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Tên đề tài luận án: “Kịch nói ở Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ đặc điểm văn hóa Nam Bộ” 
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Người hướng dẫn phụ: TS Mai Mỹ Duyên 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh 

 

Nội dung tóm tắt 

1. Dựa trên các lý thuyết Vùng văn hóa, Lựa chọn duy lý, Tiếp biến văn hóa luận án đã 

làm rõ nguồn gốc và quá trình hình thành, phát triển Kịch nói ở Thành phố Hồ Chí Minh 

(Tp.HCM); trong đó, người Việt vùng đất Nam Bộ với bản chất năng động, cởi mở đã dung 

hợp, lựa chọn, cải tiến, sáng tạo thêm, làm cho kịch nói phát triển nhanh chóng, mang bản sắc 

riêng độc đáo, trở thành “món ăn tinh thần” quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân 

đô thị.   

2. Luận án làm rõ các yếu tố nổi trội, tiêu biểu qua các giai đoạn phát triển của Kịch nói 

ở Tp.HCM (từ khi hình thành đến 1975, từ 1975 đến nay). Đặc biệt, luận án qua mô tả và phân 

tích sâu, đã cho thấy những thành tựu to lớn của Kịch nói từ sau năm 1997 khi chủ trương Xã 

hội hóa (XHH) hoạt động văn hóa của Đảng - Nhà nước triển khai sâu rộng ở các tỉnh Nam Bộ, 

đã được Tp.HCM ứng dụng một cách linh hoạt trong tổ chức và quản lý hoạt động nghệ thuật, 

trong đó có Kịch nói. 

3. Luận án làm rõ được các đặc điểm văn hóa Nam Bộ như: Tính sông nước, Tính dung 

hợp, Tính linh hoạt thể hiện qua các yếu tố cấu thành nghệ thuật Kịch nói (đề tài, chủ đề, mỹ 

thuật, phong cách nghệ thuật…) và qua vai trò của các chủ thể: nghệ sĩ, khán giả, người quản lý 

sân khấu.  

4. Luận án làm rõ việc vận dụng một cách linh hoạt và hài hòa các loại hình văn hóa 

nghệ thuật truyền thống như Hát bội, Cải lương, Đờn ca tử…vào trong các tác phẩm Kịch nói ở 

Tp.HCM, tạo nên những nét riêng độc đáo, vừa có tính giải trí đại chúng vừa có tính giáo dục 

đại chúng so với kịch nói ở miền Bắc. Đây chính là giá trị thiết thực của Kịch nói ở Tp.HCM.  

5. Luận án phân tích, đánh giá được sự tác động, ảnh hưởng từ 2 phía: thuận lợi và bất 

lợi của Kịch nói Tp.HCM. Dựa trên kết quả nghiên cứu có độ tin cậy khoa học, cùng với những 

dự báo về xu hướng phát triển, luận án đưa ra một số khuyến nghị nhằm khẳng định sự quan 

trọng, cần thiết của Kịch nói trên lộ trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Tp.HCM.   

 

Ý kiến người hướng dẫn khoa học 
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