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LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài này là do tôi thực hiện nghiên cứu trên cơ sở hướng
dẫn của giảng viên. Các số liệu, dữ liệu được sử dụng trong luận án là kết quả của
quá trình NCS khảo cứu trực tiếp tại hiện trường nghiên cứu, và thông qua các tài
liệu thứ cấp do một số nhà hát, sân khấu Cải lương ở Tp.HCM cung cấp.
Ngoài một số nội dung được trích dẫn có tính chất đối thoại với các nhà
nghiên cứu đi trước, những kết quả nghiên cứu còn lại chưa được công bố trong
công trình của các tác giả khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những kết quả
nghiên cứu trong luận án này.
Ngày 30 tháng 5 năm 2022
Nghiên cứu sinh

Nguyễn Hồ Phong
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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam là quốc gia có bề dày lịch sử văn hóa hàng nghìn năm. Trong suốt
chiều dài tồn tại và phát triển đó, dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra rất nhiều thể loại
nghệ thuật diễn xướng truyền thống có giá trị như: Ca Trù, Hát Xoan, Dân ca Quan
họ Bắc Ninh, Dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh, Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ, Nghệ
thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ,... Những giá trị văn hóa độc đáo của nghệ thuật diễn
xướng truyền thống của Việt Nam đã được ghi nhận ở phạm vi quốc tế, và xứng
đáng tiếp tục được bảo tồn, phát huy trong môi trường xã hội đương đại. Trong số
nghệ thuật diễn xướng truyền thống đó, Đờn ca Tài tử Nam Bộ đã trở thành “nguồn
cội” cho sự ra đời, phát triển của sân khấu Cải lương vào khoảng đầu thế kỷ XX.
Sau khi ra đời, trong suốt nhiều thập niên đầu của thế kỷ XX, sân khấu Cải lương ở
Nam Bộ dường như không có “đối thủ” để cạnh tranh. Mọi suất diễn Cải lương đều
“ghế thượng hạng có thể thưa, còn hạng ba, hạng cá kèo, hạng đứng có buổi nào mà
không đông nghẹt” [72, tr.188]. Cải lương đã từng bước thay thế loại hình sâu khấu
truyền thống phổ biến lúc bấy giờ là Hát Bội, dần trở thành “món ăn” tinh thần của
đại bộ phận công chúng Nam Bộ và cả nước, và được “xuất khẩu” ra nước ngoài.
Với tư cách là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của Nam Bộ, dù không
phải là nơi “khai sinh”, nhưng Tp.HCM được xem là “Bà đỡ” để sân khấu Cải
lương phát triển mạnh mẽ. Trong những năm 80, Tp.HCM là “thánh địa của Cải
lương” với 17 đoàn. Ngoài ra, các quận, huyện còn có các đoàn Cải lương bán
chuyên và hoạt động hiệu quả. Mỗi suất diễn Cải lương ở Tp.HCM “có độ vài ba
chục ngàn khán giả” [72, tr.273]. Tuy nhiên đến năm 2001, khi bắt đầu hành trình
lập thân, lập nghiệp ở Tp.HCM, NCS đã thấy các suất diễn Cải lương tại nhiều sân
khấu không còn thu hút đông đảo công chúng. Tại các khu nhà trọ mà NCS đã từng
lưu trú, các vở diễn Cải lương được phát sóng trên truyền hình không còn sức hút
mạnh mẽ công chúng so với những chương trình nghệ thuật giải trí khác. Những
điều đó trái ngược với hình ảnh từng đoàn người đông đúc đi xem Cải lương ở các
sân bãi, hay tập trung đông đảo trước màn hình ti vi ở quê nhà vào cuối những năm
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90. Là một người yêu mến sân khấu Cải lương từ tấm bé, NCS thấy nhiều tiếc nuối
thời hoàng kim, và lo lắng cho sự phát triển bền vững trong tương lai của loại hình
sân khấu truyền thống này. Qua nghiên cứu các tư liệu cho thấy thực tế, bắt đầu
cuối những năm 90 của thế kỷ XX, sân khấu Cải lương đối diện với hàng loạt thử
thách như lực lượng sáng tạo nghệ thuật thiếu và yếu, năng lực của đội ngũ quản lý
chưa theo kịp yêu cầu của thời cuộc, cơ sở vật chất phục vụ biểu diễn lạc hậu,
xuống cấp; và đặc biệt là sự suy giảm lượng khán giả.
Trước tương lai không mấy tươi sáng trên, để bảo tồn, phát huy sân khấu Cải
lương, UBND Tp.HCM, Sở VH & TT, và đặc biệt Nhà hát CL THT,... bắt đầu cuộc
hành trình gian nan, căng thẳng và mệt mỏi nhất là “đi tìm lại người xem đã mất”
cho sân khấu Cải lương [106, tr.345]. Nhiều giải pháp đã được triển khai như xây
dựng mới Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (sau đây gọi tắt là Nhà hát CL THT),
tổ chức biểu diễn miễn phí phục vụ công chúng, thực hiện chương trình “Sân khấu
học đường”, “Sân khấu du lịch”, “Rạp Sáng đèn sân khấu hàng tuần”, “Sân khấu
thiếu nhi”; mở các lớp đào tạo diễn viên Cải lương, tổ chức các giải thưởng sân
khấu Cải lương như giải Trần Hữu Trang,... Thế nhưng tương lai của sân khấu Cải
lương ở Tp.HCM vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Lượng khán giả đến với Nhà hát rất
khiêm tốn, nhất là khán giả trẻ. Trước thực trạng đó, với mong muốn tìm ra những
giải pháp góp phần giải quyết vấn đề, NCS chọn đề tài Phát triển khán giả sân khấu
Cải lương tại thành phố Hồ Chí Minh (Nghiên cứu trường hợp Nhà hát Cải lương
Trần Hữu Trang) để làm luận án tiến sĩ, ngành Quản lý văn hóa.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Tìm giải pháp để hạn chế đà suy giảm, từng bước gia tăng số lượt khán giả
đến thụ hưởng nghệ thuật Cải lương tại các sân khấu ở Tp.HCM, trọng tâm là Nhà
hát CL THT.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu, công trình tập trung các nhiệm vụ sau:

