếp tục sáng đèn. Kịch nói Tp.HCM đã xuất hiện 

những vở diễn mà tuổi thọ lên đến hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn suất diễn. NSND 

Trần Minh Ngọc cho rằng đời sống sân khấu Tp.HCM đạt được những thành công như 

hiện tại, bên cạnh các yếu tố khác thì quan trọng nhất là kịch nói đã có được những khán 

giả thực sự, (không phải khán giả giấy mời mà là khán giả mua vé) những khán giả mua 

vé chính là người xem đích thực của mọi nền sân khấu. Và “Bằng tấm vé mua, bằng thái 

độ tích cực hướng về sân khấu, người xem đã nuôi dưỡng sân khấu cả về vật chất lẫn 

tinh thần, dù họ là người lao động bình thường hay người trí thức. Mọi tầng lớp khán 

giả đều được người làm sân khấu quan tâm tìm hiểu để có cơ sở đáp ứng các nhu cầu 

khác nhau của khán giả” (Trần Minh Ngọc, 2012, tr.2). Cùng quan điểm này Tất Thắng 

khẳng định “Sân khấu thành phố chúng ta đã tạo được những khán giả đích thực của 

mình, cho mình, những người đồng sáng tạo thực sự của sân khấu. Điều đó khiến cho 

sân khấu Tp.HCM trở nên cân đối, vững chắc như kiềng 3 chân: tác giả, diễn viên và 

khán giả - khán giả thực thụ chứ không phải là người xem ngẫu nhiên lai vãng lai” (Tất 

Thắng, 2012,tr.13). Kịch nói ở Tp.HCM đã tạo ra được những khán giả xem kịch trung 

thành, họ đi xem nhiều lần một vở kịch, có khán giả thuộc đến từng câu thoại của các 

nhân vật trên sân khấu. Là một nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm, đạo diễn T.T.C 

cho rằng: “Khán giả miền Nam rất dễ thương, cái gì mới cũng chấp nhận được. Vấn đề 

là tạo “món ăn” cho người ta như thế nào, “vừa miệng” người ta thế nào để người ta 

đừng quay lưng” (PL1, (6)). Là một giáo viên, cũng là một khán giả trung thành của 

kịch nói Tp.HCM, anh V.T.D cho biết đã xem kịch được 36 năm (từ năm 1985 đến nay), 

không chỉ những vở diễn do các sân khấu ở Tp.HCM dàn dựng mà anh còn kể tên hàng 

loạt các vở diễn của các đoàn kịch từ miền Bắc vào của các đơn vị: Nhà hát kịch Việt 

Nam, Nhà hát kịch Hà Nội, Sân khấu kịch Lệ Ngọc. Anh cho biết:  

Kịch nói là loại hình giải trí lành mạnh, mang tính giáo dục tư tưởng về nhân sinh 

quan cho người xem. Đi xem kịch quan sát để ý tôi vẫn thấy có những bậc trung 

niên chịu khó leo bộ lên tận lầu 3 để xem kịch ở Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ mà! 

Chỉ khi nào đến độ tuổi sau này tôi phải chống gậy thì lúc đó tôi mới từ giã hẳn 

thú vui đi xem kịch trực tiếp ở các sân khấu kịch tại thành phố mình mà thôi. Với 
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tôi, kịch nói rất cần thiết cho khán giả, chính vì vậy mà khán giả vẫn đến các rạp 

xem kịch dù còn nhiều khó khăn (PL1, (13)). 

Khán giả xem kịch cũng rất đa dạng từ các tầng lớp trí thức, công chức, thương 

nhân, công nhân đến học sinh - sinh viên; không chi cư trú tại Tp.HCM mà còn đến từ 

các tỉnh lân cận; từ những cán bộ hưu trí đến các khán giả trẻ. Các sân khấu kịch nói đã 

thực sự trở thành điểm hẹn, là nơi gặp gỡ, giao lưu của một số bạn trẻ thành phố, nhất 

là vào cuối tuần.  

Trong bài viết “Tìm hiểu những nhân tố làm nên sự bức phá của Kịch nói 

Tp.HCM” nhân Hội thảo Sân khấu kịch nói Tp.HCM-Thực trạng và giải pháp (2012), 

nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thành cho rằng, kịch nói được khán giả lựa chọn là do tính 

cách văn hóa của những chủ thể văn hóa trên vùng đất phương Nam này. “Nói cách 

khác, chính người Việt phương Nam, người Việt Tp.HCM với bản chất năng động mà 

hoàn cảnh lịch sử đã rèn đúc cho nó, đã cộng hưởng được với bản chất năng động trong 

tiếp cận hiện thực đời sống như là đặc trưng, ưu thế của kịch nói so với các loại hình 

kịch hát” (Nguyễn Văn Thành, 2012, tr.22). 

4.1.1.4. Phong cách nghệ thuật đa dạng và tạo dấu ấn riêng 

Nếu như nhà hát công lập là Nhà hát kịch Thành phố phần lớn vẫn trung thành 

với các vở diễn chính luận, chính kịch thì các đơn vị sân khấu XHH đa phần chọn dàn 

dựng những vở diễn gần gũi với đời sống hàng ngày của người dân. Đạo diễn luôn tìm 

tòi những phá cách trong việc mở rộng không gian sáng tạo, từ ứng dụng công nghệ hiện 

đại đến bổ sung nghệ thuật dân tộc vào trong các thủ pháp. Diễn viên với lối biểu diễn 

chân thật, họ “sống” với nhân vật chứ “không diễn” với nhân vật của mình. “Những vở 

diễn tại sân khấu kịch Tp.HCM thường đầy ắp chi tiết đời sống, gần gũi đời sống, đậm 

chất Nam Bộ và luôn tìm tòi cách tân, đưa hình thức mới lạ vào trong các vở diễn” (Trần 

Yến Chi, 2019, tr.198).  

Tp.HCM tồn tại cả hình thức biểu diễn trên sân khấu lớn hàng ngàn chỗ ngồi như 

sân khấu Nhà hát Hòa Bình lại có cả những thức biểu diễn trên Sân khấu nhỏ mà ở đó 

khoảng cách giữa khán giả và người xem là không đáng kể, thậm chí khoảng cách đó bị 

xóa nhòa trong không gian biểu diễn của Kịch cà phê; có những vở diễn với âm thanh, 

ánh sáng, màn hình LED và các công nghệ hiện đại nhưng cũng lại có những vở diễn 

mà diễn viên không dùng micro hay hệ thống khuếch đại âm thanh.  
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Kịch nói ở Tp.HCM có cả tả ý và tả thực nhưng rất linh động, trong tả thực lại 

có tả ý và ngược lại. Tuy nhiên đa phần các tác phẩm được dựng theo xu hướng tả thực 

nhiều hơn, với số lượng các tác phẩm hài kịch chiếm ưu thế bởi khán giả đến với sân 

khấu kịch chủ yếu là để giải trí. Từ khảo sát những công trình trong thời gian qua, ở 

Tp.HCM tỉ lệ các vở hài kịch luôn chiếm tỉ lệ cao so với bi kịch hay chính kịch. Theo 

đó, khán giả thích hài kịch chiếm 54,79%, chính kịch 22,93%, bi kịch 12,82%, kinh dị 

9,46% (PL4 (2)). “Thể loại hài kịch được khán giả yêu thích hơn bi kịch. Một vở hài có 

thể xem đi xem lại vì họ có thể cười nhiều lần nhưng chỉ muốn khóc một lần cho những 

vở bi kịch. Khán giả bây giờ thích xem giải trí nhiều hơn là phải suy tư” (PL1 (4)). Cá 

biệt, có sân khấu chọn biểu diễn hài kịch để làm phong cách của riêng mình với 95% 

các vở là hài kịch như sân khấu Nụ Cười Mới; hình thức biểu diễn tấu hài trong các 

chương trình Tiếng cười sân khấu, Đại nhạc hội cũng là nét riêng của kịch nói thành 

phố. Hài kịch ảnh hưởng sang cả lĩnh vực Cải lương khi năm 2008 Câu lạc bộ sân khấu 

Cải lương hài ở Tp.HCM cũng được thành lập và còn ảnh hưởng đến sân khấu phía Bắc 

với sự ra đời các chương trình “Đời cười” trên sân khấu của Nhà hát Tuổi Trẻ. Hài kịch 

từ sân khấu đã tạo động lực và có mối quan hệ khăng khít với các chương trình hài kịch 

trên các kênh truyền thông như, như các chương trình hài kịch trên truyền hình Tp.HCM: 

Trong nhà ngoài phố, Siêu thị cười, Chuyện bốn mùa… chương trình kịch bằng hình, 

tuổi trẻ cười sống, và giải thưởng Cù nèo vàng trên Báo Tuổi Trẻ Cười, v.v…Không chỉ 

có hài kịch, khi khán giả có nhu cầu xem kịch kinh dị, thì lập tức nhiều sân khấu cùng 

làm kịch kinh dị như: kịch Gòn, kịch Phú Nhuận, kịch Tâm Ngọc... Nhà báo Hoàng Kim 

(2019) cho rằng: 

Nói về kịch kinh dị thì không nơi nào qua nổi kịch Sài Gòn22. Có thể ví 

kịch Sài Gòn như anh thanh niên vui tính, thích kể chuyện ma, hù người 

ta một chút xíu rồi thôi, chứ không có ác tâm gì. Xem kịch ma ở đây tức 

cười nhiều hơn sợ, có khi lại khóc nữa mới kỳ. Áo đợi người có tình mẹ 

quá yêu thương, Tử hình có vụ án oan của Nguyễn Thanh Chấn đau nghẹn 

lòng…Kịch cũng ngắn hơn các nơi khác, đủ cho lớp trẻ đi xem nhanh thư 

giãn (Hoàng Kim, 2019). 

Chính những sáng tạo trong sáng tác, dàn dựng, biểu diễn của những đơn vị sân 

khấu XHH đã tạo cho kịch nói Tp.HCM mang một dấu ấn riêng, một phong cách riêng 

                                                           
22 Sân khấu Kịch Sài Gòn của ông bầu Phước Sang 
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không lẫn với sân khấu kịch nơi khác. Trần Yến Chi với bài viết “Xu hướng phát triển 

của khói tại Tp.HCM” trong Hội thảo do Thành ủy Tp.HCM tổ chức vào 27/12/2019 đã 

trích lại lời của NSND Trọng Khôi, nguyên Tổng thư ký Hội sân khấu Việt Nam trên 

Báo Người Lao Động rằng: “Mười sân khấu công lập miền Bắc dựng vở giống hệt nhau, 

còn mười sân khấu XHH ở miền Nam dựng một vở, song theo mười cách khác nhau” 

(Thành Ủy Tp.HCM, 2019, tr.136). 

4.1.2. Tác động theo hướng bất lợi  

Từng là vùng đất tiên phong của nghệ thuật sân khấu cả nước với phương thức 

hoạt động linh hoạt của sân khấu XHH. Song, đến nay số địa điểm sân khấu kịch nói tại 

Tp.HCM ngày càng giảm, từ 15 địa điểm diễn ổn định hàng tuần thì hiện nay (không 

tính giai đoạn dịch bệnh) vào cuối tuần chỉ còn các điểm: Thế Giới Trẻ, Idecaf, Phú 

Nhuận (Hồng Vân), Hoàng Thái Thanh, Sân khấu nhỏ 5B, (sân khấu kịch Sài Gòn sau 

ngày 2/2/2020 ngưng hoạt động; Sân khấu Hồng Vân - Chợ Lớn chỉ diễn vài suất vào 

Tết nguyên đán 2020 sau đó phần lớn thời gian sân khấu đóng cửa). Thực trạng trên có 

nhiều nguyên nhân, qua khảo sát chúng tôi xin được nêu lên những nguyên nhân cơ bản 

đã tác động đến sự đi xuống của sân khấu kịch nói XHH:  

4.1.2.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thiếu đầu tư  

Tính bao dung, tính linh hoạt tạo nên tâm lý vừa phải, tâm lý tạm bợ, các ông/bà 

chủ sân khấu XHH chỉ thuê các thiết chế nhà hát (hội trường) có sẵn rồi bổ sung thêm 

trang thiết bị, khán giả cũng dễ dàng chấp nhận những điều kiện biểu diễn còn hạn chế 

và đó là một trong những lý do dẫn đến tình trạng cơ sở vật chất của các sân khấu xuống 

cấp, trang thiết bị kỹ thuật lạc hậu. Trong tất cả các địa điểm biểu diễn kịch nói hiện nay 

tại Tp.HCM ngoại trừ đơn vị công lập là Nhà hát kịch Thành phố có được cơ sở vật chất 

do Nhà nước cấp là rạp Công Nhân (số 30 Trần Hưng Đạo, quận 1), còn lại là các địa 

điểm được thuê mướn mà phần lớn không được thiết kế đúng chuẩn để biểu diễn kịch 

nói. Vì nhiều lý do mà tình trạng “rày đây mai đó” trong việc thuê mướn các địa điểm 

biểu diễn đã làm cho các bầu chủ sân khấu không thể toàn tâm toàn ý để đầu tư lâu dài 

cho các tác phẩm. “Cơ sở vật chất của các sân khấu xã hội hóa rất bấp bênh vì có thể bị 

mất sân khấu bất cứ lúc nào. Khi lâm nguy không biết kêu cứu ai. Đây chính là điều mà 

các sân khấu xã hội hóa cần sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan hữu trách” đạo diễn Thành 

Hội đề nghị trong một hội thảo (Thành Hội, 2012). Vì vậy dẫn đến tình trạng các sân 

khấu chỉ mang tính chất đơn sơ, tạm bợ cũng còn là một trong những biểu hiện mặt trái 
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của tính linh hoạt. Ngay cả rạp Công Nhân dù là của đơn vị công lập nhưng theo một 

khảo sát trước đây của chúng tôi thì “Tình trạng chung hiện nay của rạp là đã xuống cấp 

khá nhiều nếu như không muốn nói là trầm trọng. Hệ thống thoát nước và các phòng 

làm việc đã bị hư hỏng nặng do đã xây dựng khá lâu và một thời gian dài không được 

trùng tu, sửa chữa diện tích sàn sân khấu hẹp (chiều ngang: 14m, chiều sâu: 10m, chiều 

cao: 9m), hai bên “cánh gà” sân khấu quá ngắn (chưa được 3m) nên rất bất tiện cho việc 

chuyển cảnh, dàn dựng, kết cấu của sân khấu (hệ thống khung, sườn,,...) khó đáp ứng 

được những vở diễn mang tính chất hiện đại và hoành tráng. Nhà hát chỉ có một bãi giữ 

xe nhỏ, sức chứa khoảng 70 chiếc xe gắn máy, nằm ở sau lưng sân khấu, khán giả phải 

đi vòng mới vào rạp nên rất bất tiện, không có chỗ để xe hơi”. Dù được đánh giá là “khá 

tốt” nhưng “dàn đèn tại Nhà hát kịch Thành Phố có khoảng 80 cây, trong đó 44 đèn par 

thường, 16 đèn kỹ thuật profile (là loại đèn hiện đại chuyên dùng để cắt không gian rất 

hiệu quả, 20 đèn par led)” (Huỳnh Công Duẩn, 2014, tr.169). Ngày 2/10/2019 rạp Công 

Nhân bị cháy và công tác biểu diễn tại đây tạm ngừng cho đến hết năm 2020 vẫn chưa 

được sửa chữa. Nói về những khó khăn đạo diễn L.D từng là giám đốc nhà hát cho biết 

cho biết, “cơ sở vật chất quá lạc hậu, xuống cấp trầm trọng, không có bãi xe; cơ chế đã 

làm cho nhà hát không tuyển dụng được những nghệ sĩ ngôi sao” (PL1, (11)). Một ví dụ 

khác là Sân khấu 5B với “hệ thống cột kèo, ròng rọc, khung sườn dành cho chuyển cảnh 

trí rất lạc hậu, cũ kỹ. Điều bất tiện là khán giả phải đi bộ lên đến lầu 3 mới vào được sân 

khấu biểu diễn, chính vì vậy nhiều khán lớn tuổi trước đây rất thích xem những vở diễn 

ở sân khấu này thì nay tuổi già thì cũng rất ngán ngại. Diện tích hai bên cánh gà và phần 

“hậu” của sân khấu quá nhỏ, rất khó cho bộ phận mỹ thuật sân khấu thiết kế. Bục làm 

sàn biểu diễn đã xuống cấp khá nghiêm trọng làm giảm độ an toàn cho diễn viên. Nếu 

như năm 2014 Sân khấu 5B có khoảng 60 cây đèn par, 2 cây đèn Moving head, 3 cây 

đèn par led, không có đèn kỹ thuật profile. Như thế đã là quá thiếu nhưng đến năm 2020 

khi chúng tôi tham gia dàn dựng vở diễn Tin thì linh không tin cũng linh thì số đèn này 

chỉ còn 40 cây và khi đang dàn tập trên sân khấu thì liên tiếp có hai bóng nữa chập điện, 

đứt. Nói về sân khấu 5B, Nghệ sĩ Ái Như cho biết “Cái đầu tiên mà khán giả không thích 

là việc không có thang máy. Những nghệ sĩ như chúng tôi xách giỏ leo cầu thang lên 

đến sân khấu cũng phải dừng lại nửa chừng để... thở, huống hồ chi là khán giả lớn tuổi. 

Chưa kể hàng ghế quá cao, trời mưa to thì nhà hát lại bị dột” (Mai Nhật, 2018). Có thể 

nói, hiện nay ngoại trừ sân khấu kịch Thế giới Trẻ (hiện nằm trong trường Đại học Sân 
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khấu điện ảnh Tp.HCM) có trang thiết bị tương đối hiện đại thì các sân khấu còn lại 

trang thiết bị còn nghèo nàn, lạc hậu. 

4.1.2.2. Nhận thức và kỹ năng của đội ngũ nghệ sĩ, quản lý nhà hát còn hạn chế 

trước những thách thức của thời đại  

Về tác giả: Lực lượng tác giả hiện nay trong sân khấu nói chung và kịch nói nói 

riêng rất thiếu và yếu. Đạo diễn Huy Thục cho biết “Hiện nay kịch nói thiếu những vở 

diễn có tầm tư tưởng cao, định hướng thẩm mỹ cho người xem, thiếu những đề tài phản 

ánh chân thực cuộc sống sinh động, trong sự phát triển đi lên của đất nước hôm nay, và 

thiếu cả những vở diễn mang tính dự báo cho ngày mai. Thiếu những vở kịch chính luận, 

thiếu những nhân vật điển hình, trong hoàn cảnh điển hình. Chúng ta đang thiếu tác giả 

viết kịch bằng tất cả tâm huyết, bằng con tim, bằng lương tâm và trách nhiệm của người 

cầm bút” (Huy Thục, 2012). Đồng quan điểm trên, NSƯT Thành Hội cho rằng khó khăn 

đầu tiên với sân khấu Hoàng Thái Thanh hiện nay đó là thiếu kịch bản trầm trọng. Kịch 

bản không bắt kịp những vấn đề xã hội hiện đại, lối viết xưa, mâu thuẫn kịch không mới 

và có phần đơn giản. Để dàn dựng một kịch bản thành vở diễn có khi kịch bản phải được 

chỉnh sửa từ 40% đến 60% (Thành Hội, 2021). Đạo diễn Ái Như trăn trở khi trả lời 

phỏng vấn báo Sài Gòn Giải Phóng “Kịch bản luôn là vấn đề rất căng thẳng. Khi tìm 

được một câu chuyện hợp lý, Hoàng Thái Thanh sẽ cùng chấp bút với các tác giả khác 

để cho ra vở diễn. Tuy nhiên, áp lực công việc quá nhiều nên việc sáng tác kịch bản 

cũng có những trở ngại riêng. Việc chuyển thể một tác phẩm văn học thành một vở kịch 

cũng gặp khó. Sân khấu tuy có nhận được một số kịch bản của các tác giả gửi về nhưng 

lại không phù hợp để dàn dựng” (Thúy Bình, 2019). Trong hội thảo “Tác giả và khán 

giả” do Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 5 năm 2015, ông Huỳnh 

Anh Tuấn, giám đốc Idecaf đã cho biết, tác giả là một trong những vấn đề ông quan tâm 

nhất. “Nhiều tác giả gần như là viết cho riêng mình, theo sở thích và sở trường cá nhân 

mà không quan tâm đến thị hiếu khán giả. Trong khi đó, lực lượng các tác giả trẻ dù có 

nhiệt huyết và sự tươi mới nhưng kịch bản lại hời hợt, thiếu tính văn học. Đối với lĩnh 

vực kịch nói, tính thẩm mỹ là yếu tố cao nhất, nếu thiếu điều đó coi như thất bại” (Văn 

Tuấn, 2016). Trong báo cáo hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao 

Tp.HCM trong các năm 2017, 2018, 2019 cũng cho rằng kịch nói Tp.HCM còn thiếu 

những kịch bản hay, hấp dẫn (PL8). 
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Về đạo diễn: Nhiều đạo diễn nổi tiếng từng được đào tạo ở các nước có nền sân 

khấu tiên tiến trên thế giới trước đây từng có những đóng góp quan trọng cho kịch nói 

Thành phố đến nay đã khá lớn tuổi, những tinh hoa họ tiếp thu từ nền sân khấu phương 

Tây trước đây, đến nay cũng đã trở nên lạc hậu, trong khi đó lực lượng kế thừa chưa 

thực sự đủ sức để gánh lấy sứ mệnh này. Trước một thị trường văn hóa năng động, nhiều 

hình thức giải trí khác xuất hiện, khán giả lại có những lựa chọn mới thì các đạo diễn 

cũng không còn quan tâm nhiều đến kịch nói mà chuyển sang làm đạo diễn cho những 

lĩnh vực giải trí khác. Những đạo diễn trẻ thành công trong thời gian gần đây thì một số 

đã không còn dàn dựng kịch nói thường xuyên. Kịch nói vẫn đang thiếu lực lượng đạo 

diễn kế thừa, nhất là những đạo diễn tiếp thu nền sân khấu phương Tây đương đại; càng 

thiếu những đạo diễn trẻ dám bức phá, thể nghiệm cái mới của sân khấu và tạo nên 

phong cách riêng cho mình. 

Về diễn viên: Kịch nói Tp.HCM từng có một lực lượng diễn viên giỏi nghề, tâm 

huyết với sân khấu khá đông đảo và ở nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, hiện nay do sự cạnh 

tranh với các loại hình giải trí khác, thu nhập của diễn viên diễn sân khấu gặp nhiều khó 

khăn, nên nhiều diễn viên đã không còn dành thời gian cho những vở kịch. Nhiều diễn 

viên nhờ sân khấu kịch mà nổi tiếng, cơ hội đến họ tham gia các loại hình khác như 

chương trình truyền hình, các game show, thu nhập cao nên họ sẵn sàng bỏ sân khấu 

kịch (PL1, (4)). Một vài diễn viên nổi tiếng vẫn chấp nhận biểu diễn kịch nói, nhưng 

hàng ngày họ phải bận cho các chương trình giải trí với thu nhập cao hơn rất nhiều nên 

thời gian tập luyện trên sân khấu không nhiều. Từ đó vai diễn của họ không có chiều 

sâu, hời hợt, không thuộc thoại, có khi tiếng của người nhắc vở (cho diễn viên ngôi sao) 

được khán giả nghe rõ trong đêm diễn. Bởi sự “bao dung” của khán giả đã dẫn đến sự 

“dễ dãi” của các sân khấu trong việc dàn dựng nên một số diễn viên từ lĩnh vực khác 

như: ca sĩ, thời trang, điện ảnh chuyển sang biểu diễn kịch nói mà không được rèn luyện 

nâng cấp nghề diễn nên đã xuất hiện trên sân khấu những nhân vật thiếu chiều sâu, lời 

thoại không chuẩn (Huỳnh Công Duẩn, 2014, tr.73). Đạo diễn Huy Thục, Phó hiệu 

trưởng trường Đại học Sân khấu - Điện Ảnh đã nhận xét một cách chua cay khi cho rằng 

“Những người mẫu, người đẹp, diễn viên “tay ngang” cũng được đầu quân về biểu diễn 

tại các nhà hát, đã tạo nên không khí biểu diễn đa phong cách, “rất vui”. Bên cạnh đó, 

có rất nhiều diễn viên sáng họ đi quay phim, buổi trưa đi quay quảng cáo, buổi chiều đi 

chụp hình, hay làm MC… tối về nhà hát với một tâm trạng “rã rời” hoá trang và diễn, 
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tranh thủ lúc chưa ra sân khấu… ngủ, và khi họ bước ra sân khấu với trạng thái như vậy 

thì làm sao có tâm lý, cảm xúc để truyền cảm tới người xem, những vai diễn hời hợt, vô 

cảm, vẫn đang diễn ra trước mắt chúng ta” (Phạm Huy Thục, 2012). 

Về họa sĩ và nhạc sĩ: Từ 1997 đến nay, những họa sĩ thiết kế quen thuộc của kịch 

nói Thành phố gồm có những gương mặt quen thuộc như NSND Phan Phan, NSƯT Lê 

Văn Định, họa sĩ Kim B…và các họa sĩ trẻ đã góp phần làm đa dạng phong cách nghệ 

thuật cho kịch nói. Tuy nhiên, hiện nay lực lượng họa sĩ mỹ thuật sân khấu đang rơi vào 

khủng hoảng, chưa có những họa sĩ trẻ thể hiện được dấu ấn riêng của mình. Một phần 

cũng vì sân khấu biểu diễn hạn chế về diện tích, cả độ cao - thấp, chiều ngang - sâu của 

hội trường biểu diễn (phần lớn các sân khấu đi thuê hội trường để làm sân khấu biểu 

diễn), kinh phí sản xuất dành cho các vở diễn thấp, nên các họa sĩ trẻ cũng chưa có điều 

kiện để thể hiện hết tài năng của mình. Viết nhạc, sáng tác âm nhạc cho kịch nói là một 

lĩnh vực rất đặc thù, không phải nhạc sĩ nào cũng có thể sáng tác được cho thể loại nghệ 

thuật này. Vì nhiều lý do, đa phần các sân khấu thường chọn nhạc (chọn nhạc có sẵn và 

biên tập lại) cho các vở diễn của mình. Rất ít nhạc sĩ chuyên sáng âm nhạc cho kịch nói, 

có thể nói ngoài nhạc sĩ Hồ Văn Thành (nguyên phó giám đốc Nhà hát kịch Thành phố) 

thì một số sân khấu trong thời gian gần đây thỉnh thoảng có mời nhạc sĩ viết riêng cho 

từng vở diễn như Đức Trí (sân khấu Idecaf), Sân khấu Hoàng Thái Thanh cũng tạo 

phong cách riêng bằng cách chọn những tác phẩm của các nhạc sĩ nổi tiếng đưa vào tác 

phẩm, tuy không nhiều. Tâm lý dễ dàng chấp nhận của khán giả lẫn những người quản 

lý sân khấu đã dẫn đến công tác thiết kế mỹ thuật và âm nhạc cho kịch nói Thành phố 

vẫn còn nhiều khiếm khuyết, thiếu sự đầu tư về nhân sự thực hiện, kinh phí chưa xứng 

tầm. 

Về nhân lực quản lý nhà hát: Tính cách con người Nam Bộ với tinh thần thích 

phiêu lưu, dám đột phá, nhạy bén với thị trường là một ưu thế của các giám đốc, các nhà 

quản lý sân khấu XHH. Họ là những người có tâm đối với việc phát triển nền nghệ thuật 

nước nhà, dù nhanh nhạy với thị trường nhưng phần lớn xuất thân từ nghệ sĩ và chưa 

được đào tạo thông qua những chương trình đào tạo lãnh đạo nhà hát một cách chuyên 

nghiệp như các quốc gia khác. Chính vì lẽ đó mà họ gặp nhiều khó khăn trong quản lý, 

điều hành, cũng như hoạch định chiến lược phát triển lâu dài cho sân khấu của mình, 

bởi thế sự phát triển của các sân khấu XHH còn manh mún. NSƯT Mỹ Uyên giám đốc 

Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ 5B phải đi vay 600 triệu để sửa chữa sân khấu để năm 2018 
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nhà hát được hoạt động trở lại sau một thời gian dài ngưng diễn (Mai Nhật, 2018). Và 

Tết nguyên đán 2020, một NS là giám đốc nhà hát cũng cầm giấy tờ nhà đi vay để trả 

tiền sản xuất, trả tiền cho các nghệ sĩ, các bộ phận trong vở diễn của mình (PL1 (2)). 

NSND Hồng Vân thì tâm tư: “Tôi cũng nhiều lần phải bỏ tiền nuôi sân khấu theo kiểu 

“giật gấu vá vai”, lấy chỗ này đắp vào chỗ kia” (Mai Nhật, 2018). 

4.1.2.3. Thiếu  bản lĩnh trong việc khẳng định phong cách nghệ thuật  

Kịch nói Tp.HCM tồn tại nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau, đáp ứng được 

những nhu cầu của khán giả xem kịch. Tồn tại cả các thủ pháp tả thực và ước lệ, kịch 

nói Thành phố có sự ảnh hưởng qua - lại tích cực với sân khấu truyền thống, điều đó 

mang lại những thú vị trong phong cách nghệ thuật của từng sân khấu kịch. Tuy nhiên 

ngày nay phong cách đó đã bị phai nhạt. Để chiều theo thị hiếu khán giả, một số sân 

khấu đã không còn giữ được bản sắc của mình, những vở diễn na ná nhau đã xuất hiện 

trên các sân khấu. Khi khán giả thích kịch ma lập tức nhiều sân khấu cùng dàn dựng 

kịch ma; kịch đồng tính cũng xuất hiện phần lớn trên các sân khấu cho dù mức độ ít 

nhiều có khác; một số tác giả, diễn viên, đạo diễn, họa sĩ…chạy sô cho nhiều sân khấu, 

vì thế các nhà hát khó tìm được bản sắc, phong cách riêng cho mình. Sau những vở kịch 

có ma, lại là những vở kịch “pê đê-đồng tính” lần lượt ra mắt người xem, những vở kịch 

có nội dung “na ná’ giống nhau, nhạt nhẽo đang tồn tại (Phạm Huy Thục, 2012). Một số 

nhà lý luận cho rằng sân khấu kịch ngày nay gặp nhiều khó khăn, mất dần khán giả là 

bởi chạy theo “thị hiếu tầm thường”, “thị hiếu thấp” của một bộ phận khán giả. Chúng 

tôi không cho rằng như vậy, mà có thể nói rằng các sân khấu dường như đã không theo 

kịp thị hiếu của khán giả, bối cảnh xã hội thay đổi, nhịp sống hiện đại của thế giới du 

nhập ngày càng nhanh, mạnh, sâu vào trong đời sống người dân nhưng kịch nói vẫn còn 

lạc hậu, dậm chân tại chỗ. Chính vì thế đã đánh mất vai trò định hướng cho người xem, 

tự làm mất bản sắc của mình vốn đã được định hình từ khi từng sân khấu được thành 

lập. Khán giả không còn nhận ra bản sắc của từng đơn vị, nhà hát, thay vì đến nhiều sân 

khấu khác nhau để xem từng phong cách nghệ thuật thì họ chỉ cần xem một sân khấu là 

biết được những nơi khác cũng đang diễn gì. Ngoài một số vở thành công, không ít 

những vở kịch chỉ dừng lại ở mức độ phản ánh một cách nông cạn, đơn thuần những sự 

kiện, mâu thuẫn trong đời sống, thiếu hẳn chiều sâu của sự suy nghĩ, tìm tòi, phát hiện 

về mặt tư tưởng của tác giả. Một số vở kịch khác thì lại tránh né những vấn đề lớn, cơ 

bản của xã hội, nội dung kịch được xây dựng trên cơ sở của những chuyện hiểu lầm, 



149 

những yếu tố ngẫu nhiên, hoặc một vài khuyết điểm nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng 

ngày... và phần lớn đó chỉ là những hoạt cảnh vui vẻ, nhẹ nhàng. Những năm gần đây, 

vì mãi chạy theo văn hóa xem kịch của khán giả ở Tp.HCM (chỉ thích xem hài kịch nhẹ 

nhàng, đề tài xã hội, gia đình, tình yêu đôi lứa… không thích những vở kịch triết lý), 

nhu cầu, thị hiếu của khán giả nhanh chóng thay đổi theo từng giai đoạn vì vậy các sân 

khấu kịch nói ở Tp.HCM không giữ được phong cách nghệ thuật đã từng tạo nên, một 

số sân khấu chưa tạo nên được một phong cách cho riêng mình. 

4.1.2.4. Chưa định hướng rõ nét thị hiếu thẩm mỹ cho khán giả  

Công tác khán giả, đặc biệt là tìm khán giả trẻ là một trong những điểm hạn chế 

rất đáng quan tâm đối với kịch nói thành phố. Trong một khảo sát của Nhà nghiên cứu 

Trần Trọng Đăng Đàn năm 1986, đã cho thấy số lượng khán giả trẻ đến yêu thích kịch 

nói chiếm tỉ lệ cao nhất “Tuổi càng trẻ sự ưa thích kịch nói càng tăng: 32,72% số người 

từ 46 tuổi trở lên; 37%,27 số người từ 31 đến 45 tuổi; 37,91% số người từ 26 đến 30 

tuổi nhận kịch nói là bộ môn nghệ thuật thuộc loại yêu thích. Còn số người ở độ tuổi từ 

16 đến 25 thì tỷ lệ ưa thích kịch nói lên tới 39,29%” (Trần Trọng Đăng Đàn, 1998, tr.71). 

Nghiên cứu cũng cho thấy tỉ lệ thuận giữa trình độ học vấn và sự yêu thích kịch nói “Chỉ 

có 22,87% ở số người có trình độ văn hóa cấp I ưa thích kịch nói; 23,24% ở cấp II; 

38,65% ở cấp III; 48,76% ở đại học; và có tới 56,60% số người có trình độ học vấn trên 

đại học nhận kịch nói làm một trong các bộ môn ưa thích nhất” (tr.74). Nhưng từ những 

khảo sát này cho đến nay chúng ta chưa có những hành động cụ thể để biến thành hiện 

thực. Như đã trình bày, việc định hướng thẩm mỹ cho khán giả cho kịch nói ở Tp.HCM 

hiện nay đang bị bỏ ngỏ, các đơn vị sân khấu XHH không thể tự thân làm nổi, trong khi 

các cấp lãnh đạo Thành phố thì chưa có một chính sách hay định hướng cụ thể nào. Một 

vài sân khấu đã “thích ứng” và tự “đào tạo” khán giả theo cách riêng của mình mà không 

có định hướng chung. Dù số lượng khán giả yêu thích kịch nói phần lớn là giới trẻ, học 

vấn cao hơn những khán giả yêu thích loại hình giải trí khác, nhưng số lượng khán giả 

chọn kịch nói là loại hình yêu thích nhất thì lại ít hơn so với các loại hình khác chỉ > 

20%  (so với > 50% của phim, > 40% của ca nhạc) (PL2, (biểu đồ 1)). Do đó cần phải 

có những hướng tiếp cận đặc thù với đối tượng khán giả của mình thì kịch nói mới phát 

triển ổn định lâu dài, trong đó cần chú trọng công tác định hướng thẩm mỹ cho khán giả.  
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Biểu đồ 1 

Khán giả chưa được định hướng về thị hiếu nên sẽ dễ dẫn đến tiếng sự “đồng 

lõa” với những cười dễ dãi, xuất hiện những sự lệch chuẩn nhất định trong nhận thức 

thẩm mỹ của giới trẻ khi xem kịch nói. Tác giả Đào Thị Diễm Trang đã viết: “làm sao 

không cười được khi chứng kiến nam nhi mặt hoa da phấn, đi đứng, nói năng õng ẹo, 

trong trang phục nữ suốt 2,3 tiếng của vở diễn (Hợp đồng mãnh thú, Bầu rượu càn khôn, 

Cuộc chơi nghiệt ngã (Idecaf), Chuyện hai chàng, Kiều nữ săn đại gia (Thế Giới Trẻ), 

Trốn Tình (Hồng Vân)…); làm sao không cười được trước những câu nói rất teen như 

“Chị quê quá chị Huệ”, “Con nai vàng ngơ ngác, đạp lên xác con nai khác mà đi”, “Nhan 

sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên”, “Xấu nhất mà tưởng đẹp nhì”…Đó là chưa kể những 

kể đến việc một số diễn viên gạo cội thường văng tục, chửi thề….Về lâu về dài, nếu cứ 

để khán giả thưởng thức những “món ăn” như vậy thì liệu thị hiếu thẩm mỹ có nâng cao 

được không hay ngược lại? Nguy hiểm hơn, nhiều thanh niên sẽ ảo tưởng, nhập nhằng 

giữa việc có điều kiện đến sân khấu với trình độ hiểu biết các tác phẩm nghệ thuật 

(Nguyễn Thị Hậu chủ biên, 2013, tr.141). Vì vậy, cần phải giáo dục, đào tạo khán giả, 

để giúp họ biết được giá trị thật của một tác phẩm nghệ thuật nói chung và kịch nói nói 

riêng. Từng tham gia các dự án sân khấu quốc tế, một chuyên gia cho rằng “Hiện nay 

chúng ta đang thiếu các nhà hát nghệ thuật kịch nói dành riêng cho thiếu nhi, trong khi 

ở nước ngoài, đặc biệt các nước phát triển họ rất chú trọng đến việc phát triển các nhà 

hát dành riêng cho trẻ em, có rất nhiều dự án nghệ thuật dành cho lứa tuổi trẻ do các quỹ 

tài trợ dưới sự điều tiết và định hướng của nhà nước, họ phân biệt vở diễn theo từng độ 

tuổi để phù hợp với trình độ và nhận thức của trẻ” (PL1,(3)). 



151 

4.2. DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 

4.2.1. Dự báo xu hướng phát triển  

Trong giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng có phần quyết liệt như 

hiện nay, kịch nói ở Tp.HCM vẫn phải thích ứng để tồn tại và phát triển. Theo chúng tôi 

trong thời gian sắp tới kịch nói của Thành phố sẽ có những xu hướng đáng chú ý, như sau:  

- Kế thừa, tiếp thu những thành tựu của những tác phẩm về lịch sử, cách mạng, 

và công cuộc đổi mới để tiếp tục đưa lên sân khấu kịch nói những hình tượng tiêu biểu 

của các nhân vật trong quá khứ của lịch sử đất nước nói chung, của Sài Gòn - Tp.HCM 

nói riêng. Tuy nhiên, đề tài về hôn nhân, gia đình, tình yêu và những vấn đề về cá nhân, 

giới tính sẽ vẫn chiếm ưu thế trong thời gian tới. Các tác phẩm văn học có bối cảnh Nam 

Bộ sẽ tiếp tục được đưa lên sân khấu kịch nói ngày càng nhiều hơn. Những vở diễn hài 

nhảm, kịch kinh dị sẽ còn xuất hiện tuy nhiên lượng khán giả đến với các vở này sẽ giảm 

dần theo thời gian. Xu hướng phát triển chính về lâu dài đó là kịch nói sẽ được phát triển 

với những vở diễn có nội dung sâu sắc, đậm chất văn hóa Nam Bộ, được dàn dựng quy 

mô, hoành tráng, hiện đại. 

- Sân khấu kịch nói Thành phố vẫn là nơi tồn tại hai hình thức biểu diễn diễn Sân 

khấu nhỏ và sân khấu lớn; hai hình thức sở hữu: Kịch nói công lập sẽ song hành cùng 

sân khấu kịch nói XHH. Những tác phẩm thể nghiệm với sự kết hợp yếu tố văn hóa, 

nghệ thuật truyền thống, nhất là sân khấu truyền thống Nam Bộ vào kịch nói hiện đại ở 

Tp.HCM và những vở nhạc kịch hoành tráng sẽ ra đời ngày càng nhiều. 

- Thực trạng hạn chế về cơ sở vật chất, sân khấu xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, 

tình trạng thuê mướn điểm diễn, địa điểm không ổn định vẫn tiếp tục là một vấn đề nan 

giải gây khó khăn cho các sân khấu XHH. Theo bà Phạm Phương Thảo23 (2019) trong 

Hội thảo Xu hướng vận động của Văn học, nghệ thuật tại Tp.HCM hiện nay và định 

hướng phát triển đã cho rằng điểm hạn chế đầu tiên phải kể đến đó là cơ sở vật chất: 

“Điểm nghẽn cần tháo gỡ ở đây có lẽ là cơ sở vật chất, nguồn lực và những cơ chế chính 

sách cần thiết” (Thành ủy Tp.HCM, 2019, tr.19). Vì lẽ đó trong thời gian trước mắt kịch 

nói XHH sẽ còn ra mắt những vở diễn với mức đầu tư kinh phí chỉ mang tính “vừa đủ”. 

- Duy trì được lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tâm huyết, giỏi nghề là bài toán khó 

khăn của các sân khấu kịch nói nói chung, bởi sự cạnh tranh với các loại hình nghệ thuật, 

giải trí khác. Riêng sân khấu kịch nói công lập việc tìm được những lãnh đạo có đủ khả 

                                                           
23 Nguyên phó bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tp.HCM 
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năng vực dậy sân khấu này và quy tụ lực lượng nghệ sĩ có tài, có tâm hiện nay để về với 

Nhà hát là điều khó khăn, bởi những vướng mắc về cơ chế. Về lâu dài, kịch nói công 

lập sẽ được đầu tư cả về cơ sở vật chất và nhân sự. Sân khấu XHH sẽ được quan tâm 

hơn và được nhận thêm các khoảng tiền tài trợ từ nhà nước, cũng như từ các nguồn lực 

khác. 

- Thời gian tới nền công nghiệp giải trí sẽ phát triển nhanh và mạnh hơn vì vậy 

kịch nói cũng phải chuyển mình để đáp ứng sự phát triển chung này. Bối cảnh toàn cầu 

hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 

cuộc cạnh tranh trong vấn đề đi tìm khán giả của kịch nói với các loại hình nghệ thuật, 

các phương thức giải trí khác như điện ảnh, truyền hình, mạng xã hội… tiếp tục là vấn 

đề nan giải cho những người làm kịch nói. Cơ hội nhiều, thách thức cũng lắm khi những 

người làm kịch nói phải đảm bảo rằng “Công nghiệp hóa sân khấu kịch nói đi đôi với 

việc hoàn thiện thị trường văn hóa” (Thành Ủy Tp.HCM, 2019, tr.143). 

4.2.2. Một số khuyến nghị 

4.2.2.1. Nhà nước tạo thuận lợi cho kịch nói XHH phát triển, đầu tư xứng tầm cho 

kịch nói công lập 

Một cơ chế với hành lang pháp lý đầy đủ, khoa học sẽ giúp cho kịch nói XHH 

phát huy thế mạnh của mình phát triển song hành cùng sân khấu công lập. Hành lang đó 

bao gồm các quy định, định hướng trong lĩnh vực nghệ thuật, tổ chức biểu diễn, chính 

sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ địa điểm biểu diễn (cho sân khấu XHH thuê các thiết chế nhà 

hát do nhà nước xây dựng với giá ưu đãi), chính sách tài trợ cho nghệ thuật. NSND Lê 

Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL- Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhận 

định: “Khó khăn lớn nhất đối với XHH vẫn là nguồn kinh phí và các thủ tục, chính sách 

phù hợp để các đơn vị này phát triển. Các đơn vị sân khấu vẫn mang tính chất đặc thù 

và có những khó khăn riêng…ngay cả đối với các sân khấu XHH làm ăn được ở phía 

Nam như Idecaf, Phú Nhuận…vẫn chỉ mang tính tự phát” (Thúy Hiền, 2010, tr.20-21). 

Tài trợ đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của nghệ thuật trong đó 

có Kịch nói. Nhà nước cần tăng cường tài trợ cho sân khấu XHH kể cả việc kêu gọi tài 

trợ từ nguồn của quốc tế. Bởi tài trợ cho nghệ thuật là một trong những giải pháp cho sự 

phát triển nghệ thuật ở Việt Nam. XHH kịch nói không có nghĩa là giao cho tư nhân 

toàn phần mà cần phải có sự định hướng, hỗ trợ, giúp sức từ các cơ quan nhà nước về 

nhiều mặt. 
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Sân khấu công lập mà cụ thể là Nhà hát kịch Thành phố phải là “bộ mặt” của 

nghệ thuật kịch nói ở Tp.HCM và Quốc gia cả về lực lượng nghệ sĩ, quy mô lẫn chất 

lượng nghệ thuật của các tác phẩm. Nhà nước cần phải đầu tư cho Nhà hát kịch Thành 

phố một nhà hát hiện đại, đúng nghĩa cả về không gian biểu diễn và các công năng liên 

quan, với trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ trong dàn dựng, 

biểu diễn, tổ chức khán giả. với hệ thống trang thiết bị biểu diễn của thời đại công nghệ 

4.0. Tạo điều kiện để cho nhà hát công lập tuyển chọn được những nhân sự đủ đức, đủ 

tài để quản lý nhà hát trong giai đoạn mới, cũng như các quyền lợi để thu hút nhân tài 

nghệ thuật cho nhà hát công lập. Nhà hát kịch Thành phố vẫn phải là nơi dàn dựng những 

vở diễn có tầm nhìn sâu sắc về cuộc sống đương đại; là nơi tập hợp những nghệ sĩ giỏi 

nghề; là nơi của những tác phẩm tầm cỡ có chất lượng nghệ thuật cao để đối thoại với 

sân khấu khu vực và trên thế giới. Theo NSND Trần Minh Ngọc: “Đầu tư cho Nhà hát 

kịch Thành phố là đơn vị công lập làm nhiệm vụ thực hiện đặt hàng của nhà nước, dùng 

nghệ thuật chuyên nghiệp đối trọng với sân khấu ngoài công lập vốn được tự do trong 

hoạt động. Nhà hát phải là tiếng nói chính thống của sân khấu nghiêm túc, chính luận. 

Để làm được những chức năng này, Nhà nước cần đầu tư lớn cho sân khấu của mình là 

sân khấu công lập” (Trần Minh Ngọc, 2012). Đồng quan điểm trên, phát biểu trong Hội 

thảo của Thành ủy Tp.HCM ngày 27/12/2019, tác giả Trần Yến Chi cho rằng “Đã đến 

lúc Thành phố phải đặt ra nhiệm vụ nhanh chóng xây dựng một Nhà hát kịch nói mang 

tầm cỡ Nhà hát quốc gia. Nhà hát không chạy theo doanh thu, không chạy theo người 

xem. Nhiệm vụ của nhà hát là đầu tư, xây dựng các vở kịch hay, loại hình kinh điển của 

trong nước và thế giới. Đội ngũ cán bộ không cần phải có số lượng cồng kềnh, “biên 

chế suốt đời”. Chỉ cần bộ phận phụ trách, lãnh đạo có tâm, có tầm, có ảnh hưởng và uy 

tín với anh chị em trong ngành” (Thành Ủy Tp.HCM, 2019, tr.144, 145).  

Cần đẩy mạnh kết nối để đưa các sân khấu kịch công lập và XHH tham gia những 

chuyến biểu diễn giao lưu, liên hoan nghệ thuật với các nước trong khu vực và thế giới. 

Đăng cai tổ chức các đợt Liên hoan, Hội thi sân khấu và kịch nói quốc tế tại Tp.HCM 

để các sân khấu có cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm với sân khấu nước ngoài. Thực 

tế là kịch nói phía Nam rất ít có cơ hội tham gia những liên hoan, hội diễn sân khấu quốc 

tế, điều này rất dễ làm cho sân khấu trở nên lạc hậu. Trong báo cáo hoạt động biểu diễn 

của Sở Văn hóa và Thể thao Tp.HCM từ năm 2017-2019 không có đơn vị kịch nói nào 

được tham gia trong các chương trình biểu diễn tại nước ngoài. 
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4.2.2.2. Phát triển số lượng và định hướng thị hiếu khán giả  

Sân khấu muốn tồn tại sân khấu phải có khán giả, khán giả muốn đi xem sân 

khấu, xem kịch nói thì khán giả phải hiểu biết cơ bản nhất về sân khấu và nghệ thuật.  

“Khán giả bao giờ cũng là mục đích duy nhất và tối thượng của sân khấu. Sân khấu với 

khán giả như cá với nước, cá ra khỏi nước cá không sống được” (Phạm Duy Khuê, 1998, 

tr.70). Ngày nay sân khấu kịch nói là một thành tố quan trọng không những chỉ đáp ứng 

nhu cầu giải trí của người dân mà còn là một phương tiện để nâng cao dân trí, nâng cao 

tính thẩm mỹ, giáo dục chân-thiện-mỹ cho con người. Và trên hết đó là một phương tiện 

hữu hiệu phản ánh nhanh chóng, kịp thời những vấn đề của xã hội, tuyên truyền những 

chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng con người mới trong 

giai đoạn hiện nay. Nhưng do chỉ tập trung chạy theo sau nhu cầu của khán giả mà phần 

nhiều các tác phẩm kịch hiện nay điều cố gắng làm sao để mang lại tiếng cười cho khán 

giả, từ đó có nhiều tiếng cười sinh học, dễ dãi, mang tính chọc cười nhiều hơn. Để có 

được tiếng cười thâm thúy, ý nhị là cả một sự cố gắng và rèn luyện của nghệ sĩ, sự nâng 

cao trình độ hiểu biết của người xem bằng cách tăng cường công tác đào tạo khán giả. 

Khán giả chỉ đến với sân khấu kịch khi họ đã hiểu về kịch rất rõ. 

So với các nước ở châu Âu đã có những giáo viên dạy kịch nói trong trường học 

cũng giống như các giáo viên dạy vẽ, dạy ca thì ở nước ta nói chung và Tp.HCM nói 

riêng điều này là chưa có. Đào tạo khán giả có nhiều cách trong đó cơ bản và chủ yếu 

nhất là trong trường học và tại các nhà hát. Vì vậy, cần phải phát triển sân khấu kịch 

một cách bền vững bằng cách giáo dục, đào tạo khán giả ngay từ khi họ là những học 

sinh bằng các chương trình sân khấu học đường và xa hơn là xây dựng nhà hát cho trẻ 

em. Bởi chân lý là muốn khán giả yêu nghệ thuật thì khán giả đó phải được giáo dục về 

nghệ thuật. Muốn đánh giá được một tác phẩm nghệ thuật, dù đơn giản nhất, trước hết 

phải hiểu nó. “Trên góc độ giao tiếp xã hội, mỗi tác phẩm nghệ thuật là một bản tin mà 

nghệ sĩ gửi gắm cho công chúng dưới hình thức một bộ mã (code) nào đó. Người nhận 

muốn hiểu được nội dung của bản tin, tối thiểu phải biết cách đọc được thứ ngôn ngữ đã 

được mã hóa đó (Nguyễn Phan Thọ, 1993, tr.73).  

Đưa sân khấu trong đó có kịch nói vào trong học đường cần được thực hiện có 

chiến lược lâu dài. Việc này không chỉ giáo dục cho học sinh hiểu về nghệ thuật mà còn 

góp phần đi tìm khán giả cho kịch nói và sân khấu trong tương lai. Tp.HCM hiện nay 

có khoảng 1,71 triệu học sinh (từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 
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thông, chưa tính hệ giáo dục thường xuyên) đây là cơ hội để đẩy mạnh công tác đào tạo 

khán giả bằng các chương trình đưa kịch nói vào trường học hoặc đưa học sinh đến với 

nhà hát. Vấn đề nghiên cứu thị hiếu thị hiếu thẩm mỹ của công chúng là vấn đề phức 

tạp trong công tác nghiên cứu văn hóa, văn nghệ trên địa bàn Tp.HCM. Giáo dục cảm 

thụ nghệ thuật cho trẻ em là giải pháp căn cơ nhất nhưng cũng khó khăn nhất và lâu dài 

nhất để tạo nên những khán giả cho kịch nói cũng như cho nền nghệ thuật của Thành 

phố. Giải pháp này vừa chuẩn bị đối tượng hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật có tri thức, 

có nền tảng vững chắc để sàng lọc, tiếp thu văn hóa, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng 

những chủ thể sáng tạo văn học nghệ thuật có tài năng, có bản lĩnh, có “nền” văn hóa 

vững vàng (Thành ủy Tp.HCM, 2019, tr.74). Định hướng thị hiếu khán giả xem kịch 

không chỉ đào tạo những kiến thức về kịch, hiểu và phân tích được những giá trị nghệ 

thuật tổng hợp của kịch mà còn đào tạo cả văn hóa xem kịch cho công chúng. 

4.2.2.3. Đào tạo nâng cao kỹ năng, gắn với trang bị kiến thức văn hóa nghệ thuật 

truyền thống Nam Bộ cho đội ngũ sáng tạo  

Những nhân tố quan trọng nhất trong việc tạo dựng nên một nền sân khấu nói 

chung và kịch nói nói riêng ngoài khán giả thì đó còn là các thành phần nghệ sĩ sáng 

tạo. Theo Huỳnh Quốc Thắng: “để có những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng, có hoạt 

động và đời sống nghệ thuật phát triển, không thể khác là phải bắt đầu từ việc cần phải 

có đội ngũ văn nghệ sĩ tài năng” (Thành ủy Tp.HCM, 2019, tr.319). Dù Tp.HCM đã trở 

thành một trung tâm đào tạo đại học cho ngành sân khấu phía Nam, nhưng do tình trạng 

thiếu hụt giảng viên giỏi thực hành lẫn lý thuyết, có tâm huyết với công tác đào tạo đã 

dẫn đến đầu ra của các ngành: đạo diễn, diễn viên còn yếu. Việc đào tạo các chuyên 

ngành: biên kịch, lý luận phê bình, họa sĩ thiết kế sân khấu, âm nhạc sân khấu...dường 

như vắng bóng, nếu có cũng không thật sự ổn định. Yếu tố văn hóa Nam Bộ chưa được 

đưa vào trong các nội dung giảng dạy một cách hợp lý. 

Diễn viên là trung tâm của sân khấu, khán giả cảm nhận tác phẩm thông qua hình 

tượng nhân vật mà người diễn viên đảm nhận. Chỉ với những diễn viên có tài, có tâm, 

có hiểu biết nhất định về văn hóa dân tộc và các lĩnh vực xã hội mới có đủ khả năng 

chuyển hóa những thông điệp ẩn chứa bên trong mỗi tác phẩm đến với công chúng. “Sân 

khấu trước hết là nghệ thuật biểu diễn của diễn viên, diễn viên là “ông hoàng”, “bà chúa” 

trên sân khấu, mà không có những thành phần trung tâm này, thì không thể nào thực 

hiện được những ý đồ của tác giả kịch bản, của đạo diễn…” (Viện Sân khấu, 1987, tr.8). 
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Việc đào tạo diễn viên hiện nay tại các trường về nghệ thuật đang còn nhiều bất cập vì 

đào tạo đại học diễn viên thì phải là thạc sĩ diễn viên mà đất nước ta chưa đào tạo thạc 

sĩ diễn viên, có bằng thạc sĩ chuyên ngành tương ứng thì lại không có kỹ năng về diễn 

xuất, hay có danh hiệu NSƯT mới dạy được đại học diễn viên thì lại không vững về lý 

luận. Cần tạo cơ chế thoáng cho việc đào tạo loại hình nghệ thuật đặc thù này thì mới 

tìm được những giảng viên giỏi bên cạnh đó các giảng viên giỏi nghề thì cũng cần phải 

nâng cao khả năng lý luận và phương pháp sư phạm của mình.  

Kịch nói của Thành phố còn thiếu “đội ngũ tác giả chuyên nghiệp, có bản lĩnh, 

có dũng cảm đi trước công chúng mạnh dạn trả lời những băn khoăn của thời đại, nêu 

lên những tấm gương, dự báo những nguy cơ của xã hội. Những tác giả xông xáo vào 

những lĩnh vực mũi nhọn của đời sống hiện đại, khắc họa tính cách tiêu biểu của con 

người hôm nay” (Trần Minh Ngọc, 2012, tr.5). Việc chuyển thể các tác phẩm văn học 

cũng là một phương án tốt trong thời gian trước mắt hiện nay, tuy nhiên cần phải lựa 

chọn tác phẩm dựa trên nhu cầu và đối tượng khán giả của từng nhà hát. Kịch nói phải 

là mũi nhọn trong việc phản phản ánh xã hội đương thời, khi sáng tác kịch bản tác giả 

phải có những trải nghiệm với chính cuộc sống mà họ đang sống, khán giả cũng cần 

xem những gì đang và sẽ diễn ra chung quanh họ. Trần Trí Trắc đã viết: “Sân khấu-loại 

hình kỳ diệu. Con người sáng tạo ra sân khấu đâu phải chỉ làm tấm gương phản chiếu 

cuộc đời để mình chiêm ngưỡng mà còn là cuốn sách giáo khoa vĩ đại về đời sống của 

mình” (Viện sân khấu, 1987, tr.12). Thế nhưng đào tạo tác giả còn nhiều bất cập, như 

đào tạo biên kịch sân khấu tại trường Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM luôn bấp bênh, hiện 

nay cũng không còn tuyển sinh nữa. Một vài trường đại học, các đơn vị tư nhân cũng có 

các lớp đào tạo viết kịch bản nhưng kết quả là không đáng kể. Hội sân khấu cần tổ chức 

các lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho đội ngũ tác giả một cách thực chất. Cần tổ chức 

cho các tác giả những chuyến đi thực tế về các vùng, các địa phương Nam Bộ, và đến 

những nơi có nhiều dân nhập cư đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM. Ngoài việc 

nâng cấp công tác đào tạo đạo diễn tại các trường nghệ thuật thì cần phải tăng cường 

hợp tác quốc tế, đưa các đạo diễn trẻ có tiềm năng tham gia các lớp học, khóa học ở các 

nước có nền sân khấu tiên tiến hoặc mời các đạo diễn quốc tế đến Tp.HCM để mở các 

lớp đào tạo một cách chính thống. Công tác đào tạo họa sĩ, thiết kế sân khấu, âm nhạc 

hiện nay cũng cần được đa dạng hóa nguồn lực, phương thức đào tạo. 
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Cần có sự liên kết trong đào tạo các chuyên ngành đặc thù giữa các trường nghệ 

thuật như thiết kế mỹ thuật sân khấu, âm nhạc sân khấu, biên kịch sân khấu, kể cả diễn 

viên và đạo diễn. Bởi lẽ, nghệ thuật sân khấu trong đó có kịch nói là một loại hình nghệ 

thuật tổng hợp, tuy nhiên các thành phần chính làm nên kịch nói hiện nay vẫn đang được 

đào tạo một cách riêng lẻ. Về ý kiến này, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một vài giải pháp: 

Nên có sự kết hợp giữa trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh và Cao đẳng Văn hóa 

nghệ thuật Tp.HCM với các trường như: với trường Đại học Mỹ thuật để đào tạo ngành 

Thiết kế mỹ thuật sân khấu (thiết kế cảnh trí, phục trang, hóa trang, đạo cụ…); kết hợp 

với Nhạc viện Tp.HCM để đào tạo ngành Âm nhạc sân khấu; với Khoa Ngữ văn trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để đào tạo tác giả (biên kịch) hoặc những môn 

về văn học kịch cho đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ…. Và với phương thức liên kết 

này, các thành phần nghệ sĩ nói chung cũng phải được học các ngành học này với số tín 

chỉ phù hợp với chương trình đào tạo của từng chuyên ngành. Kết hợp với các trường 

chuyên về khoa học công nghệ để đào tạo và nâng cấp chất lượng chuyên môn của nhân 

viên kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, màn hình… để kịp thời tiếp cận với các phương tiện 

công nghệ biểu diễn mới. 

Là một đạo diễn từng được đào tạo ở nước ngoài, nguyên là hiệu trưởng một cơ 

sở đào tạo chính quy, đạo diễn C.L.H cho rằng, giá trị của yếu tố truyền thống trong 

kịch nói Tp.HCM sẽ làm phong phú kịch nói Việt Nam, cùng một vở diễn nhưng hai 

phong cách dựng và diễn khác nhau:  

“Xem một vở diễn trên sân khấu sẽ biết ngay đó là kịch của Tp.HCM hay 

của Miền Bắc. Nhờ yếu tố truyền thống mà kịch nói Tp.HCM nói riêng và 

kịch nói Việt Nam nói chung có thể mang lại những sự thích thú cho khán 

giả phương Tây, bởi cách biểu đạt của nó” (PL1 (14)).  

Sân khấu kịch nói Tp.HCM có những thành công nhất định bởi nó mang đậm 

những đặc điểm văn hóa Nam Bộ. Chính vì vậy trong đào tạo diễn viên, tác giả, đạo 

diễn, họa sĩ, nhạc sĩ…cần bổ sung một số lượng tín chỉ nhất định để cung cấp những 

kiến thức về văn hóa Nam Bộ, về các loại hình nghệ thuật truyền thống phương Nam 

(đờn ca tài tử, bài bản dân ca, hò vè), hay sân khấu truyền thống Nam Bộ như: Hát bội, 

Cải lương có như vậy sẽ góp phần làm đậm nét thêm “chất” Nam Bộ trong kịch nói ở 

Tp.HCM. Từng trải nghiệm với môi trường nghệ thuật sân khấu quốc tế, đạo diễn C.L.H 

cho rằng:  
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“Không những diễn viên mà cả những người làm đạo diễn, tác giả, họa sĩ, 

nhạc sĩ…của kịch nói cũng nên được đào tạo về nghệ thuật truyền thống 

như Hát Bội, Cải lương điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho họ sau này khi 

làm nghề. Đây cũng chính là những nhân tố làm nên sự khác biệt của kịch 

nói ở Tp.HCM với kịch nói nơi khác, đặc biệt nếu có giao lưu với quốc tế 

thì chúng ta cũng có thế mạnh riêng” (PL1, (14)). 

Có thể thấy hiện nay khán giả đang lựa chọn xem những vở kịch có hoàn cảnh, 

bối cảnh ra đời ở vùng Nam Bộ, tuy nhiên một số vở diễn về hình thức trang trí, âm nhạc 

hay lý lịch nhân vật vẫn còn chung chung, chưa có điểm nhấn riêng. Chúng tôi khuyến 

khích việc điều kiện cho đội ngũ sáng tạo có những trải nghiệm thực tế đến các địa 

phương ở Nam Bộ.  

Nhân lực quản lý các nhà hát cũng cần được đào tạo bài bản hơn. Thoát thai từ 

truyền thống làm bầu sô trước đây của những ông/bà chủ gánh hát sân khấu Nam Bộ, 

các doanh nhân văn hóa của sân khấu XHH ngày nay phần lớn là các nghệ sĩ, nên kinh 

nghiệm trong điều hành một doanh nghiệp sẽ có nhiều hạn chế. Vì vậy họ cần được bổ 

sung các kiến thức về điều hành, quản lý, về marketing, xin tài trợ, phát triển khán giả, 

và công nghệ để có thể phát triển doanh nghiệp sân khấu một cách bền vững. Nhà hát 

kịch công lập thì cần loại bỏ việc điều “cán bộ biên chế nhà nước” về làm lãnh đạo, thay 

vào đó có thể cho thi tuyển các chức danh giám đốc, phó giám đốc kinh doanh, tổ chức 

biểu diễn… trên cơ sở có kiến thức và kỹ năng hoạt động nghệ thuật để có thể tìm được 

người có năng lực phù hợp cho các công việc chuyên trách. 

4.2.2.4. Tạo dựng phong cách đặc thù cho mỗi sân khấu kịch nói  

Kịch nói phải được phát triển với nhiều hình thức khác nhau, sân khấu nhỏ và 

sân khấu lớn cần phải song hành trong quá trình phát triển đó. Sân khấu nhỏ với lối diễn 

tinh tế của diễn viên và những thủ pháp dàn dựng, biểu diễn, sáng tác phải mang chất 

thể nghiệm rõ nét, tìm ra cái mới cho kịch nói để cung cấp cho sân khấu lớn những vấn 

đề đã được thể nghiệm. Sân khấu lớn phải đầy đủ về cơ sở vật chất kỹ thuật, lực lượng 

nghệ sĩ hùng hậu, sáng tạo nên những vở diễn có chất lượng nghệ thuật cao và mang 

tính định hướng. 

Đã từng có một thời mà mỗi nhà hát dường như đã mang cho mình một phong 

cách riêng, một Việt Anh đã làm cho 5B khác với Thành Lộc, Hữu Châu trên Idecaf, 

khác với Thành Hội và Ái Như trên Hoàng Thái Thanh, và khác với Đàm Loan, Tấn 
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Thành trên sân khấu Nhà hát kịch Thành phố. Thế nhưng gần đây phong cách đó đã phai 

nhạt dần, các vở diễn trên sân khấu gần giống nhau cả về đề tài, nội dung, cách dàn 

dựng, biểu diễn, trang trí, âm nhạc. Có một thực tế đáng lo ngại là nhiều mảng miếng 

diễn ở sân khấu này cũng có ở trên sân khấu kia và ngược lại. Sự trùng lắp trong kịch 

bản hoặc ý tưởng sáng tạo sẽ làm cho sân khấu mất dần bản sắc riêng của từng nhà hát. 

Thậm chí có một số diễn viên chạy sô vài sân khấu khác nhau, điều này sẽ làm cho khán 

giả nhận thấy các sân khấu không có sự khác biệt là bao nhiêu, sự “na ná” giống nhau 

này dễ khiến cho khán giả bội thực và nhàm chán. Vì vậy, mỗi đơn vị cần tổ chức điều 

tra, khảo sát bằng nhiều cách để xác định rõ đối tượng khán giả của riêng mình để từ đó 

tạo cho sân khấu một phong cách, bản sắc riêng riêng từ khâu chọn kịch bản, đạo diễn, 

diễn viên đến phong cách nghệ thuật.  

Trong dàn dựng và biểu diễn các sân khấu cần tiếp tục phát huy việc kết hợp 

những yếu tố ưu việt của sân khấu truyền thống Nam Bộ vào trong kịch nói một cách 

hợp lý, cần mạnh dạn đột phá, bởi đây chính là yếu tố làm nên bản sắc và sự hấp dẫn 

của kịch nói ở Tp.HCM thời gian qua. Theo Đình Quang (2005) Stanislavski cho rằng 

thể hệ của mình chỉ thật sự có giá trị với các dân tộc, khi họ biết kết hợp thể hệ đó với 

đặc điểm phong cách nghệ thuật của dân tộc mình. Kịch nói Việt Nam (trong đó có kịch 

nói ở Tp.HCM) muốn thật sự có màu sắc Việt Nam cả về nội dung lẫn phong cách diễn 

xuất, không có con đường nào khác là nhìn thẳng vào sân khấu dân tộc để tìm lấy những 

tinh hoa cho mình (tr.155). Sân khấu hiện nay không chỉ có trường phái của Stanislavski 

mà còn có Bertolt Brecht, kịch đương đại của Anh - Mỹ và Châu âu đòi hỏi các nghệ sĩ 

cần nghiên cứu cách kể chuyện của sân khấu dân tộc để tìm cho mình một hình thức kể 

chuyện khác lạ hơn là cách kể tả thực hoặc giống như thực hiện nay. Đẩy mạnh việc thể 

nghiệm những hình thức dàn dựng, biểu diễn mới để từng bước tiếp cận và định hướng 

khán giả trong giai đoạn hiện nay.  

Bên cạnh kịch bản, đạo diễn, diễn viên thì vấn đề mỹ thuật sân khấu, âm nhạc, 

trang phục, đạo cụ…cũng cần phải được đầu tư kinh phí, nâng cao chất lượng nghệ 

thuật. Văn hóa của khán giả Nam Bộ - Tp.HCM là đi “xem hát”, “đi coi hát”, vì vậy 

hình thức của vở diễn rất quan trọng. Sân khấu nhỏ cũng không thể cứ dựa vào thủ pháp 

ước lệ để rồi ngày càng nghèo nàn trong hình thức dàn dựng và biểu diễn của mình, bởi 

vì ước lệ không có nghĩa là nghèo nàn và xưa cũ nên cần có những bức phá mới tại các 

sàn diễn này.  
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Bên cạnh Nhà hát kịch công lập được đầu tư đúng nghĩa, một Nhà hát sân khấu 

nhỏ với các thể nghiệm nghệ thuật bài bản, chuyên nghiệp thì Tp.HCM cũng cần lắm 

một nhà hát hài kịch với phong cách mới lạ, đậm chất Nam Bộ, tất cả kết hợp với những 

sân khấu XHH khác sẽ góp phần làm phong phú kịch nói ở Tp.HCM. 

4.2.2.5. Đẩy mạnh công tác lý luận phê bình  

Để cho sân khấu nói riêng và nghệ thuật nói chung, muốn phát triển lâu dài, bền 

vững thì vai trò của công tác lý luận phê bình là rất quan trọng. Một đội ngũ lý luận phê 

bình được đào tạo chất lượng sẽ có những bài viết giúp cho khán giả hiểu được, thẩm 

định được những giá trị nghệ thuật trong từng tác phẩm, từ đó tác động đến nhu cầu của 

họ. Đây cũng là con đường ngắn nhất để đào tạo khán giả. Ngày nay nền điện ảnh và 

sân khấu thế giới vai trò của lý luận phê bình vẫn còn đó những giá trị trong việc định 

hướng dư luận và đánh giá  đúng giá trị của tác phẩm. Như đã trình bày, tại Sài Gòn tờ 

báo Sân khấu đầu tiên đã ra đời vào năm 1907, trong chiến tranh (1966) thì tờ Tín Văn 

(của Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật) và tờ báo Sân khấu (tiếng nói của Hội nghệ sĩ 

sân khấu Miền Nam) cũng đã ra đời; Tạp chí Sân khấu Tp.HCM được thành lập 1988, 

đã chứng tỏ vai trò quan trọng của công tác lý luận phê bình (Nhiều tác giả, 2015, tr.22-

23, 426). Thế nhưng đến năm 2019 thì tờ báo Sân khấu Tp.HCM đã ngừng xuất bản. 

Ngoại trừ số ít nhà báo, phóng viên có tâm, có tầm, có khả năng lý luận về kịch nói thì 

hiện nay (vì nhiều lý do) phần lớn những bài viết về là dạng thông tin về vở diễn chứ 

thực sự chưa có nhiều những bài viết mang tính chất học thuật lý luận phê bình. Trang 

bị những kiến thức sân khấu nói chung và kịch nói cho một số phóng viên cũng là điều 

cần làm để nâng cao chất lượng đội ngũ lý luận phê bình. Bởi ngày nay có thể thấy 

dường như cứ phóng viên văn hóa nghệ thuật, hoặc thậm chí cứ là phóng viên thì có thể 

viết về kịch nói? Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho lực lượng 

phóng viên viết về nghệ thuật nói chung, kịch nói. Khoa báo chí ở các trường Đại học, 

Cao Đẳng nên kết hợp với các trường nghệ thuật trong việc đào tạo những học phần 

chuyên ngành về sân khấu dành cho các phóng viên sân khấu tương lai. 

Cần gầy dựng lại không khí học thuật, phục hồi nhanh chóng các hoạt động lý 

luận phê bình sân khấu, xác lập lại những giá trị thẩm mỹ mới, mở rộng thông tin và các 

quan hệ giao lưu trao đổi văn hóa với các nước khu vực và thế giới. Tìm những phương 

cách mới để cập nhật thông tin đối với sân khấu nhất là thông qua các cuộc giao lưu, tọa 

đàm, hội thảo trong nước và quốc tế. Phục hồi và nâng cấp hoạt động của Tạp chí Sân 
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khấu Tp.HCM bằng hình thức báo điện tử trở thành nơi trao đổi bàn luận về học thuật 

chứ không chỉ là bản tin. Đẩy mạnh công tác lý luận phê bình, đào tạo, nâng cao trình 

độ cho những người làm phê bình chuyên nghiệp. Những người này phải đủ bản lĩnh 

chính trị, am hiểu nghệ thuật sâu sắc, với cái nhìn khắt khe, sắc sảo vạch đường chỉ lối 

cho những non yếu, những sai sót của quá trình hình thành tác phẩm sân khấu. Theo 

Dương Thị Liên Chi24 đời sống văn hóa nghệ thuật thiếu vắng những tiếng nói phê bình 

trách nhiệm, thuyết phục, thấu tình đạt lý. Do đó “hoạt động phê bình và đội ngũ phê 

bình cần được tổ chức lại, trước hết tạo không khí tìm tòi sáng tạo, cởi mở, cùng xây 

dựng tinh thần đối thoại, tranh luận dân chủ, bình đẳng và nghiêm túc về mọi vấn đề” 

(Thành ủy Tp.HCM, 2019, tr.107,111). Sự dẫn đường của hệ thống lý luận phê bình tiên 

tiến, với những nghệ sĩ tài năng, tâm huyết, yêu nghề, nghệ thuật kịch nói ở Tp.HCM sẽ 

có đủ phương tiện, đủ bản lĩnh, chủ động đối thoại với sân khấu thế giới. 

4.2.2.6. Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong dàn dựng và tổ chức biểu 

diễn 

Với văn hóa Nam Bộ, khán giả xem kịch nói ở Tp.HCM luôn luôn đòi hỏi sân 

khấu phải mới lạ, hiện đại. Vì vậy, các nhà hát cần ứng dụng những thành tựu khoa học 

kỹ thuật của thời đại công nghệ 4.0 và những thành tựu của các loại hình nghệ thuật 

khác một cách hợp lý để ứng dụng vào trong việc dàn dựng, biểu diễn, thiết kế mỹ 

thuật,…làm cho kịch nói hấp dẫn hơn, phù hợp với nhu cầu lựa chọn của công chúng. 

Thế mạnh của kịch nói ở Tp.HCM là lực lượng đạo diễn, diễn viên có tâm, có nghề, có 

học, kết hợp với tính năng động, sáng tạo của người phương Nam nên cần mạnh dạn tìm 

những phương thức thể hiện mới, đột phá cho kịch nói thành phố trong giai đoạn mới 

kể cả sân khấu nhỏ và sân khấu lớn. 

Các sân khấu cần đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ trong công tác marketing, 

cần có chiến lược nghiên cứu khán giả nhằm xác định phân khúc khách hàng thật rõ 

ràng, từ đó sẽ tập trung dàn dựng những vở diễn theo đúng nhu cầu và sự lựa chọn của 

đối tượng khán giả mà sân khấu hướng tới. Giữ được khán giả thân thuộc và đồng thời 

mở rộng thị phần khán giả là việc mà các sân khấu kịch nói cần phải làm ngay trong giai 

đoạn này. Đẩy mạnh việc chăm sóc khách hàng bằng các đêm diễn đặc biệt để tri ân, ưu 

đãi vé, hoặc thư mời tham dự những sự kiện đặc biệt của sân khấu. Các sân khấu kịch ở 

                                                           
24 Nhà báo, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Tp.HCM. Nguyên thư ký 

tòa soạn báo Sân khấu Tp.HCM. 
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Tp.HCM hiện nay dường như không quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu và bản 

sắc thông qua “tuyên ngôn nghệ thuật”. Vì vậy cần phải xây dựng và ổn định hệ thống 

nhận diện thương hiệu bao gồm: logo, tuyên ngôn nghệ thuật (slogan), màu sắc trong in 

ấn quảng cáo…sao cho thuần nhất, ấn tượng. Thương hiệu nào thì sản phẩm ấy chính vì 

vậy các nhà hát cần chú trọng công tác này. Các nhà hát hiện đại trên thế giới đều có hệ 

thống nhận diện riêng và luôn duy trì ổn định suốt một thời gian dài. 

Thời buổi toàn cầu hóa, các sân khấu kịch tại Tp.HCM cần ứng dụng khoa học 

công nghệ với mạng lưới thông tin toàn cầu để chủ động xin tài trợ từ các tổ chức quốc 

tế như viện Goethe (Đức), Sida (Thụy Điển), Ford (Anh), ITI (Hiệp hội sân khấu Quốc 

Tế)… Bên cạnh đó các sân khấu kịch cũng cần phải chủ động kết nối với phần còn lại 

của thế giới để có thể tham gia vào những đợt liên hoan, tập huấn sân khấu quốc tế để 

tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình trong việc ứng dụng công nghệ mới. 

Tp.HCM là một thành phố năng động, là nơi sớm du nhập, xuất hiện những trào 

lưu văn hóa nghệ thuật thế giới vào Việt Nam. Vì vậy, các nhà hát cần tích cực ứng dụng 

thành quả của công nghệ hiện đại vào trong công tác marketing, quảng cáo, giới thiệu 

vở diễn và bán vé. Trang website, kênh youtube, fanpage…của các đơn vị sân khấu cần 

phải đẹp, ấn tượng, cập nhật thường xuyên lịch diễn, lịch hoạt động của các nghệ sĩ 

trong nhà hát, thành lập câu lạc bộ những người yêu thích sân khấu kịch của riêng 

mình...nhất là câu lạc bộ những người trẻ yêu thích kịch nói. 

4.2.2.7. Xây dựng chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút nhân tài 

Tp.HCM là một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước, gần đây chính phủ 

đã có những chính sách đặc thù để thúc đẩy kinh tế phát triển, vì vậy trong lĩnh vực văn 

hóa, nghệ thuật cũng cần có những chính sách đặc thù tương xứng. Đó là chính sách 

khen thưởng kịp thời với những tác phẩm có giá trị, với các nghệ sĩ có những đóng góp 

tích cực cho sân khấu. Hội sân khấu và các đơn vị có liên quan cần chấn chỉnh và thay 

đổi cách tổ chức các đợt sáng tác kịch bản sân khấu trong đó có kịch nói. Tác phẩm 

tham dự trại sáng tác này phải đi vào thực chất, phải được định hướng để đến được với 

các sân khấu kịch bằng tác phẩm trên sàn diễn. Đẩy mạnh vai trò của Hội sân khấu với 

vai trò là Hội nghề nghiệp đích thực của nghệ sĩ chứ không phải đơn vị làm “hành chánh” 

đơn thuần. Hội là nơi tư vấn chuyên môn cho các sân khấu, đặc biệt là trong việc định 

hướng chất lượng cho các lớp dạy học ngắn hạn về sáng tác, diễn xuất giúp cho các sân 

khấu. Phát huy thế mạnh liên kết với các Hội sân khấu, các tổ chức quốc tế để đẩy mạnh 
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việc đào tạo lực lượng sáng tạo cho sân khấu. Hội chuyên ngành cần chăm lo các khâu 

về chất lượng nghệ thuật.  

Riêng đối với các sân khấu cần phát huy việc “giữ chân” được diễn viên giỏi 

nghề đồng thời cần có biện pháp để tạo điều kiện cho lực lượng diễn viên kế thừa phát 

triển. Đối với diễn viên trẻ, diễn viên mới ra trường, các sân khấu cần tiếp tục đào tạo, 

nâng cao cho phù hợp với phong cách của mỗi sân khấu. Kết hợp với Đài truyền hình 

Tp.HCM và các tỉnh lân cận tổ chức các đợt thực tế sáng tác, các cuộc thi sáng tác kịch 

bản, diễn viên, đạo diễn và đây chính là nơi tạo “đất” thực hành nghề nghiệp, cũng như 

phát hiện các tài năng mới. 

Tăng cường các chính sách đãi ngộ cho lực lượng nghệ sĩ nhằm tuyển dụng và 

giữ chân người tài trong nhà hát công lập. Việc kiểm duyệt các vở diễn cũng cần chặt 

chẽ và hợp lý trong chuyên môn của Hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Việc Hội đồng nghệ thuật yêu cầu các sân khấu phải cắt, chỉnh sửa nội dung các vở kịch 

theo ý kiến chủ quan của các thành viên đã làm các sân khấu không còn quan tâm đến 

việc dàn dựng kịch lịch sử, hay đề cập đến những vấn đề nóng của xã hội như: chống 

tham nhũng, hay sự tha hóa, biến chất của cán bộ nhà nước…Hội đồng nghệ thuật cần 

đảm bảo đầy đủ các thành phần, là những: nhà quản lý, đạo diễn, tác giả, nhạc sĩ, họa 

sỹ, lý luận phê bình đủ uy tín để góp phần định hướng cho kịch nói Tp.HCM. 

Tạo điều kiện và khuyến khích các nghệ sĩ sân khấu người Việt Nam ở nước 

ngoài về cộng tác. Ở nước ta hiện nay đã dần hình thành một dòng văn học, nghệ thuật 

Việt Kiều, phần lớn trong số đó định cư ở Mỹ, Canada, và châu Âu là những nơi có nền 

văn hóa nghệ thuật phát triển. Trong lĩnh vực điện ảnh, đã có các tác phẩm điện ảnh ăn 

khách, tạo được tiếng vang khi tham dự nhiều liên hoan điện ảnh quốc tế trong thời gian 

gần đây phần lớn là từ các đạo diễn Việt kiều. Trong khi đó với sân khấu kịch nói thì 

hiện nay số lượng các đạo diễn về nước cộng tác không nhiều. Là một thành phố với 

văn hóa “mở”, “động”, “linh hoạt” nên việc thu hút nhân tài từ các nước có nền công 

nghiệp giải trí phát triển sẽ giúp kịch nói nhanh chóng tiếp cận với sự tiến bộ của thế 

giới. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 4  

Dưới những tác động của văn hóa Nam Bộ, kịch nói ở Tp.HCM đã đạt được 

những thành tựu đáng kể, trong đó đáng chú ý nhất đó là mô hình sân khấu XHH. Sân 

khấu kịch nói XHH đã thực sự trở thành bộ mặt của kịch nói Tp.HCM, là niềm tự hào 

trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật của Thành phố trong suốt thời gian qua. Với sự 

nhạy bén với thị trường của các nhà quản lý (các ông/bà bầu) của các đơn vị kịch nói 

XHH đã quy tụ, đào tạo và góp phần tạo nên “tên tuổi” của một lực lượng nghệ sĩ sáng 

tạo (tác giả, đạo diễn, diễn viên, họa sĩ…) thành danh cho thành phố. Từ ảnh hưởng của 

các đặc điểm văn hóa Nam Bộ mà kịch nói ở Tp.HCM mang nhiều phong cách nghệ 

thuật khác nhau, các sân khấu đã tạo nên bản sắc cho riêng mình và thu hút một lực 

lượng đông đảo khán giả yêu kịch nói trong đó đa phần là giới trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh 

những ảnh hưởng tích cực thì đặc điểm văn hóa Nam Bộ cũng đã mang lại những ảnh 

hưởng bất lợi cho kịch nói. Thời gian gần đây khán giả đến với sân khấu kịch nói ngày 

càng ít và sự phát triển của kịch nói rất đáng báo động. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng 

này, trong đó có những lý do chính như: cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, 

chất lượng nghệ thuật các vở diễn ngày càng kém; một số vở diễn chạy theo thị hiếu đơn 

thuần của một bộ phận khán giả mà thiếu sự định hướng; các sân khấu dần đánh mất 

bản sắc vốn có của mình… trong khi các phương tiện giải trí khác đang ngày càng phát 

triển. 

Với bối cảnh văn hóa hiện nay, khi nền công nghiệp giải trí đang phát triển từng 

ngày thì nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của khán giả cũng đã thay đổi. Cuộc cạnh tranh 

về khán giả của kịch nói công lập và kịch nói XHH, cũng như giữa kịch nói với các loại 

hình giải trí khác sẽ trở nên phức tạp hơn. Để tồn tại và phát triển thời gian tới kịch nói 

ở Tp.HCM sẽ phải nâng cấp các vở diễn cả về quy mô lẫn chất lượng nghệ thuật. Để thu 

hút khán giả, nhiều vở kịch mang những đặc điểm đời sống văn hóa Nam Bộ, cũng như 

thể loại hài kịch sẽ được dàn dựng nhiều hơn. Để phát triển kịch nói ở Tp.HCM cần phải 

có những giải pháp kịp thời, đáng chú ý là các nhóm giải pháp chính: đầu tư xứng tầm 

cho kịch nói công lập và có các chính sách hỗ trợ tương xứng cho sân khấu XHH; chú 

trọng công tác định hướng thẩm mỹ cho khán giả, nhất là khán giả trẻ; chú trọng công 

tác đào tạo nói chung và tăng cường đào tạo văn hóa nghệ thuật truyền thống Nam Bộ 

cho lực lượng sáng tạo tại các trường nghệ thuật; thu hút các nghệ sĩ Việt kiều thành 

danh, đãi ngộ nhân tài và tăng cường sự giao lưu quốc tế; đẩy mạnh công tác lý luận phê 
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bình. Các sân khấu kịch cần nhanh chóng ứng dụng những công nghệ mới trong sáng 

tạo và tổ chức biểu diễn, tạo và giữ vững phong cách của riêng mình nhất là bản sắc kịch 

Nam Bộ để thu hút khán giả để phát triển bền vững hơn. 
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KẾT LUẬN 

Dựa trên khung lý thuyết của “Lý thuyết Vùng văn hóa”, “Lý thuyết Lựa chọn duy 

lý”, “Lý thuyết Tiếp biến văn hóa”, sau khi nghiên cứu trên thực tiễn diễn trình hình 

thành, phát triển của kịch nói ở Tp.HCM, công trình rút ra được các kết luận sau:  

1. Kịch nói, một loại hình nghệ thuật sân khấu dùng ngôn ngữ đối thoại và hành 

động để phản ánh hiện thực xã hội qua lăng kính chủ quan và tài năng của nghệ sĩ. Kịch 

nói ra đời ở phương Tây từ thời cổ đại, đến thời hiện đại thì nó đã được chuẩn hóa và 

quốc tế hóa. Với khả năng thích ứng nhạy bén với thực tiễn xã hội đã giúp cho nghệ 

thuật kịch nói dễ dàng du nhập vào các quốc gia khác trên thế giới, nhất là những quốc 

gia có những tiếp xúc với văn hóa châu Âu trong đó có Việt Nam. Sự kiện người Pháp 

đem kịch nói đến công diễn tại Sài Gòn vào năm 1863 được xem là dấu ấn khởi đầu của 

loại hình nghệ thuật này ở vùng đất phương Nam. Trên 155 năm có mặt và phát triển 

trên vùng đất mới Sài Gòn - Tp.HCM, đến nay kịch nói đã trở thành một thể loại sân 

khấu được nhiều khán giả yêu thích. Trên vùng đất từng là độc tôn của nghệ thuật Cải 

lương, kịch nói đã dần dần chiếm ưu thế về số lượng sàn diễn, số lượng khán giả và số 

lượng vở diễn. Nói cách khác, bản chất năng động, cởi mở của người Việt ở Nam Bộ 

nói chung, người Việt ở Sài Gòn - Tp.HCM nói riêng đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

nghệ thuật kịch nói dù có nguồn gốc từ phương Tây nhưng đã nhanh chóng bén rễ, sinh 

sôi và phát triển.  

2. Từ khi hình thành cho đến 1975 là giai đoạn kịch nói ở Sài Gòn phát triển còn 

manh mún, tự phát, chưa có định hướng về nghệ thuật. Đây là giai đoạn hoạt động sôi 

nổi của các ban thoại kịch có lúc lên đến 30 ban nhưng chủ yếu là kịch ngắn, diễn chung 

trong các chương trình đại nhạc hội, các chương trình phát thanh - truyền hình, là tiết 

mục phụ diễn cho các chương trình Cải lương, số xổ kiến thiết hoặc trước khi chiếu 

phim. Những năm đầu của thập niên 1960 vở kịch dài đầu tiên mới chính thức ra mắt 

công chúng, vở do đoàn kịch Kim Cương biểu diễn và đã để lại dấu ấn nhiều nhất trong 

giai đoạn này cả về chất lượng nghệ thuật, phong cách biểu diễn và hình thức tổ chức 

quản lý. Sau 30/4/1975, kịch nói ở Tp.HCM đã quy tụ đông đảo lực lượng nghệ sĩ kịch 

nói từ khắp mọi miền đất nước. Các đoàn kịch được thành lập bởi sự quy tụ lực lượng 

nghệ sĩ tại chỗ, nghệ sĩ từ chiến khu trở lại nội thành, các nghệ sĩ được đào tạo từ miền 

Bắc trở về. Từ sau 1975 đến 2020 kịch nói đã nhận được sự đầu tư, định hướng từ Đảng 

và Nhà nước, từ đây kịch nói ở Tp.HCM bắt đầu có những bước phát triển mới. Chủ 
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trương XHH các hoạt động văn hóa nghệ thuật bắt đầu từ năm 1997 đã tạo nên một 

luồng sinh khí mới cho kịch nói ở Tp.HCM. Tồn tại bên cạnh đơn vị sân khấu kịch nói 

công lập có khoảng 10 đơn vị sân khấu kịch nói XHH cùng hoạt động, chưa kể các sân 

khấu kịch cà phê, hay các nhóm hài diễn tại các sân khấu tạp kỹ mà có lúc lên đến trên 

50 nhóm hài. 

3. Do những ảnh hưởng của Văn hóa Nam Bộ nên bên cạnh những đặc trưng 

chung của thể loại kịch nói, thì kịch nói ở Tp.HCM còn mang những giá trị, đặc điểm 

riêng không giống với kịch nói ở miền Bắc và các nơi khác. Các đặc điểm cơ bản như: 

Tính sông nước, Tính dung hợp, Tính linh hoạt của văn hóa Nam Bộ đã được biểu hiện 

trong kịch nói ở Tp.HCM thông qua các yếu tố về nghệ thuật như: đề tài, nội dung, mỹ 

thuật sân khấu, phong cách nghệ thuật, âm nhạc,...hay thông qua các chủ thể: nghệ sĩ 

sáng tạo (sáng tác, biểu diễn…), khán giả và các nhà tổ chức (ông/bà đơn vị sân khấu 

XHH). Chiếm tỉ lệ nhiều nhất trên các sân khấu là những vở kịch có đề tài gần gũi với 

cuộc sống thường nhật, nội dung chủ đề gắn với những vấn đề cá nhân, gia đình, hôn 

nhân, tình yêu đôi lứa. Bối cảnh sông nước Nam Bộ xuất hiện với tần suất dày đặc trên 

các sân khấu, các nhân vật với trang phục bà ba, khăn rằn với những câu thoại quen 

thuộc hàng ngày, những đạo cụ miền sông nước, những lời ru, điệu lý, câu hò quê 

hương…đã tạo nên một không gian thấm đẫm Nam Bộ trên sân khấu kịch nói ở 

Tp.HCM. Người Nam Bộ vốn thích vui vẻ, nhẹ nhàng, thiên về giải trí nên hài kịch 

chiếm ưu thế trên các sàn diễn, diễn viên với lối diễn chân thật, họ “sống” với nhân vật 

chứ không “diễn” nhân vật. Các đạo diễn và đội ngũ sáng tạo nghệ thuật luôn tìm tòi cái 

mới trong dàn dựng, vận dụng những ưu điểm của nghệ thuật sân khấu dân tộc Nam Bộ 

như Cải lương, Hát bội đưa vào trong kịch nói, đây là điều được đánh giá cao. Sự linh 

hoạt, năng động của những ông bà chủ đơn vị sân khấu XHH là một trong những yếu tố 

quan trọng nhất đem đến thành công cho kịch nói ở Tp.HCM trong thời gian qua.  

4. Dưới ảnh hưởng của văn hóa Nam Bộ, kịch nói ở Tp.HCM trong thời gian qua 

đã đạt được những thành quả, lớn nhất đó chính là sự ra đời và phát triển của mô hình 

sân khấu kịch nói XHH. Văn hóa Nam Bộ cũng là nguồn cội để kịch nói ở Tp.HCM 

cùng lúc tồn tại những vở diễn trên các sân khấu lớn song hành với những sân khấu nhỏ; 

có cả những vở diễn tận dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến đi cùng với những vở diễn 

thể nghiệm có lối dàn dựng biểu diễn đơn giản, góp phần tạo nên sự phong phú cho kịch 

nói ở Tp.HCM. Kịch nói ở Tp.HCM đã góp phần tạo nên một lớp công chúng thích xem 
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kịch nói, yêu kịch nói, nhất là khán giả trẻ. Không những đáp ứng nhu cầu giải trí, góp 

phần định hướng hành vi xã hội nhất là trong giới trẻ mà kịch nói ở Thành phố còn đóng 

góp quan trọng vào sự phát triển của nền văn hóa nghệ thuật đất nước. Kịch nói đã góp 

phần tạo điều kiện để cho các nghệ sĩ có điều kiện hoạt động nghệ thuật và rèn luyện 

nghề diễn ngày một nâng cao.  

5. Trong bối cảnh văn hóa xã hội hiện nay, kịch nói ở Tp.HCM hiện đang gặp 

nhiều khó khăn và rơi vào khủng hoảng trầm trọng, nhiều sân khấu đóng cửa, các nhà 

hát bị mất dần bản sắc vốn có, khán giả xa rời sân khấu ngày càng nhiều hơn, lực lượng 

nghệ sĩ giỏi nghề cũng không còn mặn mà với kịch nói. Vì vậy cần có các giải pháp nói 

chung và những giải pháp dựa trên góc nhìn văn hóa để nhằm hoàn thiện hành lang pháp 

lý, tạo chính sách thuận lợi hơn nhằm ưu tiên, hỗ trợ cho sân khấu kịch nói XHH phát 

triển ổn định; đồng thời tăng cường đầu tư cả về cơ sở vật chất, con người quản lý và 

biểu diễn để cho kịch nói công lập phát triển xứng tầm. Tăng cường công tác định hướng 

thẩm mỹ cho khán giả nhất là khán giả trẻ. Chú trọng công tác đào tạo nghệ sĩ sáng tác, 

biểu diễn, bổ sung các nội dung về văn hóa và nghệ thuật sân khấu truyền thống Nam 

Bộ trong quá trình đào tạo các lực lượng nghệ sĩ sáng tạo. Hoàn thiện cơ chế để thu hút 

nhân tài nghệ thuật trong và ngoài nước để phục vụ cho công tác đào tạo và sáng tạo các 

vở diễn. Góc độ xã hội thì cần phải chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác lý luận phê bình 

văn hóa nghệ thuật nói chung, sân khấu nói riêng. Trong thời đại hiện nay, các nhà hát 

thì cần ứng dụng khoa học công nghệ và những thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong 

dàn dựng, sáng tạo cũng như công tác tổ chức biểu diễn, marketing, truyền thông quảng 

bá tác phẩm. Bên cạnh đó mỗi sân khấu cần ứng dụng những yếu tố văn hóa nghệ thuật 

truyền thống Nam Bộ để tạo nên một bản sắc riêng từ việc chọn tác phẩm, phong cách 

dàn dựng và biểu diễn để thu hút khán giả của mình. Việc “Nam Bộ hóa” các vở kịch 

có bối cảnh miền Bắc hay ở địa phương khác nhất là những vở chính kịch cần được 

nghiên cứu cẩn trọng, tránh sa đà. 

6. Vùng đất “mới” Nam Bộ với trung tâm là Sài Gòn - Tp.HCM vốn thừa hưởng 

những yếu tố thuận lợi và cả những thử thách từ môi trường tự nhiên, lịch sử hình thành 

phát triển, vị trí trung tâm về địa lý, chính trị, văn hóa, sự đa dạng trong thành phần dân 

cư, có cấu trúc xã hội mở, có quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa diễn ra mạnh mẽ, đã 

trở thành nơi lý tưởng để kịch nói xuất hiện, hình thành, tồn tại và phát triển. Những giá 

trị của kịch nói mang lại cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân Thành phố 
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Tp.HCM đã được kiểm chứng trong một thời gian dài, chính điều này minh chứng rằng 

sự phát triển của kịch nói ở Tp.HCM không phải là một hiện tượng bùng phát nhất thời 

mà luôn có nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian tới. Trong bối cảnh văn hóa 

Nam Bộ, kịch nói ở Tp.HCM đã mang những giá trị nhất định đối với đời sống tinh thần 

của người dân cũng như sự phát triển của nền văn hóa nghệ thuật nước nhà. Kịch nói 

ngày nay đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa 

người dân Tp.HCM nói riêng, người dân Nam Bộ nói chung. Một Nhà hát kịch quy mô 

cấp quốc gia và khu vực, tồn tại bên một Nhà hát kịch thể nghiệm đúng nghĩa, một nhà 

hát hài kịch đúng chuẩn và những sân khấu kịch nói khác sẽ góp phần tạo nên một bộ 

mặt nghệ thuật sang trọng, chất lượng cho văn hóa nghệ thuật Tp.HCM, đủ sức đáp ứng 

nhu cầu của người dân Thành phố và đối thoại bình đẳng với những nền sân khấu tiên 

tiến trên thế giới. 

Do những hạn chế về thời gian, khuôn khổ của một luận án, tình hình dịch bệnh 

phức tạp nên việc nghiên cứu kịch nói ở Tp.HCM còn nhiều điểm chưa trọn vẹn. Bên 

cạnh đó, dù là người công tác sáng tạo trực tiếp trong nghệ thuật kịch nói nhưng kinh 

nghiệm nghiên cứu còn hạn chế, chính vì vậy một số nội dung về những đặc điểm văn 

hóa Nam Bộ thể hiện trong kịch nói vẫn còn chưa được khai thác sâu sắc như: Tính năng 

động, Tính trọng nghĩa…, và những ý tưởng này sẽ chờ đợi trong những công trình tiếp 

theo./.  
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Nam - Nguyên giám đốc Nhà hát kịch Tp.HCM. 
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14 Đạo diễn- NSƯT C.L.H, Nguyên hiệu trưởng Trường NTSK II 

(Nay là Đại học Sân khấu và Điện ảnh Tp.HCM) 
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TRÍCH BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU 

BIÊN BẢN 1 

Nhân vật phỏng vấn: Đạo diễn T.M.N 

Người phỏng vấn: Nghiên cứu sinh Huỳnh Công Duẩn 

Thời gian: 9h45, ngày 20/8/2019 

Địa điểm: Hội sân khấu TP.HCM 

…………………………. 

* Là một người từ Bắc vào Nam, và ở đâu Thầy cũng thành công. Là người có những đóng 

góp quan trọng với Kịch nói ở Tp.HCM, theo Thầy có tồn tại sự khác biệt giữa Kịch nói giữa 

hai miền? 

Đạo diễn T.M.N:  Khác nhiều chứ. 

Thứ nhất: tôi nói về biểu diễn. Trong này là diễn sinh hoạt rất giỏi, diễn đời thường rất giỏi. 

Diễn những cảnh kịch hết sức đời thường, tình bạn, tình yêu, gia đình…diễn viên diễn rất giỏi, 

rất tự nhiên, giản dị, không đi vào uốn éo, không đi vào xử lý gì cả, tự nhiên như cuộc đời vậy. 

Nhưng mà không phải không có xử lý đâu. 

Thứ hai: chuyên về đề tài. Trong này không có viết đề tài cách mạng nhiều, bởi vì cái đó nó 

có cái ảnh hưởng từ cách diễn của những người nghệ sĩ như Kim Cương, rồi của những người 

nghệ sĩ miền Bắc di cư vào trong này năm 1954. Giai đoạn 1954 có một số kịch sĩ như Vũ Khắc 

Khoan, Vũ Đức Duy, và nhiều người khác vào họ đã ảnh hưởng rất nhiều tới Kịch nói. Như 

vậy kịch Bắc nó có ảnh hưởng trong này, nhưng khi vào Nam thì nó hòa nhịp vào cuộc sống 

trong này, chịu ảnh hưởng của lối sống Nam bộ và nó đi vào cái lối diễn tự nhiên của diễn viên. 

Vì vậy kịch nó có tính sinh hoạt, đời thường, kịch đi vào cuộc sống. Kịch ngoài Bắc thì đào tạo 

theo Liên Xô, các nước ngoài. Bao nhiêu người đi học nước ngoài về trong đó có cả tôi thì lại 

có cái xử lý “nghệ thuật”, tạm gọi là “nghệ thuật” vì có cái xử lý diễn xuất theo kiểu nghệ thuật 

như đài từ, và nhiều mặt khác nữa. Cho nên diễn xuất ngoài đó không thoải mái, hơi căng cứng, 

hơi lên gân, hơi cố ý. Trong khi cái bên trong này hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng. …..Nhưng nó 

có một sự giao thoa, là khi chúng ta thống nhất, ngoài Bắc vào diễn, trong này ra diễn. Thì ngoài 

Bắc vào lại thấy anh trong Nam hay quá, sao mình căng cứng quá, cần phải tự nhiên hơn; trong 

khi đó trong Nam những Thành Lộc, Hữu Châu…thấy ngoài Bắc sao diễn hay quá, xử lý hay 

quá…mình lại bắt đầu học cái đó. Tự nhiên có cái giao thoa giữa hai lối diễn.  

Thực ra lối diễn kịch nói ngày nay của Sài Gòn - Thành phố nó là một nửa của Nam bộ, 

một nửa của Bắc bộ, chứ không phải hoàn toàn Nam Bộ nữa. Trường Nghệ thuật sân khấu II 

trong này được đào tạo theo kiểu miền Bắc, toàn bộ theo kiểu diễn ngoài Bắc, bởi thầy giáo 

phần lớn mà người miền Bắc. Cũng có khi cũng là thầy giáo là người nam Bộ nhưng lại học ở 

miền Bắc về nên vẫn sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ phong cách kịch miền Bắc. Ảnh hưởng nhưng 

lại diễn theo kiểu Nam Bộ. Miền Bắc thì vẫn có một lối diễn nặng về cái biểu hiện, xử lý có 

tính chất gọi là “diễn” nhiều hơn, Nam bộ thì nghệ sĩ “sống” nhiều hơn. Tôi thường hay dùng 

từ “diễn” nhiều hơn là “sống”, ở Nam bộ thì “sống” nhiều hơn là “diễn”. 

* Như vậy khác thứ nhất là đề tài, thứ hai là biểu diễn, thứ ba là gì thưa Thầy? 

Cái thứ 3: sự tiếp nhận của khán giả rất quan trọng. Khán giả trong này không thích kiểu 

diễn những vở kiểu “cúng cụ”, hay “kỷ niệm”. Năm rồi tôi làm và đạt 2 giải thưởng lớn khi làm 

cho Thành Ủy Tp.HCM. Không phải tôi cao tay gì, nhưng bởi ngoài tôi ra chả ai làm. Nhưng 

tại sao tôi làm được là thế này, mình đã quen với cái lối tả, diễn ngoài Bắc rồi. Đối với các đạo 
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diễn khác thì khó, ví dụ như chuyện ở Bình Chánh (vở diễn: Cánh đồng rực lửa, nói về sự hy 

sinh anh dũng của 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Bình Chánh, trong tổng tấn công năm 

1968-NCS ghi chú) các đạo diễn khác thì làm sao có trải nghiệm qua chiến tranh, nhưng mình 

thì mình đã trải qua trực tiếp rồi. Cho nên khi tả cái đó cùng với Quốc Thảo thi mình thấy không 

khó, vì mình đã có trải nghiệm. Ngay cả vở Dấu xưa (tác giả Thanh Bình, đạo diễn Trần Minh 

Ngọc; Nhà hát sân khấu nhỏ 5B sản xuất 2017; Tác phẩm được nhận Giải thưởng sáng tạo của 

UBND TP.HCM năm 2019 - NCS ghi chú) tôi cũng làm khác ngoài Bắc, tôi làm theo kiểu Nam 

Bộ. Thứ nhất là nhẹ nhàng đi, thứ hai đời đi, Bác Hồ không có lên gân. Cho nên tôi nói với 

Thanh Điền “ông cứ diễn đời đi. Mặc dù ông đã diễn Bác Hồ một lần rồi. Nhưng lần này ông 

hãy diễn là một lão nhân …”.  

* Một hình tượng về Bác Hồ nhưng rất mới mẻ? 

Đạo diễn T.M.N: Mới.….Trước đây người ta cứ nói Bác Hồ lãnh tụ là phải thế này, thế 

kia,….ngày xưa tôi từng xem nhiều người đóng Bác Hồ lắm họ bắt chước từ cách đi, đứng, 

cách cầm điếu thuốc…rồi nói cái giọng phải thật giống. Trong khi đó mình nói với Thanh Điền, 

“anh cứ nói bằng cái giọng của anh, anh đừng bắt chước”. Có thể nói cái này cũng không phải 

là mới đâu. … Cho nên mình mới nói với Thanh Điền là này: ông diễn thì khỏi nói, nhưng ông 

làm sao tả được cái chất của Bác Hồ. Bác là người thế nào, Bác là người gần dân, rất gần dân. 

Thanh Điền phát hiện ra và sau đó có sửa. Mình cám ơn ông ấy rất nhiều. Một hôm lúc 12 giờ 

đêm, ông ấy gọi tôi: “Thầy Ngọc ơi, sao tôi thấy Bác chỉ nói là không có làm gì hết vậy? Hay. 

Diễn viên phát hiện ra. Bác chỉ nói thôi. Tôi nói để tôi xem lại”. Thế nên sau đó tôi “đưa” Bác 

đi xuống làm thủy lợi, “đưa” Bác đi xử lý vụ đất…đâu ra đó. Đấy là do diễn viên người ta phát 

hiện. Nếu họ không yêu nhân vật thì làm sao họ có ý kiến như vậy. Cái thứ hai là ông Thanh 

Điền có xem tài liệu về Bác, vì đã từng đóng rồi, nên có thấy Bác đi guồng nước trong trang 

phục giản dị với dân, quần xắn, khăn mặt vắt vai, nón lá…thấy ông ấy như ông già. 

* Cùng hình tượng đó, cũng vở diễn đó nhưng rõ ràng có sự khác nhau khi lên sân khấu 

phía Nam?  

Đạo diễn T.M.N: Có khác nhau chứ, mình làm nhẹ nhàng hơn, không căng, đời hơn. Ngay cả 

xử lý cho Bác gắn vào trong câu chuyện kịch như ngoài Bắc là cho Bác xử tội luôn, nhưng đến 

khi dàn dựng thì mình lại cho ông bí thư tỉnh ủy đến, Bác mới nói “thôi để việc này cho cậu”. 

Tức là Bác có xử, nhưng để cho ông bí thư ông ổng xử “thằng kia”.  

* Vai trò của người đạo diễn trong Nam có mang lại màu sắc Nam Bộ cho vở diễn không?  

Đạo diễn T.M.N: Có chứ, nếu anh là người Nam Bộ sẽ ra cái chất Nam Bộ. Tại vì những diễn 

biến về tâm lý người Nam có khác người Bắc. Tôi nói ví dụ có cái gì đó giữa tôi với Duẩn, 

trong Nam thì mình nói thẳng luôn: Cái này là tao không ưa. Vẫn nhậu, vẫn uống rượu với nhau 

nhưng sẽ nói mầy như vậy không được. Chơi như vậy không được. Nhậu xong có thể giận, có 

thể đi, nhưng sự thật là tao phải nói với mầy. Chất Nam bộ là như thế. Nhưng mà dùng là “mày 

tao chi tớ à”. Nhưng miền Bắc thì phải uốn éo, quanh co, nói xa nói gần, ẩn dụ các thứ…cho 

người ta hiểu chứ không sợ mất lòng. Trong Nam khác giận nói ngay. Mỗi đạo diễn Nam Bộ 

lại có cái phong cách riêng, mỗi người có cách truyền đạt riêng đến diễn viên. Anh truyền đạt 

cái anh mong muốn cho người diễn viên để họ thực hiện chứ anh không làm cái đó. Cho nên 

cái quan trọng vẫn là người diễn viên. Cho nên có một thời chúng ta theo phương Tây, nên vai 

trò đạo diễn rất quan trọng, đạo diễn là chủ soái, cái gì cũng đạo diễn. Nó trở thành sự độc đoán. 

…. Cuối cùng vẫn như thế này, phải có một kịch bản hay, rồi tất cả những công việc của anh 

đạo diễn đó là biến cái kịch bản đó thành tiếng nói của mình. Chưa đủ, Từ tiếng nói của anh, 

anh phải truyền đạt cho diễn viên thì thành cái của diễn viên.  

* Tức phải ba lần sáng tạo?  

Đạo diễn T.M.N: Đúng. Phải ba lần sáng tạo. Cho nên nói đạo diễn là thống soái - đúng một 

phần. Nói diễn viên là Trung tâm - đúng một phần; Mà nói cần nhất là tác giả - cũng đúng một 

phần. Cho nên không thể có độc tôn trên sân khấu, nó vẫn là sự phối hợp của cả một tập thể. 

Bởi cái nghề của mình là nghề tập thể.  

* Vai trò của khán giả nữa, khán giả Nam Bộ, cái tính của họ Nam Bộ  thì mình phải đáp 

ứng nhu cầu của họ, diễn sao cho họ hiểu?  
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Đạo diễn T.M.N: Khán giả Nam Bộ khác khán giả Bắc Bộ. Tâm lý, phong cách, cách xem của 

người Nam Bộ phải phù hợp với sân khấu và sân khấu phải phù hợp với khán giả. Cho nên, thật 

ra trong 4 yếu tố làm nên tác phẩm, anh nào cũng quan trọng. Nhưng theo tôi, cái quan trọng 

của thời đại hiện nay là khán giả. Viết cho khán giả đọc, đạo diễn dàn dựng cũng cho khán giả 

xem, diễn viên diễn cũng cho khán giả xúc động thế nên làm sao anh bỏ khán giả được. Mà anh 

không hiểu khán giả thì …vở diễn không ai xem, vì khán giả là người bỏ tiền ra mua vé xem. 

Sân khấu XHH thành công là do khán giả...Tại sao chúng ta có sân khấu XHH, cái hay nhất mà 

không ở đâu có đó là khi khán giả đi xem kịch lần đầu tiên (tại 5B thời gian đầu) trong đời thì 

khán giả được tiếp cận, được xem ngay những kiệt tác của thế giới. Được thấy những nhân vật 

hay của sân khấu, nên họ đi xem. Họ xem gì, xem Lôi Vũ, Chúng tôi ký tên dưới đây, Những 

nhà vật lý, Âm mưu và tình yêu…trong đó toàn những nhân vật hay cả. Rồi các tác phẩm của 

Shakespeare…họ xem ngay được những cái hay, những cái nổi tiếng. Chứ họ không xem những 

tiểu phẩm ba lăng nhăng rồi mới đến Kịch nói. Cho nên sau này khi mà chúng ta tổ chức Liên 

hoan sân khấu sân khấu lần thứ 2 Việt Nam với “Chuyện bây giờ mới kể”, Đoàn kịch Việt Nam 

(Nhà hát kịch Việt Nam-NCS ghi chú) vào trong này tham gia liên hoan, rồi họ đi xem và họ 

thấy có gì đó mới mẻ, họ thích thú… Và từ sau đó trở đi chúng ta bắt đầu có cái sân khấu kịch 

nói XHH. Có một điểm đặc biệt, sự đóng góp của Kịch nói ở Thành phố rất quan trọng, nên 

Tp.HCM xứng đáng được gọi là “Thành phố Kịch nói”, Thành phố của Kịch nói - lần đầu tiên 

trên cả nước ta, không có địa phương nào được như vậy. Có nơi nào khán giả đi xem kịch như 

Thành phố này không? Có nơi nào mà nhiều sân khấu diễn kịch nói như thành phố này không? 

Có nơi nào mà hàng tuần, hàng đêm vẫn có sân khấu kịch nói sáng đèn không? Ra khỏi 

TP.HCM, cả Miền Nam này có sân khấu kịch chuyên nghiệp nào diễn hàng tuần không? Miền 

Bắc thì có các nhà hát, đoàn kịch nhà nước nhưng họ cũng đâu có diễn cố định hàng tuần.  

* Thầy có nghĩ những yếu tố văn hóa Nam Bộ, ảnh hưởng đến tác giả, diễn viên, đạo diễn, 

đặc biệt là khán giả đã làm cho Kịch nói Tp.HCM khác với kịch miền Bắc không?  

Đạo diễn T.M.N: Đúng! Xuất phát điểm là khi khán giả đi xem kịch, cái phản ứng của họ với 

những gì diễn ra ở sân khấu nó bộc lộ cái tính cách, thị hiếu, toàn bộ cái ý thức của người Nam 

Bộ, …cho nên người ta mới nói là người trong Nam viết kịch theo sở thích của người xem là 

như thế! Ai cũng hiểu tính cách người Nam Bộ là người ta không có đao to búa lớn, nhẹ nhàng. 

Hay là một trong những đặc điểm của người Nam là người ta thích xem hài, nói thẳng 

là thích hài, thích hài là tôi xem hài. Tp.HCM có sân khấu chuyên diễn hài rất sớm, với nhiều 

cách diễn hài, điều này ở ngoài Bắc chưa làm được, mãi đến sau này Nhà hát Tuổi trẻ có làm 

chương trình “Đời cười”, nhưng trong này đã có “Liên hoan sân khấu hài” trước đó rồi. Tấu 

hài nữa, phải hiểu giá trị của tấu hài, tấu hài là một nghệ thuật. Bản thân tấu hài có những đặc 

điểm rất hay, rất tích cực và rất Nam Bộ. Tấu hài đậm chất Nam Bộ bởi sự thích ứng rất nhanh 

với thời cuộc, tiếp cận nhanh nhất với xã hội, phản ánh hiện thực xã hội nhanh nhất. Chỉ có 

điều là chúng ta lạm dụng nó thì nó mới đi xuống, thế thôi chứ nó bản thân nó có mấy cái đặc 

điểm rất hay và tích cực và rất Nam Bộ. Ví dụ có thể thấy:  

Một là-Tiếp cận nhanh nhất với xã hội, phản ánh hiện thực xã hội nhanh nhứt so với các 

thể loại sân khấu khác. Kịch nói hay Cải lương muốn làm hài phải có thời gian viết, dựng, 

tập…rồi mới ra vở diễn. Còn tấu hài buổi sáng nghệ sĩ, diễn viên thấy hiện tượng xã hội ở bên 

ngoài trên đường, trong chợ, hay đọc trong báo chí.. là ngay tối hôm đó đưa lên sân khấu ngay. 

Cập nhật rất nhanh mà diễn “tấu” phải hay, hấp dẫn thì khán giả mới xem. Thế nên tấu hài 

không phải dở. 

Hai là-Tấu hài đòi hỏi nghệ thuật biểu diễn cao nhất là trong lời nói và sự duyên dáng 

của nghệ sĩ, tất nhiên nó có nhiều yếu tố, mang tính chất máy móc, kỹ thuật, quen tay, thói 

quen, thế mạnh của từng người...nhưng rõ ràng nó là một nghệ thuật, kỹ thuật biểu diễn… nhất 

là hoạt ngôn. Nó lại có cơ sở rất lịch sử, tấu hài ngày ấy bắt nguồn từ Hài kịch của Molière, của 

kịch cổ điển Pháp. Vì khi Pháp xâm lược Việt Nam thì mang văn hóa nghệ thuật của mình vào 

để giải trí, nhưng bù lại “nó” dạy cho người Việt Nam học tiếng Pháp. Vả lại trong văn hóa 

Pháp có Kịch nói và những vở đầu tiên người Việt mình được học, được tiếp cận là hài kịch 

của Molière. Những người theo Tây học được học tiếng Pháp trong trường trong đó có các trích 
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đoạn kịch nói, rồi sau đó những người được học đầu tiên này thành thầy, đi dạy kịch lại cho lớp 

sau, rồi đủ khả năng họ thành lập các nhóm kịch. Nên có thể nói tất cả tác giả của chúng ta đều 

viết theo phong cách kịch cổ điển của Pháp. Và tấu hài cũng là diễn theo phong cách của hài 

Molière…cho nên tấu hài là cả một ngón nghề, có tính lịch sử, sao lại bỏ đi được, không có lý.  

* Hài kịch của Molière ngoài Bắc trong Nam đều học, sao trong miền Nam lại phát triển 

thưa Thầy? 

Đạo diễn T.M.N: Đó là tính người miền Nam. Bởi mình phân tích thì thấy thế này, cuộc sống 

trong Nam thấy dễ dàng hơn, môi trường cuộc sống làm cho con người ta lạc quan hơn. Ví dụ: 

ở ngoài Bắc chúng ta muốn gặp nhau thì phải có con gà, chai rượu, làm gì cho ra tấm ra 

món…nhưng trong Nam mình gặp nhau quơ bên này ít rau, bắt chỗ này vài con cá, có gì thì lại 

cho vào nướng trui…mồi nhậu khác nhau, có gì ăn nấy. …Cho nên phong cách Nam Bộ rất ảnh 

hưởng đến Kịch nói là như thế. Ngoài kia muốn đón khách là phải trang trọng, nhà cửa phải 

gọn gàng, sạch sẽ, quần áo đẹp chỉnh tề…trong Nam ngồi ngay bờ hè cũng tiếp khách được.  

* Theo một số tài liệu thì có những người diễn viên kịch nói đầu tiên ở miền Bắc từ Chèo 

qua, còn những người diễn viên kịch Nam Bộ đầu tiên thì gốc từ Cải lương qua?  