3

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận cho quá trình nghiên cứu phát triển khán giả của
sân khấu Cải lương, trọng tâm là Nhà hát CL THT.
- Đánh giá thực trạng phát triển khán giả của Nhà hát CL THT ở các khía cạnh:
+ Nhận diện đặc điểm của công chúng Thành phố, khán giả của Nhà hát;
+ Đánh giá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo tồn,
phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống;
+ Phân tích các nguồn lực, những hoạt động cụ thể của Nhà hát nhằm phát
triển khán giả Cải lương;
- Phân tích những hạn chế và nguyên nhân trong việc phát triển khán giả của
Nhà hát CL THT.
- Phân tích những cơ hội, thách thức để phát triển khán giả sân khấu Cải lương
ở Tp.HCM.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Khán giả sân khấu Cải lương ở Tp.HCM qua nghiên
cứu trường hợp Nhà hát CL THT.
NCS chọn Nhà hát CL THT vì hiện nay ở Tp.HCM, đây là đơn vị tổ chức biểu
diễn Cải lương tập trung nhiều nguồn lực nhất, là đơn vị sự nghiệp công lập duy
nhất chịu trách nhiệm bảo tồn, phát huy sân khấu Cải lương. Đồng thời, để so sánh,
NCS khảo sát một số đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương tư nhân – xã hội hóa như
sân khấu Sen Việt, Chí Linh - Vân Hà và Công ty Green Horizon. Các đơn vị này
được chọn vì giai đoạn 2015 – 2020, đây là những đơn vị thường tổ chức biểu diễn
Cải lương nhất ở Tp.HCM.
- Phạm vi không gian: địa bàn Tp.HCM.
- Phạm vi thời gian
+ Phạm vi thời gian nghiên cứu chung: Từ cuối thập niên 20 của thế kỷ XX
đến thập niên 20 của thế kỷ XXI. Thời gian này tương ứng với quá trình hình thành
và phát triển của sân khấu Cải lương ở Nam Bộ.
+ Phạm vi thời gian thu thập dữ liệu thống kê, khảo sát xã hội học: Từ năm
2015 đến năm 2020. NCS chọn giai đoạn thời gian này để nghiên cứu vì năm 2015
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đánh dấu bước ngoặc mới cho hoạt động của sân khấu Cải lương Tp.HCM khi Nhà
hát CL THT được xây mới chính thức khai trương. Hơn nữa, đây cũng là giai đoạn
mà Thành ủy, UBND Tp.HCM đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo
tồn, phát huy giá trị, bản sắc VH – NT của Thành phố.
4. Câu hỏi nghiên cứu
Trong đề tài này, NCS đặt ra các câu hỏi nghiên cứu sau:
- Tại sao trong những năm gần đây, lượng khán giả đến thưởng thức Cải lương
tại các sân khấu ở Tp.HCM suy giảm mạnh?
- Nhà hát CL THT đã làm gì để giải quyết thực trạng suy giảm khán giả?
- Cần những giải pháp nào để hạn chế đà suy giảm, từng bước gia tăng lượng
khán giả đến thụ hưởng nghệ thuật Cải lương tại các sân khấu ở Tp.HCM, trọng tâm
là Nhà hát CL THT?
5. Giả thuyết nghiên cứu
Với từng câu hỏi nghiên cứu, NCS đặt ra các giả thuyết nghiên cứu sau:
- Sân khấu Cải lương ở Tp.HCM mất dần khán giả vì chất lượng vở diễn giảm
sút; Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương, chính sách phù hợp; thị hiếu nghệ thuật
của công chúng thay đổi.
- Nhà hát CL THT đã thực hiện nhiều hoạt động, giải pháp nhằm phát triển
khán giả, nhưng kết quả không đủ lớn để giải quyết vấn đề suy giảm khán giả.
- Có thể tìm ra những giải pháp để duy trì và phát triển khán giả của nghệ
thuật sân khấu Cải lương qua nghiên cứu trường hợp ở Nhà hát CL THT.
6. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Phương pháp luận
Để lựa chọn phương pháp trong luận án này, NCS sử dụng các lý thuyết: Lý
thuyết sự lựa chọn duy lý; Lý thuyết vốn văn hóa của Bourdieu, P.; Lý thuyết phát
triển thị trường của Ansoff, H. I.. Đồng thời, trong đề tài này, NCS tiếp cận từ các
góc độ khoa học cụ thể sau:
- Góc độ bảo tồn trên cơ sở kế thừa và phát triển: Với góc độ tiếp cận này,
NCS cho rằng sân khấu Cải lương cần có sự đột phá mạnh mẽ, toàn diện và hiện đại
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hơn trong quá trình đổi mới, cải cách những bản sắc, thuộc tính nghệ thuật để đáp
ứng được những nhu cầu công chúng Thành phố hiện nay. Tất nhiên, quá trình đó
phải luôn đảm bảo rằng những giá trị - bản sắc cốt lõi của sân khấu Cải lương
không bị mai một.
- Góc độ quản lý nhà nước về văn hóa: Tiếp cận từ góc độ này, quan tâm đến
các vấn đề liên quan đến chủ thể quản lý hoạt động biểu diễn Cải lương là Sở VH &
TT, Nhà hát CL THT; công cụ quản lý là hệ thống các văn bản pháp quy liên quan
đến công tác bảo tồn, phát huy, phát triển sân khấu Cải lương; phương pháp – mô
hình quản lý hiện hành là: từ trên xuống (từ cơ quan chủ quản xuống đơn vị sự
nghiệp nghệ thuật Cải lương).
- Góc độ vùng văn hóa: Góc độ tiếp cận này sẽ giúp NCS nhận diện được
những đặc điểm của công chúng Tp.HCM, khả năng phát triển của sân khấu Cải
lương trong tương quan với những đặc điểm về vùng văn hóa Đông Nam Bộ.
- Góc độ kinh tế văn hóa: Với góc độ tiếp cận này, NCS xem các chương trình
biểu diễn Cải lương vừa là một dạng dịch vụ văn hóa công, vừa là dạng hàng hóa
văn hóa, có khả năng tạo nguồn thu tài chính cho Nhà hát CL THT.
- Góc độ tiếp cận liên ngành: Tính liên ngành được thể hiện thông qua việc
NCS sử dụng cơ sở lý luận của các ngành tâm lý học, kinh tế học, nghệ thuật học,
văn hóa học để làm nền tảng cho quá trình phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp
trong vấn đề phát triển khán giả sân khấu Cải lương tại địa bàn nghiên cứu.
6.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
6.2.1. Phương pháp định lượng
- Định lượng bằng khảo sát phiếu xã hội học
Độ lớn của mẫu: 1.131 người, cơ cấu thành các nhóm đối tượng sau:
+ Nhóm khán giả thích Cải lương: 301 người, gồm: 100 khán giả xem các vở
diễn có bán vé, 100 khán giả trong chương trình Rạp sáng đèn sân khấu hàng tuần.
Để chọn được nhóm khán giả này, NCS sử dụng hai phương án chính: một là nhờ
các nghệ sĩ Cải lương giới thiệu những khán giả “trung thành” của họ; hai là thông
qua việc đăng ký lấy vé mời các vở diễn Cải lương mà NCS công bố trên các trang
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cá nhân như facebook, zalo từ năm 2017 đến 2020. Đối với 101 khán giả ở khu vực
cơ sở, NCS nhờ sự hỗ trợ, giới thiệu của cán bộ văn hóa ở địa phương – nơi mà
Đoàn nghệ sĩ của Nhà hát CL THT xuống diễn phục vụ.
+ Nhóm công chúng không thích Cải lương: 234 phiếu, gồm: 100 sinh viên,
50 học sinh, 84 nhân viên văn phòng, giảng viên, công nhân,… Để chọn được nhóm
công chúng này, NCS trực tiếp phỏng vấn để chọn lọc. Thông qua phỏng vấn ban
đầu, những ai “thích Cải lương” sẽ không được chọn để thực hiện khảo sát.
+ Các nhóm mẫu khác được khảo sát gồm: 65 viên chức Nhà hát CL THT
(đánh giá về thu nhập), 53 SV Đại học Văn hóa (đánh giá website của Nhà hát); 77
HS (đánh giá chương trình “Sân khấu học đường”); 56 HS (đánh giá chương trình
sân khấu phục vụ thiếu nhi); 345 SV cho biết về thái độ với sân khấu Cải lương.
Để thực hiện khảo sát định lượng, NCS chọn: 07 suất diễn có bán vé (Nhà hát
CL THT), 15 suất diễn theo Kế hoạch Rạp sáng đèn sân khấu hàng tuần (Nhà hát
CL THT), 05 suất diễn bán vé của sân khấu Chí Linh – Vân Hà (tại Rạp Hưng
Đạo); 13 suất diễn phục vụ cơ sở, 03 suất diễn phục vụ thiếu nhi (Nhà hát CL THT),
03 suất diễn chương trình Sân khấu học đường (Nhà hát CL THT); 10 suất diễn của
sân khấu Sen Việt, 02 suất diễn của Công ty Green Horizon (Nhà hát Bến Thành).
- Định lượng bằng thống kê
Đó là các số liệu thống kê từ Nhà hát CL THT về các vấn đề: mức đầu tư tài
chính, suất diễn, vở diễn, nhân lực, khán giả, đào tạo, truyền thông marketing,...
Nguồn tiếp cận các dữ liệu thống kê gồm: Từ các báo cáo hoạt động trong các năm
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 của Nhà hát CL THT, NCS tự thống kê qua các đợt
khảo sát trực tiếp tại hiện trường.
6.2.2. Phương pháp nghiên cứu định tính
NCS dùng 02 hình thức: Phỏng vấn sâu và phỏng vấn nhanh. Để tiến hành
phòng vấn sâu, NCS soạn sẵn những câu hỏi có tính chất định hướng nội dung để
thực hiện phỏng vấn. Đồng thời, trong một số tình huống thuận lợi tại hiện trường
nghiên cứu, NCS sử dụng hình thức phỏng vấn nhanh những người cần phỏng vấn
từ 01 đến 02 câu hỏi (Danh sách phỏng vấn đã được mã hóa).
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Tổng số người được chọn để phỏng vấn 45 người, được phân bố như sau:
Chuyên gia nghiên cứu: 04 người; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo nhà hát, sân khấu:
03 người; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa: 01 người; tác giả, đạo diễn sân khấu:
04 người; diễn viên Cải lương: 02 người; khán giả thích Cải lương: 19 người; khán
giả không thích Cải lương: 09 người; viên chức Nhà hát CL THT: 01 người; viên
chức quản lý thiết chế văn hóa cấp quận/huyện: 01 người; lãnh đạo doanh nghiệp du
lịch: 01 người; giáo viên: 01 người.
6.2.3. Phương pháp so sánh
Phương pháp này được sử dụng gồm:
- So sánh lịch đại các dữ liệu về phát triển khán giả sân khấu Cải lương ở phía
Nam qua các giai đoạn, trọng tâm là từ năm 2016 đến 2020.
- So sánh đồng đại các dữ liệu về phát triển khán giả của Nhà hát Cải lương
Trần Hữu Trang với một số sân khấu tư nhân, xã hội hóa là Chí Linh – Vân Hà, Sen
Việt, Công ty Green Horizon.
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
7.1. Ý nghĩa khoa học
Ở một chừng mực nhất định, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần xây
dựng nền tảng cơ sở lý luận trong việc phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp để
hạn chế đà suy giảm, từng bước gia tăng lượng khán giả của nghệ thuật sân khấu
truyền thống nói chung, sân khấu Cải lương nói riêng. Bên cạnh đó, kết quả nghiên
cứu cũng góp phần kiểm chứng các lý thuyết nghiên cứu được sử dụng.
7.2. Ý nghĩa thực tiễn
Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Trực tiếp là Sở VH & TT, gián tiếp là UB
ND Tp.HCM, kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm cơ sở khoa học cho việc
điều chỉnh, ban hành, thực hiện các chủ trương, chính sách phù hợp, kịp thời hơn để
tạo động lực pháp lý cho hoạt động bảo tồn, phát huy, phát triển các loại hình nghệ
thuật sân khấu truyền thống như Cải lương.
Đối với các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương, trọng tâm là Nhà hát CL THT:
Ở những mức độ khác nhau, đơn vị này có thể sử dụng những kết quả nghiên cứu
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để nâng cao chất lượng nguồn lực, thúc đẩy các hoạt động phát triển khán giả hiệu
quả hơn. Bên cạnh đó, các giải pháp mà NCS đề xuất cũng có thể giúp Nhà hát từng
bước nâng cao lợi thế cạnh tranh so với các loại hình nghệ thuật, giải trí khác.
Đối với các cơ sở đào tạo về VH – NT: Kết quả nghiên cứu có thể được dùng
làm tư liệu tham khảo trong quá trình đào tạo ở những mức độ khác nhau.
8. Bố cục của luận án
Ngoài phần Mở đầu (8 trang), Kết luận (5 trang), Tài liệu tham khảo (15
trang) và Phụ lục (123 trang), nội dung của luận án gồm 3 chương, cụ thể:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển khán
giả cho sân khấu Cải lương (35 trang).
Chương 2: Thực trạng phát triển khán giả ở Nhà hát Cải lương Trần Hữu
Trang (60 trang).
Chương 3: Cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển khán giả cho Nhà hát Cải
lương Trần Hữu Trang (51 trang).
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Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
VỀ PHÁT TRIỂN KHÁN GIẢ CHO SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Tổng quan tình hình nghiên cứu là nhiệm vụ cần thiết của mỗi công trình khoa
học. Qua đó, tác giả công trình nhận diện, đánh giá được những kết quả đã nghiên
cứu, những khoảng trống chưa nghiên cứu của các công trình đi trước liên quan đến
đề tài này. Chúng tôi chia thành các nhóm theo vấn đề nghiên cứu ngoài nước, trong
nước và theo trình tự thời gian.
1.1.1. Nhóm công trình viết về khán giả nghệ thuật
- Nhóm công trình nước ngoài
Năm 1993, nhóm tác giả David, T. và Glenn, A.W đã công bố công trình như
The economics of the performing arts (Kinh tế học về nghệ thuật biểu diễn). Trong
công trình này, các tác giả đã phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển của NTBD
và các lý thuyết kinh tế học văn hóa, một số kinh nghiệm và quan điểm về chính
sách với việc phát triển NTBD. Trong đó, việc phát triển khán giả (công chúng)
được các tác giả đặc biệt lưu tâm [164].
Năm 1998, tác giả Close, H. và Dovovan, R. xuất bản cuốn Who is my maket?
Aguide to researching audience and visitors in the arts (Ai là thị trường của tôi?
Hướng dẫn nghiên cứu khán giả và du khách trong các tổ chức nghệ thuật). Công
trình này cung cấp các giải pháp xây dựng phương pháp nghiên cứu khán giả của
các tổ chức VH – NT. Công trình này cung cấp những nội dung hữu ích với NCS là
những phân tích sự cần thiết và nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu khán giả nghệ
thuật; cách thức chọn một nghiên cứu thị trường tốt; cách xác định nguồn lực bên
trong và bên ngoài của tổ chức trong nghiên cứu khán giả. Hệ thống tri thức trên đã
bổ túc những khiếm khuyết về cách thức, phương pháp chọn mẫu, xây dựng bảng
hỏi, cũng như việc triển khai khảo sát định lượng, phỏng vấn sâu những chủ thể liên
quan đến phát triển khán giả cho sân khấu Cải lương ở Tp.HCM [161].
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Năm 2001, nhà nghiên cứu David, T. xuất bản cuốn Economics and culture
(Kinh tế và văn hóa). Bên cạnh nhấn mạnh đến những giá trị vô hình, không mang
tính trao đổi như giá trị tinh thần, biểu tượng, tác giả còn phân tích sâu tính hàng
hóa của các sản phẩm VH - NT. Trong đó, tác giả nhấn mạnh rằng công chúng
(khán giả, khách hàng) là một thành tố không thể thiếu trong cấu trúc, hệ thống của
một ngành kinh tế văn hóa [165].
Năm 2005, Arts Victoria và The Australia Council phối hợp xuất bản cuốn
Audience research made easy (Nghiên cứu khán giả là việc dễ dàng). Cấu trúc công
trình gồm 03 chương với những nội dung như: cách xác định vấn đề, đối tượng,
mẫu nghiên cứu; cách thu thập thông tin trong nghiên cứu định lượng và định tính;
cách phân tích kết quả nghiên cứu qua bảng khảo sát và phỏng vấn sâu; những yêu
cầu cần có để rút ra kết luận chính xác [160]. Đối với NCS, tài liệu này đã góp phần
quan trọng vào quá trình thực hiện các phương pháp nghiên cứu định lượng, định
tính, từ đó góp phần làm rõ được các kết quả nghiên cứu của công trình.
Năm 2007, giám đốc điều hành nhà hát nổi tiếng David, M.C. đã công bố công
trình Theatre management: Producing and managing the performing arts (Quản lý
nhà hát: Sản xuất và quản lý nghệ thuật biểu diễn). Công trình cho thấy các góc độ
tiếp cận mới khi nghiên cứu quản lý NTBD. Trong đó, tác giả phân tích các vấn đề
cốt lõi trong quản lý, phát triển NTBD như: nhân lực, tài chính, quan hệ công
chúng; tính sáng tạo; vấn đề gây quỹ, tiếp thị, quảng cáo… Đặc biệt, tác giả phân
tích mối quan hệ giữa sản xuất sản phẩm nghệ thuật với nhu cầu của khách hàng,
vấn đề phát triển khán giả nghệ thuật [163]. Đây là một tài liệu tham khảo không
thể thiếu cho tất cả những ai làm công tác quản lý nghệ thuật, những nhà nghiên cứu
phát triển khán giả cho NTBD.
Năm 2011, công trình Nghiên cứu văn hóa: Lý thuyết và thực hành của nhà
nghiên cứu Barker, C. được xuất bản đã có những đóng góp rất quan trọng cả lý
luận và thực tiễn cho những nhà nghiên cứu văn hóa ở Việt Nam và thế giới. Với 14
chương, tác giả công trình đã cung cấp hệ thống tri thức vô cùng quan trọng như:
những khái niệm chính trong nghiên cứu văn hóa, những vấn đề về văn hóa và hệ tư
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tưởng khái niệm cơ bản; sinh học và văn hóa: những vấn đề về thuyết giản hóa luận
và tính phức tạp, chủ nghĩa hậu hiện đại; các vấn đề về tính chủ thể và bản sắc, tính
sắc tộc, chủng tộc và dân tộc;… Trong công trình này, vấn đề khán giả được tác giả
đề cập đến trong chương 10 với các vấn đề trọng tâm “truyền hình, văn bản và khán
giả”. Đặc biệt, tác giả công trình đã đưa ra mô hình “khán giả tích cực”. Theo mô
hình này, “khán giả được quan niệm như những nhà sản xuất ý nghĩa tích cực và có
hiểu biết chứ không phải là sản phẩm của một văn bản đã được cấu trúc” [10,
tr.452]. Liên đới quan niệm khán giả tích cực của Chris Barker với vấn đề nghiên
cứu về phát triển khán giả của sân khấu Cải lương, NCS muốn nhấn mạnh đến
những đóng góp rất quan trọng của khán giả trong quá trình sáng tạo nghệ thuật của
sân khấu Cải lương. Chính sự tương tác một cách có chủ đích của khán giả trước –
trong và sau quá trình thụ hưởng vở diễn sẽ tạo ra những động lực to lớn để những
người làm sân khấu Cải lương tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.
Năm 2014, Fanizza, S.D. đã xuất bản cuốn The how of Audience Development
for the Arts: Learn the basics, create your plan (Cách phát triển khán giả cho nghệ
thuật: tìm hiểu kiến thức cơ bản, lập kế hoạch của bạn). Với những kinh nghiệm
nghề nghiệp trong hơn 25 năm, trong công trình này, Fanizza, S.D. đã cung cấp cho
người đọc những kiến thức nền tảng về tiếp thị, bán hàng, quan hệ công chúng, dịch
vụ khách hàng trong lĩnh vực VH – NT. Đặc biệt, công trình cung cấp cho những ai
quan tâm về cách thức xây dựng kế hoạch và phát triển khán giả cho NTBD [167].
Năm 2021, Hadley, S. đã xuất bản cuốn Audience development and cultural
policy (Chính sách phát triển khán giả và văn hóa). Nội dung cuốn sách tập trung
phân tích mối quan hệ giữa phát triển khán giả với chính sách văn hóa của nhà
nước. Ngoài ra, Hadley, S. cũng đưa ra những cách thức phát triển khán giả có tính
chất đột phá trong mối tương quan với quan điểm dân chủ hóa văn hóa và vấn đề thị
trường VH – NT. Ông nhấn mạnh rằng phát triển khán giả cần được xem như một
chức năng tư tưởng của chính sách văn hóa ở cấp độ quốc gia, có liên quan mật
thiết với quá trình xác định giá trị, phát triển giá trị và cung cấp giá trị VH – NT đến
công chúng. Với những đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn, công trình của
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Hadley, S. thực sự là một tài liệu quý giá cho NCS trong quá trình thực hiện công
trình của mình [168].
- Nhóm công trình trong nước
Năm 1983, nhà nghiên cứu Đức Kôn công bố bản dịch từ công trình của nhóm
tác giả Lêchxâyép, A. và Dimditriépski, V. Kịch mục và khán giả. Công trình cho
thấy mối quan hệ khăng khít giữa kịch mục của một nhà hát với thị hiếu nghệ thuật
của công chúng. Tác giả cho rằng, dựa vào danh mục vở diễn của nhà hát có thể
thấy được quy luật cung - cầu của sân khấu và khán giả, hiểu được quy luật tâm lý
của một tầng lớp khán giả nào đó [61]. Cũng tác giả này, năm 1986, ông xuất bản
công trình Sân khấu: phê bình, tiểu luận (Tập 1). Trong công trình này, nhà nghiên
cứu Đức Kôn nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa trình độ thưởng thức nghệ thuật của
công chúng với sự phát triển của sân khấu. Đồng thời, tác giả cũng cho rằng để thu
hút khán giả, sân khấu phải sáng tạo nhiều tác phẩm vừa thỏa mãn nhu cầu giải trí,
vừa có tác dụng giáo dục, phù hợp với tâm lý, trình độ của khán giả [57].
Năm 1993, tác giả Nguyễn Phan Thọ xuất bản cuốn Xã hội học sân khấu.
Theo tác giả, công chúng đến với nghệ thuật bằng trí tuệ, tình cảm, và theo cơ chế
tâm lý “chiếu hình – đồng nhất”. Đó là quá trình nội tâm hóa một số đối tượng của
thế giới bên ngoài của công chúng, hay còn gọi là hiện tượng “nhập tâm”. Ở một
khía cạnh xã hội, tác giả cho rằng không thể lý giải một cách đầy đủ các cơ chế thụ
cảm nghệ thuật sân khấu bằng các quy luật tâm lý cá nhân bởi thụ cảm nghệ thuật
sân khấu cũng là một hiện tượng xã hội. Dù công chúng tiêu dùng nghệ thuật một
mình hay với người khác, thì họ vẫn có nhu cầu là chia sẻ những ấn tượng mà mình
thu được với người khác và ngược lại, họ cũng chịu ảnh hưởng của những cảm xúc
của người khác. Trong thụ cảm nghệ thuật sân khấu, môi trường xã hội dưới dạng
nhóm rất quan trọng. Vì vậy mới có hiện tượng, những người thích coi Cải lương
thường hình thành một nhóm, thường rủ nhau đi xem [126].
Năm 2002, công trình Sân khấu truyền thống – Từ chức năng giáo huấn đạo
đức của nhà nghiên cứu Tất Thắng được xuất bản. Cuốn sách có 15 chương, phân
thành 03 phần. Trong đó, các chương I, II, III, IV, tác giả phân tích sâu mối quan hệ
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- tính tương tác giữa sân khấu với sự hình thành nhân cách, giáo huấn đạo đức đối
với công chúng sân khấu. Tác giả viết “sáng tạo và tiếp nhận với số lượng người
tiếp nhận đông đảo – đã khiến cho sân khấu có tác động trực tiếp tại chỗ mà mạnh
mẽ tới người xem, đông đảo người xem” [122, tr.28-29].
Năm 2004, tác giả Trần Trọng Đăng Đàn xuất bản cuốn Nghệ thuật sân khấu
với đời sống văn hóa – sân khấu Việt Nam cho đến đầu thế kỷ XXI. Trong công
trình này, nhà biên kịch Nguyễn Xuân Phong nhận định: vào giai đoạn cuối thập
niên 90, khán giả sân khấu Việt Nam như những người đang đói mà những vở diễn
hiện nay hầu hết chỉ làm cho họ tạm no, nhưng họ chưa có được bữa ăn ngon, nếu
không muốn nói là chất lượng bữa ăn không đủ dinh dưỡng và tiêu chuẩn vệ sinh
kém. Ông cho rằng nếu sân khấu cứ theo cái đà hoạt động sân khấu thị trường thì sẽ
chẳng bao giờ ổn định và dĩ nhiên là sẽ không thể nào bước ra khỏi sự sa lầy, lần
quẫn này [30, tr.765]. Từ những thực tiễn đó, đạo diễn Trần Minh Ngọc cho rằng để
kéo khán giả đến sân khấu, cần xây dựng một vài trung tâm văn hóa – sân khấu lớn;
nâng cao chất lượng công tác quản lý, tăng cường đầu tư, tổ chức xuất bản tác phẩm
sân khấu; nâng cao chất lượng đào tạo,… xây dựng giáo trình chuẩn mực phục vụ
công tác giảng dạy cho ngành sân khấu, đào tạo diễn viên, đạo diễn [30, tr.717].
Năm 2006, trong bài “Cần nghiên cứu giải quyết những vấn đề lý luận để phát
triển kịch hát dân tộc”, tác giả Trần Đình Ngôn nhận định: Ngày nay, công chúng
đã mất nếp thưởng thức những tinh hoa nghệ thuật, không cảm thụ được những cái
hay, cái đẹp tinh tế; cái hài mang tính triết lý sâu xa trong các tác phẩm nghệ thuật.
Tác giả cho rằng khán giả muốn thưởng thức được các loại hình nghệ thuật sân
khấu truyền thống phải hiểu biết về loại hình đó; phải có bản sắc dân tộc trong tâm
hồn và phải thật sự nhàn tâm khi đi xem diễn. Đối với tác phẩm sân khấu, để thu hút
công chúng, phải giải quyết những vấn đề bức xúc của cuộc sống; chuyển tải thông
tin và thỏa mãn nhu cầu giải trí [86].
Năm 2006, nhà nghiên cứu Lê Thị Hoài Phương xuất bản cuốn Sân khấu –
nghề & nghiệp. Trong đó, tác giả nhấn mạnh cái đích cuối cùng của sân khấu là
khán giả, nhưng không coi “thượng đế” là trên hết. Đồng thời, tác giả cho rằng để
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sân khấu thu hút được người xem, những người làm sân khấu phải quan tâm đến thị
hiếu của khán giả. Tác giả nêu quan điểm: bao giờ thừa nhận rằng tất cả mọi người
đều có nhu cầu sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật như cần không khí để thở, cần cơm ăn,
áo mặc, thì lúc đó chúng ta sẽ quan tâm đúng mức đến việc giáo dục và bồi dưỡng
thẩm mỹ nghệ thuật cho quần chúng rộng rãi [91]. Cũng năm này, với bài “Quản lý
nhà hát – một ngành kinh tế đặc thù trong cơ chế kinh tế thị trường”, tác giả Hoài
Phương nhấn mạnh rằng để vận hành nhà hát theo cơ chế thị trường, mỗi nhà hát
cần thiết lập “kiềng ba chân” gồm: Phòng Marketing, Phòng Phát triển tài chính,
Phòng Giáo dục nghệ thuật. Các Phòng này đều có mối quan hệ mật thiết với nhau
trong việc phát triển khán giả cho nhà hát [92].
Năm 2013, tác giả Phạm Bích Huyền công bố bài viết “Giáo dục nghệ thuật và
đơn vị nghệ thuật biểu diễn” trên tạp chí Văn hóa – Nghệ thuật. Trong bài viết, bên
cạnh bàn đến nhiều vấn đề khác nhau, tác giả còn nhấn mạnh đến vai trò của hoạt
động giáo dục nghệ thuật với việc phát triển khán giả thông qua việc cung cấp công
cụ hữu hiệu giúp các đơn vị nghệ thuật tiếp cận và thu hút công chúng. Đồng thời,
giáo dục nghệ thuật có thể duy trì khán giả hiện tại, phát triển khán giả tương lai
cho đơn vị nghệ thuật. Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục nghệ thuật có thể duy trì và
phát triển mối quan hệ gắn bó giữa khán giả và đơn vị nghệ thuật thông qua việc
tăng cường hiểu biết về nhu cầu và hoạt động của mỗi bên. Mặt khác, giáo dục nghệ
thuật có thể tạo ra nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trong công chúng, nâng cao hiểu
biết, khơi gợi mối quan tâm, hứng thú về nghệ thuật, từ đó thúc đẩy nhu cầu tham
dự nghệ thuật của khán giả [54].
Năm 2015, tác giả Nguyễn Thị Kim Liên đã công bố công trình Công nghiệp
văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay: Qua khảo sát một số lĩnh vực nghệ
thuật biểu diễn. Từ kết quả nghiên cứu lĩnh vực âm nhạc, múa và kịch nói, tác giả
kết luận các sản phẩm nghệ thuật của các lĩnh vực này chỉ mới đáp ứng được nhu
cầu của một bộ phận nhỏ công chúng Thành phố; các phân khúc công chúng bị
phân hóa rất sâu sắc, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đặc biệt, tác giả cho rằng các
các lĩnh vực NTBD của Thành phố thiếu định hướng cụ thể để phát triển bền vững,
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các chủ thể chưa có những cách thức truyền thông, quáng bá hiệu quả để thu hút
công chúng. Đây cũng là những điểm hạn chế trong việc phát triển khán giả của sân
khấu Cải lương ở Tp.HCM hiện nay [60].
Năm 2021, trong bài viết “Để phát triển thị trường nghệ thuật Việt Nam: Một
vài nhận thức và cách tiếp cận”, liên quan đến sự tương tác giữa khán giả và vấn đề
phát triển của thị trường nghệ thuật Việt Nam hiện nay, tác giả Đỗ Thị Thanh Thuỷ
cho rằng công nghệ không chỉ hỗ trợ quá trình tương tác giữa bên cung và bên cầu
(khán giả/công chúng), mà còn giúp việc thụ hưởng các sản phẩm văn hóa, nghệ
thuật trực tiếp có xu hướng phân cấp nhiều hơn. Nhờ có công nghệ mà công chúng
có thể tham gia vào quá trình sáng tạo, định hình sản phẩm bằng các phản hồi và
tương tác của họ với nhà sản xuất, sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, tác giả bài viết
cũng thừa nhận rằng các sản phẩm văn hóa – nghệ thuật của Việt Nam hiện nay
chưa cạnh tranh được so với các sản phẩm văn hóa ngoại nhập. Do đó, muốn văn
hóa – nghệ thuật Việt Nam có sự phát triển bền vững trong tương lai, tác giả đặt vấn
đề nhà nước cần có chính sách quản lý hữu hiệu, linh hoạt và hiệu quả để có thể thu
hút các nguồn lực của xã hội, bên cạnh nguồn đầu tư từ nhà nước để nâng cao chất
lượng các sản phẩm văn hóa – nghệ thuật của Việt Nam [7, tr.234-247].
Cũng trong năm 2021, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng có bài “Thị trường văn
hóa, nghệ thuật” tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Bài viết đã thể hiện nhiều quan
điểm phản biện tích cực, thực tế về thị trường văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam
trong những năm qua. Nhà phê bình cho rằng nhiều bộ phim, các đoàn kịch không
có khán giả, ngay cả khi biểu diễn miễn phí, khiến chúng không vào được thị
trường. Theo tác giả, một trong những nguyên nhân đó là vì Việt Nam chưa hình
thành một thị trường văn hóa – nghệ thuật đúng nghĩa. Nên các tổ chức cung cấp
sản phẩm văn hóa cho công chúng thiếu động lực để phát triển. Từ quan điểm nhìn
nhận này, tác giả bài viết cho rằng cần hình thành thiết chế lao động nghệ thuật
chuyên nghiệp, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp như là một hoạt động bắt buộc đối
với các công ty kinh doanh; đưa ngành quản trị kinh doanh nghệ thuật vào chương
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trình của một vài trường đại học. Xây dựng luật kinh doanh nghệ thuật và bảo vệ
bản quyền cho từng ngành nghệ thuật cụ thể [7, tr.248-254].
Tóm lại, với những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về khán giả
nghệ thuật mà NCS tiếp cận được, có thể rút ra một số vấn đề chung như sau:
Thứ nhất, các nhà khoa học đều thừa nhận mối quan hệ biện chứng giữa khả
năng về sự phát triển của sân khấu và khán giả. Sân khấu vì khán giả mà tồn tại và
phát triển; và ngược lại, khán giả cũng nhờ sân khấu mà ngày càng được hoàn thiện
bản thân hơn, đời sống tinh thần của khán giả ngày càng phong phú hơn. Tuy nhiên,
từ sau ngày đất nước cải cách kinh tế theo hướng thị trường, khán giả sân khấu
truyền thống ngày càng suy giảm.
Thứ hai, nghiên cứu khán giả của nghệ thuật nói chung, sân khấu nói riêng cần
được xem là hoạt động không thể tách rời trong quá trình vận hành, phát triển của
hệ thống nhà hát, rạp hát trong môi trường kinh tế thị trường. Song hành với nghiên
cứu khán giả thì đào tạo, phát triển khán giả, truyền thông quảng bá là rất cần thiết
để đảm bảo sự phát triển bền vững của nghệ thuật sân khấu.
Thứ ba, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh việc đáp ứng nhu cầu của khán giả là
điều kiện để sân khấu tồn tại. Tuy nhiên, nhu cầu của khán giả luôn biến động và
gắn với sự cạnh tranh giữa sân khấu truyền thống và các loại hình nghệ thuật đương
đại. Trong mối tương quan đó, sân khấu truyền thống cần cải cách, tăng cường đầu
tư các nguồn lực trên cơ sở khoa học đáng tin cậy để vừa đáp ứng được nhu cầu của
công chúng, vừa không đánh mất những giá trị cốt lõi của nghệ thuật sân khấu.
Từ những tạm kết trên, liên đới đến luận án, NCS rút ra một số nhận định sau:
- Sân khấu Cải lương nói chung, Nhà hát CL THT nói riêng muốn tiếp tục tồn
tại, phát triển, không còn cách nào khác là phải tìm được những giải pháp phù hợp
để giữ chân khán giả hiện có, phát triển khán giả tương lai.
- Các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương ở Tp.HCM, trọng tâm là Nhà hát CL
THT cần nghiên cứu khán giả để nhận diện nhu cầu của họ. Đồng thời, quá trình
sáng tạo, cải tiến Cải lương theo nhu cầu khán giả phải đảm bảo giữ được những
chức năng nói chung của sân khấu, và những giá trị giàu bản sắc.
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- Để cạnh tranh trên thị trường VH - NT, các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải
lương, trong đó có Nhà hát CL THT cần không ngừng cải tiến, đổi mới làm hấp dẫn
hơn các chương trình biểu diễn.
1.1.2. Nhóm công trình viết về khán giả sân khấu Cải lương
Với lịch sử hơn 100 năm, sự thăng – trầm của sân khấu Cải lương đã thu hút
nhiều nhà nghiên cứu trong nước quan tâm. Qua khảo cứu bước đầu, tính đến cuối
năm 2020, NCS tiếp cận hơn 100 tài liệu viết về sân khấu Cải lương ở các dạng bài
tạp chí, tham luận tại các hội thảo, luận văn, đề tài khoa học, sách chuyên khảo, hồi
ký... Trong đó, rất nhiều công trình đề cập đến vấn đề khán giả của sân khấu Cải
lương ở những khía cạnh khác nhau. Cụ thể:
- Nhóm công trình khai thác khía cạnh nhu cầu của khán giả Cải lương
Đầu tiên có thể kể đến cuốn Nghệ thuật sân khấu với đời sống văn hóa – sân
khấu Việt Nam cho đến đầu thế kỷ XXI, xuất bản năm 2004, của tác giả Trần Trọng
Đăng Đàn. Công trình này đã dẫn lại ý kiến của nhiều nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên
về thực trạng sân khấu Việt Nam nói chung, trong đó có Cải lương. Trong đó, nhận
định về nhu cầu của khán giả Cải lương trong giai đoạn sau năm 1986, cố NSND
Minh Phụng cho rằng tuy cải lương trên đà xuống dốc, nhưng khán giả nói chung
đều vẫn rất mến thương nghệ thuật cải lương và bà con rất mong có được những sân
khấu biểu diễn nghệ thuật Cải lương thật hay để thưởng thức [30, tr.770].
Năm 2007, nhóm tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc và Đỗ Hương đã xuất bản
công trình Sân khấu Cải lương ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách là sự tổng
hợp những bài viết của chính nhóm tác giả và một số nhà báo, nghệ sĩ Cải lương.
Về nhu cầu của khán giả Cải lương, nhóm tác giả cho rằng: nội dung soạn phẩm
phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của quảng đại quần chúng là yếu tố cơ bản,
quyết định sự thu hút đông đảo của khán giả đối với sân khấu cải lương [72, tr.188].
Đồng thời theo lời của nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển, “Cải lương có cái sứ
mạng cao cả, phô diễn lên sự thật của xã hội và gieo rắc tinh thần đấu tranh của dân
tộc. Do đó cải lương đáp ứng được yêu cầu tình cảm và thẩm mỹ của quần chúng.
Điều đó cũng có nghĩa cải lương ra đời là một cuộc cách mạng sân khấu, thật sai
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lầm nếu loại bỏ nó” [Dẫn theo 72, tr.109]. Cũng theo nhóm tác giả, đặc trưng tình
cảm của người dân Việt Nam là phân minh, dứt khóat và thích những cái kết có hậu
trong các vở Cải lương. Vì vậy, nếu một vở diễn có đoạn kết vô hậu, tình cảm giải
quyết chưa được phân minh, hoặc kết thúc theo kiểu buông lửng, mặc khán giả hiểu
sao cũng được thì soạn phẩm đó bảo đảm sẽ mất dần khán giả [72, tr.189-190].
Trong công trình Sân khấu cải lương Bắc trong tiếp biến văn hóa được công
bố năm 2012, tác giả Trần Thị Minh Thu cho biết “Do quá chú ý đến “thượng đế khán giả”, nên sân khấu Cải lương Bắc đã bộc lộ sự thiếu hụt các tác phẩm có tầm
vóc, mang hơi thở của thời đại” [127]. Năm 2017, tác giả Nguyễn Thị Trúc Bạch
công bố kết quả nghiên cứu “Nghệ thuật Cải lương Nam Bộ: Nhìn từ sự vận động
và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh đương đại”. Qua khảo sát 440
phiếu bao gồm nhiều đối tượng khác nhau ở Tp.HCM, Trúc Bạch kết luận: tỷ lệ yêu
thích sân khấu Cải lương không nhiều; khán giả muốn tìm lại hình ảnh những diễn
viên mà họ yêu thích ở thập niên 60, 70 của thế kỷ trước bởi diễn viên trẻ hiện nay
chưa thu hút được khán giả [3]. Từ kết quả khảo sát 1.000 sinh viên khu vực
Tp.HCM, công trình Nghệ thuật Cải lương tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối
cảnh hiện nay của tác giả Hoàng Sơn Giang công bố năm 2018 cũng cho thấy chỉ có
9,3% sinh viên thường xuyên xem Cải lương [3]. Đồng quan điểm, trong công trình
“Thực trạng về các vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị của nghệ thuật Cải lương
trong bối cảnh xã hội hiện nay” được công bố năm 2018, tác giả Thanh Hiệp viết:
nghệ thuật Cải lương đã không tìm được những điều công chúng trẻ cần và họ
không đến rạp, không tìm hiểu để có được sự đồng cảm, bởi họ chẳng nhận được
điều gì từ những trích đoạn Cải lương được xem [89, tr.178-183].
- Nhóm công trình đánh giá thực trạng khán giả và nguyên nhân suy giảm
khán giả của sân khấu Cải lương
Trong cuốn 23 năm cuối của 300 năm Văn hóa nghệ thuật Sài Gòn – Thành
phố Hồ Chí Minh (1998), tác giả Trần Trọng Đăng Đàn cho biết ở Tp.HCM, nếu
năm 1984, tỷ lệ người dân đi xem Cải lương chiếm khoảng 70% - 85% trong tổng
số 11.5 triệu lượt người xem sân khấu chuyên nghiệp, thì đến năm 1995, chỉ còn
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37,96% người thích Cải lương. Tác giả cảnh báo tình trạng “già hóa” khán giả thích
nghệ thuật Cải lương, và “Cải lương đang có xu hướng xa dần sự yêu thích của lớp
trẻ” [29]. Kết quả nghiên cứu được công bố trong công trình Sân khấu Cải lương
Nam Bộ: 1918 – 2000, năm 2003 của tác giả Đỗ Dũng cũng tương tự. Tác giả cho
rằng thời điểm năm 1990, tại Tp.HCM, các suất diễn Cải lương bắt đầu vắng khán
giả. Đoàn nào khá lắm cũng chỉ đạt khoảng 250 vé/suất, có đoàn chỉ hơn 100
vé/suất [28]. Cũng theo đạo diễn Trần Minh Ngọc, vào cuối thập niên 90, tại
Tp.HCM, số lượng khán giả Cải lương đến xem tại sàn diễn hiện nay so với tổng
dân số của Thành phố là ít. Trong khi đó, thị hiếu người xem còn thấp, thành phần
tri thức thì không có nhiều tiền để xem [30, tr.717]. Trong công trình Điều tra, phát
huy nghệ thuật truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh: Sân khấu Cải lương, do nhà
nghiên cứu Huỳnh Quốc Thắng và cộng sự công bố năm 2010 cũng cho thấy mức
độ đi xem, tỷ lệ người thích xem Cải lương dù hình thức nào cũng khá thấp so với
các loại hình giải trí khác được nghiên cứu đồng thời [124].
Về nguyên nhân suy giảm khán giả Cải lương, trong cuốn Nghệ thuật sân
khấu với đời sống văn hóa – sân khấu Việt Nam cho đến đầu thế kỷ XXI (2004),
nghệ sĩ Công Thành cho rằng nguyên nhân tuột dốc của Cải lương cuối thế kỷ XX
là do trong bối cảnh kinh tế thị trường, những người quản lý sân khấu Cải lương
chưa kịp thích nghi [30]. Cụ thể hơn, nhóm tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc và Đỗ
hương (2007) cho rằng có nhiều lý do làm Cải lương mất dần khán giả, trong đó có
nguyên nhân quan trọng là sự bùng nổ thông tin, sự yếu thế trong cạnh tranh với các
thể loại nghệ thuật khác [85, tr.273].
Ở khía cạnh khác, năm 2009, trong đề tài Nghệ thuật sân khấu Cải lương: kế
thừa và biến đổi, tác giả Phạm Trí Thành cho rằng thị hiếu thẩm mỹ của công chúng
đối với Cải lương có những biến đổi trong từng giai đoạn khác nhau, tùy vào bối
cảnh kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự của giai đoạn đó. Đồng thời, trong bối cảnh
xã hội đương đại, Phạm Trí Thành nhận định sân khấu Cải lương thiếu khán giả vì
khán giả “có nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn. Họ cũng thay đổi gu thẩm mỹ rất
nhanh, sân khấu khó lòng theo kịp” [110, tr.149]. Trong khi đó, theo tác giả Huỳnh
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Quốc Thắng và cộng sự (2010), giá vé quá cao, vị trí biểu diễn quá xa, mở màn
không đúng giờ, trễ, cách phục vụ chưa chuyên nghiệp, quảng cáo kém là những
nguyên nhân làm cho khán giả Tp.HCM không hoặc ít xem Cải lương trên sân khấu
[124]. Bổ sung thêm nguyên nhân làm suy giảm khán giả trẻ đến với sân khấu Cải
lương, tác giả Hoàng Sơn Giang (2018) cho biết đó là sự nhàm chán, lỗi thời, dài
dòng; nghệ sĩ không thu hút và kịch bản cũ và chưa phù hợp với tâm lý, bối cảnh
sống của người trẻ [37]. Trong bài viết “Vì sao Đờn ca tài tử và Cải lương phát triển
nghịch chiều” (2020), tác giả Đỗ Dũng cho rằng sự xuất hiện của nhiều loại hình
nghệ thuật thương mại, trong khi Cải lương không đổi mới kịp với nhu cầu của xã
hội, đối sách của ngành chức năng chưa thích ứng kịp thời,... là những nguyên nhân
làm cho Cải lương mất dần sức hút với công chúng [102].
- Nhóm công trình nhấn mạnh đến giải pháp phát triển khán giả Cải lương
Trước thực trạng sân khấu Cải lương suy giảm khán giả, năm 1997, trong bài
viết “Sân khấu cải lương Thành phố Hồ Chí Minh đi tìm khán giả”, tác giả Nguyễn
Thị Minh Thái cho biết Nhà hát CL THT là nơi tiên phong khởi động hành trình
gian nan để “giành” lại công chúng với chương trình “Bảo lưu những vở diễn xuất
sắc nhất của sân khấu cải lương” (năm 1994); sửa chữa, cải tạo rạp Hưng Đạo để
xây dựng mô hình mới “Rạp hát – tiệm cà phê” (năm 1996). Kết quả bước đầu của
những nỗ lực trên đã “hé lộ khả năng khá lớn trong việc trở thành một điểm diễn cải
lương sáng đèn sân khấu và sáng danh nghệ thuật cải lương của thành phố Hồ Chí
Minh” [106, tr.349]. Rất tiếc rằng, những mô hình trên đã không được Nhà hát CL
THT duy trì thường xuyên với những nguồn lực đầu tư đúng mức nên sau đó thất
bại. Đến năm 2020, mô hình “Rạp hát – tiệm cà phê” trên đang được sân khấu
Sen Việt khôi phục với “chiếc áo mới” là “Cải lương phòng trà” và bước đầu đã có
những khởi sắc nhất định.
Có góc nhìn đa chiều và bao quát hơn, nghệ sĩ Công Thành cho rằng để sân
khấu Cải lương chinh phục được khán giả trong thời đại mới, cần thực hiện đồng
thời các giải pháp: Xúc tiến mở rộng xã hội hóa, tổ chức biểu diễn thể nghiệm có
phê bình đúc kết lý luận; tập hợp các tác giả lão thành có nghề và những nghệ nhân
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sân khấu cải lương để khai thác những vốn quý của họ, những gì mà người trẻ
không có; thường xuyên bổ túc, đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ có khả năng từ các trường
lớp; cán bộ đặc trách sân khấu phải là người có hiểu biết tận tường về sân khấu [30,
tr.810-811]. Trong khi đó, nhóm tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc và Đỗ Hương
(2007) cho biết để thu hút khán giả, nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương, các
tác giả, đạo diễn đã thực hiện những cải cách cụ thể hơn như đẩy nhanh tiết tấu, xây
dựng những kịch bản mang đậm tính kịch, tình huống dồn dập, đẩy xung đột tiến
triển nhanh hơn; thậm chí lồng cả những bài bản tân nhạc vào cải lương. Cách thức
này cũng phù hợp với đề xuất của tác giả Hoàng Sơn Giang (2018). Tác giả Trần
Thị Minh Thu (2012) cũng đồng thuận rằng: Trong mối tương quan giữa khán giả
với sự tồn tại, phát triển của Cải lương, tác giả Minh Thu tuyên bố rằng “sân khấu
Cải lương nói chung và sân khấu Cải lương Bắc nói riêng muốn tồn tại, phát triển,
cũng phải “động” và “mở” theo, nhằm đổi mới mình cho phù hợp với nhu cầu, thị
hiếu của khán giả và thời đại [127]. Tuy nhiên, cách làm này vẫn không thể lôi kéo
khán giả đến với Cải lương.
Ở khía cạnh khác, nhà nghiên cứu Huỳnh Quốc Thắng và cộng sự (2010) cho
rằng để Cải lương thu hút được công chúng Tp.HCM hơn, cần nâng cao trình độ
cảm thụ của công chúng, thực hiện chương trình sân khấu học đường; nâng cao vai
trò các phương tiện thông tin đại chúng,… [124]. Đồng quan điểm, Võ Thị Yến
trong công trình Nghệ thuật sân khấu Cải lương Nam Bộ qua tác động của các
phương thức quản lý, được công bố 2013 cũng cho rằng với bản chất là một sản
phẩm hàng hóa văn hóa, nên để có khách hàng (khán giả), các đơn vị tổ chức biểu
diễn Cải lương phải có kế hoạch tiếp thị, quảng cáo hiệu quả; tăng cường nghiên
cứu thị trường, thị hiếu của công chúng; đầu tư kịch bản chất lượng, tổ chức giáo
dục nghệ thuật Cải lương đến nhiều thành phần xã hội, đặc biệt là lứa tuổi thanh
thiếu niên [158]. Nhà nghiên cứu Thanh Hiệp trong bài “Thực trạng về các vấn đề
bảo tồn, phát huy các giá trị của nghệ thuật Cải lương trong bối cảnh xã hội hiện
nay” cũng nhấn mạnh giải pháp “quan trọng hơn hết là nâng cao hiểu biết về Cải
lương cho công chúng” để phát triển khán giả Cải lương [89, tr.181]. Trong một
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công bố khoa học khác, nhà nghiên cứu Thanh Hiệp đã đưa ra công thức để phát
triển khán giả Cải lương là “Vở hay + nghệ sĩ tài năng = khán giả đông” [9, tr.236].
Với góc nhìn tổng quát hơn, trong bài “Cải lương cuộc hát câu chuyện còn
tiếp diễn” (2018), M.M.D cho rằng để giải quyết thực trạng tuột dốc khán giả của
sân khấu Cải lương, cần đặt nghệ thuật Cải lương trong mối quan hệ tương tác giữa
03 thành tố: chủ thể (nghệ sĩ, công chúng, nhà quản lý), không gian (không gian
trình diễn, đào tạo, sáng tạo), thời gian (bối cảnh, thời điểm, thời lượng vở diễn)
[89, tr.90-102]. Ở góc nhìn thực tiễn của một người nhiều năm làm công tác tổ chức
biểu diễn, quán lý Nhà hát Cải lương, trong bài “Thực trạng và vấn đề bảo tồn, phát
huy các giá trị của nghệ thuật Cải lương trong bối cảnh xã hội hiện nay”, ông Phan
Quốc Kiệt cho rằng để Cải lương ở lại trong lòng khán giả là phải đổi mới; phải
nâng cao tinh thần, thái độ làm nghề của diễn viên, đạo diễn; đội ngũ nhân sự phục
vụ biểu diễn của Nhà hát phải luôn thể hiện sự nồng hậu, khéo léo, gần gũi, thân
thiện,… Bên cạnh đó, nhà hát cần phục vụ tại các trường học, du khách, cũng như
tăng cường quảng bá [89, tr.265-277]. Bên cạnh những giải pháp trên, nhà nghiên
cứu Đỗ Dũng còn cho rằng để thu hút khán giả, sân khấu Cải lương cần được đầu tư
lớn hơn về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật [102].
Tóm lại, từ những khảo cứu bước đầu tình hình nghiên cứu khán giả sân khấu
Cải lương, NCS kết luận như sau:
Một là, ở khía cạnh nhu cầu của khán giả Cải lương, nhiều nhà nghiên cứu
nhận định rằng dù trải qua nhiều khủng hoảng, sự cạnh tranh, nhưng vẫn còn một tỷ
lệ nhất định trong công chúng yêu mến, thích xem Cải lương. Đồng thời, nhu cầu,
sở thích, đòi hỏi của khán giả về Cải lương cũng rất đa dạng. Tuy nhiên, nội dung
vở diễn phải gần gũi với tâm tư, nguyện vọng, thị hiếu thẩm mĩ; phản chiếu được
hình ảnh của chính đời sống xã hội thật của công chúng phải được xem là yếu tố
quyết định để Cải lương có thể chinh phục khán giả. Đồng thời, nhiều nhà nghiên
cứu cũng thống nhất rằng nhu cầu thưởng thức Cải lương có sự khác biệt giữa nhóm
khán giả trẻ và khán giả lớn tuổi. Trong đó, hiện tượng “già hóa” khán giả đang
diễn ra nhanh, dẫn đến mất lực lượng khán giả kế thừa, từ đó đe dọa đến công tác
bảo tồn, phát huy, phát triển bền vững sân khấu Cải lương.
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Hai là, nhiều nhà nghiên cứu đồng thuận rằng từ sau năm 1990, khán giả Cải
lương suy giảm nhanh là một thực tế cần phải được nhìn nhận thấu đáo. Bên cạnh
đó, sự thay đổi cơ cấu thành phần trong tổng thể cấu trúc khán giả Cải lương đặt ra
những vấn đề đáng lo ngại, nhất là sự suy giảm lực lượng trí thức, gia tăng thành
phần bình dân trong cơ cấu khán giả của loại hình nghệ thuật này.
Ba là, về nguyên nhân suy giảm và thay đổi cơ cấu thành phần khán giả, các
nhà nghiên cứu đi trước cũng đưa ra nhiều nguyên nhân khác nhau như sự thay đổi
nhu cầu, thị hiếu nghệ thuật của công chúng; sự phát triển mạnh mẽ của các loại
hình giải trí hiện đại, sự bùng nổ của thông tin đại chúng; sự suy giảm các nguồn
lực đầu tư tài chính, cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ sáng tạo nghệ thuật Cải
lương, chất lượng của các vở diễn chưa đáp ứng được nhu cầu của công chúng,...
Bốn là, tiếp cận từ nhiều khía cạnh khác nhau, các nhà nghiên cứu đi trước
cũng đề xuất nhiều giải pháp để hạn chế sự suy giảm, từng bước gia tăng lượng
khán giả của sân khấu Cải lương. Trong đó, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng việc cần
thiết là phải nâng cao chất lượng vở diễn thông qua gia tăng đầu tư các nguồn lực
con người, cơ sở vật chất; thay đổi hình thức và nội dung vở diễn cho phù hợp với
đời sống xã hội mới; nâng cao vai trò của cơ quan quản lý, công tác lý luận – phê
bình sân khấu; thực hiện các chương trình giáo dục nghệ thuật về Cải lương cho
công chúng, thúc đẩy hoạt động marketing, đa dạng hóa các dịch vụ đi kèm,...
Từ những dữ liệu trên cho thấy rằng phần lớn các công bố khoa học về thực
trạng nhu cầu, phát triển khán giả Cải lương chưa được các nhà nghiên cứu phân
tích toàn diện, đa chiều và đầy đủ; các dữ liệu khó có thể kiểm chứng, định lượng
được. Trong đó nhiều ý kiến được đưa là thuần túy là nhận định chủ quan, hoặc
được đúc kết từ quan sát thực tiễn của nhà nghiên cứu. Trong khi đó, về nguyên
nhân suy giảm khán giả sân khấu Cải lương, các nhà nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức
độ phản ánh thực tiễn, mà chưa nhận diện được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề,
cũng như ở Việt Nam trong hơn 02 thập kỷ qua. Cơ sở lý luận của những nguyên
nhân ít được đề cập, hoặc đề cập sơ sài. Ít nhà nghiên cứu đưa ra được những giải
pháp có tính hệ thống, toàn diện trên cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc. Thiết
nghĩ, đó là lý do trong thời gian qua, rất nhiều giải pháp được triển khai để “cứu”
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sân khấu Cải lương ở Tp.HCM, nhưng hiệu quả chưa cao. Những hạn chế trên,
NCS sẽ cố gắng để giải quyết trong những chừng mực nhất định khi thực hiện đề tài
Phát triển khán giả sân khấu Cải lương tại thành phố Hồ Chí Minh (Nghiên cứu
trường hợp Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang).
1.2. Cơ sở lý luận
Đối với mọi công trình khoa học, cơ sở lý luận luôn là một yêu cầu cần phải
có. Đây là nền tảng để tác giả công trình đánh giá những khía cạnh thực tiễn của
vấn đề được nghiên cứu. Trong luận án này, NCS đề cập đến một số nội dung có
tính chất cơ sở lý luận sau:
1.2.1. Một số khái niệm cơ bản
Nghệ thuật sân khấu
Theo Radugin, A.A.. xưa kia nghệ thuật sân khấu không như chúng ta thấy
ngày nay. Nó bắt nguồn từ nghi lễ tín ngưỡng và những trò diễn ngày hội, và chỉ
thực sự trở thành một bộ môn nghệ thuật chuyên nghiệp từ thời Phục Hưng ở Châu
Âu, khi người ta bắt đầu xây rạp hát để biểu diễn. Ở thời kỳ đầu, gương mặt chính
của nghệ thuật sân khấu là diễn viên, trong khi vai trò của đạo diễn chỉ thứ yếu.
Nhưng qua hàng trăm năm phát triển, do yêu cầu của công chúng muốn xem một
tiết mục sân khấu hài hòa, hoàn chỉnh, mọi yếu tố nhịp nhàng từ diễn suất của diễn
viên, không khí tiết mục, đến tiết tấu và màu sắc, vai trò của người đạo diễn ngày
càng được củng cố. Lịch sử phát triển của sân khấu trên thế giới cho đến hiện nay
đã xuất hiện nhiều hình thức thử nghiệm như: sân khấu phi lý, sân khấu thính
phòng, sân khấu chính trị, sân khấu đường phố,… [96, tr.396-397].
Dù có lịch sử ra đời từ rất sớm, nhưng ở Việt Nam và trên thế giới, thuật ngữ
“sân khấu” cũng có nhiều cách định danh khác nhau. Trong tiếng Anh, sân khấu
được viết “Stage” với nhiều định nghĩa khác nhau theo các dạng từ loại. Là một
danh từ (noun), “stage” là “a raised area, usually in a theatre, etc. where actors,
dancers, etc. perform: the audience threw flowers onto the stage” (hiểu là một khu
vực được nâng lên, thường là trong nhà hát, đây là nơi các diễn viên, vũ công,...
biểu diễn: khán giả ném hoa lên sân khấu). Là một động từ (verb), “stage” là “to
organize and present a play or an event for people to see: to stage a ceremoney/an
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event/an exhibition. The local theatre group is staging a production of “Hamlet”
(hiểu là tổ chức và trình bày một vở kịch hoặc một sự kiện cho mọi người xem: tổ
chức một buổi lễ/ một sự kiện/ một cuộc triển lãm. Ví dụ: Nhà hát địa phương đang
dàn dựng vở “Hamlet” [170, tr.1488]. Như vậy, hiểu “stage” theo từ loại động từ thì
gắn với “nghệ thuật sân khấu” hơn là hiểu từ khía cạnh một danh từ.
Ở Việt Nam, trong công trình Xã hội học sân khấu, được công bố năm 1993,
nhà nghiên cứu Nguyễn Phan Thọ cho rằng sân khấu “là một nghệ thuật tổng hợp
kết hợp các chất liệu văn học, âm nhạc, biểu diễn, mỹ thuật v.v…”; là “nghệ thuật
sống, được tái tạo tại chỗ, thể hiện bằng con người thực, trực diện với người xem”
[125, tr.9]. Tương tự, nhà nghiên cứu Trần Trí Trắc cho rằng sân khấu “là loại hình
nghệ thuật tổng hợp. Ở đó có cả văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, múa, điện
ảnh và nghệ thuật biểu diễn của diễn viên, cùng sự tham gia trực tiếp của khán giả”
[143, tr.7]. Như vậy, đối với nghệ thuật sân khấu, cả nhà nghiên cứu Trần Trí Trắc
và Nguyễn Phan Thọ đều quan tâm đến tính tổng hợp và vai trò của diễn viên, khán
giả trong nghệ thuật sân khấu, thì tác giả A.A. Radugin quan tâm nhiều hơn đến kỹ
thuật biểu diễn của diễn viên trên sân khấu.
Tóm lại, nghệ thuật sân khấu là một chuỗi các hoạt động sáng tạo nghệ thuật.
Kết quả của quá trình sáng tạo này là các vở diễn với sự tham gia của nhiều thành
phần từ tác gia, đạo diễn, diễn viên, nhân viên kỹ thuật hỗ trợ,... và công chúng.
Những thành phần này tạo nên tính tổng hợp của nghệ thuật sân khấu.
Thực tiễn cho thấy cơ sở để nghệ thuật sân khấu tồn tại, phát triển là những
chức năng của nó trong sự tương tác với công chúng. Tuy nhiên, mỗi nhà nghiên
cứu sẽ quan tâm đến các khía cạnh chức năng khác nhau. Nhà nghiên cứu Tất
Thắng quan tâm đến “chức năng giáo huấn đạo đức” [122, tr.160]. Tương tự, tác giả
Đức Kôn nhấn mạnh nghệ thuật sân khấu phải giữ vai trò cải tạo đối với khán giả,
nâng cao, giáo dục trình độ và thị hiếu của khán giả [57, tr.72]. Trong khi đó, đạo
diễn Trần Ngọc Giàu cho rằng ngoài chức năng giải trí, nghệ thuật sân khấu còn
mang đến cho khán giả những mỹ cảm, nhận thức về đời sống xã hội để làm cho
tâm hồn con người trở nên thánh thiện hơn [30, tr.579]. Tác giả Lê Thị Hoài
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Phương cũng thừa nhận chức năng giải trí (có tính giáo dục), nhưng nhấn mạnh đến
chức năng nhận thức hiện thực cuộc sống, giáo dục của tác phẩm sân khấu [91].
Nhà nghiên cứu Trần Trọng Đăng Đàn nhấn mạnh đến chức năng thẩm mỹ, giao
tiếp và giải trí [31]. Thực tế, những chức năng của nghệ thuật sân khấu không tồn
tại độc lập, mà tích hợp ở những mức độ khác nhau trong mỗi tác phẩm sân khấu.
Trong luận án này, NCS tiếp cận sân khấu Cải lương đồng thời các chức năng:
Chức năng giải trí: Chức năng này nhấn mạnh đến khả năng giải tỏa sự căng
thẳng, mệt mỏi tinh thần của công chúng khi họ thưởng thức vở Cải lương.
Chức năng nhận thức: Chức năng này đòi hỏi vở Cải lương giúp khán giả nhận
diện được hiện thực cuộc sống.
Chức năng giáo dục, thẩm mỹ: Từ những giá trị mà vở Cải lương chuyển tải,
công chúng dần hình thành được những tư tưởng, tình cảm tốt đẹp.
Chức năng giao tiếp: Vở diễn Cải lương tạo ra sự giao tiếp giữa người với
người theo chiều lịch đại, đồng đại trong những phạm vi không gian khác nhau.
Sân khấu Cải lương
Ở Việt Nam, Cải lương là đại diện tiêu biểu của vùng đất Nam Bộ, ra đời vào
khoảng cuối thập niên 10 của thế kỷ XX. Về thuật ngữ “cải lương”, cho đến nay vẫn
tồn tại nhiều cách giải thích. Trong một công bố khoa học năm 2018, tác giả
Nguyễn Tuấn Khanh viết: nếu cắt nghĩa theo chữ Hán Việt, “cải” nghĩa là “sửa
đổi”, “lương” nghĩa là “tốt lành”; ghép hai chữ “cải lương” có nghĩa là “sửa đổi cho
trở nên tốt hơn”. Tuy nhiên, tác giả còn cho biết vào cuối của thế kỷ XIX, đầu thế
kỷ XX, thuật ngữ “cải lương” có nội hàm là chỉ sự “thay cũ đổi mới”, kêu gọi “duy
tân” theo nền văn minh Tây phương như “cải lương hương chính”: là tổ chức hành
chánh làng xã theo lối mới; “Đám tang cải lương”: là tang lễ được tổ chức theo nghi
thức Tây phương;… “Chèo cải lương”: hát Chèo trên sân khấu, có bài trí phông
màn như Tây phương, v.v… Cũng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Tuấn Khanh
(2018), năm 1916, ở Nam Bộ, Hội khuyến học Long Xuyên do Lê Quang Liêm làm
hội trưởng lập ra nhóm “Cải lương kịch xã” để trình diễn những vở kịch nói bằng
tiếng Pháp, tiếng Việt. Cũng từ đó, hai chữ “cải lương” xuất hiện nhiều trên báo chí
Nam Bộ, nhất là vùng Sài Gòn – Chợ Lớn. Tuy nhiên, thuật ngữ này được dùng
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không phải để chỉ loại hình sân khấu Cải lương như hiện nay mà để chỉ kịch nói.
Như vậy, có thể hiểu chủ trương “cải lương hát Bội” ở Nam Bộ vào đầu thế kỷ XX
“là muốn cải cách, đổi mới hát Bội trong bối cảnh loại hình nghệ thuật sân khấu
truyền thống này đang trên đà xuống dốc, từ nghệ sĩ đến nội dung tuồng tích, điệu
hát, cách hát, trang phục, v.v…” [55, tr.60-89]. Điều này cũng được tác giả Nguyễn
Đức Hiệp nói đến trong công trình Nghệ thuật sân khấu: Hát bội, Đờn ca tài tử và
Cải lương ở Sài Gòn và Nam Kỳ cuối thế kỷ 19 đến 1945, xuất bản năm 2017 [42].
Công chúng
Nhà nghiên cứu Đoàn Văn Chúc lại gắn thuật ngữ “công chúng” với những tác
phẩm văn hóa. Tác giả cho rằng công chúng của tác phẩm văn hóa bao giờ cũng là
mỗi cá nhân cụ thể. Mà mỗi cá nhân luôn hoạt động trong một cấu trúc xã hội nhất
định, như gia đình, nhóm bạn, nhóm học đường, nhóm xóm giềng, nhóm lao
động,…, và trong những cấu trúc công cộng khác của xã hội như chợ, cửa hàng, nhà
hát, rạp chiếu bóng, công viên,… Tác phẩm văn hóa bao giờ cũng đến với công
chúng trong khuôn khổ những cấu trúc ấy [24, tr.50].
Tiếp cận từ góc độ truyền thông đại chúng, tác giả Vũ Tuấn Anh cho rằng
“công chúng là auditorium (audire là nghe, auditor là người nghe), là cộng đồng
người, nhóm người mà phương tiện truyền thông đại chúng hướng tới và chịu ảnh
hưởng của truyền thông đại chúng”. Tác giả nhấn mạnh công chúng có thể là nhóm
người cùng tụ họp trong một rạp hát để thưởng thức một vở kịch hay một buổi hòa
nhạc. Nhưng công chúng của một tờ báo thường sẽ được hiểu là đông đảo độc giả
thuộc các tầng xã hội khác nhau, đang sinh sống và làm việc tại nhiều nơi khác nhau
(không tụ tập một chỗ) nhưng cùng đọc tờ báo này [2, tr.50-51].
Như vậy, nội hàm và ngoại diên của thuật ngữ “công chúng” cơ bản được xem
xét ở hai khía cạnh: Phạm vi rộng: bao gồm tất cả những nhóm xã hội mà các sản
phẩm văn hóa, truyền thông hướng đến để thu hút. Phạm vi hẹp: chỉ nhóm công
chúng đang thưởng thức/tiêu dùng một sản phẩm văn hóa cụ thể. Tuy nhiên, dù hiểu
theo phạm vi nào, “công chúng” đều có những đặc điểm: Không phải là một tập thể,
hay một cộng đồng, không có cơ cấu tổ chức cũng như người chỉ huy; không có tập
quán hay truyền thống; không có quy tắc riêng, cũng như không có ý thức là mình
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thuộc cùng nhóm công chúng nào; cũng không phải là một tập hợp nhóm người
thuần nhất, giống nhau [2, tr.51, 52].
Khán giả
Đối với lĩnh vực truyền hình, các nhà nghiên cứu đưa ra khái niệm “khán giả
tích cực”. Khái niệm này nhấn mạnh đến vai trò của khán giả trong việc tham gia
sản xuất ra các sản phẩm truyền hình. Tác giả Chris Barker viết “khán giả không
phải là những người ngu ngốc về văn hóa mà là những nhà sản xuất ý nghĩa tích cực
từ trong khuôn khổ bối cảnh văn hóa của chính họ” [10, tr.451]. Quan niệm này có
thể suy rộng ra đối với mỗi sản phẩm văn hóa khác, trong đó có các vở diễn Cải
lương. Việc thừa nhận đúng vai trò của khán giả sẽ giúp các đơn vị tổ chức biểu
diễn Cải lương ý thức hơn về sự cần thiết phải tôn trọng, trân trọng khán giả, từ đó
có những cách thức ứng xử phù hợp.
Từ một số phân tích trên cho thấy nhiều nhà nghiên cứu cũng không phân định
rạch ròi về nội hàm của thuật ngữ “công chúng” và “khán giả”. Kế thừa những khái
niệm về “khán giả”, “công chúng” của các nhà nghiên cứu đi trước, NCS đề xuất
khái niệm khán giả sân khấu Cải lương như sau: Khán giả sân khấu Cải lương là
những nhóm công chúng cụ thể đã, đang và sẽ thưởng thức nghệ thuật Cải lương ở
các mức độ khác nhau, bằng những phương thức không giống nhau. Với khái niệm
này, NCS cũng sử dụng thuật ngữ “khán giả Cải lương” và “công chúng Cải lương”
có nội hàm như nhau, và tương tự nội hàm của cụm từ “công chúng sân khấu”,
“người tiêu dùng sản phẩm sân khấu” mà nhiều nhà nghiên cứu khác đã sử dụng.
Khán giả sân khấu Cải lương là nơi kiểm nghiệm chất lượng, thành quả tất cả các
khâu sáng tạo của kịch tác gia, đạo diễn, diễn viên, và của các nghệ sĩ, chuyên gia
khác hỗ trợ cho vở diễn. Đồng thời, khán giả cũng là chủ thể xác định mức độ
thành, bại của mỗi vở diễn; xác định tác dụng tốt, xấu của vở diễn đó.
Tác giả Bùi Hoài Sơn cho rằng khán giả có thể phân thành các nhóm từ những
khía cạnh khác nhau sau:
- Khán giả với tư cách là công chúng: Khía cạnh này xem khán giả là tập hợp
toàn bộ những công dân của một xã hội không thống nhất về nhu cầu, sở thích, quan
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niệm,... Đây là khía cạnh rộng nhất khi bàn đến thuật ngữ “khán giả”.
- Khán giả với tư cách là một thị trường: Đó là nhóm công chúng tiêu dùng,
hoặc có khả năng tiêu dùng các sản phẩm truyền thông mà họ thích. Xét góc độ thị
trường, đây là phân khúc thị trường hiện có và thị trường mục tiêu.
- Khán giả với tư cách là một loại hàng hóa: Đó là nhóm công chúng được
hình thành từ một sản phẩm truyền thông nào đó, và được “bán” cho một chủ thể
khác vì mục đích thương mại.
- Khán giả với tư cách là một nạn nhân: Đó là nhóm công chúng bị tác động
tiêu cực từ các sản phẩm truyền thông. Ví dụ: Các chương trình kích thích bạo lực,
lối sống phi văn hóa [121].
Thực tế tùy vào những cơ sở khác nhau mà có thể phân loại khán giả sân khấu
Cải lương không giống nhau. Theo NCS, khán giả sân khấu Cải lương có thể được
phân loại theo các cơ sở sau:
- Dựa vào khu vực lưu trú, có thể phân thành: khán giả nông thôn, thành thị.
- Dựa vào độ tuổi, có thể phân thành: khán giả trẻ, trung niên, lớn tuổi.
- Dựa vào điều kiện kinh tế, có thể phân thành: khán giả có kinh tế khá giả,
trung bình, nghèo.
- Dựa vào giới tính, có thể phân thành: khán giả là giới tính nữ, giới tính nam,
và giới tính khác.
- Dựa vào khu vực lao động, có thể phân thành: khán giả thuộc khối cơ
quan/đơn vị thuộc nhà nước, khối doanh nghiệp/tổ chức tư nhân, lao động tự do,
học sinh – sinh viên, hưu trí – nội trợ.
- Dựa vào góc độ tiếp cận kinh tế học văn hóa, có thể phân thành: khán giả
hiện có, mục tiêu, tiềm năng. Đây cũng là cách phân loại được sử dụng khi NCS
phân tích các đặc điểm hiện nay của khán giả Nhà hát CL THT.
Phát triển khán giả
Hadley, S. trong công trình Audience Development and Cultural Policy cho
rằng phát triển khán giả cần được hiểu là một quá trình quản lý nghệ thuật. Trong
quá trình đó, các vấn đề về kinh tế văn hóa (yếu tố thị trường) – chính trị văn hóa
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(yếu tố chính sách của nhà nước về văn hóa) giữ vai trò vô cùng quan trọng, có mối
quan hệ mật thiết với nhau. Đặc biệt, Hadley, S. nhấn mạnh cần cân bằng trong
quan niệm về vai trò của khán giả với phát triển nghệ thuật, tránh quan điểm xem
khán giả quan trọng hơn nghệ thuật. Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu Hadley, S. cho
rằng cần có quan điểm lý luận khoa học rõ ràng, quan điểm chính trị (chính sách
văn hóa của nhà nước) phù hợp giữa mong muốn bảo tồn nguyên trạng các giá trị
nghệ thuật với vấn đề phát triển khán giả. Bởi, nhu cầu của khán giả/công chúng thì
thay đổi liên tục, còn giá trị nguyên trạng của nghệ thuật lại là cái có tính chất ổn
định tương đối. Do đó, nếu không xác định rõ thuộc tính của các vấn đề này, thì
việc thực hiện các giải pháp có tính chất khoa học, hành chính cho phát triển sản
phẩm nghệ thuật sẽ gặp rất nhiều khó khăn và kém hiệu quả [168, tr.25 – 217]. Như
vậy, nếu các nhà hát, sân khấu, hay lực lượng sáng tạo nghệ thuật chỉ lấy nhu cầu
của khán giả làm cơ sở chính để sáng tạo, sản xuất các sản phẩm nghệ thuật thì sẽ
tạo nên những rủi ro nghiêm trọng cho sự phát triển bền vững của nghệ thuật.
Đồng thuận với quan điểm về phát triển khán giả nghệ thuật của Steven
Hadley, NCS cho rằng phát triển khán giả cho sân khấu Cải lương là hệ thống các
hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khán giả, truyền thông marketing, tổ
chức biểu diễn nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật về Cải lương cho công chúng trên
cơ sở các chính sách phù hợp, nguồn lực tài chính, con người, cơ sở vật chất, mạng
lưới đối tác mà đơn vị tổ chức biểu diễn sân khấu Cải lương có được.
Mục tiêu của phát triển khán giả xây dựng những nền tảng, giá trị đủ lớn để
thu hút khán giả, tìm ra nguyên nhân làm suy giảm khán giả, từ đó đề xuất những
giải pháp để chặn đứng đà suy giảm lượng khán giả hiện có, tiếp cận và chiếm lĩnh
được nhóm khán giả mục tiêu để cuối cùng đạt được mục đích là gia tăng số lượt
người thưởng thức (tiêu dùng) các vở diễn/chương trình Cải lương tại sân khấu.
Từ khái niệm trên, NCS xác định những nội dung cơ bản trong nghiên cứu
phát triển khán giả cho Nhà hát CL THT là:
- Phân tích những đặc điểm công chúng Thành phố và khán giả hiện có của
Nhà hát CL THT; đánh giá những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
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liên quan đến phát triển khán giả cho sân khấu truyền thống.
- Phân tích các nguồn lực để phát triển khán giả của Nhà hát như tài chính,
nhân lực, cơ sở vật chất, mạng lưới đối tác.
- Phân tích các hoạt động phát triển khán giả của Nhà hát như truyền thông
marketing, tổ chức biểu diễn Cải lương, hoạt động giáo dục nghệ thuật về Cải lương
cho công chúng.
- Nhận diện những nguyên nhân và đề xuất giải pháp để phát triển khán giả
cho Nhà hát CL THT.
Tuy nhiên, việc phát triển khán giả sân khấu Cải lương Tp.HCM được đề cập
trong luận án này không đồng nghĩa giúp loại hình nghệ thuật này tìm lại thời
“hoàng kim” trước kia. Bởi thực tế môi trường VH – NT của sân khấu Cải lương ở
Tp.HCM ngày nay đã rất khác so với giai đoạn phát triển đỉnh cao. Hơn nữa, trong
xã hội đương đại, sự phân hóa nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng rất
sâu sắc. Họ có nhiều cơ hội để lựa chọn dịch vụ văn hóa, cũng như có rất nhiều cách
thức giúp họ thỏa mãn những nhu cầu VH – NT. Vì vậy, việc đòi hỏi sân khấu Cải
lương ở Tp.HCM phải có sức hút như thời “hoàng kim” là điều không thể.
Nhu cầu
Khái niệm nhu cầu đã được nhiều nhà nghiên cứu về kinh tế học, xã hội học,
ngôn ngữ học, tâm lý học,… đưa ra. Các tác giả cuốn Từ điển xã hội học của
Oxford thì cho rằng “Nhu cầu là cái gì đó được cho là cần thiết, đặc biệt khi nó
được coi là thiết yếu cho sự sinh tồn của một con người, một tổ chức hay bất kỳ thứ
gì khác” [27, tr.416]. Quan niệm này nhấn mạnh đến những nhu cầu cơ bản, thiết
yếu, quyết định đến sự tồn tại của một chủ thể nào đó. Ở khía cạnh khác, có quan
điểm xem “Nhu cầu là sự phản ánh một cách khách quan các đòi hỏi về vật chất,
tinh thần và xã hội của đời sống con người phù hợp với trình độ phát triển kinh tế,
xã hội trong từng thời kỳ” [47, tr.267]. Như vậy, các nhà nghiên cứu không chỉ
quan tâm đến nhu cầu cơ bản thiên về vật chất, mà còn nhấn mạnh đến khía cạnh
tinh thần, xã hội của nhu cầu con người. Họ cũng cho rằng, nhu cầu của con người
luôn vận động, thay đổi và phát triển sao cho phù hợp với từng môi trường kinh tế,
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giai đoạn xã hội nhất định. Quan điểm này rất quan trọng để xác định nhu cầu, thị
hiếu nghệ thuật của công chúng Thành phố trong chuỗi thời gian quá khứ - hiện tại
– và tương lai đối với sân khấu Cải lương.
Đoàn Văn Chúc cho rằng “nhu” là sự cần thiết, “cầu” là những đòi hỏi, mong
muốn. Nhu cầu là những đòi hỏi về đời sống vật chất và tinh thần của cá nhân, với
tư cách là thành viên của xã hội, được thể hiện và đáp ứng thông qua trình độ hoạt
động sản xuất và hoạt động tiêu thụ các sản phẩm vật chất và tinh thần của xã hội.
Bên cạnh đó, tác giả Đoàn Văn Chúc phân nhu cầu của con người thành các loại:
nhu cầu tái sản sinh loài, nhu cầu kinh tế, nhu cầu chính trị, nhu cầu giáo dục, nhu
cầu niềm tin, nhu cầu giải trí – tái sáng tạo [24, tr.182-183].
Từ một số khái niệm trên có thể thấy, điểm gặp nhau của nhiều nhà nghiên
cứu cho rằng nhu cầu là sự phản ánh cái thiếu hụt đòi hỏi cần được thỏa mãn của
con người trong những hoàn cảnh xã hội nhất định. Cái thiếu hụt đó nếu là thiên về
đời sống vật chất thì là “nhu cầu vật chất”, nếu thiên về đời sống tinh thần thì gọi là
“nhu cầu tinh thần”. Trong đề tài của NCS, nếu xét về góc độ khán giả, thì các vở
diễn Cải lương là đáp ứng nhu cầu tinh thần. Nhưng đối với đơn vị tổ chức biểu
diễn, thì bao gồm cả nhu cầu vật chất và tinh thần. Kế thừa những tri thức trên,
trong nghiên cứu phát triển khán giả sân khấu Cải lương ở Tp.HCM, lấy công
chúng làm chủ thể trọng tâm, NCS quan tâm các loại nhu cầu sau:
- Nhu cầu giáo dục: Nhu cầu này gắn liền với chức năng giáo dục của nghệ
thuật sân khấu. Một vở diễn/chương trình biểu diễn Cải lương đáp ứng được nhu
cầu giáo dục phải được thể hiện qua hai bình diện: Một là: chứa đựng những thông
điệp để hướng con người đến giá trị chân – thiện – mỹ. Hai là: giúp công chúng có
cơ hội để hiểu sâu sắc hơn về nghệ thuật Cải lương.
- Nhu cầu niềm tin: Nhu cầu này gắn với chức năng phản ánh hiện thực cuộc
sống của sân khấu. Một vở diễn/chương trình biểu diễn Cải lương để đáp ứng được
nhu cầu này phải thỏa mãn các điều kiện: Nội dung phản ánh được thực tế cuộc
sống đương thời; giúp công chúng tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
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- Nhu cầu giải trí: Nhu cầu này gắn với chức năng giải trí của sân khấu. Nhu
cầu này đặt ra vấn đề một vở diễn Cải lương cần có yếu tố giải trí, tức là giúp công
chúng cảm thấy giải toả được những căng thẳng về mặt tinh thần.
Cũng phân loại nhu cầu của con người, nhưng nhà xã hội học Abraham
Maslow phân thành bậc từ thấp đến cao theo hình tháp: Nhu cầu sinh lý -> Nhu cầu
an toàn -> Nhu cầu xã hội hay nhu cầu thuộc về nhóm -> Nhu cầu được tôn trọng ->
Nhu cầu tự thể hiện. Thứ tự này được sắp xếp theo sự ưu tiên thỏa mãn của con
người, dựa vào tính cấp thiết của mỗi nhóm nhu cầu [19, tr.48]. Để có nhu cầu bậc
trên, theo ông, điều kiện tiên quyết là nhu cầu bậc thấp hơn phải được thỏa mãn.
Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa rằng con người muốn có nhu cầu bậc cao hơn
thì phải được thỏa mãn 100% nhu cầu bậc thấp hơn. Theo lý thuyết này của
Maslow, có thể xếp nhu cầu thưởng thức nghệ thuật Cải lương của công chúng ở
bậc “nhu cầu tự thể hiện”. Việc sử dụng quan điểm phân loại bậc nhu cầu của
Maslow vào nghiên cứu khán giả Cải lương là cần thiết ở khía cạnh xem xét các yếu
tố tác động đến quyết định thụ hưởng nghệ thuật Cải lương của công chúng.
Thị hiếu nghệ thuật
Thị hiếu thuộc về phạm trù mỹ học. Tác giả Đỗ Huy viết “Thị hiếu là khả
năng lựa chọn phổ biến của con người, là sở thích trong mọi lĩnh vực của cá nhân
và tập thể” [53, tr.177]. Khác với quan điểm đó, tác giả Trần Độ và cộng sự nhận
định “Thị hiếu là một kiểu ưa thích nào đó” [33, tr.20]. Cũng theo nhóm tác giả này,
thị hiếu không phải là sở thích mà nó chỉ rõ cái hướng của sự ưa thích nào đó. Như
vậy sẽ có nhiều dạng thị hiếu khác nhau, vì mỗi nhóm xã hội sẽ có những “kiểu ưa
thích” không giống nhau, trong đó có “kiểu ưa thích nghệ thuật”. Hay nói cách
khác, thị hiếu nghệ thuật là kiểu ưu thích các tác phẩm nghệ thuật. Điều này cũng
thừa nhận trong xã hội, sẽ có nhiều dạng thị hiếu nghệ thuật khác nhau tương ứng
với từng nhóm xã hội nhất định.
Thị hiếu nghệ thuật luôn tồn tại đồng thời mặt xã hội và cá nhân. Về mặt xã
hội, “thị hiếu nghệ thuật biểu hiện trình độ tinh thần của xã hội, nó là biểu hiện của
lý tưởng thẩm mỹ, đạo đức, đồng thời là biểu hiện của lý tưởng xã hội” [33, tr.22].
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Tuy nhiên, bản chất của thị hiếu là kiểu sở thích cá nhân. Chính tính cá nhân của thị
hiếu nghệ thuật mà đời sống VH – NT trở nên phong phú, đa sắc. Thị hiếu nghệ
thuật hình thành trên cơ sở thị hiếu thẩm mỹ của mỗi cá nhân. Chính nền tảng thị
hiếu thẩm mỹ sẽ quyết định những “thuộc tính” thị hiếu nghệ thuật của công chúng.
Theo tác giả Trần Độ và cộng sự, thị hiếu nghệ thuật của công chúng có thể chia
thành thị hiếu nghệ thuật lành mạnh – không lành mạnh: Thị hiếu không lành mạnh
là loại thị hiếu tác động xấu đến sự hình thành, phát triển nhân cách của công
chúng. Đồng thời, nói đến thị hiếu không lành mạnh là nói đến cả thị hiếu của người
trực tiếp sáng tạo nên tác phẩm nghệ thuật, và thị hiếu tiêu dùng nghệ thuật của
công chúng. Trong đó, nhóm trực tiếp sáng tạo giữ vai trò trọng tâm [33, tr.27]. Thị
hiếu nghệ thuật của hai chủ thể này có mối tương tác với nhau. Câu nói “nghệ thuật
nào công chúng ấy” và “công chúng nào nghệ thuật ấy” đã phần nào thể hiện mối
quan hệ mật thiết đó. Từ sự phân tích trên cho thấy, đối với sân khấu Cải lương, để
góp phần tạo nên thị hiếu nghệ thuật lành mạnh cho công chúng, lực lượng sáng tạo
nên vở diễn phải luôn luôn rèn luyện, nuôi dưỡng thẩm mỹ nghệ thuật lành mạnh.
1.2.2. Lý thuyết nghiên cứu
1.2.2.1. Lý thuyết lựa chọn duy lý (thuyết lựa chọn hợp lý)
Thuyết lựa chọn duy lý xuất hiện vào khoảng thế kỷ XVIII, XIX. Dưới góc độ
xã hội học, nhà nghiên cứu Homans, G. C. đã khái quát hóa nội hàm của thuyết lựa
chọn duy lý bằng đẳng thức: “C= (P x V)= Maximum”. Trong đó (C) là hành động
được quyết định thực hiện; (P) là xác suất thành công lớn nhất của một hành động,
(V) là giá trị lớn nhất mà phần thưởng của hành động đó mang lại. Từ tích của (P)
lớn nhất và (V) lớn nhất sẽ cho ra kết quả của hoạt động tối ưu nhất. Như vậy, quyết
định thực hiện một hành động của một cá nhân là sự tích hợp từ sự “kỳ vọng” ở
mức cao nhất của cá nhân đó về xác suất thành công của hành động mà họ sẽ thực
hiện, và sự “kỳ vọng” ở mức cao nhất về giá trị phần thưởng mà cá nhân đó sẽ nhận
được khi họ thực hiện hành động [169, tr.38, 39].
Một đóng góp quan trọng khác của tác giả Homans, G. C. cho thuyết lựa chọn
duy lý là tác giả đã đưa ra các định đề về hành vi cá nhân người như sau:
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- Định đề phần thưởng: Những hành động nào thường xuyên được khen
thưởng thì càng có khả năng được lặp lại.
- Định đề kích thích: Nếu một kích thích trước đây từng khiến cho một hành
động nào đó được khen thưởng, thì một kích thích mới càng giống với kích thích
trước đó thì càng có khả năng làm cho hành động tương tự lặp lại bấy nhiêu.
- Định đề giá trị: Kết quả của hành động càng có giá trị cao đối với cá nhân
thực hiện hành động bao nhiêu thì cá nhân đó càng có xu hướng thực hiện hành
động đó bấy nhiêu.
- Định đề duy lý: Cá nhân sẽ chọn hành động nào mà giá trị của kết quả hành
động đó và khả năng đạt được kết quả đó là lớn nhất.
- Định đề giá trị suy giảm: Càng thường xuyên nhận được một phần thưởng
nào đó bao nhiêu thì giá trị của nó càng giảm đi bấy nhiêu đối với cá nhân đó.
- Định đề mong đợi: Nếu sự mong đợi của một người được đáp ứng thì người
đó sẽ hài lòng, còn nếu không thì người đó sẽ bực tức [169].
Góp phần phát triển hoàn thiện thuyết lựa chọn duy lý, nhà nghiên cứu Blau,
P. M. cho rằng trong xã hội tồn tại hai dạng cấu trúc cơ bản là cấu trúc xã hội vĩ mô
và vi mô. Theo tác giả, để có thể hiểu thấu đáo cấu trúc xã hội vĩ mô, cần nghiên
cứu các quá trình tương tác giữa các cá nhân. Blau, P.M. cho rằng trao đổi xã hội có
hai chức năng cơ bản:
- Tạo ra mối quan hệ gắn kết, tin cậy giữa các cá nhân trong xã hội.
- Tạo ra mối quan hệ quyền lực giữa các bên tham gia trao đổi. Ông xem “có
đi có lại” là cơ chế gốc của các trao đổi xã hội ở cấp độ vi mô lẫn vĩ mô. Đó cũng là
cơ sở để hình thành nên cái gọi là “ngang vị thế” giữa các chủ thể trong các trao đổi
xã hội. Vị thế ở đây được hiểu là sự thừa nhận của người khác, là sự tôn trọng mà
một người nhận được từ người khác [166, tr.255]. Trong trao đổi xã hội ở cấp độ vĩ
mô, Blau cho rằng yếu tố cốt lõi là sự phụ thuộc của cá nhân này vào cá nhân kia về
sản phẩm, dịch vụ nào đó mà họ cần và muốn trao đổi. Điều đó phát sinh quyền lực
trong quá trình trao đổi xã hội giữa cá nhân này với cá nhân khác trong các thiết chế
xã hội khác nhau; hoặc quyền lực giữa các nhóm, thiết chế xã hội khác nhau.
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Đóng góp cho lý thuyết này còn có nhà lý luận chính trị xã hội nổi tiếng
Elster, J. (1940); nhà xã hội học, triết gia và nhà phê bình người Đức Simmel, G.
(1858 – 1918); các nhà nhân học, tâm lý học. Mặt khác, thuyết lựa chọn duy lý
được sử dụng để phát triển lý thuyết kinh tế học hành vi và xây dựng các định đề
kinh tế học. Tiêu biểu như tác giả Marschal, A. (1842 – 1924) cho rằng mặc dù nhu
cầu tâm lý nội tại thúc đẩy con người hành động, nhưng lợi ích của kết quả hành
động đó mới giữ vai trò then chốt trong việc “định hướng, dẫn dắt hành động” của
con người. Từ đó, tác giả nhấn mạnh nếu lợi ích của một hàng hóa nào đó giảm dần
cho đến khi không còn ích lợi gì thì con người cũng sẽ không tham gia vào quan hệ
trao đổi liên quan đến hàng hóa đó nữa [52, tr.356].
Trong đề tài này, NCS ứng dụng đẳng thức C= (P x V)= Maximum của
Homans, G. C., các định đề về hành vi cá nhân của Homans, G. C. để tác động vào
quá trình đưa ra quyết định đi xem Cải lương của khán giả thông qua tác động vào
các yếu tố thành phần của đẳng thức cũng như các định đề. Bên cạnh đó, sử dụng
quan điểm về chức năng cơ bản của trao đổi xã hội do nhà nghiên cứu Blau, P.M. đề
xuất, NCS muốn tìm hiểu liệu có phải bộ phận công chúng ở Tp.HCM không đi
xem Cải lương là vì họ thiếu những “mối quan hệ gắn kết, tin cậy” với những người
xung quanh, nên những cá nhân dù thích và muốn đi xem Cải lương, nhưng họ
không hành động vì e ngại bị người xung quanh “dán nhãn” kém văn minh. Khái
niệm “ngang vị thế” – tức yêu cầu về sự thừa nhận của người khác là sự tôn trọng
mà một người nhận được từ người khác của tác giả Blau, P.M. được áp dụng vào
việc đề xuất các phương án, nội dung đào tạo, bồi dưỡng về thái độ, kỹ năng của đội
ngũ nhân sự phục vụ biểu diễn tại Nhà hát CL THT nhằm giúp khán giả cảm thấy
mình được xem là “khách quý”, được tôn trọng nhất trong khán phòng.
1.2.2.2. Lý thuyết vốn văn hóa của Bourdieu, P.
Từ ý tưởng “có một nền kinh tế hàng hóa văn hóa” và mong muốn tìm kiếm
một logic riêng cho nền kinh tế đó, nhà nghiên cứu Bourdieu, P. đã hình thành khái
niệm “Vốn văn hóa”. Từ đó, “Vốn văn hóa” đã trở thành một trong những nền tảng lý
luận để Bourdieu tiến hành các nghiên cứu về nhu cầu, sở thích, hành vi tiêu dùng sản
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phẩm giải trí, nghệ thuật,… của công chúng. Trong nghiên cứu của mình, ông đặt câu
hỏi “sở thích đối với các hoạt động giải trí khác nhau sẽ như thế nào và cái gì là cơ sở
của sự lựa chọn?”. Tác giả đặt vấn đề cần tìm hiểu yếu tố nào tác động vào quyết
định của công chúng trong việc lựa chọn hoạt động giải trí này, mà không chọn hoạt
động giải trí khác. Qua thực tiễn nghiên cứu, tác giả Bourdieu, P. cho rằng “Thói
quen là cơ sở của bất cứ lựa chọn nào. Và vì thế, thông qua hình thành thói quen, cá
nhân đạt được “khả năng văn hóa” hoặc “Vốn văn hóa”, điều đó giúp cá nhân tiếp
cận hoặc thực hiện các hoạt động giải trí một cách dễ dàng hơn hoặc khó khăn hơn”.
Theo tác giả Bourdieu, P. thói quen của mỗi người được hình thành và nuôi dưỡng
“rất sớm từ nhỏ trong gia đình và xã hội xung quanh” thông qua quá trình học tập,
trải nghiệm và kinh nghiệm của bản thân. Ông cũng khẳng định sự nuôi dạy ở gia
đình có ảnh hưởng lớn đến sự lựa chọn hành vi trong thời gian rảnh rỗi. Sự lựa chọn
này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động, mà còn đối với “phong cách”, “khuynh
hướng” khi theo đuổi những hoạt động này [121, tr.519-527].
Như vậy, vốn văn hóa là những giá trị văn hóa được hình thành từ thuở thiếu
thời trong môi trường gia đình, nhà trường và xã hội. Thực tiễn cho thấy, những ai
sinh ra trong một gia đình yêu thích nghệ thuật sân khấu, có nhiều cơ hội thưởng
thức, tiếp xúc nghệ thuật sân khấu từ nhỏ, thì “vốn văn hóa” về nghệ thuật sân khấu
sẽ dồi dào, từ đó hình thành nên nhu cầu, thị hiếu nghệ thuật sân khấu một cách bền
vững. Lý thuyết “Vốn văn hóa” có nhiều giá trị về mặt lý luận để làm nền tảng cho
các nghiên cứu về thực trạng suy giảm khán giả của các loại hình nghệ thuật sân
khấu truyền thống ở Việt Nam, trong đó có Cải lương. Từ lý thuyết này, NCS có thể
nhận diện được nguyên nhân làm suy giảm khán giả của sân khấu Cải lương ở
Tp.HCM trong thời gian qua, từ đó có những đề xuất giải pháp khả thi và thích hợp
hơn. Trong đó, NCS xem một trong những giải pháp trọng tâm để phát triển khán
giả sân khấu Cải lương ở Tp.HCM là cần hình thành “thói quen” đi xem Cải lương
của công chúng thông qua hình thành các không gian nghệ thuật Cải lương từ gia
đình, làng xóm, nhà trường và xã hội. Bên cạnh đó, NCS đề xuất tổ chức diễn miễn
phí, hoặc giá rẻ để nhóm công chúng có thu nhập thấp có cơ hội hưởng thụ.
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1.2.2.3. Lý thuyết phát triển thị trường của Ansoff, H. I.
Theo Ansoff, H. I., để phát triển thị trường của mình, các doanh nghiệp cần
xây dựng chiến lược tiếp thị trong định hướng chiến lược phát triển chung của
doanh nghiệp. Từ quan điểm đó, Ansoff cho ra đời ma trận, còn được gọi là lưới sản
phẩm thị trường hoặc ma trận sản phẩm thị trường khách hàng mà giới nghiên cứu
hay gọi là Ma trận Ansoff. Ma trận Ansoff được mô hình hóa như sau:

Mô hình 1.1: Mô hình Ansoff [Nguồn: 179]
Ma trận Ansoff được cấu trúc bằng cách kết hợp các sản phẩm hiện có, sản
phẩm mới với các thị trường hiện tại và thị trường mới. Cụ thể:
- Thâm nhập thị trường: Đó là việc doanh nghiệp bán nhiều một loại sản phẩm
cho phân khúc khách hàng hiện có (Thị trường hiện có). Để làm được điều này,
doanh nghiệp cần phải tìm ra những cách thức mới để tăng lòng trung thành của
khách hàng và tăng giá trị vòng đời của sản phẩm. Doanh nghiệp có thể cải thiện
quy trình để giúp khách đặt hàng dễ dàng hơn, kéo dài giờ làm việc, hoặc thực hiện
các điều chỉnh để sản phẩm hấp dẫn hơn.
- Phát triển thị trường: Đó là những nỗ lực của doanh nghiệp để thu hút khách
hàng mới đến một sản phẩm hiện có. Phân khúc khách hàng mới này có thể là một
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khu vực địa lý mới (một tỉnh thành, một quốc gia mới); một nhóm xã hội với những
đặc điểm nhân khẩu học mới trên khu vực địa lý truyền thống (ví dụ: nhóm khách
hàng là nam giới sử dụng mỹ phẩm). Tuy nhiên, điều quan trọng là doanh nghiệp
phải xác định được liệu phân khúc thị trường mới này có nhu cầu tiêu dùng không?
Và liệu doanh nghiệp có đáp ứng được nhu cầu đó hay không?
- Phát triển sản phẩm: Đây là việc doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm mới,
hoặc biến thể mới của sản phẩm bằng cách nâng cao tính thẩm mỹ của sản phẩm,
cải thiện các chức năng của sản phẩm để bán cho phân khúc khách hàng hiện có của
mình. Cơ sở để doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới là những phản hồi của khách
hàng, hoặc định hướng chiến lược kinh doanh mới của doanh nghiệp.
- Đa dạng hóa sản phẩm: Đó là chiến lược bán sản phẩm mới cho những phân
khúc khách hàng mới (thị trường mới). Đây luôn là chiến lược kinh doanh nhiều rủi
ro và cần mức đầu tư lớn nhất từ doanh nghiệp. Một doanh nghiệp lớn, có nền tảng
nguồn lực dồi dào, lịch sử phát triển lâu đời sẽ có nhiều cơ hội thành công khi thực
hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm [179].
Với quan điểm xem Nhà hát CL THT như “doanh nghiệp” quốc doanh thuộc
lĩnh vực dịch vụ NTBD, lý thuyết phát triển thị trường của H. Igor Ansoff thông
qua Ma trận Ansoff sẽ được NCS ứng dụng trong đề xuất giải pháp phát triển khán
giả của Nhà hát này ở chương 3.
1.3. Khái quát về sân khấu Cải lương
Cải lương là loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống đã có hơn 100 năm
hình thành và phát triển, và là một trong những loại hình sân khấu phổ biến nhất ở
Việt Nam. Có thời điểm, 100% tỉnh, thành ở Việt Nam đều có ít nhất một đoàn Cải
lương. Tuy nhiên, trong hơn một thế kỷ qua, sân khấu Cải lương cũng trải qua rất
nhiều biến động. Trong tiến trình lịch sử đó, Tp.HCM luôn thể hiện vai trò đặc biệt
quan trọng cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai của sân khấu Cải lương.

1.3.1. Lịch sử hình thành, phát triển sân khấu Cải lương
Cho đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về sự ra đời, phát triển của sân
khấu Cải lương ở Nam Bộ. Trong cuốn Hồi ký 50 năm mê hát, cụ Vương Hồng Sển
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cho rằng nguyên nhân của việc này là “bởi con không cha, nên mạnh ai muốn khai
tên cha mẹ và khai năm sanh tháng đẻ làm sao cũng được” [97, tr.205]. Theo tác
giả, sân khấu Cải lương ra đời là từ sự ngẫu nhiên, tình cờ của lòng ái quốc ở một số
trí thức lúc bấy giờ. Cội nguồn của sân khấu Cải lương là Đờn ca Tài tử, sau đó phát
triển lên Ca Ra bộ, cuối cùng là tiếp nhận có chọn lọc kịch nói phương Tây, hát Bội
ở Nam Bộ. Động lực thôi thúc sân khấu Cải lương ra đời là sự quyết tâm của giới trí
thức Nam Bộ trong việc cải cách loại hình sân khấu truyền thống phổ biến ở Nam
Bộ lúc bấy giờ là hát Bội [97, tr.24-208]. Sự kiện đánh dấu thời điểm hình thành
của Cải lương với tư cách là một loại hình nghệ thuật sân khấu là ngày 15/3/1918,
gánh Cải lương đầu tiên ở Nam Bộ của thầy Năm Tú ở Mỹ Tho, Tiền Giang khai
trương [28, tr.24-25]. Sau khi ra đời ở Nam Bộ, Cải lương nhanh chóng phát triển ra
khắp Việt Nam, lưu diễn nước ngoài, và trở thành một trong những nghề dễ hốt bạc
nhất thời bấy giờ. Điều này cho thấy, lượng khán giả đến với sân khấu Cải lương
trong thập niên đầu của thế kỷ XX là rất lớn. Đồng thời, do ra đời và phát triển
mạnh ở các đô thị, trong đó đặc biệt là Tp.HCM (lúc bấy giờ gọi là vùng Sài Gòn –
Gia Định), Tp. Mỹ Tho (Tiền Giang) nên khán giả chủ yếu của Cải lương là dân
thành thị. Hơn nữa, với những đặc điểm cách tân nổi bật so với hát Bội, Cải lương
đã nhanh chóng trở thành một sản phẩm văn hóa giải trí có tính đại chúng rất cao.
Tuy nhiên, cũng chính tính thời đại của nó, sân khấu Cải lương đã trở thành một
trong những thành tố quan trọng của lối sống văn minh đô thị. Những suất diễn Cải
lương là cơ hội để giới có tiền trong xã hội đô thị tiêu khiển, khẳng định đẳng cấp,
và cũng là nơi giao du, ký kết làm ăn. Do đó, trong giai đoạn này, thành phần khán
giả có thể phân thành hai nhóm chính là giới bình dân (đại chúng), và giới có điều
kiện kinh tế. Tác giả Nguyễn Thế Hiệp cho biết “Sự lên ngôi và được chấp nhận của
cải lương như hình thái sân khấu mới từ giới thượng lưu và trí thức trong xã hội
Nam Kỳ xảy ra nhanh chóng chỉ trong vài năm sau khi ra đời” [42, tr.117].
Cuối thập niên 30 đến đầu thập niên 40 của thế kỷ trước, cuộc khủng hoảng
kinh tế thế giới đã tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế – văn hóa – xã hội của các
nước Đông Dương, trong đó có sức sống của sân khấu Cải lương ở Việt Nam. Ngay
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cả “Đại bang” cũng đối diện với những thử thách rất lớn. Trong hồi ký do tác giả
Trần Việt Ngữ chấp bút, cố nghệ sĩ Ba Vân viết rằng “Một điều đáng tiếc là nhiều
thày tuồng (tức tác giả/soạn giả) của thời kỳ 1940 về trước không còn viết nổi vở
mới, đã đành, mà soạn giả nổi tiếng thời sau viết cũng khó khăn lắm” [74, tr.121].
Hệ lụy là khán giả đến với Cải lương ngày càng giảm sút mạnh. Thực trạng đó tiếp
diễn cho đến sau năm 1945, khi Pháp tái chiếm miền Nam Việt Nam và mở rộng
chiến tranh ra toàn Đông Dương. Khi đó, “có gánh nào hát được đâu, xếp giáp hết
ráo, mạnh ai nấy lo kiếm ăn” [68, tr.109].
Trước sự thay đổi của môi trường chính trị, cũng như đòi hỏi của công chúng
trong bối cảnh xã hội mới sau năm 1945, để tiếp tục phát triển phục vụ công chúng,
những người làm Cải lương loay hoay tìm hướng đi cho sân khấu Cải lương. Âm
nhạc Cải lương bắt đầu quay lại dùng những nhạc khí cổ điển để phù hợp chất giọng
của nghệ sĩ Việt [97, tr.210]. Các soạn giả Cải lương “cố xài nhiều bài cải lương,
tìm cách cho các diễn viên được ca nhiều hơn, đồng thời bớt những bài Tây mang
lời ta, những điệu vũ bắt chước chớp bòng…” [74, tr.121]. Những nỗ lực đó đã tạo
đà cho sự phát triển mới cho sân khấu Cải lương giai đoạn thập niên 50, 60. Ký giả
Hoài Ngọc từng nhận định “Trên cơ sở phổ cập và nâng cao như thế (ý nói nâng cao
về mặt nghệ thuật của sân khấu cải lương), hình thức nghệ thuật Cải lương đã thu
hút cả giới trí thức chớ chẳng riêng giới bình dân lao động” [Dẫn theo 72, tr.187].
Đặc biệt ở Sài Gòn lúc bấy giờ có tới ba bốn chục gánh lớn nhỏ với đặc tính và
lượng khán giả riêng. Như vậy, lượng khán giả đến với sân khấu Cải lương đã dần
hồi phục sau giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, đó cũng là thời kỳ phản ánh sự
phân hóa sâu sắc của khán giả Cải lương ở Nam Bộ. Minh chứng cho sự phân hóa
này là sự ra đời, phát triển của các khuynh hướng sáng tác tuồng, như: Tàu, chiến
tranh, võ hiệp, Tây và xã hội để đáp ứng nhu cầu của khán giả [74, tr.131-181].
Tuy nhiên, sự ra đời của chính quyền Mỹ - Ngụy ở miền Nam vào cuối thập
niên 50 đã đưa sân khấu Cải lương ở đô thị Nam Bộ đối diện với những thử thách
mới. Các chính sách kiểm soát, kềm kẹp và phá hoại gay gắt của chính quyền Mỹ Ngụy đã tạo những rào cản rất lớn để công chúng Nam Bộ đến với sân khấu Cải
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lương một cách thoải mái. Trong khi đó, đối với nghệ sĩ Cải lương, họ mất đi môi
trường sáng tạo nghệ thuật một cách tự do, an toàn vốn có trước kia. Ở khía cạnh
khác, với sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam năm
1960, nghệ sĩ Cải lương Nam Bộ có lý tưởng, môi trường chính trị mới và an toàn
hơn để hoạt động [28, tr.52-70]. Thực tiễn chính trị đó đã làm cho khán giả sân
khấu Cải lương Nam Bộ có sự phân hóa thành 02 nhóm: Một là nhóm khán giả ủng
hộ những vở diễn phù hợp với chủ trương quản lý của chính quyền Mỹ - Ngụy.
Nhóm này phát triển chủ yếu ở các đô thị do chính quyền Mỹ - Ngụy kiểm soát. Hai
là nhóm khán giả bị thu hút bởi những vở diễn ủng hộ phong trào cách mạng giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhóm này phát triển ở những vùng do Mặt
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam kiểm soát.
Nhiều nhà nghiên cứu đều thừa nhận rằng, thời kỳ “hoàng kim” nhất của sân
khấu Cải lương là giai đoạn 1976 – 1985. Khi đó, hầu hết các tỉnh, thành ở Việt
Nam đều có đoàn/gánh hát Cải lương với hai mô hình quốc doanh và tập thể. Ở
Tp.HCM, sân khấu Cải lương được cải cách theo hướng vừa hiện đại, có cách tân
trên cơ sở truyền thống [28, tr.71-83]. Đến lúc này, sân khấu Cải lương đã thật sự
trở thành một loại hình nghệ thuật đại chúng. Hầu như mọi tầng lớp nhân dân đều bị
thu hút bởi Cải lương, từ công nhân, nông dân, trí thức đến tiểu thương, sinh viên,
học sinh [72]. Nhờ đó, Cải lương giành lượng khán giả đông đảo nhất mà không
một loại hình giải trí nào lúc bấy giờ có thể cạnh tranh được.
Sau Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986, đất nước mở ra nhiều cơ hội mới để
phát triển toàn diện. Tuy nhiên, các loại hình sân khấu truyền thống như Cải lương
bắt đầu đối diện với những khó khăn, thử thách lớn do mặt trái của kinh tế thị
trường. Đặc biệt từ sau năm 1990 đến nay, sân khấu Cải lương bắt đầu rơi vào thời
kỳ “chuyển cấp”, còn công chúng thì “xuống cấp trầm trọng” [28, tr.115].
1.3.2. Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh với quá trình phát triển của sân
khấu Cải lương
Trong hơn 100 năm qua, Tp.HCM dù không phải là nơi “khai sinh”, nhưng lại
là nơi “nuôi dưỡng”, là “đòn bẩy”, “bệ phóng” cho sân khấu Cải lương phát triển.
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Nhận định này đã được nhà nghiên cứu lâu năm về Sài Gòn – Tp.HCM Trần Hữu
Phúc Tiến khẳng định trong talkshow “Sài Gòn – Bà đỡ của nghệ thuật Cải lương”,
do Công ty Nam Thi House phối hợp với TS.Nguyễn Đức Hiệp, nhạc sĩ Nguyễn Lê
Tuyên, nhạc sĩ Huỳnh Khải tổ chức ngày 19.10.2019, tại 37, đường Nguyễn Thị
Diệu, phường 6, quận 3, Tp.HCM [PL3; Hình 34; tr.299]. Theo nhà nghiên cứu
Trần Hữu Phúc Tiến, Tp.HCM làm được điều đó là vì nơi đây có những điều kiện
mà không phải nơi nào cũng có được để tạo động lực phát triển cho sân khấu Cải
lương như: mạng lưới giao thông đa dạng, hoàn thiện; sự phát triển của hệ thống
nhà in, báo chí, nhà hát, cơ sở đào tạo, lực lượng doanh nhân; khả năng mở rộng
giao lưu quốc tế, dân số đông [PL3; Hình 36; tr.300].
Năm 1918, gánh hát Thầy Năm Tú được thành lập ở Mỹ Tho. Nhưng mỗi
tuần, gánh hát đều phải “lưu diễn” tại Sài Gòn vài suất. Khi Cải lương đĩa hát phát
triển, Tp.HCM là trung tâm diễn ra hầu hết các khâu sản xuất, phát hành đĩa hát.
Hồi ký của nghệ sĩ Kim Cương còn viết: “Theo lệ của những đoàn hát, khi có vở
hay thường diễn ở thành phố trước (tức Tp.HCM). Diễn hết các rạp ở Sài Gòn rồi sẽ
đem vở đi lưu diễn khắp các tỉnh. Khi diễn xong ở các tỉnh, đoàn hát phải về thành
phố dựng vở mới” [26, tr.73]. Thực tế này diễn ra vì Sài Gòn lúc đó là thị trường
tiêu thụ lớn nhất của Cải lương, là nơi tập trung nhiều rạp hát, gánh hát có chất
lượng nhất ở khu vực Nam Bộ. Thậm chí theo nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển,
nhiều nhà hát ở Sài Gòn vào thập niên 60 còn tốt hơn ở Paris. Tác giả viết “Tưởng
hễ cái gì ở Paris là bực nhứt. Không dè về rạp hát, coi vậy mà rạp Sài – Gòn cũng
có hạng khá đến, một phần nào lại sướng hơn ở Paris” [97, tr.170]. Không những
thế, yêu cầu của khán giả Sài Gòn xưa còn là động lực để các gánh hát phát triển.
Nghệ sĩ Kim Cương viết “Khán giả Sài Gòn rất sành điệu và khó tính. Mỗi lần về (ý
là các đoàn/gánh hát về) phải có vở tuồng độc đáo, phải có khám phá đặc sắc mới
mẻ nào đó ra mắt thì đoàn hát mới giữ được tên tuổi của mình” [26, tr.73].
Tiểu kết
Sân khấu dù tồn tại trong thời kỳ xã hội nào, ở vùng đất nào trên thế giới cũng
cần có khán giả. Mối quan hệ hữu cơ, máu thịt giữa khán giả và sự thịnh vượng của
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sân khấu là điều mà thực tiễn đã chứng minh. Sân khấu từ khi mới ra đời đã là
không gian phản ánh đời sống hiện thực của con người ở nhiều khía cạnh, mức độ
khác nhau. Do đó, các loại hình nghệ thuật sân khấu từ lâu đã thu hút sự quan tâm
của nhiều nhà nghiên cứu ở nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó,
nhiều nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa khán giả với sự phát
triển của thị trường văn hóa – nghệ thuật, trong đó sân khấu là một thành tố.
Dân tộc Việt Nam có kho tàng nghệ thuật sân khấu truyền thống giàu bản sắc.
Trong đó, sân khấu Cải lương ra đời vào đầu thế kỷ 20 ở Nam Bộ đã nhanh chóng
trở thành một “đặc sản” văn hóa của người dân Việt Nam. Với lịch sử nhiều thăng
trầm, cùng những giá trị nghệ thuật độc đáo, Cải lương trở thành đối tượng nghiên
cứu của nhiều nhà khoa học. Trong đó, nhiều học giả đã nhận định khán giả của Cải
lương luôn biến động, đặc biệt, từ cuối thế kỷ 20 đến nay, khán giả của loại hình
nghệ thuật sân khấu này suy giảm mạnh. Qua công trình của mình, các nhà nghiên
cứu cũng đưa ra nhiều giải pháp với mong muốn góp phần giải quyết thực trạng
đáng lo ngại trên. Tuy nhiên, phần lớn các giải pháp được đề xuất trên cơ sở quan
sát thực tiễn của nhà nghiên cứu, mà thiếu những nền tảng lý luận đầy đủ, vững
chắc. Những thiếu hụt này sẽ được NCS bổ túc một phần trong luận án.
Nhận định rằng hành vi thụ hưởng một sản phẩm VH - NT của công chúng là
tổng hợp của rất nhiều yếu tố tác động. Do đó, để có thể nghiên cứu thực trạng khán
giả sân khấu Cải lương ở Tp.HCM qua trường hợp nghiên cứu là Nhà hát CL THT,
cũng như đề xuất được các giải pháp khả thi, toàn diện để góp phần giải quyết vấn
đề suy giảm khán giả của Cải lương, NCS xây dựng nền tảng lý luận là các khái
niệm công cụ như công chúng – khán giả, phát triển khán giả, nhu cầu, thị hiếu
nghệ thuật; các lý thuyết nghiên cứu như sự lựa chọn duy lý, vốn văn hóa, mô hình
Ansoff,... Đây là những cơ sở lý luận cơ bản để NCS phân tích thực trạng chương 2
và đề xuất giải pháp ở chương 3 của luận án.
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Chương 2
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHÁN GIẢ
Ở NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG
2.1. Tổng quan về Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và một số đơn vị tổ
chức biểu diễn Cải lương tư nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh
Ở Tp.HCM, tính đến tháng 12/2020, Nhà hát CL THT là đơn vị sự nghiệp
nghệ thuật Cải lương công lập duy nhất. Đây cũng là đơn vị tập hợp nhiều nguồn
lực, có trách nhiệm chính trong việc bảo tồn, phát huy, phát triển sân khấu Cải
lương của Thành phố. Bên cạnh đó, Tp.HCM còn có một số đơn vị tổ chức biểu
diễn Cải lương tư nhân (đơn vị xã hội hóa). Dưới đây là một số thông tin khái quát
về Nhà hát và các đơn vị được NCS sử dụng để so sánh.
2.1.1. Tổng quan về Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang
- Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát
Nhà hát CL THT được thành lập theo Quyết định số 3155/1998/QĐ-UBNCVX của UBND Tp.HCM ngày 16/6/1998 trên cơ sở sáp nhập Nhà hát Ca kịch
Cải lương Trần Hữu Trang và Đoàn Văn công Thành phố. Hiện Nhà hát có trụ sở
tại số 136 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM [PL3; Hình 1,
2; tr.283]. Theo Quyết định này, những chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát liên quan
đến phát triển khán giả là: Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nghệ thuật Cải lương
Nam Bộ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân; tổ chức biểu diễn nghệ thuật Cải
lương thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ công chúng trong và ngoài nước;
Dàn dựng và biểu diễn các vở Cải lương Việt Nam, kịch bản nổi tiếng của nước
ngoài được phóng tác, chuyển thể biên soạn phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của công
chúng; Phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo diễn viên; phát hiện tài năng trẻ, đào tạo về
sân khấu Cải lương nhằm bổ sung lực lượng kế thừa; sưu tầm, bảo tồn các vở Cải
lương truyền thống và các hiện vật Cải lương như: nhạc cụ, phục trang, kịch bản,…
Những chức năng, nhiệm vụ chưa gắn kết chặt chẽ giữa Nhà hát với thời cuộc,
chỉ phù hợp với những đơn vị nghệ thuật được bao cấp toàn diện; phù hợp với môi
trường nghệ thuật ở cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Trong khi đó, yêu cầu của
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thời cuộc hiện nay đòi hỏi Nhà hát phải có những chức năng, nhiệm vụ mới như
nghiên cứu khán giả - thị trường; nâng cao hiểu biết về Cải lương cho công chúng
tương lai, phát triển các dịch vụ biểu diễn nghệ thuật.
- Cơ cấu bộ máy tổ chức
Bộ máy tổ chức của Nhà hát CL THT được sơ đồ hóa sau:

Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của Nhà hát CL THT
[Nguồn: Website Nhà hát CL THT, 2021]
Phát triển khán giả cho Nhà hát là chuỗi công việc có tính hệ thống, lâu dài,
đòi hỏi sự liên kết của các phòng, ban chức năng; sự thống nhất từ cấp độ cá nhân
của viên chức thừa hành đến viên chức quản lý. Do đó, ở các mức độ khác nhau,
phát triển khán giả là nhiệm vụ chung của mọi phòng, ban và viên chức, người lao
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động thuộc Nhà hát. Tuy nhiên, khi gắn bộ máy tổ chức của Nhà hát với chức năng,
nhiệm vụ và việc phát triển khán giả Cải lương sẽ thấy các vấn đề:
+ Bộ máy tổ chức của Nhà hát mang tính truyền thống. Nó chỉ phù hợp với mô
hình Nhà hát hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ miễn phí
cho công chúng; phục vụ các nhiệm vụ chính trị, xã hội. Bộ máy tổ chức này thiếu
những bộ phận chuyên trách về giáo dục nghệ thuật, nghiên cứu công chúng,
marketing,… để giúp Nhà hát vận hành hiệu quả hơn trong bối cảnh thị trường VH NT cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ. Điều này đã hạn chế động lực để Nhà hát từng
bước thực hiện thành công cơ chế tự chủ tài chính theo tinh thần của Nghị định
60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
+ Vai trò của các phòng, ban chức năng thuộc Nhà hát chưa phát huy hết. Điển
hình như Phòng Nghệ thuật – Biểu diễn thiếu các hoạt động để tác động đến việc
thưởng thức, định hướng thị hiếu nghệ thuật Cải lương của khán giả. Phòng Trưng
bày – Truyền thống chưa thật sự là công cụ quan hệ công chúng hữu hiệu. Hội đồng
Nghệ thuật chưa có những đóng góp lớn để Nhà hát có những vở diễn chất lượng,
đủ sức tạo nên những xu hướng thị hiếu nghệ thuật mới, tích cực của công chúng.
Bộ phận truyền thông – quảng cáo là điểm mới so với những đơn vị nghệ thuật công
lập khác của Thành phố. Nhưng thực tế, bộ phận này chưa có những đóng góp hiệu
quả trong việc phát triển khán giả của Nhà hát.
2.1.2. Khái quát về một số đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương tư nhân ở
Thành phố Hồ Chí Minh
Tp.HCM vốn là “thánh đường” của sân khấu Cải lương. Thời vàng son, Thành
phố có hàng chục đoàn, gánh Cải lương với nhiều quy mô khác nhau. Tuy nhiên, do
nhu cầu của công chúng Thành phố suy giảm, khả năng cạnh tranh của Cải lương so
với các loại hình VH – NT giải trí khác không cao, nên hiện nay, số lượng các đơn
vị tổ chức biểu diễn giảm mạnh. Dưới đây là một số đơn vị tổ chức biểu diễn Cải
lương tư nhân ở Tp.HCM tiêu biểu:
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- Sân khấu Sen Việt
Danh xưng “Sân khấu Sen Việt” đã có từ lâu. Người sáng lập sân khấu này là
NSƯT Lê Nguyên Đạt. Tuy nhiên, nếu lấy thời điểm lần đầu tiên đơn vị này tham
gia Hội diễn Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009, đến nay Sân khấu Sen
Việt đã được 12 năm “tuổi”. Khi mới thành lập, Sân khấu Sen Việt chủ yếu thuê
điểm diễn lưu động. Đến năm 2011, Sen Việt thuê điểm diễn cố định tại Nhà hát
kịch Tp.HCM. Năm 2019, Sân khấu chuyển đến điểm diễn mới ở số 5B, đường Võ
Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM (đây cũng là nơi đặt sân khấu Nhỏ 5B) cho đến nay. Tại
đây, chủ đầu tư đã xây dựng sân khấu Cải lương với mô hình sân khấu nhỏ. Hiện
nay, để gia tăng doanh thu, chủ đầu tư đang chuyển hướng mô hình sân khấu phòng
trà. Đồng thời, chủ đầu tư tăng cường đầu tư chất lượng vở diễn, quảng cáo trên
fanpage, facebook, zalo, youtube và tìm hướng đưa sân khấu đến với HS – SV để
xây dựng lượng khán giả trong tương lai.
Về mặt pháp lý, Sân khấu Sen Việt thuộc Công ty TNHH Dịch vụ và giải trí
Lê Nguyễn. Về bộ máy tổ chức, người đứng đầu sân khấu là NSƯT Lê Nguyên Đạt,
dưới là Ban Sáng tạo, Ban Kỹ thuật. Tuy nhiên, sự phân tách này chỉ tương đối vì
thực tế, các nhận sự này thường kiêm nhiệm nhiều vị trí công việc. Về lực lượng
nghệ sĩ, ngoài 01 đạo diễn và 01 tác giả cơ hữu, Sân khấu Sen Việt còn hợp tác
thường xuyên với khoảng 10 đạo diễn và tác giả khác ở Tp.HCM. Sen Việt hiện có
sự cộng tác thường xuyên của cặp đào – kép chính là Hoàng Quốc Thanh – Lệ
Trinh. Bên cạnh đó, Sân khấu còn cộng tác với nhiều diễn viên từ Nhà hát CL THT
và những nghệ sĩ tự do ở Tp.HCM. Với những nguồn lực có được, sân khấu Sen
Việt tổ chức biểu diễn trung bình từ 02 – 03 suất/tháng. Tuy nhiên, do lượng khán
giả mua vé ít, nên phần lớn các suất diễn phải bù lỗ.
- Sân khấu Chí Linh – Vân Hà
Tiền thân của sân khấu Chí Linh – Vân Hà là CLB Cải lương “Hát với nhau”,
hoạt động tại quán cafe Feeling, bên bờ kênh Nhiêu Lộc, đoạn đường Lê Văn Sỹ,
Quận 3. Sau thời gian nhận thấy CLB này hoạt động hiệu quả, năm 2016, người
sáng lập CLB này phối hợp với đạo diễn Lê Hoàng, nghệ sĩ Cải lương Chí Linh,
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Vân Hà để thành lập sân khấu Lê Hoàng, có điểm diễn cố định tại Trung tâm Văn
hóa quận Bình Thạnh. Đến năm 2018, sân khấu Lê Hoàng đổi tên thành sân khấu
Chí Linh – Vân Hà, thuộc công ty tư vấn du học Studylink. Cũng trong năm 2018,
chủ đầu tư sân khấu này trả mặt bằng điểm diễn cố định, và bắt đầu tổ chức biểu
diễn lưu động qua nhiều sân khấu cho đến nay.
Cải lương Hồ Quảng (tuồng cổ) là thể loại chính mà Sân khấu Chí Linh – Vân
Hà phục vụ công chúng. Lực lượng nghệ sĩ nồng cốt của Sân khấu là 02 cặp đào
kép Võ Minh Luân – Tú Sương và Chí Linh – Vân Hà. Bên cạnh đó, Sân khấu còn
cộng tác thường xuyên với diễn viên ở Nhà hát CL THT và những nghệ sĩ hoạt
động tự do. Theo lời người sáng lập sân khấu Chí Linh – Vân Hà, dù thu nhập của
nghệ sĩ sau mỗi suất diễn không cao, nhưng vì yêu nghề, quyết tâm giữ nghề, nên
vẫn rất nhiều nghệ sĩ sẵn sàng tham gia tập luyện và biểu diễn với thái độ, tinh thần
trách nhiệm cao. Về định hướng phát triển trong tương lai, ông Trần Văn Hào – chủ
đầu tư của Sân khấu cho biết trước mắt vẫn duy trì dòng tuồng cổ - Hồ Quảng; tăng
cường tổ chức các suất diễn dòng tuồng này để phục vụ HS - SV nhằm phát triển
khán giả cho sân khấu Cải lương trong tương lai.
- Công ty Green Horizon
Công ty Green Horizon có địa chỉ trụ sở tại 37 Nguyễn Thị Diệu, phường Võ
Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM. Đây là một doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề với
61 mã ngành từ lĩnh vực sản xuất đến dịch vụ. Hoạt động tổ chức biểu diễn sân
khấu (trong đó có Cải lương) thuộc mã ngày 8552 [182]. Theo đại diện của Công ty,
biểu diễn nghệ thuật không phải là lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp.
Các chương trình nghệ thuật Cải lương do doanh nghiệp này tổ chức trong các năm
2018, 2019, 2020 chỉ là một hoạt động nhỏ và không thuần túy là kinh doanh.
Nguồn kinh phí để Công ty sản xuất các chương trình biểu diễn Cải lương trong
thời gian qua một phần là từ ngân sách, phần còn lại là của doanh nghiệp đầu tư.
Tuy nhiên, mục đích đầu tư này không nhằm tìm kiếm lợi nhuận, mà chủ yếu trên
tinh thần góp sức để bảo tồn, phát huy, phát triển nghệ thuật Cải lương. Về định
hướng phát triển, Công ty Green Horizon không có một kế hoạch, hay chiến lược
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nào cụ thể để phát triển lĩnh vực biểu diễn Cải lương. Như vậy trong tương lai,
những đóng góp cụ thể của Công ty Green Horizon trong vấn đề phát triển khán giả
cho sân khấu Cải lương Tp.HCM không rõ ràng.
2.2. Khái quát về khán giả Cải lương ở Thành phố Hồ Chí Minh
Tp.HCM là một vùng đất có nhiều điểm đặc biệt về vị trí địa lý, vai trò đầu tàu
kinh tế, văn hóa, dân cư, xã hội,… Do đó, khán giả Cải lương ở địa phương này
cũng có nhiều đặc điểm riêng. Cụ thể:
2.2.1. Đặc điểm của công chúng ở Thành phố Hồ Chí Minh
- Có phong cách sống cởi mở, phóng khoáng trong môi trường đô thị năng động
Dân cư Tp.HCM hiện nay là kết quả của quá trình nhập cư từ nhiều tộc người
thuộc các vùng miền trong cả nước suốt hàng trăm năm. “Sự sống chung của những
nhóm lưu dân có tục lệ khác nhau buộc mọi người phải thỏa hiệp trên một số điểm
chung nhất nào đó để dần dần tạo thành những phong tục tập quán rất giống nhau”.
Người dân Nam Kỳ, đặc biệt người dân Gia Định dễ dàng chấp nhận những khác
biệt trong cách sống và từ đó, có một thái độ khoan dung đối với những người nghĩ
khác và sống khác mình [39, tr.130]. Nhà nghiên cứu Trần Văn Giàu, Trần Bạch
Đằng nhận định thêm “Dân ở thôn dã thì chất phác, siêng năng nhưng không lo xa.
Dân ở thị thành ăn chơi phóng túng” [39, tr.129]. Chính lối sống phóng khoáng, cởi
mở trong môi trường đô thị năng động nhất ở Nam Kỳ, nên công chúng Tp.HCM
hào hứng tiếp nhận, thụ hưởng nghệ thuật sân khấu Cải lương – loại hình nghệ thuật
rất khác so với hát Bội vốn phổ biến vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đó là cơ
sở tạo nên những động lực thúc đẩy “thị trường” sân khấu Cải Lương phát triển
mạnh mẽ, mau chóng chiếm lĩnh thị trường phía Nam trong suốt một thời gian dài
mà không loại hình giải trí đương thời nào có thể so sánh được.
Ở khía cạnh khác, vì phong cách sống dễ tiếp nhận những giá trị văn hóa mới
và luôn thích cái mới của công chúng phía Nam, trong đó có Tp.HCM, nên trong
quá khứ, sân khấu Cải lương phải thường xuyên đổi mới từ nội dung, hình thức
trình diễn, yếu tố âm nhạc, không gian biểu diễn (thiết kế sân khấu). Nội hàm thuật
ngữ “Cải lương” đã nói nói lên ý nghĩa không ngừng “Cải cách theo tiến bộ” của
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loại hình sân khấu truyền thống này. Đặc điểm trên đặt nền tảng thực tiễn cho dự
báo trong tương lai, khi sân khấu Cải lương tiếp tục có những cải cách để thích nghi
với sự thay đổi của đời sống văn hóa – xã hội mới, thì công chúng Tp.HCM cũng sẽ
chấp nhận, thụ hưởng như họ đã từng làm trong quá khứ.
- Đa thành phần về mặt nhân khẩu học và tộc người
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy những nhóm cư dân đầu tiên đến vùng đất Sài
Gòn – Chợ Lớn để định cư là những lưu dân. Trong số đó, nhóm lưu dân Hoa của
Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch đến vùng Chợ Lớn vào cuối thế kỷ XVIII
đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu văn hóa Gia Định, tạo thêm một phức thể
Minh Hương, hiểu theo nghĩa là một cơ cấu văn hóa tổng hợp văn hóa Việt và văn
hóa Hoa [39, tr.77]. Sự hiện diện lâu dài, đông đảo với nội lực bản sắc văn hóa
mạnh mẽ, cộng đồng người Hoa đã tác động rất lớn đến sự phát triển của sân khấu
Cải lương. Đặc biệt, những chuyến lưu diễn dài ngày của các gánh Ca Kịch người
Hoa chính quốc tại vùng Sài Gòn – Chợ Lớn đã góp phần quan trọng cho sự ra đời,
phát triển của Cải lương Hồ Quảng – dòng Cải lương vẫn còn thu hút đông đảo
công chúng cho đến ngày hôm nay.
Đồng thời, trong hơn 300 năm qua, vùng đất từng được mệnh danh “Hòn
Ngọc Viễn Đông” đã thu hút nhiều thành phần tộc người trong và ngoài nước đến
sinh sống. Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tính đến ngày
01/04/2019, Tp.HCM có 8.993.082 người với sự góp mặt của 54 tộc người Việt
Nam. Trong đó, người Kinh, Hoa, Khmer, Chăm là những tộc người có số dân đông
đảo nhất. Trong tổng dân số của Tp.HCM, có 7.125.493 người sống ở đô thị,
1.867.589 người ở nông thôn; 4.381.242 nam, 4.141.931 nữ; 3.906.618 người trong
độ tuổi từ 5 đến 34; 4.321.461 người đã lập gia đình, 2.503.446 người chưa lập gia
đình [140, tr.177-179, 296, 338]. Sự đa dạng về thành phần nhân khẩu học và tộc
người dẫn đến sự đa dạng về bản sắc văn hóa từ Đông sang Tây. Do đó, đã có thời
gian, nhiều soạn giả Cải lương đã khai thác các yếu tố văn hóa Chăm, Hoa, Khmer,
Ấn Độ, và cả các yếu tố văn hóa phương Tây để sáng tạo nên nhiều vở diễn nổi
tiếng, trở thành kinh điển của sân khấu Cải lương. Tuy nhiên, đặc điểm về nhu cầu,
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thị hiếu thưởng thức nghệ thuật, bản sắc văn hóa và thời gian rỗi khác nhau của mỗi
tộc người là khác nhau. Do đó, việc Nhà hát CL THT, cũng như các đơn vị tổ chức
biểu diễn Cải lương khác ở Tp.HCM cần nghiên cứu khán giả để làm cơ sở thực
hiện các chiến lược marketing, cũng như sáng tạo ra những vở diễn đáp ứng được
nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng Thành phố.
- Thích nghệ sĩ nổi tiếng (là “ngôi sao”)
Xét ở khía cạnh kinh tế học văn hóa, yếu tố “ngôi sao” là sức mạnh nhân hiệu
của những người góp phần sáng tạo nên vở diễn, trọng tâm là diễn viên (đào – kép
chính), soạn giả và đạo diễn. Lịch sử phát triển của sân khấu Cải lương ở Nam Bộ
cho thấy các nghệ sĩ ngôi sao có sức hút đặc biệt lớn đối với công chúng. Cố nghệ sĩ
Ba Vân cho biết việc sử dụng “ngôi sao” để thu hút khán giả như sau: “Trong mỗi
tờ quảng cáo, bọn tôi còn tùy nơi, tùy thời gian, mà “khoe” đào kép. Chưa kể, trong
số đào kép đoàn có, thì tuồng này chủ yếu sẽ tung ai, tuồng tới sẽ tung ai” [74,
tr.166]. Cũng vì sức hút đặc biệt của các “ngôi sao” Cải lương mà trong quá khứ,
“Việc mua đào chuộc kép nhằm lôi kéo khán giả đến với sân khấu của mình làm
cho các gánh hát rất lộn xộn về nhân sự” [158, tr.76]. Một gánh hát nếu không có
đào, kép nổi tiếng cả tài và sắc thì rất khó thu hút, giữ chân được khán giả. Trường
hợp tan rã gánh Nghĩa Hiệp Ban của bầu Nguyễn Văn Đẩu là điển hình. Theo lời
của cố nghệ sĩ Ba Vân, Công ty Quảng Lạc thấy Nghĩa Hiệp Ban làm ăn được nên
đã bỏ ra số tiền rất hào phóng để “chiêu dụ” các đào kép của Nghĩa Hiệp Ban. Cuối
cùng, Nghĩa Hiệp Ban đã phải giải thể vì mất hết đào kép chính [74, tr.39 - 40]. Vấn
đề này cũng được nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển viết: các gánh hát thường tồn
tại, phát triển dựa vào các đào kép nổi tiếng. Vì vậy, khi các đào này “bị các công –
tử bột bắt cóc về làm thê thiếp, duy các cô đào chánh có đôi bạn hẳn hỏi thì ở lại,
nhưng không đủ kéo cho gánh khỏi rời rã giải tán” [97, tr.110].
Đặc điểm tâm lý thích ngôi sao của công chúng Cải lương nói chung,
Tp.HCM nói riêng, cùng với tâm lý đám đông đã tạo động lực rất lớn để các nghệ sĩ
nỗ lực phấn đấu rèn luyện, trau dồi tài năng để thành “sao” dù không hề dễ dàng.
Hiện nay, tâm lý thích ngôi sao của công chúng Tp.HCM vẫn còn rất phổ biến. Qua
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khảo sát về mong muốn/kỳ vọng của khán giả khi đi xem một vở Cải lương, kết quả
cho thấy có 98,7% ý kiến mong muốn/kỳ vọng “Có nhiều nghệ sĩ đẹp, nổi tiếng
tham gia biểu diễn” [PL1; Bảng 15; tr.181]. Qua phỏng vấn sâu cũng cho thấy
những nghệ sĩ mà nhóm công chúng thích Cải lương có thể nhớ tên đều là những
người nổi tiếng có tài, sắc trên sân khấu Cải lương. Như vậy, trong tương lai, để có
thể giữ chân, thu hút công chúng đến với sân khấu Cải lương, các đơn vị tổ chức
biểu diễn nói chung, Nhà hát CL THT nói riêng cần phải đào tạo, sở hữu những tác
giả, đạo diễn, diễn viên là ngôi sao thật sự.
2.2.2. Đặc điểm nhân khẩu học của khán giả Nhà hát Cải lương
Trần Hữu Trang
Hiện nay, Nhà hát CL THT chưa có cơ sở dữ liệu nguồn về khán giả Cải
lương. Vì vậy, để nhận diện các đặc điểm nhân khẩu học của khán giả Nhà hát,
NCS dựa vào kết quả khảo sát 301 khán giả thích Cải lương của 07 suất diễn có bán
vé, 15 suất diễn theo Kế hoạch Rạp sáng đèn sân khấu hàng tuần và 13 suất diễn
phục vụ cơ sở. Cụ thể:
Về giới tính: 36,9% khán giả là nam, 59,4% là nữ và 3,7% là giới tính khác
[PL1; Bảng 2; tr.177]. Việc sân khấu Cải lương thu hút nhiều khán giả nữ hơn so
với khán giả nam đặt ra vấn đề Nhà hát cần lưu tâm nhiều hơn đến yếu tố giới trong
quá trình sáng tạo nghệ thuật.
Về độ tuổi: 16,3% khán giả có độ tuổi dưới 18, 29,7% ở độ tuổi từ 18 đến 40
và 54,0% ở độ tuổi trên 40 [PL1; Bảng 3; tr.177]. Điều này cho thấy, Nhà hát cần có
chiến lược phù hợp nhằm gia tăng lượng khán giả trẻ, xây dựng lớp khán giả kế
thừa để tạo nên sự phát triển bền vững cho sân khấu Cải lương.
Về nghề nghiệp: 25,9% khán giả là hưu trí, 27,2% buôn bán tự do, 11,6% là
HS – SV, 14,0% là công chức – viên chức, 13,3% là công nhân, nhân viên văn
phòng và 8,0% có nghề nghiệp khác [PL1; Bảng 4; tr.177]. Dữ liệu này cho thấy
trong chiến lược phát triển khán giả, Nhà hát cần đầu tư nhiều nguồn lực để thu hút
khán giả là HS – SV hơn.
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Về trình độ học vấn: 12,7% khán giả không đi học, 26,1% có trình độ dưới
THPT, 16,7% TC, 24,4% CĐ, 18,8% ĐH, 1,3% trên ĐH [PL1; Bảng 5; tr.177].
Như vậy, Cải lương chưa thu hút thành phần khán giả là trí thức. Đây là điều mà
Nhà hát cần lưu tâm khi thực hiện các chương trình phát triển khán giả.
2.3. Thực trạng về chủ trương và nguồn lực phát triển khán giả cho sân
khấu Cải lương ở Thành phố Hồ Chí Minh
Sự thịnh – suy của một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như Cải
lương có mối quan hệ mật thiết với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về
công tác bảo tồn, phát huy, phát triển di sản văn hóa của dân tộc,… Do đó, để
nghiên cứu thực trạng phát triển khán giả của sân khấu Cải lương ở Tp.HCM với
trường hợp nghiên cứu là Nhà hát CL THT, trước tiên cần nhận diện những chủ
trương, chính sách và mức độ đầu tư các nguồn lực để sản xuất các chương trình
biểu diễn Cải lương. Vấn đề này sẽ được NCS làm rõ dưới đây.
2.3.1. Thực trạng về chủ trương, chính sách phát triển khán giả cho sân
khấu Cải lương
- Chủ trương chung của Đảng về sân khấu truyền thống
Năm 1998, Đảng ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW Về Xây dựng và phát
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (Sau đây gọi tắt là
Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII) với 05 quan điểm về bảo tồn, phát huy, phát
triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, Đảng xác định rõ quan điểm nền văn hóa mà
chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Theo đó, trong
việc bảo tồn, phát huy, phát triển sân khấu Cải lương, phải đảm bảo giữ gìn được
những giá trị cốt lõi, chuẩn mực thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam
được tích hợp trong loại hình nghệ thuật này [5].
Năm 2008, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW Về tiếp tục xây
dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đảng nhấn mạnh VH, NT
là lĩnh vực rất quan trọng, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ
của con người; là động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần
của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. VH, NT Việt Nam
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thời kỳ mới phải phát triển toàn diện; sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và
nghệ thuật cao; đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân;
phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng, phát triển nghệ thuật chuyên nghiệp; chăm
lo, phát hiện, bồi dưỡng, quý trọng và phát huy các tài năng VH, NT là trách nhiệm
của toàn xã hội, trước hết là của Đảng, Nhà nước và của các tổ chức trong hệ thống
chính trị các cấp; tạo điều kiện thuận lợi phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn
lực sáng tạo. Xét ở góc độ sức mạnh chính trị, những quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo
trên đã tạo ra bước ngoặc mới, là “quỹ đạo” trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy, phát
triển nghệ thuật sân khấu truyền thống, trong đó có sân khấu Cải lương [13].
Năm 2014, Đảng ra Nghị quyết số 33-NQ/TW Về xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước [14]. Nghị
quyết đã đặt ra 05 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng con người Việt Nam phát triển
toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng văn hóa trong chính
trị và kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, phát triển công
nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Những nhiệm vụ
này là cơ sở chính trị quan trọng để Đảng và Nhà nước ban hành những chủ trương,
chính sách cho công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống, trong
đó có Cải lương nhằm đáp ứng yêu cầu của công chúng trong thời đại mới.
Từ những phân tích trên cho thấy công tác bảo tồn, phát huy, phát triển các
loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như Cải lương đã có nền tảng chính trị
đầy đủ, vững chắc. Vấn đề là năng lực và những điều kiện cần thiết để cụ thể hóa và
thực thi những chủ trương trên của Đảng.
- Chủ trương của Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy nghệ thuật
sân khấu truyền thống trong giai đoạn 2015 – 2020
Năm 2015, Thành ủy Tp.HCM ban hành Chương trình hành động số 45CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 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 (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động 45).
Theo đó, Thành uỷ chỉ đạo cần tăng cường nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho
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người dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu nhi; phát huy vai trò của VH, NT trong việc
bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người; bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo
văn hóa của mỗi người dân; tạo lập thị trường sản phẩm văn hóa minh bạch, tiến bộ,
hiện đại; khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, đổi mới phương thức hoạt động
các hội nghệ thuật; thu hút và tạo điều kiện để nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật; khuyến
khích đầu tư các kịch bản sân khấu truyền thống chất lượng cao góp phần đáp ứng
nhu cầu, định hướng hưởng thụ nghệ thuật của người dân [114]. Tại Nghị quyết Đại
hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020,
Đảng bộ Thành phố cũng nhấn mạnh việc xây dựng môi trường văn hóa, bảo tồn,
phát huy giá trị văn hóa truyền thống; khuyến khích sáng tạo, sáng tác và quảng bá
các tác phẩm VH, NT có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao; nâng cao mức hưởng thụ
văn hóa của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn [119].
Đến năm 2016, Thành ủy Tp. HCM ban hành Thông tri số 05-TT/TU về thực
hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về Tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030 [115]. Đặc biệt, tháng 10/2016,
Thành ủy công bố Chương trình hành động số 19-CTrHĐ/TU về việc thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về việc nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động
số 19) vào năm 2016. Trong chương trình này, Thành ủy đề ra Chương trình nâng
cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa – nghệ
thuật, thể dục – thể thao với các mục tiêu liên quan trực tiếp đến công tác bảo tồn,
phát huy, phát triển sân khấu Cải lương như các mục tiêu cần đạt được đến năm
2020: tăng cường phát hiện, tuyển chọn, đào tạo tài năng; bồi dưỡng nâng cao trình
độ chuyên môn, năng lực sáng tạo; duy trì các lớp truyền nghề cho diễn viên Cải
lương; tuyển chọn nhân lực đưa đi đào tạo ở nước ngoài các ngành đạo diễn sân
khấu, âm thanh, ánh sáng; họa sĩ thiết kế sân khấu hiện đại, quản lý nhà hát. Đồng
thời, Thành ủy cũng đặt ra những nhiệm vụ liên quan đến bảo tồn, phát huy sân
khấu Cải lương như bổ sung, hoàn thiện quy hoạch đội ngũ diễn viên, chuyên gia
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nghiên cứu; đánh giá, đúc kết kinh nghiệm, rà soát, bổ sung ban hành các quy chế
về phát hiện, tuyển sinh, tuyển dụng, sử dụng và phát huy tài năng; xây dựng quy
chế tuyển chọn, mời, thuê chuyên gia trong và ngoài nước; phân tách các nhóm tài
năng đỉnh cao, năng khiếu đặc biệt để tập trung nguồn lực đầu tư thu hút, phát huy
năng khiếu, sở trường của từng cá nhân; điều chỉnh và bổ sung các chế độ, đãi ngộ
và chính sách đặc thù để thu hút nhân tài; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo
hướng hiện đại cho các đơn vị sự nghiệp công lập; tạo điều kiện cho việc tổ chức
tập luyện và cống hiến của các tài năng; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tài
năng, kể cả đào tạo ngoài nước [116].
Như vậy, nền tảng chính trị để bảo tồn, phát huy, phát triển VH – NT truyền
thống, trong đó có sân khấu Cải lương như thực hiện các chương trình giáo dục
nghệ thuật, đổi mới hoạt động sáng tạo nghệ thuật, thúc đẩy hoạt động VH – NT
theo cơ chế thị trường, gia tăng các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, con
người,… đã được Thành ủy đề ra từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, những chỉ đạo đó
chưa tạo ra sức mạnh chính trị đủ mạnh để công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật
sân khấu truyền thống của Thành phố đạt những kết quả thiết thực hơn. Điều này đã
được Thành ủy thừa nhận: hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư còn thấp so với
nhu cầu. Tác phẩm VH, NT có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật cao chưa nhiều.
Hoạt động lý luận phê bình VH, NT còn yếu; đội ngũ lý luận phê bình vừa thiếu,
vừa bị hụt hẫng thế hệ kế thừa.
- Chính sách của Nhà nước về bảo tồn, phát huy, phát triển nghệ thuật sân
khấu truyền thống
Chính sách này được thể hiện trực tiếp, gián tiếp qua nhiều văn bản quản lý
nhà nước. Dưới đây là một số văn bản chủ yếu:
+ Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030, do Chính phủ ban hành năm 2016: NTBD là một
trong số 13 lĩnh vực văn hóa được xác định sẽ được đầu tư nguồn lực để trở thành
một ngành công nghiệp văn hóa. Chiến lược đưa ra mục tiêu đến năm 2020, NTBD
đạt doanh thu khoảng 16 triệu USD; đến năm 2030 đạt doanh thu khoảng 31 triệu
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USD. Chính phủ xác định các nhiệm vụ và giải pháp phát triển NTBD: Phát triển thị
trường cho các tác phẩm sân khấu, âm nhạc, các chương trình biểu diễn. Bảo tồn và
phát huy nghệ thuật truyền thống dân tộc kết hợp với các loại hình nghệ thuật
đương đại, tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng cao; khuyến khích, ưu tiên thành lập
các doanh nghiệp, đơn vị nghệ thuật ngoài công lập; tăng cường hợp tác giữa các
ngành, lĩnh vực liên quan với NTBD; khuyến khích văn nghệ sĩ tham gia học tập,
bồi dưỡng, biểu diễn ở nước ngoài; hình thành các trung tâm trình diễn nghệ thuật
đa năng tại các thành phố lớn; xây dựng và hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn
nhân lực; xã hội hóa NTBD [133].
+ Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030 được ban hành năm 2014: Nhìn ở phạm vi quốc gia, Quy
hoạch này có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển bền vững của NTBD nói chung,
trong đó có sân khấu Cải lương. Trong Quy hoạch, Chính phủ xác định phát triển
NTBD nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc
dân tộc. Mục tiêu là xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất; xây dựng
Tp.HCM thành trung tâm biểu diễn nghệ thuật hiện đại; tổ chức, sắp xếp lại các đơn
vị nghệ thuật công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; khuyến khích các tổ
chức, cá nhân đầu tư phát triển NTBD; từng bước nâng cao năng lực tổ chức biểu
diễn nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật công; đào tạo, phát triển nhân lực có năng
lực sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao; tăng cường quảng bá, phổ biến các
chương trình, sản phẩm trong nước và quốc tế. Để thực hiện các mục tiêu này đến
năm 2030, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, giải pháp về cơ chế, chính
sách là xây dựng hoàn thiện chính sách tài chính tư từ ngân sách, cũng như thu hút
được vốn ngoài nhà nước; cơ chế phối hợp giữa cơ quan, đơn vị NTBD với các cơ
quan báo chí; sưu tầm, phục hồi và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống
có nguy cơ mai một; khuyến khích, vinh danh các nghệ nhân trong lĩnh vực NTBD.
Về đào tạo nguồn nhân lực: nâng cao trình độ đào tạo các bậc học; gắn đào tạo
chính quy với đào tạo ngắn hạn, đào tạo thông qua thực tiễn nghề nghiệp; đào tạo,
bồi dưỡng về sáng tác cho đội ngũ sáng tạo nghệ thuật và kỹ thuật viên; nâng cao
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chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu cho các trường, viện nghiên cứu,
đội ngũ quản lý nhà nước; phát triển lực lượng lý luận phê bình NTBD có trình độ
chuyên môn cao; tăng cường giáo dục và định hướng thẩm mỹ, bảo đảm quyền tiếp
cận và hưởng thụ VH - NT của nhân dân [130].
+ Đề án Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống đến năm 2020
của Bộ VH, TT & DL năm 2011. Quan điểm thực hiện Đề án của Bộ là nhằm nâng
cao nhận thức trong cộng đồng, các nhà quản lý về giá trị, vai trò của NTBD truyền
thống trong đời sống xã hội. Đề án cũng xác định trách nhiệm, mục tiêu bảo tồn và
phát huy NTBD truyền thống là giữ gìn và phát triển NTBD Việt Nam phong phú
về loại hình, giàu có về tác phẩm, đa dạng về phong cách; đổi mới công tác đào tạo
nghệ sĩ lĩnh vực nghệ thuật truyền thống; nâng cao chất lượng truyền dạy cho thế hệ
trẻ; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động biểu diễn và bảo tồn NTBD truyền thống; tuyên
truyền đến Nhân dân về giá trị của các loại hình NTBD truyền thống; tổ chức quy
hoạch tại các đơn vị NTBD truyền thống; đầu tư có trọng tâm trọng điểm vào các
vở diễn có chất lượng nghệ thuật [17].
- Chính sách của UBND Tp.HCM về bảo tồn, phát huy, phát triển nghệ thuật
sân khấu truyền thống
Đầu năm 2015, UBND Tp.HCM ra Quyết định số 815/QĐ-UBND Về Ban
hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững Việt Nam trên
địa bàn Tp.HCM đến năm 2020. Trong đó, Thành phố nhấn mạnh giữ gìn, phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc; tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ các sản phẩm văn
hóa có giá trị thẩm mỹ cao; từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người
dân, đặc biệt là ngoại thành.
Tiếp đến, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình
hành động số 45-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 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. Đây là một trong
những văn bản có tác động toàn diện, sâu sắc và trực tiếp đến công tác bảo tồn, phát
huy, phát triển sân khấu truyền thống, trong đó có sân khấu Cải lương. Kế hoạch đặt
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ra công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa;
tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho nhân dân; khích lệ
sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Kế hoạch còn nhấn mạnh việc tích cực xây dựng,
phát triển thị trường văn hóa; cơ chế khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất và công
nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa; đầu tư xây dựng kịch bản hay góp
phần định hướng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo VH – NT trong Nhân dân; đưa các
loại hình VH – NT dân tộc vào các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.
Năm 2020, Sở VH & TT Tp.HCM ban hành Kế hoạch số 3442/KH-SVHTT về
Hoạt động biểu diễn phục vụ thiếu nhi năm 2020 trên địa bàn Tp.HCM. Kế hoạch
này nhằm tăng cường biểu diễn nghệ thuật phục vụ thiếu nhi, qua đó tăng cường
giáo dục văn hóa, lịch sử; khuyến khích sáng tạo, góp phần hoàn thiện nhân cách
cho thiếu nhi. Trong Kế hoạch này, Sở VH & TT cũng yêu cầu duy trì thường
xuyên hoạt động biểu diễn phục vụ thiếu nhi; các chương trình phải có nội dung vừa
giải trí, vừa mang tính giáo dục; hình thức phong phú, hấp dẫn; tạo không gian, cơ
hội tương tác cho thiếu nhi với hoạt động biểu diễn nghệ thuật; chú trọng đầu tư
trang trí sân khấu, thiết bị kỹ thuật; kết hợp biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật phù
hợp với lứa tuổi thiếu nhi như vẽ tranh, tô tượng, trình diễn Flashmop, thể thao cổ
động,… Trong Kế hoạch trên, Nhà hát CL THT có vai trò quan trọng khi là đơn vị
chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất như sân khấu, âm thanh, ánh
sáng, màn hình led để phục vụ các suất diễn phục vụ thiếu nhi.
Cũng trong năm 2020, Sở VH & TT Thành phố đã ký Kế hoạch liên tịch số
5644/KHLT-SVHTT-SDL với Sở Du lịch Thành phố về Biểu diễn nghệ thuật
truyền thống phục vụ hoạt động du lịch tại Tp.HCM trong giai đoạn 2020 – 2021.
Kế hoạch đặt ra yêu cầu phát huy sự đặc sắc, đa dạng của nền VH – NT đa vùng
miền ở Nam Bộ nói chung và Tp.HCM nói riêng; tăng cường sự gắn kết hiệu quả
giữa hoạt động VH, NT với hoạt động du lịch; khuyến khích các đơn vị nghệ thuật
đầu tư xây dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật phù hợp với hoạt
động du lịch. Kế hoạch này cũng xác định những nội dung cần thực hiện như: khảo
sát thực tế, xây dựng một số địa điểm biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ du
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lịch; hỗ trợ tư vấn để nâng cao chất lượng các hình thức sinh hoạt, biểu diễn nghệ
thuật và dịch vụ liên quan tại các địa điểm biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục
vụ du lịch; tổ chức quảng bá rộng rãi trong Nhân dân và khách du lịch về hoạt động
của các địa điểm biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ du lịch.
Trên cơ sở phân tích trên, NCS rút ra một số nhận định sau:
- UBND Tp.HCM luôn xác định việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền
thống, trong đó có sân khấu truyền thống Cải lương trong môi trường xã hội đương
đại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với quá trình xây dựng, phát
triển đời sống văn hóa của Tp.HCM một cách bền vững. Để thực hiện nhiệm vụ
này, UBND Tp.HCM đặt ra yêu cầu cần phải hoàn thiện hệ thống chính sách mới về
thu hút các nguồn lực đầu tư, gia tăng đầu tư từ ngân sách; nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực;…
- Đối với các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như Cải lương,
UBND Tp.HCM luôn xác định quan điểm xem đây là một trong những di sản văn
hóa quý giá của dân tộc nói chung, là bản sắc văn hóa của Thành phố nói riêng. Vì
vậy, việc bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống trước sự
tác động tiêu cực của kinh tế thị trường là cần thiết, cấp bách.
- UBND Tp.HCM đã xác định được những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác
bảo tồn, phát huy, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống như khắc phục những
yếu kém về cơ sở vật chất, đội ngũ sáng tạo, công tác đào tạo lực lượng kế thừa, lực
lượng làm công tác quản lý VH - NT; xây dựng hệ thống dữ liệu, phát triển thị
trường VH – NT, xã hội hóa các nguồn lực đầu tư,…
- UBND Tp.HCM đã thực hiện các giải pháp phát triển khán giả cho các loại
hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như tăng cường truyền thông, quảng bá; tổ
chức biểu diễn phục vụ thiếu nhi, tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống gắn với
phát triển du lịch,… Điều này thể hiện nỗ lực của UBND Tp.HCM trong việc tìm
“lối thoát” cho nghệ thuật sân khấu truyền thống, trong đó có Cải lương.
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2.3.2. Thực trạng các nguồn lực để phát triển khán giả của Nhà hát Cải
lương Trần Hữu Trang
Trong bối cảnh sự cạnh tranh thu hút công chúng giữa các loại hình văn hóa –
giải trí ở Tp.HCM ngày càng mạnh mẽ, để thuyết phục khán giả đến thụ hưởng, các
đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương ở Tp.HCM nói chung, Nhà hát CL THT nói
riêng cần có hệ thống nguồn lực đủ lớn. Kết quả nghiên cứu vấn đề này như sau:
2.3.2.1. Thực trạng nguồn lực tài chính
Trong các nguồn lực để phát triển khán giả của Nhà hát CL THT, tài chính có
vai trò quan trọng nhất, tác động trực tiếp đến hiệu quả của các hoạt động phát triển
khán giả được triển khai. Về cơ bản, nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động phát
triển khán giả của Nhà hát từ nguồn tài chính ngoài ngân sách gồm nguồn huy động
từ các chủ thể ngoài xã hội dưới các dạng thức khác nhau và nguồn thu từ hoạt động
biểu diễn; nguồn từ ngân sách. Các số liệu thu thập được cho thấy tỷ trọng của hai
nguồn này trong cơ cấu tài chính của Nhà hát như sau:
Bảng 2.1: So sánh tỷ trọng giữa nguồn từ ngân sách và hoạt động biểu diễn
của Nhà hát giai đoạn 2015 – 2020
Đvt: %
Tỷ trọng
Nguồn thu tài chính

2015

2016

2017

2018

2019

2020

trung bình

Ngân sách nhà nước

73,0

59,8

73,3

78,4

80,2

95,6

76,7

Hoạt động biểu diễn

18,5

33,3

18,2

7,0

18,9

0,7

16,1

[Nguồn: Báo cáo hoạt động của Nhà hát năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020]
[PL1; Bảng 37; tr.187]
Trong giai đoạn 2015 – 2020, ngân sách cấp cho Nhà hát tăng trung bình
3,8%/năm và gấp 4,8 lần so với nguồn thu từ hoạt động biểu diễn. Điều này cho
thấy nhà nước luôn quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy sân khấu Cải lương. Trong
khi đó, nguồn thu từ hoạt động biểu diễn của Nhà hát liên tục biến động và giảm
trung bình 3,0%/năm trong giai đoạn 2015 – 2020. Sự mất cân đối này chứng tỏ
mọi hoạt động của Nhà hát phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách. Đây là điều không
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thỏa đáng nếu so với tiềm lực, cơ hội phát triển của Nhà hát với nhiều đơn vị nghệ
thuật khác của Thành phố, cả tư nhân và công lập.
Vì phụ thuộc tài chính vào ngân sách vốn đã hạn chế, nên mức đầu tư của Nhà
hát cho các hoạt động để thu hút khán giả luôn ở mức thấp. Điều này được thể hiện
qua bảng số liệu dưới đây:
Bảng 2.2: So sánh tỷ trọng mức chi tài chính trung bình cho các hoạt động
nhằm thu hút khán giả trong tương quan với tổng chi tài chính của Nhà hát
Đvt: %
Nội dung chi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ở đây chỉ sử dụng mức chi cho các vở diễn được sáng tác và dàn dựng mới để
phục vụ công chúng, không sử dụng mức chi cho các vở diễn được sáng tác,
dàn dựng mới để tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan.
Chi cho sáng tạo nghệ thuật

11,1

11,0

0,0

0,0

17,7

18,1

Chi cho cơ sở vật chất, trang

3,5

3,2

0,0

0,0

4,2

3,3

Gần = 0,0

0,0

0,0

Gần = 0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

1,2

1,2

15,6

15,2

0,0

0,0

23,1

22,6

phục, đạo cụ,....
Chi cho hoạt động marketing
Chi cho lực lượng nhân sự tham
gia hỗ trợ tổ chức biểu diễn
Tổng tỷ lệ các mức chi trong
tương quan với tổng chi của Nhà

hát qua các năm
[Nguồn: Báo cáo hoạt động của Nhà hát năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020]
Các số liệu trên thể hiện giai đoạn 2015 – 2020, có sự chênh lệch lớn giữa
mức đầu tư của Nhà hát cho các hoạt động để thu hút khán giả so với tổng chi hàng
năm, nhất là mức chi cho hoạt động marketing. Điều này không chỉ phản ánh những
khó khăn về nguồn lực tài chính, mà còn cho thấy mức độ quan tâm, cách nhìn nhận
vai trò của hoạt động marketing của lãnh đạo Nhà hát. Điều này không hợp lý khi
mà Nhà hát đang hoạt động trong môi trường VH – NT có sự cạnh tranh gay gắt.
Thực trạng này được thể hiện rõ hơn trong mối tương quan so sánh dưới đây:
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Bảng 2.3: So sánh mức chi trung bình cho một số hoạt động để thu hút khán giả
với tổng vốn đầu tư của Nhà hát trong vở “Thủy Chiến” với 02 vở diễn đối sánh
Đvt: %
Chi cho sáng
tạo nghệ thuật
Vở: Thủy chiến (2020)

Chi cho

Tổng chi so với

marketing tổng vốn đầu tư

60,6

Gần = 0,0

60,6

65,9

11,2

76,1

67,2

20,3

87,5

Nhà hát CL THT
Vở diễn đối sánh
Vở: Ngũ hổ Bình Tây (2020)
Sân khấu Chí Linh – Vân Hà
Chương trình: Trăm năm nguồn cội
(2019) Cty Cổ phần Green Horizon

[Nguồn: NCS tổng hợp trực tiếp từ số liệu do các đơn vị được khảo sát cung cấp]
So sánh trên cho thấy Nhà hát CL THT có mức chi cho sáng tạo nghệ thuật
không quá chênh lệch so với 02 vở diễn so sánh. Song, mức đầu tư cho marketing
so với tổng vốn đầu tư lại là vấn đề cần lưu tâm. Cụ thể, nếu Nhà hát có mức chi
gần bằng 0 cho hoạt động này trong vở Thủy Chiến, thì sân khấu Chí Linh – Vân
Hà dành đến 11,2% tổng vốn đầu tư để marketing cho vở Ngũ hổ Bình Tây, Cty
Green Horizon dành đến 20,3% trong tổng vốn đầu tư cho Chương trình Trăm năm
nguồn cội. Không những thế, mức chi cho mỗi suất diễn thuộc các chương trình
biểu diễn để phát triển khán giả tương lai cho sân khấu Cải lương của Nhà hát cũng
rất thấp. Thực tế mức chi này chỉ đủ để Nhà hát tổ chức các chương trình biểu diễn
quy mô nhỏ, chất lượng vừa phải. Điều này được thể hiện qua bảng dưới đây:
Bảng 2.4: Mức đầu tư cho mỗi suất diễn ở một số chương trình của Nhà hát
Đvt: Triệu đồng
Tên chương trình

2015

2016 2017 2018 2019 2020

Phục vụ thiếu nhi

Chưa có chương trình này

“Rạp sáng đèn sân khấu hàng tuần”