Đạo diễn T.M.N: Cái này đúng rồi. …Thực ra cái Kịch nói lúc ban đầu là do các diễn viên Cải 

lương chuyên nghiệp biểu diễn, họ không phải là diễn viên nghiệp dư, mà là diễn viên hẵn hoi 

sang diễn kịch. … Mà thực ra Cải lương trong mình cũng có một phần Chèo, Tuồng trong đó. 

Cho nên nó có cái lý của nó là khi diễn viên sân khấu truyền thống sang diễn Kịch nói là những 

diễn viên đã có nghề… nhưng diễn theo kiểu của phương Tây, theo kiểu cổ điển Pháp. Ban đầu 

Kịch nói miền Bắc cần diễn viên Chèo thật nhưng phải nói những người làm Kịch nói đầu tiên 

ở ngoài Bắc phần lớn là do nhà văn, các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ…tức họ là những trí thức như: 

Văn Cao, Nguyễn Bính, Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân…đều làm trang trí…Các nhà thơ Vũ 

Hằng Chương, Đinh Hùng, Nguyễn Bính, Thâm Tâm…nhiều lắm làm, họ sáng tác, họ làm đạo 

diễn, họ làm diễn viên… tức là những người theo Tây học học đọc được kịch Pháp, hiểu được 

văn chương Pháp, họ dịch tiếng Việt…họ là dân trí thức thực sự. Kịch nói trong Nam phát triển 

mạnh từ 1954 khi đất nước chia đôi, phần trí thức ngoài Bắc họ di cư vào Nam và họ tiếp tục 

làm cho Kịch nói trong Nam phát triển. Tôi đã gặp Kim Cương (NSND Kim Cương-NCS ghi 

chú) và điều này là Kim Cương nói hẵn hoi, chính Kim Cương bị ảnh hưởng cách làm kịch nói 

chuyên nghiệp từ những người ở miền Bắc vào. Đó là các tác giả, nhà văn miền Bắc vào sau 

năm 1954, nhưng họ vào Nam truyền bá lại kiểu kịch miền Bắc. Nhưng Kim Cương hay là học 

Bắc vẫn giữ được cái phong cách Nam Bộ bên cạnh đó còn có Thẩm Thúy Hằng, các ban thoại 

kịch…  

* Nhưng Thầy có công nhận, khách quan nhìn nhận thì Kịch nói Pháp vào Sài Gòn trước 

miền Bắc?  

Đạo diễn T.M.N: Đúng rồi. Nhà hát Sài Gòn được xây trước 1900 còn cái Hà Nội đến 1911, 

tức sau 11 năm. Hòa ước ký với triều Nguyễn, Sài Gòn là thuộc địa của Pháp. Pháp coi Sài Gòn 

- Nam Bộ là lãnh thổ hải ngoại nên tập trung đầu tư nhiều mặt. Miền Bắc, Miền Trung là xứ 

bảo hộ…chứ không phải lãnh thổ hải ngoại. Cho nên tại sao người trong Nam có quốc tịch 

Pháp, mang họ Tây… 

* Có một chi tiết là khi nghiên cứu vở “Gia Long Tẩu Quốc” diễn 1918 của Đặng Thúc 

Liêng người ta có ghi là vở kịch nói đầu tiên được diễn bằng văn biền ngẫu. Nhưng không 

biết lý do gì, một là các nhà nghiên cứu không quan tâm đến sân khấu trong Nam, hai là do 

nó diễn bằng văn biền ngẫu…nên chưa giống kịch…nên 1921 “Chén thuốc độc” của Vũ 

Đình Long ra đời và được gọi là vở kịch đầu tiên?  

Đạo diễn T.M.N: Trong nghiên cứu Cải lương thì Gia Long Tẩu Quốc người ta cũng ghi là vở 

Cải lương có trước khi Cải lương ra đời. Nên cũng có thể nó là cái thể loại ngâm ngợi…chứ 

không phải thoại nên người ta xem như vậy….cái này cần có một cái hội thảo xem, cái nào là 

vở kịch đầu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên cũng có thể là do kịch nói vào Sài Gòn trước nhưng 

Cải lương đã chiếm vị trí rồi, 90% dân số thích Cải lương thì 10% kia có theo Tây học, có yêu 

Kịch thì cũng khó mà làm cho nó phát triển. Còn Hà Nội kịch tồn tại được và những người theo 

Tây học đó họ tập họp lại được, để có vở Chén thuốc độc. Nhưng có thể nói, hiện nay ngoài Sài 
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Gòn ra, miền Nam làm gì có đoàn kịch nói chuyên nghiệp. Trong khi ngoài Bắc mỗi tỉnh có 

một đoàn kịch…mặc dù nó có chết dần đi, nhưng cũng còn 10-15 đoàn kịch ở miền Bắc. Trước 

đây có thời số lượng sân khấu kịch tại Tp.HCM bằng số lượng đoàn kịch cả nước cộng lại. Các 

suất diễn kịch nói ở Tp.HCM chiếm 50% các suất diễn toàn quốc về kịch nói.  

…………………. 

* Bối cảnh văn hóa và xã hội ảnh hưởng như thế nào trong kịch nói ở Tp.HCM thưa thầy?  

 Đạo diễn T.M.N: Quan trọng lắm. …. ví dụ viết một vở Kịch nói mà viết về không gian nhà 

ở chật chội, cả nhà sống trong căn phòng nhỏ hẹp trong Nam không có cái đó, vì thực tế nhà 

trong này rộng mênh mông. Nên cảnh Kịch trong Nam cho dù đói, sống trong xóm trọ, hẽm 

nhỏ…nhưng khi diễn vẫn thấy nó mênh mông, thoáng, rộng. Cuộc sống trong Nam dễ thở hơn, 

người trong Nam cũng rộng rãi hơn. Trong Nam không có chuyện đói ăn, dễ kiếm ăn, đủ ăn là 

được không cần để dành. Ví dụ cũng nghèo khó nhưng anh xích lô ở Sài Gòn chạy xe tới 4g 

giờ chiều là đi nhậu, ai kêu nữa cũng không đi. Ngoài Bắc thì ráng chạy thêm kiếm thêm ít tiền. 

Trong Nam không cần, không thể ép được, họ thích là họ làm. Nên nếu làm nghệ thuật mà anh 

không hiểu, áp đặt cái Bắc vào Nam…thì không được.  

*Tại sao “Nhân danh công lý” khi diễn miền Bắc, miền Nam cũng được khán giả yêu thích. 

Có phải “Nhân danh công lý” nói dùm được những điều mà người dân không dám nói nên 

được người xem miền Bắc yêu thích?  

Đạo diễn T.M.N: Cái đó đúng. Nhân danh công lý của Lưu Quang Vũ dám đụng chạm, không 

ai dám đụng chạm; Vũ nói được…dân người ta thích vì có người nói hộ cho họ. Cái lớn của 

Lưu Quang Vũ là cái đó, tầm nhìn của Vũ khác, các người khác không dám nói nhưng Vũ dám 

nói. Tại sao Lưu Quang Vũ viết được 57 vở hay như thế? Vì thực tiễn cuộc đời Vũ đã chứng 

kiến, Vũ trải nghiệm tất cả từ cái nghèo, cái khó, cái bất công của chính cuộc đời mình nên Vũ 

cảm nhận được. Nhưng cái quyết định chính là khi Vũ gặp Xuân Quỳnh là một nhà thơ, tôi có 

thể nói nhiều vở Vũ viết là nhờ ý tưởng từ Xuân Quỳnh. Cả hai là những cái đầu vĩ đại, nhưng 

lại nghèo khó. Họ từ cái nghèo khó mà có ý tưởng nữa. Tôi đã đến căn nhà ấy, bề ngang khoảng 

3m, dài 4m, chất lên toàn sách vở, và nằm ở đây…tiếp bạn, ăn uống, ngủ cũng trên chiếc chiếu. 

Viết chỉ trên cái bàn chút xíu…cùng một lúc sáng tác ba vở…vì sao? Thứ nhất từ chính cuộc 

đời, thứ hai khi gặp được Xuân Quỳnh… có cái nhìn sớm, trước thời cuộc…Lưu Quang Vũ đã 

được đóng góp những ý tưởng từ Xuân Quỳnh. Vũ không nói, nhưng đọc chúng ta phải suy 

nghĩ ra, cái đó cũng là cái may cho chúng ta. Rất quí ở gia đình đó, đã tạo nên tài năng cho sân 

khấu chúng ta.  

Xin cám ơn Thầy đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn.  

 

BIÊN BẢN 2 

Nhân vật phỏng vấn: Nghệ sĩ M.U 

Người phỏng vấn: Nghiên cứu sinh Huỳnh Công Duẩn 

Thời gian: 10h10 ngày 2/3/2020 

Địa điểm: Số 6B, đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3.  

Cám ơn NS M.U đã dành thời gian cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.  

* Tình sân khấu kịch hiện nay theo M.U thì như thế nào? 

Nghệ sĩ M.U: Lỗ anh ơi, sân khấu nào cũng lỗ hết chứ không riêng gì 5B. Khó khăn lắm anh. 

Nhiều sân khấu đóng cửa.  

* Tết 2020 vừa rồi sân khấu Hồng Vân có khai trương trong Chợ Lớn mà?   
Nghệ sĩ M.U: Đó là có tài trợ đó anh. Mà cũng chỉ diễn mấy suất Tết thôi. Giờ cũng nghĩ rồi. 

Vì không có khán giả. Khu đó Chợ Lớn, cũng giống sân khấu Trịnh Kim Chi khó diễn lắm, vì 

không có ai coi. Dân trên khu đó người ta đâu có thích xem kịch. Khán giả nơi khác thì xa quá 

nên họ không đi coi kịch trên khu vực đó. Nhà ở quận 2, quận Bình Thạnh thích xem kịch họ 

nghe quảng cáo kịch đi, họ hỏi sân khấu ở đâu nói ở Chợ Lớn, sao họ đi được. Trong khi gần 

đây có 5B, Idecaf…nên nếu coi kịch họ sẽ chọn những sân khấu ngoài trung tâm. 6, 7 năm gần 

đây là do truyền thông kỹ thuật số phát triển quá, nhiều loại hình để xem, nhiều chương trình 

để coi, rất tiện lợi, đơn giản. Hơn nữa, bây giờ con người ta bận rộn quá, hết việc này phải làm 
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thêm việc khác, con cái đi học thêm các kiểu…tan sở làm họ còn đi đón con, bận rộn liên 

tiếp...vv... mình có mời 10 lần thì họ đi xem 1 lần thôi chứ.  

* Lỗ mà sao cứ diễn, sao mình không ngưng hay nghĩ diễn, trả vé đi ? 

Nghệ sĩ M.U: Sao bỏ khán giả được anh. Mình phải giữ khán giả trung thành của mình chứ. 

Khán giả ruột mà. Có khán giả từ Bình Dương xuống, từ quận 9, quận 2 vô giờ mình hủy sao 

được. Mà khán giả ít những toàn những người thương không hà, nên mình phải ráng cầm cự, 

không thể bỏ được anh ơi.  

* Sân khấu mình lúc trước có kê thêm ghế so với ban đầu, nay giữ y hay sao? 

Nghệ sĩ M.U: Lúc trước sân khấu 240 ghế, giờ chỉnh sửa lại, bỏ bớt ghế ra còn 185 ghế thôi, 

mà bán cũng đâu có hết chỗ. Bán được 120 đến 130 là maximum. Mình làm giống như mình 

phiêu vậy đó anh. Em cũng ngồi phân tích nghiên cứu, rồi mình nhận ra một điều sân khấu 

chính thống không bao giờ mai một, mà nó bị vơi dần khán giả.  

* Lý do tại sao mà khán giả xem kịch lại ít như vậy?  

Nghệ sĩ M.U: … Khán giả bây giờ bị chi phối quá anh à. Công nghệ hiện đại quá đi. Giải trí 

kỹ thuật số nè, công nghệ nè, chi phối hết. Muốn coi gì bấm điện thoại hay laptop là có. Thứ 

hai là bây giờ họ sống vội quá, con người ta nhiều việc quá, vối vội vàng vàng…áp lực cuộc 

sống. Họ phải làm xong việc cơ quan, công ty, rồi lại đi làm thêm mới đủ sống. Làm xong thì 

lại đón con đi học về, cho con học thêm, dạy thêm, làm kế toán thêm… phải lu bu đủ thứ. Chứ 

làm gì như ngày xưa phải mua vé đi chứ không hết chỗ. Còn bây giờ hai mươi mấy Tết mới có 

vở dàn dựng xong, diễn viên kẹt quá nên mình không có thời gian tập. Sân khấu Thế giới trẻ 

ngày 28 Tết sở Văn hóa còn phải đi duyệt. Tại diễn viên không có. Có sân khấu phải lấy mấy 

diễn viên trên youtube về đóng như BB Trần và mấy diễn viên khác, chứ diễn viên tốt nghiệp 

Trường đàng hoàng cũng bận, nhiều sô, không tập được. Em canh mấy năm nay 25, 26, 27, 28 

họ mới mua được lác đác thôi. Em canh mấy ngày trước tết bán được mấy chục vé thôi…xong 

chờ tới Tết là khách vãng lai. Mùng 1 là ế, diễn 1 suất thôi; mùng 2 được 2 suất. Toàn khách 

vãng lai thôi anh ơi. Năm nay thì tới mùng 4, mùng 5 thì bị dịch bệnh. Nghĩ luôn.  

* Tình hình diễn viên thì sao? 

Nghệ sĩ M.U: Diễn viên không có, không có thời gian tập tuồng. Ai cũng làm youtuber hết, có 

kênh riêng nên không còn thời gian cho kịch nữa. Tết mà sát nút tụi em mới tập được. Mà bây 

giờ khán giả cũng mua vé trễ. Tết vừa rồi họ mua trễ lắm, sáng ngủ dậy em toàn canh điện thoại 

coi có ai đặt vé không? Phòng vé ra sao nữa. 

 * Khán giả, họ muốn xem thể loại kịch gì trên sân khấu mình? 

Nghệ sĩ M.U: Hài anh. Khán giả thích xem hài, vui vẻ là chính.  

* Bạn đánh giá thế nào về khán giả của mình?  

Nghệ sĩ M.U: Dễ thương lắm anh. Tết rồi, họ đi coi kịch mà thấy vắng quá, họ coi xong kịch 

rồi xong ngồi lại, họ thương diễn viên quá không chịu về. Họ không nhấc chân về được, khán 

giả với mình như có sự tương tác, gần gũi, vỗ tay hoài. (Sân khấu nhỏ 5B, sau khi kết thúc buổi 

diễn, thì diễn viên thường sẽ có giao lưu với khán giả). Họ còn nói sao không trả vé đi…mà sao 

tụi em trả vé được. Tết rồi, bị dịch Corona, mùng 3 tết là tụi em mua khẩu trang phát cho khán 

giả luôn đó. Mình diễn mà nhìn xuống thấy họ đeo khẩu trang coi kịch…..dễ thương lắm. Diễn 

viên vì tình yêu của khán giả cũng không nở hủy diễn. Vì tình yêu của khán giả mình phải ráng, 

phải ráng…anh ơi. Rồi diễn viên mình nữa, mình bù lỗ nhưng cũng phải diễn, vì họ dành lịch 

cho mình rồi. Nên mình phải diễn, không bỏ được. Có bao nhiêu cũng phải diễn, như lúc này 

em nói, có người từ Bình Dương, Quận 9, Thủ Đức, quận 2 tới, sân khấu mình khán giả ngoài 

khu đó nhiều….sao mình bỏ được anh. Diễn mà nhìn xuống hàng ghế xúc động, ai cũng đeo 

khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho mình. …Minh diễn hài là chính, nhưng mình cũng không đi 

theo giải trí đơn thuần, tiếng cười sạch sẽ. Như vở “Tía ơi con lấy chồng” có nói đến cộng đồng 

LGBT, đồng tính nhưng cũng sạch sẽ, nhân văn, tử tế, ý nhị và mang tính chất giáo dục…nhìn 

xuống không có suất nào không có người lớn tuổi đi xem. Họ dễ thương lắm, xúc động lắm. 

Bây giờ đường lối sao nữa, theo anh sao?  

* Lâu nay diễn xong mình có hỏi khán giả là mình phải dựng vở loại gì cho người ta thích 

không? 
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Nghệ sĩ M.U: Khi hết kịch tụi em có hỏi. Thí dụ mình đi vào tâm lý, thời sự, những cái gì mà 

hiện nay nè… chứ giờ sao làm chính luận được. Lâu lâu vẫn đưa kịch chính luận vô lịch diễn 

nhưng không nhiều… vẫn có người đi xem, tuy số lượng không có nhiều. Nên mình đi theo cái 

chính là: tâm lý, xã hội, đời sống, gia đình, vui vẻ, có tiếng cười và có đọng lại chút gì đó. Tụi 

em làm cười sạch sẽ, chứ không làm lầy lội….có sân khấu diễn viên giả gái, rồi diễn các 

kiểu…phải duyệt lại. Mình dựng hài kịch, cho khán giả cười, nhưng cười sạch sẽ. Chứ hiện nay 

cũng có sân khấu làm “quá lên cho đủ đô” với khán giả, làm chiêu trò các kiểu, lộng lẫy, hoành 

tráng...nhưng bên trong câu chuyện lại hời hợt, thì họ quên rằng không phải khán giả nào cũng 

thích cười dễ dãi như vậy được. 

* Mình có biết đối tượng khán giả của mình hiện nay là những ai? Giai tầng của họ trong 

xã hội? 
Nghệ sĩ M.U: Phần lớn là trí thức, giáo viên, bác sĩ, sinh viên cũng có. Lớp 7, 8 cũng có thể 

bắt đầu xem được vì mình làm sạch sẽ lắm. Có cô giáo trên Gò Vấp đi xem kịch xong nói với 

Uyên “Uyên mình bán vé thôi, đừng cho vé mời nữa, mình làm hay mà”. Giá vé sân khấu mình 

cũng vừa phải. Người lớn 190.000 đồng, sinh viên giảm 50% còn 95.000 đồng, nếu đi vé tập 

thể mình giảm nữa.  

* Mình có kết nối thường xuyên với khán giả không? 
Nghệ sĩ M.U: Dạ, cũng có kết bạn qua mạng, qua zalo chẳng hạn …nhưng em nhắn tin hoài sợ 

người ta nói mình phiền. Nhưng có khán giả đi xem một vở tới 5 lần. …Vừa diễn viên, tìm kịch 

bản, đầu tư, bán vé, trang website, facebook…có  mình em làm hà.  

* Sao cực vậy, vậy sao lại dám bỏ tiền ra để sửa rạp, rồi tiền đâu mà làm nữa?  

Nghệ sĩ M.U: Sao ai cũng hỏi câu này vậy trời. Anh trong nghề anh biết rồi đó. Tình yêu, tình 

yêu sân khấu anh ơi. Không phải vay tiền sửa rạp đâu, mới trước Tết nè, hăm mấy Tết em phải 

cầm giấy tờ nhà đi vay 400 triệu. Xong về trả cho anh em nhân viên, hậu đài cho họ ăn Tết chứ; 

trả cho diễn viên, chuẩn bị cho cái Tết xong. Em còn lại mấy chục triệu chứ mấy. Còn phải 

chừa tiền bù lỗ nữa. Mỗi đêm ít nhất là 80 vé thì mới huề vốn, dưới là lỗ. Giờ bán nhiêu đó 

không dễ đâu.  

* Hiện nay một năm mình đựng được bao nhiêu vở 

Nghệ sĩ M.U: Trung bình mỗi năm dựng 5-6 vở.  

* Vậy từ năm 1997 đến giờ sân khấu mình dựng được bao nhiêu vở rồi? 

Nghệ sĩ M.U: Cỡ trên 100 vở hay 110 vở gì đó anh....nhiều lắm.  

* Tình hình dịch bình thường đã khó, dịch cúm vầy hoạt động sao em?   
Nghệ sĩ M.U: Đang bị dịch cúm nên không biết sao. Chủ nhật này em diễn, mời anh đi xem 

kịch dịp 8.3 nha. Mà chưa biết bán vé ra sao nữa?  

* Sân khấu mình có chương trình khuyến mãi gì cho ngày 8.3 không, hay tìm khán giả trẻ? 
NSƯT M.U: Có, em giảm 50% giá vé cho sinh viên, học sinh. khi đi mua thì trình thẻ ra. Sân 

khấu này khán giả trẻ nhiều, nên cũng tìm nhiều cách để có khán giả nè anh.  

Xin cám ơn NS M.U. 

 

 

BIÊN BẢN 3 

Nhân vật phỏng vấn: Ông N.T.V 

Người phỏng vấn: Nghiên cứu sinh Huỳnh Công Duẩn 

Thời gian: Ngày 10/3/2020 

Địa điểm: 255/10 Hậu Giang, Quận 6. TP.HCM 

* Thưa ông, từng làm giám đốc một nhà hát Kịch cấp Quốc gia, đơn vị được xem như là 

“anh cả đỏ” của Kịch nói Việt Nam. Thời gian gần đây ông lại trở thành cố vấn cho Sân 

khấu kịch Lệ Ngọc. Vì sao ông lại nhận lời đề nghị này? 

Ông N.T.V: Tôi được Bộ VHTT&DL điều động từ Nhà hát Tuổi trẻ sang làm Giám đốc Nhà 

hát Kịch Việt Nam (NHKVN) tháng 10/2012, đây là thời kỳ rất khó khăn của Nhà hát, khủng 

hoảng cả về nhân sự lẫn định hướng nghệ thuật. Một trong những giải pháp nhằm phục hưng 

Nhà hát khi đó là mở rộng các hoạt động theo hướng xã hội hoá (XHH), điều này đã mang lại 
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những kết quả tích cực trong việc ổn định và phát triển Nhà hát những năm tiếp theo. NSND 

Lệ Ngọc là nghệ sỹ thuộc NHKVN, là người rất năng động trong việc triển khai thực hiện các 

hoạt động XHH của nhà hát và chị được giao phụ trách một nhóm kịch XHH của NHKVN. Sau 

khi nghỉ hưu (2015) chị vẫn tiếp tục cộng tác với nhà hát như một cánh tay nối dài các hoạt 

động XHH của NHKVN. Đến tháng 9/2016 Sân khấu Lệ Ngọc chính thức được thành lập, trở 

thành một trong những đơn vị nghệ thuật XHH đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội và khu vực phía 

Bắc. Sau khi tôi nghỉ hưu (cuối năm 2017) NSND Lệ Ngọc mời tôi về cộng tác với Sân khấu 

Lệ Ngọc, đó là lý do và cơ duyên của tôi với Sân khấu Lệ Ngọc. 

* Giữa quản lý đơn vị công lập và sân khấu xã hội hóa có khác gì nhau không? 

Ông N.T.V: Nói về sự khác biệt trong công tác quản lý giữa đơn vị nghệ thuật công lập với 

đơn vị nghệ thuật xã hội hoá, có thể nói một cách ngắn gọn là CƠ CHẾ VẬN HÀNH, một bên 

được gọi là “đơn vị hành chính sự nghiệp” với cả bộ máy hành chính cồng kềnh hàng trăm con 

người, gồm các ban bệ, phòng, đoàn, đội, nhân viên, nghệ sĩ... và được Nhà nước bao cấp. Một 

bên là được gọi là “sân khấu xã hội hoá” hay “sân khấu tư nhân” là một tổ chức gọn nhẹ hoạt 

động theo cơ chế hợp đồng thời vụ theo từng công việc cụ thể, kinh phí hoạt động chủ yếu được 

huy động từ nguồn lực cá nhân, các tổ chức xã hội và từ nguồn bán vé. Vì vậy sân khấu XHH 

trong Nam rất linh động, rất thoáng. 

* Trong thời gian làm giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2017 ông đã 

góp công rất lớn để vực dậy đơn vị sân khấu Công lập này. Vậy thì theo ông, sân khấu Công 

lập trong giai đoạn hiện nay gặp những thuận lợi và khó khăn gì? 
Ông N.T.V: Các đơn vị nghệ thuật công lập trong giai đoạn hiện nay có nhiều thuận lợi và 

cũng không ít khó khăn. Tại miền Bắc, sân khấu kịch phần lớn là do nhà nước quản lý, khác 

với Thành phố Hồ Chí Minh phần lớn sân khấu là tư nhân quản lý. Cũng như kịch nói công lập 

ở Thành phố, thuận lợi lớn nhất là sân khấu công lập miền Bắc là được Nhà nước bao cấp nguồn 

kinh phí, cấp tiền để dàn dựng vở mới, đầu tư cơ sở vật chất (trụ sở làm việc, rạp hát...) cấp tiền 

để mua sắm trang thiết bị phục vụ biểu diễn và trả lương cho cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ. Còn 

khó khăn lớn nhất của họ là không có nhiều khán giả. 

* Khó khăn và thuận lợi đó có phải là riêng của sân khấu Công lập phía Bắc hay cả cho 

Nhà hát Kịch Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị Công lập duy nhất ở phía Nam trong lĩnh 

vực kịch nói)? 

Ông N.T.V: Tôi nghĩ Nhà hát Kịch TP.HCM, đơn vị công lập duy nhất ở phía Nam trong lĩnh 

vực kịch nói cũng có chung những thuận lợi và khó khăn như các nhà hát công lập phía Bắc. 

*  Khi làm cố vấn cho sân khấu kịch Lệ Ngọc, ông định hướng phát triển cho sân khấu này 

như thế nào? trong khi phía Bắc chưa có một đơn vị xã hội hóa nào? 
Ông N.T.V: Có thể nói Sân khấu Lệ Ngọc là sân khấu XHH đầu tiên ở thủ đô Hà Nội và khu 

vực phía Bắc mà tiền thân là nhóm kịch XHH của NHKVN, chính vì vậy định hướng phát triển 

của Sân khấu Lệ Ngọc cũng chính là định hướng phát triển của NHKVN thời kỳ tôi làm giám 

đốc, đó là Đi tìm lại khán giả cho sân khấu kịch. 

* Sân khấu xã hội hóa phía Bắc và sân khấu xã hội hóa phía Nam có gì giống nhau và khác 

nhau? 

Ông N.T.V: Sân khấu XHH phía Bắc và phía Nam giống nhau ở chỗ đều là SÂN KHẤU TƯ 

NHÂN và khác nhau ở MÔI TRƯỜNG KHÁN GIẢ (thói quen và nhu cầu của khán giả). Thành 

công lớn nhất của sân khấu Kịch phía Nam chính là sân khấu xã hội hóa. 

* Là một nhà quản lý có kinh nghiệm, ông thấy khán giả TP.HCM có khác với khán giả xem 

kịch nói tại Hà Nội không? Những điểm khác nhau đó theo ông là gì? 

Ông N.T.V: Khán giả xem kịch nói ở TP Hồ Chí Minh có nhiều điểm khác so với khán giả ở 

Hà Nội, sự khác nhau cơ bản là nhu cầu và thói quen xem kịch. Khán giả phía Nam có nhu cầu 

xem kịch, họ đi xem kịch như là một thói quen có sẵn, còn khán giả phía Bắc nói chung và Hà 

Nội nói riêng thì chưa có thói quen xem kịch và dường như rất ít người có nhu cầu đi xem kịch. 

Bằng chứng là khi tôi làm giám đốc NHKVN, rất nhiều lần tôi phỏng vấn khán giả sau đêm 

diễn ở nhiều địa bàn khác nhau và nhiều lứa tuổi khác nhau, hầu hết đều khen kịch nói rất hay, 

diễn viên rất giỏi, nhưng khi được hỏi anh chị có thường xuyên xem kịch không thì hầu hết đều 
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trả lời là “rất ít khi” và thậm chí khá nhiều người ở lứa tuổi trung niên trả lời là “lần đầu tiên đi 

xem kịch nói”. Đấy là sự khác biệt rất lớn giữa khán giả xem kịch ở phía Nam và phía Bắc. 

* Theo ông kịch nói ở phía Nam nói chung và TP.HCM nói riêng giống và khác gì với Kịch 

nói ở Hà Nội hay các tỉnh phía Bắc? (Thể hiện trong cách chọn đề tài; Phong cách nghệ 

thuật; Nghệ thuật biểu diễn; Khán giả; Cách tổ chức biểu diễn? ) 
Ông N.T.V: Như tôi đã nói, khán giả xem kịch phía Nam và phía Bắc có sự khác nhau, do vậy 

cũng ảnh hưởng đến phong cách nghệ thuật của các đơn vị kịch nói hai miền, từ việc chọn đề 

tài đến phong cách dàn dựng và biểu diễn... Khán giả phía Nam được cho là dễ tính và có nhu 

cầu thưởng thức thường xuyên hơn khán giả phía Bắc nên việc chọn đề tài cũng dễ dàng và 

phong phú hơn (cũng chính vì lý do này nên ở phía Nam, cụ thể là TP.HCM có nhiều sân khấu 

kịch XHH hơn ở Hà Nội). Khán giả Hà Nội được cho là hơi khó tính và lại ít có nhu cầu xem 

kịch thường xuyên nên việc chọn đề tài, kịch bản cũng làm đau đầu các nhà quản lý. 

* Ông đánh giá thế nào về thực trạng của nền nghệ thuật kịch nói Việt Nam nói chung và ở 

TP.HCM nói riêng? 

Ông N.T.V: Hiện nay nghệ thuật kịch nói của Việt Nam chưa có nhiều thay đổi so với trước 

đây, điều này thể hiện rõ nhất qua Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm Lần thứ IV tổ chức 

tại thủ đô Hà Nội tháng 10/2019 vừa qua....Điều này chứng tỏ nghệ thuật kịch nói của Việt Nam 

dường như đang dậm chân tại chỗ, chưa có nhiều đột phá để tạo ra những phong cách mới, hơi 

thở mới để hấp dẫn khán giả. Có lẽ chính vì vậy mà khán giả xem kịch nói ở Việt Nam hiện 

nay ngày càng thưa vắng!?! Trong khi hầu hết các vở diễn của nước ngoài mang đến Liên hoan 

hoặc các vở của Việt Nam nhưng do các đạo diễn nước ngoài dàn dựng đều thể hiện đậm nét 

tính thử nghiệm, rất sáng tạo và cuốn hút người xem. 

* Theo ông, vì sao nền nghệ thuật kịch nói Việt Nam hiện nay gặp khó khăn? 
Ông N.T.V: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến khó khăn cho nền nghệ thuật kịch nói Việt Nam 

hiện nay, ngoài những nguyên nhân khách quan còn có cả những nguyên nhân chủ quan, trước 

hết phải kể đến là kịch nói Việt Nam không chịu làm mới mình để hấp dẫn khán giả, đặc biệt 

là các đơn vị nghệ thuật công lập….Một nguyên nhân nữa dẫn đến việc sân khấu Kịch nói Việt 

Nam dần thưa vắng khán giả chính là chúng ta chưa “đào tạo khán giả”, nói một cách khác là 

chúng ta chưa có chiến lược phát triển khán giả, chúng ta không chú trọng đến việc phải trang 

bị văn hoá xem kịch cho khán giả, tức là tạo cho khán giả một thói quen đi xem kịch từ khi còn 

nhỏ. Nếu được xem kịch ngay từ khi còn bé và được xem thường xuyên sẽ tạo thành thói quen, 

khi lớn lên thói quen đó sẽ trở thành nhu cầu và dần sẽ hình thành văn hoá xem kịch. Hiện nay 

chúng ta đang thiếu các nhà hát nghệ thuật kịch nói dành riêng cho thiếu nhi, trong khi ở nước 

ngoài, đặc biệt các nước phát triển họ rất chú trọng đến việc phát triển các nhà hát dành riêng 

cho trẻ em, có rất nhiều dự án nghệ thuật dành cho lứa tuổi trẻ do các Quỹ tài trợ dưới sự điều 

tiết và định hướng của nhà nước, họ phân biệt vở diễn theo từng độ tuổi để phù hợp với trình 

độ và nhận thức của trẻ. Ngay ở nước láng giềng Trung Quốc có thể chế chính trị giống Việt 

Nam, thành phố nào, tỉnh thành nào của họ cũng có nhà hát nghệ thuật dành riêng cho trẻ em, 

được nhà nước quan tâm, đầu tư rất hoành tráng, diễn viên được đào tạo rất chuyên nghiệp, bài 

bản, nhiều vở diễn cho trẻ em mà người lớn xem cũng thấy mê mẩn. Tôi đã may mắn được xem 

kịch dành cho trẻ em của Trung Quốc và rất ấn tượng với một số vở như Con chim xanh; Tôn 

Ngộ Không và vở Mười hai con giáp của Nhà hát Nghệ thuật Thiếu nhi Bắc Kinh, đây là những 

vở diễn không những rất thành công ở trong nước mà còn được mời biểu diễn ở nhiều nước 

trên thế giới.  

Trở lại vấn đề “đào tạo khán giả” của ta, do thiếu các nhà hát chuyên nghiệp dành cho 

trẻ em, nên cũng không có nhiều kịch bản dành cho trẻ em, lại càng không có kịch bản viết 

riêng theo độ tuổi cho trẻ, và đương nhiên cũng không có những tác phẩm nghệ thuật kịch nói 

hoành tráng, hấp dẫn dành cho trẻ em. Điều này không những thiệt thòi cho trẻ em - đối tượng 

được quyền thụ hưởng, mà còn thiệt hại cho các đơn vị nghệ thuật dần dần thiếu vắng những 

khán giả sành điệu biết xem kịch và có văn hoá xem kịch! 
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* Là một người có kinh nghiệm trong quản lý, từng tham gia nhiều dự án sân khấu quốc tế, 

tham dự nhiều liên hoan sân khấu trên thế giới. Sân khấu thế giới hiện nay có gặp những 

khó khăn như sân khấu Việt Nam không?  

Ông N.T.V: Tôi cũng may mắn được tham dự nhiều Liên hoan sân khấu quốc tế ở nhiều nước 

trên thế giới và tham gia một số dự án sân khấu quốc tế, đặc biệt là dự án dành cho thiếu nhi, 

trong đó có dự án “Tiếng nói trẻ thơ” do Quĩ SIDA Thuỵ Điển tài trợ triển khai ở 5 quốc gia 

(Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào và Bangladesh) kéo dài trong 5 năm (2005-2009) Việt 

Nam có 2 đơn vị tham gia là Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Kịch TP.HCM (lúc đó là Giám đốc 

nghệ sĩ Khánh Hoàng và Đạo diễn trẻ Hoàng Duẩn trực tiếp tham gia). Tuy nhiên để đánh giá, 

so sánh những khó khăn của sân khấu Việt Nam với sân khấu thế giới là rất khó, mỗi nước đều 

có những khó khăn riêng do hoàn cảnh, điều kiện và văn hoá khác nhau, nhưng nhìn chung sân 

khấu thế giới hiện nay đang phải đối mặt với một thực trạng khó khăn chung đó là sự phát triển 

đến chóng mặt của ngành công nghiệp giải trí với sự góp mặt của cuộc Cách mạng công nghệ 

4.0, có thể coi đây là một thách thức rất lớn đối với sân khấu thế giới, đặc biệt là các nước chậm 

phát triển, trong đó có Việt Nam. Sự sáng tạo của nghệ sỹ là vô hạn nhưng cơ sở vật chất, trang 

thiết bị kỹ thuật phục vụ cho nghệ thuật biểu diễn lại cũ kỹ, lạc hậu không đồng bộ sẽ hạn chế 

và kìm hãm sự sáng tạo của nghệ sĩ… 

* Theo ông để Kịch nói phát triển trong thời gian tới thì chúng ta cần có những khuyến nghị 

gì? 

Ông N.T.V: Theo tôi, nên sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật công lập…, loại hình nào không 

cần bao cấp thì mạnh dạn chuyển đổi theo hướng tự chủ tài chính (nếu có điều kiện) hoặc giải 

thể, sáp nhập và chuyển đổi sang cơ chế XHH để nhẹ gánh cho nguồn ngân sách nhà nước. Bên 

cạnh đó Nhà nước cũng cần phải tạo ra môi trường hoạt động nghệ thuật bình đẳng theo hướng 

xã hội hoá, tạo điều kiện cho các loại hình sân khấu cùng nở rộ và phát triển, đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của khán giả. Các đơn vị nghệ thuật XHH cũng rất cần đến bàn tay nâng đỡ của 

nhà nước cả về định hướng lẫn kinh phí hoạt động. Xét cho cùng các đơn vị nghệ thuật XHH 

cũng giống như các đơn vị nghệ thuật công lập, họ cũng đang đóng góp một cách tích cực vào 

đời sống văn hoá tinh thần cho xã hội, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, thậm chí sự 

đóng góp của họ còn nhiều hơn các đơn vị công lập. Cụ thể như ở TP HCM chỉ có một đơn vị 

kịch nói công lập duy nhất, trong khi có rất nhiều đơn vị XHH, thử hỏi ai đóng góp nhiều hơn 

cho đời sống văn hoá tinh thần của Thành phố? Còn ở Hà Nội hiện nay chỉ có duy nhất 2 đơn 

vị kịch XHH là Sân khấu Lực Team và Sân khấu Lệ Ngọc cũng đang hoạt động rất hiệu quả, 

đóng góp đáng kể vào hoạt động sân khấu của Thủ đô, nhất là Sân khấu Lệ Ngọc, chỉ tính riêng 

trong năm 2019 Sân khấu Lệ Ngọc đã dàn dựng được 3 vở mới, biểu diễn được 150 xuất, có 

mặt tại 10 quốc gia và tham dự 4 Liên hoan sân khấu quốc tế! Trở thành một trong những đơn 

vị nghệ thuật có đóng góp nhiều nhất vào việc quảng bá văn hoá Việt Nam ra nước ngoài!  

Ở các nước phát triển, Nhà nước giữ vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết cũng như hỗ trợ 

kinh phí cho hoạt động XHH thông qua các Quỹ, kinh phí được cấp theo các dự án nghệ thuật 

của các đơn vị XHH sau khi được phê duyệt, hoặc Nhà nước sẽ hỗ trợ giảm thuế cho các doanh 

nghiệp thường xuyên tài trợ cho các hoạt động nghệ thuật XHH. Mặt khác, bản thân sân khấu 

cũng phải tự biết làm mới mình, phải luôn luôn tìm tòi sáng tạo, đột phá, thử nghiệm để tạo ra 

những tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao, mới lạ, hấp dẫn để cuốn hút người xem. Các tác 

phẩm sân khấu phải thực sự là những công trình nghệ thuật giống như những viên ngọc lấp lánh 

dành cho khán giả, hướng tới khán giả, vì khán giả. Có như vậy mới hy vọng khán giả quay trở 

lại với sân khấu và chúng ta không còn phải đi tìm khán giả cho sân khấu kịch nữa. 

Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn! 

 

BIÊN BẢN 4 

Nhân vật phỏng vấn: Đạo diễn N.H 

Người phỏng vấn: Nghiên cứu sinh Huỳnh Công Duẩn 

Thời gian: Ngày 4/3/2020 

Địa điểm: Sân khấu Thế Giới Trẻ, 125 Cống Quỳnh, Quận 1. TP.HCM  



12 

* Tính đến nay, sân khấu Thế Giới Trẻ đã thành lập được bao lâu thưa anh?  

Đạo diễn N.H: Sân khấu Thế Giới Trẻ trực thuộc Công ty Sài Gòn Phẳng ra đời vào năm 2010. 

Tính đến nay, sân khấu của chúng tôi đã đi vào hoạt động 10 năm tròn với gần 50 vở diễn đã 

được dàn dựng trên sân khấu này. 

* Sân khấu Thế Giới Trẻ được xem là Sân khấu có số lượng suất diễn và khán giả ổn định 

nhất hiện nay tại TP.HCM. Là một nhà quản lý của sân khấu Thế Giới Trẻ, theo Anh bằng 

những giải pháp nào mà một sân khấu được xem là “sinh sau đẻ muộn” chúng ta lại có 

được thành quả này? 

Đạo diễn N.H: Đầu tiên là phải tạo được lực lượng diễn viên kế thừa. Sân khấu Thế Giới Trẻ 

có lợi thế nằm trong khuôn viên của trường Đại học Sân Khấu-Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí 

Minh, là nơi đào tạo rất nhiều thế hệ diễn viên tài năng. Tôi đã tận dụng điều này, chịu khó đi 

xem các buổi thi học kỳ, hoặc tốt nghiệp của diễn viên lẫn đạo diễn. Từ đây tôi phát hiện rất 

nhiều diễn viên tiềm năng. Tôi tạo điều kiện cho các em về sân khấu diễn các vai nhỏ, hoặc thế 

vai. Sau đó bàn bạc với các đạo diễn và tác giả tạo cơ hội cho các em những vai diễn đúng sở 

trường. Điều này tôi học hỏi các đoàn cải lương ngày trước, các ông bầu hay bà bầu thường đặt 

hàng cho các soạn giả viết vai kiểu “đo ni đóng giày” cho nghệ sĩ mà họ muốn phát triển. Qua 

cách này mà các diễn viên đã tạo được sự chú ý, không chỉ với khán giả mà cả người trong 

nghề. Từ đó sân khấu tạo dựng được một lực lượng diễn viên tên tuổi cho sân khấu của mình.  

* Ngoài lực lượng diễn viên thì còn yếu tố nào khác nữa để tạo nên thành công của sân 

khấu? 

Đạo diễn N.H: Khi có một dàn diễn viên giỏi nghề thì chất lượng vở diễn cũng được nâng cao, 

tất nhiên không thể phủ nhận tài năng của đạo diễn và tác giả kịch bản. Ngoài ra, sân khấu Thế 

Giới Trẻ còn được chú ý vì các kịch bản mang tính giải trí, không nặng tính giáo điều. Chủ đề 

tư tưởng được lồng ghép nhẹ nhàng, xoay quanh các mối quan hệ gia đình và xã hội. Và phần 

lớn các tác phẩm của sân khấu Thế Giới Trẻ là hài kịch nên cũng dễ thu hút người xem.  

* Như vậy trong các đề tài về Lịch sử; Cách mạng; Gia đình, tình yêu, hôn nhân; và những 

đề tài khác đâu là đề tài Thế Giới Trẻ chọn dàn dựng nhiều nhất?  

Đạo diễn N.H: Như vừa trình bày, sân khấu chúng tôi chọn cách dàn dựng những vở giải trí, 

nên đề tài của chúng tôi chiếm đa phần vẫn là những câu chuyện về gia đình, tình yêu, hôn 

nhân; những vấn đề thuộc xu hướng của tuổi trẻ đang gặp ngoài xã hội.  

* Hiện nay (không tính thời gian dịch bệnh) mỗi tuần sân khấu diễn được bao nhiêu suất?  

Đạo diễn N.H: Sân khấu Thế Giới Trẻ diễn 3 ngày cuối tuần với 5 suất diễn. Thứ 6 diễn 1 suất, 

thứ 7 và chủ nhật diễn 2 suất/ngày. Trước đây và nay vẫn vậy! Chúng tôi sáng đèn thường 

xuyên. 

* So với thời gian trước đây tình hình tổ chức biểu diễn có thuận lợi và khó khăn gì?  

Đạo diễn N.H: Chúng tôi có thuận lợi là hiện nay, khi sân khấu đã tạo được thương hiệu thì sẽ 

có nhiều thuận lợi khi ra mắt một vở diễn mới, bởi khán giả của sân khấu luôn chờ đợi để mua 

vé. Sân khấu của chúng tôi cũng có lượng khán giả rất ổn định. Như trên tôi đã nói, có diễn 

viên ổn định, tài năng, có kịch bản đạo diễn hay, có vở diễn hay thì sẽ có khán giả thường 

xuyên. Để làm được điều này phải là một quá trình dài mà chúng tôi đã cố gắng tạo nên.  

* Có khán giả ổn định sao chúng ta không diễn thêm suất mà chỉ diễn vào cuối tuần?  

Đạo diễn N.H: Tại sao chúng tôi chỉ biểu diễn vào các ngày cuối tuần? đó là sân khấu không 

thể tăng thêm suất diễn vào các ngày khác vì còn phải để dành cho sinh viên trường thực tập và 

báo cáo tốt nghiệp. Đây cũng là làm theo hợp đồng giữa chúng tôi và Nhà trường (Sân khấu 

Thế Giới Trẻ thuê sân khấu của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và nằm trong 

khuông viên của Trường-NCS ghi chú).  

* Thế còn khó khăn thì sao thưa anh? 

Bên cạnh thuận lợi, sân khấu chúng tôi cũng phát sinh khó khăn khác. Cũng như thời 

gian mới bắt đầu, hiện nay sân khấu lại rơi vào tình trạng khó khăn là thiếu diễn viên. Vì khi 

diễn viên có tên tuổi thì sự phát triển ở bên ngoài sân khấu mang lại nhiều thu nhập cao hơn rất 

nhiều so với diễn ở sân khấu. Nên việc đào tạo một lực lượng diễn viên cho sân khấu luôn phải 

xoay vòng. Ban đầu khán giả đi xem sân khấu vì vở diễn. Thông qua vở diễn họ lại yêu mến 
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diễn viên. Sau đó thói quen của khán giả thay đổi, họ lại chọn xem vở diễn có diễn viên mà họ 

yêu thích. Khi suất diễn thiếu những gương mặt quen thuộc, khán giả sẽ suy tính trong việc 

mua vé. Chính điều đó sân khấu luôn phải chuẩn bị một lực lượng kế thừa. Đó là một sự nỗ lực 

rất lớn để có thể duy trì cho sự phát triển của sân khấu Thế Giới Trẻ hiện nay. Bản thân tôi phải 

thường xuyên tham dự các buổi thi tốt nghiệp của sinh viên Trường để tìm diễn viên cho sân 

khấu của mình là như vậy.  

* Thường thì trung bình mỗi năm sân khấu Thế Giới Trẻ dàn dựng khoảng bao nhiêu vở 

mới? 

Đạo diễn N.H: So với thời gian đầu, mỗi năm sân khấu phải dựng khoảng 8 vở thì hiện nay số 

lượng dựng vở ít hơn, khoảng 5 vở, là do đời sống của một vở diễn thọ hơn. Nghĩa là sân khấu 

mình có lực lượng khán giả ngày càng đông hơn nên suất diễn cho một vở diễn phải kéo dài 

hơn, chưa kể khán giả xem lại rất nhiều lần, ít nhất là 3 lần. Có khán giả trẻ xem đến 15 lần cho 

một vở như Chuyện tình Bangkok. 

* Khi lựa chọn kịch bản để dàn dựng trên sân khấu thì những yếu tố, hay tiêu chí nào được 

anh và Ban giám đốc tính toán để quyết định chọn hay không chọn? Vì sao?  

Đạo diễn N.H: Đề tài là yếu tố quyết định khi chọn đầu tư cho một vở diễn. Chúng tôi luôn 

luôn đặt ra câu hỏi khi bắt đầu một vở mới đo là: liệu kịch bản này có thu hút khán giả? có 

những vai diễn hay cho diễn viên hay không? Đối tượng khán giả của sân khấu Thế Giới Trẻ 

đa phần là khán giả trẻ, nên đề tài cũng phải trẻ trung, gần gũi với đời sống của họ. Thường là 

đề tài tình yêu, hôn nhân, gia đình, bạn bè…được khán giả yêu thích nhất, so với Lịch sử, Cách 

mạng hay các mảng đề tài khác. 

* Theo anh, khán giả xem kịch tại sân khấu Thế Giới Trẻ hiện nay thích xem thể tài hay thể 

loại gì? Vì sao? 

Đạo diễn N.H: Thể loại hài kịch được khán giả yêu thích hơn bi kịch. Vì sao? Một vở hài khán 

giả có thể xem đi xem lại nhiều lần, vì họ có thể cười nhiều lần nhưng chỉ muốn khóc một lần 

cho những vở bi kịch. Khán giả bây giờ thích xem giải trí nhiều hơn là phải suy tư. Còn với 

những khán giả thích một vở có sự sâu sắc hơn thì sẽ tìm đến sân khấu khác. Điều này sẽ giúp 

mỗi sân khấu có một sự phân chia người xem rất rõ ràng. Ví dụ như phần lớn khán giả của sân 

khấu Hoàng Thái Thanh sẽ không thích xem kịch ở Thế Giới Trẻ. 

* Theo anh, khán giả xem kịch tại sân khấu Thế Giới Trẻ hiện nay trong các thể loại hài 

kịch, bi kịch, chính kịch, kinh dị...khán giả có nhu cầu thích xem thể loại nào? 

Đạo diễn N.H: Như tôi đã trình bày, khán giả Thế Giới Trẻ yêu thích Hài kịch và kịch kinh dị. 

Tuy nhiên, trong kinh dị chúng tôi dàn dựng không phải là kinh dị chỉ để hù dọa khán giả, mà 

kinh dị cũng có yếu tố hài hước, vui vẻ. Chứ không phải một vở diễn dù khán giả từ đầu đến 

cuối. Khán giả hiện nay xem kịch thích giải trí, nhẹ nhàng, không thích nói gì quá lớn lao.  

* Thưa anh, theo thực tế khán giả xem kịch tại sân khấu Thế Giới Trẻ hiện nay thuộc độ 

tuổi nào là nhiều nhất? đối tượng nghề nghiệp nào đi xem kịch nhiều nhất? 

Đạo diễn N.H: Tại sân khấu Thế Giới Trẻ của chúng tôi khoảng 70% là khán giả trẻ. Chủ yếu 

là các bạn trẻ có độ tuổi giao động từ 20 - đến dưới 40 tuổi. Còn nghề nghiệp thì chúng tôi chưa 

có làm khảo sát được. 

* Xin chân thành cám ơn rất nhiều! 

 

BIÊN BẢN 5 

Nhân vật phỏng vấn: Tác giả N.T.B 

Người phỏng vấn: Nghiên cứu sinh Huỳnh Công Duẩn 

Thời gian: 10h, ngày 17/4/2020 

Địa điểm: Hội sân khấu TP.HCM 

* Sau thành công của nhiều vở diễn trên sân khấu kịch nói Tp.HCM, anh có thể cho biết 

mình thích mảng đề tại nào?  

Tác giả N.T.B: Tôi thích và thường chọn đề tài đương đại. Bởi, kịch bản xộc thẳng được vào 

các vấn đề nóng của đời sống cùng những thân phận con người trong hoàn cảnh hiện tại. Đọc 

tên các kịch bản của tôi mọi người cũng thấy điều đó. 
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* Theo anh khán giả TP.HCM thích xem mảng đề tài nào? Vì sao? 

Tác giả N.T.B: Các sân khấu của thành phố thường dàn dựng những vở diễn về đời sống sinh 

hoạt (mang nhiều yếu tố giải trí) thường nhật giữa con người với con người. Có thể, khán giả 

TP.HCM thích mảng đề tài này nên các sân khấu khai thác mảng đề tài này nhiều nhất là vậy.  

* Theo anh, Kịch nói ở TP.HCM có mang những nét văn hóa của vùng Nam Bộ? Điều đó 

thể hiện như thế nào trong đề tài, phong cách nghệ thuật và công chúng?  

Tác giả N.T.B: Kịch nói ở TP.HCM mang nhiều nét văn hóa của Nam Bộ: Từ cách chọn đề 

tài, câu chuyện kịch, xây dựng nhân vật… đều là những vấn đề giản dị xung quanh cuộc sống, 

không “đao to búa lớn”; không đi sâu vào những vấn đề chính trị bức thiết. Về dàn dựng: nhẹ 

nhàng, biểu diễn mộc mạc tự nhiên, các hình tượng nhân vật gần gũi như những con người 

ngoài đời. Khán giả cũng thích xem những vở diễn nhẹ nhàng, như văn hóa của người Nam Bộ.  

* NSND Trần Minh Ngọc đã nhận xét vở kịch “Dấu Xưa” (được dàn dựng trên sân khấu 5B, 

là một trong những dấu ấn của kịch nói TP.HCM trong năm 2017) Hình tượng Bác Hồ trong 

tác phẩm đã được “Nam Bộ hóa” cho gần gủi với người xem. Theo anh, đâu là những chi 

tiết “Nam Bộ” trong vở diễn, trong khi đây là câu chuyện xảy ra trong bối cảnh miền Bắc? 

Tác giả N.T.B: Từ khi bắt đầu có ý định viết về Bác tôi đã tìm đọc, coi những kịch bản, vở 

diễn sân khấu về hình tượng Bác Hồ để tìm một cách thể hiện hình tượng Bác riêng của mình. 

Tôi rút ra một kết luận: Viết về Bác nhưng không rao giảng, giáo huấn đạo đức, chính trị. Bác 

Hồ của chúng ta trong tác phong, sinh hoạt vốn rất bình dị, gần dân…có lẽ sự giản dị, mộc mạc 

đó thật gần với văn hóa người Nam Bộ nên được người dân Tp.HCM yêu thích.  

* Ý này của anh thật trùng hợp với ý kiến của đạo diễn NSND Trần Minh Ngọc. 

Tác giả N.T.B:: Vâng. Và trong kịch bản….Bối cảnh kịch bản là Bác đi chống hạn cứu lúa nên 

phải xây dựng Bác thật sự… bình thường như một lão nông thực thụ…Do vậy, Bác trong kịch 

bản “Dấu xưa” không thể làm khác. Có lẽ, đức bình dị trong tính cách, phong cách,… của Bác 

rất gần với tính cách, phong thái chung của người Nam bộ nên việc suy nghĩ “hình tượng Bác 

được Nam Bộ hóa” là vậy. Diễn xuất giản dị, mộc mạc của diễn viên trên sân khấu Miền Nam 

đã làm cho vở diễn đi vào công chúng dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, không giáo điều. Người 

Miền Nam và TP.HCM không thích giáo điều, khô cứng. (Đây là vở Thường trực Thành ủy 

TPHCM chỉ đạo Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B dàn dựng và lưu diễn (tới thời điểm này, trên 

70 xuất), là hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”). 

* Trước đây vở “Dấu xưa” đã từng được dàn dựng trên sân khấu phía Bắc, vậy anh có thể 

cho biết sự khác nhau và giống nhau khi dàn dựng vở diễn cho khán giả ở TP.HCM và khán 

giả miền Bắc? 

Tác giả N.T.B: “Dấu xưa” phía Bắc dựng tập trung quá nhiều vào những hình thức và nhất lời 

nói của Bác mà bỏ qua những chi tiết nền của kịch bản. Do vậy, bản dựng của phía Bắc không 

sinh động, không hấp dẫn. Trong khi bản dựng trong Tp.HCM, vai Bác Hồ được NSƯT Thanh 

Điền thủ diễn- vốn là một nghệ sĩ Cải lương nên đã làm cho vai diễn đậm chất Nam Bộ, gần 

gũi và mang tính hành động nhiều hơn.  

* Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc (Hà Nam) nhưng thành công gắn với tên tuổi của anh lại 

là Miền Nam - TP.HCM. Theo anh, sự giống và khác nhau của kịch nói ở Thành phố Hồ 

Chí Minh và kịch nói ở các tỉnh phía Bắc, chủ yếu là Hà Nội thể hiện ở những điểm nào?  

Tác giả N.T.B: Kịch nói Hà nội và TP.HCM giống nhau: cùng là…Kịch nói. Khác nhau: cách 

thể hiện (dàn dựng, biểu diễn, trang trí, âm nhạc…). Xem sân khấu kịch Hà Nội, khán giả biết 

đó là… diễn. Với sân khấu kịch Tp.HCM, khán giả thấy như và rất gần với những con người 

thực ngoài đời xung quanh mình. 

* Trưởng thành từ gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật là sân khấu Chèo. Trong 

sáng tác của anh có ảnh hưởng từ nghệ thuật Chèo?  

Tác giả N.T.B: Được đào tạo bài bản từ nhà trường (diễn viên chèo, kịch, đạo diễn). Tôi cũng 

chịu mày mò đọc, nghiên cứu, học hỏi các phong cách sân khấu cả trong và ngoài nước, từ đó 

tìm chọn lọc cái hay để thẩm thấu… và, chọn lọc ứng dụng tùy theo nội dung trong từng tác 

phẩm. Tuy nhiên, chất ca kịch đã thấm (vào máu) nên, ảnh hưởng rất nhiều. Trong các tác phẩm 
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kịch dài của tôi thường mang đậm tính trữ tình, chất thơ (một vài kịch bản khi đọc lại… giống 

như một bài thơ, mà thiếu kịch). Trong tác phẩm, tôi cũng rất thường có (chêm) những bài ca 

(phù hợp với hoàn cảnh kịch) tức là, nhạc tự thân kịch bản, không phải của nhạc sĩ và đạo diễn. 

(trong “Dấu xưa” những bài hát như: Bác Hồ một tình yêu bao la; Đôi dép Bác Hồ; Người là 

niềm tin tất thắng… đã được sử dụng). 

* Theo anh, sân khấu kịch nói ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng có bị ảnh hưởng 

từ các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống? 

Tác giả N.T.B: Có và không, tùy theo từng nghệ sĩ thực hiện, tùy mức độ. Tuy nhiên sân khấu 

Kịch nói ở cả hai miền luôn chịu ảnh hưởng từ nền tảng văn hóa của dân tộc. Kịch nói Miền 

Nam có nhiều vở ảnh hưởng Cải lương, Tuồng là điều đương nhiên…xem kịch mà có hát Cải 

lương là chuyện đã xảy ra trên sân khấu TP.HCM. 

* Trong những năm gần đây sân khấu kịch nói ở TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn. Theo 

anh lý do nào là yếu tố chính dẫn đến tình hình suy thoái sân khấu kịch nói hiện nay? 

Tác giả N.T.B: Có rất nhiều nguyên nhân và cũng đã rất nhiều ý kiến về vấn đề này…Riêng 

tôi thấy: nên nghe lời cổ nhân dạy “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Những người làm sân khấu 

phải xem lại chính mình. Vì sao đã từng được yêu thích, có lúc hơn cả Cải lương nhưng bây 

giờ thì sao? Không phải khán giả Thành phố không yêu kịch nói đâu…………………. 

* Vừa là tác giả, từng là diễn viên chèo, học diễn viên (cùng Thành Lộc, học đạo diễn cùng 

Trần Văn Hưng, Lê Thụy, Quang Minh…), anh còn là giảng viên dạy về biên kịch cho các 

trường Cao Đẳng, Đại học. Anh nhận xét gì về thực trạng đào tạo lực lượng sáng tạo: tác 

giả, đạo diễn, diễn viên, họa sỹ… cho kịch nói hiện nay tại TP.HCM? 

Tác giả N.T.B: Chưa tốt! 

* Vậy theo anh đâu là giải pháp?  

Tác giả N.T.B:: Phải xây dựng giáo trình chuẩn. Phải có thầy giỏi. Và, Sân khấu phải có đời 

sống thì mới có tác dụng tương hỗ. 

Xin chân thành cám ơn anh! 

 

BIÊN BẢN 6 

Nhân vật phỏng vấn: Đạo diễn T.T.C  

Người phỏng vấn: Nghiên cứu sinh Huỳnh Công Duẩn 

Thời gian: 9h00 ngày 5/6/2020 

Địa điểm: Hội sân khấu Tp.HCM. 

* Với vai trò vừa là cán bộ quản lý, vừa là thành viên hội đồng nghệ thuật của sở Văn 

hóa, Thể thao & Du lịch TP.HCM trong nhiều năm nay anh cảm nhận sự phát triển của 

Kịch nói ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay?  

Đạo diễn T.T.C: Sân khấu Tp.HCM nói chung và kịch nói nói riêng trong thời gian qua 

nhất là giai đoạn đầu khi kịch nói XHH ra đời thì kịch nói Thành phố phát triển rất mạnh, không 

địa phương nào bằng. Tuy nhiên gần đây kịch nói gặp rất nhiều khó khăn thậm chí rất khó khăn.  

*Khó khăn về những mặt nào thưa anh? 

 Đạo diễn T.T.C: Khó khăn về địa điểm biểu diễn, khán giả, và nhất là thiếu những vở 

diễn thu hút khán giả như trước đây. Các vở diễn thiếu sự đầu tư do khó khăn về kinh phí của 

các nhà hát.  

*Hiện nay có một số sân khấu họ làm vở diễn cũng tốt  nhưng khán giả vẫn ít đi xem 

kịch? 

Đạo diễn T.T.C: Trên địa bàn TPHCM, một sân khấu duy trì được một cái kịch tử tế đó 

là sân khấu Hoàng Thái Thanh, chăm chút trong ngôn ngữ, chăm chút về đạo cụ, chăm chút 

tình huống, nói chung tất cả,… Nhưng vì sao khán giả đến không bằng những thâp niên 80. Tại 

vì bây giờ chi phối rất nhiều chuyện, lo cho cuộc sống là một. Bên cạnh đó nhiều phương tiện 

giải trí như: truyền hình, phim ảnh,… Bây giờ có sân khấu nào tử tế giống như rạp phim không? 

Không. Điểm lại sân khấu xã hội hóa cũng như sân khấu Nhà nước không có dạng nào giống 

rạp phim của BHD, như rạp phim của CGV. Người ta làm nhỏ nhưng một cái rạp thơm phức, 

tử tế về trang thiết bị, không chê vào đâu được. Do đó, cái quyết định sự sống còn là “giá”. Giá 
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xem phim hiện nay khoảng 100.000 VND, 150.000 VND là cao nhất. Sân khấu, nhà hát cao 

hơn nữa. Tất nhiên công sức sân khấu bỏ ra rất nhiều nhưng cái đó là do cuộc sống, do túi tiền 

của mỗi người. Bây giờ giá sân khấu mình cũng 200.000 VND, 250.000 VND. Nhưng vào khán 

phòng không được như rạp phim. Ở rạp phim có những phim bom tấn có những thời điểm giảm 

giá xuống chỉ còn 50.000 VND nên số lượng đi vào rạp phim nhiều, đặc biệt là HS-SV. Mà 

HS-SV là đối tượng mà chúng ta cần hướng đến để có lượng khán giả kế thừa. mà HS-SV có 

số tiền chỉ chừng đó thôi làm sao có 200.000 – 300.000 VND mà đi xem. Mà thường sẽ đi 2 

người, nó bỏ 400.000 – 500.000 VND là khó đối với đối tượng đó. Mà bây giờ đăng ký Netflix, 

chỉ cần đăng ký 30.000 VND là xem xem phim cả tháng. Thì hỏi sao người ta không xem cái 

đó mà đi vào sân khấu. Nhưng mà nghệ thuật sân khấu nó tồn tại được bởi vì nó mang cảm xúc 

trực tiếp, nó sinh ra trong đêm và nó chết trong đêm. Cái đó mang lại 100 suất diễn là 100 sáng 

tạo cho từng đêm. Trong mối tương quan của xã hội hiện nay thì phim ảnh và sân khấu nó có 

độ chênh lệch về rạp chiếu, về giá thành, về nội dung.  

*Ví dụ như sân khấu… hiện nay những vở thành công thường thường cũng là dựng 

lại những vở cũ thì lại là một vấn đề kịch bản. Ngoài kịch bản anh thấy còn những lý do nào 

nữa không? 
Đạo diễn T.T.C: Ngày xưa mình học, đúng ra là tập một vở diễn 1 tháng, 2 tháng, thậm 

chí là 3 tháng mới ra một vở diễn. Bây giờ chỉ có một tuần thôi. Sự tinh tế của vở diễn người 

diễn viên cảm thụ chưa hết nhân vật. Do đó sức lan tỏa nhân vật đó từ người diễn viên đến khán 

giả cũng mất đi … và tình cảm của nhân vật. Mình cũng thấy như vậy nhưng mà không trách 

anh em được. Vì cuộc sống, làm bên này một chút làm bên kia một chút để giải quyết đời sống 

của mình. Nếu cho mỗi diễn viên một đơn vị hai, ba chục triệu, bảo đảm đời sống rồi thì người 

ta dễ toàn tâm toàn ý hơn. Đây là một bài học. Giống như “À ố show” vì sao họ thành công? 

Với chương trình rất tử tế, rất đàng hoàng, rất nghệ thuật…Khi mà tập hợp lực lượng diễn viên, 

trả lương rất tử tế, hai mươi lăm triệu một tháng. Anh không đi đâu hết mà anh ở với tôi, tập 

toàn tâm toàn ý, ngày và giờ do đơn vị quy định. Để người ta không chạy một show nào khác, 

tập trung cho show này. Do đó, hôm nay tập một chút, ngày mai tập một chút, gộp thành tinh 

tế mang học thuật trong đó. Và nó đáp ứng được thị hiếu nghe, nhìn của khán giả. Đâu phải mà 

tự nhiên có một show tử tế như vậy. Để đi ra được khán giả phải mất ba năm, người ta đầu tư 

cho con người, tập, diễn và gọt dũa trong ba năm để rồi đối tác nước ngoài người ta qua người 

ta chọn ra nước ngoài diễn. Do đó, anh phải cố định cái lực lượng diễn viên của anh, toàn tâm 

toàn ý cho đơn vị, không chạy show ở đâu hết. Thì anh em người ta làm, phát triển nghề, đời 

sống người ta có, nghề nghiệp người ta nâng cao và sản phẩm đi ra xã hội chất lượng cao. 

*Điểm đặc biệt ở trong nam là gì? Sân khấu xã hội hóa, sân khấu của tư nhân. Tư 

nhân thì họ rất lanh lẹ với thị trường nhưng họ không nuôi lương cơ bản. Nhưng ngược lại. 

Thành phố có sân khấu kịch của Nhà nước nhưng lại thiếu diễn viên. Ở góc độ Nhà nước, 

từng tham gia quản lý, anh có cách nào…? 

Đạo diễn T.T.C: Giám đốc là một nghề, là người hoạch định tất cả kế hoạch, chiến lược 

phát triển, còn người phó là người có chuyên môn. Giám đốc là có tầm nhìn bên ngoài và PR 

tất cả các sản phẩm, người phụ trách chuyên môn lo nghệ thuật,  và trên thế giới người ta làm 

như vậy. Vô nhà hát đâu phải anh là NSND hay là NSƯT làm lãnh đạo đâu, có thể thuê riêng 

người làm giám đốc để điều hành bộ máy nhà hát. Mình cứ thấy người ta có danh hiệu là đặt 

vô vị trí giám đốc nhưng người đây là niềm mơ ước, giỏi chuyên môn, giỏi điều hành. Mà trong 

xã hội hiện nay những con người đó rất khó. Mô hình của IDECAF là mô hình thành công, 

Huỳnh Anh Tuấn là GĐ để lo ngoại vụ bên ngoài, đối ngoại và phát triển của đơn vị. Còn cầm 

trịch lại là ai? Là Thành Lộc, là Hữu Châu, cầm trịch và huấn luyện diễn viên đi vào nề nếp để 

ra sản phẩm. Sân khấu IDECAF từ một điểm 28 Lê Thánh Tôn giờ nhân rộng ra bao nhiêu điểm 

diễn thì đó là cái mình phải thấy... 

*Chất Nam Bộ trong các sân khấu kịch được thể hiện thông qua những yếu tố nào thưa 

anh? 

Đạo diễn T.T.C:  Thứ nhất, bối cảnh vở diễn là bối cảnh Nam Bộ. Bởi vì phần lớn các 

sân khấu kịch tại thành phố họ diễn những vở kịch của người Nam Bộ, nói về cuộc sống người 
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miền Nam. Nên nhìn lên sân khấu ngay khâu thiết kế cảnh trí là thấy ngay cảnh Nam Bộ. Những 

đồng ruộng, nhà cửa, kế cả nhà cửa của thành thị thì nó cũng khác kiểu thiết kế nhà cửa của 

Thành phố ở Miền Bắc. Thứ hai, người miền Nam nói chuyện thật gần gũi, dễ hiểu và trên sân 

khấu kịch nói hiện lên tất cả những điều ấy. Thứ ba, âm nhạc kịch cũng mang chất Nam Bộ… 

*Theo anh, kịch nói Nam Bộ và kịch nói miền Bắc khác nhau ở điểm nào?  

Đạo diễn T.T.C: Khác nhiều chứ, trong dàn dựng, trong biểu diễn, trong tổ chức. Sân 

khấu Nam bộ là sân khấu của tư nhân là chính, XHH họ nhanh nhạy với thị trường hơn. Nói 

kịch nói Nam bộ mà không nói đến XHH là thiếu sót lớn. Khán giả Thành phố cũng dễ chịu 

hơn như đã nói. Diễn viên Nam Bộ diễn xuất cũng gần gũi hơn với người xem, họ diễn đời 

thường hơn ít có “lên gân”. Và điểm khác thấy rõ nhất như đã nói, đó là bối cảnh các vở diễn 

rất Nam bộ nhìn lên sân khấu là thấy cảnh của Nam Bộ, người xem Nam bộ thích xem những 

vở diễn gần gủi với cuộc sống của họ. Những vở diễn sông nước Nam Bộ thời gian gần đây 

trên sân khấu Hoàng Thái Thanh, Thế Giới Trẻ, Idecaf thường là được khán giả yêu thích.  

*Có bao nhiêu sân khấu dựng vở về bối cảnh sông nước Nam Bộ?  

Đạo diễn T.T.C: Sân khấu nào cũng có, ít nhất là vài vở có bối cảnh sông nước Nam bộ. 

Đó cũng là một điểm khác biệt với sân khấu nơi khác. Và cũng là yếu tố thu hút khán giả bởi 

khi đi xem khán giả thấy cảnh trí gần gũi, âm nhạc, trang phục, đạo cụ gần gũi ..sẽ dễ mang lại 

cảm xúc cho người xem hơn. Khán giả thích hơn là vậy.  

*Trong Hội đồng nghệ thuật, bây giờ với ngày xưa, việc mình góp ý cho đơn vị có thay 

đổi gì không?  
Đạo diễn T.T.C: Trước đây mình giữ quan niệm là bà đỡ cho các đơn vị. Thứ nhất, không 

chệch hướng. Nói gì thì nói, quan niệm rõ ràng, không chệch hướng. Thứ hai, về nghệ thuật, 

mình thấy chỗ này chưa được thì mình góp ý đơn vị, đơn vị cảm ơn, người ta sửa cho hay hơn. 

Còn có đơn vị người ta bảo lưu cái ý kiến đó. Rất khó trong cơ chế thị trường, người ta vừa làm 

nghệ thuật, vừa kiếm cơm, Do đó để mà hài hòa giữa nghệ thuật và thị hiếu cũng rất khó. 

Chuyên về nghệ thuật, thì kiếm cơm khó, những vở diễn đi liên hoan đạt giải lại diễn không có 

khán giả. Thật sự những vở diễn đó hay chứ không phải là không hay, nhưng mà đi ra ngoài nó 

có độ chênh giữa nghệ thuật và thị hiếu của khán giả. Tại vì anh đi liên hoan anh không thể đưa 

những chuyện bên ngoài mà vô liên hoan được, mà đi vô phải vô chính thống. Mà những câu 

chuyện đó đi ra đời sống rất khó, mà nếu những câu chuyện bên ngoài mà đưa vô liên hoan 

muốn gặt hái cũng rất khó. Nó mâu thuẫn với nhau…rất khó 

*Bây giờ làm sao để tác phẩm tham dự liên hoan, hội thi tốt và cũng được khán giả 

chấp nhận? 

Đạo diễn T.T.C: …Mưa dầm thấm lâu, mình phải tạo cái mặt bằng chung về khán giả. 

Mình phải có giáo dục ý thức nghệ thuật cho khán giả. Bây giờ không có nền tảng đó thì khán 

giả không tiếp nhận được cái gì của anh. Anh muốn xem Cải lương hay thì anh phải hiểu Cải 

lương. Kịch nói cũng vậy, phải cho khán giả hiểu kịch nói, yêu kịch nói, nhất là khán giả trẻ. 

Tôi nhớ một lần, khi mà đi nước ngoài cùng với du học sinh, cách đào tạo của nước ngoài nó 

khác với mình, cái kiến thức mọi người tự thân phải biết. Ví dụ, thầy giáo nói học kỳ này là học 

giao hưởng, giao hưởng là loại nghệ thuật như thế nào? Các em phải tự tìm hiểu. Học sinh phải 

nháo nhào tìm hiểu về giao hưởng, tìm hiểu Giao hưởng xuất phát từ đâu? Giao hưởng gồm 

những đàn như thế này, nhạc sĩ sáng tác là ai? Dàn nhạc có bao nhiêu cái kèn? Trong dàn nhạc 

có biết bao nhiêu nhạc công?Nó có một khái quát chung nghệ thuật biểu diễn giao hưởng là 

như vậy. Từ đó các em sẽ hiểu thêm. Thì kịch nói cũng vậy. 

*Anh có đánh giá gì về khán giả xem kịch hiện nay?  

Đạo diễn T.T.C: Khán giả miền Nam rất dễ thương, cái gì mới cũng chấp nhận được. 

Vấn đề là tạo “món ăn” cho người ta như thế nào, “vừa miệng” người ta thế nào để người ta 

đừng quay lưng. Giống như tấu hài là một bài học để mình rút ra được trong sân khấu. Ban đầu 

rất hay, khán giả rất thích nhưng sau đó lập lại những cái cũ thì khán giả sẽ chán ngay. Khán 

giả chưa được giáo dục, đào tạo bài bản để hiểu nghệ thuật cũng là một phần làm cho kịch nói 

khó khăn. Khán giả thành phố là những khán giả rất yêu sân khấu.  

Chân thành cám ơn anh.  
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BIÊN BẢN 7 

Nhân vật phỏng vấn: Nghệ sĩ T.L 

Người phỏng vấn: Nghiên cứu sinh Huỳnh Công Duẩn 

Thời gian: 8h00 ngày 31/7/2020 

Địa điểm: Rạp Hưng Đạo (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) 

…………………………………… 

* Theo anh thì Kịch nói ở Sài Gòn - Tp.HCM chịu ảnh hưởng từ những nền sân khấu nào?  
Nghệ sĩ T.L: Những người hoạt động trong ngành Thoại kịch Việt Nam đều thống nhất một sự 

hiểu biết chung đó là Kịch của chúng ta chịu ảnh hưởng rất mạnh từ sân khấu Pháp. Bởi vì từ 

thời thực dân Pháp, nền nghệ thuật đó đã tràn sang và rất mạnh, ở cả hai miền. Ví dụ: như ở 

miền Bắc ai cũng biết Nghệ sĩ Thế Lữ cũng là người đã chịu những ảnh hưởng từ sân khấu 

Pháp. 

Có một giai đoạn rất dài ở Sài Gòn sân khấu Pháp không chỉ ảnh hưởng đến Kịch nói đặc 

biệt là Hài kịch mà còn ảnh hưởng đến cả Cải lương nữa. Cho nên ngay cả những vở tuồng của 

bác Năm Châu thuở đầu tiên đều viết dựa trên văn học Pháp. Nhưng chúng ta thường không để 

ý một điều rất là hiển nhiên đó là ở Sài Gòn còn có một thời gian rất dài hơn 20 năm sân khấu 

nói chung chịu ảnh hưởng và những tác động từ văn hóa của Mỹ. Cho nên tiết tấu Thoại kịch 

trên sân khấu ở miền Nam nói chung và ở Sài Gòn nói riêng vừa mang đậm các chất văn học 

của sân khấu Pháp và ảnh hưởng cả tiết tấu rất nhanh, gọn, lẹ của văn hóa Mỹ. Vì vậy nền Thoại 

kịch ở Sài Gòn đã dung hòa hai yếu tố: chậm, trầm tính, văn học chuẩn xác của châu Âu và lĩnh 

hội được tiết tấu mạnh mẽ, rất thời thượng, linh động tạo sự hấp dẫn, mang tính giải trí rất mạnh 

từ sân khấu của Mỹ. 

* Theo Anh, thì kịch nói ở Sài Gòn và một số tỉnh ở miền Bắc khác nhau ở những điểm cơ 

bản nào? (đạo diễn, diễn viên, cảnh trí...)  
Nghệ sĩ T.L: Theo cảm nhận mang tính chủ quan của tôi thì sân khấu phía Bắc diễn kĩ, diễn 

chuẩn nhưng mà người ta nhìn thấy đó là diễn - tức là mang đậm màu sắc diễn xuất, trình diễn. 

Còn sân khấu phía Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn thì nó rất đời thường, mang tính thời thượng, 

nên thông tin của nó đến với người xem rất nhanh. Cách diễn xuất của diễn viên Sài Gòn cũng 

dung dị hơn chứ không cầu kỳ, không bị nặng quá về trình thức, kỹ thuật bài bản quy cũ như 

diễn viên phía Bắc. Diễn viên Sài Gòn dùng lời nói đơn giản, gần gũi với đời sống thật hơn, 

thậm chí là rất thật, nhưng đó không phải là tự nhiên chủ nghĩa. Ví dụ: như trường hợp NS 

Thành Hội đóng vai anh chàng cán bộ mà lại đi chửi thề khi tỏ tình với cô gái trong vở “Chuyện 

bây giờ mới kể” trên sân khấu 5B hồi đó.  

* Anh nghĩ sao khi có nhận định cho rằng: “Cách diễn của Anh, cũng như những NS ở 

Tp.HCM vừa mang tính Nam Bộ, vừa ảnh hưởng từ Bắc Bộ”, nhận định đó có đúng không? 

Nghệ sĩ T.L: Chúng tôi hầu hết là các thế hệ được đào tạo chính từ trường Nghệ thuật sân khấu 

2 (nay là Đại học Sân khấu và Điện ảnh Tp.HCM-NCS ghi chú), chúng tôi học được sự chỉn 

chu của nghệ thuật miền Bắc và sự phóng khoáng của sân khấu phía Nam. Tại vì chúng tôi 

được đào tạo từ trường môi trường sân khấu chuyên nghiệp. Theo tôi, cái giỏi của các nghệ sĩ 

phía Nam là biết cách dung hòa cả hai lợi thế của cả miền Bắc và miền Nam, vì vậy mà khán 

giả xem họ rất thích. Còn ở góc độ nào đó, theo tôi thì các nghệ sĩ miền Bắc hơi bị bảo thủ, họ 

chỉ thích cái cách diễn cái của họ thôi. Họ ít có dung hòa được cái sự chân thật, đời thường, 

dung dị của miền Nam nên họ chỉ mạnh ở mảng chính kịch và cổ điển thôi, còn nếu đi vào kịch 

xã hội đời thường thì thông tin của họ hơi bị “lên gân”…. 

* Một số người nói rằng: sân khấu phía Nam là chỉ có giải trí thôi. Nhưng trong quá trình 

nghiên cứu, có thể thấy các vở diễn của Idecaf dàn dựng chẳng hạn, những nhân vật như 

Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi… thì liệu rằng đó có đơn thuần là giải trí không? 

Nghệ sĩ T.L: Thực ra người nào mà dùng từ “giải trí” nhằm mang tính ám chỉ nghệ thuật không 

hoàn hảo, tôi nghĩ đó là cách nhìn phiến diện. Bởi vì chức năng của nghệ thuật ngay từ thời 

thần Zeus - kịch cổ đại Hy Lạp - thì nó đã mang tính giải trí. Giải trí là tính chất hàng đầu của 

nghệ thuật, còn cái gì nữa thì đó là điều ẩn phía sau đó. Khi trình độ dân trí bắt đầu nâng cao, 
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người ta cần có những tác phẩm đi vào chiều sâu để đi vào sự truyền cảm hứng về mặt trí tuệ. 

Vì vậy ngay từ đầu nó đã là giải trí do đó không nên coi thường giải trí. Nghệ thuật mà tách rời 

chức năng giải trí thì nghệ thuật đó không thể tồn tại được! 

*  Vì sao thời gian gần đây Anh và sân khấu Idecaf thường hay dựng những vở kịch lịch 

sử? Nó có cảm hứng với Anh như thế nào? 

Nghệ sĩ T.L: Tôi đặc biệt rất thích kịch lịch sử. Bởi vì đó là một trong những cách giúp chúng 

tôi luôn luôn hoàn chỉnh cái nghiệp diễn diễn xuất của mình. Vì kịch lịch sử là những kịch bản 

văn học hay, chỉnh chu, có cốt truyện câu chuyện vững vàng nó sẽ giúp cho mình rèn luyện tay 

nghề tốt hơn, cao hơn. Đó là về phía nghề nghiệp. Còn ngoài ra, làm kịch lịch sử cũng là một 

cách thể hiện tính công dân của mình. Bằng hình thức nghệ thuật, chúng tôi muốn đưa khán giả 

quay trở lại dòng chảy của lịch sử - một trong những chức năng của nghệ thuật. Nếu chúng ta 

nói: nghệ thuật không chỉ đơn thuần là giải trí, thì đây cũng là một chức năng của nghệ thuật, 

tức là phải đưa người ta đến những giá trị chân - thiện - mỹ và đồng thời giáo dục tính công dân 

cho người xem trong đó đáng chú ý là giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ sau này.  

* Anh cảm thấy dựng kịch lịch sử có áp lực? 

Nghệ sĩ T.L: Cái này tôi cũng đã nói nhiều lần, thực sự làm kịch lịch sử có nhiều áp lực đầu tư 

rất tốn kém, tập luyện rất cực khó thu lại vốn. Dựng kịch lịch sử cũng có những cái khó về mặt 

duyệt và cấp phép nhất là về mặt tư tưởng như trường hợp một vài vở trước đây mà chúng tôi 

đã gặp phải.  

* Là một người có xuất thân trong gia đình có nghệ thuật truyền thống, khi diễn Anh có bị 

ảnh hưởng bởi sân khấu truyền thống của gia đình hay không? 

Nghệ sĩ T.L: Sân khấu truyền thống là cái nôi, là nền tảng cho người nghệ sĩ đương đại dựa 

vào đó phát triển. Chúng ta không thể thoát khỏi sức ảnh hưởng của sân khấu truyền thống. 

Không nhất thiết là chỉ những nghệ sĩ nào có xuất phát từ gia đình truyền thống mới bị ảnh 

hưởng, mà khi chúng ta làm bất cứ tác phẩm nào cũng vậy, ( kể cả sân khấu thế giới) bất cứ tác 

phẩm đương đại nào cũng phải xuất phát từ truyền thống dân tộc, từ chính dân tộc của chính 

cái nơi mà họ sinh ra. Kịch nói ở Sài Gòn ảnh hưởng từ sân khấu truyền thống Nam Bộ như 

Cải lương, Hát bội nhờ vậy mới tạo được những điểm đặc sắc riêng, khác với sân khấu Kịch 

nói ở nơi khác…………………….. 

* Theo thống kê từ khi thành lập đến hết năm 2016 sân khấu Idecaf đã dàn dựng khoảng 

100 vở, vậy từ 2017 đến nay 2020 sân khấu đã dàn dựng được bao nhiêu tác phẩm nữa? 

Nghệ sĩ T.L: Từ 2016 về trước Idecaf đã dựng hơn 100 vở, từ 2017 đến nay, (dự kiến đến cuối 

năm 2020) sẽ dàn dựng mới 14-15 vở, cũng trong thời gian này chúng tôi tái dàn dựng và biểu 

diễn một số vở cũ được khán giả yêu thích (Tía ơi má dìa, Ngôi nhà không có đàn ông, Tấm 

Cám…), dự kiến cũng khoảng 8 vở…… 

Xin chân thành cám ơn Anh đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn! 

 

BIÊN BẢN 8 

Nhân vật phỏng vấn: Đạo diễn T.N.G 

Người phỏng vấn: Nghiên cứu sinh Huỳnh Công Duẩn 

Thời gian: 10h, ngày 20/8/2019 

Địa điểm: Hội sân khấu TP.HCM 

……………………………………………………… 

* Xin Thầy cho biết phong cách Kịch nói ở Sài Gòn – Tp.HCM có những điểm gì đặc biệt 

so với Kịch nói ở miền Bắc?  
Đạo diễn T.N.G: …. Đoàn Kịch nói Nam Bộ có phong cách riêng là do tiếng nói mình khác 

có những cái không có “căng” như kịch miền Bắc. Ở trong phương Nam thời gian đầu không 

có gọi Kịch nói mà gọi là Thoại kịch và diễn chủ yếu trên sóng truyền hình hoặc trên sóng phát 

thanh, không có trong đoàn chuyên nghiệp. Thứ hai, chỉ có kịch ngắn diễn trong các đại nhạc 

hội và nó chia ra hầu hết một số kịch nói do diễn viên từ ngoài Bắc di cư vào trong Nam như 

ban kịch Sống, Tân Dân Nam… Bên cạnh đó, trong này thì có kịch Túy Hồng, Kim Cương… 

mà một số diễn viên trong đó lại là diễn viên Cải lương. Học Cải lương ở đây không phải là 
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học chính thức mà là truyền nghề, cho nên bản thân diễn viên Kịch nói trong này có một cái 

chất mềm mại, gần với đời thường, đi vào đời sống hơn. Về cấu trúc kịch bản, hầu hết câu 

chuyện kịch của nó không đi nhiều vào tính luận đề (chính luận) mà nó song hành cùng với sân 

khấu Cải lương, đi vào đời sống gia đình nên kịch trong Nam mang tính tâm lý xã hội hơn và 

gần với sinh hoạt đời thường hơn. 

Sau 1975, ở Đông Nam Bộ có Đoàn kịch Cửu Long Giang. Tại Tp.HCM bây giờ lại còn 

có hai đơn vị nghệ thuật mang tính chất tập thể là bên kia của Kim Cương, bên này là của Thẩm 

Thúy Hằng. Khuynh hướng kịch Kim cương vẫn gần với Cải lương có các diễn Tú Trinh, Huỳnh 

Thanh Trà, Vân Hùng, Kim Cương… Bên đây Thẩm Thúy Hằng có Tâm Phan, Trần Quang, 

Thẩm Thúy Hằng... Cũng là một chất diễn tự nhiên, đời thường nhưng phong cách của Bông 

Hồng lại gần với kịch Nam Bộ hơn. Như vậy đoàn kịch Bông Hồng sáp nhập lại với Đoàn Cửu 

Long Giang trở thành Đoàn Kịch nói Thành phố và nó định hình ra một khuynh hướng sân khấu 

mới…. 

* Khuynh hướng mới bắt đầu từ khi nào thưa Thầy?  

Đạo diễn T.N.G: Lấy mốc từ những diễn viên thành công: Thành Lộc, Thành Hội, Khánh 

Hoàng, Đàm Loan… hình thành nên một vệt phong cách lúc bấy giờ đó là sân khấu của một 

thế hệ trẻ mới. Cho nên kịch miền Nam đi theo một hệ mới hoàn toàn kết hợp giữa khuynh 

hướng Stanislavski (hiện thực tâm lý) với sân khấu mang tính chất biểu cảm đời thường của 

Cải lương Nam Bộ. Sở dĩ nó hình thành nên phong cách sân khấu này đó là vì tâm lý khán giả 

miền Nam,  họ thích chất kịch đi vào tâm lý đời thường hơn. Nên khi mới đầu hình thành sân 

khấu miền Bắc đi vào trong Nam, người miền Nam cũng thích đề tài mang tính luận đề của sân 

khấu miền Bắc nhưng nếu đi sâu vào đời thường thì lại không đi sâu vào đời sống người miền 

Nam được. Do đó nó đã hình thành nên hệ sân khấu mới của miền Nam vừa mang tính chất của 

Miền Bắc, vừa mềm hóa bởi cái chất Nam Bộ và đã tạo nên một thế hệ diễn viên như vừa nói. 

* Thầy nghĩ gì về việc cho rằng sân khấu Kịch nói của Tp.HCM nặng về tính giải trí?  

Đạo diễn T.N.G: Khuynh hướng sáng tác kịch của miền Nam người ta cứ nói nó nặng tính giải 

trí, đó là người ta chỉ nhìn ở một khía cạnh nào đó thôi! Giải trí là vì sao? Là vì nó đi vào những 

vấn đề thường, không giống như khuynh hướng ngoài Bắc. Bởi vì khán giả miền Nam thường 

nặng về những vấn đề gì thuộc về đời sống của mình chứ họ không quan tâm đến tính chính 

luận - chính trị và cũng từ đó đã hình thành nên phong cách diễn riêng. …..Đến bây giờ, miền 

Bắc vẫn kế thừa sân khấu kịch nói từ khởi thủy là của Thế Lữ, Song Kim... Ở trong miền Nam, 

thực ra phong cách sân khấu được xác định rõ hơn từ thời sau giải phóng và đã hình thành nên 

lớp diễn viên đầu tiên là thế hệ Khánh Hoàng, Tấn Thi…nó khác với kịch nói ở miền Bắc. 

*  Là một người vừa dựng kịch nói, vừa dựng Cải lương thầy có thể cho biết sự ảnh hưởng 

qua lại giữa Cải lương và Kịch nói như thế nào? 

Đạo diễn T.N.G:….Cách diễn của sân khấu Cải lương miền Nam, thực ra là diễn kịch chứ 

không phải là Cải lương. Sở dĩ nói nó là Cải lương là tại vì nó có ca và có động tác ca ra bộ. Từ 

Cải lương là nằm trong Kịch nói không phải nằm trong Cải lương. Khoảng đầu thế kỷ XX, xuất 

hiện các từ: “Cải lương kịch xá”, diễn Cải lương… Vì bấy giờ nếu lấy Kịch nói thì lại lấy của 

Tây mà lòng tự hào dân tộc lại không cho phép nên mới đẻ ra sân khấu Cải lương, tức là Kịch 

nói. Nhưng lại không nói là Kịch nói, mà là sân khấu mới - chủ nghĩa Cải lương. Cải lương 

trong Nam là Kịch nói nhưng lấy lời ca để vào và trở thành sân khấu của dân tộc. Trên các nước 

châu Á, không có một sân khấu nào mà truyền thống dân tộc của nó đề cập được đến con người 

đương đại như Cải lương. Cải lương có giai đoạn khoảng hai, ba năm trước giải phóng, từ “Cải 

lương” không xuất hiện trên các tờ program (chương trình) mà là đoàn ca kịch, đoàn thi ca vũ 

nhạc kịch, đoàn “Việt kịch Năm Châu”… cho nên Cải lương nó chính là tiền đề của Kịch nói 

miền Nam. 

* Trong việc đào tạo diễn viên kịch hiện nay, mình có cần thiết phải đào tạo theo phong cách 

Nam Bộ riêng cho các bạn không, thưa thầy? 

Đạo diễn T.N.G: Phải có. Tại vì hiện nay trong việc đào tạo diễn viên mình không bắt học sân 

khấu truyền thống mà có thì cũng đào tạo rất là chung chung. Diễn viên cần phải được đào tạo 

để biết dân Nam Bộ sống như vậy thì mình phải học như vậy. Trong đây mình đang đào tạo bỏ 
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qua rất nhiều bài bản của Stanilapski (hiện thực tâm lý) và vẫn đào tạo theo hiệu quả của sân 

khấu cho nên sức sáng tạo không có, cứ bị diễn theo cảm tính, không có nền tảng. Vì vậy cần 

phải đào tạo theo quy chuẩn trở lại. 

* Hình như kịch trong Nam của mình thiên về tả thực hơn tả ý thưa thầy? 

Đạo diễn T.N.G: Nó bị ảnh hưởng của Cải lương. Cải lương miền Bắc cứ quan niệm là phải 

thuần phong cách, Cải lương là ước lệ thì trang trí cũng ước lệ. Còn Cải lương miền Nam thì 

trang trí là tả thực nhưng diễn lại ước lệ. Ước lệ ở đây thể hiện ở ra bộ, hát cũng là ước lệ, cách 

nói cũng ước lệ, không đời. Xét về mặt lý luận, Kịch nói thì cứ sợ thực đến mức người ta không 

tin mình diễn kịch, nhưng Cải lương thì để bớt đi cái ước lệ thì người ta phải tả thực và bớt đi 

động tác để làm sao cho khán giả tin và hiểu. 

Nói về nhạc kịch, Opera thì trang trí không có tả thực nhưng qua Broadway thì trang trí 

lại tả thực. Tại sao Opera chết mà Broadway lại phát triển và thậm chí Cải lương của mình phải 

như Broadway chứ không nói Cải lương như Opera? Tại vì Broadway muốn đưa nhạc gì vào 

cũng được, muốn nhảy múa hay làm gì cũng được, nó phá vỡ đi quy ước của Opera thì Cải 

lương cũng phải như thế. Nhưng Cải lương có giai đoạn bị miền Bắc định hình lại cho nên Cải 

lương bị phá vỡ đi. Ví dụ: Tại sao bây giờ vô và xuống vọng cổ khán giả lại không vỗ tay? 

Ngày xưa vô và xuống vọng cổ thì đèn cũng phải xuống và quay theo, tức là hiệu ứng sân khấu 

cũng phải theo. Thế thì tại sao bây giờ lại không thấy điều đó? Tại vì người ta quan niệm sân 

khấu thay đổi ánh sáng. Ánh sáng chỉ thay đổi theo hai trường hợp: một là theo thời gian, hai 

là theo kịch tính. 

Quan trọng của Cải lương là tính tự sự. Người viết giỏi là người phải viết tính tự sự. Khi 

người ta ca vọng cổ là người ta đang kể về tâm trạng của nhân vật. Có chỗ người ta đồng cảm, 

có chỗ tách ra để kể lại. Khi người ta vô vọng cổ là người ta cố gắng làm sao để người ta đẩy 

đến lúc khán giả vỗ tay và đèn cũng xuống để tác động theo các hiệu ứng đó. Rồi khi xuống 

vọng cổ ánh sáng được định hình lại để bắt đầu kể về nhân vật. Vọng cổ hiện nay người viết 

Cải lương cứ viết vọng cổ mà không biết về điều đó. 

* Hiện nay thầy vẫn dựng kịch ở Hà Nội thì khán giả ngoài đó bây giờ có thay đổi không? 

Đạo diễn T.N.G: Thay đổi. Chính việc kịch Hà Nội đang đi với các mô-típ cũ thì khán giả lại 

không xem nữa mà bây giờ người ta thích xem miền Nam hơn. Vì bắt đầu người ta thấy rằng 

phải đi vào đời sống của người ta. Ví dụ: cùng là một sự kiện đó nhưng người miền Nam có 

phản ứng khác người miền Bắc lại có phản ứng khác. Chẳng hạn như trong vở Bến bờ xa lắc, 

khi hai vợ chồng gây gổ với nhau, câu nói của cô vợ người Bắc thì cô vợ miền Nam không thể 

nói được vì không có bà vợ trong Nam nào “làm quá” với ông chồng như ngoài Bắc. Mặc dù 

đây là câu chuyện của ngoài Bắc nhưng đưa vào bối cảnh của trong Nam thì tâm lý của người 

miền Nam không phản ứng như vậy. Còn ngược lại khi dựng vở này ngoài Bắc, họ không Nam 

Bộ hóa mà thích phản ứng theo kiểu ngoài Bắc, do đó khi thầy dựng, thầy chỉ cho họ làm cho 

tình huống nó mềm mại nhân vật nhưng tính cách vẫn là của con người miền Bắc.  

* Còn điểm nào khác nhau giữa Kịch nói ở miền Bắc và kịch nói ở Tp.HCM?  

Đạo diễn T.N.G: Thầy ra ngoài Bắc dựng kịch là dựng cho nó đời hơn, chi tiết hơn. Sở dĩ  “tôi 

Sài Gòn hóa các bạn” vì các bạn ở ngoài Bắc khi diễn chỉ là nói thôi, xử lý đại từ là chính nhưng 

không chi tiết và tâm lý. Phương pháp của thầy là cho diễn viên làm trước rồi thầy điều chỉnh, 

còn đạo diễn miền Bắc thì họ bày ra như thế nào diễn viên là phải diễn như thế và họ không 

nắm được đối tượng khán giả của mình. Sân khấu miền Bắc vốn mạnh và nổi tiếng ở dòng 

chính kịch, bài bản và kỹ thuật nhưng lại thiếu đi sự tự nhiên, đời thường như sân khấu Sài 

Gòn. Các vở chính kịch miền Bắc lâu nay nặng về chủ đề, mỗi vở đều đưa ra một thông điệp, 

tuyên ngôn trong khi hình thức biểu diễn và tâm lý của diễn viên lại chưa “nhuần nhuyễn”, nó 

bị gượng ép.  

Xin cám ơn Thầy đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn! 

 

BIÊN BẢN 9 

Nhân vật phỏng vấn: Đạo diễn L.K.L 

Người phỏng vấn: Nghiên cứu sinh Huỳnh Công Duẩn 
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Thời gian: 11h, ngày 01/9/2020 

Địa điểm: Đài truyền hình Tp.HCM 

…………………………………………………… 

* Trong nghệ thuật, trong đạo diễn K.L có muốn tạo một hướng đi riêng trong phong  

cách dàn dựng của mình không ? Phong cách đó là gì ? 

Đạo diễn L.K.L: Thật ra từ trước tới giờ mình đã có hướng đi riêng của mình. Quan 

trọng nhất là mình thích tính ẩn dụ, sân khấu phải ẩn dụ nhiều thì nó mới hay. Bản thân mình, 

khi mình làm sân khấu nó phải mang đầy đủ ngôn ngữ của sân khấu nhưng mà tính ẩn dụ phải 

cao. Lúc đó mình cảm giác diễn viên mới có nhiều đất diễn, nếu không thì sinh hoạt quá, thì 

không có gì khó để phải suy nghĩ.  

* Tính ẩn dụ đó nó thể hiện ở đâu? 

Đạo diễn L.K.L: Từ trong những cái thiết kế của mình, từ trong những nhân vật của 

mình. Giống như trong vở 250 gram mình viết ông già, đó là những ông già có thật ngoài đời 

thường như bán vé số, bán áo mưa, khó khăn… Mình thấy có bài báo mình nói vì mình đi ngang 

mình thấy những người bán vé số ngồi lề đường. Có những ngày đi ngang mình thấy còn tự 

nhiên một thời gian sau mình không thấy nữa. Mình vô mình hỏi ông già bán áo mưa ông bán 

ở đây đâu rồi. Người ta nói ổng chết rồi. Mình lấy từ những cảm xúc đó mình đưa vô 250 gram. 

* Tại sao Lý Khắc Lynh thích đưa điện ảnh vào trong sân khấu ? 

Đạo diễn L.K.L: Thật ra có những xử lý phải có điện ảnh mới làm ra được, ví dụ sắp tới 

mình sẽ đưa nguyên cái hồ nước lên sân khấu. Hay trong 250 gram mình cũng đã đưa điện ảnh 

vào trong tác phẩm rồi.  

* Theo K.L thì giữa sân khấu Kịch nói ở TpHCM và sân khấu Kịch nói ở miền Bắc có 

gì khác không? 

Đạo diễn L.K.L: Nói ở khía cạnh ngôn ngữ, Sài gòn mình “sang” hơn, “sang” ở đây 

không phải là vấn đề cảnh trí, “sang” về phong cách, có một cái gì đó rất hào phóng, một cái gì 

đó rất bay bổng. Kịch ở miền Bắc thì mang tính tuyên ngôn, hô hào nhiều hơn… Dạ cổ hoài 

lang chỉ có diễn viên trong Nam (anh Việt Anh, anh Thành Lộc…)mới làm nên tên tuổi vở 

diễn, nếu vở đó mà giao diễn viên miền Bắc thì sẽ không bao giờ có hiệu quả được như vậy. 

* Khó khăn hiện nay của đạo diễn nói riêng và của Kịch nói ở Tp.HCM nói chung là 

gì? 

Đạo diễn L.K.L: Cái khó hiện giờ là không làm được cái mới, và thậm chí thường xuyên 

quay ngược lại cái cũ. Thứ nhất là kinh phí, người ta càng ngày càng đi lên. Ví dụ ngày xưa 5 

cái đèn thì giờ phải 10 cái đèn, 20 cái đèn. Trong khi sân khấu bây giờ nó còn số lượng bóng 

đèn y như cũ, thậm chí giảm hơn. Ngày xưa một vở kịch làm hai tháng, bây giờ vở kịch tập chỉ 

một tuần vì không có thời gian. Diễn viên không có nhiều thời gian cho việc tập luyện trên sân 

khấu. Kịch bản thì không có kịch bản hay, thiếu tính ẩn dụ, toàn là kịch sinh hoạt…Vốn sống 

của diễn viên, tác giả yếu. Không yêu văn học, không yêu âm nhạc, yêu hội họa…Bản lĩnh diễn 

viên thiếu vì không có vốn sống. 

Trong thiết kế thì chắp vá vì thiếu kinh phí, thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn sống. Một số 

phông hậu sân khấu cũng đi in bằng hiflex trong khi ngày xưa thì họa sĩ vẽ. 

“Giáo viên” dạy diễn viên trong trường Sân khấu hay các ở các trung tâm, các sân khấu 

cũng không có nghề vì không phải ai diễn hay cũng dạy diễn viên được, không phải ai đạo diễn 

giỏi cũng làm thầy giáo dạy đạo diễn được… phải có lý luận mới có thể dạy được, còn bây giờ 

chủ yếu bắt diễn viên diễn theo bản “photo” của mình. 

Nghệ sĩ tham gia gameshow nhiều quá, diễn trên truyền hình gameshow giống như diễn 

trên sân khấu. Khán giả họ cứ tưởng diễn trên sân khấu kịch cũng giống như trên truyền hình 

nên họ không còn muốn đi xem…  

Cám ơn anh đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn. 

 

BIÊN BẢN 10 

Nhân vật phỏng vấn: Nhà báo H.K  

Người phỏng vấn: Nghiên cứu sinh Huỳnh Công Duẩn 
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Thời gian: 9h30h, ngày 21/2/2021 

Địa điểm: Nhà riêng của nhà báo, quận 8.  

…………………………………………………… 

* Thời gian gần đây chị viết nhiều bài nói về liên quan đến yếu tố văn hóa Nam Bộ 

trong Kịch nói tại TP.HCM, theo chị sân khấu nào thường dựng loại đó nhất? 

Nhà báo H.K: Sân khấu Hoàng Thái Thanh đậm đặc chất Nam Bộ. Chị Ái Như rất là 

“Melo”, nhờ đó mà giữ được phong vị Nam Bộ. Sở dĩ nói đó là phong vị vì chất Nam Bộ hiện 

diện ở màu sắc, bối cảnh, không gian, câu chuyện, trang phục… tạo nên một Nam Bộ không 

lẫn vào đâu được. Có khi là những ngôn ngữ chính xác từng li từng tí, có những từ rất xưa, chỉ 

có người miền Tây “rặt” mới nghe (mút chỉ cà tha, cà chớn cà cháo, tao huế mày lắm…). Nhiều 

từ rất xưa, rất cũ mà nay được nghe lại trên sân khấu kịch…Kịch nói có vai trò bảo tồn văn hóa 

dân tộc, trong đó dễ thấy nhất đó là qua lời thoại.. Bởi có những lời nói đã quá xưa nhưng nay 

lại được nghe trên sân khấu, làm cho khán giả cảm thấy thích thú.  

* Theo chị, để nhận biết một vở kịch mang “chất” văn hóa Nam Bộ thì dựa vào đâu?  

Nhà báo H.K: Điều đầu tiên thể hiện trong vở kịch là cảnh trí (cầu tre, sông nước, bến 

nước, thuyền ghe, dừa nước, đồng ruộng nam bộ…) Thời gian gần đây bối cảnh Nam Bộ xuất 

hiện ngày càng nhiều trên sân khấu kịch Thành phố, sân khấu nào cũng có những vở này. 

Thứ hai, là trang phục, đạo cụ… đặc biệt là sông nước Nam Bộ ảnh hưởng và thể hiện rất 

rõ trên sân khấu. Chưa kịp diễn, chỉ cần thấy diễn viên xuất hiện là biết câu chuyện Nam Bộ. 

Sân khấu Hoàng Thái Thanh, sân khấu Thế Giới Trẻ có nhiều vở diễn lấy bối cảnh Nam Bộ 

nhất. Đạo cụ thì nhiều đạo cụ rất đặc biệt của miền Nam. Ví dụ: Cái võng bằng tre trên sân khấu 

Hoàng Thái Thanh trong vở Mơ trăng bóng nước một đạo cụ rất xưa của người Nam Bộ nhưng 

nay lại xuất hiện trên sân khấu. Trong Tía ơi má dìa có cả một cây cầu tre được dựng lên sân 

khấu; trong Đò tình đạo diễn đã dùng sân khấu quay để tả con sông, bến đò rất ấn tượng...  

Thứ ba, là ngôn ngữ thoại mang tính chất thoại kịch Nam Bộ (theo phương ngữ). Có 

những từ ngữ xưa lâu rồi không dùng, đôi khi đánh mất những ngôn ngữ Nam Bộ thì uổng, còn 

lặp lại thì giới trẻ sẽ không hiểu nhưng nếu đặt trong bối cảnh câu chuyện thì có thể giới trẻ sẽ 

hiểu. Nếu làm đúng như vậy thì kịch nói có vai trò bảo tồn những giá trị Nam Bộ trong ngôn 

ngữ, hay trong đạo cụ (võng tre). Trong thoại kịch người ta cùng chữ ngộ lắm, mà nghe là biết 

Nam Bộ. Ví dụ: cách nói “Chánh quyền” thay cho “Chính quyền”, “Chánh trị” thay cho “Chính 

trị”,“chời ơi” thay cho “trời ơi”,“giời ơi”, “Mèn đéc ơi quỉ thần ơi! thay cho “Trời đất ơi!”, “trái 

xài” thay cho “trái xoài”, “cá gô” thay cho “cá rô”,v.v… Đó là kiểu nói cho tiện lợi, đơn giản, 

khỏi phải uốn lưỡi, cong môi thêm phức tạp.  

Thứ tư, cách đặt tên cũng thể hiện văn hóa sông nước Nam Bộ (Mơ trăng bóng nước, 

Dòng nhớ, Lá sầu riêng, Mút chỉ cà tha…) 

Về nội dung, chất Nam Bộ thể hiện trong câu chuyện kịch. Đáng chú ý là những câu 

chuyện lấy từ Nguyễn Ngọc Tư là một lợi thế, bởi đây là tác giả viết đậm chất Nam Bộ. Ngoài 

ra các sân khấu cũng tự dựng các câu chuyện Nam Bộ trên sân khấu. Có thể thấy, nội dung 

trong kịch nói Nam Bộ thì cái ác không đậm đặc không tận cùng cái ác, cái trong một giới hạn 

vừa phải thôi. Cái bi cũng không tận cùng, người Nam Bộ buồn nhưng không lụy vì người Nam 

Bộ luôn lạc quan, điềm tĩnh, giàu sự hy sinh. Buồn nhưng không lụy, rất điềm tỉnh như Thà 

trong Bao giờ sông cạn, rất mạnh trong lòng nhưng kiềm chế, không gào thét khi buồn. Cái bi 

trên sân khấu miền Nam là do sự hy sinh cho người mình yêu. Thất tình đi đánh cờ như Hết 

chứ đâu có nhậu nhẹt bét nhè, hay đi tự tử… Tình yêu trên sân khấu Nam Bộ thủy chung, đợi 

chờ, hy sinh, tính hy sinh rất cao, hào hiệp, nghĩa khí… 

* Âm nhạc trong Kịch nói ở Thành phố Hồ Chí Minh có mang dấu ấn Nam bộ?  

Nhà báo H.K: Có, nhiều là đằng khác. Các vở kịch của Hoàng Thái Thanh, Thế Giới Trẻ và 

các vở có bối cảnh sông nước Nam Bộ thì dường như là có sự xuất hiện các bài ca, điệu lý Nam 

Bộ. Có thể nói bài bản được nhiều sân khấu dùng nhất đó là Dạ cổ hoài lang của Cao Văn 

Lầu…và một số bài bản khác nữa. 

* Trong một số bài báo thì người ta cho rằng chất giải trí trong kịch nói của Nam Bộ 

nhiều hơn Kịch nói ở miền Bắc? 
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Nhà báo H.K: …Nhờ vào tinh thần lạc quan của người Nam Bộ. Khi vào đây khai khẩn đất 

hoang, chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt nên sinh ra tinh thần lạc quan để hóa giải nhằm 

cân bằng tâm lý. Ví dụ như nước lũ lên thì lên, người ta vẫn có thể “đâu” ba mũi xuồng vào 

nhậu với nhau, đó là minh chứng cho sự lạc quan đã “bắt rễ” trong con người Nam Bộ. Chính 

vì vậy mà sân khấu kịch miền Nam phần lớn là hài kịch. Cho dù không phải kịch hài thì vẫn 

phải có chú hề hay trong lúc thoại bi kịch, người ta vẫn “thả” thoại hài kịch. Và trong quá trình 

nghiên cứu, xem lại số lượng vở đi theo hài kịch ở miền Nam nhiều hơn, thể hiện một nét rất 

riêng trong văn hóa Nam Bộ - chất lạc quan.  

* Lực lượng sáng tạo hiện nay so với thời của chị thì như thế nào?  

Nhà báo H.K: Lực lượng diễn viên thời trước chắc tay về chính kịch, thể hiện những vở “nặng 

ký”, sâu sắc đều được. Còn thời nay thì diễn viên chỉ diễn được những vở vừa vừa, những vở 

nặng diễn không nổi vì chưa đủ chiều sâu – sức mạnh nội tại. Nguyên nhân là thiếu thói quen 

đọc sách, thiếu trải nghiệm, không phân tích tâm lý, lý lịch nhân vật. 

*Làm sao để duy trì khán giả đến xem kịch?sân khấu kịch trong tương lai còn tồn tại 

không?  
Nhà báo H.K: Sân khấu kịch sẽ phải tồn tại, nhưng khán giả sẽ chắt lọc hơn trước. Vẫn còn 

nhiều người yêu kịch. Muốn có khán giả thì các sân khấu phải: Chú trọng nội dung; Đầu tư, 

biểu diễn, dàn dựng vở nghiêm túc; Chắt lọc đối tượng khán giả của mình để tập trung các vở 

dựng cho họ xem.  

* Ngày xưa, mỗi sân khấu Kịch ở Tp.HCM là một phong cách riêng. Còn bây giờ thì 

có còn như vậy không, thưa chị? 

Nhà báo H.K: Vẫn còn nhưng hơi mờ nhạt. Chẳng hạn như “Hoàng Thái Thanh” là phong 

cách kịch Melo. “Thế giới trẻ” là phong cách trẻ trung, câu chuyện giản dị. “Idecaf” là hoạt 

náo, năng động, đa phong cách, cũng rất sâu lắng. Riêng sân khấu Idecaf có những vở rất sâu 

sắc, rất độc đáo như Tiên Nga nhưng cũng có những vở hài đơn giản, nhẹ nhàng thậm chí là rất 

náo kiểu đời thường…Điều đó là minh chứng cho sự nhạy bén của người Nam Bộ, sẵn sàng 

chiều khán giả. Đáng chú ý là Idecaf, Thế giới trẻ… rất năng động. Sân khấu 5B cũng dàn dựng 

kịch đồng tính mà mặc dù vẫn giữ cái đường ray cũ của mình cũng là một biểu hiện.  

* Việc đào tạo khán giả cho Kịch nói TP.HCM như thế nào? 

Nhà báo H.K: Lâu nay dường như Thành phố không có việc đào tạo khán giả Kịch nói. Việc 

đào tạo cần bắt đầu từ trong trường học (diễn kịch trong các lớp kỹ năng sống, dạy đạo đức 

bằng tiểu phẩm….) và cần nguồn tài trợ từ xã hội hóa. Xây dựng các câu lạc bộ tại các trường 

học để dạy kịch cho học sinh. Việc này cần XHH trong đào tạo khán giả, chờ nhà nước sẽ khó 

khăn. XHH thể hiện tính năng động của người Nam Bộ. 

* Kịch nói thường dùng nghệ thuật khác trong đó chẳng hạn như là Cải lương? 

Nhà báo H.K: Đờn ca tài tử, phim ảnh… nhưng trong đó Cải lương được đưa vào nhiều nhất 

vì người Nam Bộ rất mê Cải lương, vọng cổ. Nếu diễn cả tuồng Cải lương thì giới trẻ sẽ khó 

tiếp cận nhưng nếu trong kịch nói được lồng vào một chút sẽ đắt giá vô cùng (ví dụ: “Đò tình” 

của Sân khấu Thế giới trẻ). Còn Hát bội thì rất ít khi sử dụng, hơi khó để đưa vào (ví dụ: “Phiên 

tòa”- Sân khấu kịch). Hiện nay, điện ảnh thì hiện nay sử dụng khá nhiều (ví dụ: “Người vợ ma”- 

Sân khấu kịch Hồng Vân). Điều đó thể hiện tính linh hoạt của Nam Bộ, dễ chấp nhận những 

cái hay, cái mới.  

* Ý kiến của chị về hiện tượng có một thời dựng kịch ma quá nhiều? 

Nhà báo H.K: Đó là món ăn lạ cho khán giả nhưng lạm dụng quá nhiều dẫn đến bị “bội thực” 

khi hàng loạt các sân khấu đều chạy theo dựng kịch ma. 

* So sánh về chất văn hóa trong kịch nói giữa miền Nam và miền Bắc? 

Nhà báo H.K: Trong kịch nói Nam Bộ thì trong mâu thuẫn, xung đột giữa cái ác và cái thiện 

không đậm đặc. Cái ác không tận cùng cái ác, cái ác trong một giới hạn vừa phải thôi, cái bi 

cũng không tận cùng, người Nam bộ buồn nhưng không lụy vì người Nam Bộ luôn lạc quan, 

điềm tĩnh, giàu sự hy sinh. Mâu thuẫn cũng không quá gay gắt sát phạt nhau như kịch miền Bắc 

Điều này khác với kịch nói miền Bắc chất xung đột của người miền Bắc thì gay gắt, căng hơn 
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thể hiện qua sự sát phạt, tàn nhẫn, còn miền Nam thì diễn thật hơn, nhẹ nhàng hơn thể hiện qua 

áy náy trong lòng. Kịch miền Nam có ảnh hưởng của kịch miền Bắc  

* Việc dựng lại kịch mang đậm nét Nam Bộ thì có thu hút khán giả được không? 

Nhà báo H.K: Cuộc sống đang tiến hóa, mình không thể bê nguyên si mà chỉ lấy bối cảnh văn 

hóa Nam Bộ thôi thì sẽ thu hút khán giả. Khi dựng lại nên chú ý là người Nam Bộ ngày nay 

không giống như ngày xưa mà họ đã trở nên quyết đoán hơn, nhanh nhẹn hơn, không hy sinh 

một chiều và biết phản kháng lại. 

* Đề tài lịch sử trong kịch nói Nam Bộ có những vở nào thưa chị?  

Nhà báo H.K: Hiện nay chỉ có Tả quân Lê Văn Duyệt là đúng nói về lịch sử Nam Bộ, còn lại 

thì chỉ là những vở lịch sử chung chung. 

* Suy nghĩ về dòng kịch của Kim Cương trong đời sống Kịch nói Nam Bộ? 

Nhà báo H.K: Trong thời điểm kịch Kim Cương ra đời đã sáng rực và định hình rõ rệt dòng 

kịch dài, tính chuyên nghiệp, mẫu mực, là “hòn ngọc”. Những dòng kịch sau này dù hiện đại 

hơn nhưng kịch Kim Cương đến thời điểm hiện tại người ta vẫn xem được từ cách diễn, cách 

thoại phương ngữ mẫu mực đến nội dung giàu tính nhân văn.  

Xin chân thành cám ơn chị đã dành thời gian cho buổi trao đổi! 

 

BIÊN BẢN 11 

Nhân vật phỏng vấn: Đạo diễn L.D 

Người phỏng vấn: Nghiên cứu sinh Huỳnh Công Duẩn 

Thời gian: 10h, ngày 5/5/2021 

Địa điểm: Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam 

…………………………. 

* Là một người gắn bó với Kịch nói ở Tp.HCM và Nhà hát kịch Thành phố nói riêng trong 

suốt một thời gian dài. Anh có thể cho biết vài nét về sự khó khăn và thuận lợi mà Nhà hát 

đã và đang gặp phải?  

Đạo diễn L.D: Khó khăn, Cơ sở vật chất quá xuống thấp, ẩm thấp từ sân khấu đến khán phòng. 

Kỹ thuật sân khấu cũ kỹ, lạc hậu chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho từng vở diễn từ âm thanh 

đến ánh sáng dẫn đến các cảnh diễn nghèo nàn. Bãi giữ xe không có đặc biệt là khán giả có xe 

ô tô rất bất tiện, không có phòng chờ khán giả. Đội ngũ diễn viên còn mỏng, tuyển dụng những 

diễn viên tài năng còn nhiều hạn chế do trói buộc về đồng lương ít ỏi…Mà sân khấu nếu không 

có diễn viên nổi tiếng, tài năng khán giả sẽ không đến với sân khấu. Thuận lợi: là Nhà hát Công 

lập nên có được sự quan tâm của Sở VH,TT về địa điểm không phải thuê mướn như các đoàn 

XHH khác (Rạp Công nhân nằm ở mặt tiền được lớn số 30 Trần Hưng Đạo, quận 1, trung tâm 

của thành phố), tiền lương cố định hằng tháng cho nhân viên và diễn viên, được nhà nước đầu 

tư chuyên môn hàng năm cho Nhà hát bằng các khoảng kinh phí cho dàn dựng, biểu diễn… 

* Anh có đánh giá gì về lực lượng tác giả, đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ của Kịch nói 

ở Tp.HCM nói chung? 