Không có dữ liệu lưu

“Sân khấu học đường”

trữ
Nhà hát chưa thực hiện

10

30
10

20
17

[Nguồn: Báo cáo hoạt động của Nhà hát năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020]
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Sự khó khăn về nguồn lực tài chính của Nhà hát đã diễn ra trong nhiều năm
qua. Báo cáo của Nhà hát từ năm 2015 viết: “Do nguồn kinh phí có hạn, nên Nhà
hát không hấp dẫn diễn viên, tác giả, đạo diễn giỏi, cũng như không có điều kiện
đầu tư những chương trình nghệ thuật hoành tráng có sự cạnh tranh cao” [75, tr.8].
Thực tế đó cũng cho thấy giữa chủ trương tăng nguồn đầu tư để đảm bảo chất lượng
những chương trình biểu diễn phục vụ người dân của Đảng và Nhà nước với thực
tiễn có khoảng cách khá xa.
2.3.2.2. Thực trạng nguồn nhân lực
Đối với các loại hình sân khấu truyền thống như Cải lương, để có những vở
diễn đủ sức thu hút công chúng, ngoài yếu tố tài chính, đơn vị tổ chức biểu diễn cần
sở hữu đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên biệt ở từng vị trí việc làm như năng lực
quản lý đơn vị trong môi trường kinh tế thị trường (nhóm nhân sự lãnh đạo, quản lý
đơn vị), năng lực sáng tạo nghệ thuật (lực lượng nghệ sĩ); năng lực vận hành trang
thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (lực lượng kỹ thuật viên hỗ trợ biểu diễn),...
Đối với Nhà hát CL THT, tính đến tháng 12/2020, Nhà hát là đơn vị tổ chức
biểu diễn Cải lương có đội ngũ nhân lực đông đảo nhất với 67 người. Trong đó:
82,1% viên chức, 17,9% lao động hợp đồng; 64,0% nữ, 36,0% nam; 22,4% từ 18-35
tuổi, 41,8% từ 36-45 tuổi, 35,8 trên 45 tuổi; 7,5% trình độ dưới lớp 12; 43,3% trình
độ TC, 32,8% trình độ CĐ, và 16,4% trình độ ĐH; 17,9% người có vị trí việc làm
chưa phù hợp với chuyên môn đào tạo, 82,1% người có vị trí việc làm phù hợp với
chuyên môn được đào tạo [Nguồn: Nhà hát CL THT]. Xét thực trạng nguồn nhân
lực theo từng nhóm vị trí việc làm, kết quả nghiên cứu thể hiện như sau:
- Nhóm lãnh đạo đơn vị, quản lý phòng, ban chức năng
Với sự tác động mạnh mẽ thông qua các quyết định quản lý, nhóm lãnh đạo
đơn vị, quản lý các phòng, ban chức năng của Nhà hát CL THT giữ vai trò quan
trọng nhất trong quá trình thực hiện các hoạt động nhằm phát triển khán giả. Thực
tế hiện nay, Giám đốc Nhà hát dù tuổi đời còn khá trẻ (45 tuổi), nhưng đã trải qua
nhiều vị trí công tác liên quan đến sân khấu Cải lương. Trong đó, đáng chú ý giai
đoạn viên chức này giữ vị trí Phó Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát từ năm 2016
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đến 2018. Về khía cạnh gia đình, cha ông từng là một nghệ sĩ Cải lương nổi tiếng,
là Giám đốc Nhà hát CL THT nhiều nhiệm kỳ. Mẹ ông – NSND Thoại Miêu, và dì
ông – NSƯT Thoại Mĩ là những đào Cải lương nổi tiếng một thời. Như vậy ngay từ
nhỏ, Giám đốc Nhà hát đã sống trong một không gian văn hóa gia đình đậm chất
Cải lương. Bản thân ông cũng từng là một kép Cải lương được khán giả yêu quý, là
đạo diễn, tác giả của một số vở Cải lương thu hút được công chúng. Nền tảng văn
hóa gia đình và kinh nghiệm bản thân đã giúp ông điều hành để Nhà hát hoàn thành
tốt những nhiệm vụ được giao, những giá trị, bản sắc của Cải lương được giữ gìn. Ở
khía cạnh quản lý nhân sự, ông rất quan tâm đến xây dựng, nâng cao ý thức, tình
cảm, thái độ của viên chức Nhà hát với công việc phục vụ công chúng.
Phó Giám đốc Nhà hát hiện nay là người từng giữ chức vụ Phó phụ trách
Phòng Nghệ thuật của Sở VH & TT. Với nhiều năm kinh nghiệm làm công tác quản
lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, viên chức này có những đóng góp nhất định cho sự
phát triển chung của Nhà hát, trong đó có việc phát triển khán giả.
Đối với nhóm nhân lực quản lý các phòng, ban chức năng của Nhà hát, 100%
được bổ nhiệm từ nguyện vọng cá nhân, đạt chuẩn theo quy định. Đó là kết quả của
quá trình nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và viên chức của đơn vị. Bởi
cách đây vài năm, việc lựa chọn một viên chức đủ chuẩn để đưa vào quy hoạch và
bổ nhiệm các vị trí quản lý trên là hết sức khó khăn, vì “không có nguồn quy hoạch.
Những viên chức đạt chuẩn theo yêu cầu thì không có nhu cầu làm quản lý, một số
trường hợp khác không đủ bằng cấp để bổ nhiệm” [PL2; MS5, tr.210].
Ở khía cạnh công việc, giai đoạn 2015 – 2020, tập thể lãnh đạo đơn vị, quản lý
phòng, ban chức năng của Nhà hát đã đề xuất, xây dựng 25 sáng kiến, đề án,
chương trình hoạt động với mục tiêu thu hút khán giả đến với Nhà hát [PL1; Bảng
42; tr.190]. Tiếc rằng phần nhiều trong số đó không được cơ quan chủ quản phê
duyệt. Một số khác đã được triển khai nhưng không đạt kết quả cao. Minh chứng là
hoạt động biểu diễn của Nhà hát vẫn không khởi sắc, lượng khán giả đến với các
suất diễn vẫn còn thấp. Tuy nhiên, những thông số trên phần nào minh chứng cho
sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của nhóm nhân lực lãnh đạo, quản lý Nhà hát
trong sự nghiệp chung là bảo tồn, phát huy, phát triển sân khấu Cải lương.
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Về công tác đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo đơn vị, quản lý phòng, ban
chức năng, tính đến tháng 12/2020, 100% viên chức được đào tạo trình độ lý luận
chính trị và chuyên môn phù hợp vị trí được bổ nhiệm. Tuy nhiên, những chuẩn
mực trên phù hợp với mô hình Nhà hát chỉ tập trung thực nhiệm nhiệm vụ chính trị,
phục vụ miễn phí cho công chúng. Trong khi những viên chức này chưa được trang
bị đầy đủ những kiến thức về kinh tế văn hóa, nghiên cứu, đào tạo và phát triển
khán giả, marketing, xây dựng thương hiệu,... Do đó, họ gặp nhiều khó khăn, lúng
túng để vận hành Nhà hát trong mối tương quan với sự cạnh tranh của thị trường
NTBD, cũng như những yêu cầu về phát triển khán giả bền vững cho tương lai. Đây
là một phần nguyên nhân dẫn đến hoạt động biểu diễn Cải lương của Nhà hát trong
nhiều năm qua không tìm được hướng đi mới, không nâng cao được khả năng cạnh
tranh với các loại hình VH – NT, vui chơi giải trí khác để thu hút khán giả.
- Nhóm sáng tạo nghệ thuật
+ Tác giả
Trong hồi ký Sống cho người, sống cho mình, nghệ sĩ Kim Cương viết “Khán
giả Sài Gòn rất sành điệu và khó tính. Mỗi lần về (ý là các đoàn/gánh hát quay trở
lại Thành phố sau thời gian lưu diễn biểu diễn) phải có vở tuồng độc đáo, phải có
khám phá đặc sắc mới mẻ nào đó ra mắt thì đoàn hát mới giữ được tên tuổi của
mình” [26, tr.73]. Mà vở diễn muốn có sự “độc đáo”, “khám phá đặc sắc”, “mới
mẻ”, đầu tiên và trên hết do tác giả kịch bản tạo nên. Hay nói cách khác, tác giả là
người đầu tiên đặt nền tảng cho những giá trị nghệ thuật của một vở Cải lương.
Nhà hát CL THT hiện có 01 viên chức làm nhiệm vụ sáng tác kịch bản Cải
lương với tuổi đời còn khá trẻ (38 tuổi). Bên cạnh đó, Nhà hát còn cộng tác với một
số tác giả trong và ngoài địa bàn Tp.HCM. Tuy nhiên, xét riêng Tp.HCM, ông
H.Q.T nhận định “Một trong những hạn chế, “bế tắc” của Cải lương đó là hoạt động
sáng tác tuồng tích Cải lương” [PL2; MS1, tr.195]. Một người khác cũng cho rằng
“Đội ngũ tác giả quá mỏng, chưa đủ đáp ứng được các tác phẩm mới, đề tài, tính
hấp dẫn, không theo kịp với tình hình thời sự mới... và quan trọng nhất là tính nghệ
thuật sâu sắc” [PL2; MS5, tr.210]. Thiếu tác giả tài năng nên “chúng ta hoàn toàn
thiếu những kịch bản tầm cỡ như thế, những kịch bản đi sát với số phận và tâm lý
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của con người nhưng không xa rời phần tư tưởng chủ đạo [38, tr.241–242]. Đó là
một trong những trở ngại lớn nhất để sân khấu Cải lương tiếp tục phát triển. Riêng
với Nhà hát CL THT, vì thiếu tác giả, nên giai đoạn 2015 – 2020, Nhà hát phải
dựng 36 vở diễn, trích đoạn từ những kịch bản cũ.
Một vấn đề khác là “tuổi đời” của một kịch bản Cải lương hiện nay rất ngắn.
Nghệ sĩ Nam Hùng đặt vấn đề “khi đã có một kịch bản hay thì diễn được bao nhiêu
suất?” [30, tr.616]. Thực tế, nhiều vở diễn của Nhà hát CL THT, dù được đầu tư
mới từ khâu kịch bản, đến dàn dựng, biểu diễn, nhưng chỉ diễn được một hai suất
với lượng khán giả khá khiêm tốn. Điều này trái ngược với giai đoạn hoàng kim của
sân khấu Cải lương, một kịch bản hay, các Đoàn có thể diễn đi diễn lại trong nhiều
tuần liên tục mà vẫn hút khán giả. Nhờ đó, tác giả chỉ cần một kịch bản thu hút
được khán giả đã có thể đủ sống an nhàn cả năm. Hơn nữa, mức thu nhập của tác
giả trên một kịch bản mới cũng không cao. Theo khảo sát của NCS, tính đến năm
2020, mức thù lao mà tác giả là viên chức của Nhà hát CL THT nhận được khoảng
80 triệu/kịch bản mới, 40 triệu/kịch bản chuyển thể. Với những tác giả tự do, từ 120
triệu – 150 triệu/kịch bản mới nếu là tác giả nổi tiếng, gạo cội; từ 40 – 50 triệu/kịch
bản mới nếu là tác giả “mới nổi”; và từ 6 – 12 triệu/kịch bản mới nếu là tác giả mới
vào nghề. Như vậy, tác giả Cải lương, các nhà đầu tư thiếu động lực để dành thời
gian, trí lực, tài chính cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Rõ ràng, tác giả không thể
sáng tạo nghệ thuật trong sự nghèo khó, và ngược lại, không thể nghèo khó vì sáng
tạo nghệ thuật bởi “có thực mới vực được đạo”.
Mặt khác, sáng tác kịch bản Cải lương là hoạt động sáng tạo đặc thù. Để làm
tốt công việc này, các tác giả không chỉ có tài năng văn chương, mà còn đòi hỏi
những kiến thức chuyên sâu, toàn diện về sân khấu Cải lương. Do đó, thực tế không
phải ai cũng có thể thành danh trong việc sáng tác kịch bản Cải lương. Họ cần được
đào tạo, tái đào tạo bài bản để phát huy tối đa năng lực sáng tạo của mình. Nhưng
hiện nay, công tác đào tạo tác giả Cải lương chưa được quan tâm. Các tác gia Cải
lương ở Tp.HCM phần lớn xuất thân từ lĩnh vực sân khấu Kịch, hát Bội,... phát triển
từ nền tảng năng khiếu, đam mê và kinh nghiệm mà chưa được đào tạo bài bản theo
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yêu cầu đặc thù của nghệ thuật sân khấu Cải lương. Do đó, sự trưởng thành của họ
là quá trình tự đào tạo. Công tác đào tạo bài bản gần như không có, trong khi năng
lực bản thân của số đông tác giả Cải lương ở mức vừa phải. Đó là lý do vì sao trong
nhiều năm qua, sân khấu Cải lương ở Tp.HCM, cũng như Nhà hát CL THT không
có nhiều kịch bản mới, hay, đáp ứng được yêu cầu của công chúng Thành phố.
+ Đạo diễn
Từ lý luận đến thực tiễn phát triển ngành sân khấu ở Việt Nam khẳng định
“một vở diễn hấp dẫn không phải chỉ nhờ có ngôi sao hát mà hết sức cần thiết là
phải có bàn tay đạo diễn giỏi” [30, tr.612]. Với Nhà hát CL THT, xét về số lượng,
Nhà hát có 05 viên chức là đạo diễn. Trong đó, NSND Trần Ngọc Giàu, nghệ sĩ
Phan Quốc Kiệt, NSƯT Lê Trung Thảo là những người có nhiều đóng góp cho Nhà
hát nói riêng, sân khấu Cải lương Thành phố nói chung. Như vậy, xét về số lượng,
đạo diễn của Nhà hát không thiếu. Họ đã tham gia dàn dựng 50% tổng số vở diễn
dựng mới, dựng lại do Nhà hát đầu tư vào giai đoạn 2015 – 2020. Ở phạm vi Thành
phố, nghệ sĩ Hùng Minh cũng nhận định “đội ngũ đạo diễn ngày nay rất phong phú,
dồi dào“ [30, tr.704].
Về năng lực sáng tạo, nghệ sĩ Thanh Thanh bày tỏ “vẫn còn quá ít đạo diễn
giỏi, do đó hiện nay các đoàn thường phải dựng lại những vở cũ, còn đạo diễn trẻ
thì thiếu nhiều kinh nghiệm” [30, tr.798]. Tuy nhiên, nếu lấy sức hút công chúng
vào “thời vang bóng” so với những vở diễn hiện nay làm cơ sở đánh giá là sự khập
khiễng, thiếu công bằng cho những đạo diễn hiện nay. Bởi ngày nay, “thực đơn” để
công chúng thoả mãn nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần phong phú, hấp dẫn hơn
rất nhiều so với thời kỳ vàng son của Cải lương. Do đó, Cải lương bị giảm sức hút
đối với công chúng Thành phố cũng là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, để có thể tạo ra
một vở diễn hấp dẫn khán giả, để năng lực sáng tạo nghệ thuật được thăng hoa,
người đạo diễn rất cần những kịch bản hay, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện
đại, môi trường sáng tạo nghệ thuật cởi mở đủ lớn. Những điều kiện trên không chỉ
Nhà hát CL THT, mà cả nhiều đơn vị nghệ thuật truyền thống khác của Tp.HCM
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cũng thiếu. Nói cách khác, chưa hẳn đạo diễn Cải lương không có tài, mà họ thiếu
cơ hội, không đủ những nền tảng vật chất cần thiết để chứng minh tài năng.
Ở bình diện khác, đạo diễn là chủ thể sáng tạo thứ hai của một vở Cải lương.
Để một đạo diễn Cải lương thành danh, ngoài tài năng, kinh nghiệm đầy đặn, họ
còn cần am hiểu sâu sắc sân khấu Cải lương về đặc điểm âm nhạc, bài bản, kỹ thuật
biểu diễn, trang phục, hóa trang, thiết kế sân khấu, đạo cụ,… Để có được điều này,
bên cạnh việc tự học từ thực tiễn nghề nghiệp, đạo diễn Cải lương cũng rất cần
được đào tạo bài bản trong các cơ sở đào tạo có uy tín. Song hiện nay, Tp.HCM
không có cơ sở đào tạo đạo diễn Cải lương. Năm 2016, Nhà hát CL THT có xây
dựng kế hoạch Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đạo diễn với mục đích nâng cao
chất lượng đội ngũ đạo diễn Cải lương của Tp.HCM. Đáng tiếc, đến tháng 12/2020,
kế hoạch này vẫn chưa được triển khai do Nhà hát chưa đủ nguồn lực và cơ chế. “Vì
không được đào tạo một cách chính thức về đạo diễn sân khấu Cải lương, nên rất
nhiều tuồng Cải lương ra đời đã không thể hiện đầy đủ những bản sắc, chuẩn mực
của nghệ thuật sân khấu Cải lương. Thậm chí nhiều tuồng mang bản sắc của kịch
nói nhiều hơn vì do đạo diễn sân khấu kịch làm” [PL2; MS2, tr.200].
Dù không có môi trường đào tạo chính thức, nhưng những đạo diễn Cải lương
ở Tp.HCM, cũng như Nhà hát CL THT có nhiều cơ hội để tự đào tạo qua môi
trường thực hành nghề nghiệp, các khóa tập huấn ngắn hạn. Trong giai đoạn 2015 –
2020, những đạo diễn Cải lương của Tp.HCM đã tham gia 12 lượt tập huấn về đạo
diễn sân khấu. Bên cạnh đó, trong 05 năm qua, sân khấu Cải lương Thành phố đã
sáng tác, dàn dựng gần 200 vở diễn, trích đoạn, chương trình Cải lương. Các đơn vị
tích cực nhất trong việc này là sân khấu Sen Việt, Chí Linh – Vân Hà; riêng Nhà hát
CL THT đã chiếm hơn 50% trong số đó. Nhờ môi trường thực hành nghề nghiệp
này mà trình độ chuyên môn của đạo diễn sân khấu Cải lương ngày càng được nâng
cao, xuất hiện nhiều đạo diễn trẻ có tiềm năng phát triển trong tương lai. Điều này
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thu hút khán giả đến với Cải lương.
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+ Diễn viên
Đạo diễn Đoàn Bá cho rằng “Nghệ thuật sân khấu là tổng hợp, song xét cho
cùng, diễn viên vẫn là trung tâm, là đối tượng đầu tư trí tuệ của tác giả, đạo diễn và
các bộ phận phục vụ sân khấu” [38, tr.242]. Họ là chủ thể quan trọng nhất để hiện
thực hóa ý tưởng nghệ thuật của tác giả, đạo diễn; tạo sự tương tác với khán giả. Tài
năng ca hát, biểu diễn của diễn viên quyết định sự thành công cho vở diễn. Đối với
sân khấu Cải lương, yếu tố “ngôi sao” đặc biệt quan trọng để tạo nên sức hút với
công chúng. Do đó, trong quá khứ, để thu hút khán giả, chủ các gánh hát tìm mọi
cách để chiêu mộ những đào, kép đẹp, diễn hay, ca giỏi [74]. Một diễn viên đạt
được mức độ “ngôi sao” trên sân khấu Cải lương, cần hội đủ các yếu tố: “thanh sắc”
phải xuất sắc: tức phải có giọng hát thật sự ấn tượng, ngoại hình đẹp, “sáng sân
khấu”; phải biết ca trong diễn – diễn trong ca: tức trong từng lời ca, câu hát phải
diễn tả được tâm trạng, tâm lý, sắc thái của nhân vật.
Trở lại với Nhà hát CL THT, hiện đơn vị này có 42 viên chức là diễn viên,
chiếm 62,7% tổng số nhân lực của Nhà hát. Trong đó, hơn 50% từng đạt các giải
thưởng Cải lương ở nhiều cấp khác nhau; 100% diễn viên có trình độ từ TC trở lên,
trong đó 50% có trình độ CĐ, ĐH; 100% đều đã trải qua các chương trình đào tạo
từ sơ cấp, TC nghệ thuật Cải lương [Nguồn: Nhà hát CL THT]. Điều này khác với
nhận định trước kia rằng “số diễn viên học hết cấp 3 chỉ đếm trên đầu ngón tay, số
người học cấp 2 lại ít hơn cấp 1, và không ít người chỉ biết đọc, biết viết” [38,
tr.242]. Như vậy, Nhà hát CL THT là đơn vị sân khấu Cải lương có lực lượng diễn
viên hùng hậu nhất khu vực phía Nam. Họ cũng là cộng tác viên thường xuyên của
sân khấu Sen Việt, Chí Linh – Vân Hà, Công ty Green Horizon,...
Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ diễn viên của Nhà hát CL THT nói riêng,
Tp.HCM nói chung là vấn đề đáng quan tâm. Ông T.N.G đánh giá “diễn viên Cải
lương hiện nay của Thành phố, không có nhiều gương mặt đủ sức kéo công chúng
đến rạp” [PL2; MS6, tr.214]. Trong khi đó, một khán giả ở tuổi trung niên chia sẻ
“nói không phải chê bai gì, chứ cô thấy nghệ sĩ giờ không bằng cô Lệ Thủy, Ngọc
Huyền, Kim Tử Long, Tài Linh,… Những nghệ sĩ đó không chỉ hát hay, mà diễn
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còn đẹp nữa. Giờ cô thấy nhiều em lên câu vọng cổ còn không ra hơi, không rõ từ
thì sao mà hay được” [PL2; MS31, tr.260]. Bên cạnh đó, một bộ phận diễn viên của
Nhà hát chưa nghiêm túc đầu tư cho “nghiệp cầm ca”, chưa có ý thức giữ gìn và
phát huy nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Nhận định của đạo diễn Mạnh Dung
có phần hơi nặng, nhưng phản ánh được thực tế “không ít diễn viên còn trẻ ít tu
dưỡng về nghiệp vụ lẫn đạo đức của người diễn viên” [30, tr.533]. Bằng chứng là
qua quan sát 21 buổi tập, 24 suất diễn từ năm 2017 đến 2020 tại Nhà hát, có 70%
diễn viên không thuộc lời ca, thoại.
Mặt khác, việc đào tạo diễn viên Cải lương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối
với sự tồn tại, phát triển của loại hình sân khấu này. Do đó, ngay từ giữa thế kỷ 20,
cố nghệ sĩ Năm Phỉ đã có lần dự định xin Pháp lập một cái trường đào tạo về sân
khấu Cải lương [68]. Về nội dung và phương pháp đào tạo, theo cố nghệ sĩ Ba Vân:
Khi dạy nghề cho các sắp nhỏ, tôi thường dựa vào kinh nghiệm bản thân mà sắp xếp
thứ tự, miễn khi thực hành, chúng tránh được những vấp váp không cần thiết.
Thường bắt đầu bằng mấy bài: một là luyện hơi, hai là luyện cách phát âm, ba là
luyện giọng, bốn là luyện cách đi đứng, năm là bắt buộc diễn viên phải học đủ các
bản cổ một cách cẩn thận, chính xác, đúng điệu, vững nhịp; sáu là (không bắt buộc)
học võ dân tộc, không cần giỏi, nhưng nắm vững những miếng quyền kiếm cơ bản.
Không những thế, để một diễn viên Cải lương đứng vững trong lòng công chúng, họ
cần được giáo dục ý thức “Đi hát không phải là một nghề mà là một cái Đạo – Đạo
làm người” [26, tr.124]. Một phần trong cái “Đạo” đó là diễn viên phải có thái độ
tôn trọng, quý trọng khán giả.
Để đào tạo diễn viên Cải lương, năm 1977, Nhà hát Ca kịch Cải lương Trần
Hữu Trang (tiền thân của Nhà hát CL THT) thành lập Trường Đào tạo diễn viên Cải
lương. Cơ sở này đào tạo được 05 khóa theo phương pháp truyền nghề thì dừng
hoạt động vào năm 2005. Đến năm 2016, Nhà hát mở các lớp ca căn bản, ca diễn
Cải lương có thời gian học 03 tháng/lớp [83]. Cuối năm 2020, Nhà hát xây dựng
chương trình đào tạo “Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ diễn viên” (mỗi khóa 03
tháng). Tuy nhiên, do dịch bệnh nên chương trình này chưa được triển khai [Nguồn:
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Nhà hát CL THT]. Ở Tp.HCM, ngoài Nhà hát CL THT, còn có một số cơ sở đào tạo
diễn viên Cải lương như Trung tâm Nghệ thuật Việt Star (thuộc sân khấu Sắc Việt),
trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM (Khoa Kịch hát Dân tộc). Nhờ đó, giai
đoạn 2015 – 2020, Tp.HCM được bổ sung hàng trăm diễn viên Cải lương đã qua
đào tạo. Riêng Nhà hát CL THT, tính đến tháng 12/2020, đơn vị này đã cấp chứng
chỉ tốt nghiệp cho khoảng 300 học viên [PL3; Hình 21; tr.293].
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng không đi cùng với chất
lượng đào tạo diễn viên Cải lương. Nghệ sĩ Bảy Nam viết “Sân khấu không phải là
nơi người ta có thể thành công dễ dàng chỉ trong năm, bảy tháng học tập. Có khi cả
đời theo hát vẫn không đạt được một chút vinh quang nào” [68, tr.35]. Trong khi
đó, ông H.Q.T nhận định “Trên thực tế, việc ấy (tức công tác đào tạo) đang còn bỏ
ngõ, từ diễn viên cho đến tác giả, nhạc sĩ…” [PL2; MS1, tr.195]. Một nữ nghệ sĩ
Cải lương nổi tiếng một thời đánh giá chất lượng đào tạo diễn viên của Nhà hát CL
THT nói riêng, Thành phố nói chung trong nhiều năm qua chưa tạo ra được những
nghệ sĩ đủ sức thu hút khán giả. Bà cũng cho rằng, dù những người trẻ ngày nay rất
giỏi, năng động, có nhiều điều kiện để học tập, nhưng nhu cầu của công chúng nay
đã khác rất nhiều so với cách đây nhiều năm, nên người nghệ sĩ Cải lương muốn
thành danh thật sự phải nỗ lực hơn rất nhiều so với các thế hệ trước [PL2; MS12].
- Nhóm nhân lực hỗ trợ, phục vụ tổ chức biểu diễn
Sân khấu Cải lương có những yêu cầu đặc thù về âm nhạc, ánh sáng, cảnh
trí,... Do đó, đơn vị tổ chức biểu diễn cần có nhân lực chuyên trách để thực hiện
những yêu cầu này. Kết quả công việc của nhóm nhân sự này sẽ tác động trực tiếp
đến chất lượng suất diễn của diễn viên, hiệu quả thưởng thức nghệ thuật của khán
giả. Hiện Nhà hát CL THT có 10 người hỗ trợ kỹ thuật cho các suất diễn. Về năng
lực chuyên môn, nhóm nhân lực này đảm trách tốt công việc với những suất diễn sử
dụng các thiết bị, công nghệ quen thuộc. Tuy nhiên với những suất diễn sử dụng
phương tiện máy móc, công nghệ mới, năng lực chuyên môn của họ chưa đáp ứng.
Nhưng vì hiện nay, mức độ ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong biểu diễn của
Nhà hát còn khiêm tốn, nên điều này chưa quá đáng ngại. Thế nhưng trong tương
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lai, khi mà việc ứng dụng KH & CN hiện đại vào sân khấu Cải lương trở nên phổ
biến hơn, thì đây là điều mà lãnh đạo Nhà hát cần kịp thời xử lý.
Bên cạnh đó, các suất diễn của Nhà hát không thể thiếu sự hỗ trợ từ nhân viên
phục vụ vệ sinh, bán, soát vé, chỉ ghế, bảo vệ, giữ xe,... Dù nhóm nhân lực này
không trực tiếp tạo ra giá trị nghệ thuật cho vở diễn, nhưng họ là những người đầu
tiên tiếp xúc với khán giả. Nên thái độ phục vụ, trách nhiệm, tinh thần làm việc của
họ lại tác động trực tiếp đến tâm lý của khán giả với vở diễn và việc giữ chân khán
giả. Biết được tầm quan trọng này, Ban lãnh đạo Nhà hát thường xuyên nhắc nhở họ
phải có thái độ phục vụ khán giả nhiệt tình, thân thiện. Đối với bản thân những nhân
viên này, họ cũng ý thức rõ chính khán giả giúp họ tăng thu nhập. Một nhân viên
soát vé tại Rạp Hưng Đạo bày tỏ “Giờ khán giả chịu đến với mình là quý lắm anh
ơi. Nên mình phải trân trọng họ, phải luôn vui vẻ để lần sau họ còn đến nữa. Mà họ
có đến xem thì tụi em mới sống nổi chứ anh (cười)” [PL2; MS42, tr.281]. Qua quan
sát nhiều suất diễn của Nhà hát từ năm 2017 – 2020, NCS nhận thấy nhóm nhân sự
này luôn vui vẻ, nhã nhặn khi phục vụ khán giả. Nhận định này được củng cố qua
lời của một khán giả trẻ “Số lượng nhân viên phục vụ còn ít. Nhưng họ rất nhiệt
tình, vui vẻ, siêng năng, chu đáo” [PL2; MS18, tr.231]. Kết quả khảo sát 301 khán
giả của các suất diễn từ 2018 – 2019 cũng cho thấy có đến gần 95,0% ý kiến hài
lòng và rất hài lòng về thái độ phục vụ của nhân viên Nhà hát [PL1; Bảng 12;
tr.179]. Đây là một điểm mạnh quan trọng mà Nhà hát cần phát huy để giữ chân,
thu hút khán giả.
Trong nhóm nhân lực làm công tác hỗ trợ, phục vụ biểu diễn của Nhà hát còn
có sự góp mặt của những người phụ trách truyền thông – quảng bá. Đối với sân
khấu Sen Việt, công việc này do các nghệ sĩ kiêm nhiệm. Với của Công ty Green
Horizon, hoạt động truyền thông - quảng bá được khoán chủ thể ngoài công ty đảm
trách. Hoạt động truyền thông – quảng bá của sân khấu Chí Linh – Vân Hà vừa do
cá nhân nghệ sĩ thực hiện thông qua mạng xã hội, vừa giao khoán cho doanh nghiệp
khác thực hiện khi cần. Với Nhà hát CL THT, công việc truyền thông marketing do
02 viên chức hành chính kiêm nhiệm. Tuy nhiên, họ không được đào tạo chuyên
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môn, nghiệp vụ liên quan đến marketing VH - NT. Do đó, họ làm việc theo kiểu
“biết gì làm đó”. Hạn chế này làm giảm đáng kể hiệu quả trong công tác phát triển
khán giả của Nhà hát hiện tại và trong tương lai.
Ở khía cạnh khác, việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và tổ chức
biểu diễn nghệ thuật truyền thống là xu hướng đang phát triển mạnh. Trong khi đó,
việc gia tăng hoạt động truyền thông - quảng bá ngày càng trở nên cấp thiết. Do đó,
để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao, nhóm nhân lực hỗ trợ kỹ thuật cần
được đào tạo. Nhưng thực tế giai đoạn 2015 – 2020, 10 viên chức, người lao động
phụ trách thiết bị âm thanh, ánh sáng; trang trí sân khấu, cảnh trí; 02 viên chức phụ
trách truyền thông - quảng bá của Nhà hát CL THT chưa tham gia bất kỳ khóa học
để nâng cao trình độ chuyên môn nào. Do đó, trong những suất diễn sử dụng những
công nghệ mới, Nhà hát phải thuê kỹ thuật viên bên ngoài; trong khi hiệu quả từ
hoạt động truyền thông, quảng bá của Nhà hát khá thấp.
2.3.2.3. Thực trạng cơ sở vật chất
Quá trình sáng tạo nghệ thuật của tác giả, đạo diễn, diễn viên Cải lương không
thể tách rời những điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật. Nó giúp cho quá trình sáng tạo
nghệ thuật của tác giả, đạo diễn, diễn viên được thăng hoa hơn; giúp công chúng thụ
hưởng vở diễn một cách trọn vẹn hơn. Trong quá khứ, nhiều chủ gánh hát, soạn giả
xem đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật mới vừa đáp ứng nhu cầu sáng tạo nghệ thuật
của mình, vừa là yếu tố thu hút công chúng đến với vở diễn. Soạn giả Năm Châu
khi diễn vở “Tây Thi gái Việt” đã nới chiều cao của sân khấu từ 3.5 mét lên 4.5
mét; dùng phông sau của sàn diễn bằng vải trắng để “chiếu bóng” lên thay cho
phông vẽ hình. Cách làm này đã giúp các suất diễn của vở diễn đầy rạp trong suốt
03 tuần liền. Hay khi dựng vở “Lá của rừng xanh”, soạn giả Thu An đã mở rộng cả
chiều ngang lẫn chiều sâu của sân khấu, làm đường từ sân khấu xuống chỗ khán giả
ngồi. Soạn giả Bảy Cao đã sáng tạo ra “sân khấu quay” – hình tròn và có thể di
chuyển được để phục vụ các suất diễn vở “Mộng hoa bình”. Sáng tạo này đã giúp
các suất diễn của tuồng này “cháy vé” trong nhiều tuần liên tục [156, tr.91-93].
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Vai trò của cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ biểu diễn Cải lương
quan trọng. Nhưng thực tế trong nhiều năm qua, sự lạc hậu, xuống cấp các cơ sở vật
chất, kỹ thuật phục vụ biểu diễn Cải lương là điều mà những người quan tâm đến
Cải lương đều lo lắng. NSND Đoàn Dũng thì nhận định: “Thiếu đầu tư cơ sở vật
chất để cho đạo diễn, diễn viên, kịch tác gia sáng tạo cho nên không nâng cao được
tầm thẩm định mỹ cảm cho khán giả, trong khi đó khán giả lại có nhu cầu thưởng
thức ngày càng cao” [30, tr.535]. Riêng Nhà hát CL THT, sau nhiều năm khán giả
phải xem Cải lương với tình trạng xuống cấp trầm trọng, thì tháng 4/2015, tòa nhà
mới được khánh thành với 05 tầng khang trang, lối kiến trúc tân tiến, được trang bị
thang máy, thang cuống và các công trình phụ khá hiện đại [PL3; Hình 4, 5, 6;
tr.284, 285]. Với mặt tiền rộng hơn 20m, Nhà hát được đặt tại vị trí cũ vốn đã quen
thuộc với công chúng Thành phố. Vị trí này rất thuận lợi để thu hút công chúng khi
nằm ngay điểm giao nhau của 02 tuyến đường lớn Nguyễn Cư Trinh và Trần Hưng
Đạo, thuộc trung tâm Quận 1 [PL3; Hình 1; tr.283]. Với những điều kiện này, nhiều
người tin rằng từ nay, những khó khăn về cơ sở vật chất của sân khấu Cải lương ở
Tp.HCM đã chấm dứt. Nhà hát CL THT có thêm nguồn lực quan trọng để cạnh
tranh với các loại hình VH – NT, vui chơi giải trí hiện đại khác. Nhiều người còn
mong muốn nơi đây trở thành “thánh đường” cho sáng tạo nghệ thuật Cải lương.
Tuy nhiên, thực tế, nhiều hạng mục trong công trình của Nhà hát này tồn tại
nhiều bất cập về kiến trúc, chức năng, công năng liên quan đến tổ chức biểu diễn
Cải lương. Những sai sót này từng là đề tài khai thác của nhiều tờ báo uy tín, như
bài “Khóc với nhà hát trăm tỉ: Không có tệ nạn, lỗi kỹ thuật là chính!” của tác giả
Linh Đoan, đăng ngày 19/7/2017 trên trang điện tử của Báo Tuổi Trẻ [171]; bài
“Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang sẽ sửa chữa lại sân khấu thể nghiệm” của tác
giả Công Sơn, đăng ngày 03/7/2017 trên trang điện tử của Báo Thanh Niên [178];
bài “Nhà hát Hưng Ðạo và nỗi đau của người nghệ sỹ”, đăng tải ngày 13/10/2018
của tác giả Trọng Thịnh trên trang điện tử của báo Tiền Phong [180]. Cho đến hiện
nay, Nhà hát vẫn còn những hạn chế chưa thể khắc phục như: hạng mục sân khấu
thể nghiệm sau hơn 05 năm vẫn chưa thể đưa vào sử dụng vì những sai sót nghiêm
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trọng về thiết kế, công năng; sân khấu biểu diễn của Rạp Hưng Đạo hẹp, nông, cánh
gà nhỏ, trần nhà không có những hạng mục chuyên dụng để lắp đặt những máy móc
phục vụ cho vở diễn. Số ghế sảnh chính khá ít (257 ghế), trong khi 197 ghế trên lầu
có đến hơn 112 ghế hầu như không dùng được vì bị tấm kính chắn ngang tầm mắt
khán giả; thang máy, thang cuốn thường có sự cố; hệ thống phòng cháy chữa cháy
hư hỏng không còn sử dụng được; màu sơn, trải thảm, ghế của Rạp Hưng Đạo đã
cũ, xuống cấp, thiếu màn hình Led đặt trên sân khấu,… Với nhiều hạn chế này, hình
ảnh một “Thánh đường Cải lương” vẫn là giấc mơ xa vời của những người yêu mến
Cải lương. Đó cũng là vấn đề gây cản trở trong việc nâng cao chất lượng vở diễn,
gia tăng mức độ thu hút công chúng Tp.HCM đến với sân khấu Cải lương.
2.3.2.4. Thực trạng mạng lưới đối tác
Để phát triển khán giả cho Nhà hát CL THT đạt được những kết quả quan
trọng, đòi hỏi sự chung tay, góp sức một cách đồng bộ, lâu dài của nhiều bên liên
quan. Trong quá khứ, gánh hát của cố nghệ sĩ Năm Phỉ đã phải hợp tác (mượn vốn)
của chủ Rạp Nguyễn Văn Hảo – một trong những rạp hát khang trang bậc nhất ở
Tp.HCM để sản xuất và tổ chức biểu diễn trong bối cảnh gánh hát gặp khó khăn về
kinh tế [68, tr.111]. Trong giai đoạn phát triển đỉnh cao, sân khấu Cải lương cũng có
mối quan hệ mật thiết với báo chí. Các soạn giả thường dựa vào những tiểu thuyết
đang hút khách trên các mặt báo để phóng tác vở diễn mới [72, tr.174]. Không
những thế, các gánh hát Cải lương ở Tp.HCM còn có mối quan hệ mật thiết với lĩnh
vực thể thao. “Các hội đoàn thể thao quần vợt, đá banh đều dùng các gánh Cải
lương để quảng bá và đồng thời gây quỹ cho hội. Thể thao và sân khấu nghệ thuật
có những liên hệ cuộc sống gần nhau trong đời sống” [42, tr.129].
Những dẫn chứng trên cho thấy trong quá khứ, sân khấu Cải lương ở Tp.HCM
đã có mối quan hệ mật thiết với chủ các rạp hát, tổ chức thể dục thể thao và báo chí.
Tiếc rằng hiện nay, mối quan hệ đó không còn được “mặn nồng” như xưa. Nhà hát
CL THT chưa có mối quan hệ mật thiết với các kênh báo chí, truyền thông. Minh
chứng là trong 11 sự kiện nghệ thuật lớn của Nhà hát mà NCS khảo sát từ năm 2017
đến 2020, chỉ 04 sự kiện có phóng viên tham gia đưa tin. Ví dụ điển hình là năm
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2019, khi Nhà hát tổ chức khai mạc Khu trưng bày hiện vật Cải lương và tổ chức
biểu diễn thử nghiệm cho chương trình “Sân khấu du lịch”, đã không có đại diện
báo chí đến tham dự. Nhà hát cũng không thiết lập hợp tác chính thức với Đại học
Văn hóa Tp.HCM, các đối tác là doanh nghiệp du lịch,… Thực tế, Ban Lãnh đạo
Nhà hát cũng ý thức được việc cần thiết phải xây dựng mối quan hệ với các đối tác,
nhất là báo chí truyền thông, các cơ sở đào tạo, cũng như các doanh nghiệp…
Nhưng là đơn vị thuộc Nhà nước, Nhà hát có những cái khó riêng về mặt cơ chế,
chứ không phải muốn hợp tác với ai cũng được. Hơn nữa, khi Nhà hát hợp tác với
các đối tác, thì phải mang lại cho đối tác những lợi ích cụ thể nào đó [PL2; MS5,
tr.210]. Không có được mạng lưới đối tác bền chặt, phong phú nên Nhà hát chưa
huy động được các nguồn để thúc đẩy chất lượng hoạt động biểu diễn, cũng như
tăng cường một cách hiệu quả hoạt động truyền thông, marketing. Điểm sáng trong
việc xây dựng mạng lưới đối tác của Nhà hát là mối quan hệ gắn bó lâu năm giữa
Nhà hát và một số đơn vị xã hội hóa biểu diễn Cải lương trên địa bàn Thành phố.
Tuy nhiên, mối quan hệ này thiên về việc thuê Rạp Hưng Đạo để biểu diễn hơn là
phối hợp để phát triển khán giả. Một điểm đáng ghi nhận khác là Nhà hát có mối
quan hệ khá tốt với hệ thống thiết chế văn hóa các cấp của Thành phố. Nhờ đó, Nhà
hát thuận lợi trong việc triển khai những chương trình biểu diễn phục vụ cơ sở.
2.4. Thực trạng hoạt động phát triển khán giả của Nhà hát Cải lương
Trần Hữu Trang
Phát triển khán giả cho Cải lương bao gồm một chuỗi các hoạt động có tính hệ
thống với mục tiêu gia tăng lượng khán giả đến với sân khấu Cải lương. Do đó,
phân tích thực trạng hoạt động phát triển khán giả của Nhà hát CL THT là phân tích
các hoạt động như marketing, tổ chức biểu diễn, nâng cao khả năng hiểu biết về Cải
lương cho công chúng,... Kết quả nghiên cứu của vấn đề này như sau:
2.4.1. Thực trạng marketing nghệ thuật
2.4.1.1. Nghiên cứu khán giả
Trong hoạt động marketing, nghiên cứu khán giả là yêu cầu cần thiết. Mục
tiêu của việc nghiên cứu khán giả là nhận diện được các đặc điểm nhân khẩu học,
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nhu cầu và xu hướng tiêu dùng, thụ hưởng các sản phẩm vui chơi giải trí, VH – NT.
Tác giả Trần Trọng Đăng Đàn đã đặt vấn đề cần xác định công chúng của nghệ
thuật sân khấu Thành phố là ai? Thị hiếu thẩm mỹ của họ được xây dựng trên cơ sở
nào? Loại thị hiếu thẩm mỹ nào phải được chiều theo và loại thẩm mỹ nào phải kiên
quyết gạt bỏ? [31, tr.412]. Nghiên cứu khán giả rất cần thiết để những sáng tạo nghệ
thuật sân khấu phù hợp với những mong đợi của khán giả. Nói cách khác, kết quả
nghiên cứu khán giả là cơ sở khoa học để những người sáng tạo nghệ thuật sân khấu
xác định điểm “giao nhau” giữa nhu cầu thưởng thức của công chúng và quan điểm
nghệ thuật của người nghệ sĩ. Đây còn là cơ sở để đơn vị tổ chức biểu diễn Cải
lương xây dựng và thực hiện có hiệu quả các hoạt động marketing.
Thế nhưng, thực tế ở Tp.HCM, hầu như không đơn vị tổ chức biểu diễn Cải
lương nào dành sự quan tâm đúng mức đến nghiên cứu khán giả, kể cả Nhà hát CL
THT. Suốt giai đoạn 2015 – 2020, Nhà hát chỉ thực hiện một cuộc khảo sát khán giả
vào tháng 10/2019 nhằm tìm cơ sở để thuyết phục Sở VH & TT tiếp tục cấp kinh
phí để duy trì kế hoạch Rạp sáng đèn sân khấu hàng tuần. Tiếc rằng quy mô của
cuộc khảo sát rất nhỏ (chỉ 210 công chúng được khảo sát). Đối tượng khảo sát thiếu
tính đại diện khi chỉ tập trung 03 suất diễn miễn phí tại Rạp Hưng Đạo, thuộc kế
hoạch Rạp sáng đèn sân khấu hàng tuần. Bên cạnh đó, phương pháp xử lý dữ liệu
sau khảo sát là thống kê thủ công nên chưa đảm bảo độ tin cậy. Do đó, kết quả
nghiên cứu khó được ứng dụng vào bất kỳ hoạt động nào để phát triển khán giả của
Nhà hát, trong đó có hoạt động marketing.
Vì không nghiên cứu khán giả, nên cơ sở của quá trình sáng tạo nghệ thuật Cải
lương chỉ xuất phát từ ý muốn chủ quan của các tác giả, đạo diễn; hoặc “gu” của
những chủ thể ngoài công chúng như cơ quan nhà nước, ban giám khảo tại các hội
thi, hội diễn, liên hoan sân khấu. Giai đoạn 2015 – 2020, trong số 24 vở diễn được
dựng mới của Nhà hát CL THT, có 09 vở được sáng tác, dàn dựng để phục vụ cho
các hội thi, hội diễn, liên hoan sân khấu chuyên nghiệp (chiếm 37,5%) [PL1; Bảng
38; tr.187]. Thực tế, phần lớn những vở diễn này có thể phù hợp với tiêu chí của
Hội đồng nghệ thuật, Ban giám khảo, nhưng còn khoảng cách khá xa so với nhu cầu
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thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Do đó, khi công diễn, rất hiếm vở thu hút
được khán giả. Không vở nào tổ chức biểu diễn có bán vé vì chủ đầu tư hiểu rằng
khả năng thu hồi vốn rất thấp. Cũng trong số 24 vở được dựng lại, dựng mới trên,
có 11 vở (chiếm 45,8%) khai thác những chất liệu của quá khứ xa xôi. Những chất
liệu tất nhiên vẫn có giá trị giáo dục, nhưng điều quan trọng là người dân Thành phố
không thấy “hơi thở” của hiện thực cuộc sống, không thấy hình ảnh họ trong từng
nhân vật. Trong khi đó, 04 vở diễn (chiếm 16,7%) mang chất liệu của cuộc sống
mới như hình tượng người Công an nhân dân, những người trẻ tuổi lập nghiệp trong
xã hội mới. Tuy nhiên, những sáng tạo nghệ thuật này cũng chỉ là kết quả tư duy
nghệ thuật chủ quan của tác giả, đạo diễn, nên các vở diễn đã không thu hút được
công chúng. B.P.D.T, một khán giả trẻ khi xem vở “Nhân danh công lý” chia sẻ:
“Em thì thích Cải lương lắm. Nhà em ba mẹ, ông bà ai cũng thích Cải lương cả. Em
vì thích nên mới đi xem và chấp nhận về khuya, ngủ ké nhà bạn, vì nhà trọ em 22h
đóng cửa rồi. Nhưng Cải lương mà cứ nặng tuyên truyền thế này thì em nghĩ khán
giả trẻ như em sẽ không thích. Nói thật, hôm nay, nếu không vì cô bạn đi cùng thì
em đã về từ sớm rồi” [PL2; MS29, tr.257].
Ở khía cạnh marketing, vì không thực hiện nghiên cứu khán giả, nên bộ phận
truyền thông - quảng cáo của Nhà hát không nhận diện được những đặc điểm nhân
khẩu học như độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, trình độ học vấn,...; nhu cầu, mong
muốn, thị hiếu nghệ thuật của những phân khúc khán giả mà đơn vị này đang có,
phải có (khán giả mục tiêu), sẽ có (khán giả tiềm năng). Do đó, hoạt động truyền
thông của họ chỉ theo cách “mò mẫm” và hiệu quả thấp.
2.4.1.2. Tổ chức hoạt động marketing
Marketing cho các sản phẩm VH – NT không phải là điều mới mẻ ở Việt
Nam. Từ hơn nửa thế kỷ trước, các gánh hát Cải lương ở Nam Bộ đã tích cực thực
hiện. Nghệ sĩ Ba Vân kể lại trong hồi ký của mình rằng trước ngày hát chính thức
hàng tuần, Đoàn Cải lương Thủ Đô rất tích cực quảng cáo trên các báo. Trong mỗi
tờ quảng cáo, tùy nơi, tùy thời gian, tuỳ vở diễn mà Đoàn “khoe” đào kép nào, hay
“khoe” trang trí gì. Cách thức quảng cáo của Đoàn Thủ Đô cũng rất độc đáo. Họ tìm
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mọi cách khơi gợi sự tò mò của công chúng như: “Bắt đầu vào 20 giờ 30’ đêm thứ
hai 22/8/1949, các bạn sẽ thấy Năm Châu, linh hồn của đoàn trong vở Con không
cha, một vở tuồng mà anh sở đắc nhứt!...” [74, tr.89]; hay sử dụng những dòng chữ
“bay bướm” để thu hút khán giả như: “Ánh trăng hóa tơ đồng. Nước mắt biến thành
gươm giáo. Sắt thép là vật nữ trang. Uy vũ là nệm giường cho tình yêu nương tựa.
Máu lửa là giang san của nụ cười bất tận!” [74, tr. 166,183].
Quay lại với thực tế hoạt động marketing cho sân khấu Cải lương ở Tp.HCM,
lấy Nhà hát CL THT làm nghiên cứu trường hợp cho thấy nhiều vấn đề đáng lo
ngại. Giai đoạn 2015 – 2020, Nhà hát chưa xây dựng chiến lược, kế hoạch
marketing. Hoạt động truyền thông, quảng bá của Nhà hát được triển khai theo kiểu
biết gì làm đó, nghĩ gì làm đó, khi nào rảnh thì làm, khi nào cần thì làm, có tiền đến
đâu làm đến đó, và truyền thông theo đúng nghĩa “cây nhà lá vườn” (từ con người,
đến chất liệu, nội dung được sử dụng để truyền thông). Ngay cả khi họ “tập tành” sử
dụng “chiến lược giá” để làm marketing, cũng thiếu khoa học và phản tác dụng. Ví
dụ chiến lược giá mà Nhà hát áp dụng cho suất diễn “Nàng Xê Đa” với các mức giá
vé: 1,2 triệu, 1,0 triệu, 600 nghìn đồng, 400 nghìn đồng, 300 nghìn đồng (trên lầu),
và “Đặc biệt có khu vực dành cho sinh viên với giá vé ưu đãi 150.000đ” [Nguồn:
website của Nhà hát]. Vấn đề nằm ở phần chiến lược giá vé ưu đãi cho sinh viên bởi
khu vực khán phòng có mức vé “ưu đãi” này là trên lầu. Tại các vị trí ngồi có giá vé
ưu đãi, khán giả rất khó xem vì tầm nhìn bị chắn bởi một tấm kính trong suốt cao
1,3 mét; độ lệch giữa hướng mắt nhìn thẳng và sân khấu biểu diễn khá lớn [PL3;
Hình 9; tr.286-7]. Do đó, chiến lược giá này phản tác dụng vì sau khi bỏ tiền mua
vé “ưu đãi”, sinh viên vẫn cảm thấy không thỏa đáng vì những cái họ nhận được
không như họ mong đợi, kỳ vọng. Một khán giả mua vé xem Cải lương ở vị trí “ưu
đãi” đã tâm sự: “Tôi rất thích vở diễn này. Nghệ sĩ đẹp, diễn hay, trang phục quá
đẹp luôn. ***. Mà chỗ tôi ngồi thì khó xem quá, vừa xa sân khấu, lại khuất tầm
nhìn, xem rất khó chịu. Mà thôi biết làm sao được, tiền nào của đó thôi. Sinh viên
mà, tôi đâu có nhiều tiền để mua vé có chỗ đẹp để ngồi anh ơi” [PL2; MS27,
tr.251].
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Đến năm 2020, tín hiệu tích cực là Nhà hát CL THT được cơ quan chủ quản
đồng ý cho thành lập bộ phận truyền thông - quảng cáo thuộc phòng Hành chính –
tổng hợp. Đồng thời, Nhà hát tiến hành nâng cấp, cải tiến website, facebook và
youtube. Điều này cho thấy Lãnh đạo Nhà hát đã nhận diện được vai trò, ý nghĩa
của hoạt động marketing VH – NT. Thế nhưng, qua phân tích cho thấy hoạt động
marketing của Nhà hát còn tồn tại nhiều hạn chế. Cụ thể:
Kênh https://www.facebook.com/tran.huutrang.52 của Nhà hát rất thường
xuyên bị lỗi hệ thống nên việc đăng nhập gặp nhiều khó khăn [PL3; Hình 12;
tr.288]. Kênh youtube của Nhà hát chất lượng khá hơn. Tính đến tháng 12/2020,
kênh truyền thông này đã có 6.213 người đăng ký, 320 clip với nội dung là các sản
phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ, hoạt động biểu diễn của Nhà hát. Trong đó, clip
biểu diễn của nghệ sĩ Diễm Thanh có lượt xem nhiều nhất là 6.900 lượt, và clip biểu
diễn của một thí sinh tham gia chung kết cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương năm
2020 có ít lượt xem nhất là (24 lượt) [PL3; Hình 13; tr.289].
Đối với website (nhahatcailuongtranhuutrang.com) của Nhà hát, dù đã đưa vào
khai thác hơn 01 năm, nhưng tính đến tháng 6/2021, có đến 80% thư mục trên
website không có hoặc thiếu nội dung như các mục: “CLB nghệ sĩ”, “Tin tức”,
“Cuộc thi”, “Văn bản pháp luật”, “Video”, “Hình ảnh”, “Dịch vụ”,… [PL3; Hình
14; tr.289]. Nhiều mục không được đầu tư về nội dung và hình thức như Mục “Vở
diễn”, Mục “Lịch diễn & đặt vé”,.... Điển hình mục “Gương mặt nghệ sĩ”, “CLB
nghệ sĩ”: xét ở góc nhìn truyền thông, đây là phần cần được đầu tư để mỗi nghệ sĩ
được tỏa sáng trong từng khuôn hình, từ đó khai thác hiệu quả yếu tố “nhân hiệu”,
“ngôi sao” của họ. Nhưng đáng tiếc hình ảnh các nghệ sĩ ở đây được bố cục đơn
điệu theo kiểu xếp hàng đếm số trong khuôn hình thẻ, không thể hiện một ý đồ
truyền thông nào [PL3; Hình 15; tr.290]. Một giảng viên lĩnh vực marketing VH –
NT đánh giá website của Nhà hát như sau: Xét về khía cạnh truyền thông, website
là công cụ quan trọng để Nhà hát đưa hình ảnh của mình đến với khán giả một cách
nhanh chóng, và không bị giới hạn về không gian. Vì vậy, lý ra Nhà hát cần dành
nhiều tâm sức để đầu tư website thật tốt. Tiếc là hiện nay, giao diện website của
Nhà hát khá đơn điệu về màu sắc; các cây thông tin chưa hướng tới nhu cầu tìm
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kiếm thông tin của người xem, cách sắp xếp các cây thông tin quá “cổ điển” – thiếu
sáng tạo. Nội dung của website cũng sơ sài, ít hình ảnh, video; nhiều cây thông tin
chưa có dữ liệu. Với những hạn chế trên, theo tôi, website rất khó để tạo ấn tượng
cho người xem cả về visual (giao diện tác động lên thị giác) và content (nội dung
tác động lên nhu cầu thông tin). Vì vậy, công cụ này khó phát huy những ưu thế
vượt trội của một phương tiện truyền thông điện tử [PL2; MS4, tr.208]. Qua khảo
sát đánh giá chất lượng website Nhà hát của 53 sinh viên trường Đại học Văn hóa
Tp.HCM, kết quả cũng đáng quan ngại khi không có sinh viên nào đánh giá website
có chất lượng rất tốt, và chỉ 1,9% đánh giá tốt, 5,7% khá, nhưng có đến 39,6% đánh
giá trung bình và 52,8% đánh giá kém [PL1; Bảng 29; tr.185].
Để giới thiệu vở diễn đến với công chúng, Nhà hát còn quảng cáo bằng
banner, poster, background,... ở khu vực mặt tiền của Nhà hát trên đường Trần
Hưng Đạo [PL3; Hình 19-20, 24; tr.292, 294]. Tuy nhiên trong nhiều năm qua,
người dân đã chiếm dụng khu vực đẹp nhất ở mặt tiền của Nhà hát để kinh doanh
nước uống [PL3; Hình 16; tr.290].
Những phân tích trên cho thấy dù lãnh đạo Nhà hát đã ý thức hơn trong việc
xây dựng nguồn lực, công cụ và triển khai các hoạt động marketing vở diễn đến với
công chúng. Nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động này của Nhà hát còn
thiếu sự đầu tư nghiêm túc, bền vững và chuyên nghiệp. Bộ phận truyền thông quảng bá của Nhà hát đã không làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Nếu xét từ
khía cạnh hiệu ứng truyền thông, với chất lượng của các công cụ truyền thông
marketing hiện nay của Nhà hát có khả năng tạo nên những cảm xúc tiêu cực của
công chúng về Nhà hát, xa hơn là về sân khấu Cải lương.
2.4.2. Thực trạng hoạt động tổ chức biểu diễn sân khấu Cải lương
2.4.4.1. Biểu diễn có bán vé
Các suất diễn Cải lương có bán vé là để phục vụ nhóm khán giả hiện có của
sân khấu Cải lương. Đó là những người sẵn sàng chi trả để thỏa mãn nhu cầu nghe –
xem Cải lương của bản thân. Những suất diễn này nhằm mục đích duy trì lượng
khán giả “trung thành” của Cải lương.
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Ở Tp.HCM hiện có một số đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương có bán vé như
sân khấu Sen Việt, Chí Linh – Vân Hà, Công ty Green Horizon, Nhà hát CL
THT,… Tuy nhiên, các đơn vị này không lưu trữ số liệu về hoạt động bán vé một
cách đầy đủ, tường minh nên độ tin cậy không cao. Do đó, các số liệu phần này
được thống kê trực tiếp tại một số suất diễn của Nhà hát CL THT do NCS quan sát.
Bảng 2.5: Mô tả các thông số của một số suất diễn bán vé
do Nhà hát CL THT độc lập tổ chức
Thông số thống kê