Đạo diễn L.D: Lực lượng tác giả, đạo diễn, diễn viên, họa sĩ,…về Kịch nói tại Tp.HCM phải 

nói là rất đông. Tp.HCM là nơi hội tụ, là mảnh đất tốt muôn màu để khai phá, nhiều diễn viên, 

tác giả, đạo diễn rất trẻ đang chứng minh được nghề qua các vở diễn của Sân khấu XHH được 

đánh giá cao trong các kỳ liên hoan chuyên nghiệp cũng như sự đón nhận của công chúng làm 

thước đo cho vở diễn. Bên cạnh đó lực lượng họa sỹ, nhạc sỹ còn rất mỏng cần phải quan tâm 

nhiều hơn. Các vở diễn đa phần là chọn nhạc cũng như tự làm lấy trang trí sân khấu mà thiếu ý 

tưởng cho vở diễn. Điều trăn trở đã lâu sau khóa tu nghiệp nước ngoài của các đạo diễn như: 

Công Ninh, Đức Hải… cho đến nay chưa có đạo diễn nào được đào tạo nước ngoài. Kịch nói 

đang lạc hậu so với thế giới, không có sự tiếp cận với thế giới.  

* Trong số lượng các vở kịch Nhà hát kịch đã dàn dựng thì có bao nhiêu phần trăm vở có 

bối cảnh là Nam Bộ (bao gồm Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) ? 

Đạo diễn L.D: Các vở diễn của Nhà hát chiếm tỷ lệ 75 - 80% là Kịch có bối cảnh sông nước 

Nam Bộ. 

* Theo anh, văn hóa Nam Bộ thể hiện trong kịch nói ở những điểm nào? 
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Đạo diễn L.D: Văn hóa Nam Bộ thể hiện trong Kịch ở hình tượng nhân vật tạo nên tính cách 

con người Nam Bộ rất năng động, sáng tạo với đặc điểm nổi bật, hào phóng, hiếu khách với khí 

chất bộc trực thẳng thắn. 

* Tỉ lệ những vở hài kịch trên sân khấu Nhà hát chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?  
Đạo diễn L.D: Tỷ lệ các vở hài kịch chiếm từ 65 - 75%, còn lại là của bi kịch, chính kịch. Tuy 

nhiên, ở những vở bi kịch, chính kịch cũng được đưa vào những lớp, cảnh vui nhộn, dí dỏm để 

người xem dễ cảm nhận hơn. Đây cũng là điều thường thấy trên các sân khấu khác chứ không 

riêng gì của nhà hát kịch. 

* Anh có những đề nghị giải pháp nào cho Nhà hát Kich nói riêng và sân khấu kịch nói 

Tp.HCM trong thời gian tới? 

Đạo diễn L.D: Nhà hát Kịch Thành phố cần có một sân khấu đầy đủ các tiêu chuẩn từ cơ sở 

vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đến cả bãi đậu xe đủ diện tích. Cần tạo cơ chế thoáng về tiền 

lương, tuyển dụng, để Nhà hát có thể thu hút các diễn viên tên tuổi, tài năng về cộng tác với 

nhà hát. Đẩy mạnh việc đào tạo đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ … cho sân khấu Kịch nói cũng như 

sân khấu Thành phố nói chung….. 

Xin chân thành cám ơn anh đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn!  

 

BIÊN BẢN 12 

Nhân vật phỏng vấn: Nghệ sĩ V.L 

Người phỏng vấn: Nghiên cứu sinh Huỳnh Công Duẩn 

Thời gian:11h, ngày 18/8/2021 

Địa điểm: Online 

….. 

* Kịch Nụ Cười Mới thành lập năm nào, đến khi tạm ngưng hoạt động đã tồn tại được bao 

nhiêu năm? Tại sao lại đặt tên sân khấu là Nụ Cười Mới? 

Nghệ sĩ V.L: Sân khấu “Nụ cười mới” được thành lập vào năm 2003, đến 2018 thì tạm ngưng 

cho đến nay. Chọn tên “Nụ cười mới” là tại vì lúc đó anh Hữu Lộc (NS Hữu Lộc, giám đốc đầu 

tiên - NCS ghi chú) muốn tạo ra một cái sân khấu mà nơi đó toàn là những tiếng cười và mang 

đến những nụ cười mới mẻ, hóm hỉnh và chúc cho mọi người xem sẽ cười, cười sẽ nhớ. Tên 

này vừa có ý nghĩa là không có sự trùng lắp và mang một cái gì đó thật mới mẻ tới cho mọi 

người, khác với những sân khấu khác tại Thành phố. Cho nên gọi là “Nụ cười mới”…. 

* Nụ Cười Mới đã dàn dựng khoảng bao nhiêu tác phẩm? khoảng bao nhiêu phần trăm là 

hài kịch, bi kịch, chính kịch?  

Nghệ sĩ V.L: Trong thời gian tồn tại, hơn 14 năm sân khấu “Nụ cười mới” đã dàn dựng được 

trên 80 tác phẩm. Đa số gần như là 95 - 96% là hài kịch. Còn lại khoảng chừng 4 - 5% đó là 

chính kịch và bi kịch. Nói là bi kịch, chính kịch nhưng thực ra trong các vở đó điều có tiếng 

cười…trước khi cho khán giả khóc. 

 * Có bao nhiêu phần trăm vở lấy bối cảnh câu chuyện là Nam Bộ (bao gồm Đông Nam Bộ-

Tp.HCM, Tây Nam Bộ)? 

 Nghệ sĩ V.L: Có khoảng 90%-95% là những vở kịch có câu chuyện về Nam Bộ. Lý do tại sao? 

Thứ nhất, đó là sân khấu thành lập với sự cố vấn của anh Hoài Linh, anh Hoài Linh là diễn viên 

chính, diễn viên đinh của sân khấu. Dựa vào vai của anh để chọn kịch bản mà anh Hoài Linh 

chuyện trị những vai ông già nhà quê, rất ít diễn vai sang trọng, người thành phố, vai ông già 

nhà quê thì kịch phải là kịch về nhà quê.  

Thứ hai, “Nụ Cười Mới” cũng dựa vào khán giả yêu thích anh Hoài Linh, mà anh Hoài Linh có 

một lượng khán giả rất lớn là Việt Kiều. Những vở sau khi diễn xong trên sân khấu thì sẽ thu 

hình và phát hành băng đĩa (sau này là phát trên kênh youtube) cho bà con Việt Kiều xem, bà 

con Việt Kiều phần lớn là người Nam Bộ, họ xa quê, nhớ quê, nên khi xem kịch mà thấy cảnh 

trí giống như quê mình ngày xưa họ sẽ rất thích. Một công đôi chuyện. Ngay cả những người 

dân Sài Gòn cũng phần lớn là dân quê lên lập nghiệp, cả năm nhiều khi không về quê được một 

lần, nên họ đến sân khấu xem…cho đỡ nhớ nhà.  

* Như vậy mục đích khi dựng vở mới là Nụ Cười Mới đã nghĩ đến chuyện ghi hình? 
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Nghệ sĩ V.L: Đúng vậy, chúng tôi đã nghĩ ngay từ đầu khi chọn kịch bản.  

* Văn hóa Nam Bộ được thể hiện như thế nào trong cảnh trí, đạo cụ, trang phục?  

Nghệ sĩ V.L: Cảnh thì đương nhiên là đồng ruộng, đồng lúa, con sông, cánh đồng, dừa 

nước…mái nhà tranh. Trang phục thì áo bà ba khăn rằn là nhiều nhất, nhìn anh Hoài Linh là 

thấy ngay. Đạo cụ thì nhà nông rất nhiều đạo cụ, cuốc, liềm, nơm, lu nước… Vở Ra giêng anh 

cưới em, trên sân khấu chúng tôi dựng luôn một căn nhà tranh trên đó. … 

* Có vở nào trên sân khấu kịch mà có hát Cải lương hay Đờn ca tài tử? khán giả có thích 

không? 
Nghệ sĩ V.L: Có, cũng nhiều vở có ca Cải lương, hay tài tử, mấy điệu lý Nam Bộ. Vở Cổ tích 

một tình yêu anh Hoài Linh và NS Thanh Thủy có hát một đoạn Cải lương… khán giả vỗ tay 

lắm, khán giả thích nghe Cải lương, ca cổ khi trong kịch có chen một đoạn, đừng hát Cải lương 

dài là được.  

* Cách đặt tên tác phẩm trên sân khấu Nụ Cười Mới có gì đặc biệt? 

Nghệ sĩ V.L: Cũng giống các sân khấu kịch ở Tp.HCM, Nụ Cười Mới đặt tên đơn giản, nhưng 

đọc tên là biết của Nụ Cười Mới, ví dụ: Tình cha, Ra giêng anh cưới em, Cưới chùm, Anh Ba 

Kua má em…  nghe là thấy hài liền.  

* Khán giả đi xem kịch tại Nụ Cười Mới khoảng bao nhiêu tuổi.  

Nghệ sĩ V.L: Khán giả thuộc nhiều lứa tuổi, khán giả trẻ có, trung niên có. Nếu có NS Hoài 

Linh thì khán giả từ 40-60 tuổi. Không có NS Hoài Linh thì khán giả nhiều nhất ở độ tuổi 35-

45 tuổi.  

* Theo anh, khán giả ngày nay có còn muốn đi xem kịch không?  

Nghệ sĩ V.L: Khán giả luôn luôn cần sân khấu, khán giả sẽ đi xem kịch không bỏ kịch đâu. 

Tuy nhiên xem kịch giờ với họ cũng khác. Đòi hỏi cao hơn chứ không như ngày xưa.  

*  Vậy vì sao sân kịch gặp khó khăn trong khi khán giả vẫn muốn xem kịch? NS có thể cho 

vài ý kiến đề xuất để cho Kịch nói Tp.HCM tồn tại và phát triển? 

Nghệ sĩ V.L: Ngoài việc sân khấu xuống cấp (nhưng lý do này không quan trọng bằng lý do 

sau) thì việc nghệ sĩ tự bắn vào chân mình là lý do chính làm cho Kịch nói vắng khán giả...  

* Ví dụ?  

Nghệ sĩ V.L: Bây giờ NS bỏ tập kịch, đi quay gameshow nhiều, đang tập kịch mà có show kêu 

đi quay là nghệ sĩ sẵn sàng bỏ tập để đi kiếm tiền. Việc đi kiếm tiền đã khiến cho nghệ sĩ không 

còn thời gian tập kịch nữa. Không tập thì làm sao diễn hay. Cũng vì tiền mà nhiều nghệ sĩ nổi 

tiếng đã bỏ sân khấu kịch, đi quay gameshow, quay phim…Nghệ sĩ trẻ cũng vậy, mới vào sân 

khấu kịch nhưng cũng bỏ đi quay gameshow, họ muốn lên ti vi, game show sẽ nhanh nổi tiếng 

hơn, trong khi tập kịch thì quá cực. Khán giả bỏ ra từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng (vé VIP) 

mà xem vở diễn không có chất lượng thì làm sao họ đi xem nữa. Cách tốt nhất cho kịch nói 

phát triển trở lại là những nghệ sĩ tên tuổi phải quay lại với sàn diễn sân khấu. Trong quá trình 

đó sẽ đào tạo dần nên những tên tuổi mới, chứ dựng vở mà không có nghệ sĩ tên tuổi người ta 

không đi coi. Diễn viên trẻ thì chưa đủ sức gồng. Nụ cười mới ngày xưa có NS Hoài Linh sau 

đó mới kèm được những tên tuổi như Trường Giang, Nam Thư..v.v…bây giờ các bạn đó cũng 

không diễn kịch nữa…. 

Cám ơn NS đã trả lời phỏng vấn. 

BIÊN BẢN 13 

Nhân vật phỏng vấn: ông V.T.D 

 Người phỏng vấn: NCS Huỳnh Công Duẩn 

Địa điểm: Tại TP.HCM  

Thời gian: 20/8/2021 

* Xin anh giới thiệu vài nét về bản thân?  
Ông V.T.D: Tôi tên là V.T.D; sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại Sài Gòn. Đã từng theo học 

và tốt nghiệp các trường: Đại học Văn hóa TP.HCM (1993), Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 

TP.HCM (2005), Đại học Sài Gòn (2011). Tôi hiện là giáo viên giảng dạy bộ môn Âm nhạc tại 

trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn. 
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* Là một khán giả trung thành của Kịch nói ở Tp.HCM, anh có thể cho biết mình đã từng 

xem kịch ở Sân khấu nào?  

Ông V.T.D: Tôi đã bắt đầu đi xem kịch tại các sân khấu từ năm 1985 như:  

- Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần (vở Dư Luận Quần Chúng). 

- Đoàn kịch nói Kim Cương (vở Hoàng Tử & Con Gái Lão Chăn Cừu). 

- Đoàn kịch nói Bông Hồng (vở Những Mối Tình Sôi Nổi). 

- Đoàn kịch nói Cửu Long Giang (vở Lời Phán Truyền Của Các Vì Sao). 

- Đoàn kịch nói Trẻ TP.HCM (vở Tôi Chờ Ông Đạo Diễn). 

- Sân khấu kịch Idecaf & số 7 Trần Cao Vân, sân khấu kịch Sài Gòn, sân khấu kịch Hồng Vân 

& SuperBowl, sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, sân khấu kịch 

Minh Nhí, sân khấu kịch Quốc Thảo, sân khấu kịch Tao Đàn (chị Ánh Phượng - tức đạo diễn 

Hoa Hạ), sân khấu kịch Hồng Hạc (đạo diễn điện ảnh Việt Linh), Nhà hát kịch Hà Nội, Nhà hát 

Tuổi Trẻ, Nhà hát kịch Việt Nam, sân khấu kịch Lệ Ngọc. 

- Các nhóm kịch cà phê: NNCK (Thanh Nhựt - Đặng Phương Thảo), Gánh hát nhỏ, Đời (Hồng 

Trang), Sống (Thanh Tú), Chuồn Chuồn Giấy (Thái Duy), Lục Đục (Đoan Quỳnh), Muối, hài 

kịch tương tác (Pasteur quận 1).  

* Xem kịch ở sân khấu nào thì anh thích nhất? Vì sao?  

 Ông V.T.D: - Nhà hát kịch Hà Nội: Đài từ tiếng nói sân khấu với chất giọng Hà Nội nhiều 

âm điệu & đầy kịch tính, lao động nghệ thuật nghiêm túc, tài nghệ diễn xuất của các nghệ sĩ khi 

hóa thân trên sàn diễn, tay nghề dàn dựng của đạo diễn, nhiều vở diễn chính luận hay sát thực 

tế đi thẳng vào cuộc sống hiện đại của người Hà Nội qua các thời kỳ. 

- Đoàn kịch nói Kim Cương & sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh: Kịch bản hay đặc sắc, chặt 

chẽ về bố cục, có sự chọn lựa sàng lọc kỹ lưỡng; tinh thần thái độ lao động nghệ thuật nghiêm 

túc; đề tài các vở diễn thiên về tâm lý xã hội, mang hơi thở cuộc sống gần gũi với nhịp sống 

sinh hoạt đời thường người dân Nam Bộ thời nay; vở luôn có cao trào kịch tính, đong đầy cảm 

xúc, có nút thắt tháo gỡ giải quyết vấn đề vỡ òa gây xúc động mạnh trong tâm hồn khán giả, 

khiến người xem phải rơi lệ khóc hòa cùng nhịp đập diễn biến tình tiết cũng như các nhân vật 

đang hỉ nộ ái ố trên sàn diễn.   

* Theo anh, Kịch nói ở Tp.HCM có nhiều đề tài về con người Nam Bộ (bao gồm Đông Nam 

Bộ Tây Nam Bộ)? Những vở anh đi xem, khoảng bao nhiêu % là vở có đề tài về  Nam Bộ?  

Ông V.T.D:  Kịch nói ở Tp.HCM có nhiều đề tài về con người Nam Bộ lắm chứ!, cụ thể thấy 

rõ nhất là các vở diễn được dàn dựng từ sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, nguồn kịch bản 

phong phú đa dạng viết về con người Nam Bộ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư quê ở Cà Mau mà 

sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh đã & đang khai thác.   

- Những vở tôi đi xem, khoảng 60% là vở có đề tài về Nam Bộ (Tp.HCM - Nam Bộ). 

* Những vở nào mang đặc trưng văn hóa Nam Bộ mà anh ấn tượng? vì sao? Những biểu 

hiện của đặc trưng văn hóa Nam Bộ trong các vở kịch nói theo anh đó là gì? 

Ông V.T.D: Những vở diễn mang đặc trưng văn hóa Nam Bộ mà tôi ấn tượng: Lá Sầu Riêng, 

Sắc Hoa Màu Nhớ, Về Nguồn, Chờ Thêm Chút Nữa, Mơ Trăng Bóng Nước, Bao Giờ Sông Cạn, 

Mút Chỉ Mút Cà Tha, Sông Dài, Tục Lụy, Hồi Xưa Biển Ngọt, Nửa Đời Ngơ Ngác, Bên Kia 

Nửa Đời Ngơ Ngác, Lạc Dòng. Tại vì những vở này có nội dung cốt truyện tình tiết hay, phản 

ánh đúng tính cách cá tính & văn hóa sinh hoạt của người Nam Bộ. 

- Những biểu hiện của đặc trưng văn hóa Nam Bộ trong các vở kịch nói, đó là: Cách nhìn cách 

nghĩ, nhịp sống nếp sống sinh hoạt đời thường, ngôn ngữ đối thoại, đối nhân xử thế, tình người, 

tấm lòng nhân ái khoan dung độ lượng,... của người Nam Bộ.    

* Vì sao khán giả Tp.HCM lại thích đi xem những vở kịch về Nam Bộ?  

Ông V.T.D: Vì nhiều khán giả Tp.HCM đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại vùng đất Nam 

Bộ, nghe quen giọng nói Nam Bộ, nhìn thấy thấu hiểu chính mình có nhiều điểm tương đồng 

gần gũi trong cuộc sống người Nam Bộ.  

* Anh đã từng xem những vở diễn của những sân khấu Miền Bắc (Hà Nội)? đó là những 

vở nào và đơn vị nào diễn? theo anh giữa Kịch nói ở Tp.HCM và Kịch nói ở Miền Bắc khác 

nhau những điểm nào?  
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Ông V.T.D: Tôi đã từng xem nhiều vở diễn của những sân khấu Miền Bắc (Hà Nội), đó là các 

vở diễn tiêu biểu như: Tôi Và Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận, Lũy Hoa, Ảo Vọng, Giấc Mộng 

Đời Người, Cát Bụi, Thầy Khóa Làng Tôi, Bà Mẹ Tự Cháy, Điện Thoại Di Động, Thay Tim Đổi 

Mặt (Nhà hát kịch Hà Nội); Bông Cúc Xanh Trên Đầm Lầy, Cô Gái Đội Mũ Nồi Xám, Romeo 

& Juliet, Tôi Đi Tìm Tôi, Tin Ở Hoa Hồng, Lời Thề Thứ 9 (Nhà hát Tuổi Trẻ), Hồn Trương Ba 

Da Hàng Thịt, Bệnh Sĩ (Nhà hát kịch Việt Nam), Thị Nở Chí Phèo, Quan Âm Diệu Thiện (sân 

khấu kịch Lệ Ngọc). 

- Giữa kịch nói ở Tp.HCM và Kịch nói ở Miền Bắc khác nhau như sau:  

Kịch nói ở Tp.HCM xã hội hóa cao, nhiều sân khấu kịch tư nhân tự thân vận động ra đời (kịch 

Idecaf, kịch Hồng Vân, kịch Sài Gòn, kịch Hoàng Thái Thanh, kịch Thế Giới Trẻ, các nhóm 

kịch cà phê, hài kịch tương tác), khán giả Tp.HCM có nhu cầu thưởng thức kịch nói, có những 

lò đào tạo học viên đam mê yêu thích kịch nói ra đời (kịch Hồng Vân, kịch Minh Nhí, kịch Quốc 

Thảo), thể loại kịch mạnh về kịch kinh dị, kịch sinh hoạt đời thường, hài hước, cộng đồng 

LGBT. Kịch nói ở Miền Bắc: Mạnh về thể loại chính luận, chính kịch; kịch hài hước thâm thúy 

châm biếm khiến người xem phải suy ngẫm (Đời Cười của Nhà hát Tuổi Trẻ); xã hội hóa kịch 

nói ở Miền Bắc chưa nhiều, khán giả trong Nam mới chỉ biết đến sân khấu kịch Lệ Ngọc; sân 

khấu không có sáng đèn thường xuyên hằng tuần như trong Nam, do đó nhiều diễn viên kịch 

chạy sô đóng phim, tham gia các sự kiện; các đoàn kịch Miền Bắc chủ yếu đi lưu diễn các địa 

phương lân cận, chưa có hào hứng lưu diễn ở xa như trước đây nữa, chẳng hạn vào Tp.HCM & 

Nam Bộ phục vụ khán giả Sài Gòn yêu mến kịch Bắc.    

*Là một khán giả trung thành của Kịch nói, anh thấy sân khấu Kịch nói đã đáp ứng được 

nhu cầu của khán giả? Nếu chưa thì anh hãy cho biết vì sao?  

Ông V.T.D: Sân khấu Kịch nói hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu của khán giả, thậm chí có 

sân khấu kịch Chợ Lớn (chi nhánh của sân khấu kịch Hồng Vân) biết tự làm mới mình để thu 

hút khán giả nhiều hơn đến với mình, nâng cao tính thẩm mỹ cho người xem trong việc thưởng 

lãm kịch nói, như việc vận dụng công nghệ có màn hình led để trình chiếu các bối cảnh trên sân 

khấu được sinh động, các kỹ xảo điện ảnh nhằm bắt mắt người xem. Tuy nhiên nếu có nhiều 

rạp hiện đại hơn để thu hút khán giả nhiều hơn thì tốt hơn. Vì hiện nay ít rạp hát hiện đại, phần 

lớn rạp Kịch nói đã quá cũ kỹ rồi.   

- Cũng có những vở diễn trước đây trong quá khứ mình chưa có cơ hội được xem, chẳng hạn 

như: Giấc Mộng Kê Vàng (1989), Khúc Nhạc Lòng Vị Mục Sư (1991); tôi đã từng mạnh dạn tới 

gặp các nghệ sĩ như Thành Lộc, Ái Như để trình bày nói lên nguyện vọng yêu cầu mong muốn 

sân khấu kịch của họ dàn dựng lại mấy vở diễn này để tôi có cơ may xem được những vở năm 

xưa mà mình mong muốn, nhưng rốt cuộc không thành. Chẳng hạn Khúc Nhạc Lòng Vị Mục 

Sư thì chị Ái Như cho biết đây là vở kịch nước ngoài, e đụng đến bản quyền, tác quyền, phải 

xin phép tác giả nên cũng khó lòng.  

 * Kịch nói có cần thiết cho cuộc sống của người dân Tp.HCM trong thời đại hiện nay và 

thời tới?  

Ông V.T.D:Tôi bắt đầu đam mê xem kịch từ năm 1985 đến nay 2021 đã được 36 năm rồi. Xem 

kịch nói là loại hình giải trí lành mạnh, mang tính giáo dục tư tưởng về nhân sinh quan cho 

người xem. Đi xem kịch quan sát để ý tôi vẫn thấy có những bậc trung niên chịu khó leo bộ lên 

tận lầu 3 để xem kịch ở Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ mà!. Chỉ khi nào đến độ tuổi sau này tôi 

phải chống gậy thì lúc đó tôi mới từ giã hẳn thú vui đi xem kịch trực tiếp ở các sân khấu kịch 

tại thành phố mình mà thôi. Với tôi, Kịch nói rất cần thiết cho khán giả, chính vì vậy mà khán 

giả vẫn đến các rạp xem kịch dù còn nhiều khó khăn.   

* Theo anh vì sao Kịch nói Tp.HCM hiện nay gặp nhiều khó khăn? Làm sao để kịch nói 

phát triển?  

Ông V.T.D: Kịch nói Tp.HCM hiện nay gặp nhiều khó khăn là do tình hình diễn biến phức tạp 

của dịch bệnh COVID khiến cho các hoạt động sân khấu bị đình trệ, các nghệ sĩ bị thất nghiệp. 

Hy vọng sau khi mùa dịch qua đi, các sân khấu kịch sẽ háo hức sáng đèn trở lại đón chào khán 

giả mộ điệu kịch nói thành phố. Hơn nữa trước khi có dịch COVID thì các sân khấu đóng cửa 

cũng nhiều, khán giả xem kịch cũng ít hơn. Vì như tôi nói trong khi các rạp phim đã quá hiện 
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đại thì sân khấu kịch nói vẫn nghèo nàn, cơ sở vật chất xuống cấp. Các nghệ sĩ chạy show cũng 

nhiều nên khán giả thấy quen mặt nên cũng ít khi đến xem họ diễn sân khấu. Sân khấu nào có 

diễn viên hay mà ít chạy show thì vẫn còn khán giả đi xem. Các sân khấu XHH hiện hoạt động 

tốt và có hiệu quả mà!. Tuy vậy, Nhà hát kịch TP.HCM đóng đô tại rạp Công Nhân thì suốt bao 

năm nay không hoạt động biểu diễn nghệ thuật chi hết, đi ngang qua lúc nào cũng thấy kín cổng 

cao tường, cũng không thấy quảng bá gì về các hoạt động của nhà hát trên các phương tiện 

thông tin, hầu như Nhà hát kịch TP.HCM đã trôi vào quên lãng!.  

* Là một giáo viên, anh thấy việc đào tạo khán giả cho kịch nói nói riêng và nghệ thuật nói 

chung có cần thiết không? Cần làm thế nào để đào tạo khán giả cho kịch nói? Việc cho trẻ 

em xem kịch, học kịch tại nơi anh công tác có thường xuyên không?  

Ông V.T.D: Việc giáo dục nghệ thuật cho học sinh là cần thiết, các em học sinh cũng rất thích 

xem kịch. Trường tôi mấy năm nay thỉnh thoảng có các nhóm kịch đến diễn nhưng không phải 

chủ trương gì lớn mà do trường có nhu cầu, hay được tài trợ thì các sân khấu kịch, nhóm kịch 

đến diễn. Tuy nhiên lâu nay không thấy triển khai việc này trong trường, hiện nay dịch bệnh 

vẫn còn tiếp diễn không biết khi nào các em mới được xem nghệ thuật. …vv….  

 Chân thành cám ơn.  

 

 

BIÊN BẢN 14 

Nhân vật phỏng vấn: Đạo diễn C.L.H 

Người phỏng vấn: NCS Huỳnh Công Duẩn 

Địa điểm: Tại TP.HCM, Phỏng vấn qua điện thoại 

Thời gian: Tháng 18/9/2021 

…. 

* Thưa cô, đã từng được đào tạo tại nước ngoài khi trở về nước bên cạnh công tác dàn dựng 

cô đã có một thời gian làm hiệu trưởng của trường NTSKII, xin cô cho biết những đặc điểm 

riêng của Kịch nói ở Tp.HCM? 

Đạo diễn C.L.H:Kịch nói ở Tp.HCM có nhiều nét riêng, rõ nhất là các nghệ sĩ thể hiện rõ sân 

khấu thông qua các vai diễn. Người Nam Bộ bình dị, lạc quan, chất phát… nên trên sân khấu 

Kịch nói cũng xuất hiện các nhân vật như vậy.  

*Theo cô sân khấu truyền thống có ảnh hưởng như thế nào trong Kịch nói ở Tp.HCM? 

Đạo diễn C.L.H: Nhiều tác giả, đạo diễn, diễn viên từ sân khấu truyền thống bước sang diễn 

kịch, nhiều gia đình nghệ sĩ trước đây có truyền thống Hát Bội, Cải lương giờ biểu diễn Kịch 

nói; trường NTSK II thời cô làm hiệu trưởng và nay cũng vậy diễn viên Kịch sang xem tập Cải 

lương và ngược lại, nhiều diễn viên Kịch tập hát Cải lương, tham gia biểu diễn Cải lương…điều 

đó sẽ ảnh hưởng nhất định đến quá trình làm nghề của họ sau này. Ảnh hưởng qua lại lẫn nhau 

là điều không tránh khỏi. 

*Giá trị của việc Kịch nói mang những yếu tố truyền thống là gì, thưa cô?  

Đạo diễn C.L.H: Nó làm cho Kịch nói ở Tp.HCM mang những nét riêng, khác với Kịch nói 

miền Bắc. Hơn nữa nó làm phong phú Kịch nói Việt Nam, cùng một vở diễn nhưng hai phong 

cách dựng và diễn khác nhau. Xem một vở diễn trên sân khấu sẽ biết ngay đó là Kịch của 

Tp.HCM hay của Miền Bắc. Nó thu hút được một lượng khán giả rất riêng. Nhờ yếu tố truyền 

thống mà Kịch nói Tp.HCM nói riêng và Kịch nói Việt Nam nói chung có thể mang lại những 

sự thích thú cho khán giả phương Tây, bởi cách biểu đạt của nó. Khi cô và thầy Trần Minh 

Ngọc (NSND Trần Minh Ngọc-NCS ghi chú) đi học ở nước ngoài, lúc bấy giờ ông thầy giáo 

người Nga kêu cô diễn một vai người đàn bà đau đẻ, lúc đó ngoại ngữ mình còn hạn chế nhưng 

khi diễn tự nhiên cô lại nhớ đến các động tác của Hát Bội nên đã đem những động tác đó biểu 

diễn cho vai này. Mặc dù không nói nhiều (lời thoại-NCS Ghi chú) nhưng qua cách diễn, qua 

các động tác hình thể của mình người xem biết mình “đau đẻ”…và thầy giáo khen rất hay, lạ ai 

xem hôm đó cũng thích. Mà đây là động tác hình thể được cô lấy từ Hát Bội qua để biểu diễn. 

*Cô nghĩ có nên cho diễn viên Kịch nói được học nghệ thuật truyền thống? 
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Đạo diễn C.L.H: Nên. Đây là việc cần làm trong đào tạo. Không những diễn viên mà cả những 

người làm đạo diễn, tác giả, họa sĩ, nhạc sĩ…của Kịch nói cũng nên được đào tạo về nghệ thuật 

truyền thống như Hát Bội, Cải lương điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho họ sau này khi làm nghề. 

Đây cũng chính là những nhân tố làm nên sự khác biệt của Kịch nói ở Tp.HCM với Kịch nói 

nơi khác, đặc biệt nếu có giao lưu với quốc tế thì chúng ta cũng có thế mạnh riêng... 

Xin chân thành cám ơn cô!
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC VỞ DIỄN TRÊN SÂN KHẤU KỊCH NÓI Ở TP.HỒ CHÍ MINH 

1. DANH SÁCH CÁC VỞ DIỄN CỦA NHÀ HÁT KỊCH THÀNH PHỐ 

(từ 1997 đến nay) 

Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên Năm 

1.  Bến bờ xa lắc 
Chính 

kịch 
Lê Thu Hạnh 

Trần Ngọc 

Giàu, Lê 

Cường 

Đàm Loan, Tấn Thành, Mai Huỳnh, Bảo Châu, Hoài 

Dũng 
1997 

2.  Nghề nuôi chằn Hài kịch Linh Quân Thành Trí 

Đàm Loan, Anh Tuấn, Hữu Châu, Hữu Nghĩa, Lê Bình, 

Việt Ninh, Hoàng Nhân, Chánh Thuận, Chu Thiện, Đắc 

Vinh, Hạnh Thúy, Mỹ Uyên, Kim Huyền, Vân Anh, 

Xuân Hồng, Ngọc Bích 

1997 

3.  Dế mèn phiêu lưu ký Hài kịch 

Vũ Hải (dựa theo 

truyện ngắn cùng tên 

của tô Hoài) 

Đức Hải 

 

Hữu Châu, Hữu Nghĩa, Chu Thiện, Lê Bình, Việt Ninh, 

Chánh Thuận, Hoàng Nhân, Đăng Khoa, Tuyết Thu, Âu 

Khánh, Kim Huyền, hạnh Thúy, Hà Phương, và các bé: 

Vũ Long, Công Danh, Hoàng Anh 

1997 

4.  Những ông con Hài kịch Hoàng Thanh Du Công Ninh 

Việt Hương, Thúy Nga, Nguyên Sa,  

Đàm Loan, Việt Ninh, Chánh Thuận, Hoàng Nhân, Diễm 

Trinh, Lê Diễn, Thanh Long, Quốc Hùng, Bình Minh, Cát 

Tường, Bảo Châu, Kim Huyền 

1998 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên Năm 

5.  Thời con gái đã xa 
Chính 

kịch 
Thu Phương 

NSƯT Đoàn 

Bá 

Kim Xuân, Đàm Loan, tấn Thành, yến Chi, Lương Mỹ, 

Diễm Trinh, Hoàng Nhân, Kim Huyền, và các bé Công 

Danh, Tường Vi, Quang Huy 

1998 

6.  
Người con gái  

đã nhìn thấy tất cả 

Chính 

kịch 

Alma De Groen 

(Biên dịch: Lê Quý 

Dương,Nguyễn Thị 

Tiến) 

Sue Rider 

Trợ lý: Peter 

Matheson 

Đàm Loan, Mai Huỳnh, Bình Minh, Lê Diễn, Cát Tường, 

Kim Thoa 
1998 

7.  
Bông cúc xanh trên 

đầm lầy 

Chính 

kịch 

Cố Nhà Văn 

Lưu Quang Vũ 

NSƯT Trần 

Ngọc Giàu 

Trịnh Kim Chi, Quốc Hùng, Mai Huỳnh, Chu Thiện, Việt 

Ninh, Chánh Thuận, Hoàng Nhân, Thanh Long, Đắc 

Vinh, Kim Huyền, Hạnh Thúy 

1999 

8.  Sự thật không cần nói 
Chính 

kịch 
NSƯT Đoàn Bá Đoàn Bá 

Đàm Loan, Tấn Thành, NSƯT Thanh Vy, Tấn Thi, Việt 

Ninh, Chánh Thuận, Chu Thiện, Hoàng Nhân, Diễm 

Trinh, Kim Huyền 

2000 

9.  Bão không mùa 
Chính 

kịch 
Thiều Hạnh Nguyên 

NSND Phạm 

Thị Thành 

NSƯT Thanh Vy, Đàm Loan, Tấn Thành, Yến Chi, Tuấn 

Huy, Lê Diễn, Việt Ninh, Kim Huyền 
2000 

10.  Ai sợ ai? Hài kịch Lê Bình Lê Diễn 
Đàm Loan, Mai Huỳnh, Kiều Oanh, Anh Tuấn, Bảo 

Châu, Lê Bình, Thanh Long 
2000 

11.  Ngôi nhà thiếu đàn bà 
Chính 

kịch 
Ngọc Linh Minh Hạnh 

Đàm Loan, Mai Huỳnh, Bảo Châu, Quốc Hùng, Trịnh 

Kim Chi, Hương Giang, Bình Minh, Minh Ngọc, Minh 

Hạnh, Anh Tuấn, Minh Béo 

2000 
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12.  
Người yêu tôi là hoa 

hậu 

Chính 

kịch 

NSND Doãn Hoàng 

Giang 
Lê Diễn 

Tấn Thành, Kiều Oanh, Anh Tuấn, Bảo Châu, Mai 

Huỳnh, Quốc Hùng, Thanh Long, Chánh Thuận 
2001 

13.  Biển 
Chính 

kịch 
Lê Duy Hạnh 

NSƯT Trần 

Ngọc Giàu 

Đàm Loan, Tấn Thành, Bảo Châu, Việt Ninh, Bình Minh, 

Quốc Hùng, Mỹ Dung, Thanh Long, Cát Tường 
2001 

14.  Đường bay 
Chính 

kịch 

Cố Nhà Văn 

Lưu Quang Vũ 

NSƯT Đoàn 

Bá 

Tấn Thành, Đàm Loan, Mai Huỳnh, Trịnh Kim Chi (Bảo 

Châu, Thanh Vân, Việt Hà) Quốc Hùng, Công Dũng 

(Việt Ninh), Anh Tuấn, Đắc Vinh, Thanh Long, Mỹ 

Dung, Viên Thông, Quốc Dũng 

2001 

15.  
Cuộc phiêu lưu của 

những bức thư tình 
Hài kịch 

Nguyễn Đông Thức 

(Phóng tác) 

Lê Diễn, 

Thanh Hiệp 

Đàm Loan, Tấn Thành, Mai Huỳnh, Bình Minh, Thanh 

Long, Lê Khánh, Quốc Tuấn, Thy Nga, Thanh Thúy 
2002 

16.  
Ngẫu hứng  

Trạng Quỳnh 
Hài kịch 

NSƯT Đoàn Bá – 

Trường Sơn 

NSƯT Đoàn 

Bá 

Hoài Linh, Đàm Loan, Tấn Thành, Mai Huỳnh, Kiều 

Oanh, Anh Tuấn, Bình Minh, Việt Ninh, Chánh Thuận, 

Lê Diễn, Mỹ Dung, Diễm Trinh, Hạnh Thúy, Hồng Tươi, 

Viên Thông, Hồng Tươi 

2002 

17.  Mẹ tôi là đàn ông Hài kịch Huỳnh Phúc Điền 
Nguyễn Công 

Ninh 

Minh Nhí, Ngọc Trinh, Lê Giang, Nhật Cường, Hữu Lộc, 

Việt Hương 
2002 

18.  Thông điệp xanh 
Chính 

kịch 
Nguyễn Quang Vinh Hữu Lộc 

Thái Hòa, Đức Thịnh, Hoàng lan, Lê Hoàng, Văn Long, 

Ngọc Điệp, Anh Thương, Hữu Thạch, Ngọc Thanh, Hòa 

Hiệp 

2002 

19.  Một góc cười duyên: Hài kịch 
Chùm kịch ngắn: 

Chau Hung Lam 
Lê Diễn 

Đàm Loan, Đình Toàn, Quốc Thuận, Đức Thịnh, Hùng 

Lâm, Ngọc Điệp, Phi Nga, Thiên Châu, Hoàng Mập 
2002 
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Tên cớm và bản tình ca, 

Tình yêu vỗ cánh, Tình 

già, Sao sáng lấp lánh, 

Quả đào lửa. 

20.  Phiên tòa 
Chính 

kịch 
Nguyễn quốc 

NSƯT Trần 

Ngọc Giàu 

Thanh Thương, Quốc Thuận, Hòa Hiệp, Phi Nga, Hoàng 

Nga, Ngọc Điệp 
2002 

21.  Yêu nhau thật lòng Hài kịch Hữu Lộc Hoàng Sơn 

NSƯT Nguyễn Chánh Tín, Tấn Beo, Bảo Châu, Bình 

Minh, Anh Tuấn, Phương Dung, Tấn Bo, Diễm Trinh, 

Hữu Thạch 

2002 

22.  Sân ga mùa xuân Hài kịch Thiều Hạnh Nguyên Hữu Lộc 

Hoài Linh, Đàm Loan, Thanh Long, quốc Thuận, Hòa 

Hiệp, Diễm Trinh, Bích Ngọc, Hoàng Nga, Hoàng Mập, 

Hồng Anh, Huỳnh Đông, Ngọc Điệp, Thanh Hải, Hữu 

Thạch, Anh Nguyên, Thanh Toàn, Ngọc Anh, Minh Đạt 

2003 

23.  

Nụ cười xuân: Chim 

nói tiếng người, Trăng 

trong mây, Viện dưỡng 

lão, Khoảng cách 

Hài kịch 

Chùm kịch ngắn: 

Hoàng Duẩn, Hữu 

Lộc 

Lê Diễn 

Hoài Linh, Đàm Loan, Tấn Thành, Lê Bình, Mỹ Uyên, 

Đình Toàn, Lan Phương, Minh Cường, Nguyên Sa, 

Hoàng Mập, Thu Trang,... 

2003 

24.  Hoa và cỏ dại 
Chính 

kịch 

NSND 

Doãn Hoàng Giang 

Nguyễn Công 

Ninh 

Đàm Loan, Tuyết Thu, Trịnh Kim Chi, Tiết Cương, Công 

Ninh, Hữu Lộc, Văn Ruy, Thanh Long 
2003 
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25.  Người và dã thú 
Chính 

kịch 
Nguyễn Quang Vinh 

Vũ Đình 

Toàn 

Anh Tuấn, Phương Dung, Công Ninh, Hữu Lộc, Lan 

Phương, Lê Hoàng, Đình Toàn, Văn Long, Cảnh Trà, 

Hoàng Lan, Huỳnh Đông 

2003 

26.  Nhịp đập 
Chính 

kịch 
Lê Quý Hiền 

Nguyễn Công 

Ninh 

Tấn Thành, Đàm Loan, Bảo Châu, Phương Dung, Công 

Ninh, Anh Tuấn, Tiết Cương, Hữu Lộc, Diễm trinh, 

Huỳnh Đông, Xuân Thùy 

2003 

27.  
Chương trình  

Thiếu nhi – Rối  

Rối đen 

thiếu nhi 
Hoàng Hạc Hoàng Duẩn Tiến Luật, Minh Trọng, Như Hạnh, Phi Hạc… 2003 

28.  Ra giêng anh cưới em Hài kịch Lam Tuyền 
Nguyễn Công 

Ninh 

Hoài Linh, Kim Ngọc, Nhật Cường, Trịnh Kim Chi , Hữu 

Lộc, Phương Bình, Ngọc Trinh (Phi Nga), Nhật Trung 

(Tấn Beo) 

2004 

29.  Giấc mơ xuân Hài kịch Thu Phương Thành Trí 
Công Hậu, Anh Tuấn, Mỹ Dung, Lê Quốc Nam, Diễm 

Trinh, Thu Trang, Thanh Nguyên 
2004 

30.  Quán bô đoán Tết Hài kịch Mỹ Dung Lê văn Tỉnh 

Thanh Hoài, Mai Thanh Dung, Anh Tuấn, Đàm Loan, 

Bích Ngọc, Bảo Châu, Hạnh Thúy, Thanh Long, Quốc 

Thuận, Chánh Thuận, Trọng Hiếu, Quế Thảo, Hương 

Giang, Phượng Uyên,  

2004 

31.  

Chương trình duyên 

xuân  

- Lương duyên 

- Gái o chồng 

Hài kịch 

ngắn 
Lê Bình 

Hoàng Duẩn, 

Hương Giang 

- Thanh Hoài, Mai Sơn, Hoàng Lan, Minh Béo, Thu 

Trang 

- Quốc Dũng, Quế Thảo, Hương Giang 

2005 
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32.  Song hỷ Hài kịch Nguyễn Quốc Thanh Thủy 
Trung Dân, Anh Tuấn, Phương Dung (Minh Hạnh), Phú 

Hải, Ngọc Tưởng, Lê Thy, Huỳnh Đông 
2005 

33.  Huyền thoại cuộc sống 

Chính 

kịch -Kịch 

thể 

nghiệm 

Lê Quý Dương 
Mai Mai, Kim Khánh, Mỹ Uyên, Anh Tuấn, Minh Béo, 

Tấn Hưng, Thanh Minh, Quốc Phát, Huỳnh Đông 
2005 

34.  
-Đẻ chui 

-Chuyện nàng hoa hậu 

Hài kịch 

ngắn 

Phạm Văn Quí 

Lê Bình 

Trần Văn 

Sáu, 

Hoàng Duẩn 

- NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Thanh Dậu, Anh Tuấn, Chánh 

Thuận, Hồng Anh 

- Thanh Tùng, Mai Sơn, Minh Béo, Kiều Linh, Xuân 

Thùy, Diễm Trinh, Hoàng Mập 

2005 

35.  

-Bí kíp 

 

-Đụng độ 

Hài kịch 

ngắn 

- Nguyễn Thanh 

Bình 

- Thành Tùng, Bảo 

Trí 

- Trung Dân 

- Hoàng Duẩn 

- Trung Dân, Bảo Trí, Phi Phụng, Phương Dung, Chánh 

Thuận, Hữu Bình, Huỳnh Đông 

- Thanh Tùng, Bảo Trí, Vũ Thanh, Hoàng Mỹ, Thu 

Trang, Thụy Mười, Duy Hải, Hoàng Duẩn 

2005 

36.  Mùa bông điên điển Hài kịch Trung Dân Trung Dân 

Kiều Mai Lý, Phương Dung, Nguyễn Sơn (Việt Ninh), 

Mai Mai, Huỳnh Đông, Bích Trâm, Thanh Sơn, Chánh 

Thuận, Minh Cường 

2005 

37.  Chợ đời 
Chính 

kịch 
Lê Quý Dương 

Lê Quý 

Dương 

Hữu Tiến, Chánh Thuận, Mai mai, Đào Nhung, Vân Anh, 

Minh Sanh, Hoàng Anh, Thủy Tiên, Nguyên Nguyên, 

Thiên Trang, Hoàng Tứ, Hải Long 

2005 
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38.  Cánh cửa thiên đường Hài kịch Thanh Hương 
Nguyễn Văn 

Phúc 

Kiều Mai Lý, Nguyễn Sanh, Anh Tuấn, Công Hậu, Minh 

Béo, Bảo Quyên, Diễm Trinh, Thu Trang, Phượng Anh, 

Thanh Nguyên, Thanh Tân và bé Minh Thi 

2006 

39.  Chuyện miệt đồng Hài kịch Trung Dân Trung Dân 

NSƯT Thanh Điền, Hùng Minh, Diễm Kiều, Xuân 

Hương, Bảo Trí, Phương Dung, Hùng Long, Hữu Bình, 

Anh Thơ, Chánh Thuận 

2006 

40.  Đám cưới thời @ Hài kịch Hoàng Duẩn Hoàng Duẩn 

Uyên Thảo (Kim Tuyết), Bảo Trí, Anh Tuấn, Kiều Linh 

(Thu Trang), Minh Cường, Bích Trâm, Minh Béo (Phúc 

Béo), Tiến Luật, Quốc Phát, Minh Trọng, Lê Vy, Au 

Khánh 

2006 

41.  Thi ơi là Thi Hài kịch Nguyễn Thanh Bình Hoàng Duẩn 

Bảo Trí, Anh Tuấn, Thu Trang, Vũ Thanh, Thanh Tùng 

(Chánh Thuận), Diễm Trinh, Dũng Thịnh, Huỳnh Đông, 

Minh Trọng, Lê Vy, Âu Khánh, Thanh Nguyên 

2007 

42.  Tình chat chat tình Hài kịch Uyên Thảo Hoàng Duẩn 
Mỹ Chi, Uyên Thảo, Anh Tuấn, Tiểu bảo Quốc, Thanh 

Tùng, Mai Sơn, Thu Trang, Minh Cường, Trung Hậu 
2007 

43.  Người thi hành án tử 
Chính 

kịch 
Phạm Văn Quý Khánh Hoàng 

NSND Thế Anh, Lê Vũ Cầu (Khánh Hoàng), Tú Trinh, 

NSƯT Thanh Dậu, Diễm Kiều, Anh Tuấn, Minh Cường, 

Tiến Luật, Âu Khánh, Huỳnh Đông (hoàng Duẩn), Thanh 

Nhã (Huỳnh Ngân), Hữu Sĩ, Thanh Tâm, Diễm Trinh, Lê Vy 

2007 

44.  Niềm tin bị đánh cắp 
Chính 

kịch 
Hoàng Linh Hương Hoàng Duẩn 

Bảo Trí, Vũ Thanh, Mai Dũng, Mai Mai, Huỳnh Đông, 

Diễm Trinh, Tiến Luật, Minh Trọng, Lê Vy 
2007 
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45.  
Ôi! Thần tượng(Thần 

tượng, tượng thần!) 
Hài kịch Hoàng Duẩn Nguyễn Tuấn 

Bảo Trí, Kim Tuyết, Anh Tuấn, Vũ Thanh, Bích Trâm, 

Thu Trang, Huỳnh Đông, Tiến Luật, Minh Trọng, Lê Vy 
2008 

46.  

Người mang 9 án tử 

hình (Tả quân Lê Văn 

Duyệt) 

Chính 

kịch 
Phạm Văn Quý 

NSND Doãn 

Hoàng Giang 

Quyền Linh, Trịnh Kim Chi (Thúy Hồng), NSND Thế 

Anh, Bảo Trí, Mai Dũng, Hoàng Duẩn, Chánh Thuận, Vũ 

Thanh, Kim Tuyết, Thúy Hà, Thanh Quỳnh, Cung Phong, 

Tường Vy, Như Hạnh, Huy Cường, Tiến Luật, Quốc 

Hưng, Âu Khánh  

2008 

47.  Sui gia gặp mặt Hài kịch Vương Huyền Cơ Linh Trung 

Kiều Mai Lý (Diễm Trinh), Bảo Giang (Chánh Thuận), 

Lê Giang, Bích Huyền, Trấn Thành, Ngọc Thảo, Anh 

Đức, Uyên Thú vị. 

2008 

48.  Hạnh phúc bất ngờ Hài kịch Vương Huyền Cơ Hoàng Duẩn 

Kiều Oanh, Lê Huỳnh, Anh Tuấn, Vũ Thanh, Diễm 

Trinh, Tiến Luật, Thu Trang, Âu Khánh, Lê Vy, Kim 

Phụng, Thúy Hà,  

2009 

49.  Nữ tỷ phú tìm cha Hài kịch 

Huỳnh Nguyễn, 

Phiêu Linh (Hoàng 

Duẩn) 

Hoàng Duẩn 

Kiều Oanh, Lê Huỳnh, Anh Tuấn, Tiểu Bảo Quốc, Vũ 

Thanh, Mai Dũng, Hà Linh, Ngọc Thanh, Tiến Luật, Thu 

Trang, Âu Khánh, Lê Vy, Kim Phụng, Thúy Hà, 

2009 

50.  

Chuyện tình tréo cẳng 

ngỗng: Tình tréo ngoe, 

Tình yêu ngược chiều, 

Tình tốc độ, Tình sống 

ngược 

Hài kịch 

Vũ Thanh, Mai 

Dũng, Hà Linh, Bảo 

Trí 

Hoàng Duẩn 

Kiều Oanh, Lê Huỳnh, Anh Tuấn, Tiểu Bảo Quốc, Vũ 

Thanh, Bảo Trí, Kim Tuyết, Diễm Trinh, Hà Linh, Thu 

Trang, Thiên Thanh, Tiến Luật, Minh Trọng, 

2009 
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51.  

Dự án sân khấu quóc tế 

Tiếng nói trẻ thơ từ 

2005-2009 (04 vở) 

- Chuyện hai đứa trẻ 

- Bay lên bóng ơi 

- Chuyện của Tí 

- Vì sao thuồng luồng 

hóa rồng (tái dựng) 

Kịch thiếu 

nhi; Rối, 

Rối đen 

 

- Huỳnh Nguyễn 

- Phong Linh; 

- Phiêu Linh; 

- Hoàng Hạc… 

Hoàng Duẩn 

Vũ Thanh, Bảo Trí, Kim Tuyết, Mai Dũng, Diễm Trinh, 

Thu Trang, Tiến Luật, Minh Trọng, Thanh Phương, 

Phương Lan... 

2009 

52.  

Những chuyện tình 

mùa xuân: Tửu lầu, 

Thần không dung người 

không tha 

Hài kịch Hà Linh Hoàng Duẩn 

- Bảo Trí,  Kim Tuyết,  Minh Trọng   

- Anh Tuấn, Mai Dũng, Vũ Thanh, Loan Thanh, Thiên 

Thanh, Ngọc Thanh, Diễm Trinh, Tiến Luật, Thùy 

Dương, Âu Khánh   

2010 

53.  
Chuyện nếu có tin mới 

linh 
Hài kịch Vương Huyền Cơ Hoàng Duẩn 

Anh Tuấn, Mai Dũng, Vũ Thanh, Hà Linh, Tiến Luật, 

Minh Trọng, Thu Phương, Lâm Phương 
2010 

54.  
- Số hưởng 

- Của gia truyền 
Hài kịch Hà Linh Hà Linh Hà Linh, Hồng Tài, Dũng Tèo, Thoại Trinh, Ly Thảo 2011 

55.  

Liveshow Kiều Oanh 

- Tam biến cứu chồng 

- Vợ tôi là tơ giăng 

Hài kịch 

- Bạch Mai 

- Nguyễn Thụy Bảo 

Ngọc 

Khánh Hoàng 

Kiều Oanh, Lê Huỳnh, Bé Yến Khang, Anh Tuấn. Mai 

Dũng, Nhật Quốc, Tấn Quốc, Hà Linh, Hồng Tài, Tam 

Thanh (Công Minh), Diễm Trinh, Trần Lương, Ngọc 

Thanh,  Bảo Anh, Đăng Khoa, Nhóm múa Arabasque, 

Nhóm Hiphop Action, Nhóm cascadeur 

2011 
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56.  

Con là mùa xuân của 

mẹ 

- Ngày của mẹ 

- Chuyện của mẹ 

- Mẹ là tất cả 

Hài kịch 
Hoàng Duẩn, Vương 

Huyền Cơ 

Khánh 

Hoàng, 

Hoàng Duẩn 

Kiều Oanh, Út Bạch lan, Lê Huỳnh, Mai Dũng, Anh 

Tuấn, Hà Linh,. Hoàng Duẩn, Oanh Trần, bé Yến Khang  
2012 

57.  

Chương trình cách 

mạng: 

- Đâu có giặc là ta cứ đi 

- Mùa xuân 

- Trao súng 

 
Nguyễn Vũ, Nguyễn 

Tiến Trung 
Hoàng Duẩn 

Tấn Mẫm, Huỳnh Công Đoan, Hoàng Mi, Diệu Mi, Thiện 

Trung, Đình Duy, Hoàng Quân, Nhật Lệ, My Trang, 

Tuyết Thanh … 

2013 

58.  Chồng ơi đừng khóc Hài kịch 
Hà Nam Quang, Võ 

Tử Uyên 

Trần Khánh 

Hoàng 
Kiều Oanh, Hoàng Nhất 2013 

59.  Sống mãi tuổi xuân 
Chính 

kịch 
Lê Chí Trung Quý Bình Khánh Hoàng 2013 

60.  High School Musical 

Nhạc 

kịch-Hài 

Kịch 

David Simpatico 
Nguyễn Khắc 

Duy 
Hoàng Duy, Diễm Phương 2014 

61.  Chỉ có thể là yêu Hài kịch Bùi Quốc Bảo 
Ngọc Trinh, Thiên Thanh, Phi Phụng, Trà Ngọc, Gia Bảo, 

Baggio, Hoàng Anh 
2014 

62.  Cặp đôi hoàn cảnh Hài kịch Bùi Quốc Bảo 
Ngọc Trinh, Gia Bảo, Hoàng Anh, Baggio, Thanh Hiền, 

Tuyền Mập, Đức Tiến 
2014 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên Năm 

63.  A ma ma 
Hài kịch-

kinh dị 
Sao Thủy Hồng Trang 

Ngọc Trinh, Gia Bảo, Hoàng Anh, Baggio, , Mai Thế 

Hiệp 
2014 

64.  Mắt âm dương 
Hài kịch- 

kinh dị 
Bùi Quốc Bảo Ngọc Trinh, Gia Bảo, Hoàng Anh, Baggio, Oanh Nguyễn 2014 

65.  49 ngày yêu Hài kịch Bùi Quốc Bảo Ngọc Trinh 
Ngọc Trinh, Thùy Dương, Hồng Trang, Hoàng Anh, Đại 

Nghĩa, Thái Trần, Nguyên Bảo 
2014 

66.  

Giữ lấy màu xanh 

-Cặp đôi hoàn hảo 

-Vùng hoang 

-Ngày thủy tinh trở lại 

Chính 

kịch 

Vương Huyền Cơ, 

Huỳnh Tấn Mẩm, 

Thái Sơn 

Lê Diễn, 

Đắc Vinh, 

Thái Sơn 

- Anh Tuấn, Phú Quý, Diễm trinh, Mỹ Hạnh 

Tấn Mẩm, Hoài Thương, Tuyết Nhung, Thiện Trung, 

Trung Phương; 

- Khánh Huy, Nam Long, Tú Bông; 

2015 

67.  Dòng xoáy nghiệt ngã 
Chính 

kịch 
Bích Ngân 

NSND Trần 

Ngọc Giàu 
 2015 

68.  Yêu nhầm hoa hậu Hài kịch 
NSND Doãn Hoàng 

Giang 
Lê Diễn 

Mai Huỳnh, Anh Tuấn, Hữu Thủy, Thanh Long Trẻ, Lê 

Vinh, Trúc Nguyễn, Vũ Ngọc Ánh (Hồng Nhung), Chánh 

Thuận, Tấn Mẩm 

Khôi 

phục 

(2015) 

69.  Cô gái triệu đô Hài kịch Vương Huyền Cơ Lê Diễn 
Anh Tuấn, Hữu Thủy, Thanh Long Trẻ (Trọng Khôi), Lê 

Vinh, Trúc Nguyễn, Hồng Nhung, Tấn Mẩm 
2016 

70.  Thằng quỹ nhỏ 
Chính 

kịch 

Chuyển thể tiểu 

thuyết: Nguyễn Nhật 

Ánh 

NSƯT Lê 

Cường 
Mai Phương, Tấn Mẩm, Trọng Khôi 2016 

71.  Cô gái đến từ hôm qua Hài kịch Vương Huyền Cơ Hạnh Thúy  2016 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên Năm 

72.  Nàng xuân đại náo Hài Kịch Vương Huyền Cơ Lê Diễn  2016 

73.  Người mẹ thứ hai 

Chính 

kịch 

 

Anh Kiệt Lê Diễn  2017 

74.  Hẽm nhỏ Sài Gòn 
Chính 

kịch 
Vương Huyền Cơ 

NSND Trần 

Ngọc Giàu 
 2018 

75.  18 tuổi 
Chính 

kịch 
Biển Kiện Tùng Phi 

Thái Kim 

Tùng 
 2018 

76.  Nàng Hến tầm duyên Hài kịch Vương Huyền Cơ Lê Diễn  2019 

77.  Lằn ranh 
Chính 

kịch 
Kiến Bình 

Trần Quý 

Bình 
 2019 

78.  
Ra giêng anh cưới em – 

Phần 2 (Sáu bảnh) 
Hài kịch Lam Tuyền 

NSND Trần 

Ngọc Giàu 
 2020 
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2. DANH SÁCH CÁC VỞ DIỄN CỦA SÂN KHẤU HOÀNG THÁI THANH 

(Từ khi thành lập đến nay) 

Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

1  
Trần gian phải có tình 

yêu  

Chính 

kich 

Hoàng Thái 

Thanh – Mỹ 

Dung 

Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Kim Khánh, Trí Quang (Hoàng Anh 

Tuấn), Thế Sơn, Quốc Thịnh, Kim Phước, Thanh Tuấn, Khánh 

Vân, Công Danh, Hoàng Vân Anh, bé Bình Minh, bé Hòa Bình. 

2010 

2  Mua bảo hiểm tình  Hài kịch 
Hoàng Thái 

Thanh 

NSƯT 

Thành Hội 

NSƯT Thành Hội, Tuyết Thu, Trương Minh Quốc Thái, Trí 

Quang, Kim Huyền, Kim Hiền, Nguyễn Long, Tấn Đạt, Công 

Danh... 

2010 

3  Mùa đông cuối cùng  Bi kịch 
Hoàng Thái 

Thanh 
Ái Như 

NSUT Thành Hội, NSUT Kim Xuân, Ái Như, Tuyết Thu, 

Trương Minh Quốc Thái, Trí Quang, Thiện Hùng, Ngọc Tưởng, 

Tuyết Mai, Thế Hải, Tấn Đạt, Hoàng Vân Anh, Hoài Thương. 

2010 

4  Ngôi nhà thiếu đàn bà  
Chính 

kịch 
Ngọc Linh Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Tuyết Thu, Ngọc Tưởng, Lương 

Duyên, Kim Phước, Phước Lộc (Thế Sơn), Tuyết Mai (Hoàng 

Vân Anh), Quốc Thịnh. 

2010 

5  
Nữ hoàng ngang 

ngược  

Kịch thiếu 

nhi 
Mỹ Dung Tấn Phát 

NSƯT Thành Hội, Lương Duyên, Tuyết Mai, Quốc Thịnh, 

Nguyễn Long, Thế Sơn, Kim Phước, Vân Anh, Cẩm Hồng, 

Thanh Tuấn, Như Ý, Tấn Đạt, Vân Trang, Thế Hải, Đình Vũ, 

Hoài Như, Công Hiển, bé Bình Minh. 

2010 

6  
Người điên trong ngôi 

nhà cổ  
Bi kịch Ngọc Linh 

NSƯT 

Thành Hội 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Tuyết Thu (Tuyết Mai), Trung Dũng 

(Quốc Thịnh),  Thế Sơn, Công Danh, Lương Duyên, Nguyễn 

Long, Quốc Thịnh (Thế Hải), Kim Phước, Thanh Tuấn, Tấn Đạt. 

2010 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

7  Người trong cõi nhớ  Bi kịch 

Nguyễn Ân  

–  

Đoàn Bá 

NSƯT 

Đoàn Bá 

NSƯT Thành Hội, Ái Như (Hồng Ánh), Như Phúc, Thiện Hùng, 

Lương Duyên, Quốc Thịnh, Nguyễn Long, Thanh Tuấn, Như Ý, 

Vân Anh, Thế Hải, bé Bình Minh, bé Văn Phước, bé Minh 

Quang 

2010 

8  Nửa đời ngơ ngác  
Chính 

kịch 

Trần Mỹ Trang - 

Hoàng Thái 

Thanh 

NSƯT 

Thành Hội 

Ái Như, Hồng Ánh, Tuyết Thu, Đại Nghĩa, Quang Thảo, Như 

Phúc, Kim Phước, Công Hiển 
2010 

9  
Tình duyên thuở 

trước  

Chính 

kịch 
Thanh Hoàng Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Lương Duyên, Tuyết Mai (Quỳnh 

Lam), Guillaume Faugere, Khánh Vân, Nguyễn Long, Thế Hải. 
2011 

10  Không cần đàn ông  
Chính 

kịch 
Ngọc Linh 

NSƯT Trần 

Minh Ngọc 

NSƯT Thành Hội, NSƯT Kim Xuân, Tuyết Thu, Quốc Thái 

(Thế Sơn), Ái Như, Trí Quang (Thanh Tuấn), Kim Hiền (Hoàng 

Vân Anh), Quang Thảo, Lương Duyên, Hoài Thương, Công 

Danh. 

2011 

11  Bàn tay của trời  Bi kịch 

NSND  

Doãn Hoàng 

Giang 

Ái Như 

Thành Hội, Ái Như (Kim Ngân), Tuyết Thu, Quang Thảo, Quốc 

Thịnh, Hùng Thuận, Tuyết Mai (Ngọc Lan), Công Danh, Quỳnh 

Lam (Vân Anh), Thế Sơn, Nguyễn Long, Lương Duyên, Kim 

Phước, Tuấn Anh, Thanh Tuấn, Tấn Đạt, Khánh Vân, Thế Hải, 

Hoài Thương, Minh Tâm, bé Hoà Bình. 

2011 

12  Chú kiến lạc loài  
Kịch thiếu 

nhi 
Trần Khiết 

Thế Sơn - 

Lương 

Duyên 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Kim Hiền, Tuyết Mai, Thế Sơn, 

Quốc Thịnh, Nguyễn Long, Thanh Tuấn, Khánh Vân, Thế Hải, 

Vân Anh, Thành Tuấn, Đình Vũ, Công Hiển, bé Bình Minh. 

2011 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

13  Hãy khóc đi em  Bi kịch 
Nguyễn Thị Minh 

Ngọc 
Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Thanh Thủy, Quang Thảo, Hồng Ánh, Ái 

Như, Nguyễn Long 
2011 

14  Thử yêu lần nữa  
Chính 

kịch 

Hoàng Thái 

Thanh 
Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Hồng Ánh, Ái Như, Quốc Thịnh, Kim Phước, 

Thế Hải, Hoàng Vân Anh, Hoài Như, Thanh Tuấn (Phước Lộc), 

Tấn Đạt. 

2011 

15  29 anh về  
Chính 

kịch 

Hoàng Thái 

Thanh -Nguyễn 

Thị Minh Ngọc 

NSƯT 

Thành Hội 

Ái Như, Hồng Ánh, Ngọc Tưởng, Quang Thảo, Hoàng Vân Anh, 

Lương Duyên, Nguyễn Long, Tuyết Mai, Hoài Thương, Công 

Danh, Tấn Đạt, Thế Hải, Đình Vũ, Nguyên Thắng, Văn Tuấn 

2012 

16  Màu của tình yêu  
Chính 

kịch 

Hoàng Thái 

Thanh 
Ái Như 

NSƯT Thành Hội, NSƯT Kim Xuân, Hồng Ánh, Trí Quang, 

Tuyết Thu, Quốc Thịnh, Kim Phước, Thế Hải, Hoàng Vân Anh, 

Thanh Tuấn (Phước Lộc), Tấn Đạt. 

2012 

17  
Cám ơn mình đã yêu 

em  
Bi kịch 

Hoàng Thái 

Thanh 
Ái Như 

NSƯT Thành Hội, NSƯT Kim Xuân, Ái Như, Hồng Ánh, Trí 

Quang, Bảo Châu, Kim Phước, Thế Hải, Hoàng Vân Anh, Thanh 

Tuấn (Phước Lộc), Thế Sơn, Phượng Anh, Đoàn Thanh Phượng, 

bé Ngọc Bội. 

2012 

18  Tục luỵ  Bi kịch Ngọc Linh Ái Như 

NSƯT Thành Hội, NSƯT Kim Xuân, Ái Như, Quang Thảo, 

Ngọc Tưởng, Hoàng Vân Anh, Như Yến, Quốc Thịnh, Lương 

Duyên, Nguyễn Long. 

2012 

19  
Tình nhân đến với 

tình nhân  
Hài kịch Trần Khiết 

Lương 

Duyên 

Tuyết Thu, Quý Bình, Ái Như, Bảo Châu, Thế Sơn, Tuyết Mai, 

Nguyễn Long, Thế Hải, Tấn Đạt.... 
2012 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

20  6 tháng, Anh và em  
Chính 

kịch 
Nguyên Thảo Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Ái Như (Lương Duyên), Quang Thảo, Tuyết 

Mai, Ngọc Tưởng, Ánh Hồng, bé Như Quỳnh. 
2013 

21  Tái sinh  Bi kịch 

Nguyễn Thị Minh 

Ngọc - Hoàng 

Thái Thanh 

Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Tuyết Thu, Ái Như, Công Danh, Thế Hải, 

Hoàng Vân Anh, Quốc Thịnh, Nguyễn Long, Khánh Vân, Kim 

Phước, Thanh Tuấn, Cao Tiến, Đình Vũ, Như Yến, Thanh Tâm, 

Phượng Anh, Nguyên Thắng, Văn Tuấn 

2013 

22  
Chuyện bây giờ mới 

kể   
Bi kịch Lâm Quang Tèo 

NSƯT 

Thành Hội 

Ái Như, Hồng Ánh, Đoàn Thanh Tài, Đoàn Vân Anh, Hùng 

Thuận… 
2013 

23  Ngàn lẻ hai đêm  
Kịch thiếu 

nhi 
Trần Khiết 

Lương 

Duyên 

ƯT Hữu Quốc, Tấn Phát, Lý Thanh Thảo, Quốc Thịnh, Nguyễn 

Long, Thế Hải, Kim Phước, Phượng Anh, Khánh Vân, Tấn Đạt,  

Cao Tiến, Đình Vũ, Như Yến, Tuyết Trinh, Khánh Hồng, Công 

Hiển, Bình Minh, Hòa Bình,... 

2013 

24  Trò chơi tham vọng  
Chính 

kịch 
Mỹ Dung 

NSƯT Trần 

Minh Ngọc 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Tuyết Thu, Ngọc Tưởng, Kim 

Phước, Đoàn Thanh Tài, Thanh Tuấn, Sĩ Hoàng, Khánh Vân, 

Tấn Đạt, Khánh Hồng, Tuyết Trinh, Công Hiển, Đình Vũ, Mai 

Thanh Duy, Văn Tuấn 

2013 

25  Oan tình ai thấu  Hài kịch 

Nguyễn Thị Minh 

Ngọc - Hoàng 

Thái Thanh 

Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Lương Duyên, Thế Hải, Hoàng Vân 

Anh, Quốc Thịnh, Khánh Vân, Công Hiền, Đình Hải, Đoàn 

Thanh Phượng, Tấn Đạt, Thế Hải, Công Hiển, bé Ngọc Bội 

2014 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

26  Sông dài  
Chính 

kịch 

Hà Triều - Hoa 

Phượng 

NSƯT 

Thành Hội 

Ái Như, Hồng Ánh, Quý Bình, Quang Thảo, Lương Duyên, 

Ngọc Tưởng, Nguyễn Long, Guilaume Faugere, Thế Hải, Thái 

Trang, Đoàn Thanh Phượng, Như Yến 

2014 

27  Đèn không hắt bóng  Bi kịch 
Hoàng Thái 

Thanh 
Ái Như 

Công Danh, Hoàng Vân Anh, Thế Hải, Thái Trang, Nguyễn 

Long, Khánh Vân, Tấn Đạt, Hoài Thương, Cao Tiến, Đoàn 

Thanh Phượng, Đình Vũ, Thanh Duy 

2014 

28  Lạc giữa phố người  
Chính 

kịch 
Bùi Quốc Bảo 

NSƯT Thành Hội, Như Phúc, Lương Duyên, Hoàng Vân Anh, 

Thế Hải, Nguyễn Long, Kim Phước, Quốc Thịnh, Cao Tiến, Tấn 

Đạt, Sĩ Hoàng, Bé Như Quỳnh 

2014 

29  Đêm thiên nga  Bi kịch 
Hoàng Thái 

Thanh 
Ái Như NSƯT Thành Hội, Ái Như 2014 

30  Buồn ơi, chào mi  
Chính 

kịch 
Châu Bích Thủy 

NSƯT 

Thành Hội 

Ngọc Tưởng, Hoàng Vân Anh, Thế Hải, Xuân Hương, Thái 

Trang, Đoàn Thanh Phượng, Cao Tiến, Khánh Vân, Tấn Đạt, 

Phượng Anh 

2014 

31  
Tình như trang giấy 

trắng  

Chính 

kịch 
Bùi Quốc Bảo 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Xuân Hương, Tuyết Mai, Thùy 

Dương, Cao Tiến, Thái Kim Tùng, Khánh Vân, Thanh Tuấn, 

Thư Quỳnh, Đình Vũ, Thanh Tú, Khoa Trần, Như Ngọc. 

2015 

32  Nửa đời hương phấn  
Chính 

kịch 

Hà Triều - Hoa 

Phượng 
Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Hồng Ánh, Hoàng Vân Anh, Đoàn 

Thanh Tài, Tấn Đạt, Quốc Thịnh, Lương Duyên, Nguyễn Long, 

Thanh Duy (Sĩ Hoàng), Như Ngọc 

2015 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

33  Lọ lem và hoàng tử  
Kịch thiếu 

nhi 

Hoàng Thái 

Thanh - Tấn Phát 

Hoàng Thái 

Thanh - Tấn 

Phát 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Thái Quốc, Quốc Thịnh, Lương 

Duyên, Thái Kim Tùng, Nhã Uyên, Tuyết Mai, Khánh 

Vân,Thanh Tuấn, Kim Phước, Thế Hải, Nguyễn Long, Tấn Đạt, 

Hoài Thương, Thái Trang, Đoàn Thanh Phượng, Đình Hải, Lê 

Thanh Tâm, Tuyết Trinh, Khánh Hồng, Vũ Ngọc Ánh, Thanh 

Lê, Nguyễn Thanh Tâm 

2015 

34  Bao giờ sông cạn  
Chính 

kịch 

Ngô Phạm Hạnh 

Thúy 
Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Tuyết Thu, Xuân Hương, Đoàn 

Thanh Tài, Tuyết Mai, Hùng Thuận (Công Hiển), Hoàng Vân 

Anh. 

2015 

35  
Mình có quen nhau 

hông?  

Chính 

kịch 
Phùng Cao Bảng Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Hồng Ánh, Quang Thảo, Thế Hải, Kim 

Phước, Nguyễn Long, Sĩ Hoàng, Công Danh, Tấn Đạt, Thái Kim 

Tùng, Đình Hải, Công Hiển, Đức Tuấn, Tomi Trương, Thiên 

Huân 

2016 

36  Lan và Điệp  
Chính 

kịch 

Nguyễn Thị Minh 

Ngọc – Hoàng 

Thái Thanh 

NSƯT 

Thành Hội 

Ái Như, Đoàn Thanh Tài, Hoàng Vân Anh, Ngọc Tưởng, Lương 

Duyên, Guillaume Faugere, Hoài Thương ,Thanh Tuấn, Nguyễn 

Long, Thế Hải, Cao Tiến … 

2016 

37  Rau răm ở lại  
Chính 

kịch 
Thái Kim Tùng 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Đoàn Thanh Tài, Hoàng Vân Anh, 

Lương Duyên, Kim Phước, Thế Hải, Nguyễn Long, Tấn Đạt, 

Cao Tiến, Thư Quỳnh, Tomi Trương, Như Ngọc 

2016 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

38  Mơ trăng bóng nước  
Chính 

kịch 

Nguyễn Thị Minh 

Ngọc – Hoàng 

Thái Thanh 

NSƯT 

Thành Hội 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Quý Bình, Tuyết Mai, Ngọc Tưởng, 

Lê Thúy, Ngọc Duyên, Thế Hải, Nguyễn Long, Tấn Đạt, Hoàng 

Kim 

2017 

39  Đàn ông ơi, anh là ai?  Hài kịch Ngô Phạm Hạnh Thúy 
NSƯT Thành Hội, NSƯT Tuyết Thu, Ái Như, Quang Thảo, 

NSƯT Hạnh Thúy, Công Danh, Lê Thúy, Thư Quỳnh 
2017 

40  Hồi xưa biển ngọt  
Chính 

kịch 

Hoàng Thái 

Thanh - Hoa Hiền 
Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Đoàn Thanh Tài, Hoàng Vân Anh, 

Thái Quốc, Quang Thảo, Bích Ngọc, Khánh Vân, Công Hiển, 

Tấn Đạt, Uất Kim Hương, Tomi Trương, Đức Tuấn, bé Huyền 

Trang 

2017 

41  
Sài Gòn có một ngã 

tư  

Chính 

kịch 

Nguyễn Thị Minh 

Ngọc – Hoàng 

Thái Thanh 

NSƯT 

Thành Hội 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Đoàn Thanh Tài, Hoàng Vân Anh, 

Thái Quốc, Tấn Đạt, Ngọc Duyên, Thế Hải, Khánh Vân, Bảo 

Anh, Công Hiển. 

2018 

42  Giấc mộng vàng son  
Chính 

kịch 
Quang Thảo 

Quang Thảo 

- Ngọc 

Duyên 

NSƯT Tuyết Thu, Quang Thảo, Quốc Thịnh, Hồng Ánh, Thế 

Hải, Tấn Phát, Lê Thúy, Kim Phước, Nguyễn Long, Đức Tuấn, 

Bình Minh, Võ Tấn Phát, Phương Trâm, Lê Hoàng Kim, Đình 

Vũ, Huy Võ, bé Huyền Trang. 

2018 

43  Con ma nhà họ Hứa  

Chính 

kich-Kinh 

dị 

Hoàng Mẫn 
Quốc Thịnh 

- Tuyết Mai 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Thế Hải, Phượng Anh, Tấn Đạt, La 

Min Du… 
2018 

44  Vườn nho đắng  
Chính 

kịch 

Hoàng Thái 

Thanh - Mỹ Dung 
Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Thái Quốc, Thế Hải, Hoàng Vân Anh, Quốc 

Thịnh, Lê Thúy, Công Danh, Nguyễn Long 
2018 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

45  
Bên kia…nửa đời ngơ 

ngác  

Chính 

kịch 

Hoàng Thái 

Thanh 
Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, NSƯT Tuyết Thu, Ngọc Tưởng, 

Hoàng Vân Anh, Ngọc Duyên, NSƯT Hạnh Thúy, Kim Hải, 

Khánh Vân, Thế Hải, Công Hiển. 

2019 

46  Lạc dòng  
Chính 

kịch 
Ngọc Linh 

NSƯT 

Thành Hội 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Thái Quốc, Đoàn Minh Tài, Lê 

Thúy, Bích Ngọc, Hoài Thương, Bảo Anh, Khiết Hương, 

Nguyễn Long, Tấn Đạt, bé Huyền Trang 

2019 

47  Bông hồng cài áo  
Chính 

kịch 

- Nguyên tác: 

Hoàng Khâm 

- Chuyển thể 

thoại kịch: NSND 

Kim Cương 

Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Ái Như, Xuân Hương, Bích Ngọc, Thái 

Quốc, Hoàng Vân Anh, Thế Hải, Võ Tấn Phát, Phương Trâm, 

Nguyễn Long, Tấn Đạt… 

2019 

48  Mút chỉ mút cà tha  Hài kịch Ngọc Phụng 
NSƯT 

Thành Hội 

NSƯT Thành Hội, NSƯT Tuyết Thu, Ái Như, Đoàn Minh Tài, 

Ngọc Duyên, Hoàng Vân Anh, Thế Hải, Nguyễn Long, Tấn Đạt, 

Hoài Thương 

2020 

49  Tình yêu trời đánh  
Chính 

kịch 

Hoàng Thái 

Thanh - Huỳnh 

Thanh Diệu 

Ái Như 

NSƯT Thành Hội, Hồng Ánh, Trí Quang, Ái Như, Hoàng Thái 

Quốc, Lê Hay, Trần Khiết Hương, Kỳ Thảo, Thư Quỳnh, Như 

Ngọc, Bình Minh, Huyền Trang 

2020 
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3. DANH SÁCH CÁC VỞ DIỄN CỦA SÂN KHẤU KỊCH THẾ GIỚI TRẺ 

(từ khi thành lập đến nay) 

Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

1  
CHUYỆN 2 

CHÀNG... 
Hài kịch 

Nguyễn Bảo 

Ngọc 
Ngọc Hùng 

NSƯT Bảo Quốc, Ngọc Trinh, Quang Tuấn, Khương Ngọc, 

Thanh Trúc, Gia Bảo, Thu Trang… 
2010 

2  
ĐIỆN THOẠI NỮA 

ĐÊM 
Kinh dị Bùi Quốc Bảo 

Trần Thu 

Huyền 

NSƯT Đàm Loan, Tiểu Bảo Quốc, Quang Tuấn, Hoàng Phi, Khả 

Như, Puka, Duy Tiến, Phát Tài, Nguyên Thảo… 
2010 

3  
KIỀU NỮ SĂN ĐẠI 

GIA 

Bi Hài 

kịch 

Vương Huyền 

Cơ 

NSND Trần 

Ngọc Giàu 

NSƯT Đàm Loan, Tiểu Bảo Quốc, Khả Như, Thu Trang, Hoàng 

Phi, Khương Ngọc, Diễm Phương, Thanh Hiền… 
2010 

4  LẦU HOANG Kinh dị Bùi Quốc Bảo 

NSƯT Đàm Loan, Tiểu Bảo Quốc, Hồng Trang, Khương Ngọc, 

Quang Tuấn, Hữu Tiến, Thu Trang (Diệu Nhi), Hoàng Phi, Diễm 

Phương… 

2010 

5  MỸ NHÂN KẾ 
Chính 

kịch 

Vương Huyền 

Cơ 

NSND Trần 

Ngọc Giàu 

NSƯT Đàm Loan, Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Nam Thư, Gia 

Bảo, Hải Tiều, BB Trần, Minh Dự, Nguyễn Anh Tú, Nguyên 

Thảo… 

2010 

6  
TÌNH TRAI (TRAI 

YÊU) 

Chính 

kịch 

Bảo Ngọc  - 

Ngọc Hùng 
Ngọc Hùng 

Tiểu Bảo Quốc, Diệu Nhi, BB Trần, Gia Bảo, Ngọc Thuận, 

Minh Dự, Nguyên Thảo... 
2010 

7  HỌA HỒN Kinh dị Bùi Quốc Bảo 

NSƯT Đàm Loan, Tiểu Bảo Quốc, Diệu Nhi,  Quang Tuấn, Hữu 

Tiến, Hoàng Phi, Hải Triều, Diễm Phương, Quang Huy, Thanh 

Hiền... 

2011 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

8  
TÌNH YÊU NỔI 

LOẠN 
Hài Kịch 

Hồng Phúc - 

Thiên Ân 
Cao Tấn Lộc 

Khương Ngọc, Tiểu Bảo Quốc, Quang Tuấn, Thu Trang, Hoàng 

Phi, La Thành, Diệu Nhi, Khương Ngọc, Tiểu Bảo Quốc, Quang 

Tuấn, Thu Trang, Hoàng Phi, La Thành, Diệu Nhi… 

2011 

9  
GIA ĐÌNH SIÊU 

QUẬY 
Hài kịch Bùi Quốc Bảo Ngọc Hùng 

Tiểu Bảo Quốc, Quang Tuấn, Diệu Nhi, Phúc Zelo, Khả Như, 

Puka, Hồng Trang, Quang Huy, Phương Lan, Pé Kim Thư… 
2012 

10  
HAI CHÀNG BẢO 

MẪU 
Hài kịch 

Nguyễn Bảo 

Ngọc 
Ngọc Hùng 

Tiểu Bảo Quốc, Quang Tuấn, Thu Trang, Hoàng Phi, La Thành, 

Diệu Nhi, Khánh Hòa, Phương Lan, Ngọc Nga… 
2012 

11  
HỢP ĐỒNG YÊU 

ĐƯƠNG 
Hài kịch 

Nguyễn Bảo 

Ngọc 
Ngọc Hùng 

Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Diệu Nhi, Quang Tuấn,  Hồng Trang, 

Hải Triều,  Nguyên Thảo, Kiều Thảo, Ngọc Nga, Phát Tài, Duy 

Tiến… 

2012 

12  MUA CHỒNG 
Chính 

kịch 
Thanh Hương 

NSƯT Trần 

Minh Ngọc 

NSƯT Đàm Loan, Tiểu Bảo Quốc, Thu Trang, Hoàng Phi, Quang 

Tuấn, Diệu Nhi, Khả Như, Hài Triều, BB Trần… 
2012 

13  
THẦN TIÊN CŨNG 

NỔI ĐIÊN 
Hài kịch 

Hồng Phúc - 

Thiên Ân 
Cao Tấn Lộc 

Tiểu Bảo Quốc, Quang Tuấn, Hoàng Phi, Diệu Nhi, Diễm 

Phương, Hải Triều, BB Trần, Thuận Nguyễn, Minh Dự, Phương 

Lan, Thái Vinh, Phúc Zelo, Quang Sơn, Tất Diệu Hằng, Ngọc 

Nga, Tuyết Vân… 

2012 

14  
TRAI ĐẸP LẮM 

CHIÊU 
Hài Kịch 

Kịch bản Hàn 

Quốc 

Trương Thành 

Nam 

Tiểu Bảo Quốc, Ngọc Trinh, Khương Ngọc, Quang Tuấn, Khả 

Như, Quang Trung, Võ Tấn Phát.... 
2012 

15  ĐỜI NHƯ Ý 
Chính 

kịch 
Bùi Quốc Bảo 

Quý Bình, Lê Phương, Minh Dự, Kiều Thảo, Hữu Tiến, Phúc 

Zelo, Puka, Hồng Trang, Lê Anh, Ngọc Nga, Hải Triều, Thanh 

Trúc, Ngọc Tâm, Tấn Giàu, Phước Tâm, Nguyệt Quế… 

2012 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

16  
LẠNH NHẸ TỪ 

PHÍA SAU 
Kinh dị Cao Tấn Lộc 

Thu Trang, Hữu Tiến, Anh Đức,  Quang Tuấn, Hoàng Phi, La 

Thành, Diệu Nhi, Hồng Trang, Hữu Tùng, Kiều Thảo, Ngọc 

Nga... 

2013 

17  
KỲ NGHỈ KINH 

HOÀNG 

Kinh dị - 

Hài 
Gia Bảo Ngọc Hùng 

Ngọc Trinh, NSƯT Hữu Quốc, Thu Trang, Hoàng Phi, Gia Bảo , 

La Thành (Quang Tuấn), Hồng Trang, Thanh Hiền, Anh Tú, 

PuKa, Hải Triều, Diệu Nhi, Hữu Tùng … 

2013 

18  
CHUYỆN TÌNH 

BANGKOK 
Hài kịch Bảo Ngọc Ngọc Hùng 

Tiểu Bảo Quốc, Hồng Trang, Hoàng Phi, La Thành, Khả Như, 

Anh Tú, Thuận Nguyễn, Quang Huy, Hải Triều, Diệu Nhi, Puka, 

Lê Anh, Trần Giang, Hồng Phúc… 

2014 

19  GIẾNG OAN HỒN Kinh dị Bùi Quốc Bảo 

Thu Trang (Diệu Nhi), Quang Tuấn, Lê Phương (Khả Như), Puka, 

Hoàng Phi, Hữu Tiến, Ngọc Nga, Hải Triều, Hồng Phúc, Hải Yến, 

Kiều Thảo, Cao Bằng, Trần Giang… 

2014 

20  DI CHÚC MÁU Kinh dị Lê Phước Tâm 
Tiểu Bảo Quốc, Phi Nga, Quang Trung, Diễm Phương, Phương 

Lan, Anh Tú, Dương Thanh Vàng, Phúc Zelo, Huỳnh Quý… 
2014 

21  DREAMBOYS 
Chính 

kịch 

Cao Tuấn - 

Elly Nguyễn 
Cao Tấn Lộc 

Hoàng Phi, Khả Như, Diệu Nhi, Anh Tú, Gia Bảo, Thuận Nguyễn, 

Hải Triều, Nguyễn Anh Tú, Hồng Phúc, Kiều Thảo, Thu Mỹ, Hữu 

Tùng, Phát Tài, Đình Văn, Phú Thịnh… 

2014 

22  
MỸ NAM ĐẠI 

CHIẾN 
Hài kịch Bảo Ngọc Ngọc Hùng 

Tiểu Bảo Quốc, Thu Trang, Lê Phương, Hoàng Phi, La Thành, 

Diệu Nhi, Quang Huy, Puka, Anh Tú, Thuận Nguyễn, Hữu Tùng, 

Trần Gia, Đăng Khoa, Phát Tài, Phú Thịnh… 

2015 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

23  XÁC TRÔI SÔNG 
Kinh dị - 

Hài 
Lệ Quyên 

Nguyễn Tấn 

Giàu 

Khương Ngọc, Hữu Tiến, Minh Đức, Diễm Phương, Hoàng Phi, 

La Thành, Puka, Hải Triều, Công Triển, Minh Tiến, Phúc Zelo… 
2015 

24  CÕNG MẸ ĐI CHƠI 
Chính 

kịch 
Bùi Quốc Bảo 

NSƯT Đàm Loan, Tiểu Bảo Quốc, Thu Trang, Quang Tuấn, 

Hồng Trang, Hữu Tiến, La Thành, Diễm Phương, Thanh Hiền, 

Công Triển, Hải Triều, Nguyên Thảo, Ngọc Nga… 

2015 

25  MA NỮ SI TÌNH 
Bi hài 

kịch 

Nguyễn Thu 

Phương 
Ngọc Hùng 

Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Diệu Nhi, Khả Như, Gia Bảo, Puka, 

Anh Tú, Thuận Nguyễn, Hải Triều, Phương Lan, Thái Vinh, Hữu 

Nhi… 

2016 

26  MỘ HOANG 
Kinh dị - 

Hài 
Lệ Quyên 

Nguyễn Tấn 

Giàu 

Tiểu Bảo Quốc, Thu Trang, Tiến Luật, Hoàng Phi, Puka, Gia Bảo, 

Quang Huy, Nguyễn Anh Tú, Thu Mỹ, Nguyên Thảo, Minh Phi, 

Đình Văn, Phát Tài… 

2016 

27  
XÓM NGHÈO BÁ 

ĐẠO 
Hài kịch 

Trần Văn 

Hưng 
Gia Bảo 

Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Gia Bảo, Hồng Trang, Thanh Hiền, 

Thuận Nguyễn, Thái Vinh, Hải Triều, Phương Lan, Minh Dự, 

Nguyên Thảo, Minh Phi, Duy Tiến, Bảo Châu, Mai Thảo, Quỳnh 

Nguyễn Thùy Trang... 

2016 

28  TRÓT YÊU 
Nhạc kịch 

– hài 
Bùi Quốc Bảo 

NSƯT Đàm Loan, Khương Ngọc, Thu Trang, Tiến Luật, Gia Bảo, 

Khả Như, Anh Tú, Thuận Nguyễn... 
2016 

29  
CHÚNG TA THUỘC 

VỀ NHAU 

Chính 

kịch 
Bùi Quốc Bảo Quang Huy 

Tiểu Bảo Quốc, Thu Trang, Tiến Luật, Hoàng Phi, Hữu Tiến, 

Hồng Trang, Diễm Phương, Ngọc Nga, Phúc Zelo, Bé Kim Thư, 

Kiều Thảo, Nguyên Thảo, Út Thảo, Như Quỳnh. 

2017 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

30  GIA VŨ YÊN ĐĂNG 

Nhạc kịch 

-  Chính 

kịch 

Thanh Lan - 

Công Triển 
Hứa Mẫn 

Hữu Tiến, Quang Tuấn, Nam Thư, Puka, Hồng Trang, Nguyễn 

Anh Tú, Phương Linh, Ngọc Nga, Nguyễn Quỳnh, Quang Sơn, 

Kiều Thảo, Vũ đoàn Phương Việt. 

2017 

31  HỒN ANH XÁC EM Hài kịch 
Nguyễn Bảo 

Ngọc 
Ngọc Hùng 

Tiểu Bảo Quốc, Quang Tuấn, Gia Bảo, Minh Dũng, Khả Như, 

Puka, Minh Dự, Phương Lan, Nguyễn Quỳnh, Hữu Tùng, Phúc 

Zelo, Nguyên Thảo, Kiều Thảo, Phát Tài, Duy Tiến… 

2017 

32  HUYẾT OÁN 
Kinh dị - 

Hài 

Trần Khánh 

Hòa 

Nguyễn Hữu 

Tiến 

Tiểu Bảo Quốc, Minh Dũng, Hoàng Phi, Nam Thư, Puka, Phương 

Lan, Hải Triều, Nguyễn Anh Tú, Phúc Zelo, Ngọc Nga, Nguyên 

Thảo, bé kim Thư… 

2017 

33  
MẸ CHỒNG RẮC 

RỐI 
Hài kịch 

Nguyễn Thu 

Phương 
Ngọc Hùng 

Diệu Nhi, Khả Như, Gia Bảo, Anh Tú, Thuận Nguyễn, Phương 

Lan, Minh Dự, Hải Triều, Thái Vinh, Phúc Zelo, Hồng Đào, Kiều 

Thảo, Nghinh Lộc, Nguyên Thảo, Nguyễn Quỳnh... 

2017 

34  
BAO GIỜ MẸ LẤY 

CHỒNG 
Hài kịch 

Nguyễn Bảo 

Ngọc 
Ngọc Hùng 

Tiểu Bảo Quốc, Thu Trang, Tiến Luật, Hoàng Phi, La Thành, 

Diệu Nhi, Thuận Nguyễn, Phương Lan, Minh Dự, Hữu 

Tùng, Ngọc Nga, Nguyên Thảo, Kiều Thảo, Duy Tiến, Nguyễn 

Sơn, bé Kim Thư... 

2018 

35  MẮT ÂM DƯƠNG Kinh dị Bùi Quốc Bảo 
Tiểu Bảo Quốc, Ngọc Trinh, Puka, Hữu Tiến,  Quang 

Tuấn,  Thuận Nguyễn, Phương Lan, Nguyễn Anh Tú... 
2018 

36  
SỨ GIẢ THIÊN 

ĐƯỜNG 

Chính 

kịch 
Bùi Quốc Bảo 

Thu Trang, Tiến Luật, Khương Ngọc, Diệu Nhi, Gia Bảo, Khả 

Như, BB Trần, Phương Lan, Minh Dự ,Thái Vinh, Phát Tài, Bé 

Kim Thư... 

2018 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

37  NGÔI LÀNG MA 
Kinh dị - 

Hài 

Phan Ngọc 

Liên 
Ngọc Hùng 

Tiểu Bảo Quốc, Quang Tuấn,  Diệu Nhi, Puka, Hồng Trang, 

Minh Dự, Hải Triều, BB Trần, Thái Vinh, Nguyễn Anh Tú, Phúc 

Zelo, Quang Sơn, Nguyễn Quỳnh, Tất Diệu Hằng,  Phi Nguyễn, 

Duy Tiến, Đông Đô, Tú My… 

2018 

38  QUỶ SỐNG Hài kịch 
Hoàng Thanh 

Du 
Gia Bảo 

Tiểu Bảo Quốc, Ngọc Trinh, Hoàng Phi, Gia Bảo, Nguyễn Anh 

Tú, Hải Triều, BB Trần, Phương Lan, Minh Dự, Nguyên Thảo, 

Ngọc Thuận, Duy Tiến, Đông Đô, Tú My… 

2018 

39  TÌNH KỸ NỮ 
Chính 

kịch 
Bảo Ngọc Phúc Zelo 

NSƯT Đàm Loan, Hữu Tiến, Quang Tuấn, Hoàng Phi, La Thành, 

Gia Bảo, Puka, BB Trần, Hải Triều, Diễm Phương, Phương Lan, 

Quang Huy, Hồng Đào, Phúc Zelo, Kỳ Thảo, Nguyên Thảo, 

Quang Sơn, Duy Tiến, bé Phát Tài, bé kim Thư... 

2018 

40  
CHUYỆN ẤY LÀ 

CHUYỆN NHỎ 

Chính 

kịch 

Tấn Đạt - 

Đoàn Bá 
Ngọc Hùng 

Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Gia Bảo, Minh Dự, Hồng Trang, 

Nguyễn Anh Tú, Quốc Khánh, Nguyên Thảo, Hạ My, Kang 

Phạm, Tất Diệu Hằng, Ngọc Phước, Tú My, Tuyết Vân… 

2019 

41  NGƯỜI VÔ HÌNH 
Chính 

kịch 
Bùi Quốc Bảo 

Quang Tuấn, Diệu Nhi, Hoàng Phi, Anh Đức, Hữu Tiến, Puka, 

Gia Bảo, Minh Dự, Phương Lan, Nguyên Thảo… 
2019 

42  
DUYÊN MA TÌNH 

NGƯỜI 
Kinh dị Ngô Thế … Ngọc Hùng 

Minh Dự, Gia Bảo, Phương Lan, Quốc Khánh, Khánh Tiên, Kim 

Hải, Huỳnh Quý, Nguyên Thảo, Ngọc Phước, Kim Nhã... 
2019 

43  SHIPPER TÌNH YÊU 
Chính 

kịch 

Nguyễn Thu 

Phương 
Ngọc Hùng 

Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Gia Bảo, Thuận Nguyễn, Khả Như, 

Minh Dự, Phương Lan… 
2019 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Tác giả Đạo diễn Diễn viên 

Năm 

 

44  
THÂM CUNG NỘI 

CHIẾN 
Hài kịch Bùi Quốc Bảo Ngọc Hùng 

Nam Thư,  Gia Bảo, Hồng Trang, Minh Dự, Thuận 

Nguyễn,  Nguyễn Anh Tú, Hải Triều, BB Trần, Quang Huy, Kỳ 

Thảo, Ngọc Nga, Phúc Zelo, bé Kim Thư... 

2019 

45  TUYẾT SÀI GÒN 
Nhạc kịch 

- hài 
Nguyễn Khắc Duy 

Hoàng Phi, Khả Như, Diễm Phương, Thuận Nguyễn, Hoàng 

Quân, Hạnh Thảo, Mỹ Hạnh, Lê Nghĩa, Chenco… 
2019 

46  
THANH XÀ BẠCH 

XÀ (NT) 
Hài kịch 

Nguyễn Bảo 

Ngọc 
Ngọc Hùng 

Tiểu Bảo Quốc, Minh Dự, Hải Triều, BB Trần, Phúc Zelo, Ngọc 

Thuận, Nguyên Thảo, Dương Thanh Vàng, Duy Tiến, Võ Tấn 

Phát, Tất Diệu Hằng, Tú My… 

2019 

47  
CUỘC CHIẾN SẮC 

ĐẸP 
Hài kịch 

Phan Ngọc 

Liên 
Ngọc Hùng 

NSƯT Đàm Loan, Khả Như , Hài Triều, BB Trần, Gia Bảo, Thuận 

Nguyễn, Minh Dự, Hữu Tiến, Nguyên Thảo, Ngọc Phước, Huỳnh 

Qúy, Duy Tiến, Tất Diệu Hằng, Qunag Sơn, Huyền Duy, Tuyết 

Vân … 

2020 

48  
CHUYỆN CŨ MÌNH 

BỎ QUA 
Hài kịch Bùi Quốc Bảo 

Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi, Puka, Phương Lan,Diễm Phương, 

Nguyễn Anh Tú, Hồng Trang, Quang Huy, Thái Vinh… 
2020 
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PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT  

CÔNG CHÚNG KỊCH NÓI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

Để phục vụ cho công trình nghiên cứu “Kịch nói ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối 

cảnh văn hóa Nam bộ”, chúng tôi rất mong sự hỗ trợ của quý anh/chị bằng cách chọn các 

phương án trả lời cho một số câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cam kết rằng, mọi kết quả nghiên 

cứu chỉ nhằm phục vụ cho mục tiêu khoa học của công trình. Xin trân trọng cám ơn sự hỗ trợ 

giúp đỡ của ông (bà, anh, chị). 

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHẢO SÁT 

(Đánh dấu X vào ô tương ứng bên cạnh phương án trả lời)  

Ông (bà, anh, chị) vui lòng cung cấp một số thông tin sau: 

1. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết giới tính của mình? 

1.Nam                   2.Nữ 

2. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết độ tuổi của mình? 

1.Dưới 18                 2.Từ 18-35              3.Từ 36-45                4.Trên 45 

3. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết nghề nghiệp hiện nay của mình? 

1. Công nhân                 2. Nhân viên văn phòng                 

4. Nội trợ                       5. Hưu trí               6. Cán bộ, công chức, viên chức 

7. Tiểu thương kinh doanh buôn bán             8. Quân nhân          

 9. Học sinh, sinh viên                                   

10. Nông dân  

11. Khác (ghi rõ)............................................................................................... 

4. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết hiện nay mình đang sinh sống (hoặc làm việc) ở địa 

phương nào?  

 Quận 1:  Quận 2:  Quận 3:  Quận 4:  Quận 5:  Quận 6:  

 Quận 7:  Quận 8:  Quận 9:  Quận 10:  Quận 11:  Quận 12:  

 Quận Bình Thạnh:  Quận  Phú Nhuận:      Quận Tân Bình:            Quận Tân Phú; 

 Quận Thủ Đức:      :  Quận Gò Vấp:       Huyện Bình Chánh:          Huyện Cần Giờ:        

           Huyện Nhà Bè:         Huyện Củ Chi:             Huyện Hóc Môn:           Huyện Bình Tân 

Địa phương khác (ghi rõ Tỉnh/Thành phố)........................................................................ 

5. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết trình độ học vấn của mình? 

1. Chưa bao giờ đi học                           2. Giáo dục phổ thông                

3. Trung cấp, Cao đẳng, Đại học            3.Trên đại học 

6. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết mình có theo Tín ngưỡng - Tôn giáo nào? 

1.Thờ tổ tiên           2.Thiên Chúa Giáo             3.Tin Lành             4.Cao Đài 

5.Hòa Hảo                6.Phật giáo                        7.Khác (ghi rõ)...........................               
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7. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết mình thuộc Tộc người nào? 

1.Kinh           2.Hoa             3.Khơ mer             4.Khác (ghi rõ)......               

8. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết mình thu nhập bình quân hàng tháng của mình là 

bao nhiêu? 

1. Dưới 3 triệu/tháng          2.Từ 3-5 triệu/tháng           3.Từ trên 5-7 triệu/tháng                        

4.Từ trên 7 - 10 triệu/tháng           5. Trên 10 triệu/tháng        

 

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT (Đánh dấu X vào ô tương ứng bên cạnh phương án trả lời)  

9. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết mình yêu thích thể loại/thể tài Kịch nói nào sau 

đây? (có thể chọn nhiều phương án) 

1. Hài Kịch            2. Chính kịch           3. Bi kịch                 4. Kịch kinh dị  

 Khác (ghi rõ)...........................................................................................        

10. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết mức độ đi xem Kịch nói của mình? 

1.Thường xuyên          2.Thỉnh thoảng          3.Rất hiếm khi                 

Nếu rất hiếm khi hoặc chưa bao giờ  xem Kịch nói, ông (bà, anh,chị) vui lòng cho biết 

lý do? (có thể chọn nhiều phương án) 

1. Không có điều kiện kinh tế                      2. Không có vở diễn hay              

3. Không có thời gian rỗi                             4. Địa điểm sân khấu không thuận tiện 

5. Không hứng thú với việc này              

11. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết mình thường đi xem Kịch nói ở sân khấu nào? 

(có thể chọn nhiều phương án) 

Sân khấu Hoàng Thái Thanh       Sân khấu Idecaf          Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B      

Sân khấu Thế giới Trẻ        Sân khấu kịch Phú Nhuận         Sân khấu kịch Superbowl 

Sân khấu kịch Sài Gòn                 Nhà hát Kịch Thành phố (rạp Công Nhân)  

Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi       Sân khấu kịch Nụ Cười Mới   

Sân khấu kịch Minh Nhí               Sân khấu kịch Quốc Thảo         Sân khấu kịch Hồng 

Hạc                

Sân khấu kịch Minh Béo              Sân khấu kịch Rubik  

Sân khấu khác (ghi rõ) 

………………………………………............................................... 

12. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết tiêu chí lựa chọn xem Kịch của mình? (có thể chọn 

nhiều phương án) 

1. Giá vé hợp lý          2. Kịch bản/dàn dựng hay          3. Diễn viên nổi tiếng       

4. Diễn viên trẻ diễn tốt       5. Uy tín của sân khấu          6. Địa điểm thuận lợi  

5. Diễn viên đẹp 
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6. Khác (ghi rõ).................................................................................................................. 

13. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết trong các thể loại/thể tài sau đây mình thích xem 

loại nào? (có thể chọn nhiều phương án) 

1. Hài Kịch            2.Bi Kịch              3. Chính kịch               4. Kịch kinh dị 

5. Khác (ghi rõ)...................................................................................................... 

14. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết trong các vở kịch có các đề tài sau đây các anh/chị 

thích xem đề tài nào? (có thể chọn nhiều phương án) 

1.Lịch Sử                         2.Cách mạng                   3.Tâm lý gia đình, tình yêu, hôn nhân 

4. Chính luận, xã hội  

5. Khác (ghi rõ)............................................................................................................... 

15. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết mục đích khi đi xem kịch của mình là gì? 

1.Giải trí            2.Hiểu thêm về lịch sử, xã hội           3.Được gặp bạn bè          4. Để được xem 

là người sành điệu 

5. Khác (ghi 

rõ)................................................................................................................................. 

16. Ông (bà, anh, chị) vui lòng cho biết đánh giá của mình về chất lượng các Sân khấu kịch 

hiện nay trên địa bàn TP.HCM? 

Nội dung đánh giá 
Mức độ đánh giá chất lượng 

Cao Trung bình Yếu/kém 

Kịch bản    

Đạo diễn    

Nghệ sĩ biểu diễn    

Chất lượng nghệ thuật    

Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật 

(sân khấu, âm thanh, ánh sáng, chỗ 

ngồi...) 

   

Chỗ (bãi) đậu xe    

Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông (bà, anh,chị) rất nhiều.  
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PHỤ LỤC 4: BIỂU ĐỒ KHÁN GIẢ 

 

Biểu đồ 1 

 

Biểu đồ 2 

12.82

54.79

22.93

9.46

0
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20

30

40

50

60

Bi kịch Hài kịch Chính kịch Kịch kinh dị

Biểu đồ. Phân loại khán giả xem kịch theo thể loại
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Biểu đồ 3 

 

 

Biểu đồ 4 

39.18

49.18

11.63

Biểu đồ. Tần suất đi xem kịch của khán giả

Hiếm khi Thỉnh thoảng Thường xuyên

23.97

19.18

8.22

32.19

16.44

0

5

10

15

20

25

30

35

Địa điểm không 

thuận lợi

Không có điều kiện 

kinh tế

Không có vở diễn 

hay

Không có thời gian 

rỗi

Không hứng thú

Biểu đồ. Lý do khán giả hiếm khi đi xem kịch 
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Biểu đồ 5 

 

 

Biểu đồ 6 

7.31

12.65

7.54

11.83
12.3

1.97

10.09 10.09

2.55

9.86

3.83

1.04
0.7

0.35

3.13

4.76

0

2

4

6

8

10

12

14

Biểu đồ. Sự lựa chọn địa điểm sân khấu để xem kịch của khán 

giả

21.51

26.83

11.65
10.72

13.17

5.61

10.22

0.22
0

5

10

15

20

25

30

Giá vé hợp lý Kịch bản hay Diễn viên nổi 

tiếng

Uy tín của 

sân khẩu

Địa điểm 

thuận lợi

Diễn viên đẹp Diễn viên trẻ 

diễn tốt

Khác

Biểu đồ. Tiêu chí lựa chọn xem kịch 
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Biểu đồ 7 

 

 

 

Biểu đồ 8 

 

 

95.71

1.22

0.61 2.45

Biểu đồ. Phân loại khán giả xem kịch theo tộc người

Kinh Hoa Khơ me Khác

12.3

14.6

17.1

25.4

30.6

Biểu đồ. Phân loại khán giả xem kịch theo mức thu nhập

Dưới 3 triệu Từ 3 đến 5 triệu Trên 5 đến 7 triệu Trên 7 đến 10 triệu Trên 10 triệu
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Biểu đồ 9 

 

 

 

Biểu đồ 10 

 

 

8.4

23.5

50.4

17.1

0.6

0

10

20

30

40

50

60

Cách mạng Chính luận, XH Tâm lý gia đình, tình

yêu, hôn nhân
Lịch sử Khác

Biểu đồ. Đề tài yêu thích khi xem kịch của khán giả

35.92

61.84

2.24

Biểu đồ. Tỉ lệ giới tính tham gia cuộc khảo sát

Nam Nữ Không muốn nêu cụ thể
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Biểu đồ 11 

 

 

 

Biểu đồ 12 

 

0.82

51.740.31

7.18

Biểu đồ. Tỉ lệ các độ tuổi tham gia cuộc khảo sát

Dưới 18 Từ 18 đến 35 Từ 36 đến 45 Trên 45

2.6

28.2

24.7 25.3

2.2

0.4
1.6
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30

Công nhân Cán bộ, CC, 

VC

NVVP HS, SV Hưu trí Quân nhân Nội trợ Tiểu thương 

kinh doanh 

buôn bán

Khác

Biểu đồ. Tỉ lệ nghề nghiệp tham gia cuộc khảo sát
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PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM KỊCH NÓI CÓ SỰ THAM 

GIA CỦA NGHIÊN CỨU SINH 

Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Vai trò 

Đơn vị   

sản xuất 

Năm 

 

1  Chim nói tiếng người  Hài kịch 
-Tác giả 

-Diễn viên 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2003 

2  
Vì sao thuồng luồng hóa rồng 

(chương trình sân khấu thiếu nhi)  

Hài kịch + 

rối đen 

-Tác giả 

-Đạo diễn 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2003 

3  
Lương duyên mùa xuân (Lương 

duyên) 
Hài kịch 

-Đạo diễn 

-Diễn viên 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2005 

4  Chuyện nàng hoa hậu Hài kịch -Đạo diễn 
Nhà hát kịch 

Thành phố 
2005 

5  Đụng độ Hài kịch 
-Đạo diễn 

-Diễn viên 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2005 

6  Đám cưới thời @ Hài kịch 

-Tác giả 

- Đạo diễn 

-Diễn viên 

(Giải thưởng Cù 

nèo vàng đạo diễn) 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2006 

7  Thi ơi là thi! Hài kịch -Đạo diễn 
Nhà hát kịch 

Thành phố 
2007 

8  Tình chát..chát tình Hài kịch 

-Đạo diễn 

-Diễn viên 

-Diễn viên 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2007 

9  Người thi hành án tử 
Chính 

kịch 
-Diễn viên 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2007 

10  Niềm tin bị đánh cắp 
Chính 

kịch 

-Đạo diễn 

-Diễn viên 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2007 

11  
Ôi thần tượng (Thần 

tượng…tượng thần!) 
Hài kịch 

-Tác giả 

-Đạo diễn 

(Giải thưởng Cù 

nèo vàng diễn viên) 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2008 

12  Tả quân Lê Văn Duyệt 
Chính 

kịch 
-Diễn viên 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2008 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Vai trò 

Đơn vị   

sản xuất 

Năm 

 

13  Hạnh phúc bất ngờ Hài kịch -Đạo diễn 
Nhà hát kịch 

Thành phố 
2009 

14  Nữ tỷ phú tìm cha Hài kịch 
-Tác giả  

-Đạo diễn 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2009 

15  
Những chuyện tình treo cẳng 

ngỗng 
Hài kịch -Đạo diễn 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2009 

16  

Dự án sân khấu quốc tế “Tiếng 

nói trẻ thơ” 

Gồm các kịch bản:  

-Chuyện hai đứa trẻ 

-Chuyện của tí 

-Bay lên bóng ơi… 

-Vì sao thuồng luồng hóa rồng 

(tái dựng) 

Hài kịch 

Chính 

kịch 

-Tác giả 

-Đạo diễn 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2009 

17  Những chuyện tình mùa xuân Hài kịch -Đạo diễn 
Nhà hát kịch 

Thành phố 
2010 

18  Chuyện nếu có tinh mới linh Hài kịch -Đạo diễn 
Nhà hát kịch 

Thành phố 
2010 

19  

Con là mùa xuân của mẹ 

Gồm các kịch bản:  

-Mẹ là tất cả  

-Ngày của mẹ 

-Chuyện của mẹ 

Hài kịch 

-Tác giả 

-Đạo diễn 

-Diễn viên 

Nhà hát kịch 

Thành phố 
2012 

20  

Chương trình kịch cách mạng 

(của các tác giả Nguyễn Vũ, 

Nguyễn Tiến Trung) gồm: 

-Trao súng 

-Đâu có giặc là ta cứ đi 

-Mùa xuân  

Chính 

kịch, 

Hài kịch 

 

-Đạo diễn 
Nhà hát kịch 

Thành phố 
2013 

21  Đẻ mướn Bi kịch -Tác giả 

Kịch Sài Gòn 

(sau được 

chuyển thành 

phim truyện) 

2005 
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Stt Tên vở diễn 
Thể loại / 

thể tài 
Vai trò 

Đơn vị   

sản xuất 

Năm 

 

22  Mẹ kế tôi là đàn ông 
Bi hài 

kịch 
-Đạo diễn 

Sân khấu Nhà 

hát quân đội 
2011 

23  Cõi U Mê 

Chính 

kịch-Kinh 

dị 

-Đạo diễn 
Sân khấu kịch 

Tâm Ngọc 
2015 

24  Đám cưới chùm Hài kịch -Tác giả 
Sân khấu Nụ 

Cười Mới 
2018 

25  
Yêu thương chắp cánh (Chuyện 

hai đứa trẻ)  

Chính 

kịch 
-Tác giả 

Sân khấu kịch 

Hồng Hạc 
2019 

26  Tin thì linh, không tin cũng linh Hài kịch -Đạo diễn 

Nhà hát Kịch 

sân khấu nhỏ 

5B 

2021 

27  Câu hò đất Mẹ! 
Chính 

kịch 

-Đạo diễn 

(-Huy chương vàng 

Liên hoan kịch nói 

chuyên nghiệp 

2021. 

-Giải thưởng đạo 

diễn xuất sắc) 

 2022 
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PHỤ LỤC 6 - HÌNH ẢNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Bìa tạp chí Văn Đàn số 31 tuần lễ từ 7 đến 14.1.1961 có bài viết “Vài ý kiến 

Dị - Đồng về Kịch - Ảnh”. Ảnh Huỳnh Công Duẩn chụp lại.         

 

 
 Hình 2. Bìa tạp chí Văn Đàn số 4 tuần lễ từ 13.7 đến 20.7.1961 có bài viết 

“Xây dựng sân khấu thoại kịch”. Ảnh Huỳnh Công Duẩn chụp lại. 

 

  

Hình 3. Bìa tạp chí Văn Đàn số 22 tuần lễ từ 29.3 đến 5.4.1962 có bài viết “Nền ca-

kịch cải-lương đã đi đến đâu”. Ảnh Huỳnh Công Duẩn chụp lại.  
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Hình 4. Tạp chí Kịch bóng số 12 năm 1936 với bài “Tình hình Kịch – Trường trong 

Nam vừa qua” của tác giả Trọng Nam có phần viết về Kịch nói. Ảnh Huỳnh Công 

Duẩn chụp lại 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Tạp chí Màn Ảnh Sân Khấu ở Sài Gòn với bài viết “Cuộc đời qua 

ảnh của Kỳ nữ Kim Cương”. Ảnh Huỳnh Công Duẩn chụp lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Một bài viết phỏng vấn nghệ sĩ Kim Cương ở Miền Nam. 

Ảnh Huỳnh Công Duẩn chụp lại. 
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Hình 7. NSND Bảy Nam (má Diệu - giữa) và NSND Kim Cương (vai Diệu  

- phải) trong “Lá sầu riêng”. Ảnh tư liệu.  

(nguồn http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/3831-ky-nu-kim-cuong-va-kich-

noi-miennam.aspx)   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Hình 8. Poster quảng cáo vở kịch “Tania” nổi tiếng của tác giả A.  

Ac-Bu-Dôp (Liên Xô cũ), Đoàn kịch  Kim Cương Ảnh: Tư liệu 

(nguồn http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-

vn/30/44706/print/default.aspx )  

http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/3831-ky-nu-kim-cuong-va-kich-noi-mien-nam.aspx
http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/3831-ky-nu-kim-cuong-va-kich-noi-mien-nam.aspx
http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/3831-ky-nu-kim-cuong-va-kich-noi-mien-nam.aspx
http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/3831-ky-nu-kim-cuong-va-kich-noi-mien-nam.aspx
http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/30/44706/print/default.aspx
http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/30/44706/print/default.aspx
http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/30/44706/print/default.aspx
http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/30/44706/print/default.aspx
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Hình 9. Một cảnh trong vở “Chuông đồng hồ điện Kremli” của Đoàn kịch nói 

Nam Bộ (Nhà hát Kịch Thành Phố). Ảnh tư liệu, Huỳnh Công Duẩn chụp lại 

 

 

Hình 10. Trước Nhà Hát lớn Hà Nội, toàn thể diễn viên của Đoàn kịch nói Nam 

Bộ và Đoàn Kịch nói Trung Ương trong vở “Câu chuyện Ierkousf”.   