2015

2016

Số suất diễn tại Rạp

2017

2018

2019

2020

3

2

1

1

Lượt khán giả trung bình/suất

Chưa thực

170

180

212

200

Số vé bán được trung bình/suất

hiện nghiên

20

15

19

10

% trung bình người mua vé/suất

cứu

11,8

8,3

9,0

10,0

% trung bình/năm: 9,8
% lấp đầy khán phòng/suất

37,4

39,6

46,7

44,1

% trung bình/năm: 42,0
[Nguồn: NCS thu thập trực tiếp tại hiện trường giai đoạn 2017 – 2020]
Như vậy, tỷ lệ trung bình khán giả mua vé, lấp đầy khán phòng trong mỗi
suất diễn của Nhà hát cao nhất chỉ 11,8%. Điều này đã được Nhà hát thường xuyên
nhắc đến trong các báo cáo năm giai đoạn 2015 – 2020. Ví dụ, trong Báo cáo năm
2015 viết: “Tình hình bán vé doanh thu tại Rạp không được cải thiện, hầu hết các
suất diễn đều bị lỗ vốn. Trung bình mỗi suất diễn chỉ bán được tối đa 30 vé” [75,
tr.1]. Trong Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Hội nghị
cán bộ công chức, viên chức năm 2020 cũng viết “Hoạt động biểu diễn doanh thu
còn khó khăn, tình hình bán vé thu không đủ chi” [82, tr.1]. Vấn đề vắng khán giả
của sân khấu Cải lương ở Tp.HCM đã được Đỗ Dũng đề cập từ năm 1990. Ông
viết: “ở Tp.HCM, các đoàn bắt đầu thưa vắng khán giả, đoàn nào còn khá lắm thì có
khoảng 250 vé/suất, có đoàn chỉ hơn 100 vé/suất, một vài đoàn có lúc khán giả trả
vé lại không hát được” [102, tr.116]. Thực trạng khán giả ở các suất diễn có bán vé
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của Nhà hát CL THT càng rõ hơn khi so sánh với các suất diễn của sân khấu Chí
Linh – Vân Hà, Sen Việt [PL3; Hình 25-27; tr.295-296].
Bảng 2.6: So sánh tỷ lệ khán giả mua vé/suất diễn và tỷ lệ % lấp đầy
khán phòng/suất diễn của Nhà hát CL THT và các đơn vị so sánh
% trung bình người
mua vé/suất
9,8

% trung bình lấp đầy
khán phòng/suất
42,0

Sân khấu Chí Linh – Vân Hà

94,5

87,6

Sân khấu Sen Việt

90,0

70,2

Nhà hát CL THT

[Nguồn: NCS thu thập trực tiếp tại hiện trường giai đoạn 2017 – 2020]
[PL1; Bảng 39; tr.187]
Với những suất diễn được nghiên cứu, tỷ lệ trung bình khán giả mua vé/suất
diễn của Nhà hát chỉ tương đương 1/10 so với sân khấu Chí Linh – Vân Hà, và
tương đương 1/9 so với sân khấu Sen Việt. Trong khi đó, dù tỷ lệ trung bình lấp đầy
khán phòng/suất diễn của Nhà hát có cải thiện hơn nhưng cũng có khoảng cách rất
xa so với tỷ lệ % trung bình lấp đầy khán phòng/suất diễn của sân khấu Chí Linh –
Vân Hà và Sen Việt. Sự chênh lệch trên được thể hiện qua biểu đồ dưới đây:
100

94.5

90

87.6

90
80

70.2

70
60
50

42

40
30
20
9.8
10

0
% trung bình người
mua vé/suất
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

% trung bình lấp đầy khán phòng/suất
Sân khấu Chí Linh – Vân Hà

Sân khấu Sen Việt

Biểu đồ 2.1: So sánh tỷ lệ % trung bình khán giả mua vé, lấp đầy khán phòng/suất
diễn của Nhà hát và các đơn vị so sánh [Nguồn: Nguyễn Hồ Phong]
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Từ các số liệu thu thập được và biểu đồ so sánh trên cho thấy, hoạt động biểu
diễn có bán vé của Nhà hát CL THT kém hơn so với các đơn vị đối sánh. Điều này
cho thấy khả năng thu hút khán giả có nhu cầu xem Cải lương ở Tp.HCM của Nhà
hát rất thấp. Thực trạng này đã góp phần làm cho nguồn lực tài chính của Nhà hát
càng phụ thuộc nhiều vào ngân sách.
2.4.4.2. Biểu diễn phục vụ cơ sở
Biểu diễn phục vụ người dân ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà hát CL
THT để thực hiện chủ trương của Tp.HCM là rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ
văn hóa của người dân khu vực ngoại thành và nội thành, tạo điều kiện cho người
dân tiếp cận, hưởng thụ các loại hình, sản phẩm văn hóa lành mạnh, có giá trị thẩm
mỹ cao. Giai đoạn 2015 – 2020, Nhà hát thực hiện 219 suất diễn phục vụ cơ sở,
trung bình 3,04 suất/tháng [PL3; Hình 18, 29; tr.291, 297]. Tuy nhiên, lượt khán giả
của các suất diễn suy giảm liên tục. Theo số liệu báo cáo của Nhà hát, giai đoạn
2015 – 2019, tỷ lệ khán giả giảm trung bình 20,9%/năm; và theo số liệu do NCS
thống kê trực tiếp tại một số suất diễn, tỷ lệ giảm trung bình là 10,0%/năm. Điều
này được thể hiện qua biểu đồ dưới đây:

Biểu đồ 2.2: Thể hiện sự biến động lượt khán giả xem các suất diễn phục vụ cơ sở
của Nhà hát CL THT [PL1; Bảng 40; tr.189]
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Chia sẻ về sự quan tâm của công chúng đối với các suất diễn phục vụ của Nhà
hát, anh N.V.T, viên chức quản lý một thiết chế văn hóa trên địa bàn Tp.HCM thể
hiện nhiều tâm trạng:
Anh thấy giờ không như ngày xưa. Hồi xưa, khi có đoàn hát về biểu
diễn, dù đoàn lớn hay nhỏ, bà con cũng kéo nhau đi coi rất đông. Như ba
mẹ anh, cứ có Cải lương về, thì 5-6 giờ chiều đã thấy ông bà chuẩn bị
quạt giấy, ghế nhựa, đồ ăn vặt để đi xem. Giờ thì lớp khán giả thích Cải
lương đã già, đâu còn sức mà đi xem, còn các bạn trẻ thì không nhiều
người thích Cải lương. Nói thật, nhiều khi vì thương anh em nghệ sĩ
đường xa đến diễn mà vắng khán giả quá, anh phải nhờ nhiều đơn vị vận
động bà con đi xem, nhất là học sinh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ trên
địa bàn huyện [PL2; MS43, tr.281].
Trước thực tiễn Cải lương ngày càng mất công chúng, lãnh đạo Nhà hát CL
THT đã đổi mới hoạt động biểu diễn phục vụ cơ sở theo hướng xây dựng thành một
chương trình nghệ thuật tổng hợp gồm Đờn ca Tài tử, nhạc trẻ, độc tấu âm nhạc
truyền thống, trích đoạn Cải lương. Tuy nhiên, những cố gắng đó chưa đủ để thu hút
khán giả bởi vẫn còn thiếu những chất liệu mới, hấp dẫn. Có lẽ sẽ phải cần thêm
thời gian để sân khấu Cải lương Tp.HCM mới lấy lại được phần nào hình ảnh của
thời “vang bóng” như Nguyễn Phúc viết “thời kỳ háo hức chờ xem của hàng nghìn
người trước tấm màn sân khấu” [39, tr.241].
2.4.4.3. Biểu diễn theo Kế hoạch “Rạp sáng đèn sân khấu hàng tuần”
Kế hoạch Rạp sáng đèn sân khấu hàng tuần hướng đến mục tiêu phát triển
khán giả trẻ, nhất là học sinh, sinh viên. Tiền thân của Kế hoạch này là Kế hoạch
hoạt động thường xuyên của Rạp, được Nhà hát đề ra năm 2016, nhưng không được
triển khai vì Rạp Hưng Đạo chưa hoàn thiện. Năm 2017, cơ quan chủ quản đã phê
duyệt và cấp kinh phí để Nhà hát thực hiện Chương trình biểu diễn hàng tháng tại
Rạp Hưng Đạo định kỳ 02 suất/tháng để thay Kế hoạch trước đó. Đến tháng 5/2018,
Nhà hát trình cơ quan chủ quản Kế hoạch Rạp sáng đèn sân khấu hàng tuần với
tính chất tiếp nối Chương trình biểu diễn hàng tháng tại Rạp Hưng Đạo. Mục đích

88

chính của Kế hoạch này là hình thành thói quen đi xem hát của công chúng; tạo
không gian biểu diễn, thực hành nghề nghiệp nghệ sĩ. Địa điểm thực hiện Kế hoạch
là Rạp Hưng Đạo. Thời lượng mỗi suất diễn, Chương trình trong Kế hoạch này là
180 phút [76]. Thực hiện Kế hoạch này, theo báo cáo từ Nhà hát, tính đến tháng
12/2020, Nhà hát đã thực hiện 109 suất diễn, thu hút 31,47 nghìn lượt khán giả, đạt
trung bình 289 lượt khán giả/suất diễn; tỷ lệ lấp đầy khán phòng của Rạp Hưng Đạo
trung bình 63,7%/suất diễn. Riêng năm 2017, tỷ lệ lấp đầy khán phòng Rạp Hưng
Đạo chỉ đạt trung bình 22,0%/suất diễn [PL3; Hình 28, 30; tr.296-297]. Tuy nhiên,
các số liệu này có sự chênh lệch khá lớn với số liệu do NCS thu thập trực tiếp tại
hiện trường. Theo đó, với 15 suất diễn được NCS quan sát từ năm 2017 đến 2020,
tỷ lệ lấp đầy khán phòng Rạp Hưng Đạo chỉ đạt trung bình 33,1%/suất [PL1; Bảng
41; tr.189]. Đồng thời, qua thống kê ngẫu nhiên 100 khán giả của 04 suất diễn trong
số 15 suất mà NCS quan sát, chỉ có 18,0% là HS, SV; 34,0% khán giả có độ tuổi
dưới 30. Hơn nữa, để tổ chức các suất diễn cho Kế hoạch Rạp sáng đèn sân khấu
hàng tuần, Nhà hát không dựa vào bất kỳ cơ sở khoa học nào xuất phát từ công
chúng mục tiêu là giới trẻ, học sinh, sinh viên. Như vậy, Kế hoạch Rạp sáng đèn
sân khấu hàng tuần chưa đạt được kết quả cao, chưa thu hút được đối tượng công
chúng mục tiêu là những người trẻ, nhất là HS, SV.
2.4.4.4. Chương trình “Sân khấu du lịch”
“Sân khấu du lịch” ra đời để chinh phục phân khúc khán giả là du khách. Trên
thế giới, nhiều nước đã phát triển khá hiệu quả mô hình sân khấu này. Đối với Cải
lương, trong quá khứ, loại hình sân khấu này đã chứng tỏ sức hấp dẫn với khách
nước ngoài. Nữ nghệ sĩ Kim Cương viết “Phải nói rằng trong lúc đó chương trình
biểu diễn của chúng tôi là một hiện tượng khá độc đáo trong sinh hoạt văn hóa của
Paris”. Bà cũng cho biết những sáng kiến của ông chủ một nhà hàng như việc cho
thực khách trải nghiệm vai diễn vua, hoàng hậu từ trang phục đến hành động đã
“khiến cho khách phương Tây cực kỳ thích thú và lượng khách đến nhà hàng ngày
càng đông” [26, tr.77].
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Ở Tp.HCM, việc khai thác nghệ thuật Cải lương phục vụ du lịch được Sở VH
& TT giao cho Nhà hát CL THT trực tiếp thực hiện. Năm 2016, Nhà hát đã xây
dựng Đề án Sân khấu du lịch nhưng cơ quan chủ quản không phê duyệt vì tính chất
khả thi của Đề án thấp. Đến ngày 04/4/2019, Nhà hát ban hành Kế hoạch số 08/KHNHTHT: Sân khấu du lịch (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 08). Tuy nhiên, quá trình
thực thi Kế hoạch này còn nhiều hạn chế, rủi ro, ảnh hưởng đến khả năng thành
công của Kế hoạch. Cụ thể:
Thứ nhất, về đối tượng khán giả mục tiêu: Kế hoạch 08 xác định khán giả mục
tiêu là “khách du lịch trong nước và nước ngoài”. Phân khúc này quá chung chung.
Kế hoạch 08 cũng chưa cho thấy giải pháp để chinh phục du khách, những dữ liệu
khoa học quan trọng như khách du lịch có nhu cầu, thị hiếu nghệ thuật Cải lương
như thế nào? Mức phí họ có thể chấp nhận là bao nhiêu? Họ có thể thưởng thức
chương trình trong bao lâu? Đối với khách quốc tế, vấn đề khác biệt ngôn ngữ sẽ
được giải quyết ra sao trong quá trình họ đến để tiêu dùng sản phẩm?
Thứ hai, về đơn vị phối hợp thực hiện: Kế hoạch 08 ghi rõ Nhà hát sẽ phối
hợp với Công ty Du lịch Hòa Bình, Sài Gòn Tourist, các công ty lữ hành du lịch,
các công ty khác, đơn vị tài trợ. Tuy nhiên, trừ 02 đơn vị đầu tiên, các “đối tác” còn
lại chỉ là những danh từ chung. Điều này cho thấy Nhà hát chưa xác định chính xác
những đối tác cần để thực hiện Kế hoạch 08. Bên cạnh đó, việc xem Công ty Du
lịch Hòa Bình, Sài Gòn Tourist là đối tác phối hợp thực hiện Kế hoạch 08 chỉ là
mong muốn chủ quan một chiều từ phía Nhà hát. Thực tế, giữa Nhà hát và các đối
tác được nêu trong Kế hoạch chưa có sự thỏa thuận chính thức bằng văn bản. Thậm
chí, ngày 11/8/2019, Nhà hát tổ chức chương trình đầu tiên để ra mắt “Sân khấu du
lịch” với vở “Giấc mộng đêm xuân” [PL3; Hình 22-23; tr.293-294], nhưng không
có bất kỳ đại diện nào từ các doanh nghiệp du lịch, hay du khách tham dự. Bên cạnh
đó, trong số các đơn vị phối hợp thực hiện Kế hoạch 08, không có tên cơ quan quản
lý nhà nước quan trọng nhất của Thành phố về du lịch là Sở Du lịch.
Thứ ba, về nội dung chương trình, Kế hoạch 08 xác định gồm: Triển lãm phục
trang, đạo cụ, hình ảnh tư liệu về nghệ thuật Cải lương; biểu diễn và giới thiệu nghệ
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thuật Đờn ca Tài tử, trích đoạn Cải lương. Nhưng nội dung, hình thức thể hiện, cấu
trúc chương trình do Nhà hát xây dựng từ ý muốn chủ quan mà thiếu sự tham vấn
của các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp Du lịch – lữ hành và du khách. Không
những thế, khu vực triển lãm được thiết kế khá sơ sài, nhiều hiện vật trùng lặp, 90%
là hiện vật mới. Việc chú thích hiện vật cũng được làm hời hợt bằng cách đánh máy
vài chữ trên những tờ giấy A4 rồi ghim lên hiện vật.
Tất cả những hạn chế trên, nếu Nhà hát không điều chỉnh kịp thời, xây dựng
được cơ sở khoa học hợp lý, thì tính khả thi, hiệu quả của Kế hoạch Sân khấu du
lịch chắc chắn ảnh hưởng nghiêm trọng.
2.4.3. Thực trạng hoạt động giáo dục nghệ thuật sân khấu Cải lương cho
công chúng
Theo lý thuyết vốn văn hóa của P.Bourdieu, các loại hình sân khấu truyền
thống muốn duy trì và phát triển khán giả bền vững thì cần công tác nâng cao hiểu
biết về Cải lương cho công chúng. Tác giả Lê Thị Hoài Phương cho biết ở Vương
Quốc Anh, với mô hình nhà hát được tài trợ, trong cấu trúc bộ máy tổ chức thường
có Phòng Giáo dục nghệ thuật. Chức năng chính của Phòng này là nâng cao hiểu
biết về Cải lương cho công chúng tương lai cho nhà hát thông qua các hoạt động
giáo dục nghệ thuật [94, tr.41-77].
Đối với sân khấu Cải lương, vấn đề nâng cao hiểu biết về Cải lương cho công
chúng đã được nhắc đến rất sớm. Nghệ sĩ Kim Cương cho biết khi còn làm chủ
đoàn hát, bà rất quan tâm đến việc đào tạo thái độ, ý thức của khán giả trong quá
trình họ thưởng thức vở diễn. Bà cho rằng phải tập cho khán giả quên đi cái cảm
giác mình là người bỏ tiền ra để mua nghệ thuật, mua vui mà là người tìm đến
thưởng thức nghệ thuật với tất cả sự đồng cảm cùng những diễn viên trên sân khấu
[26, tr.121-122]. Nghệ sĩ Kim Cương chia sẻ thái độ xem hát của khán giả nước
ngoài như là “tấm gương” mà công chúng Việt Nam cần học hỏi:
Khán giả ở nước ngoài rất tôn trọng sân khấu, có lẽ họ cũng “dọn mình”
để bước vào rạp hát như người nghệ sỹ “dọn mình” bước ra sân khấu.
Cho dù đời sống có bận rộn ra sao, nhưng khi tới rạp họ cũng cố rũ bỏ
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hết những phiền toái, lo lắng lại bên ngoài. Họ ăn mặc chỉnh tề, đẹp đẽ.
Khán giả giữ yên lặng tuyệt đối trong đêm diễn… [26, tr.121].
Bên cạnh đó, công chúng cần được trang bị những kiến thức về giá trị của sân
khấu Cải lương; giúp họ hiểu và yêu quý hơn di sản của cha ông để lại. Đó là cơ sở
quan trọng để công chúng nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm, hình thành nên
“kháng thể” để bảo tồn, giữ gìn di sản văn hóa dân tộc. Bà M.M.D cũng cho rằng
khán giả cần phải được đào tạo. Nhà chức trách và các đơn vị liên quan phải phối
hợp thực hiện những chương trình sân khấu học đường ở mọi cấp học. Đây là giải
pháp phải được thực hiện nghiêm túc, lâu dài để công chúng trẻ lại đến với sân khấu
Cải lương [PL2; MS2, tr.200].
Với tư cách là đơn vị nghệ thuật công lập về Cải lương duy nhất ở Tp.HCM,
trong những năm qua, Nhà hát CL THT đã thực hiện công tác giáo dục nghệ thuật
Cải lương cho công chúng bằng những việc làm cụ thể sau:
Năm 2015, Nhà hát đề ra kế hoạch xây dựng Đề án Sân khấu học đường.
Nhưng Đề án này chỉ mới dừng ở ý tưởng. Đến năm 2019, Nhà hát tiếp tục đề xuất
Sở VH & TT đặt tác giả viết kịch bản Cải lương mới cho đối tượng phục vụ là HS,
SV. Nhưng đề xuất này đến tháng 12/2020 chưa được phê duyệt. Như vậy, lãnh đạo
Nhà hát đã khá chủ động với công tác nâng cao hiểu biết về Cải lương cho công
chúng. Tiếc rằng, những chủ động đó chưa mang lại kết quả đáng kể. Đến quý
4/2020, thực hiện phân công của Sở VH & TT, Nhà hát tổ chức biểu diễn 05 suất tại
các trường THCS, THPT trên địa bàn Tp.HCM với tên gọi “Sân khấu học đường”.
Chương trình dài 90 phút với các nội dung trích đoạn Cải lương về các anh hùng
trong lịch sử; hát Ca cổ, Đờn ca Tài tử có nội dung ngợi ca quê hương, đất nước,
con người; giao lưu với HS các nội dung về lịch sử, giá trị nghệ thuật Cải lương,
Đờn ca Tài tử [PL3; Hình 32-33; tr.298-299]. Những suất diễn bước đầu giúp HS có
cơ hội tiếp cận trực tiếp sân khấu Cải lương. Qua quan sát 3/5 chương trình trong
năm 2020 cho thấy nhiều HS thích thú chương trình. Trong phần giao lưu với nghệ
sĩ, cũng có nhiều HS tích cực tương tác. Về phía điểm trường được tổ chức, từ giáo
viên đến lãnh đạo trường đều hoan nghênh và tích cực hợp tác, hỗ trợ Nhà hát để
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chương trình thành công. Một giáo viên từng tham gia chương trình “Sân khấu học
đường” tâm sự: “Lâu lắm rồi, chị mới thấy Nhà hát đến Trường biểu diễn. Hồi xưa
thì có, nhưng mấy năm gần đây thì không thấy nữa. Nay lại có, thì vui lắm. Nhiều
em rất thích, tất nhiên không phải tất cả học sinh đều quan tâm, vì dù sao mỗi em
cũng có sở thích riêng. Chị nghĩ cần phải tổ chức nhiều hơn nữa, với nhiều loại hình
nghệ thuật truyền thống hơn nữa” [PL2; MS45, tr.282]. Tuy nhiên, vì mức đầu
tư/suất diễn thấp (trung bình 17 triệu/suất), nên Nhà hát rất hạn chế sáng tác, dàn
dựng chương trình mới. Hơn nữa, vì chương trình chỉ được tổ chức vào giờ chào cờ,
nên tất cả phải theo phương châm “nhanh, gọn, nhẹ”. Nhà hát cũng không được chủ
động để xây dựng kế hoạch biểu diễn lâu dài vì bị động từ phân bổ suất diễn theo
quý của Sở VH & TT. Từ những lý do trên, bà M.M.D nhận định rằng nếu những
chương trình Sân khấu học đường vẫn được tổ chức theo phương thức như hiện nay
thì sẽ khó mang lại kết quả như mong muốn [PL2; MS2, tr.200]. NCS đồng tình với
nhận định này. Vì thực tế, những chương trình trên chỉ mới dừng ở kết quả đạt số
lượng suất diễn theo Kế hoạch, số lượng HS tham dự, và bước đầu giúp HS tiếp xúc
với sân khấu Cải lương mà chưa thể đạt được mục đích “nâng cao hiểu biết về Cải
lương cho công chúng” theo lý thuyết “Vốn văn hóa” của Pierre Bourdieu.
Năm 2020, theo Kế hoạch số 3442/KH-SVHTT của Sở VH & TT về Hoạt động
biểu diễn phục vụ thiếu nhi năm 2020 trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt
là Kế hoạch 3442), Nhà hát CL THT chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp tổ chức các
suất diễn tại Trung tâm Thành phố (Địa điểm tại Rạp Hưng Đạo); chuẩn bị sân
khấu, trang trí sân khấu cho những suất diễn tại quận, huyện do các đơn vị khác tổ
chức; tổ chức 09 suất diễn Cải lương (08 suất ở quận, huyện; 01 suất tại Rạp Hưng
Đạo). Thời lượng mỗi chương trình 90 phút. Thời điểm tổ chức là các buổi sinh
hoạt ngoại khóa, sau tiết học cuối ngày. Chương trình gồm các tiết mục: ca cảnh
thiếu nhi kết hợp múa, xiếc; dạy hát lòng bản bài bản vắn Cải lương; diễn trích đoạn
Cải lương, kết hợp trò chơi có thưởng [PL3; Hình 31; tr.298]. Quan sát 3/9 chương
trình biểu diễn do Nhà hát tổ chức theo Kế hoạch 3442 cho thấy, đông đảo thiếu nhi
tham dự hưởng ứng, thích thú. Các em tích cực tham gia giao lưu, tương tác, thực
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hành hát lòng bản bài bản vắn Cải lương. Qua khảo sát mức độ yêu thích chương
trình từ 56 thiếu nhi cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực.
Bảng 2.7: Mức độ yêu thích chương trình của học sinh
Đvt: %
Câu hỏi

Rất
thích

Tương đối
thích

Không
thích

Không
quan tâm

30,4

37,5

7,1

25,0

Em vui lòng cho biết mức độ yêu
thích của mình đối với chương trình
nghệ thuật vừa tham gia?
[Nguồn: NCS khảo sát tại hiện trường; PL1; Bảng 31; tr.1985]
Tuy nhiên, với mức đầu tư 30 triệu/suất, Nhà hát không thể thực hiện theo
đúng yêu cầu của cơ quan chủ quản là phải hình thức phong phú, hấp dẫn; chú trọng
đầu tư trang trí sân khấu, thiết bị kỹ thuật (âm thanh, ánh sáng, màn hình led…); kết
hợp biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật phù hợp với đặc điểm thị hiếu nghệ thuật
thiếu nhi. Một viên chức Nhà hát cho biết thêm:
Đừng nghĩ làm cho thiếu nhi xem Cải lương dễ, mà ngược lại, thật
sự rất khó. Mỗi khi biên tập, dàn dựng một chương trình, chúng tôi
luôn nghĩ làm sao để thu hút được các em tham gia chương trình
không thấy chán? Làm sao để các em xem xong chương trình thì yêu
thích Cải lương? Đó là những vấn đề thật sự rất khó và càng khó hơn
khi với số tiền ít ỏi mà Nhà hát có để xây dựng một chương trình để
phục vụ các em. Em không biết tương lai sao, nhưng hiện tại cách
đầu tư hiện nay sẽ chỉ được giai đoạn đầu [PL2; MS42, tr.281].
Từ những phân tích trên có thể kết luận: Những hoạt động nâng cao hiểu biết
về Cải lương cho công chúng của Nhà hát CL THT trong những năm qua chưa đạt
được kết quả theo lý thuyết “Vốn văn hóa” của nhà nghiên cứu Pierre Bourdieu.
2.5. Đánh giá nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động phát triển
khán giả của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang
Từ các phân tích trên cho thấy, hoạt động phát triển khán giả cho sân khấu Cải
lương ở Tp.HCM, qua nghiên cứu trường hợp Nhà hát CL THT bên cạnh một số
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mặt tích cực, còn tồn tại khá nhiều mặt hạn chế. Thực tế này xuất phát từ nhiều
nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau. Cụ thể:
2.5.1. Nguyên nhân khách quan
- Nguyên nhân từ chủ trương, chính sách
Nghệ thuật sân khấu Cải lương là di sản văn hóa phi vật thể quý giá của người
dân Tp.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung. Do đó, những chủ trương, chính sách
của Thành ủy, UBND Tp.HCM về bảo tồn, phát huy, phát triển VH – NT truyền
thống, trong đó có nghệ thuật sân khấu là “quỹ đạo”, cơ sở pháp lý quan trọng nhất,
có tác động sâu sắc nhất đến vấn đề bảo tồn, phát huy nghệ thuật sân khấu Cải
lương. Vì vậy, sự hạn chế từ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là
nguyên nhân cơ bản, trọng yếu dẫn đến những hạn chế trong việc phát triển khán
giả cho sân khấu Cải lương ở Tp.HCM, trọng tâm là Nhà hát CL THT. Kết quả
nghiên cứu cho thấy những chủ trương, chính sách của Thành ủy, UBND Tp.HCM
còn những hạn chế sau:
Thứ nhất, tiến độ thực hiện một số chủ trương, chính sách chậm. Tiêu biểu:
Chủ trương, chính sách về việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị
theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu hoạt động biểu diễn nghệ thuật đã có rất sớm.
Nhưng đến tháng 12/2020, nhiều hạng mục cơ sở vật chất, kỹ thuật chuyên dụng
phục vụ biểu diễn nghệ thuật truyền thống vẫn còn rất khó khăn. Nhà hát CL THT
khai trương từ năm 2015, nhưng 05 năm sau cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được
yêu cầu biểu diễn Cải lương, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nhưng không
được sửa chữa, bảo trì kịp thời. Một ví dụ khác là chủ trương đào tạo nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực lĩnh vực VH – NT đã được Thành ủy đề ra từ năm 2016.
Nhưng đến tháng 5/2021, UBND Tp.HCM vẫn chưa triển khai chương trình, hoạt
động đào tạo nào cụ thể. Hoặc như Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày
21/6/2015 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 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 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
được Thành ủy ban hành từ năm 2015, nhưng đến tháng 6/2020, Sở VH & TT
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Tp.HCM mới ban hành Kế hoạch số 3442 về tổ chức biểu diễn phục vụ thiếu nhi;
và đến tháng 9/2020, cơ quan này mới ban hành Kế hoạch liên tịch số 5644 về biểu
diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ du lịch. Chính sách tài chính cho công tác bảo
tồn, phát huy, phát triển nghệ thuật truyền thống chưa theo kịp với nhu cầu của thực
tế. Vì vậy, các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương ở Tp.HCM như Nhà hát CL THT
gặp nhiều khó khăn để tiếp cận các nguồn tài chính từ ngân sách, cũng thu hút đầu
tư để thực hiện một số đề án, chương trình nhằm phát triển khán giả cho sân khấu
Cải lương. Ví dụ: năm 2019, Nhà hát CL THT đề xuất chi ngân sách để đặt tác giả
viết kịch bản mới dành cho HS, SV, khách du lịch. Nhưng cho đến tháng 5/2021, đề
xuất này vẫn chưa được phê duyệt.
Thứ hai, chính sách tài chính chưa đủ mạnh để tạo động lực thúc đẩy hoạt
động sáng tạo nghệ thuật Cải lương, nên chất lượng các chương trình, vở diễn chưa
cao. Ông H.Q.T nhận định “Nhà nước chưa sử dụng đầy đủ các công cụ thể chế,
chính sách tài chính để phát huy vai trò của Quản lý nhà nước” [PL2; MS1, tr.195].
Điển hình mức đầu tư cho các suất diễn thuộc Kế hoạch Sáng đèn sân khấu hàng
tuần năm 2018, 2019 chỉ là 10 triệu/suất, đến năm 2020 là 20 triệu/suất; Sân khấu
học đường là 17 triệu/suất, Sân khấu thiếu nhi là 30 triệu/suất. Chính sách tài chính
cũng chưa đủ để thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng vào làm việc tại Nhà
hát CL THT là điển hình. Lãnh đạo Nhà hát từng nhận định một trong những khó
khăn của Nhà hát là: lực lượng làm nghề lĩnh vực sân khấu Cải lương ngày càng
thưa thớt, nhất là đội ngũ tác giả, đạo diễn do ngành nghề sân khấu có chế độ đãi
ngộ thấp, đời sống của nghệ sĩ, diễn viên Cải lương còn nhiều khó khăn dẫn đến
không hấp dẫn được nhân tài tham gia và gắn bó vào loại hình sân khấu Cải lương
[75, tr.2]. Qua thống kê cho thấy, thu nhập hàng tháng của viên chức, người lao
động ở Nhà hát gồm những khoản sau:
- Lương: Theo định mức của luật hiện hành quy định;
- Phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, bồi dưỡng theo Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg
của Thủ tướng chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và bồi dưỡng đối
với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, gồm: Phụ cấp ưu đãi nghề
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nghiệp gồm các mức: 20% với diễn viên, người biểu diễn nhạc cụ hơi; 15% với
người chỉ huy dàn nhạc, biểu diễn nhạc cụ dây, gõ, bàn phím; kỹ thuật viên âm
thanh, ánh sáng. Bồi dưỡng luyện tập: Mức 80.000đ/buổi với diễn viên vai chính,
chỉ huy dàn nhạc; 60.000đ/buổi tập với diễn viên vai chính thứ, nhạc công chịu
trách nhiệm lĩnh tấu trong dàn nhạc; kỹ thuật viên chính âm thanh, ánh sáng;
50.000đ/buổi tập với diễn viên vai phụ, nhạc công dàn nhạc; kỹ thuật viên âm
thanh, ánh sáng; 35.000đ/buổi tập với nhân viên hậu đài, hóa trang, phục trang, đạo
cụ. Bồi dưỡng biểu diễn: 200.000đ/buổi với diễn viên chính, nhạc công chính, chỉ
đạo nghệ thuật vở diễn; 160.000đ/buổi với diễn viên, nhạc công chính thứ; kỹ thuật
viên chính âm thanh, ánh sáng; 120.000đ/buổi với diễn viên phụ; nhạc công, kỹ
thuật viên âm thanh, ánh sáng; trưởng, phó các đoàn nghệ thuật; 80.000đ/buổi với
nhân viên hậu đài, hóa trang, phục trang, đạo cụ [131].
- Tiền bồi dưỡng từ nguồn thu của Nhà hát: Theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện
hành của Nhà hát, tùy vào nguồn thu của Rạp Hưng Đạo, viên chức và người lao
động sẽ nhận mức bồi dưỡng từ 250.000đ đến 500.000đ/tháng [78].
Đối với các công việc đặc thù về sáng tạo nghệ thuật, viên chức của Nhà hát
CL THT còn có nguồn thu theo quy định của Nghị định số 21/2015/NĐ-TTg Quy
định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu
và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Cụ thể các mức chi sau:
Bảng 2.8: Định mức thù lao, bồi dưỡng đối với tác phẩm sân khấu Cải lương
Đvt: Mức lương cơ sở
Tiểu phẩm

Vở ngắn

Vở vừa

Vở dài

Chức danh

(đến 20’)

(từ 21’-45’)

(từ 46’-105’)

(trên 105’)

Biên kịch

12,0 - 54,0

20,7 - 99,4

41,4 - 123,4

62,9 - 145,8

Đạo diễn

8,0 - 36,0

13,8 - 66,3

27,6 - 82,3

41,9 - 97,2

3,2 - 14,4

5,5 - 26,5

11,0 - 32,9

16,8 - 38,9

1,6 - 7,2

2,8 - 13,3

5,5 - 16,5

8,4 - 19,4

Quy mô

Nhạc sỹ (bao gồm sáng
tác, phối khí, biên tập)
Chỉ huy dàn nhạc
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Họa sỹ thiết kế mỹ

2,0 - 9,0

3,5 - 16,6

6,9 - 20,6

10,5 - 24,3

1,6 - 7,2

2,8 - 13,3

5,5 - 16,5

8,4 - 19,4

Họa sỹ thiết kế đạo cụ

1,2 - 5,4

2,1 - 9,9

4,1 - 12,3

6,3 - 14,6

Người thiết kế ánh sáng

1,6 - 7,2

2,8 - 13,3

5,5 - 16,5

8,4 - 19,4

thuật sân khấu
Họa sỹ thiết kế phục
trang

[Nguồn: 132]
Với những định mức trên, qua đánh giá của viên chức, người lao động đang
làm việc tại Nhà hát, chỉ có 1,5% cho biết thu nhập từ lương và phụ cấp của Nhà hát
“đáp ứng tốt” nhu cầu đời sống kinh tế của bản thân/gia đình; 16,9% cho biết “đáp
ứng vừa đủ”, còn lại 81,6% cho biết “thiếu thốn, rất thiếu thốn”. Trước thực tế đó,
để cải thiện đời sống kinh tế, 96,9% viên chức, người lao động của Nhà hát phải
làm thêm công việc ngoài Nhà hát [PL1; Bảng 27-28; tr.184-185]. Đó cũng là cách
để họ theo đuổi đam mê, duy trì “nghề nghiệp” của bản thân.
- Nguyên nhân từ kinh tế thị trường, khoa học kỹ thuật
Những ưu điểm của kinh tế thị trường, khoa học kỹ thuật đối với đời sống
kinh tế – văn hóa – xã hội có lẽ không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, không phải chủ
thể nào trong hệ thống đó cũng được hưởng lợi như nhau. Tác giả Công Thành nhận
định: “Đến đây (tức khoảng sau năm 1986), tất yếu quy luật kinh tế thị trường bắt
đầu phát triển, trong khi sân khấu Cải lương, một loại hình văn hóa phi vật thể mới
vừa bước ra khỏi khung cửa của xã hội bao cấp, còn đang loay hoay chật vật, chưa
kịp củng cố về nội lực từ những con người cụ thể cho nên bị làn sóng thị trường xô
đẩy, làm cho chao đảo” [30, tr.809]. Thực tiễn đã chứng minh dự báo của nhận định
trên là chính xác. Với một nền kinh tế thị trường, khoa học kỹ thuật phát triển, đã
kéo theo sự ra đời của nhiều loại hình dịch vụ, vui chơi giải trí hiện đại. Nhờ đó,
người dân có nhiều cơ hội lựa chọn để thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật.
Xét về mặt tâm lý tiêu dùng, công chúng dễ dàng bị thu hút bởi những cái mới. Do
đó, các đơn vị tổ chức biểu diễn như Nhà hát CL THT phải chịu sự cạnh tranh rất
lớn để giữ chân nhóm công chúng hiện có, tiếp cận và chinh phục thành công nhóm
công chúng mục tiêu. Nghệ sĩ Bạch Tuyết viết: “Tốc độ phát triển chóng mặt của
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các loại hình giải trí nghe nhìn đã trở thành một thách thức mới, đầy cam go đối với
cuộc cạnh tranh khán giả giữa những nhà hoạt động sân khấu ngày nay” [30,
tr.876]. Những nhận định trên có thể chưa phản ánh đầy đủ tác động của kinh tế thị
trường, khoa học kỹ thuật. Nhưng rõ rằng, sự phát triển của kinh tế thị trường, khoa
học kỹ thuật đã mở ra những “nguồn” hút đáng kể lượng khán giả của sân khấu Cải
lương ở Tp.HCM, trong đó có Nhà hát CL THT. Điều đó đặt ra những thách thức
cho sự phát triển của các tổ chức biểu diễn Cải lương, đặc biệt là những đơn vị sự
nghiệp công lập vốn quen được nhà nước bao cấp hoạt động như Nhà hát CL THT.
- Nguyên nhân từ môi trường đào tạo
Chất lượng đội ngũ sáng tạo sân khấu Cải lương ở Tp.HCM cũng như Nhà hát
CL THT chưa cao là thực trạng quá rõ ràng. Tuy nhiên, vấn đề là cơ sở, môi trường,
điều kiện đào tạo đội ngũ này ở Tp.HCM rất hạn chế. Chương trình, tài liệu giảng
dạy chưa thông qua quy trình kiểm định chất lượng. Chất lượng giáo viên không
cao. Nguồn tuyển sinh đầu vào thấp cả về chất lượng và số lượng. Quá trình đào tạo
chưa gắn với thực hành nghề nghiệp. Một nghệ sĩ nhận định: Vì nguồn tuyển sinh
đầu vào chưa có nhiều nhân tố tài năng; tài liệu dạy học chưa chuẩn; nội dung, thời
gian học chưa đủ để học viên đủ nền tảng phát triển thành một nghệ sĩ lớn. Trong
quá trình đào tạo, học viên không có nhiều cơ hội để tham gia biểu diễn thực tế.
Nguồn lực giảng viên cũng không đủ mạnh cả về chất lượng, số lượng. Điều này
hoàn toàn khác với cách đào tạo truyền nghề mà những nghệ sĩ của thế hệ tôi từng
được học [PL2; MS12, tr.221]. Do đó, việc giải quyết những hạn chế của lực lượng
sáng tạo nghệ thuật Cải lương ở Tp.HCM là điều nan giải.
- Nguyên nhân từ phía công chúng
+ Nhu cầu của công chúng
Cái đích cuối cùng cho những sáng tạo của sân khấu Cải lương là phục vụ
công chúng. Nhà biên kịch Thanh Huyền cũng viết “Khoa học kỹ thuật phát triển,
xã hội luôn đổi mới, khiếu thẩm mỹ của quần chúng khán giả thay đổi, vì vậy sân
khấu muốn tồn tại và phát triển phải luôn đổi mới” [30, tr.624-625]. Trong quá khứ,
sân khấu Cải lương ở Tp.HCM đã nhiều lần “cải cách theo tiến bộ”. Nhà nghiên cứu
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Hoàng Như Mai cho biết do nhu cầu của công chúng, sân khấu Cải lương phân hóa
thành hai nhánh chính là tuồng Tàu: lấy tuồng tích, cách diễn, lời ca, trang phục,
hóa trang của hát Bội làm cơ sở để sáng tác vở diễn; tuồng xã hội (còn gọi là tuồng
Tây): chất liệu để sáng tác vở diễn là hiện thực cuộc sống của người dân Nam Kỳ
đang bị Pháp khai thác thuộc địa, kết hợp với cách diễn, lời ca, thiết kế sân khấu,
trang phục, hóa trang mang đậm nét kịch nghệ phương Tây [38, tr.180-185]. Hoặc
theo nhà nghiên cứu Sơn Nam, vào nửa sau thập niên 60, để thích ứng với sự thay
đổi nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của phụ nữ, các gánh hát Cải lương đã đổi theo
hướng: tuồng tích bố trí mới mẻ, trữ tình hơn [69, tr.72]. Đến thập niên cuối của thế
kỷ 20 và thập niên đầu thế kỷ 21, công chúng Thành phố có đòi hỏi khác với những
sáng tạo của sân khấu Cải lương. Họ thích những tác phẩm dù hài kịch hay chính
kịch, thì cốt truyện và các nhân vật thể hiện phải “thật đời”, có tính thời sự nhưng
không hô khẩu hiệu, không cố tạo không khí ướt át như tiểu thuyết [30, tr.712]. Qua
những nhận định, đánh giá trên cho thấy, cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, nhu cầu
thưởng thức sân khấu Cải lương của công chúng Thành phố rất đa dạng. Điều này
được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.9: Kết quả đo lường về nhu cầu của khán giả thích xem Cải lương
đối với một vở diễn/chương trình biểu diễn Cải lương
Đvt: %
Nội dung đo lường

Kết quả

Giúp giải tỏa được những căng thẳng tinh thần cá nhân

98,7

Giúp công chúng tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống

96,0

Chứa thông điệp hướng con người đến giá trị chân – thiện – mỹ
Giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về sân khấu Cải lương

69,0
66,1

Phản ánh được thực tế cuộc sống đương thời

62,1

[Nguồn: PL1; Bảng 13; tr.180]
Thế nhưng, những đòi hỏi của công chúng đã không được các đơn vị tổ chức
biểu diễn Cải lương như Nhà hát CL THT đáp ứng. Các đơn vị này không nắm bắt
được nhu cầu nghệ thuật Cải lương của công chúng Thành phố. Các vở diễn được
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sáng tạo, dàn dựng từ phán đoán chủ quan của tác giả, đạo diễn, nhà quản lý. Không
ít vở diễn được sáng tác để làm hài lòng các đối tượng không phải là khán giả Cải
lương. Tác giả Lê Thị Hoài Phương viết “Chỉ tiếc rằng so với những bước tiến của
thời đại, những đổi thay trong cuộc sống tinh thần của con người hôm nay, có nghĩa
là nhu cầu cũng như “khẩu vị” hay “gu” thưởng thức của khán giả đã có nhiều thay
đổi thì nghệ thuật Cải lương chưa có mấy đổi thay” [92, tr.61]. Vì vậy, khán giả Cải
lương Thành phố từng bước suy giảm toàn diện, kéo dài trong nhiều năm mà chưa
có dấu hiệu dừng lại cũng là điều dễ hiểu.
+ Yếu tố “Vốn văn hóa” của công chúng
Để tìm hiểu mối tương quan giữ “Vốn văn hóa” về Cải lương và hành vi xem
Cải lương của công chúng, NCS khảo sát thái độ với sân khấu Cải lương của những
người trong gia đình, dòng họ, bạn bè, hàng xóm của nhóm khán giả “thích” và
nhóm đối chứng “không thích” Cải lương với các mức đo lường: Không thích, bình
thường, thích, rất thích. Kết quả khảo sát được thể hiện qua biểu đồ dưới đây:
80
70

66.8

60
50
40.2

40
30

23.1

20
10

8.3

0
Nhóm khán giả thích Cải lương
Thái độ không thích Cải lương

Nhóm công chúng không thích Cải lương
Thái độ thích Cải lương

Biểu đồ 2.3: So sánh tỷ lệ trung bình về thái độ với Cải lương của nhóm đối tượng
liên quan đến mẫu tham gia khảo sát [PL1; Bảng 6-8, 23-24; tr.178, 183-184]
Biểu đồ trên cho thấy với nhóm khán giả “thích” Cải lương, tỷ lệ “không
thích” Cải lương của những người trong gia đình, dòng họ, bạn bè, hàng xóm chỉ
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gần bằng 1/5 so với nhóm đối chứng. Ở chiều ngược lại, đối với nhóm công chúng
“không thích” Cải lương, tỷ lệ “thích” Cải lương của những người trong gia đình,
dòng họ, bạn bè, hàng xóm thấp hơn rất nhiều so với nhóm còn lại. Như vậy, có sự
tương quan giữa thái độ với sân khấu Cải lương của những người trong gia đình,
dòng họ, bạn bè, hàng xóm và hành vi xem Cải lương của hai nhóm mẫu khảo sát
“thích” và “không thích” Cải lương. Lấy lý thuyết “Vốn văn hóa” của nhà nghiên
cứu P.Bourdieu làm hệ quy chiếu, NCS cho rằng, với nhóm công chúng “không
thích” Cải lương tham gia khảo sát, họ đã không có nhiều cơ hội để tiếp xúc – biết –
hiểu về sân khấu Cải lương. Vì vậy, quá trình họ hình thành cảm xúc, thái độ thích
– yêu – đam mê Cải lương sẽ bị hạn chế. Điều này góp phần tác động đến quyết
định của họ trong việc tiêu dùng, thưởng thức loại hình nghệ thuật sân khấu này.
+ Quan niệm “văn minh” của công chúng
Trước kia, sân khấu Cải lương từng là sản phẩm giải trí của tầng lớp thượng
lưu, những người trí thức. Việc đi xem Cải lương như là một cách thể hiện lối sống
văn minh đô thị. Cố NSND Diệp Lang nhận định “khán giả của sân khấu Cải lương
đa số là những người sành điệu” [30, tr.655]. Nhưng đến thập niên thứ hai của thế
kỷ XXI, quan niệm của công chúng về xem Cải lương đã thay đổi. Điều này được
thể hiện qua kết quả khảo sát với câu hỏi “Anh/chị quan điểm thế nào khi có ý kiến
cho rằng đi xem Cải lương là hành vi tiêu dùng văn hóa ít văn minh?”.
Bảng 2.10: So sánh tỷ lệ nhận định của công chúng về hành vi đi xem Cải lương
Đvt: %
Đồng ý
Rất đồng ý

Nhóm mẫu “Thích”

Nhóm mẫu “Không

Cải lương (301 người)
3,7

thích” Cải lương (234 người)
31,5

10,6

9,7

[Nguồn: PL1; Bảng 9, 26; tr.178, 184]
Như vậy, với nhóm đối chứng “không thích” Cải lương, tỷ lệ “đồng ý và rất
đồng ý” với nhận định rằng xem Cải lương là hành vi tiêu dùng văn hóa “ít văn
minh” cao hơn nhiều so với nhóm thích “Cải lương” (41,2% so với 14,3%). Chính
quan niệm này của khán giả đã tạo ra một dạng “quyền lực” vô hình cản trở quá
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trình ra quyết định đi xem Cải lương của công chúng. Nói như Chris Barker:
“Quyền lực còn được hiểu về mặt các quá trình sinh ra và khiến bất kỳ hình thức
nào của hành động xã hội, các mối quan hệ và trật tự xã hội trở thành có thể. Theo ý
nghĩa này, quyền lực chắc chắn mang tính cản trở quyết định thực hiện hành vi của
con người” [10, tr.26].
2.5.2. Nguyên nhân chủ quan
Sự suy giảm khán giả của sân khấu Cải lương ở Tp.HCM, ngoài nguyên nhân
khách quan, còn có những nguyên nhân chủ quan như sau:
Thứ nhất, nhóm nhân lực là lãnh đạo, quản lý của Nhà hát CL THT chưa được
trang bị những nền tảng kiến thức về kinh tế văn hóa, cách thức vận hành, phát triển
một Nhà hát trong bối cảnh kinh tế thị trường. Vì vậy, họ tỏ ra lúng túng, chậm
thích nghi, thậm chí có phần thiếu dũng cảm để đưa ra các quyết định kịp thời khi
đối diện với những vấn đề liên quan đến thị trường VH – NT như xây dựng mạng
lưới đối tác, định hướng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, tiến hành nghiên cứu
khán giả, xây dựng bộ công cụ và thực hiện các hoạt động marketing, tổ chức sáng
tạo nghệ thuật gắn với nhu cầu của công chúng,... Nhà nghiên cứu sân khấu Lê Thị
Hoài Phương cũng từng nhận định “sân khấu thiếu các nhà quản lý nghệ thuật vừa
có đủ tâm huyết với nghề, vừa có năng lực quản lý, để có thể gánh vác trọng trách
phát triển đơn vị của mình trong thử thách của cơ chế kinh tế thị trường” [94,
tr.241]. Đồng thời, sự nỗ lực, quyết tâm, lòng nhiệt huyết của nhóm nhân lực là lãnh
đạo, quản lý Nhà hát chưa đủ lớn để theo đuổi đến cùng những kế hoạch phát triển
khán giả mà họ đã đặt ra. Kết quả, nhiều ý tưởng của Nhà hát chỉ nằm trên giấy.
Đây là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến những hạn chế chủ quan khác của Nhà hát
trong vấn đề phát triển khán giả Cải lương.
Thứ hai, Nhà hát CL THT, sân khấu Sen Việt, sân khấu Chí Linh – Vân Hà có
mối liên kết với truyền thông yếu. Trong khi hoạt động nghệ thuật của những đơn vị
này khá nghèo nàn, đơn điệu nên không có “chất liệu” để các kênh truyền thông
khai thác đưa tin. Ở khía cạnh khác, sân khấu Cải lương không còn sức hút từ đông
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đảo công chúng Việt Nam nói chung, Thành phố nói riêng nên các kênh truyền
thông cũng không có động lực để đưa tin.
Thứ ba, những hạn chế trong hoạt động marketing của Nhà hát CL THT là do
lãnh đạo Nhà hát không kiên quyết xử lý hành vi xâm chiếm không gian mặt tiền
Nhà hát của người dân. Bộ phận phụ trách truyền thông, quảng cáo của Nhà hát
được tích hợp vào Phòng Hành chính – Tổng hợp, trong khi nhân sự chuyên trách là
kiêm nhiệm và thiếu chuyên môn cần thiết.
Thứ tư, những hạn chế trong hoạt động biểu diễn Cải lương có các nguyên
nhân như: Các vở diễn chưa hướng đến một phân khúc công chúng cụ thể để phục
vụ. Hoạt động truyền thông cũng không xác định được nhóm công chúng mục tiêu
để thực hiện hoạt động marketing. Những suất diễn có bán vé của Nhà hát CL THT
có doanh thu thấp, khâu phát hành vé kém hiệu quả. Thông thường, các Đoàn có
những cách phát hành vé như: bán trực tiếp tại Nhà hát, qua điện thoại, website, qua
mối quan hệ cá nhân của viên chức. Thế nhưng, đặt vé qua điện thoại và website,
công chúng ít sử dụng do gặp nhiều khó khăn tìm thông tin, và họ cũng không hình
dung được vị trí ghế ngồi của mình trong khán phòng. Mua vé trực tiếp tại Nhà hát
thì công chúng gặp khó khăn vì vị trí của bàn bán vé cách mặt đường khoảng 150m,
công chúng muốn tiếp cận phải vượt qua 26 bậc thang [PL3; Hình 2; tr.283]. Trong
khi diễn viên của Nhà hát thiếu yếu tố “ngôi sao”, sức mạnh “nhân hiệu” thấp, nên
không đủ sức hút khán giả mua vé. Mặt khác, đối với các vở diễn được tổ chức theo
Kế hoạch Rạp sáng đèn sân khấu hàng tuần, việc phát hành vé mời sẽ do bộ phận
Hành chính – Văn thư và Rạp Hưng Đạo phụ trách. Tuy nhiên, qua khảo cứu quá
trình phát hành vé mời của 11 suất diễn thuộc Kế hoạch này cho thấy 70% vé mời
có vị trí ngồi đẹp nhất trong khán phòng được “để dành” cho những người thân
quen của viên chức, người lao động thuộc Nhà hát. Số vé mời còn lại phần lớn có vị
trí ngồi không “đẹp”, nhất là khu vực khán phòng trên lầu mới gửi đến SV, HS,
người trẻ [PL3; Hình 9; tr.287]. Cách thức phát hành vé mời không hợp lý này dẫn
đến tỷ lệ khán giả mục tiêu mà Kế hoạch hướng đến là SV, HS, giới trẻ rất thấp. Từ
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đó, mục đích mà Kế hoạch này đặt ra là tạo thói quen đến sân khấu Cải lương của
giới trẻ khó thành hiện thực.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chất lượng các vở diễn Cải lương chưa đáp
ứng được sự kỳ vọng, mong đợi của công chúng. Điều này được thể hiện qua hai
khía cạnh sau: Một là, kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khán giả sau khi xem
các suất diễn có bán vé, chương trình phục vụ cơ sở, Kế hoạch Rạp sáng đèn sân
khấu hàng tuần, có 61,8% “không hài lòng và rất không hài lòng” đối với “nội dung
vở diễn/chương trình”, 56,0% “không hài lòng và rất không hài lòng” với “Khả
năng biểu diễn của diễn viên/nghệ sĩ”, 46,5% “không hài lòng và rất không hài
lòng” với “Thiết kế sân khấu”, 48,1% “không hài lòng và rất không hài lòng” với
“Ánh sáng sân khấu” [PL1; Bảng 12; tr.179]. Hai là, kết quả khảo sát cho thấy sự
chênh lệch khá lớn giữa kỳ vọng, mong đợi của khán giả, và mức độ đáp ứng của
các vở diễn Cải lương. Điều này được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.11: So sánh tỷ lệ giữa kỳ vọng, mong đợi của khán giả và mức độ đáp
ứng của các vở diễn/chương trình biểu diễn Cải lương
Đvt: %
Nội dung đánh giá