Ảnh tư liệu Nhà hát Kịch Thành phố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11. Một cảnh trong vở “Tên trùm bịp bợm thành Venise”.  Đoàn kịch Cửu 

Long Giang (Nhà hát Kịch Thành phố). Ảnh tư liệu Nhà hát Kịch Thành phố. 
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Hình 12,13. Cảnh trí trong vở “Đám cưới thời @”. Ảnh Huỳnh Công Duẩn 

chụp lại từ màn hình  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 14. Cảnh trí trong vở “Ngược gió”. Ảnh tư liệu Sân khấu Thế giới trẻ 
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Hình 15, 16. Cảnh trí, trang phục, đạo cụ trong vở “Hiu hiu gió bấc”, Ảnh: Gia Tiến 

(nguồn: https://tuoitre.vn/hoai-linh-khien-khan-gia-khoc-cuoi-trong-hiu-hiu-gio-bac-

20180412194555122.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 17. Cảnh trong vở “Dạ cổ hoài lang” trên sân khấu Idecaf. Ảnh tư liệu sân khấu 

Idecaf 
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Hình 18. Cảnh trong vở “Dạ cổ hoài lang” trên sân khấu 5 B. Ảnh Thanh 

Hiệp (nguồn: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/hoai-linh-doi-mau-da-co-

hoai-lang20091026101037617.htm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 19. Cảnh trí, đạo cụ trong vở “Nửa đời ngơ ngác” trên sân khấu Hoàng 

Thái Thanh. Ảnh Huỳnh Công Duẩn (chụp 16.2.2020) 

 

 

 

 

 

http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/hoai-linh-doi-mau-da-co-hoai-lang-20091026101037617.htm
http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/hoai-linh-doi-mau-da-co-hoai-lang-20091026101037617.htm
http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/hoai-linh-doi-mau-da-co-hoai-lang-20091026101037617.htm
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Hình 20,21,22. Cảnh trí, đạo cụ Nam Bộ trong vở “Đời như ý” trên sân khấu 

Thế giới trẻ 
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Hình 23, 24. Cảnh trí, đạo cụ, trang phục Nam Bộ trong vở “Ngược Gió” sân 

khấu Thế Giới Trẻ (Nguồn: https://laodong.vn/van-hoa/vo-kich-nguoc-gio-

goc-nhin-khac-ve-minh-du-quang-tuan-va-nam-thu-814265.ldo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 25. Đạo cụ Cây đờn Kìm (nhạc cụ quen thuộc trong nghệ thuật Cải lương), xuất 

hiện trong vở “Tía ơi má dìa” sân khấu Idecaf. Ảnh tư liệu sân khấu Idecaf. 
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Hình 26. Poster hình sông nước trong vở “Tía ơi má dìa” sân khấu Idecaf. Ảnh tư 

liệu sân khấu Idecaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 27. Cảnh trí, đạo cụ trong vở “Bao giờ sông cạn” sân khấu Hoàng Thái 

Thanh. (Nguồn: https://nudoanhnhan.net/day-dut-voi-bao-gio-song-can.html) 
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Hình 28,29,30. Cảnh trí, đạo cụ, poster của vở “Sài Gòn có một ngã tư” sân 

khấu Hoàng Thái Thanh (Ảnh tư liệu sân khấu Hoàng Thái Thanh) 
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Hình 31. Sử dụng thủ pháp ước lệ trong vở kịch thể nghiệm“Phiên Tòa” Nhà 

hát kịch Thành phố. Ảnh Huỳnh Công Duẩn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 32. Cảnh trí ước lệ trong vở “Tả quân Lê văn duyệt” Nhà hát Kịch 

Thành phố. Ảnh Huỳnh Công Duẩn 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 33. Quảng cáo vở “Tả quân Lê Văn Duyệt” của Nhà hát Kịch thành 

phố. Ảnh tư liệu. 
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Hình 34. NS Cải lương Thoại Mỹ, Như Quỳnh trong vở “Diều ơi” Sân khấu 

5B. Ảnh tư liệu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 35. NS Cải lương Hữu Quốc, Tô Thiên Kiều trong vở “Tía ơi con lấy chồng” 

trên sân khấu Kịch 5B (nguồn: https://nudoanhnhan.net/san-khau-nho-5b-ra-mat-kich-

tet-tia-oi-con-lay-chong-voi-goc-nhin-nhan-van-ve-dong-tinh.html. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Hình 36. Trang trí ước lệ trong vở “Tốt - xấu - giả - thật” sân khấu 5B. 

Ảnh Huỳnh Công Duẩn (chụp ngày 8.3.2020).  
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Hình 37, 38. Trang trí ước lệ trong vở hài kịch “Tin thì linh…không tin cũng linh” 

và khoảng cách rất gần giữa khán giả với diễn viên trên sân khấu kịch 5B. 

 Ảnh Huỳnh Công Duẩn (chụp ngày 6.2.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 39, 40. Poster quảng cáo các vở hài kịch trên Sân khấu kịch 5B. Ảnh tư liệu 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 41,42,43. Poster các vở hài kịch của sân khấu Nụ cười mới. Ảnh tư liệu 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 44. Hài kịch “Ra giêng anh cưới em” trên sân khấu Nụ cười mới. Ảnh 

tư liệu 

 

 

 

 

 

Hình 45. Poster một số vở kịch kinh dị trên sân khấu kịch Phú Nhuận. Ảnh tư 

liệu Huỳnh Công Duẩn chụp lại. 
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Hình 46. Nhân vật trợ lý (Hoàng Anh) với lối diễn ẻo lả trong vở “A..ma ma!” trên 

sân khấu Nhà hát Kịch và tờ rơi của vở (nguồn:  

http://giaitri.vntic.vn/lich-dien-san-khau-kich/detailchedulecomedy/412ame-ma.html)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 47. Diễn viên Anh Vũ trong vai ông bầu hay “mặc lộn trang phục nữ trong lúc 

ngủ” trong vở “Đình cõi âm”. Ảnh Huỳnh Công Duẩn   

 

 

  

 

 

 

 

 

Hình 48. Diễn viên Lâm Nguyễn trong vai “nữ” trong vở “Tía ơi con lấy chồng” 

trên sân khấu Kịch 5B. Ảnh Quang Huy (nguồn: https://vnexpress.net/tia-oi-con-lay-

chong-kich-hai-ve-lgbt-4062479.html) 

   

       

http://giaitri.vntic.vn/lich-dien-san-khau-kich/detailchedulecomedy/412-ame-ma.html
http://giaitri.vntic.vn/lich-dien-san-khau-kich/detailchedulecomedy/412-ame-ma.html


87 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 49. Diễn viên Minh Dự đóng vai “mẹ” trong vở “”Ngược gió” trên sân 

khấu Thế giới trẻ. Ảnh (nguồn https://laodong.vn/van-hoa/vo-kich-nguoc-gio-

goc-nhin-khac-ve-minh-du-quang-tuan-va-nam-thu-814265.ldo) 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Hình 50,51. Vở “Niềm tin bị đánh cắp” của Nhà hát Kịch Thành phố sử 

dụng màn hình chiếu trên sân khấu quay linh động. Ảnh Huỳnh Công Duẩn 

https://laodong.vn/van-hoa/vo-kich-nguoc-gio-goc-nhin-khac-ve-minh-du-quang-tuan-va-nam-thu-814265.ldo
https://laodong.vn/van-hoa/vo-kich-nguoc-gio-goc-nhin-khac-ve-minh-du-quang-tuan-va-nam-thu-814265.ldo
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Hình 52. Nghệ sĩ của Sân khấu Hoàng Thái Thanh tri ân khán giả trong đêm 

diễn kỷ niệm 10 năm thành lập. Ảnh Huỳnh Công Duẩn (chụp ngày 16.2.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 53. NS Ái Như tri ân và trò chuyện cùng khán giả kịch Hoàng Thái Thanh 

nhân kỷ niệm 10 thành lập. Ảnh Huỳnh Công Duẩn (chụp ngày 16.2.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 54. Một khán giả trẻ tham gia “hiến kế” để sân khấu Hoàng Thái Thanh 

tiếp tục duy trì hoạt động. Ảnh Huỳnh Công Duẩn (chụp ngày 16.2.2020). 
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Hình 55. Một khán trung thành tham gia “hiến kế” để sân khấu Hoàng Thái 

Thanh tiếp tục duy trì hoạt động. Ảnh Huỳnh Công Duẩn (chụp ngày16.2.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 56. Sau mỗi đêm diễn, nghệ sĩ của sân khấu 5B luôn dành thời gian để 

chia sẻ và lắng nghe khán giả. Ảnh Huỳnh Công Duẩn (chụp ngày 8.3.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 57. NSND Bảy Nam, NS Ngọc Giàu trong vở Lá sầu riêng, sân khấu 

Kịch Kim Cương. Ảnh tư liệu Huỳnh Công Duẩn chụp lại. 
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 Hình 58. Cảnh trong vở “Lá Sầu Riêng” ảnh tư liệu. Huỳnh Công Duẩn chụp lại 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 59. NSND Bảy Nam trong vở “Bông hồng cài áo” Ảnh tư liệu. Huỳnh Công 

Duẩn chụp lại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 60. NSND Kim Cương trong phim trường thực hiện chương trình 

“Chuyện về những vở diễn một thời”. Ảnh Huỳnh Công Duẩn (ngày 27.9.2020) 
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Hình 61. NSND Kim Cương và NSƯT Hữu Châu trong chương trình “Chuyện 

về những vở diễn một thời”. Ảnh Huỳnh Công Duẩn (27.9.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 62. NSND Kim Cương, NSƯT Hữu Châu, ê kíp thực hiện và NCS trong 

chương trình “Chuyện về những vở diễn một thời”. Ảnh Tấn Thành (27.9.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 63. Poster chương trình “Chuyện về những vở diễn một thời” vở diễn Lá 

Sầu Riêng trên kên HTVC-Đài truyền hình Tp.HCM. Ảnh Huỳnh Công Duẩn 

chụp lại. 
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Hình 64,65. NCS Tham dự buổi diễn kỷ niệm 10 năm thành lập sân khấu 

Hoàng Thái Thanh. Ảnh Nguyễn Cẩm Linh (chụp 16.2.2020) 
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      Hình 66: Phòng vé sân khấu Kịch Minh Nhí. Ảnh Huỳnh Công Duẩn (chụp 

3.3.20219)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 67: NCS và NS Thanh Thủy trên sân khấu Kịch Minh Nhí. Ảnh Nguyễn 

Cẩm Linh (chụp 3.3.2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 68: NCS cùng NSND Trần Minh Ngọc, NSƯT Ca Lê Hồng, NSƯT Lê 

Thiện, TS Mai Mỹ Duyên, TS Trịnh Đăng Khoa và lãnh đạo Thành phố trong 

Hội thảo về Sân khấu do Thành ủy Tp.HCM tổ chức năm 2019. Ảnh Tư liệu.



94 

 

PHỤC LỤC 7: BẢNG TỶ LỆ THÀNH PHẦN DÂN CƯ 

Bảng 7.1: tỷ lệ dân thành thị, nông thôn Cả nước, Khu vực Nam Bộ và Tp.HCM (tỷ lệ nghìn người) 

Tên  

2015 2016 2017 2018 2019 

Thành thị Nông thôn Thành thị Nông thôn Thành thị 
Nông 

thôn 
Thành thị 

Nông 

thôn 
Thành thị 

Nông 

thôn 

Cả nước 30881,9 61346,7 31397,0 61853,7 31928,3 62357,7 32636,9 62748,3 33816,6 62667,4 

Đồng bằng Sông 

Hồng 
7254,2 14114,1 7411,7 14257,5 7569,2 14399,4 7773,5 14517,3 8130,3 14489,9 

Hà Nội 3650,5 3783,1 3733,0 3857,7 3810,0 3932,2 3904,8 4009,6 4000,3 4093,6 

Đông Nam Bộ  10279,6 6168,9 10473,4 6315,9 10679,9 6452,7 11018,9 6508,5 11617,6 6312,7 

Đồng bằng sông 

Cửu Long  
4224,9 13041,9 4252,0 13019,6 4279,9 12999,7 4307,3 12973,4 4357,7 12924,8 

TP. Hồ Chí Minh 6727,6 1580,3 6829,0 1650,2 6928,5 1721,2 7045,1 1798,2 7161,5 1877,0 

 Bảng thống kê dựa theo điều tra kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng cục thống kê, 2019, tr.106-109) 
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Bảng 7.2: Quy mô, cơ cấu dân số các nhóm dân tộc theo vùng kinh tế - xã hội,  2009 – 2019 

 

Dân số (Người) Cơ cấu dân số (%) 

2009 2019 2009 2019 

Dân tộc Kinh Dân tộc khác Dân tộc Kinh Dân tộc khác 
Dân tộc 

Kinh 

Dân tộc 

khác 

Dân tộc 

Kinh 

Dân tộc 

khác 

TOÀN QUỐC 73594427 12252570 82085826 14122809 85,7 14,3 85,3 14,7 

Trung du và miền núi phía 

Bắc 
5009353 6044237 5495484 7037317 45,3 54,7 43,8 56,2 

Đồng bằng sông Hồng 19281129 303158 22074819 468743 98,5 1,5 97,9 2,1 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung 
17027036 1808118 18111079 2076149 90,4 9,6 89,7 10,3 

Tây Nguyên 3309836 1805299 3642726 2199879 64,7 35,3 62,3 37,7 

Đông Nam Bộ 13155502 911859 16798500 1030318 93,5 6,5 94,2 5,8 

Đồng bằng sông Cửu Long 15811571 1379899 15963218 1310403 92,0 8,0 92,4 7,6 

(Nguồn: Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung Ương: Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019, 

Nxb. Thống kê, 2019, tr.54) 
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Biểu 7.3. Quy mô dân số của 09 DTTS có quy mô dân số trên 1.000 người, 1999-2019                                                               Đơn vị: Người 

 

1999 2009 2019 

Cả nước 
Đông Nam 

bộ 
Tp.HCM Cả nước 

Đông Nam 

bộ 
Tp.HCM Cả nước 

Đông Nam 

bộ 
Tp.HCM 

Kinh 65.795.718  9.340.237  4.573.869  73.594.427  13.155.502  6.699.124  82.085.826  16.798.500  8.523.173  

Tổng số 

DTTS 
10.486.590   788.101   443.745  12.250.436  910.451   462.612   14.008.580*  1.027.984   468.128  

Hoa  862.371   568.267   428.768  823.071  550.297   414.045   749.466   506.947   382.826  

Khmer  1.055.174   27.126   4.755   1.260.640   72.796   24.268   1.319.652   172.477   50.422  

Chăm  132.873   10.983   5.192   161.729   16.559   7.819   178.948   26.437   10.509  

Tày  1.477.514   33.288   1.602   1.626.392   50.704   4.541   1.845.492   53.869   4.773  

Mường  1.137.515   6.208   809   1.268.963   22.702   3.462   1.452.095   24.130   3.972  

Nùng  856.412   32.502   746   968.800   48.974   2.571   1.083.298   51.900   3.135  

Thái  1.328.725   2.227   454   1.550.423   9.057   2.390   1.820.950   14.421   2.905  

Ê Đê  270.348   430   122   331.194   894   367   398.671   8.560   2.784  

Gia Rai  317.557   528   330   411.275   267   163   513.930   3.542   1.350  

* Tổng DTTS của 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có địa bàn điều tra trong Điều tra 53 DTTS 01/10/2019. 

Ủy ban nhân dân Tp.HCM (2019), Thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố, tính đến 0h ngày 1/10/2019, 

Tp.HCM, Nxb Cục thống kê, ban Dân tộc thiểu số Tp.HCM. Trang 41
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Bảng 7.4 tỷ lệ dân thành thị và nông thôn của Cả nước, Đồng bằng Sông Hồng, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và 

Tp.HCM (tỷ lệ phần trăm - %) 

Tên  2015 2016 2017 2018 2019 

Thành 

thị 

Nông 

thôn 

Thành 

thị 

Nông 

thôn 

Thành 

thị 

Nông 

thôn 

Thành 

thị 

Nông 

thôn 

Thành 

thị 

Nông 

thôn 

Cả nước 33,48 66,52 33,67 66,33 33,87 66,13 34,22 65,78 35,05 64,95 

Đồng bằng Sông Hồng 33,95 66,05 34,20 65,80 34,45 65,55 34,87 65,13 35,94 64,06 

Hà Nội 49,11 50,89 49,18 50,82 49,21 50,79 49,34 50,66 49,42 50,58 

Đông Nam Bộ  62,50 37,50 62,38 37,62 62,34 37,66 62,87 37,13 64,79 35,21 

Đồng bằng sông Cửu Long  24,47 75,53 24,62 75,38 24,77 75,23 24,93 75,07 25,21 74,79 

TP. Hồ Chí Minh 80,98 19,02 80,54 19,46 80,10 19,90 79,67 20,33 79,23 20,77 

Xử lý trên dữ liệu nguồn dựa theo Bảng thống kê dựa theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng cục thống kê, 2019, tr. 106-

109) 
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PHỤ LỤC 8: DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

TP.HCM TRONG CÁC NĂM 2017, 2018, 2019 

      ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                                                                             

       

            Số:         /SVHTT-NT            Thành phố Hồ Chí Minh ngày     tháng     năm 2017 

     

                                                     BÁO CÁO  

                                  Hoạt động Nghệ thuật năm 2017  

                              và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 

                                               --------------------- 

          

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

      -  Năm 2017 là năm bản lề thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành văn hóa: tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 5 Khóa VIII về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc”,  Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng về “xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố và của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao. 

     - Tiếp tục thực hiện Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính Phủ quy định về biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc, sân khấu, Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTT ngày 24 tháng 3 năm 2016 và Thông 

tư số 10/2016/TT-BVHTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

     - Trong tình hình khó khăn về nhiều mặt các đơn vị nghệ thuật của Thành phố đã nỗ lực cố gắng hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, nhiều hoạt động nghệ thuật được tổ chức đã góp phần làm phong phú, 

đa dạng đời sống văn hóa nghệ thuật của Thành phố, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của các tầng 

lớp nhân dân, nhiều chương trình, tiết mục nghệ thuật có chất lượng được đánh giá cao, nhiều đơn vị nghệ thuật 

vẫn giữ vững và duy trì hoạt động ổn định. 

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:        

 1/ Về phục vụ nhiệm vụ chính trị:  

       - Các đơn vị nghệ thuật đã làm tốt nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm, phục vụ có hiệu quả các ngày lễ lớn 

của Thành phố và đất nước: Chào đón năm mới và Tết Dương lịch, Mừng Xuân mừng Đảng và Tết Nguyên đán, 

Chiến thắng Đống Đa, Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2, Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Ngày 

Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, 

Kỷ niệm 41 năm xây dựng và phát triển lực lượng Thanh niên xung phong 28/3, Kỷ niệm 42 năm Giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước 30/4, Giỗ tổ Hùng vương, Quốc tế Lao động 1/5, Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác 

19/5, Kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6, Kỷ niệm 71 năm ngành Thể dục Thể thao, Kỷ niệm 

41 năm Thành phố mang tên Bác, Kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Kỷ niệm 70 năm Ngày 

Thương binh liệt sĩ 27/7, Kỷ niệm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, Kỷ niệm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa 
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23/11, Kỷ niệm Ngày thành lập quân đội 22/12…đã có 412 chương trình nghệ thuật được thẩm định và tổ chức 

thực hiện. 

      - Trong năm 2017 các đơn vị nghệ thuật đã thực hiện 1.889 suất diễn phục vụ 939.268 lượt khán giả (Nhà hát 

Cải lương Trần Hữu Trang diễn 119 suất phục vụ 33.500.000 lượt khán giả; Nhà hát Kịch Thành phố diễn 130 

suất phục vụ 35.000 lượt khán giả; Trung tâm Ca nhạc nhẹ diễn 93 suất phục vụ 124.160 lượt khán giả; Nhà hát 

Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch 44 suất phục vụ 12.800 lượt khán giả; Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh diễn 

634 suất, phục vụ 345.750 lượt khán giả; Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen diễn 132 suất, phục vụ 78.708 

lượt khán giả; Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội diễn 154 suất, phục vụ 79.350 lượt khán giả; Nhà hát Nghệ thuật 

Phương Nam diễn 583 suất phục vụ 230.000 lượt khán giả…).  

      - Các đơn vị nghệ thuật đã quan tâm đầu tư xây dựng nhiều chương trình, tiết mục mới có chất lượng đưa vào 

phục vụ khán giả (Trung tâm ca nhạc nhẹ với 14 chương trình tiết mục mới như “Khát vọng ngời sáng”, “Xuân 

yêu thương”, “Những mùa xuân huyền thoại”, “Khúc ca khải hoàn”, “Thành phố vươn tới tương lai”, “Hát về 

thành phố hôm nay”, “Non nước hữu tình”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Linh thiêng Việt Nam”, “Bài ca không 

quên”…; Nhà hát Kịch Thành phố với vở “ Nàng Xuân đại náo”, “Lộc phát tài”, “Thần kê đại hiệp”, “Người mẹ 

thứ hai”, Chương trình nghệ thuật tổng hợp “Hương của đất”…; Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch với vở “Đi 

qua tình yêu”, “Ru đêm”, “Con Dơi”, “Fredegonde”, “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Carmen”, tổ chức thành công Liên 

hoan “Giai điệu mùa thu”…; Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang với vở “Ngày đó họ còn rất trẻ”, “Thành phố lúc 

bình minh”, “Những ánh sao băng”, “Đường đua trong bóng tối”, “Bức chân dung huyền thoại”…; Trung tâm tổ 

chức biểu diễn và Điện ảnh với các Chương trình “Teh Dar”, “Làng tôi”, “Sương sớm”…; Nhà hát Nghệ thuật 

Phương Nam 15 kịch bản được đầu tư sáng tác, với các vở như “Huyền thoại biển”, Cổ tích đêm trăng”, “Tiếng 

hát con sáo vàng”, “Bạch Tuyết và 7 chú hề”, “Lễ hội trăng rằm”, “Gánh xiếc kinh dị”…; Nhà hát Nghệ thuật Hát 

Bội đầu sáng tác 02 vở mới, dàn dựng mới vở “Công lý không gục ngã”, phục dựng vở “Lửa thiêng”…). 

           - Các đơn vị nghệ thuật đã đi biểu diễn phục vụ nhân dân ngoại thành và các trường trại của Thành phố với 

420 suất diễn, phục vụ 210.000 lượt khán giả; phục vụ chương trình nông thôn mới; đã đưa đoàn nghệ thuật của 

Thành phố đi biểu diễn phục vụ và tặng quà bộ đội Trường Sa và DK 1 đạt kết quả tốt (với sự tham gia của Nhà 

hát cải lương Trần Hữu Trang, Trung tâm tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh); duy trì điểm diễn phục vụ thiếu nhi tại 

sân khấu Sen Hồng; tiếp tục đưa hoạt động “Sân khấu học đường” giới thiệu các loại hình nghệ thuật đến với đối 

tượng học sinh (Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam); bước đầu thử nghiệm thành công 

việc đưa các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ở trung tâm Thành phố; tổ chức 

các chương trình nghệ thuật định kỳ hàng tuần tại Nhà hát Thành phố (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà 

hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam).   

     - Các đơn vị nghệ thuật đã làm tốt công tác đối ngoại, với các chương trình phục vụ đối ngoại trong và ngoài 

nước được đánh giá cao (Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen phục vụ Chương trình kỷ niệm 45 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn độ, Chương trình đón ngoại trưởng Mỹ, Chương trình tiếp Bí thư – Tỉnh trưởng 

tỉnh Chăm Pa Sắc- Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào, Chương trình đón Thủ tướng Singapore, Chủ tịch Quốc hội Hàn 

Quốc, Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia…; Trung tâm ca nhạc nhẹ với Chương trình kỷ 

niệm 50 năm thành lập ASEAN-20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, Chương trình phục vụ Hội nghị APEC...). 

Đã tổ chức thành công đưa 07 đoàn nghệ thuật của Thành phố đi biểu diễn tại Đức, Pháp, Bỉ, Thụy Điển, Sec, Hàn 

Quốc, Lào, Nhật Bản giao lưu, giới thiệu và quảng bá văn hóa nghệ thuật, phục vụ kiều bào. Nhà hát Ca múa nhạc 

Dân tộc Bông Sen đã thực hiện 06 chương trình biểu diễn giao lưu tại các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand. 

Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch tham gia 02 Liên hoan âm nhạc tại Pháp và Macedonia. 
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     - Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn, hỗ trợ cho các tỉnh thành bạn 

(Trung tâm Ca nhạc nhẹ phục vụ tại An Giang, Đà Nẵng, Thái Nguyên; Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang biểu 

diễn tại Bà Rịa Vũng tàu, Vĩnh Long, Bình Dương; Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam biểu diễn tại An Giang, Hà 

Nội; Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen biểu diễn tại Cần Thơ…). 

     - Tích cực tham gia các liên hoan, hội diễn do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ 

chức, đạt nhiều huy chương vàng, huy chương bạc (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tham gia Liên hoan hòa 

tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc đạt 01 huy chương vàng cá nhân, tham gia Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu 

cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp đạt 02 huy chương vàng, 02 huy chương bạc; Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội 

tham gia Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2017 đạt 01 huy chương 

vàng, 02 huy chương bạc…). Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch đã tổ chức thành công Liên hoan “Giai điệu 

mùa thu” quy tụ nhiều đoàn giao hưởng của các nước tham gia (Mỹ, Cộng hòa Liên bang Đức, Thái Lan…), các 

nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng trong nước và nước ngoài, với 12 chương trình biểu diễn đã thu hút 2.871 lượt khán 

giả.        

2. Công tác quản lý nhà nước: 

a) Lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật: 

        Trong năm 2017, đã cấp trên 1.500.000 giấy phép trên lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật gồm: biểu diễn ca múa 

nhạc 1.033 giấy phép, biểu diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài 150 giấy phép, tiếp nhận biểu diễn 190 giấy phép, 

sân khấu 50 vở diễn mới, thời trang 80 giấy phép, 15 cuộc thi người mẫu người đẹp, 06 phim tài liệu.  

 

     - Hoạt động biểu diễn ca múa nhạc: là thị trường âm nhạc lớn nhất nước, các chương trình biểu diễn ca múa 

nhạc luôn diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả, với số lượng lớn (năm 2017 có trên 1.000 chương trình 

được cấp phép), nhiều ca sĩ tên tuổi, nổi tiếng, nhiều live show được dàn dựng, tổ chức, công phu, hoành tráng, 

nhìn chung các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã chấp hành tốt các quy định của nhà nước (Chương trình 

“Kỷ niệm 20 năm Làn Sóng Xanh” do Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố thực hiện, Chương trình “Đêm nhạc 

Đan Trường - Thiên đường yêu” do Doanh nghiệp tư nhân Du lịch sản xuất băng từ Hoàng Tuấn thực hiện, Chương 

trình “Đêm kim cương - Diamond show” do Công ty TNHH giải trí Tiếng hát Việt thực hiện, “Đêm hội Prisma” 

do Công ty TNHH thương mại và sản xuất Pulse tổ chức…); công tác thẩm định, phúc khảo các chương trình được 

thực hiện chặt chẽ đã kịp thời chấn chỉnh các biểu lệch lạc, những sai phạm về nội dung của các đơn vị tổ chức 

biểu diễn, trang phục của các ca sĩ, diễn viên trước khi công diễn trước công chúng.  

  

     - Các chương trình biểu diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài: được tổ chức với quy mô lớn, có chất lượng về 

mặt nghệ thuật và đẳng cấp quốc tế, nghệ sĩ tham gia chương trình là những nghệ sĩ nổi tiếng của thế giới, đã thu 

hút lượng khán giả với số lượng lớn (như Chương trình “Phiêu lưu đến vùng đất băng diệu kỳ - The Wonderful 

World of Disney On Ice 2017” do Công ty Cổ phần Live Entertainment với 15.000 lượt khán giả, Chương trinh 

“Đường chạy sắc màu - Color me run 2017“ do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Pulse tổ chức với số 

5.000 khán giả, Chương trình “Lễ hội nước 2017 - Sai Gon Water World 2017” với số lượng 10.000 lượt khán giả, 

Chương trinh” Lễ hội bia Đức – Octoberfest 2017” do Công ty Cổ phần đầu tư An Đông (Windsor Plaza) với tổng 

số lượng 10.000 lượt khán giả, Chương trình “Đừng chạm vào ký ức tour 2017” do Công ty TNHH Thương mại 

và Sản xuất Pulse với 15.000 lượt khán giả, Chương trình “Lễ trao giải MAMA tại Việt Nam 2017 - MAMA 

Premiere in Viet Nam 2017” do Công ty TNHH Tài Năng Mới Châu Á với 4.000 khán giả, Chương trình “Đêm 

hội Prisma năm 2017” vào do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Pulse với số lượng 5.000 lượt khán giả…). 
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           - Hoạt động biểu diễn thời trang: với nhiều chương trình có quy mô lớn được tổ chức chuyên nghiệp, đẳng 

cấp, bên cạnh các chương trình ghi hình phát sóng là các chương trình giới thiệu bộ sưu tập thời trang (như Tuần 

lễ thời trang Quốc tế Việt Nam – VietNam International Fashion Week do Công ty cổ phần Truyền thông đa 

phương tiện tổ chức, Tuần lễ Nhà thiết kế thời trang Việt Nam do Công ty TNHH Một thành viên Việt Thị tổ chức, 

Cuộc thi Người mẫu Việt Nam – VietNam's Next Top Model do Công ty cổ phần Truyền thông đa phương tiện và 

Ban Thể thao Giải trí Thông tin Kinh tế Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, “Thời trang cuộc sống”, Thời trang 

Phong cách & Cuộc sống”, “Mốt và cuộc sống”, “Thời trang Phong cách trẻ” và “Thời trang và Nhân vật”…). 

     - Các cuộc thi người mẫu, người đẹp: trong bối cảnh mở cửa và hội nhập đã góp phần làm phong phú hoạt động 

nghệ thuật của Thành phố, thông qua các cuộc thi, đã tìm ra được những gương mặt sáng giá đại diện cho nhan 

sắc Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế, quảng bá hình ảnh con người, quê hương, đất nước, văn hóa, 

lịch sử và du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế (như Cuộc thi “Người mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top 

Model, “Người mẫu thể hình Việt Nam 2017 – Vietnam Fitness Model 2017”, “Gương mặt thương hiệu 2017”, 

“Siêu mẫu Việt Nam”, “Người mẫu Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2017”…) Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã 

tiếp nhận và tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép các đơn vị tổ chức đăng cai vòng chung kết các 

cuộc thi trên địa bàn Thành phố (như  “Hoa khôi Du lịch 2017”, “Hoa hậu Đại dương”, “Hoa khôi Nam bộ”, “Hoa 

khôi sinh viên Việt Nam 2017”, “Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017”, “Hoa khôi thể thao Việt Nam 2017 – Miss 

Sport Vietnam 2017”, “Hoa hậu Việt Nam 2018” v.v…) 

     - Hoạt động sân khấu: có thay đổi tích cực, nội dung phong phú, đa dạng về chủ đề, nhiều vở diễn mang tính 

nhân văn sâu sắc; trong dịp lễ, tết hoạt động tại các sân khấu diễn ra sôi nổi, đạt về doanh thu, nhiều suất diễn 

“cháy” vé, đặc biệt là sân khấu hài thu hút đông đảo người xem trong khi sân khấu truyền thống và sân khấu cải 

lương nói riêng gặp nhiều khó khăn trước sự cạnh tranh, phát triển của các loại hình nghệ thuật đương đại (sân 

khấu như Idecaf với các vở “Hồn anh xác em”, “Mẹ chồng rắc rối”, “Chúng ta thuộc về nhau” của; sân khấu Kịch 

Phú Nhuận với 02 vở “Lục sắc”, “Ám ảnh kinh hoàng”; sân khấu Trịnh Kim Chi với vở “Lọ lem truyền kỳ”, Phim 

trường đại chiến”, “Hoa hậu ao làng”; sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh với vở “Mơ trăng bóng nước”; Nhà hát 

kịch Thành phố với vở “Nàng xuân đại náo”, “Thần kê đại hiệp”…).  

b) Lĩnh vực băng đĩa: 

         So với năm 2016 và các năm trước, số lượng hồ sơ cấp phép trên lĩnh vực băng đĩa giảm rất lớn, trước đây 

trung bình mỗi năm có khoảng 250 hồ sơ, năm 2017 chỉ còn 65 hồ sơ, trong đó 01 hồ sơ không đủ điều kiện cấp 

phép; các chương trình có nội dung chủ đề về mùa xuân, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa; 

một trong những nguyên nhân giảm sút trên là do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, internet, tình 

trạng sao chép, vi phạm bản quyền… 

3. Công tác cải cách hành chính: 

     - Công tác cải cách hành chính tiếp tục được xem là công tác trọng tâm trong năm 2017, hiện đang thực hiện 

việc cấp phép theo Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016, Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 

15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP  05/10/2012 của Chính phủ 

quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi 

âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

     - Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc, sân khấu, điện ảnh, 

thời trang, băng đĩa nhạc; tham mưu đề xuất kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành 
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phố bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung bất cập, thiếu khả thi trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, băng 

đĩa ban hành bộ thủ tục hành chính mới. 

 

     - Đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hạn, thực hiện việc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin 

cấp phép trên lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ văn hóa nhưng không đủ điều kiện cấp phép, thư xin lỗi đối với trường 

hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn. 

 4. Công tác xây dựng ngành: 

      - Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự ở các đơn vị nghệ thuật, thực hiện công tác Quy hoạch và luân 

chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/TW 

của Bộ Chính trị, Chỉ thị 14-CT/TU và Kế hoạch 53-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đã điều chuyển cán 

bộ lãnh đạo ở một số đơn vị. 

 

     - Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn 

hóa nghệ thuật của Thành phố, các đơn vị nghệ thuật đã quan tâm đến việc đào tạo lực lượng kế thừa (Nhà hát 

Giao hưởng nhạc vũ kịch mời 08 nghệ sĩ, chuyên gia nước ngoài về giảng dạy, huấn luyện cho diễn viên 03 đoàn 

nhằm phục vụ cho các chương trình biểu diễn định kỳ và liên hoan, đưa 02 trường hợp đi du học ở Hà Lan; Nhà 

hát Nghệ thuật Phương Nam thực hiện kế hoạch đưa lực lượng đạo diễn, diễn viên đào tạo tại Nga; Nhà hát Ca 

múa nhạc Dân tộc Bông Sen đưa 03 trường hợp đi đào tạo chuyên môn trung cấp và cao đẳng tại Trung Quốc; 

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội bế giảng khóa đào tạo truyền nghề cho diễn viên và nhạc công; Nhà hát Cải lương 

Trần Hữu Trang tổ chức 02 khóa dạy ca, diễn cải lương ngắn hạn cho khán giả yêu thích cải lương qua đó nhằm 

phát hiện năng khiếu nghệ thuật)  

 

    - Các đơn vị đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 tại đơn vị theo quy định, công khai dân 

chủ (Trung tâm Ca nhạc nhẹ, Nhà hát Kịch Thành phố, …); tiếp tục tổ chức xét tuyển viên chức ở đơn vị nghệ 

thuật (Nhà hát Kịch Thành phố, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Trung tâm ca nhạc nhẹ, Nhà hát nghệ thuật 

Hát Bội, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch…) 

5. Công tác khác: 

          Phối hợp với Thanh tra Sở có ý kiến đối với 10 trường hợp thụ lý giải quyết hồ sơ cấp phép, xử phạt 06 các 

đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật vi phạm (phạt tiền Công viên Văn hóa Đầm Sen 45.000.000 đồng về hành vi 

biểu diễn nghệ thuật phản cảm cho đối tượng thiếu nhi, phạt Công ty Cổ phần The Golden Union 32.500.000đ  về 

biểu diễn không đúng nội dung ghi trong giấy phép, phạt Công ty cổ phần mỹ thuật Truyền thông Ngôi sao Việt 

57.500.000đ về việc tổ chức đưa người ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, thời trang không có giấy phép…), vận 

động nhắc nhở đối với diễn viên nghệ sĩ trong việc ứng xử và biểu diễn phù hợp với dư luận xã hội và quy định 

pháp luật (trường hợp diễn viên hài Minh Béo…), làm việc với Công ty TNHH Quảng cáo Tầm Nhìn Việt (Tạp 

chí thời trang ELLE) về sự cố trên sàn diễn của người mẫu thời trang. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018: 

       1. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính lĩnh vực nghệ thuật, hoàn thiện bộ thủ tục hành chính đúng quy 

chuẩn, đơn giản hóa thủ tục cấp phép, đồng thời áp dụng công nghệ thông tin theo cấp độ trong từng thủ tục biểu 

diễn ca múa nhạc, sân khấu, điện ảnh, thời trang, băng đĩa nhạc, theo hướng nhanh chóng – thuận lợi tạo điều kiện 

thuận lợi nhất có thể cho người dân và doanh nghiệp.       
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       2. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự ở các đơn vị nghệ thuật, thực hiện công tác quy hoạch và luân 

chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/TW  

của Bộ Chính trị, Chỉ thị 14-CT/TU và Kế hoạch 53-KH/TU của Ban thường vụ Thành ủy; tiếp tục thực hiện Nghị 

định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Đề án tinh giản biên chế. 

        3. Đầu tư cơ sở vật chất có trọng điểm cho lĩnh vực nghệ thuật, tập trung nguồn lực đồng thời tháo gỡ những 

khó khăn vướng mắc xây dựng công trình văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của Thành phố. 

       4. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước trong việc thẩm định, phúc khảo, duyệt 

chương trình văn hóa nghệ thuật, sản phẩm băng đĩa; chặt chẽ trong cấp phép, trong công tác thanh kiểm tra, kịp 

thời chấn chỉnh và xử phạt các hoạt động biến tướng, sai phạm trong lĩnh vực nghệ thuật. 

       5. Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan 

trong công tác công tác cấp phép các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sản phẩm băng đĩa ca nhạc, sân khấu, 

trong chương trình biểu diễn và sử dụng tác phẩm nghệ thuật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu 

quyền tác giả phù hợp với thông lệ quốc tế. 

       6. Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực 

văn hóa nghệ thuật, chuẩn bị lực lượng kế thừa, hạt nhân tốt, nhân tố tích cực, đưa đi đào tạo trong nước và nước 

ngoài, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ quản lý 

làm công tác văn hóa nghệ thuật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

       7. Nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật đối ngoại, phục vụ nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác 

quảng bá, đưa các chương trình nghệ thuật của Thành phố giao lưu, giới thiệu nét đặc trưng về văn hóa nghệ thuật 

của Thành phố, con người Việt Nam với các tỉnh, thành trong nước, khu vực và thế giới.    

       8. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ 

thuật ngoại thành, suất diễn phục vụ ngoại thành, trường trại nhằm giúp cho bà con, trẻ em ngoại thành và các đối 

tượng được tiếp cận, đến gần hơn với các sản phẩm nghệ thuật hay, có giá trị. 

       9. Đầu tư cho sáng tác, xây dựng những tác phẩm nghệ thuật, chương trình, tiết mục, vở diễn có giá trị cao về 

tư tưởng và nghệ thuật, có tác dụng định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ sâu sắc; bảo tồn 

và phát huy nghệ thuật truyền thống kết hợp với nghệ thuật đương đại tạo ra nhiều sản phẩm nghệ thuật có chất 

lượng, phù hợp thị hiếu công chúng.  

       10. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa hoạt động nghệ thuật nhằm khơi ngợi tiềm năng, thu hút đầu tư cho lĩnh 

vực nghệ thuật, nhằm tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động nghệ thuật, khuyến khích cá nhân, tổ 

chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật trên cả hai mặt hưởng thụ và sáng tạo.  

       11. Xây dựng Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố đến năm 

2030 đối với lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật; tham mưu trong công tác quản lý, dự báo, định hướng phát triển của 

các loại hình nghệ thuật, theo kịp xu thế phát triển và hội nhập.  

       12. Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-Ttg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến 

lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030, tiếp tục công tác nghiên 

cứu, định hướng, tham mưu, phối hợp trong việc thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 

đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, thời trang, điện ảnh.  

          Trên đây là Báo cáo hoạt động Nghệ thuật năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Sở Văn hóa 

và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh./. 

 

Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC 
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- Cục Nghệ thuật Biểu diễn;                                       

- UBNDTP; 

- BGĐ Sở VHTT; 

- Phòng Nghệ Thuật; 

- Lưu. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /BC-SVHTT-NT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động nghệ thuật năm 2018,  

phương hướng nhiệm vụ năm 2019 

 

(Theo Công văn số 698/NTBD-VP ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc báo cáo kết 

quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019) 

 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29 tháng 12 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 

54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành 

phố Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Do đó, từ đầu năm 2018, các nhiệm vụ và 

nội dung hoạt động văn hóa, nghệ thuật được đề ra trong kế hoạch năm đã được đẩy mạnh, Sở Văn hóa và Thể 

thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng nhiều chương 

trình phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tổ chức thành công các chương trình kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các 

sự kiện chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ các chỉ tiêu của năm. Thực hiện 

tốt và có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người 

đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu… 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2018 

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, các công tác trọng tâm, các ngày Lễ kỷ niệm của năm 2018: 

Các hoạt động nghệ thuật chào đón năm mới và Tết dương lịch, mừng Xuân mừng Đảng và Tết Nguyên đán, chiến 

thắng Đống Đa, ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2, ngày Thầy thuốcViệt Nam 27/2, ngày Quốc tế Phụ 

nữ 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, kỷ niệm 41 

năm xây dựng và phát triển lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố 28/3, kỷ niệm 72 năm ngày Thể thao 

Việt Nam, chương trình kỷ niệm 43 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, 132 năm ngày Quốc tế 

Lao động 1/5, chương trình kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968, chương trình 

Giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác 19/5, kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

5/6, kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, 

kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 
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nghĩa Việt Nam 2/9 , kỷ niệm 320 năm thành lập Thành phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh (1698 - 2018), 

tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại biểu Hội đồng nhân 

dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021… Thực hiện thẩm định 170 chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ, sự kiện 

chính trị của Thành phố. Điều động 07 đơn vị nghệ thuật của Sở đi biểu diễn tại các quận, huyện ngoại thành, 

trường trại của Thành phố, phục vụ 446 suất diễn thu hút hơn 133.800 lượt xem, đã đáp ứng nhu cầu giải trí cho 

khán giả vùng sâu, vùng xa. 

Năm 2018, các đơn vị nghệ thuật đã thực hiện hơn 1860 suất diễn, phục vụ trên 1.067.883 lượt khán giả 

(Nhà hát Kịch thành phố diễn 94 suất phục vụ 30.200 lượt khán giả; Trung tâm Ca nhạc nhẹ diễn 68 suất phục vụ 

150.600 lượt xem, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen diễn 109 suất phục vụ 111.983 lượt xem, Nhà hát Giao 

hưởng – Nhạc, Vũ kịch diễn 43 suất phục vụ 12.600 lượt xem; Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam diễn 639 suất 

phục vụ 358.000 lượt xem; Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội diễn 156 suất phục vụ 83.550 lượt xem; Nhà hát Cải lương 

Trần Hữu Trang diễn 81 suất phục vụ 29.800 lượt xem; Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh diễn 670 suất 

phục vụ 374.700 lượt xem). 

Tổ chức cho đoàn ca kịch thống nhất Quảng Đông – Triều Châu biểu diễn 20 suất ca kịch phục vụ cho 

cộng đồng người Hoa, tạo không gian vui chơi giải trí cho cộng đồng người Hoa trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam. 

Tổ chức cho Công ty TNHH  Sân khấu Nghệ thuật Thái Dương biểu diễn 50 suất phục vụ học sinh các 

trường tiểu học, trung học phổ thông về đề tài nhân vật lịch sử thông qua hình thức múa rối dân gian, tạo sự mới 

mẻ trong việc tiếp cận hình thức nghệ thuật cổ truyền, bên cạnh đó còn mang lại kiến thức  lịch sử đầy bổ ích về 

các nhân vật lịch sử, các anh hùng lịch sử của dân tộc Việt Nam. Năm 2018, Công ty TNHH  Sân khấu Nghệ thuật 

Thái Dương tiếp tục công diễn vở kịch lịch sử “Trần Quốc Toản ra quân” với nội dung sáng tạo, nhiều đổi mới, 

góp phần giáo dục tư tưởng, ý thức tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của dân tộc cho thiếu nhi. 

Đưa 04 đoàn nghệ thuật của Thành phố đi biểu diễn tại: Đức, Séc, Ba Lan, Ukraina, Bỉ, Hungary và Phần 

Lan giao lưu và quảng bá văn hóa nghệ thuật, phục vụ kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nội 

dung chương trình độc đáo, chất lượng với các tiết mục được dàn dựng công phu, thu hút đông đảo khán giả là các 

kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Đức, Séc, Ba Lan, Ukraina, Bỉ, Hungary, Phần Lan và cả người dân địa 

phương yêu mến nghệ thuật. Chuyến lưu diễn đã để lại nhiều tình cảm đối với các kiều bào Việt Nam, tạo không 

khí quây quần, ấm áp nhân dịp tết đến xuân về cho những người con xa nhà nơi đất khách. Từ ngày 01 tháng 10 

đến ngày 05 tháng 10 năm 2018, đoàn Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã đến và biểu diễn tại đêm khai mạc 

Lễ hội Văn hoá thế giới Silla 2018, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc. Chương trình với quy mô hoành tráng, được 

đầu tư và dàn dựng công phu với nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, đoàn Nghệ thuật của thành phố cũng đã mang 

đến cho đêm khai mạc Lễ hội Văn hoá thế giới Silla 2018 một màu sắc nghệ thuật độc đáo và mới lạ, với các tiết 

mục nghệ thuật mang đậm màu sắc Việt Nam, những màn trình diễn thời trang với những tà áo dài truyền thống 

mang đậm chất Á Đông. Đây vừa là cơ hội góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vừa là một cách 

để quảng bá hình ảnh, con người của đất nước Việt Nam đến bạn bè thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng. Tổ 

chức đưa Đoàn nghệ thuật của Thành phố biểu diễn các chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc dân tộc, trình diễn 

Áo dài truyền thống tại Lễ khai mạc và các chương trình văn nghệ hàng đêm trong khuôn khổ của Hội chợ triển 

lãm hữu nghị Thương mại – Dịch vụ – Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet (Lào) lần thứ 2, năm 

2018 từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 với nội dung ca ngợi tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước 

Việt Nam – Lào. 

Các đơn vị nghệ thuật cũng quan tâm đầu tư, xây dựng nhiều chương trình mới, đáp ứng nhu cầu của 

người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như khách du lịch nước ngoài tại đây (Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành 
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phố với các chương trình nổi bật như: “Bản hùng ca Mùa xuân Mậu Thân 1968”; “Hùng thiên sông núi Việt Nam”; 

“Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh vì dân cường,   nước thịnh”; “Trang sử hào hùng, ngời sáng tương lai”; “Bài ca 

ơn Bác”…; Nhà hát Giao hưởng – Nhạc, Vũ kịch với các chương trình chuyên về giao hưởng như: “Hành trình 

âm nhạc Châu Âu”, “Shostarovich’s Violon Concerto”; chuyên về ballet như: “Cô bé lọ lem”, Café Sài Gòn; 

chuyên về nhạc kịch như “Cây sáo thần”…; Nhà hát Kịch thành phố với các chương trình mới đặc sắc như “Nụ 

cười xuân 2018”, công diễn vở “Hẻm nhỏ Sài Gòn”, vở “18 tuổi”; Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam với chương 

trình Gala Xiếc quốc tế với sự tham gia của các đoàn đến từ Mỹ, Ucraina, Mông Cổ, Nga, các chương trình múa 

rối nước tại các tỉnh, thành trên cả nước, tham gia Lễ hội Festival múa rối tại đường đi bộ Nguyễn Huệ với các 

suất diễn như rối diễu hành, xiếc diễu hành cũng thu hút đông đảo người xem…) 

Tham mưu, tổ chức đưa đoàn nghệ thuật xung kích Thành phố đi thăm và biểu diễn nghệ thuật, tặng quà 

cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và Vùng 5 Hải quân và nhân dân các đảo 

thuộc vùng biển Tây Nam, phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, mang 

đến những món ăn tinh thần, động viên, khích lệ cho các chiến sĩ, góp phần tăng cường đoàn kết quân dân trong 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc xây dựng các chương trình nghệ thuật tham gia các cuộc thi 

trong nước và quốc tế đạt được nhiều thành tích tốt:  Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen tham gia Cuộc thi 

Múa quốc tế lần thứ 15 tại Hàn Quốc, đây là cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế với sự tham gia của nhiều quốc gia trên 

thế giới, vừa là cơ hội để các diễn viên thử sức, vừa là dịp để quảng bá, giới thiệu nghệ thuật múa của Việt Nam 

đến các nước trên thế giới, có 2 thí sinh đạt Giải nhì đối với loại hình múa dân tộc tại cuộc thi này, đây là kết quả 

đáng ghi nhận và khích lệ; Nhà hát Nghệ thuật Hát bội tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp 

Tuồng, Bài Chòi và Dân ca kịch toàn quốc năm 2018 tại tỉnh Quảng Ngãi, đạt huy chương vàng với vở “Lê Công 

kỳ án”, giải thưởng tác giả xuất sắc cho vở diễn “Lê Công kỳ án”; huy chương vàng cho nghệ sĩ Đông Hồ vai “Lê 

Văn Duyệt”, huy chương vàng cho NSƯT Linh Hiền vai “Vua Gia Long và Minh Mạng”, huy chương bạc cho 

NSƯT Hữu Danh vai “Huỳnh Công Lý” và nghệ sĩ Kiều My vai “Huệ Phi”. Từ ngày 05 tháng 9 năm 2018 đến 

ngày 19 tháng 9 năm 2018, “Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018” được tổ chức tại thành phố Tân An, Long An 

với sự tham gia của 07 đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập của thành phố với nhiều vở diễn được dàn 

dựng công phu, đặc sắc: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đạt huy chương vàng với vở “Hiu hiu gió bấc”; Nhà 

hát Thế giới trẻ - Trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đạt huy chương vàng với vở “Tổ 

quốc nơi cuối con đường”; và nhiều cá nhân khác tham gia Liên hoan cũng đạt được huy chương vàng, huy chương 

bạc…Từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 đến ngày 15 tháng 10 năm 2018, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức 

“Liên hoan Múa rối Quốc tế 2018” tại Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam đã tham gia và đạt được một số 

giải thưởng quan trọng như: huy chương vàng cho các trò trong vở rối nước “Sông nước Phương Nam”; huy 

chương bạc cho vở “Con muỗi”, giải ấn tượng cho vở “Sông nước Phương Nam”. Trung tâm Văn hóa Thành phố  

tham gia “Liên hoan Ca trù toàn quốc 2018” đạt được Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 01 giải B 

chương trình, giải A cho tiết mục “Tỳ Bà hành” của ca nương Ngô Tuyết Mai, giải B cho tiết mục ngâm thơ “Sài 

Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh” của ca nương Hồng Oanh, 02 Giấy khen cho ca nương Thanh Nhà và Hoài Anh. 

Từ ngày 11 tháng 4 năm 2018 đến ngày 25 tháng 4 năm 2018, phối hợp tổ chức thành công “Liên hoan 

Sân khấu Kịch nói toàn quốc năm 2018”, có những giải pháp mới nhằm vận động các đơn vị nghệ thuật trên đia 

bàn Thành phố tham gia một cách có hiệu quả, đây là sân chơi bổ ích cho các đơn vị nghệ thuật kịch nói trên cả 

nước nói chung và thành phố nói riêng, là cơ hội để các đơn vị thể hiện tài năng, đồng thời tạo môi trường thuận 

lợi để các đơn vị, cá nhân có thể học hỏi lẫn nhau, cùng tìm tòi, sáng tạo, xây dựng các tác phẩm nghệ thuật có giá 
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trị. Các vở diễn tham gia Liên hoan đa dạng về đề tài, thể loại, nội dung phong phú và mang tính nhân văn sâu sắc. 

Liên hoan được tổ chức xuyên suốt vào các ngày trong tuần với 27 vở diễn của 22 đơn vị trên khắp cả nước. Tại 

Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam và các điểm sân khấu của các đơn vị xã hội hóa tại thành phố Hồ Chí Minh 

đã thu hút được một lượng lớn khán giả. Các đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố 

đã đạt thành tích đáng ghi nhận: 01 Huy chương Vàng cho vở diễn “Tiếng giày đêm” của Công ty TNHH giải trí 

Hero Film (Trong 04 Huy chương Vàng của liên hoan); 03 Huy chương Bạc (trong 06 Huy chương Bạc của liên 

hoan) gồm các vở “Gương mặt kẻ khác” của Nhà hát kịch Sân Khấu Nhỏ 5B, vở “Yêu là thoát tội” của Nhà hát 

Thế Giới Trẻ; vở “Người mẹ thứ hai” của Nhà hát Kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn đạt các Huy chương 

Vàng, Huy chương Bạc cho các cá nhân đạt thành tích cao trong liên hoan (tổng số 112 huy chương cá nhân của 

liên hoan). 

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công 

an Thành phố trong việc đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ phương tiện cho các đoàn nghệ thuật chở đạo cụ, cảnh trí 

vào Thành phố trong “Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc năm 2018”, công tác đảm bảo phòng cháy chữa 

cháy, y tế cũng được chú trọng, thực hiện nghiêm túc. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ: chương 

trình thăm, giao lưu văn nghệ và tặng quà cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tây Ninh; chương trình 

văn nghệ phục vụ nhân dân, tặng quà cho người nghèo và tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho sinh viên là thành 

viên hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Cần Giờ; chương trình thăm tặng quà, khám bệnh, giao lưu văn nghệ với Đồn 

Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y và nhân dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Sân khấu Sen Hồng tập trung phục vụ cho thiếu nhi Thành phố và 

khán giả trong nước và du khách nước ngoài với các chương trình nghệ thuật được thay đổi định kỳ: nhạc nước 

ngoài (jazz, flamenco…), chương trình nghệ thuật truyền thống Việt Nam (hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, dân 

ca), chương trình thiếu nhi tập trung vào các đề tài mừng Xuân, chào đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 

Quốc tế thiếu nhi 1/6, các chương trình nghệ thuật chào hè 2018. 

Chương trình nghệ thuật đường phố tại phố đi bộ Bùi Viện các tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần cũng đã góp 

phần làm phong phú thêm đời sống nghệ thuật của người dân thành phố và góp phần thu hút đông đảo khách du 

lịch quốc tế đến với thành phố Hồ Chí Minh. 

Về các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ hoạt động chính trị, đối ngoại: Các đơn vị nghệ thuật đã 

thực hiện tốt hoạt động biểu diễn với các chương trình phục vụ đối ngoại trong và ngoài nước, hầu hết các chương 

trình đều được đánh giá cao (Các chương trình nghệ thuật thuộc chuỗi chương trình Tuần lễ sản phẩm doanh 

nghiệp Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đón tiếp Đoàn đại biểu Phnôm Pênh – Campuchia, chương 

trình nghệ thuật kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam –Úc, chương trình kỷ niệm 45 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore, chương trình kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 

Nam – Malaysia, chương trình kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Vương quốc Anh, chương 

trình kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, chương trình kỷ niệm 45 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba, chương trình kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà 

Lan, chương trình tiếp đón của lãnh đạo thành phố trong khuôn khổ chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng 

tạo Việt Nam năm 2018, chương trình kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào). Bên cạnh đó, các đơn vị nghệ 

thuật cũng đã thực hiện tốt các chương trình lưu diễn nghệ thuật trên các nước bạn, mang giá trị nghệ thuật đắc 

sắc, đậm dấu ấn văn hóa nước nhà, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới như: Chương trình 

biểu diễn, giao lưu ở Thế vận hội mùa đông 2018 tại Hàn Quốc của Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, Nhà 
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hát Nghệ thuật Phương Nam tham gia biểu diễn múa rối nước tại Lễ hội Văn hóa thế giới Việt Nam – Aichi tại 

Nhật bản; chương trình biểu diễn nghệ thuật tại đêm khai mạc Lễ hội Văn hoá thế giới Silla 2018, tỉnh 

Gyeongsangbuk, Hàn Quốc; … 

Về xây dựng, đầu tư tác phẩm mới, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch giới thiệu rộng rãi đến công chúng 

04 tác phẩm mới “Múa kiều” của biên đạo người Hàn Quốc Yoo – Oh Chun, múa đương đại “Café Sài Gòn”, tác 

phẩm giao hưởng “Huyền thoại Mùa Xuân” và vở múa ballet Giselle. Nhà hát Kịch Thành phố tổ chức và dàn 

dựng 02 chương trình mới: vở kịch “18 tuổi” và chương trình nghệ thuật tổng hợp “Cây cầu nối”, Nhà hát Nghệ 

thuật Hát Bội dàn dựng vở “Lê Công Kỳ Án” tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp Tuồng, Bài 

Chòi và Dân ca kịch toàn quốc năm 2018 tại tỉnh Quảng Ngãi đạt được nhiều thành tích tốt… 

2. Công tác quản lý nhà nước 

2.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án 

Đã tham mưu 10 văn bản trên lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật (Văn bản đóng góp ý kiến Hồ sơ đề nghị xây 

dựng Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, văn bản gửi Phòng Văn hóa – Thông tin 24 quận, 

huyện về rà soát, quản lý nhà nước đối với hoạt động Kịch cà phê trên địa bàn thành phố…). 

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực cấp phép, ban hành 12 bộ thủ tục hành chính, nâng 

cấp độ 4 với 9 lĩnh vực (Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim; Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng 

hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu); 

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương; Thủ 

tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang tại địa phương; Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương; 

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang; Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke; Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường), cấp độ 

3 đối với Thủ tục thông báo nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu, cấp độ 2 đối với Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân 

khấu cho các tổ chức thuộc địa phương, Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, 

vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ. 

2.2. Hoạt động cấp phép, tiếp nhận biểu diễn 

Năm 2018, đã thụ lý hơn 1300 hồ sơ trên các lĩnh vực. 

a) Lĩnh vực nghệ thuật 

Đã cấp 1247 giấy phép trên lĩnh vực bao gồm :  

- Chương trình công diễn sân khấu, ca múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật: 997 giấy phép. 

- Thời trang, cuộc thi: 16 giấy phép. 

-  Biểu diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài: 134 giấy phép 

- Thông báo tiếp nhận biểu diễn: 100 thông báo. 

Về lĩnh vực sân khấu, năm 2018 hoạt động ở lĩnh vực này đa dạng và có nhiều chuyển biến tích cực, đặc 

biệt vào dịp Tết Nguyên đán có thay đổi, nội dung phong phú, đa dạng về chủ đề, nhiều vở mang tính nhân văn 

sâu sắc. Hoạt động lĩnh vực sân khấu diễn ra sôi nổi, đặc biệt là loại hình sân khấu kịch nói, các đơn vị công lập 

và ngoài công lập hoạt động mạnh mẽ, lượng khán giả đến xem đông hơn thường lệ 4, 5 lần, các vở diễn được dàn 

dựng với nhiều thể loại, đề tài, nội dung lành mạnh, đáp ứng nhu cầu người xem, mang lại mùa xuân vui tươi ấm 

áp trong dịp xuân về. Trong dịp Tết nguyên đán, tại sân khấu IDECAF công diễn các vở diễn được dàn dựng công 

phu, đề tài nội dung vở diễn đi vào cuộc sống như các vở “Bởi vì ta yêu nhau”, “Tấm - Cám”… đặc biệt là vở 
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“Tiên Nga” đã biểu diễn thành công, gây ấn tượng với khán giả. Vào dịp quốc tế thiếu nhi 1/6, sân khấu IDECAF 

tiếp tục công diễn vở “Cuộc phiêu lưu của cậu bé hạnh phúc” với nội dung vui tươi, với mục đích giáo dục nhân 

văn về tình cảm gia đình cũng đã thu hút đông đảo đối tượng là các em học sinh trên địa bàn thành phố. Sân khấu 

kịch Hồng Vân gồm 02 điểm diễn: Superbowl và Sân khấu Phú Nhuận với nhiều vở diễn mới được dàn dựng để 

phục vụ Tết cho khán giả như: “Tám thần tài”, “Công Chúa Sao Hỏa”, “Con trai của chồng tôi”…nội dung các vở 

lành mạnh, vui tươi, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả thành phố trong dịp Tết. Sân khấu 

Kịch Hoàng Thái Thanh: biểu diễn tại Nhà thiếu nhi Quận 10 gồm các vở được dàn dựng mới như: “Sài Gòn có 

một ngã tư”, ”Giấc mộng vàng son”. Sân khấu Kịch Sài Gòn biểu diễn tại 130 Cao Thắng, Quận 3, gồm các vở 

”Oan hồn bên suối”, ”Mảnh đất nhiều ma”...Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi biểu diễn tại Nhà Văn hóa Quận 6 với 

nhiều vở được dàn dựng mới như “Game ơi là show”, “Chuyến đi tử thần”, “Hồn nữ mơ hoang”…nội dung xây 

dựng cuộc sống. Các đơn vị nghệ thuật cũng quan tâm đầu tư, xây dựng nhiều chương trình mới, đáp ứng nhu cầu 

của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như khách du lịch nước ngoài tại đây (Trung tâm Ca nhạc nhẹ 

thành phố với các chương trình nổi bật như: “Bản hùng ca Mùa xuân Mậu Thân 1968”; “Hùng thiên sông núi Việt 

Nam”; “Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh vì dân cường, nước thịnh”; “Trang sử hào hùng, ngời sáng tương lai”; 

“Bài ca ơn Bác”…; Nhà hát Giao hưởng – Nhạc, Vũ kịch với các chương trình chuyên về giao hưởng như: “Hành 

trình âm nhạc Châu Âu”, “Shostarovich’s Violon Concerto”; đêm nhạc “Debussy & De Falla"; chuyên về ballet 

như: “Cô bé lọ lem”, Café Sài Gòn; chuyên về nhạc kịch như “Cây sáo thần”…; Nhà hát Kịch thành phố với các 

chương trình mới đặc sắc như “Nụ cười xuân 2018”, công diễn vở “Hẻm nhỏ Sài Gòn”,  vở kịch “18 tuổi”; Nhà 

hát Nghệ thuật Phương Nam với chương trình Gala Xiếc quốc tế với sự tham gia của các đoàn đến từ Mỹ, Ucraina, 

Mông Cổ, Nga, các chương trình múa rối nước tại các tỉnh, thành trên cả nước cũng thu hút đông đảo người xem…) 

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài được tổ chức với quy mô lớn, có chất lượng 

về mặt nghệ thuật và đẳng cấp quốc tế, nghệ sĩ tham gia chương trình là những nghệ sĩ nổi tiếng của thế giới, đã 

thu hút lượng khán giả với số lượng lớn như Chương trình “V-live Nhịp đập trái tim” do Công ty TNHH Truyền 

thông Lan Truyền tổ chức đã thu hút được đông đảo giới trẻ yêu thích âm nhạc đến tham gia, chương trình “Đường 

chạy sắc màu - Color me run 2018“ do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Pulse tổ chức thu hút hơn 7000 

bạn trẻ đến tham dự, chương trình” Lễ hội bia Đức – Oktoberfest 2018” do Công ty Cổ phần đầu tư An Đông 

(Windsor Plaza), và các chương trình biểu diễn nghệ thuật hằng đêm có sự tham gia biểu diễn của các nhạc công 

nước ngoài được tổ chức tại các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn Thành phố cũng đã mang lại nhiều màu sắc văn 

hóa, nghệ thuật hướng đến nhiều đối tượng thưởng thức nghệ thuật khác nhau. 

Hoạt động biểu diễn thời trang trong năm 2018 với nhiều chương trình có quy mô lớn được tổ chức như 

Tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam Xuân/hè 2018 - Viet Nam International Fashion Week Spring/Summer 

2018 do Công ty cổ phần Truyền thông Đa Phương Tiện tổ chức, chương trình thời trang cưới “Marry 2018 - 12 

Độ yêu” của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ A.V, chương trình Giới thiệu bộ sưu tập “Girl Boss” 

của Công ty TNHH ZEE, chương trình biểu diễn bộ sưu tập thời trang của Nhà thiết kế  Đỗ Long chủ đề "Ready 

to wear" và "Hout Coutre" của Công ty Cổ phần Quảng cả Thương mại Bằng Phương, chương trình thời trang 

"Việt Nam Fitness Star" của Công ty Cổ phần Life TV Media Toàn Cầu,… chương trình “Thời trang và Cuộc 

sống” được tổ chức thường kỳ với các bộ sưu tập của các nhà thiết kế nổi tiếng cũng đã góp phần làm cho hoạt 

động thời trang tại Thành phố trở nên sôi nổi, đầy màu sắc. Các cuộc thi người mẫu, người đẹp: trong bối cảnh mở 

cửa và hội nhập đã góp phần làm phong phú hoạt động nghệ thuật của Thành phố, thông qua các cuộc thi, đã tìm 

ra được những gương mặt sáng giá đại diện cho nhan sắc Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế, quảng 

bá hình ảnh con người, quê hương, đất nước, văn hóa, lịch sử và du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế (như 
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Cuộc thi “Người mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model, “Người mẫu thể hình Việt Nam 2018 – Vietnam 

Fitness Model 2018”, “Gương mặt thương hiệu 2018 – The Face 2018”…).  

Hoạt động biểu diễn, ca múa nhạc: là thị trường âm nhạc lớn nhất nước, các chương trình biểu diễn ca 

múa nhạc luôn diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả, với số lượng lớn với nhiều ca sĩ tên tuổi, nổi tiếng, 

nhiều live show được dàn dựng, tổ chức, công phu và hoành tráng. Nhìn chung,  các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Một số chương trình biểu 

diễn, ca múa nhạc nổi bật như: (Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình”, chương trình “See, 

Sing and Share”, chương trình “Sự kết hợp đỉnh cao” do Công ty TNHH Quảng cáo Tầm Nhìn Việt thực hiện, 

Chương trình “Giọng Hát Việt năm 2018” do Công ty TNHH Quảng cáo Tư Vấn - Tổ chức Biểu diễn Cát Tiên Sa 

thực hiện …); công tác thẩm định, phúc khảo các chương trình được thực hiện chặt chẽ đã kịp thời chấn chỉnh các 

biểu hiện lệch lạc, những sai phạm về nội dung của các đơn vị tổ chức biểu diễn, trang phục của các ca sĩ, diễn 

viên trước khi công diễn trước công chúng.  

Nhìn chung hoạt động nghệ thuật lĩnh vực sân khấu trên địa bàn thành phố trong năm 2018 diễn ra sôi nổi 

với nhiều hình thức đa dạng đã đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của người dân thành phố vào 

các dịp Lễ, cuối tuần. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong việc tổ chức phúc khảo, giám sát của chương 

trình biểu diễn nghệ thuật. 

b) Lĩnh vực băng đĩa 

Đã tiếp nhận 53 hồ sơ, các chương trình có chủ đề về mùa xuân, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, 

tình yêu đôi lứa, số lượng hồ sơ ở lĩnh vực này tiếp tục có xu hướng giảm so với các năm trước đây. 

2.3. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra hành chính trên lĩnh vực văn hóa của Sở, đã tham gia 15 lần kiểm tra. 

Phối hợp với Thanh tra Sở xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật của: Công ty 

TNHH MTV Dịch vụ Giải trí  Nghệ thuật Sài Gòn, Công ty TNHH TM SX PHP Bách Việt, Công ty Cổ phần 

Quốc tế Ngọc Viễn Đông, Công ty TNHH Một thành viên Sao Hải Ngoại, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Nguyễn Huân, Công ty Cổ phần Sự kiện Doanh nhân Phượng Hoàng Lửa, Công ty TNHH Truyền thông và Du 

lịch Tia sáng ... Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, đoàn thể trong công tác quản lý nhà nước và định hướng 

hoạt động đối với các trường hợp có vấn đề “nhạy cảm” về chính trị, tôn giáo.  

3. Công tác phát triển sự nghiệp (trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn) 

Thực hiện tốt công tác phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức thành công Liên hoan sân khấu 

Kịch nói toàn quốc năm 2018. 

Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực 

văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao của Thành phố. 

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Kế hoạch họp mặt văn nghệ sĩ truyền thống và kịch nói với Lãnh 

đạo thành phố. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương (Phối hợp Nhà hát Cải lương Trần 

Hữu Trang và các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương 

gồm: thực hiện video kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật cải lương, tổ chức đêm biểu biễn truyền 

hình trực tiếp vở cải lương “Giấc mộng đêm xuân” và đêm tôn vinh nghệ thuật cải lương 100 năm Sân khấu cải 

lương hình thành và phát triển. 

Triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. 
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Tham mưu văn bản đóng góp ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn. 

Tổ chức đêm biểu diễn tôn vinh nghệ thuật Xiếc và vinh danh thành tích nghệ thuật xuất sắc của các nghệ 

sĩ trên lĩnh vực này. Chương trình đã tôn vinh các thế hệ nghệ sĩ xiếc tài năng của bộ môn này mà chiếc nôi là Nhà 

hát Nghệ thuật Phương Nam, nơi đã cống hiến những tác phẩm chất lượng cao cho khán giả và đã đoạt nhiều giải 

thưởng tại các liên hoan xiếc quốc tế, và 02 cá nhân là Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp đã có thành tích 

xuất sắc trong vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng" tại Anh Quốc. 

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự ở các đơn vị nghệ thuật, thực hiện công tác Quy hoạch nguồn 

nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019: 

1. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính lĩnh vực nghệ thuật, hoàn thiện bộ thủ tục hành chính đúng 

quy chuẩn, đơn giản hóa thủ tục cấp phép, đồng thời áp dụng công nghệ thông tin theo cấp độ trong từng thủ tục: 

nâng cấp độ 4 đối với 9 lĩnh vực (Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim; Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có 

sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc 

nhập khẩu); Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa 

phương; Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương; Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong 

phạm vi địa phương; Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke; Thủ tục cấp giấy phép kinh 

doanh vũ trường) và cấp độ 3 đối với Thủ tục thông báo nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang; thi người đẹp và người mẫu, cấp độ 2 đối với Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, 

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương, Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ 

khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo 

cụ. 

2. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự ở các đơn vị nghệ thuật, thực hiện công tác quy hoạch và 

luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, theo tinh thần Nghị quyết số 42-

NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số14-CT/TU và Kế hoạch số 53-KH/TU của Ban thường vụ Thành ủy. 

3. Tiếp tục thực hiện Nghị định số108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh 

giản biên chế. 

4. Phối hợp với quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra việc thực hiện 

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. 

5. Đầu tư cơ sở vật chất có trọng điểm cho lĩnh vực nghệ thuật, tập trung nguồn lực đồng thời tháo gỡ 

những khó khăn vướng mắc xây dựng công trình văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của Thành phố, hướng tới Kỷ niệm 

45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020). 

6. Nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển du lịch thành phố thông qua xây 

dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao, các chương trình mang đậm bản sắc văn hoá của Thành phố Hồ 

Chí Minh, nghệ thuật đường phố...Tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước trong việc thẩm 

định, phúc khảo, duyệt chương trình văn hóa nghệ thuật, sản phẩm băng đĩa; chặt chẽ trong cấp phép, trong công 

tác thanh kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử phạt các hoạt động biến tướng, sai phạm trong lĩnh vực nghệ thuật.  
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7. Đổi mới phương thức thực hiện và nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật đối ngoại, phục 

vụ nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác quảng bá, đưa các chương trình nghệ thuật của Thành phố giao lưu, giới 

thiệu nét đặc trưng về văn hóa nghệ thuật của Thành phố, con người Việt Nam với các tỉnh, thành trong nước, khu 

vực và thế giới.    

8. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức thực hiện các chương trình biểu diễn 

nghệ thuật ngoại thành, suất diễn phục vụ ngoại thành, trường trại nhằm giúp cho bà con, trẻ em ngoại thành và 

các đối tượng được tiếp cận, đến gần hơn với các sản phẩm nghệ thuật hay, có giá trị.  

9. Đầu tư cho sáng tác, xây dựng những tác phẩm nghệ thuật, chương trình, tiết mục, vở diễn có giá trị 

cao về tư tưởng và nghệ thuật, có tác dụng định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ sâu sắc; 

bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống bằng nhiều giải giáp, trong đó chú trọng việc tăng cường hoạt động 

tuyên truyền, quảng bá các loại hình nghệ thuật truyền thống thông qua công tác phối hợp với các cơ quan truyền 

thông nhằm tạo điều kiện tiếp cận khán giả một cách hiệu quả. 

10. Phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật và các đơn vị có liên quan phát động cuộc thi 

về đề tài Kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), và những ngày lễ, 

sự kiện chính trị lớn khác của Thành phố và cả nước. 

11. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa hoạt động nghệ thuật nhằm khơi gợi tiềm năng, thu hút đầu tư cho 

lĩnh vực nghệ thuật, nhằm tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động nghệ thuật, khuyến khích cá nhân, 

tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật trên cả hai mặt hưởng thụ và sáng tạo.  

12. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và 

sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố đến năm 2030 đối với lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật; tham mưu trong 

công tác quản lý, dự báo, định hướng phát triển của các loại hình nghệ thuật, theo kịp xu thế phát triển và hội nhập.  

13. Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030, tiếp tục công tác 

nghiên cứu, định hướng, tham mưu, phối hợp trong việc thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp 

văn hóa đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, thời trang, điện ảnh.  

14. Nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn trong 

năm 2019, đặc biệt là Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, 30/4, Giỗ tổ Hùng 

Vương, Kỷ niệm 19/5, 5/6, 27/7, 2/9, 22/12…; tham mưu xây dựng các chương trình nghệ thuật xung kích biểu 

diễn phục vụ bộ đội Trường Sa, nhà giàn DK1. 

15. Điều chỉnh các Quyết định thành lập Hội đồng Nghệ thuật, Hội đồng thẩm định phim, Hội đồng thẩm 

định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước. 

16. Tham gia các Liên hoan, hội diễn, các cuộc thi lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật do Cục Nghệ thuật Biểu 

diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và các cuộc thi trong nước hoặc quốc tế. 

17. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

18. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện, bồi dưỡng năng 

khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật – thể dục, thể thao của thành phố Hồ Chí Minh. 

19. Tăng cường công tác nghiên cứu tham mưu dự báo, định hướng phát triển, giải pháp phối hợp với các 

cơ quan trong công tác quản lý nhà nước  trên lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, ca múa nhạc, 

sân khấu, các cuộc thi người đẹp, người mẫu trên hệ thống mạng viễn thông. Qua đó góp phần hiệu quả trong việc 

giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho đối tượng thanh thiếu niên, công nhân, học sinh. 
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20. Đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang, ca múa nhạc, sân khấu, các cuộc thi người đẹp, người mẫu… 

Trên đây là Báo cáo hoạt động nghệ thuật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Sở Văn 

hóa và Thể thao./. 

 

Nơi nhận: 

- Cục Nghệ thuật biểu diễn; 

- UBND TP; 

- BGĐ Sở VH&TT; 

- Lưu: VT, PNT.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /BC-SVHTT-NT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2019 

BÁO CÁO 

Hoạt động nghệ thuật năm 2019,  

phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

(Căn cứ Công văn số 653/NTBD-VP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Cục Nghệ thuật biểu diễn) 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH    

Năm 2019 là năm tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao; chuẩn bị 

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ 

chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 

9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) 

về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết 05/2005/NQ-CP 

ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa…  

Năm 2019, trước tác động của tình hình kinh tế xã hội, trong điều kiện còn khó khăn về nhiều mặt, các 

đơn vị Khối nghệ thuật đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các công tác trọng tâm của Sở Văn hóa 

và Thể thao và của Thành phố, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2019 đã cơ bản được thực hiện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 

1. Phục vụ nhiệm vụ chính trị 

Trong năm 2019, đã có 300 chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị đã được các đơn 

vị nghệ thuật thực hiện, cụ thể như: các hoạt động nghệ thuật chào đón năm mới và Tết dương lịch, mừng Xuân mừng 

Đảng và Tết Nguyên đán, kỷ niệm 230 năm chiến thắng Đống Đa, ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2, 

ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày thành lập Đoàn thanh 
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niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, kỷ niệm 73 năm ngày Thể thao Việt Nam, chương trình kỷ niệm 44 năm Giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, 133 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, chương trình kỷ niệm Giỗ tổ Hùng 

Vương, kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác 19/5 và 108 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6, kỷ niệm 

thương binh liệt sĩ 27/7, kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9, chương trình kỷ niệm 10 năm khánh 

thành Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, kỷ niệm 100 năm Sân khấu cải lương, kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam, 

chương trình 10 năm “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, kỷ niệm 60 năm Bộ đội Biên phòng, chương trình 

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, chương trình kỷ niệm 40 năm chấm dứt chế độ diệt chủng ở Campuchia, 

chương trình Sơ kết 05 năm Nghị quyết 33-NQ/TW.v.v…các chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tính tư tưởng 

và chất lượng nghệ thuật cao, trong đó có một số chương trình được đầu tư dàn dựng quy mô, có chương trình thực 

hiện trong thời gian cấp bách, đột xuất đã đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

Các đơn vị nghệ thuật đã thực hiện 340 suất biểu diễn phục vụ ngoại thành, vùng sâu vùng xa, trường trại 

của Thành phố, phục vụ 115.000 lượt người xem. Đã thực hiện tốt kế hoạch đổi mới công tác phục vụ ngoại thành 

về đầu tư kinh phí, nâng cao chất lượng chương trình, mời nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn; về công tác tổ 

chức, phối hợp với địa phương, công tác thông tin tuyên truyền quảng cáo…được đẩy mạnh trong từng suất diễn, 

bước đầu có kết quả tích cực, thu hút đông đảo người xem. 

Tổ chức đưa đoàn nghệ thuật của Thành phố đi thăm và biểu diễn nghệ thuật, tặng quà cho cán bộ, chiến 

sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng 

thức nghệ thuật, mang đến những món ăn tinh thần, động viên, khích lệ cho các chiến sĩ, góp phần tăng cường 

đoàn kết quân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.  

Đã đưa 08 đoàn nghệ thuật của Thành phố đi biểu diễn tại Châu Âu, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Pháp, Đài Loan phục vụ kiều bào và quảng bá văn hóa nghệ thuật, phục vụ chính trị đối ngoại; các 

chuyến lưu diễn đã để lại nhiều tình cảm đối với các kiều bào, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với nước bạn về 

tài năng, về con người, về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh về thành phố 

Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp. 

Tổ chức thành công Kỷ niệm 100 năm sân khấu Cải lương hình thành và phát triển với nhiều hoạt động 

quy mô được tổ chức nhằm tôn vinh, giới thiệu với công chúng loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc với một 

quá trình hình thành và phát triển nhiều thăng trầm gắn với lịch sử của vùng đất Nam Bộ như: Lễ tôn vinh các thế 

hệ nghệ sĩ trên lĩnh vực cải lương tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, vở diễn “Giấc mộng đêm xuân” tại Nhà hát Thành 

phố, triển lãm tư liệu về quá trình phát triển của nghệ thuật cải lương tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang …          

  Tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” lần thứ 12 năm 2019, Liên hoan đã nhận 

được nhiều sự quan tâm của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và khán giả, với 08 đêm diễn, khách 

mời tham gia biểu diễn là những nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu trong nước và của Việt Nam thành danh ở nước ngoài, 

đặc biệt đêm Bế mạc với sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn, Liên hoan thành công để lại 

ấn tượng tốt đẹp trong lòng  khán giả. 

Đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và đội ngũ văn nghệ sĩ lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, 

kịch nói nhằm lắng nghe và tìm hướng đi mới cho quá trình bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật trên địa 

bàn Thành phố.  

Tổ chức thành công Lễ trao tặng danh hiệu và vinh danh Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ 

sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú cho 77 nghệ sĩ, nghệ nhân vừa được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, 

Nghệ nhân nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú. Đây là hoạt động có ý nghĩa, tạo động lực cổ vũ đội ngũ 
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văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục đạt được 

nhiều thành quả hơn trong thời gian tới. 

Phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho cán bộ lãnh đạo quản lý, những người 

hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, văn nghệ sĩ khóa 12 năm 2019 từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019 tại 

Học viện  Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.  

 Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ cho thiếu nhi được quan tâm, các chương trình biểu diễn của 

các đơn vị nghệ thuật thực hiện tại Sân khấu Sen Hồng vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần được thay đổi định kỳ, 

với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú; thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về bàn giao sân khấu 

Sen Hồng để phục vụ công tác chỉnh trang công viên 23/9, sân khấu Sen Hồng đã được chuyển địa điểm về rạp 

Công Nhân. Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố cho chủ trương đầu tư cơ sở vật 

chất, giao đơn vị xây dựng nội dung chương trình để tiếp tục đưa vào phục vụ đối tượng thiếu nhi. Bên cạnh đó, 

đầu tư nâng chất lượng nghệ thuật trong các chương trình biểu diễn phục vụ thiếu nhi vùng sâu vùng xa thông qua 

chương trình Nông thôn mới được quan tâm. 

Tiếp tục duy trì chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng tại sảnh trước Nhà hát Thành phố 

vào sáng chủ nhật hàng tuần, góp phần làm phong phú, tạo nét riêng trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của người 

dân Thành phố, phục vụ du khách đến với Thành phố. 

2. Công tác quản lý nhà nước 

- Đã phát huy vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực nghệ thuật trong việc thẩm định, phúc 

khảo, duyệt các chương trình nghệ thuật ca nhạc, sân khấu, sản phẩm ghi âm, ghi hình, thực hiện đúng các quy 

định trong cấp phép, tăng cường công tác thanh kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử phạt các hành vi vi phạm pháp 

luật, quan tâm công tác vận động thuyết phục đối với các tập thể, cá nhân hoạt động, kinh doanh trên lĩnh vực văn 

hóa nghệ thuật trong việc chấp hành quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.  

- Lĩnh vực nghệ thuật tiếp tục thực hiện Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh 

doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/ND-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 

3 năm 2016 và Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du 

lịch sửa đổi bổ sung Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP; Nghị định số 22/2018/NĐ-

CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí 

tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trên lĩnh vực nghệ thuật, đã 

tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước trong việc thẩm định, phúc khảo, duyệt chương trình 

nghệ thuật, sản phẩm ghi âm, ghi hình. 

Năm 2019, đã thụ lý 1395 hồ sơ trên các lĩnh vực: 1080 giấy phép chương trình công diễn sân khấu, ca 

múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; 140 giấy thông báo tiếp nhận biểu diễn; 134 giấy phép biểu 

diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài; 41 giấy phép sản phẩm ghi âm ghi hình.. 

* Lĩnh vực ca nhạc: Là thị trường âm nhạc lớn của cả nước, các chương trình biểu diễn ca múa nhạc, 

live show do các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thường xuyên liên tục, sôi động, nhiều chương trình được đầu tư 

dàn dựng công phu, hoành tráng, đặc biệt là các chương trình biểu diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài được tổ 

chức với quy mô lớn, có chất lượng về mặt nghệ thuật và đẳng cấp quốc tế, nghệ sĩ tham gia chương trình là những 

nghệ sĩ tên tuổi, nổi tiếng của thế giới, đã thu hút lượng khán giả với số lượng lớn như: Chương trình “V-live Nhịp 

đập trái tim” do Công ty TNHH Truyền thông Lan Truyền tổ chức, Chương trình “Đường chạy sắc màu - Color 
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me run 2019” do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Pulse được tổ chức. Công tác thẩm định, phúc khảo các 

chương trình được thực hiện chặt chẽ, đã kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện lệch lạc, những sai phạm về nội dung 

của các đơn vị tổ chức biểu diễn, trang phục của các ca sĩ, diễn viên trước khi công diễn trước công chúng. 

* Lĩnh vực sân khấu: Hoạt động sân khấu ở Thành phố diễn ra sôi nổi, các vở diễn cải lương, hát bội, 

đờn ca tài tử… có sự đầu tư nghiêm túc trong thể hiện, hình thức ca, diễn, âm nhạc, trang trí sân khấu…phản ánh 

ý thức và mong muốn bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống, điển hình là các đơn vị: Nhà hát Cải lương 

Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí Kim Tử Long, Công ty TNHH DV 

GT Lê Nguyễn…Hoạt động của các sân khấu kịch có nhiều thay đổi tích cực, nội dung phong phú, đa dạng về chủ 

đề, nhiều vở mang tính nhân văn sâu sắc, đặc biệt là loại hình sân khấu truyền thống, các đơn vị sân khấu công 

lập, ngoài công lập trên địa bàn Thành phố, tập trung dàn dựng và biểu diễn các vở mới gồm nhiều thể loại: chính 

kịch, hài kịch, tâm lý xã hội, kịch thiếu nhi, hài kịch, nhạc kịch, có ý nghĩa, luôn đổi mới và nhiều sáng tạo như: 

vở “Shipper tình yêu” do sân khấu Thế giới trẻ thực hiện, thu hút nhiều bạn trẻ đến xem, vở “Thiên thần nhỏ của 

tôi” do sân khấu Hồng Hạc thực hiện thuộc thể loại chính kịch, có sự góp mặt của các diễn viên từ sáu đến chín 

tuổi tham gia biểu diễn cho đối tượng là các em thiếu nhi; vở “Mơ giấc tình tình” của sân khấu Idecaf thể hiện một 

màu sắc mới mẻ, trẻ trung, vui tươi do các nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu cùng các nghệ sĩ của sân khấu Idecaf 

thực hiện mang lại những tiếng cười nhẹ nhàng và nhiều vở diễn khác với nội dung, lành mạnh với mục đích giáo 

dục nhân văn về tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa…đáp ứng nhu cầu người xem. Bên cạnh những kết quả đạt 

được, lĩnh vực kịch nói đang thiếu những kịch bản hay, có chiều sâu, có tính nhân văn, có tính định hướng. Do đó, 

phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng vở diễn, đồng thời, các nhân vật trong vở diễn cũng chưa thể hiện được 

hết tính cách cũng như nội tâm của nhân vật. 

* Lĩnh vực thời trang: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn của cả nước, quy tụ 

nhiều nghệ sĩ biểu diễn và sáng tác trong mọi lĩnh vực, thời trang đang là một trong những lĩnh vực được chú trọng 

phát triển ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều chương trình thời trang ngày càng chuyên nghiệp, đẳng cấp, từ nguyên 

liệu, chất liệu cho ngành may mặc thời trang, đến các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang tên tuổi (Đỗ Mạnh 

Cường, Võ Việt Chung, Lý Quý Khánh, Sỹ Hoàng, Minh Hạnh, Hà Tăng…), các show trình diễn đặc sắc, quy tụ 

nhiều người mẫu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như: Thanh Hằng, Anh Thư, Xuân Lan…, với nhiều loại 

hình thời trang đa dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng như trang phục cưới, trang phục dạ hội, trang phục công sở, 

trang phục áo dài…, nhiều chương trình có sự kết hợp ấn tượng giữa thời trang với nghệ thuật sân khấu, âm nhạc 

một cách rất độc đáo tạo nên sự mới lạ, thú vị, đầy màu sắc cho các buổi biểu diễn, góp phần làm phong phú cho 

hoạt động thời trang tại thành phố, là tiền đề cho việc thành lập Trung tâm thời trang của thành phố đồng thời 

hướng đến thực hiện công nghiệp văn hóa trong đó có ngành công nghiệp thời trang; các chương trình có quy mô 

lớn được tổ chức như: “Chuyến viễn du của thời trang”, “Vẻ đẹp của tự do”, “Xúc cảm đại dương”, "Tuần lễ thời 

trang quốc tế tại Việt Nam Xuân Hè 2019 - Viet Nam International Fashion Week Spring Summer 2019" và 

chương trình định kỳ “Thời trang và cuộc sống”…  

* Lĩnh vực băng đĩa: So với năm 2018 và những năm trước số lượng xin cấp phép sản phẩm ghi âm, ghi 

hình giảm sút mạnh, trong năm 2019 chỉ có 37 hồ sơ, nguyên nhân là do sự phát triển của khoa học kỹ thuật, của 

mạng internet, tình trạng vi phạm bản quyền…các sản phẩm CD, VCD không còn phù hợp, các đơn vị sản xuất 

trên lĩnh vực ca múa nhạc, sân khấu không còn đầu tư các sản phẩm ghi âm, ghi hình.  

3. Công tác cải cách hành chính 

Năm 2019 là năm được xác định là năm “đột phá” trong thực hiện cải cách hành chính của Thành phố, 

thực hiện cơ chế “một cửa” và một cửa liên thông tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong 
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giải quyết hồ sơ cấp phép, trên lĩnh vực nghệ thuật đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ: hoàn thiện bộ thủ tục 

hành chính đúng quy chuẩn, đơn giản hóa thủ tục cấp phép, áp dụng công nghệ thông tin theo cấp độ trong thủ tục 

cấp phép, hiện đang thực hiện cấp độ 3 đối với 9 lĩnh vực cấp phép trên lĩnh vực nghệ thuật: Thủ tục cấp giấy phép 

phổ biến phim; Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim 

(do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu); Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương; Thủ tục cấp giấy phép tổ chức, cá nhân Việt Nam 

thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng 

thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương; 

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương; Thủ tục đề nghị chấp thuận 

địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu; Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt 

Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Thủ tục thông báo chương trình 

nội dung biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu. Kết quả, việc cấp phép đúng quy 

định, đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp phép biểu diễn nghệ thuật từ 05 ngày xuống còn 04 ngày làm việc. 

4. Tình hình, kết quả hoạt động của các nhà hát, đoàn nghệ thuật trực thuộc Sở quản lý 

 Trong năm 2019, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở đã thực hiện 1.337 suất diễn, phục vụ 753.708 lượt 

người xem, một số nội dung hoạt động của các đơn vị nghệ thuật cụ thể như: 

 - Nhà hát Kịch Thành phố: Thực hiện 43 suất diễn, phục vụ 8.111 lượt người xem, doanh thu đạt: 

931.750.000 đồng (trong đó thu biểu diễn, khai thác: 517.750.000 đồng và thu khác 414.000.000.000 đồng).  Nhà 

hát phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ và Giải trí Lê Nguyễn liên kết khai thác rạp Công Nhân tổ chức chương trình 

biểu diễn phục vụ Tết Kỷ Hợi năm 2019, 02 suất/ngày từ mùng 1 đến mùng 7, gồm có vở hài kịch “Vua Heo” và 

“Nàng Hến tầm duyên”. Thực hiện dàn dựng vở “Lằn ranh” để tăng cường kịch mục tổ chức biểu diễn tại Rạp, 

tham gia Liên hoan Nghệ thuật sân khấu Kịch nói toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” 

lần thứ IV được tổ chức tại miền Bắc vào tháng 7 năm 2020. Tiếp tục tổ chức biểu diễn các vở: “Hẻm nhỏ Sài 

Gòn”, “18 tuổi”, “Người mẹ thứ hai”, “Nàng Hến tầm duyên” tại rạp Công Nhân vào thứ bảy hàng tuần để phục 

vụ người dân thành phố. 

- Nhà hát Nghệ thuật Hát bội: Thực hiện 150 suất diễn, phục vụ 82.500 lượt người xem, doanh thu ước 

đạt 560.000.000 đồng. Hoàn thành dàn dựng vở mới “Nguyễn Hữu Cảnh” bổ sung vào kịch mục của Nhà hát, tích 

cực tập luyện các vở diễn phục vụ các chương trình Sân khấu học đường tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận 

Phú Nhuận, Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, luyện tập và biểu diễn các chương trình định kỳ hàng 

tháng tại sân khấu Sen Hồng và phố đi bộ Bùi Viện. Tiếp tục dàn dựng các vở mới “Công lý không gục ngã”, vở 

“Sanh Vi Tướng, Tử Vi Thần” phục vụ biểu diễn và đẩy mạnh công tác quảng bá loại hình nghệ thuật truyền thống 

Hát bội đến du khách bằng những thể nghiệm mang tính sáng tạo của vở diễn không lời thoại nhằm hấp dẫn, thu 

hút du khách quốc tế. Dàn dựng 04 trích đoạn tiêu biểu truyền thống dân gian và lịch sử tăng cường kịch mục biểu 

diễn của Nhà hát vừa kết hợp nâng cao khả năng ca hát, vũ đạo, diễn xuất cho diễn viên, nhạc công trẻ của Nhà 

hát: “Tiết Cương Tế Mộ”, “Vương Thúy Kiều”, “Sở Vân Phá Yến”, “Trần Bình Trọng Tuẩn Tiết”. Tham dự Liên 

hoan “Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc – 2019” tại Thanh Hóa với vở “Vụ án Lệ Chi Viên” đạt được 02 huy 

chương vàng và 03 huy chương bạc. 

- Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang: Thực hiện 64 suất diễn, phục vụ 23.050 lượt người xem, doanh 

thu ước đạt 1.930.135.000 đồng. Thực hiện kế hoạch “Sáng đèn” hàng tuần tại rạp Hưng Đạo, biểu diễn định kỳ 

37 suất diễn, phục vụ hơn 11.050 lượt khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật cải lương đến thưởng thức. Nhà hát 
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tổ chức 04 suất biểu diễn phục vụ khán giả miễn phí tại rạp Hưng Đạo từ mùng 2 đến mùng 5 Tết; thực hiện 

chương trình triển lãm nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử; đầu tư, dàn dựng kịch bản “Giấc mộng đêm xuân” 

biểu diễn phục vụ khán giả tại Nhà hát Thành phố nhân kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển sân khấu nghệ 

thuật cải lương. Đầu tư, dàn dựng kịch bản “Nhân danh công lý”, “Lê Công Kỳ Án”; khôi phục, dàn dựng các kịch 

bản của các vở cải lương “Máu nhuộm sân chùa”, “Đả chiến phá sông Ngân”, “Đi biển một mình”, “Không bán 

tình em”, “Giũ áo bụi đời”… 

- Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen: Thực hiện 83 suất diễn, phục vụ 75.444 lượt người xem, 

doanh thu ước đạt 1.601.857.000 đồng. Nhà hát đã thực hiện tốt các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ 

các sự kiện lớn của Thành phố: chương trình chào năm mới – Tết Dương lịch 2019, chương trình Họp mặt kiều 

bào tại Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,  chương trình Hội nghị báo cáo các hoạt động chăm lo Tết 

Kỷ Hợi 2019, chương trình Hội nghị phong trào thi đua yêu nước năm 2018, chương trình Festival nghệ thuật dân 

gian Việt Nam 2019, 14/04/2019, chương trình Festival Lễ hội Hoa Lan Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình 

kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2019) và 133 năm ngày 

Quốc tế lao động (01/05/1886 – 01/05/2019), chương trình nghệ thuật phục vụ “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm, doanh 

nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh” tại Nghệ An, chương trình kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc 

khánh 2/9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Ngoài ra, Nhà hát còn thực hiện các chương trình đối ngoại 

phục vụ các phái đoàn cao cấp trong và ngoài nước được đánh giá cao, đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị 

giữa Việt Nam và các nước trên thế giới như: chương trình Lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng ở 

Campuchia, chương trình của Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, chương trình kỷ niệm Quốc khánh Cuba, 

chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp Ấn Độ, chương trình tiếp đón Đoàn ủy viên Chính trị, Bí thư – Đô trưởng 

Thủ đô Viêng Chăn, Lào, chương trình đón tiếp Thứ trưởng Bộ Văn hóa nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, 

chương trình biểu diễn “Tuần lễ Thành phố kết nghĩa 2019” tại Thái Lan, chương trình “Lễ hội Văn hóa thế giới 

Gyeongju 2019” tại Hàn Quốc… Từ ngày 25 tháng 5 năm 2019 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, Nhà hát tham gia 

cuộc thi “Liên hoan Âm nhạc Asean” tại Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và khích lệ: đạt được 

là 02 Huy chương Vàng và 03 Huy chương Bạc, giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất trong Liên hoan được trao cho Nghệ sĩ 

Thu Thủy - Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Ngoài ra, Nhà hát được Hội nhạc sĩ Việt Nam trao tặng Bằng 

khen Biểu diễn xuất sắc trong Liên hoan Âm nhạc Asean 2019.  

- Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch: Thực hiện 49 suất, phục vụ hơn 12.000 lượt người xem, doanh 

thu ước đạt 6.700.000.000 đồng (trong đó: thu hợp đồng biểu diễn là 2.500.000.000 đồng, thu bán vé là 

4.200.000.000 đồng). Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình nghệ 

thuật phục vụ như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Ủy ban nhân dân Thành phố, 

chương trình cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

chương trình kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt – Ý, chương trình “Bài ca hòa bình” kỷ niệm 44 năm Ngày Giải 

phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; và các chương trình biểu diễn khác của Nhà hát chuyên về giao hưởng 

(Đêm nhạc Mozart, đêm nhạc Beethoven và Shostakovich, đêm nhạc Từ thế giới mới), chuyên về thính phòng 

(Đêm nhạc Strings Party, đêm nhạc Music of the German Masters), chuyên về ballet (Cô bé lọ lem), chuyên về 

nhạc kịch (Cây sáo thần), chuyên về múa đương đại (Càfé Sài Gòn), khách mời tham gia biểu diễn đều là những 

nghệ sĩ danh tiếng trong và ngoài nước như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Nga, Đức, Ý.... Ngoài ra, còn có các 

chương trình kết hợp như “Khúc khải hoàn”, nhạc kịch “Musical Dế mèn phiêu lưu ký”… đây là các chương trình 

nghệ thuật được dàn dựng, đầu tư nghiêm túc đảm bảo phục vụ nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của người dân Thành 

phố. Nhà hát đã tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” lần thứ 12 năm 2019 với 08 đêm 
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diễn liên tục, chương trình nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu thích nghệ thuật; một số chương trình 

nổi bật như: vở nhạc kịch trinh thám “Ký ức của ngày hôm qua”, vở múa đương đại “Mùa xuân thiêng liêng”, các 

đêm diễn có nhiều khách mời tham gia biểu diễn là những nghệ sĩ có tên tuổi của Việt Nam thành danh ở nước 

ngoài, những nghệ sĩ trong nước có chuyên môn cao; đặc biệt vào đêm Bế mạc với sự xuất hiện của Nghệ sĩ nhân 

dân Đặng Thái Sơn đã làm cho không khí của buổi diễn lôi cuốn, ấn tượng và nhiều sức hút. Tham dự sự kiện 

“Dàn nhạc Giao hưởng Âm hưởng Á Châu – 2019” tại Nhật Bản, đây là cơ hội để các nghệ sĩ học hỏi, trao đổi và 

chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, đồng thời phát huy việc tăng cường giao lưu. 

- Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam: thực hiện 435 suất diễn, phục vụ 208.900 lượt người xem, doanh 

thu ước đạt 4.716.000.000 đồng. Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam đã đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động biểu 

diễn nhằm phục vụ các ngày Lễ, sự kiện của Thành phố và các chương trình biểu diễn phục vụ khán giả vùng sâu, 

vùng xa, ngoại thành và trường trại, thực hiện 17 suất diễn tại các quận, huyện ngoại thành thu hút gần 9.000 khán 

giả đến xem, tổ chức thực hiện 90 suất diễn tại các xã nông thôn mới thu hút gần 72.000 lượt người xem. Ngoài 

ra, Nhà hát còn tổ chức gần 300 suất diễn múa rối, xiếc tại các lễ hội, sự kiện các trường học trong và ngoài thành 

phố, biểu diễn múa rối nước thường xuyên tại Bảo tàng Lịch sử nhằm phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước, 

trong năm 2019, thu hút hơn 96.000 lượt du khách đến xem. Nhà hát tham gia dự thi Liên hoan Xiếc quốc tế “Con 

Voi Vàng” tại Tây Ban Nha đạt được huy chương bạc cho tiết mục “Dây da đôi nam nữ”, tham gia Liên hoan Xiếc 

quốc tế tại Matxcova, Liên bang Nga, tham gia Liên hoan Xiếc quốc tế tại Pháp, tham gia Liên hoan Xiếc quốc tế 

năm 2010 tại Hà Nội: đạt 02 huy chương vàng cho 2 tiết mục Patin, dây da đôi và huy chương bạc cho tiết mục 

lăn vòng tập thể. Thực hiện xây dựng các tiết mục mới với chủ đề về trường học, lịch sử để biểu diễn phục vụ cho 

các chương trình nông thôn mới, ngoại thành năm 2019, nổi bật là các chương trình như “Thế giới tuổi thơ”, “Cậu 

bé rừng xanh”... Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ cho du lịch với chủ đề “Kỳ tích Phương 

Nam” lấy nghệ thuật xiếc làm trung tâm để giới thiệu đến khán giả trong và ngoài nước, đặc biệt là đối tượng thiếu 

nhi với chủ đề về cuộc sống về tình yêu và nghị lực phi thường của người dân Nam bộ.Tiếp tục dàn dựng nâng 

cao đối với các chương trình múa rối, chương trình xiếc phục vụ cho các chương trình nông thôn mới, ngoại thành.  

- Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố: Thực hiện 47 suất, phục vụ 90.650 lượt người xem, doanh thu 

ước đạt 1.910.000.000 đồng. Đảm bảo thực hiện tốt các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ các ngày Lễ 

lớn, sự kiện chính trị của Thành phố: chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước, Kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế lao động với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh – Khát 

vọng ngời sáng tương lai", chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng sáng 

tạo Thành phố, chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

108 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước với chủ đề "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người", tham gia Lễ hội 

diễu hành đường phố Chingay 2019 chủ đề "Dreams Funtasia" tại Singapore, chương trình nghệ thuật Lễ công bố 

và trao giải tặng thưởng Văn học – Nghệ thuật Thành phố lần thứ 2, chương trình Lễ công bố và trao giải thưởng 

sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh và các chương trình phục vụ các quận, huyện ngoại thành, Trường cai nghiện, 

Trung tâm bảo trợ xã hội… 

- Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh: Thực hiện 466 suất diễn, phục vụ 253.054 lượt người xem. 

Trung tâm đã phối hợp tổ chức đa dạng, phong phú các chương trình biểu diễn nghệ thuật có chất lượng cao tại 

Nhà hát Thành phố, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước với các vở diễn đầy màu sắc nghệ thuật độc đáo 

như: “Teh Dar”, “À Ố Show”, “Sương sớm”; phối hợp Nhà hát Giao hưởng – Nhạc, Vũ kịch tổ chức các chương 

trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả như hòa nhạc giao hưởng, vũ kịch, nhạc kịch; phối hợp với Nhạc viện 

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình hòa nhạc cuối tuần định kỳ vào sáng chủ nhật hàng tuần với 
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nhiều nội chương trình đa dạng như âm nhạc dân tộc, nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật hàn lâm, đan xen với 

các loại hình trình diễn võ nhạc và các hình thức khác nhằm tạo sự thu hút, là điểm đến văn hóa phục vụ cho người 

dân thành phố cũng như du khách quốc tế, mở rộng việc hợp tác với các dàn nhạc trong nước và quốc tế để tổ chức 

các chương trình hòa nhạc quốc tế phục vụ nhân dân thành phố cũng như du khách nước ngoài. 

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật: Thực hiện tốt công tác tư vấn tuyển sinh năm 2019, tổ chức 

tốt công tác thi học kỳ, thi tốt nghiệp cho sinh viên các khóa, tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các hoạt động 

chào mừng các ngày Lễ kỷ niệm như 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao 

động, 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Xây dựng kế hoạch khảo sát cán bộ, viên chức, nhà giáo, người 

lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân 

loại bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động. Tổ chức thành công tọa đàm “Thực trạng 

giáo viên dạy môn âm nhạc cho các trường phổ thông” nhằm rà soát chương trình đào tạo ngành sư phạm âm nhạc, 

đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên dạy môn âm nhạc tại các trường phổ thông; 

triển khai thực hiện kế hoạch giao lưu các trường Văn hóa Nghệ thuật năm 2019; tổ chức tư vấn tuyển sinh thông 

qua ngày Hội đọc sách với chủ đề: “Mở sách - Mở tri thức” tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân – Quận Thủ 

Đức; phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức các đợt tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ 

Chí Minh và một số tỉnh, thành khác như tại tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ.  

5. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, thanh kiểm tra, giám sát 

Đã kịp thời triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn cho 

các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật; thông qua nhiều kênh như thông 

tin tuyên truyền, giải thích trực tiếp, trả lời bằng văn bản; tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật và đối thoại trên lĩnh vực nghệ thuật. 

Phối hợp với Thanh tra Sở, Công an thành phố (PA03) và Phòng Văn hóa Thông tin 24 quận huyện trong 

việc thanh tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các hoạt động biến tướng, sai phạm trong lĩnh vực nghệ thuật; 

các vi phạm chủ yếu của các đơn vị là tổ chức sự kiện không có giấy phép, nội dung biểu diễn không đúng với nội 

dung giấy phép được cấp; trong năm 2019 đã ban hành 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Công ty TNHH 

Truyền thông Tiếp thị P2P, Công ty TNHH Một thành viên Nhịp Công Nghệ, Công ty TNHH Úm Ba La, Công ty 

Cổ phần Truyền hình Trực tuyến Việt Nam Kết Nối Toàn Cầu GCTV, nhắc nhở làm việc đối với 10 trường hợp.  

6. Về đào tạo nguồn nhân lực 

Quan tâm xây dựng đội ngũ kế thừa có chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, 

đã làm tốt công tác quy hoạch, tạo điều kiện cho cán bộ lãnh  đạo, quản lý, viên chức, người lao động, lực lượng 

nghệ sĩ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong nước và nước ngoài, cụ 

thể: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen cử 01 viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương 

trình ngạch Cán sự, 01 viên chức tham dự lớp Chuyên viên, 1 viên chức tham dự bồi dưỡng quản lý nhà nước 

ngạch Kế toán viên, 15 viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng, 07 viên chức dự lớp bồi 

dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 11 viên chức tham dự lớp kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; tạo điều kiện cho một số cán bộ, nghệ sĩ tham gia học các lớp nâng cao 

quản lý văn hóa, chuyên môn nghệ thuật, theo dõi các trường hợp cam kết đào tạo tại nước ngoài bằng nguồn kinh 

phí của Thành phố; Nhà hát Nghệ thuật Hát bội: hỗ trợ thời gian cho 02 diễn viên tham gia lớp đại học đạo diễn, 

kinh phí tự túc dự kiến tốt nghiệp vào tháng 12 năm 2019; Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam thực hiện xây dựng 

phương án truyền nghề Xiếc và Múa rối, mời chuyên gia nước ngoài về đào tạo cho Nhà hát. 

7. Về hoạt động phát triển sự nghiệp 
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Đã thực hiện tốt công tác phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật của thành phố, với nhiều nội dung lớn 

như: Tổ chức công bố và trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm lần thứ 2 (2012-

2017), có 53 tác phẩm thuộc 9 hội chuyên ngành văn học nghệ thuật đã vinh dự được trao giải lần này; nét mới 

của giải lần này là số lượng tác phẩm các văn nghệ sĩ gửi đến nhiều hơn, trong đó có đưa một số loại hình mới như 

lý luận phê bình, múa; đặc biệt giải thưởng năm nay có sự tham gia của nhiều đơn vị xã hội hóa đã mang lại sự 

phong phú, đa dạng cho giải thưởng. Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức Cuộc thi “Tài năng trẻ Biên 

đạo múa toàn quốc - 2019”; phối hợp với Hội Âm nhạc Việt Nam tổ chức thành công Liên hoan Âm nhạc toàn 

quốc khu vực phía Nam. Phối hợp với Hội Sân khấu Việt Nam, Hội Sân khấu Thành phố nâng tầm “Giải thưởng 

Trần Hữu Trang” lên “Cuộc thi Tài năng Diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang”. Ngoài việc tiếp tục duy 

trì các chương trình biểu diễn “nghệ thuật đường phố” tại phố đi bộ Bùi Viện vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng 

tuần phục vụ khách du lịch, đã phối hợp với Sở Du lịch thực hiện Kế hoạch đưa nghệ thuật truyền thống vào phục 

vụ du lịch, đã tiến hành khảo sát thực tế các địa điểm biểu diễn nghệ thuật truyền thống, phát huy tiềm năng thế 

mạnh, tinh hoa, bản sắc nghệ thuật của Thành phố để phục vụ khách du lịch, bước đầu đưa một số địa điểm phù 

hợp vào phục vụ. Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Thành phố xây dựng Kế hoạch biểu diễn nghệ thuật 

phục vụ thiếu nhi. Thực hiện Kế hoạch quảng bá dòng nhạc truyền thống Cách mạng, đã tổ chức thành công 

chương trình nghệ thuật chủ đề “Khải hoàn ca” do Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch thực hiện; tiếp tục thực 

hiện chương trình lần thứ hai, đã giao Trung tâm Ca nhạc nhẹ tổ chức. Đã tổ chức Cuộc tọa đàm và xây dựng Kế 

hoạch phát động Cuộc thi sáng tác tác phẩm âm nhạc và kịch bản sân khấu chào mừng các ngày kỷ niệm lớn năm 

2020, đang xây dựng Quy chế Cuộc thi. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Thành 

phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2019 do Trung tâm Ca nhạc nhẹ thực hiện. Tiếp tục thực hiện Chương trình 

nâng cao chất lượng, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao của 

Thành phố. Thực hiện Kế hoạch thi tuyển viên chức tại các đơn vị nghệ thuật. Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự 

lãnh đạo của các đơn vị nghệ thuật. 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ 

- Chương trình đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật của Thành phố hiện còn nhiều 

vướng mắc (Căn cứ theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính về Hướng 

dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức, phạm vi và đối tượng áp dụng của Thông tư này chỉ quy định đối tượng là cán bộ, công chức, 

viên chức. Việc quy định này gây nhiều khó khăn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với những đối tượng năng 

khiếu, tiềm năng nghệ thuật, hợp đồng lao động của các đơn vị, ảnh hưởng đến chương trình đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của Thành phố). 

- Cơ chế chính sách trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập chưa cụ 

thể, dẫn đến chưa phát huy tốt nguồn lực xã hội hóa, đóng góp vào chỉ tiêu tăng trưởng chung của Thành phố. 

- Những bất cập trong chính sách, chế độ đãi ngộ với diễn viên, nghệ sĩ đã đưa đến những khó khăn trong 

việc tuyển chọn nghệ sĩ, diễn viên có trình độ chuyên môn cao, khó khăn trong vấn đề giữ chân được nghệ sĩ, diễn 

viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm và những nghệ sĩ trẻ có tài năng đặc biệt.  

- Loại hình nghệ thuật truyền thống hát bội, không có trường đào tạo nên phần lớn diễn viên, nhạc công 

không có bằng cấp chuyên môn theo quy định dẫn đến khó khăn trong việc tuyển dụng viên chức. Bên cạnh đó, 

công tác xây dựng đội ngũ nghệ sĩ kế thừa chưa đạt yêu cầu đề ra do nhiều nguyên nhân, trong đó việc giới trẻ 

hiện nay không quan tâm nhiều đến nghệ thuật truyền thống dẫn đến khó khăn trong công tác tuyển sinh, đào tạo… 

cần những giải pháp căn cơ, hiệu quả hơn trong thời gian tới. 
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- Cơ sở vật chất chưa đảm bảo, chưa được đầu tư đúng mức, các rạp hát, địa điểm biểu diễn có sẵn hiện 

xuống cấp không thể khai thác, sử dụng, gây khó khăn trong việc biểu diễn, luyện tập, làm việc. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 

- Duy trì hiệu quả và phát huy các mặt tích cực của  hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực văn học – nghệ 

thuật, đồng thời tạo ra bước đột phá mới, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 

2020, đóng góp tích cực  vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2015 – 2020;  

- Tăng cường các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các ngày lễ lớn trong năm 2020, chào 

mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Hệ thống hóa các hoạt động nghệ thuật trọng năm năm 2020, triển khai công tác thực hiện các công việc 

thường xuyên mang tính kế hoạch cao, quy hoạch tính chất các hoạt động theo mảng công việc cụ thể nhằm tạo ra 

hiệu quả cao đề ra;  

- Duy trì và đặc biệt quan tâm đến công tác phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao trong 

nhân dân, chủ động tham mưu các Đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng và tăng cường số lượng các hoạt động 

nghệ thuật phục vụ, đặc biệt tạo ra những hoạt động mới thu hút đông đảo công chúng và du khách quốc tế; 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình 

ca múa nhạc, sân khấu trên địa bàn thành phố; 

- Tổ chức các hoạt động Văn học Nghệ thuật hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố 

lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và Thành phố năm 

2020 với nhiều nội dung trọng tâm, phong phú; tổ chức Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu 

hướng đến kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và chào 

mừng các sự kiện trọng đại của đất nước; xây dựng kế hoạch đầu tư sáng tác, dàn dựng và quảng bá kịch bản, các 

chương trình, tiết mục…có chất lượng cao, đặc sắc trên các lĩnh vực; tập trung tuyên truyền, quảng bá dòng nhạc 

truyền thống cách mạng, âm nhạc dân tộc, nghệ thuật truyền thống. 

- Tăng cường các giải pháp trong công tác bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của 

dân tộc, đặc biệt là loại hình nghệ thuật đặc trưng Nam bộ (cải lương, đờn ca tài tử, hát bội…), tiếp tục thực hiện 

Kế hoạch Tuyên truyền và quảng bá đối với loại hình nghệ thuật truyền thống tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu 

Trang, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen; phát huy giá trị nghệ thuật các dân 

tộc thiểu số trên địa bàn (Chăm, Hoa, Khơr me…). 

- Tham mưu xây dựng Đề án về chính sách nhằm phát huy các loại hình văn học nghệ thuật trong mục 

tiêu thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2025, tầm nhìn 2030. 

- Tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tiếp thu có chọn lọc 

tinh hoa văn hóa nhân loại, tổ chức các đoàn nghệ thuật của Thành phố đi biểu diễn phục vụ, thông qua hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam và Thành phố đến bè bạn trong khu vực 

và thế giới. 

- Tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức thực hiện các 

chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoại thành, trường trại, nông thôn mới, chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân 

dân, nhất là người dân vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo; tập trung quan tâm công tác phục vụ thiếu nhi thông 



123 

qua việc xây dựng và triển khai các kế hoạch phục vụ thiếu nhi trên địa bàn Thành phố, đưa các loại hình nghệ 

thuật dân tộc vào trường học.  

- Tập trung quan tâm, tháo gỡ những khó khăn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực văn hóa 

nghệ thuật, nâng chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, lực lượng nghệ sĩ, đạo diễn, ca sĩ, diễn 

viên, nhạc công…có chuyên môn giỏi, có tài năng và tâm huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Tập trung nguồn lực đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc xây dựng công trình văn hóa nghệ 

thuật tiêu biểu của Thành phố, hướng tới Kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 

– 30/4/2020). Đầu tư từng bước về cơ sở vật chất cho các đơn vị nghệ thuật, cải tạo sửa chữa rạp Công nhân, rạp 

Kim Châu, Thủ Đô…, triển khai đúng tiến độ các Dự án xây dựng trọng điểm trên lĩnh vực nghệ thuật (Nhà hát 

Giao hưởng -  Nhạc, Vũ kịch, Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ…); đầu tư trang thiết bị, âm thanh ánh sáng, 

nhạc cụ, phương tiện chuyên dụng…cho hoạt động nghệ thuật. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức một số hoạt động Văn hóa nghệ thuật quy mô như Cuộc thi Tài 

năng Diễn viên Sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 

II, Tuần lễ quảng bá nghệ thuật truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chương trình nghệ thuật lớn chào 

mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và của Thành phố năm 2020. 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự ở các đơn vị nghệ thuật, thực hiện công tác quy hoạch và 

luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, theo tinh thần Nghị quyết số 42-

NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số14-CT/TU và Kế hoạch số 53-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. 

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh 

giản biên chế. 

- Phối hợp với quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra việc thực hiện 

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. 

- Đổi mới phương thức thực hiện và nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật đối ngoại, phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác quảng bá, đưa các chương trình nghệ thuật của Thành phố giao lưu, giới thiệu 

nét đặc trưng về văn hóa nghệ thuật của Thành phố, con người Việt Nam với các tỉnh, thành trong nước, khu vực 

và thế giới.    

- Đầu tư cho sáng tác, xây dựng những tác phẩm nghệ thuật, chương trình, tiết mục, vở diễn có giá trị cao 

về tư tưởng và nghệ thuật, có tác dụng định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ sâu sắc; bảo 

tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống bằng nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc tăng cường hoạt động tuyên 

truyền, quảng bá các loại hình nghệ thuật truyền thống thông qua công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông 

nhằm tạo điều kiện tiếp cận khán giả một cách hiệu quả. 

- Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa hoạt động nghệ thuật nhằm khơi gợi tiềm năng, thu hút đầu tư cho lĩnh 

vực nghệ thuật, nhằm tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động nghệ thuật, khuyến khích cá nhân, tổ 

chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật trên cả hai mặt hưởng thụ và sáng tạo.  

- Tăng cường công tác nghiên cứu tham mưu dự báo, định hướng phát triển, giải pháp phối hợp với các 

cơ quan trong công tác quản lý nhà nước  trên lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, ca múa nhạc, 

sân khấu, các cuộc thi người đẹp, người mẫu trên hệ thống mạng viễn thông. Qua đó góp phần hiệu quả trong việc 

giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho đối tượng thanh thiếu niên, công nhân, học sinh. 

- Điều chỉnh các Quyết định thành lập Hội đồng Nghệ thuật, Hội đồng thẩm định phim, Hội đồng thẩm 

định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước. 
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- Tham gia các Liên hoan, hội diễn, các cuộc thi lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật do Cục Nghệ thuật biểu 

diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và các cuộc thi trong nước hoặc quốc tế. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện, bồi dưỡng năng 

khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật – thể dục, thể thao của thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang, ca múa nhạc, sân khấu, các cuộc thi người đẹp, người mẫu… 

Nơi nhận: 

- UBNDTP; 

- Cục Nghệ thuật biểu diễn; 

- BGĐ Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Lưu: VT, PNT (T).  
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