Chứa thông điệp chân – thiện – mỹ

Kỳ
Mứ
vọng/
c độ đáp
mon ứng tốt
g đợi
và rất tốt
69,0
21,

Giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về Cải lương

66,1

Phản ánh được thực tế cuộc sống đương thời

62,1

8 19,
3 21,

Giúp công chúng tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống

96,0

1 24,

Giúp giải tỏa được những căng thẳng tinh thần cá nhân

98,0

0 14,

[Nguồn: PL1; Bảng 14; tr.180]
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Tiểu kết
Tp.HCM là địa phương có đặc thù về lịch sử hình thành, về kinh tế, văn hóa.
Nên công chúng Thành phố cũng mang những đặc điểm riêng. Những đặc điểm này
đỏi hỏi các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương như Nhà hát CL THT nếu muốn tồn
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tại và phát triển phải thực hiện nhiều phương thức để nâng cao năng lực cạnh tranh,
thu hút khán giả. Giai đoạn 2015 – 2020, để bảo tồn, phát huy NTBD, trong đó có
sân khấu truyền thống, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính
sách. Trong đó, đáng lưu tâm là các chính sách về NTBD, sân khấu truyền thống
như Quy hoạch tổng thể phát triển NTBD đến năm 2020, định hướng đến năm
2030; Đề án “Bảo tồn và phát huy NTBD truyền thống đến năm 2020”. Đây là
những cơ sở chủ trương, pháp lý quan trọng để Đảng bộ và UBND Tp.HCM triển
khai thực hiện các chính sách, giải pháp bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống.
Trong số các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương ở Tp.HCM, Nhà hát CL THT
là đơn vị sự nghiệp công lập duy nhất và lớn nhất. Nhà hát là đơn vị có trách nhiệm
trực tiếp trong công tác bảo tồn, phát huy, phát triển sân khấu Cải lương. Với những
nguồn lực của mình, trong giai đoạn 2015 – 2020, Nhà hát đã thực hiện nhiều hoạt
động để gia tăng lượng khán giả của sân khấu Cải lương như đào tạo nguồn nhân
lực, nghiên cứu khán giả, marketing; tổ chức biểu diễn, và đặc biệt các hoạt động
giáo dục nghệ thuật thông qua các chương trình “Sáng đèn sân khấu hàng tuần”,
“Sân khấu thiếu nhi”, “Sân khấu học đường”,…
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy công tác phát triển khán giả của các
đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương, trong đó trọng tâm là Nhà hát CL THT chưa thu
lại những hiệu quả thiết thực. Khán giả đến với sân khấu Cải lương vẫn thưa thớt.
Giới trẻ Thành phố, đặc biệt là HS, SV vẫn chưa có nhiều cơ hội để tiếp cận, tìm
hiểu loại hình nghệ thuật truyền thống này. Nguyên nhân của những hạn chế này có
nhiều, tuy nhiên, những hạn chế trong thực thi chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước là nguyên nhân gốc của các nguyên nhân khác.
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Chương 3
CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHÁN GIẢ
CHO NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG
3.1. Cơ hội và thách thức để phát triển khán giả sân khấu Cải lương
Lịch sử cho thấy, phát triển khán giả cho sân khấu Cải lương ở Tp.HCM
không hề dễ dàng và mau chóng nhận được những kết quả thiết thực. Ngược lại,
bên cạnh những cơ hội – điều kiện thuận lợi, thì công việc này luôn đối diện với
nhiều thách thức to lớn. Trong phần này, NCS phân tích những cơ hội, thách thức
cơ bản nhất của Nhà hát trong việc phát triển khán giả trong tương lai như sau:
3.1.1. Cơ hội và thách thức từ môi trường kinh tế – văn hóa – xã hội
Sự tồn tại và phát triển của các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương nói chung,
Nhà hát CL THT nói riêng không thể tách rời khỏi hệ thống môi trường kinh tế –
văn hóa – xã hội của Tp.HCM. Vì vậy, sự biến chuyển của các thành tố môi trường
này sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức trong quá trình thực hiện các giải pháp
phát triển khán giả cho sân khấu Cải lương.
- Cơ hội
Về khía cạnh kinh tế, Tp.HCM có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam với
239.623 doanh nghiệp đang hoạt động [139, tr.326]. Trong quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế – xã hội Tp.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025, Tp.HCM từng
bước được xây dựng trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa
học - công nghệ của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, kinh tế dịch vụ sẽ chiếm
tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu ngành. Đến năm 2030, Tp.HCM là thành phố dịch vụ,
có thị trường sân khấu, NTBD phát triển mạnh đứng đầu cả nước; phát triển mạnh
các ngành văn hóa giải trí, kết hợp với du lịch [151]. Khi kinh tế Tp.HCM phát triển
toàn diện và mạnh mẽ, nhiều tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực NTBD, vui
chơi giải trí, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp lĩnh vực VH – NT ra đời,
Nhà hát CL THT và các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương thuận lợi hơn để xây
dựng mạng lưới đối tác, kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách, xin tài trợ, bảo trợ. Ở
bình diện khác, khi kinh tế Tp.HCM phát triển, người dân có thu nhập cao, từ đó sẽ
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gia tăng khả năng chi trả của họ để đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần sẽ
tăng. Đó là cơ hội để Nhà hát CL THT, cũng như các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải
lương ở Tp.HCM phát triển biểu diễn có bán vé, triển khai thành công mô hình
“Sân khấu du lịch”. Khi đó, những đơn vị này có được động lực và nguồn lực để
phát triển, nhất là nguồn tài chính. Đối với Nhà hát CL THT, khi doanh thu dịch vụ
nghệ thuật tăng, đơn vị sẽ giảm phụ thuộc vào ngân sách, từ đó tăng quyền tự chủ
cho đơn vị, tạo nên sự cơ động trong quá trình Ban lãnh đạo quản lý Nhà hát.
Về môi trường văn hóa – xã hội, Tp.HCM cũng là địa phương có mạng lưới
thiết chế văn hóa khá hoàn thiện, đa cấp; môi trường xã hội đa tầng lớp, nhóm xã
hội với tổng dân số 9,0386 triệu người. Tp.HCM đồng thời cũng là một trong những
trung tâm giáo dục lớn nhất cả nước với 1.305 trường mẫu giáo, 500 trường tiểu
học, 275 trường THCS, 123 trường THPT, 76 trường TC, 39.798 SV CĐ, 462.407
SV ĐH [139, tr.98, 759, 762, 786, 792]. Đặc biệt, qua khảo sát ngẫu nhiên 345 SV,
có đến: 95,7% biết về sân khấu Cải lương với các mức độ biết sơ sơ, biết rõ và biết
rất rõ; 49% có thái độ thích và rất thích Cải lương; và chỉ có 12,0% cho biết không
quan tâm dù có cơ hội thưởng thức một chương trình Cải lương, trong khi đến
88,0% cho biết sẽ thưởng thức nếu không ảnh hưởng đến những việc quan trọng
khác và sẽ cố gắng thu xếp công việc để thưởng thức [PL1; Bảng 34; tr.186].
Những dữ liệu trên là cơ sở để những đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương như Nhà
hát CL THT thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác để thực hiện các
chương trình phát triển khán giả như “Sân khấu học đường”, “Rạp sáng đèn sân
khấu hàng tuần”, “Sân khấu thiếu nhi”.
Tp.HCM cũng là địa phương có lực lượng tác giả, đạo diễn, diễn viên Cải
lương đông đảo nhất ở phía Nam. Nhóm nhân lực này bao gồm nhiều thế hệ, trong
đó nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trưởng thành từ thời “hoàng kim” của sân khấu Cải
lương, có bề dày kinh nghiệm biểu diễn và giảng dạy truyền nghề. Đây là điều kiện
thuận lợi để các cơ sở đào tạo sân khấu Cải lương huy động nguồn nhân lực phục
vụ cho hoạt động đào tạo. Mặt khác, đời sống văn hóa của công chúng Thành phố
rất phong phú. Đặc biệt, sinh hoạt Đờn ca Tài tử vẫn là một trong những nếp sống
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văn hóa nổi bật của nhiều tầng lớp dân cư tại Tp.HCM ở nhiều không gian, hình
thức, mức độ khác nhau. Với tư cách là “cội nguồn” của sân khấu Cải lương, một
khi Đờn ca Tài tử còn duy trì trong đời sống cộng đồng, thì sân khấu Cải lương sẽ
còn cơ hội để tồn tại và phát triển. Ông H.Q.T: “Hiện nay, phong trào Đờn ca Tài tử
và Cải lương ở vùng nông thôn của các địa phương vẫn phát triển. Về nguyên lý,
cái gì từ trong nhân dân, trong quần chúng mà ra, quần chúng nuôi dưỡng nó thì
người ta không để nó chết bao giờ” [PL2; MS1, tr.195].
- Thách thức
Bên cạnh những cơ hội đã phân tích trên, việc phát triển khán giả của các đơn
vị tổ chức biểu diễn Cải lương như Nhà hát CL THT cũng đối diện với những thách
thức lớn như sự phân hóa ngày càng sâu sắc, đa dạng, sự thay đổi mau lẹ các nhu
cầu, thị hiếu thưởng thức nghệ thuật, vui chơi giải trí của công chúng. Điều đó làm
cho các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương gặp nhiều khó khăn trong việc định
hướng sáng tạo nghệ thuật phục vụ nhu cầu của công chúng. Đặc biệt, xét ở góc độ
tâm lý tiêu dùng, sự phát triển kinh tế mạnh mẽ sẽ kéo theo xu hướng tâm lý tiêu
dùng “nhanh – gọn – lẹ” của công chúng. Sức hút của các sản phẩm giải trí ngắn,
siêu ngắn trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại đã chứng minh
điều này. Dạng tâm lý tiêu dùng mang đậm chất đời sống công nghiệp – đô thị đó là
thách thức rất lớn để sân khấu Cải lương thích nghi, tồn tại và phát triển đúng với
những giá trị cốt lõi, giàu bản sắc. Bởi thực tế, một trong những thuộc tính cơ bản,
có tính chất truyền thống của sân khấu Cải lương là tiến trình diễn tiến câu chuyện
của vở diễn, lời ca thường kéo dài. Hiện nay, sau nhiều lần “cải cách”, phần lớn
chương trình biểu diễn Cải lương của Nhà hát CL THT, cũng như nhiều đơn vị tổ
chức biểu diễn khác có độ dài trung bình khoảng 90 – 120 phút, giảm khoảng 1/3 so
với truyền thống. Độ dài này phù hợp tâm lý tiêu dùng của phân khúc khán giả có
nhiều thời gian rỗi, cũng như muốn xem trọn vẹn một vở diễn, chương trình tại sân
khấu. Nhưng thời lượng chương trình, vở diễn trên chưa hợp lý với tâm lý tiêu dùng
của nhóm khán giả không có nhiều thời gian rỗi, có sở thích thụ hưởng chương trình
ngắn, qua các phương tiện điện tử cá nhân. Như vậy, để phát triển khán giả cho sân
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khấu Cải lương thông qua khai thác tính ưu việt của các phương tiện điện tử thông
minh cá nhân, các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương như Nhà hát CL THT phải
tiếp tục cải cách phương thức thể hiện của loại hình sân khấu này.
Riêng Nhà hát CL THT, với những diễn tiến của môi trường kinh tế ở
Tp.HCM, văn hóa – xã hội trong tương lai, Ban lãnh đạo đơn vị này sẽ đối diện với
những áp lực lớn trong việc chuyển đổi cách thức quản lý, vận hành Nhà hát với mô
hình doanh nghiệp văn hóa. Trong đó, thách thức lớn nhất đối với Nhà hát có lẽ đến
từ sự cạnh tranh trên thị trường với các nhóm đối thủ:
- Nhóm cạnh tranh cùng lĩnh vực: Là các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương
như sân khấu Sen Việt, Chí Linh – Vân Hà, Công ty Green Horizon, Vũ Luân
Entertainment,...
- Nhóm cạnh tranh gần lĩnh vực: Là các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh
vực NTBD như các đơn vị sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật công lập: Trung tâm Tổ
chức biểu diễn và Điện ảnh, Hệ thống Trung tâm văn hóa các cấp, hệ thống Nhà văn
hóa Lao động các cấp, các thiết chế VH & TT phục vụ công nhân tại các KCN,
KCX; sân khấu kịch tư nhân, các chủ thể tư nhân kinh doanh NTBD chuyên nghiệp.
Bên cạnh đó, lịch sử đã cho thấy hoạt động biểu diễn của sân khấu Cải lương
ở Tp.HCM luôn có những biến chuyển lớn khi môi trường kinh tế, xã hội, văn hóa,
chính trị xảy ra biến động.
Hai năm 2020 – 2021, dịch Covid – 19 đã và đang hủy hoại kinh tế - văn hóa –
xã hội toàn thế giới. Tp HCM đang là điểm nóng của đại dịch. Để đảm bảo giãn
cách xã hội, tất cả những hoạt động tập trung đông người đều đang bị kiềm chế. Các
hoạt động văn hóa, thể thao gần như tê liệt. Tình hình đại dịch Covid được dự báo
sẽ còn tiếp tục, chưa biết bao giờ mới có thể bình thường lại như trước năm 2019.
Đây là một thách thức rất lớn cho biểu diễn nghệ thuật nói chung, cho sân khấu Cải
lương nói riêng. Nhiều hoạt động VH - NT hiện nay phải ghi hình và thông qua
mạng xã hội mới đến được với khán giả. Về phía người dân, những khủng hoảng
trên đã ảnh hưởng đến tâm lý thụ hưởng, tiêu dùng, khả năng chi trả cho các nhu
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cầu thưởng thức VH - NT. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến vấn đề phát triển của
hoạt động sân khấu Cải lương, trong đó có công tác phát triển khán giả.
3.1.2. Cơ hội và thách thức từ sự phát triển của khoa học và công nghệ
- Cơ hội
Ngày nay, dễ nhận thấy những thành tựu KH & CN đã, đang và sẽ thâm nhập
sâu sắc hơn vào đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của con người ở nhiều mức độ
khác nhau. Đặc biệt, trong những năm gần đây, việc xây dựng chiến lược phát triển
“Công nghiệp 4.0” đang trở thành xu hướng, là nền tảng phát triển bền vững của
mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Có thể kể đến những công nghệ tiêu biểu như
dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thực ảo (VR), thực tế tăng
cường (AR), công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT); các ứng dụng chia sẻ dữ liệu
(hình ảnh, video) trên mạng xã hội; các thành tựu khoa học trong phát triển phương
tiện nghe nhìn như hình, công nghệ video,… Với những ưu thế vượt trội trong việc
tương tác với công chúng như tốc độ tương tác nhanh, phạm vi rộng, nội dung
tương tác đa dạng, và hình thức tương tác phong phú, những thành tựu khoa học
trên đã mở ra những cơ hội lớn cho các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương như Nhà
hát CL THT trong việc ứng dụng KH & CN để thực hiện các chiến lược truyền
thông marketing, nghiên cứu khán giả; hiện thực hóa ý tưởng nghệ thuật của đạo
diễn như thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo,… nhằm nâng cao chất
lượng vở diễn, từ đó có thêm động lực để chinh phục khán giả.
- Thách thức
Chính những thành tự KH & CN cũng đặt ra những thách thức cho các đơn vị
tổ chức biểu diễn Cải lương trong việc bảo mật thông tin cá nhân của khán giả
(trong nghiên cứu khán giả/công chúng), năng lực tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai
thác các yếu tố công nghệ của nhân sự, khả năng đảm bảo tính truyền thống của sân
khấu Cải lương, thách thức trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sáng tạo
nghệ thuật,… Ở khía cạnh khác, sự phát triển KH & CN đã và sẽ làm thay đổi toàn
diện, sâu sắc thói quen thưởng thức nghệ thuật của người dân Thành phố. Họ sẽ
phát triển thói quen, sở thích thưởng thức các sản phẩm nghệ thuật ngắn, siêu ngắn;
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thay vì thưởng thức theo nhóm tại sân khấu, khi đó tiêu dùng cá nhân tại nhà thông
qua các phương tiện công nghệ sẽ phát triển. Nhà nghiên cứu Trần Trọng Đăng Đàn
cho rằng chúng ta phải chấp nhận sự thay đổi thói quen thưởng thức nghệ thuật của
công chúng từ sự can thiệp của KH & CN “là vấn đề không thể đảo ngược” [30,
tr.23]. Tất cả những vấn đề này sẽ đặt ra cho các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương
ở Tp.HCM, trong đó có Nhà hát CL THT phải đầu tư nhiều nguồn lực hơn để vừa
thích nghi với sự thay đổi thói quen thưởng thức nghệ thuật công chúng, vừa đủ sức
hấp dẫn để thay đổi thói quen đó của họ. Bởi trên thực tế, thưởng thức một vở diễn
trực tiếp tại sân khấu vẫn có nhiều điều thú vị mà phương thức thưởng thức qua
phương tiện điện tử cá nhân, gia đình vẫn không thể so sánh được.
3.2. Bài học kinh nghiệm từ trường hợp thành công trong việc phát triển
khán giả cho sân khấu truyền thống của Nhật Bản
3.2.1. Khái quát về chính sách bảo tồn, phát huy văn hóa nghệ thuật của
chính phủ Nhật Bản
Nhật Bản là một trong những quốc gia điển hình ở khu vực châu Á và thế giới
về những thành công trong việc xây dựng, thực thi các chính sách bảo tồn, phát huy,
phát triển VH - NT của dân tộc. Nhờ đó, dù thuộc nhóm những quốc gia có trình độ
phát triển kinh tế - khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới, nhưng ở Nhật Bản,
những giá trị, bản sắc VH - NT truyền thống vẫn được bảo tồn và phát triển sôi
động trong môi trường xã hội đương đại.
Từ năm 1974, Nhật đã ban hành Luật Chấn hưng các ngành nghề truyền thống
[176]. Đến thập niên 80 của thế kỷ XX, chính phủ Nhật đã thừa nhận vai trò của
chính sách đối với sự phát triển VH - NT của quốc gia. Điều đó được thể hiện việc
thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển VH - NT năm 1990 của chính phủ Nhật. Tổng giá
trị của Quỹ này là 60 tỷ yên (gồm 50 tỷ yên từ ngân sách và 10 tỷ yên huy động từ
tư nhân). Đến năm 2001, Luật Cơ bản khuyến khích nghệ thuật và văn hóa được
ban hành. Sự kiện pháp lý này đã tạo ra một cột mốc quan trọng trong công tác phát
huy, phát triển đời sống VH - NT của xã hội Nhật Bản. Đặc biệt, việc chính phủ
Nhật ban hành những chính sách phát triển công nghiệp văn hóa đã tạo nên những
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động lực lớn về kinh tế, chính trị để VH - NT của Nhật tiếp tục phát triển. Chính
sách này có những nguyên tắc cơ bản sau: Tôn trọng quyền tự chủ, sự sáng tạo của
các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động VH - NT; đề cao địa vị của họ trong xã hội;
tạo môi trường để mọi công dân đều có thể hưởng thụ, tham gia sáng tạo nghệ
thuật; phát triển, quảng bá VH - NT Nhật Bản ở môi trường trong và ngoài nước;
bảo vệ và phát triển nền VH - NT tiên tiến, đa dạng; khuyến khích phát triển văn
hóa địa phương; thể hiện và phản ánh được ý kiến cũng như mong muốn của người
dân Nhật Bản [95, tr.116].
Những thành công của Nhật Bản đến nay đã cho thấy rằng trong công tác bảo
tồn, phát huy, phát triển VH - NT truyền thống, trong đó có nghệ thuật sân khấu, thì
những chủ trương, chính sách của nhà nước luôn chiếm vị trí, vai trò đặc biệt quan
trọng, quyết định đến sự tồn tại hay tiêu vong của nhiều giá trị di sản văn hóa của
dân tộc. Như vậy, việc Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục duy trì, hoàn thiện hệ
thống các chủ trương, chính sách để giúp cho các loại hình nghệ thuật sân khấu
truyền thống như Cải lương có cơ hội “sống” trong bối cảnh văn hóa – xã hội mới là
cần thiết, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn ở Việt Nam, đồng thời cũng phù hợp
với xu hướng của các nước tiên tiến trên thế giới, mà Nhật Bản là ví dụ điển hình.
3.2.2. Những thành công trong việc phát triển khán giả cho sân khấu truyền
thống của Nhật Bản
Nhật Bản có nhiều loại hình sân khấu truyền thống. Trong đó, tiêu biểu nhất là
các loại hình mà UNESCO đã ghi danh là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi
vật thể đại diện của nhân loại như kịch Nogaku (Kịch Noh-năm 2001), nghệ thuật
múa rối Bunraku (năm 2003) và kịch Kabuki (năm 2005) [136, tr.45]. Khi đất nước
Nhật Bản được bắt đầu giai đoạn phát triển khoa học, kỹ thuật, kinh tế một cách
“thần kỳ” vào nữa sau thế kỷ XX, các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống
trên cũng đứng trước những nguy cơ, rủi ro cho sự phát triển bền vững do khủng
hoảng về khán giả, sự thay đổi thị hiếu nghệ thuật của công chúng hiện đại.
Nhưng vì sớm dự báo và nhận diện được thực tiễn vấn đề trên, nên chính phủ
Nhật đã kịp thời xây dựng, ban hành nhiều chính sách, đầu tư nhiều nguồn lực, đặc
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biệt là tài chính cho công tác bảo tồn, phát huy, phát triển các bản sắc văn hóa
truyền thống, mà nghệ thuật sân khấu là một thành tố hữu cơ. Điều đáng quan tâm
là chính phủ Nhật đã đặt công tác này trong mối tương quan với những định hướng,
chủ trương phát triển ngành công nghiệp văn hóa của quốc gia; khai thác, sử dụng
các giá trị của di sản, tài sản văn hóa bằng cách đưa chúng thâm nhập vào đời sống
xã hội đương đại. Chính phủ Nhật đã xây dựng mạng lưới hợp tác với nhiều chủ thể
than gia như: giữa chính phủ với các tổ chức phi chính phủ; giữa chính quyền trung
ương và địa phương; giữa bộ máy hành chính nhà nước và nhân dân; giữa cá nhân
và cá nhân; giữa cấp độ quốc gia với cấp độ quốc tế. Đồng thời, chính phủ Nhật đã
tích cực nghiên cứu và áp dụng các phương thức, kỹ thuật bảo tồn di sản văn hóa;
phân cấp hợp lý hơn quyền lực giữa chính quyền địa phương và trung ương, trong
đó trao quyền nhiều hơn cho các địa phương trong việc triển khai các phương thức
phù hợp để bảo tốn, phát huy, phát triển các di sản văn hóa của dân tộc [136, tr.44].
Sau nhiều năm kiên trì thực hiện các chính sách bảo tồn, phát huy và phát triển
VH - NT của chính phủ, các loại hình sân khấu truyền thống như kịch Nogaku,
nghệ thuật múa rối Bunraku và kịch Kabuki không chỉ từng bước tìm lại được chỗ
đứng trong lòng công chúng, mà dần trở thành các sản phẩm du lịch văn hóa độc
đáo, thu hút du khách. Điều này được minh chứng là khi dịch Covid-19 chưa xảy ra,
ngành kinh tế du lịch ở Nhật còn phát triển mạnh, trong mỗi suất diễn của kịch Noh,
khách quốc tế chiếm từ 10 - 15%. Để giúp du khách hiểu hơn về kịch Noh, các Nhà
hát ở Nhật còn tổ chức trưng bày trang phục biểu diễn. Và cứ 3 tháng một lần,
không gian và hiện vật trưng bày này sẽ được thay đổi để luôn tạo sự mới mẻ cho
du khách. Riêng tại thủ đô Tokyo, mỗi tháng, Nhà hát kịch Noh Quốc gia tổ chức
biểu diễn 6 suất cho khán giả nói chung, và khoảng 15 đến 20 suất dành riêng cho
học sinh các trường học. Không chỉ thế, để giới trẻ thẩm thấu và yêu quý kịch Noh,
bên cạnh các vở diễn truyền thống, các nhà soạn kịch Noh còn sáng tác những vở
kịch có nội dung sát với đời sống thực tế, phù hợp với tâm lý lứa tuổi thiếu nhi.
Đồng thời, từ năm 2015, Nhà hát kịch Noh Quốc gia Nhật Bản đã kết hợp với khách
sạn Keio Plaza tổ chức các buổi biểu diễn và trưng bày các đạo cụ của kịch Noh tại
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khách sạn này để phục vụ du khách [176]. Xét ở nhiều khía cạnh, những cách làm
trên của Nhật Bản với kịch Noh không quá mới mẻ ở Việt Nam. Thực tế, trong
những năm gần đây, nhiều hoạt động, chương trình biểu diễn các loại hình nghệ
thuật sân khấu truyền thống của Việt Nam như Cải lương đã được triển khai với
hình thức tương tự. Sân khấu du lịch, sân khấu học đường là những ví dụ điển hình.
Tuy nhiên, kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học hỏi đối với trường hợp của Nhật
Bản là phát huy vai trò của nhà nước trong việc bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ
thuật sân khấu truyền thống; thái độ kiên trì, quyết tâm thực hiện các chương trình
này một cách lâu bền, có tính hệ thống và toàn diện của cơ quan nhà nước, từ trung
ương đến địa phương; kinh nghiệm huy động các nguồn lực ngoài nhà nước, trong
đó đặc biệt là việc xây dựng mạng lưới đối tác với các bên liên quan như đại diện cơ
quan nhà nước – đơn vị tổ chức biểu diễn – doanh nghiệp du lịch – cơ sở lưu trú,…
3.3. Giải pháp phát triển khán giả cho Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang
Phát triển khán giả cho sân khấu Cải lương là một chuỗi các hoạt động ban
hành chính sách, từ nghiên cứu khán giả, tổ chức hoạt động marketing, tổ chức sáng
tạo nghệ thuật cho vở diễn, giáo dục nghệ thuật sân khấu Cải lương cho công
chúng,... với mục tiêu cuối cùng là duy trì và phát triển lượng khán giả thụ hưởng
các vở diễn Cải lương. Do đó, để phát triển khán giả cho Nhà hát CL THT nói
riêng, Tp.HCM nói chung, cần có đồng thời nhiều giải pháp để giải quyết các khía
cạnh thực trạng khác nhau, được thực hiện đồng bộ, trong một khoảng thời gian đủ
dài để phát huy hiệu quả. Dưới đây là một số giải pháp trọng tâm, cơ bản nhất.
3.3.1. Quan điểm phát triển khán giả sân khấu Cải lương
Trên cơ sở những quan điểm của Đảng bộ, UBND Tp.HCM, các quan điểm
khoa học trong việc bảo tồn, phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống, cũng
như những đòi hỏi từ thực tiễn, NCS xác định quan điểm phát triển khán giả sân
khấu Cải lương, mà trọng tâm là Nhà hát CL THT như sau:
Phát triển khán giả phải lấy các chức năng cơ bản của nghệ thuật sân khấu
truyền thống làm cơ sở. Với quan điểm này, yêu cầu đặt ra cho các đơn vị sản xuất
và tổ chức biểu diễn Cải lương cần lồng ghép vào vở diễn những thông điệp có tính
chất nhân văn, giá trị tư tưởng, đạo đức tốt đẹp. Bởi “Dù bằng hình thức nào, sân
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khấu giúp hoàn thiện con người luôn là bức thông điệp, luôn phải mang tới cho
người xem những tình cảm và tư tưởng lành mạnh”. Song, nếu chỉ dựa vào quan
điểm trên để phát triển khán giả Cải lương thì “không ít các nhà quản lý nghệ thuật
phải ngần ngại, vì e rằng “cao quá”, có nguy cơ không ăn khách, sợ rằng “nặng nề”
vì “ít tính giải trí” [91, tr.18, 19].
Phát triển khán giả sân khấu Cải lương phải dựa vào những thành tựu của
lĩnh vực xã hội học công chúng (xã hội học khán giả). Theo nhà nghiên cứu Nguyễn
Phan Thọ, nói đến xã hội công chúng là nói đến kết cấu nhu cầu nghệ thuật của các
nhóm xã hội khác nhau. Trong đó, nhà nghiên cứu cần chú ý tới các mặt lịch sử,
mối quan hệ giữa nhu cầu với tư tưởng, tinh thần; giữa nhu cầu với cấu trúc các
nhóm xã hội. Đồng thời, xã hội học công chúng phải nghiên cứu sự tác động hai
chiều giữa nhu cầu, thị hiếu và mong đợi của công chúng đến nghệ thuật [125]. Với
quan điểm này, NCS xem các chương trình biểu diễn Cải lương là một loại hàng
hóa văn hóa. Tuy nhiên, luận án không chỉ đưa ra những giải pháp có tính chất
“theo đuôi” nhu cầu, mà cả những giải pháp nhằm tạo ra, định hướng nhu cầu, thị
hiếu thẩm mỹ nghệ thuật cho công chúng.
Phát triển khán giả Cải lương phải dựa trên quan điểm toàn diện, hệ thống,
trường kỳ. Cải lương nói riêng, nghệ thuật sân khấu truyền thống nói chung là loại
hình nghệ thuật có tính chất tổng hợp, tác động đến công chúng từ nhiều khía cạnh.
Về phía công chúng, họ có đến sân khấu Cải lương hay không vì nhiều lý do khác
nhau. Vì vậy, trong bối cảnh phải cạnh tranh gay gắt với các thể loại nghệ thuật, giải
trí hiện đại khác, để chặn đà suy giảm, từng bước phát triển được khán giả đến sân
khấu Cải lương một cách bền vững, các bên liên quan cần thực hiện những giải
pháp tổng thể có tính chất toàn diện, hệ thống và trường kỳ.
Tính toàn diện ở đây nghĩa là quá trình phân tích thực trạng được tiếp cận từ
nhiều khía cạnh. Với quan điểm trên, trong phân tích thực trạng phát triển khán giả
Cải lương của đơn vị nghiên cứu, NCS tập trung vào những khía cạnh cụ thể sau:
- Chính sách bảo tồn, phát huy, phát triển VH – NT nói chung, nghệ thuật
truyền thống nói riêng.
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- Các nguồn lực để phát triển khán giả, gồm: tài chính, nhân lực, cơ sở vật
chất, kỹ thuật; mạng lưới đối tác.
- Các hoạt động cụ thể để phát triển khán giả là đào tạo nguồn nhân lực,
nghiên cứu khán giả, truyền thông marketing, tổ chức biểu diễn Cải lương, nâng cao
hiểu biết về Cải lương cho công chúng.
Tính hệ thống là nhấn mạnh đến sự logic, tương tác giữa các giải pháp để giải
quyết các vấn đề đang tồn tại của sân khấu Cải lương.
Tính trường kỳ là muốn khẳng định rằng, để các giải pháp phát triển khán giả
cho sân khấu Cải lương phát huy hiệu quả, cần được thực hiện thường xuyên, trong
một thời gian dài với những nỗ lực rất lớn của các bên liên quan.
3.3.2. Giải pháp về chủ trương, chính sách
Như đã phân tích ở chương 2, nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến những
hạn chế trong việc phát triển khán giả sân khấu Cải lương ở Tp.HCM trong thời
gian qua xuất phát từ việc thực thi chính sách về bảo tồn, phát huy VH – NT nói
chung, trong đó có sân khấu truyền thống. Do đó, giải pháp đầu tiên là cần cải thiện
nội dung, thực thi chính sách quyết liệt hơn. Ông H.Q.T cũng từng nhấn mạnh rằng
“Hơn bất cứ vấn đề nào khác, việc tập hợp, tổ chức xây dựng lực lượng trong các
lĩnh vực Cải lương hiện vẫn là vấn đề hết sức bức xúc, nhất là về các chính sách”
[PL2; MS1, tr.195]. Dưới đây là một số giải pháp cụ để về chủ trương, chính sách
phát triển khán giả của Cải lương ở Tp.HCM:
3.3.2.1. Giải pháp về chủ trương, chính sách cấp Trung ương
Những chủ trương, chính sách từ Trung ương về bảo tồn, phát huy, phát triển
VH – NT nói chung, trong đó có nghệ thuật truyền thống là “quỹ đạo” để Đảng bộ
và UBND Tp.HCM xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách bảo tồn, phát
huy, phát triển nghệ thuật sân khấu Cải lương. Theo đó, Đảng và Nhà nước cần có
các quyết sách để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; bố trí, phân bổ nguồn lực để thực
hiện các chủ trương, chính sách sau:
- Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được quy
định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 21/6/2021
Để thực hiện thành công cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định này, Đảng và
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chính quyền Trung ương cần quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý quá trình thực
hiện việc ngân sách nhà nước chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang
cơ chế nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ
vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; thực hiện cơ
chế định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định
theo quy định của pháp luật về giá, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do
cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử
dụng ngân sách nhà nước; cơ bản hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp
công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài
sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá) đến hết năm 2021;
thực hiện cơ chế huy động vốn và vay vốn tín dụng của các đơn vị sự nghiệp công
thuộc nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 (loại đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên từ 70%
trở lên) để đầu tư mở rộng, cải tạo, sửa chữa làm cơ sở vật chất hiện có; mua bổ
sung trang thiết bị để nâng cao chất lượng và tăng quy mô hoạt động sự nghiệp, tổ
chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Vấn đề tự chủ
sử dụng tài sản và các nguồn lực ở đơn vị để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
không sử dụng ngân sách nhà nước, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được cấp có
thẩm quyền giao. Các đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ, tự chịu trách nhiệm
trong hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ
đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng phương án tự
chủ tài chính trong giai đoạn ổn định 5 năm; đề xuất phân loại mức độ tự chủ tài
chính của đơn vị theo bốn nhóm được quy định tại Nghị định này, phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ của đơn vị. Sau mỗi thời kỳ ổn định (5 năm), các bộ, cơ quan trung
ương, UBND cấp tỉnh/thành có trách nhiệm rà soát, nâng mức độ tự chủ tài chính
của các đơn vị nhóm 3 theo lộ trình quy định [23].
Nhà hát CL THT là đơn vị sự nghiệp công thuộc nhóm 3 theo Nghị định 60.
Do đó, việc Đảng và chính quyền Trung ương tăng cường, quyết liệt trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo; quản lý và bố trí các nguồn lực để thực hiện Nghị định 60 chắc
chắn sẽ có những tác động rất lớn cả tích cực và tạo ra những khó khăn, thách thức
đến hoạt động của Nhà hát trong tương lai gần, trong đó có việc phát triển khán giả
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cho sân khấu Cải lương. Tuy nhiên, việc chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng
tự chủ tài chính của Nhà hát theo yêu cầu của Nghị định 60 là xu thế, yêu cầu khó
có thể thay đổi đối với các đơn vị sự nghiệp công. Do đó, vấn đề đặt ra là tập thể
lãnh đạo Nhà hát cần nhanh chóng thích nghi, trang bị những nền tảng kiến thức về
kinh tế văn hóa, củng cố bản lĩnh lãnh đạo, quản lý Nhà hát trong bối cảnh mới.
- Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt ngày 12/11/2021, kèm Quyết định số 1909/QĐ-TTg
Xét ở góc độ quản lý nhà nước về văn hóa, Chiến lược phát triển văn hóa đến
năm 2030 sẽ tạo ra những động lực to lớn để ngành văn hóa Việt Nam kịp thời giải
quyết những hạn chế, khó khăn để tiếp tục phát triển. Liên quan trực tiếp đến lĩnh
vực nghệ thuật sân khấu, trong đó có sân khấu truyền thống như Cải lương, Đảng và
Nhà nước cần tập trung nguồn lực để xử lý các vấn đề cơ bản sau:
+ Nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách
về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền, các đối tượng; hoàn thiện cơ chế thị
trường trong lĩnh vực VH - NT; có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài,
huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người.
+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường các nguồn lực để thực hiện các
mục tiêu đến 2030 gồm: Tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân
sách hằng năm; tin học hóa 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa, nhất là
các đơn vị quản lý nhà nước về VH – NT; đơn vị thực hành, trình diễn VH – NT;
giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có NTBD đóng góp
7% GDP; hằng năm có từ 10 - 15 công trình nghiên cứu lý luận phê bình văn hóa,
nghệ thuật chất lượng được công bố; khoảng 20 - 30 tác phẩm, công trình văn hóa,
VH, NT về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của
đất nước. Xây dựng Chương trình sáng tác, nghiên cứu về VH - NT Việt Nam trong
100 năm (1930 - 2030) dưới sự lãnh đạo của Đảng.
+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ,
giải pháp cho Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030: tập trung nguồn lực để
hoàn thiện về chính sách, cơ chế; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc,
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hình thành khung pháp lý, thể chế nhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo
động lực cho văn hóa phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững; tăng
cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ nghệ thuật cho Nhân dân;
khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, trong đó có hệ thống các
Nhà hát công lập; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa.
+ Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực VH - NT: Đổi mới
phương thức đào tạo, hoàn chỉnh hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu tham
khảo cho các ngành VH - NT; nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, cán bộ
quản lý giáo dục của các cơ sở đào tạo VH – NT; khuyến khích nghệ sĩ, nghệ nhân
tham gia giảng dạy; thực hiện miễn, giảm học phí cho HS, SV, tăng phụ cấp giảng
dạy, phụ cấp biểu diễn cho giảng viên, nghệ sĩ, nghệ nhân, nhất là các bộ môn nghệ
thuật truyền thống, ngành hiếm, ngành khó tuyển sinh; đào tạo và đào tạo lại nguồn
nhân lực VH - NT đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; thu hút nhân lực chất lượng
cao làm việc trong các Nhà hát;
+ Đẩy mạnh nghiên cứu KH & CN và chuyển đổi số trong lĩnh vực VH – NT:
Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, quản
lý lĩnh vực VH – NT để phục vụ công tác hoạch định đường lối, chính sách, chiến
lược phát triển ngành VH – NT; phát triển hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại đáp
ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực VH – NT;
đầu tư xây dựng hệ thống thư viện công nghệ số cho các viện nghiên cứu VH - NT
cấp quốc gia; hệ thống dữ liệu thống kê của ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc
gia về VH - NT, bảo đảm kết nối, tích hợp đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc
gia, cơ sở dữ liệu của Đề án Hệ Tri thức Việt số hóa.
+ Đầu tư thực hiện các đề án, chiến lược do chính phủ phê duyệt trong Chiến
lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 gồm: Phát triển VH, NT góp phần
nuôi dưỡng tâm hồn con người Việt Nam giai đoạn 2025 – 2030; Xây dựng dữ liệu
lớn (big data) về VH - NT Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030; Đầu
tư quảng bá các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu của Việt Nam và thế giới;
Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn các tác phẩm VH - NT trên môi trường mạng
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xã hội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; Nâng cao năng lực cảm thụ nghệ
thuật trong các trường phổ thông; Chuyển đổi số trong lĩnh vực VH – NT; Xây
dựng một số chương trình nghệ thuật đỉnh cao; Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành VH,
TT & DL đến năm 2030; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 [134].
3.3.2.2. Giải pháp về chủ trương, chính sách cấp Thành phố Hồ Chí Minh
Để phát triển khán giả cho nghệ thuật sân khấu Cải lương ở Tp.HCM trong
tương lai, trọng tâm là Nhà hát CL THT, Đảng bộ và UBND Tp.HCM thực hiện
những chủ trương, chính sách sau đây:
Thứ nhất, Thành ủy và UBND Tp.HCM cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bố
trí nguồn tài chính để thúc đẩy tiến độ thực hiện các mục tiêu:
Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ sáng tạo, biểu diễn
nghệ thuật theo hướng hiện đại cho Nhà hát CL THT. Xét ở bình diện tâm lý tiêu
dùng của khán giả, một khi Nhà hát được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hiện đại
toàn diện, đồng bộ từ khâu sáng tạo, tổ chức biểu diễn đến không gian biểu diễn của
Nhà hát sẽ góp phần hình thành ý niệm “văn minh” của khán giả trong việc đi xem
Cải lương. Đó là cơ sở tâm lý quan trọng để thúc đẩy công chúng đưa ra quyết định
lựa chọn hành vi đi xem Cải lương của mình.
Thúc đẩy tiến độ thực hiện việc nâng cấp trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật
Tp.HCM lên ĐH đã được đề ra trong Đề án Chiến lược phát triển ngành văn hóa
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030. Nếu việc này thành công, UBND
Tp.HCM sẽ có sự chủ động, linh hoạt và thuận lợi hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo,
quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo lĩnh vực sân khấu Cải lương.
Điều này sẽ góp phần giải quyết vấn đề khó khăn hiện nay về cơ sở, môi trường đào
tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sân khấu Cải lương ở Tp.HCM.
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước trên địa bàn Tp.HCM thông qua tổ chức biểu diễn phục vụ,
giáo dục nghệ thuật về Cải lương cho công chúng là HS, SV, công nhân, và người
dân Thành phố nói chung đối với các loại hình NTBD, trong đó có sân khấu Cải
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lương; đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là mục
tiêu, nền tảng xã hội cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thành phố; xem phát
triển nguồn nhân lực và văn hóa là một trong ba chương trình đột phá để phát triển
Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được thể hiện trong Văn kiện Đại
hội Đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Tp.HCM [32, tr.313].
Thứ hai, UBND Tp.HCM cần có chính sách tài chính đặc thù đối với lực
lượng tham gia sáng tạo nghệ thuật truyền thống, trong đó có Cải lương
Kết quả nghiên cứu đã cho thấy mức thu nhập của nghệ sĩ Cải lương từ chính
lao động sáng tạo nghệ thuật của họ khá thấp. Do đó, qua tham vấn ý kiến của một
số nghệ sĩ, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, NCS cho rằng để người nghệ sĩ Cải lương
nói riêng, nghệ sĩ lĩnh vực nghệ thuật truyền thống nói chung an tâm cống hiến cho
nghệ thuật, ngoài các định mức hiện nay về phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, bồi dưỡng
biểu diễn, tập luyện; thù lao, nhuận bút, NCS đề xuất mức tăng phụ cấp so với quy
định hiện hành như sau: Phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp: tăng 25%; bồi dưỡng luyện
tập: tăng 200%; bồi dưỡng biểu diễn: tăng 150%; thù lao/nhuận bút của tác giả: tăng
150%; thù lao/nhuận bút của đạo diễn: tăng 150%; thù lao/nhuận bút của nhạc sỹ:
tăng 100%; thù lao/nhuận bút của chỉ huy dàn nhạc: tăng 100%; thù lao/nhuận bút
của họa sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu: tăng 100%; thù lao/nhuận bút của họa sỹ
thiết kế phục trang: tăng 100%; thù lao/nhuận bút của họa sỹ thiết kế đạo cụ: tăng
50%; thù lao/nhuận bút của người thiết kế ánh sáng: tăng 50%.
Với mức độ phát triển kinh tế của Thành phố hiện nay, tiềm năng phát triển
kinh tế trong tương lai, tỷ lệ nguồn lực tài chính mà Thành phố được giữ lại tăng từ
18% lên 21%, quyết định của chính phủ trong việc tăng mức đầu tư cho toàn ngành
văn hóa lên tối thiểu 2% GDP/năm. Đặc biệt khi, Thành phố thực hiện Nghị quyết
số 54/2017/QH14 “về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ
Chí Minh”, thực hiện cơ chế chính quyền đô thị từ ngày 01/7/2021, thì việc tăng
mức đầu tư tài chính như đề xuất trên là khả thi, phù hợp.
Thứ ba, UBND Tp.HCM bố trí nguồn lực tài chính đủ lớn để thực hiện có hiệu
quả các nội dung của Kế hoạch số 6150/KH-SVHTT về Tổ chức các lớp bồi dưỡng
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kiến thức về nghệ thuật truyền thống và biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong
trường phổ thông trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021 – 2022, do
Sở VH & TT ban hành tháng 10/2020. Mục đích của Kế hoạch này là tuyên truyền,
quảng bá các loại hình nghệ thuật truyền thống đến HS phổ thông, qua đó, nâng cao
nhận thức của HS về tiếp thu và kế thừa những bản sắc, tinh hoa của nghệ thuật
truyền thống; phát hiện nhân tài để tiếp tục bồi dưỡng làm lực lượng kế thừa; trang
bị cho học viên các kiến thức cơ bản về các loại hình nghệ thuật truyền thống [101].
Đồng thời, Tp.HCM cần sớm ban hành và triển khai Đề án Chiến lược phát triển
các ngành công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030 do
Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM đang xây dựng; và Đề án 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 giai đoạn 2021 – 2030 do Viện Ngôn
ngữ – Quốc tế học (ILACS) của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM đang xây dựng.
Những chính sách, chủ trương trên khi được triển khai sẽ tạo động lực, hình thành
môi trường VH – NT sôi động, phát triển đa chiều. Khi vận hành trong môi trường
văn hóa đó, các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương, trong đó có Nhà hát CL THT sẽ
có nhiều cơ hội để từng bước hoàn thiện cách thức quản trị, chất lượng nguồn nhân
lực, cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính,… Khi đó, công tác phát triển khán giả sân
khấu Cải lương sẽ đạt những kết quả thiết thực hơn.
Thứ tư, UBND Tp.HCM tập trung và phân bổ nguồn lực để thực hiện các mục
tiêu được thể hiện trong Đề án Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ
Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030, được ban hành ngày 21/3/2021
Nhiều nội dung trong Đề án trên nếu được triển khai triệt để, kịp thời sẽ tạo
động lực lớn để Nhà hát CL THT phát triển mạnh mẽ hơn, như: Tạo điều kiện cho
người dân có cơ hội tiếp cận, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; nâng cao nhu cầu
hưởng thụ văn hóa, giảm dần khoảng cách về mức hưởng thụ văn hóa giữa đô thị,
nông thôn; giữa các lớp dân cư; xây dựng Tp.HCM trở thành trung tâm đào tạo, biểu
diễn nghệ thuật phát triển mạnh đứng đầu cả nước; chủ động tiếp nhận chuyển giao
công nghệ và kinh nghiệm quản lý ở các lĩnh vực mới như dịch vụ văn hóa, công
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nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống,
mang nét đặc trưng của Thành phố; ưu tiên đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho phát
triển, giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc, nghệ thuật; khai thác tốt tiềm năng của
ngành NTBD trên địa bàn Thành phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh
của NTBD; đầu tư để có nhiều kịch bản, vở diễn có giá trị cao về nội dung tư tưởng
và nghệ thuật; xây dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ phát triển kinh tế – xã
hội và hội nhập quốc tế; xây dựng các đơn vị nghệ thuật nhà nước đúng theo quy
chuẩn về tổ chức, chất lượng, phương hướng nghệ thuật, đội ngũ diễn viên; phát triển
hệ thống cơ sở đào tạo, hoạt động lý luận, phê bình, nghiên cứu khoa học [151].
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra với Nhà hát CL THT là liệu có đủ sự chủ động tìm
hiểu, nghiên cứu để kịp thời tiếp cận những chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước về VH – NT không; tập thể lãnh đạo Nhà hát có đủ dũng cảm, quyết tâm,
kiên trì theo đuổi trong quá trình thực thi, thụ hưởng những chủ trương, chính sách
của Đảng về VH – NT không, ví dụ như những chính sách được thể hiện tại Nghị
định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn
vị sự nghiệp công lập. Bởi thực tế qua nghiên cứu cho thấy tập thể lãnh đạo Nhà hát
CL THT vẫn còn thái độ e dè, “ngại” và thiếu quyết tâm trong việc thực thi chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến bảo tồn, phát huy, phát
triển các giá trị VH – NT truyền thống. Trong khi đó, về phía Đảng bộ và UBND
Tp.HCM, vấn đề đặt ra là các chính sách trên có kịp thời được triển khai đến lĩnh
vực nghệ thuật sân khấu truyền thống như Cải lương hay không. Kết quả nghiên
cứu của đề tài đã cho thấy trước năm 2020, nhiều chính sách, chủ trương của Đảng
bộ và chính quyền được triển khai rất chậm đến các chủ thể được hưởng lợi từ
chính sách là các đơn vị công lập về nghệ thuật truyền thống, trong đó có Nhà hát
CL THT. Với đặc thù là một đơn vị sự nghiệp công, chịu sự quản lý toàn diện của
cơ quan Đảng bộ và UBND Tp.HCM, những thách thức này nếu không được giải
quyết, chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động nghệ thuật của Nhà
hát, trong đó trọng tâm là hệ thống các hoạt động nhằm giữ chân, tiếp cận và phát
triển được lượng khán giả mới trong tương lai.
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3.3.3. Giải pháp về tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Nhà hát Cải
lương Trần Hữu Trang
3.3.3.1. Giải pháp về tổ chức bộ máy của Nhà hát
Nhà hát CL THT là đơn vị nghệ thuật công lập duy nhất ở Tp.HCM có chức
năng, nhiệm vụ chính, trực tiếp với công tác bảo tồn, phát huy, phát triển sân khấu
Cải lương thông qua phát triển khán giả. Về chủ trương, cơ chế quản lý, Sở VH &
TT trao quyền cho lãnh đạo Nhà hát chủ động thay đổi cấu trúc bộ máy tổ chức của
đơn vị trên cơ sở nhu cầu của thực tế. Tuy nhiên, để thực hiện điều đó, Nhà hát phải
xây dựng đề án và trình Sở VH & TT phê duyệt. Trên cơ sở phân tích những hạn
chế về bộ máy tổ chức của Nhà hát trong tương quan đến vấn đề phát triển khán giả
cho sân khấu Cải lương, NCS đề xuất bổ sung vào tổ chức bộ máy Nhà hát hai bộ
phận chức năng như sau:
- Thành lập “Trung tâm nghiên cứu sân khấu Cải lương”
Mục đích thành lập Trung tâm này là xây dựng nền tảng lý luận và thực tiễn
cho công tác bảo tồn, phát huy, phát triển sân khấu Cải lương ở Tp.HCM. Đơn vị
này có các chức năng, nhiệm vụ cơ bản: Tham mưu Ban Giám đốc Nhà hát việc
ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chương trình hành động nhằm bảo tồn, phát huy,
phát triển sân khấu Cải lương; chủ trì, phối hợp thực hiện, đề xuất các hoạt động
nghiên cứu khoa học như xuất bản ấn phẩm, tổ chức tọa đàm, hội nghị, hội thảo
khoa học; thực hiện các công trình nghiên cứu về giá trị nghệ thuật, cách thức bảo
tồn, phát huy sân khấu Cải lương; xây dựng và tổ chức các hoạt động đào tạo ngắn
hạn về công tác nghiên cứu, bảo tồn, phát huy, phát triển sân khấu Cải lương; đào
tạo hoạt động sáng tạo nghệ thuật Cải lương; huy động các nguồn lực xã hội về tài
chính, cơ sở vật chất, nhân sự,… ngoài nhà nước để phục vụ cho các hoạt động
chuyên môn của Trung tâm. Về bộ máy tổ chức, NCS đề xuất cấu trúc như sau:
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Sơ đồ 3.1: Bộ máy tổ chức của Trung tâm nghiên cứu sân khấu Cải lương
[Nguồn: NCS]
- Thành lập “Phòng Truyền thông và Giáo dục nghệ thuật”
Phòng này được phát triển từ bộ phận truyền thông, quảng cáo thuộc Phòng
Hành chính – Tổng hợp của Nhà hát. Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng này là:
Thực hiện, phối hợp thực hiện và quản lý các hoạt động marketing của Nhà hát;
đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông marketing; nghiên cứu những đặc điểm
nhu cầu, thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của công chúng, dự báo các xu hướng tiêu
dùng văn hóa của công chúng để đề xuất các giải pháp truyền thông marketing; đề
xuất xây dựng, phát triển mạng lưới đối tác của Nhà hát; đề xuất xây dựng và thực
hiện các chương trình giáo dục nghệ thuật cho công chúng; tổ chức các hoạt động
gây quỹ tài trợ, tìm các nguồn bảo trợ cho các dự án, chương trình giáo dục nghệ
thuật của Nhà hát; xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng
thương hiệu cho Nhà hát. Tiếp cận từ quan điểm kinh tế học văn hóa, NCS đề xuất
xây dựng các yếu tố nâng cao năng lực cạnh tranh cho Nhà hát CL THT như sau:
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Mô hình 3.1: Mô hình chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh
của Nhà hát CL THT [Nguồn: NCS]
Năng lực quản trị, điều hành Nhà hát của Ban Lãnh đạo: Với sức mạnh quyền
lực hành chính và tầm ảnh hưởng của những quyết định quản lý, năng lực quản trị,
điều hành Nhà hát của Ban Giám đốc sẽ quyết định sự thành bại trong mọi hoạt
động của đơn vị, trong đó bao gồm những hoạt động để phát triển khán giả. Đối với
nhóm nhân sự này, NCS phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực xây dựng
chiến lược phát triển, quản trị các nguồn lực của Nhà hát; năng lực quản lý rủi ro và
xử lý khủng hoảng trong môi trường cạnh tranh.
Chất lượng nguồn nhân lực: Mọi cá nhân tham gia sáng tạo, cung cấp vở diễn
đều góp phần quan trọng vào quá trình “nhận thức” về chất lượng dịch vụ của công
chúng. Vì vậy, bên cạnh xây dựng chất lượng diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch,
nhân viên kỹ thuật, hậu đài,…, NCS còn đặc biệt quan tâm đào tạo kỹ năng giao
tiếp với khán giả cho nhóm nhân sự thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khán giả
như: nhân viên giữ xe, bảo vệ, bán vé, giao vé, soát vé,…
Năng lực về sản phẩm: Các chương trình biểu diễn Cải lương là yếu tố trực
tiếp tác động đến quyết định lựa chọn hành vi xem Cải lương của công chúng. Tuy
nhiên, sân khấu Cải lương không thuần túy là sản phẩm giải trí, mà nó còn thực

127

hiện các chức năng cốt lõi của sân khấu đối với công chúng. Do đó, các chương
trình biểu diễn Cải lương phải được “thiết kế” sao cho đạt được sự dung hòa giữa
các chức năng của nghệ thuật sân khấu truyền thống.
Công nghệ hiện đại: Trong bối cảnh KH & CN ngày càng chi phối mạnh vào
đời sống của công chúng, để tạo thêm lợi thế cạnh tranh, cần tăng cường ứng dụng
công nghệ hiện đại trong nhiều hoạt động biểu diễn của các đơn vị tổ chức biểu diễn
Cải lương như: thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu các phân khúc khán giả hiện
có, mục tiêu, tiềm năng, ảnh hưởng; hoạt động bán vé, hoạt động marketing; thiết
kế không gian tổ chức biểu diễn, sân khấu; hệ thống âm thanh, ánh sáng, thu âm,
thu hình; nghiên cứu và dự báo nhu cầu của khán giả;…
Uy tín và thương hiệu: Đó là sự tổng hợp các thành tố năng lực nhân sự, quản
trị, quản lý của lãnh đạo; năng lực sản phẩm dịch vụ, công nghệ,... Khi các thành tố
năng lực trên đạt được ngưỡng tối ưu cao nhất, đồng nghĩa với uy tín và giá trị
thương hiệu của các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương sẽ ở vị trí cao nhất trên thị
trường VH – NT ở Tp.HCM.
3.3.3.2. Giải pháp thay đổi cơ chế hoạt động của Nhà hát
Từ những định hướng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công được thể hiện
trong Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế tự chủ tài
chính; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Đề án Chiến lược phát triển
ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030, Nhà hát CL THT
cần bắt đầu lộ trình thay đổi cơ chế hoạt động để phù hợp hơn với những yêu cầu
phát triển trong giai đoạn sau năm 2021, cũng như những quy định hiện hành của
đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh những chức năng, nhiệm vụ hiện hành, lộ trình
này bắt đầu từ sự bổ sung mới, thay đổi các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Nhà hát như sau:
- Chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về nghệ thuật
sân khấu Cải lương ở Nam Bộ; chủ động ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các
thành tựu KH & CN vào các chương trình cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy, phát triển
sân khấu Cải lương.
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- Chủ trì, phối hợp thực hiện các nghiên cứu công chúng Thành phố để nhận
diện được những đặc điểm về nhân khẩu học, nhu cầu, thị hiếu thưởng thức nghệ
thuật của công chúng; xây dựng cơ sở khoa học để dự báo các xu hướng tiêu dùng
VH – NT của công chúng nhằm đề xuất các giải pháp marketing.
- Chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động marketing của Nhà hát để gia tăng
khả năng tiếp cận công chúng Thành phố.
- Xây dựng chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng
thương hiệu cho Nhà hát.
- Chủ trì xây dựng và thực hiện đề án khai thác công sản, phương án tự chủ tài
chính và lộ trình nâng mức tự chủ tài chính theo quy định của Nghị định 60 của
Chính phủ về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo ngắn hạn về công tác nghiên
cứu, bảo tồn, phát huy, phát triển sân khấu Cải lương; đào tạo hoạt động sáng tạo
nghệ thuật Cải lương.
- Huy động các nguồn lực xã hội về tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự,… để
phục vụ cho quá trình thực hiện các hoạt động chuyên môn của Nhà hát; tổ chức các
hoạt động gây quỹ tài trợ, tìm các nguồn bảo trợ cho một số hoạt động nghệ thuật
đặc thù của Nhà hát.
- Xây dựng, phát triển mạng lưới đối tác của Nhà hát để gia tăng sức cạnh
tranh; gia tăng hiệu quả khai thác, phát triển các nguồn lực còn ở dạng tiềm năng
của Nhà hát.
- Chủ trì, phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch giáo dục nghệ thuật
Cải lương cho công chúng Thành phố.
3.3.4. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực
Với thực trạng nguồn nhân lực lĩnh vực Cải lương ở Tp.HCM cũng như Nhà
hát CL THT, để thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển khán giả, họ cần
được đào tạo. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp cụ thể, Nhà hát cần lưu tâm đến
những vấn đề lựa chọn đối tác tham gia công tác đào tạo; lựa chọn, xây dựng
chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ đào tạo; lựa chọn lực lượng giáo viên,
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giảng viên tham gia đào tạo; lựa chọn hình thức, thời gian đào tạo; xây dựng quy
trình đánh giá chất lượng tài liệu và kết quả đào tạo. Những vấn đề này được cụ thể
hóa qua khung giải pháp đào tạo như sau:
Bảng 3.1: Mô tả giải pháp đào tạo nguồn nhân lực sân khấu Cải lương
Nhóm: Lãnh đạo nhà hát, sân khấu; quản lý các phòng, ban chức năng
Nhóm này cần được đào tạo các kiến thức chung sau:
Nội dung đào tạo

- Quản lý nhà hát, sân khấu trong cơ chế thị trường.
- Kinh tế văn hóa, dịch vụ văn hóa.
- Xây dựng chiến lược cạnh tranh bền vững.
- Nghiên cứu và phát triển khán giả.

Hình thức, thời gian

Tập huấn ngắn hạn và được tái lập theo chu kỳ năm.

Giáo viên/giảng viên

Là những người được đào tạo, có kiến thức kinh nghiệm
thực tế đối với nội dung kiến thức phù hợp.
- Các doanh nghiệp lĩnh vực dịch vụ văn hóa.

Đối tác

Đánh giá chất lượng

- Hội Sân khấu Tp.HCM.
- Các cơ sở giáo dục có lĩnh vực đào tạo về dịch vụ văn
hóa, kinh tế văn hóa.
- Tài liệu giảng dạy phải được thẩm định/phản biện bởi
những tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp.
- Kết quả, hiệu quả từ công việc lãnh đạo, điều hành nhà
hát, sân khấu, các phòng ban chức năng trong thực tiễn.

Nhóm: Tác giả Cải lương

Nội dung đào tạo

Hình thức, thời gian

- Kiến thức chuyên sâu về âm nhạc, bài bản Cải lương.
- Chuyển thể, phóng tác kịch bản văn học sang Cải lương.
- Khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa truyền thống, cuộc
sống đương đại để sáng tác kịch bản.
- Đặc điểm tâm lý, xu hướng thưởng thức nghệ thuật, vui
chơi giải trí của công chúng.
- Tập huấn ngắn hạn và được tái lập theo chu kỳ năm.
- Thông qua các trại sáng tác.
- Chính quy, vừa làm vừa học ở các bậc TC, CĐ, ĐH.
- Những tác giả nhiều kinh nghiệm, thành tích trong lĩnh
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Giáo viên/giảng viên

vực sáng tác, chuyển thể kịch bản Cải lương.
- Những giảng viên lĩnh vực tâm lý khách hàng, văn hóa
kinh doanh.
- Chủ các doanh nghiệp lĩnh vực dịch vụ văn hóa.

Đối tác

- Các cơ sở đào tạo lĩnh vực VH – NT.
- Hội Sân khấu Tp.HCM.
- Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ văn hóa.
- Nhà hát, đoàn Cải lương ở Việt Nam.

Đánh giá chất lượng

- Tài liệu giảng dạy phải được thẩm định/phản biện bởi
những tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp.
- Mức độ thành công của kịch bản văn học được hình
thành sau khi kết thúc khóa học.
- Đánh giá của Hội đồng nghệ thuật các cấp, mức độ thu
hút công chúng của vở diễn.

Nhóm: Đạo diễn Cải lương
- Kiến thức chuyên sâu về nghệ thuật sân khấu Cải lương.
- Kỹ thuật biểu diễn sân khấu Cải lương.
- Đặc điểm tâm lý, xu hướng thị hiếu nghệ thuật, vui chơi
giải trí của công chúng.
Nội dung đào tạo

- Ứng dụng KH & CN hiện đại trong sáng tạo nghệ thuật
Cải lương.
- Khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa truyền thống, cuộc
sống đương đại để dàn dựng vở diễn.
- Đề phòng và xử lý rủi ro trong quá trình dàn dựng và
biểu diễn.

Hình thức, thời gian

Giáo viên/giảng viên

- Tập huấn ngắn hạn và được tái lập theo chu kỳ năm.
- Chính quy, vừa làm vừa học ở các bậc TC, CĐ, ĐH.
- Những đạo diễn nhiều kinh nghiệm, thành tích trong
lĩnh vực sân khấu Cải lương.
- Những chuyên gia về ứng dụng KH & CN trong sản
xuất chương trình NTBD.
- Những giảng viên lĩnh vực tâm lý khách hàng, văn hóa
kinh doanh.
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- Chủ các doanh nghiệp lĩnh vực dịch vụ văn hóa.
Đối tác

- Các cơ sở đào tạo lĩnh vực VH – NT.
- Hội Sân khấu Tp.HCM.
- Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ văn hóa.
- Nhà hát, đoàn Cải lương ở Việt Nam
- Tài liệu giảng dạy phải được thẩm định/phản biện bởi tổ

Đánh giá chất lượng

chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp.
- Mức độ thu hút công chúng của vở diễn.
- Đánh giá bởi của Hội đồng nghệ thuật các cấp.

Nhóm: Diễn viên Cải lương
- Các kỹ thuật/kỹ năng: Luyện hơi, phát âm, luyện giọng,
kỹ thuật biểu diễn, vũ đạo, xử lý tình huống ngoài ý
Nội dung đào tạo

muốn trên sân khấu;…
- Các bài bản cổ.
- Ý thức nghề nghiệp, thái độ tương tác với khán giả.
- Cách sử dụng, khai thác công cụ truyền thông cá nhân.

Hình thức, thời gian

Giáo viên/giảng viên

Đối tác

Đánh giá chất lượng

- Đào tạo với hình thức truyền nghề.
- Chính quy, vừa làm vừa học ở các bậc TC, CĐ, ĐH.
- Gắn với thực hành nghề nghiệp thực tế trên sân khấu.
- Nghệ sĩ nổi tiếng, có kinh nghiệm lâu năm, có nhiều
thành tích biểu diễn Cải lương.
- Giảng viên có chuyên môn phù hợp.
- Chuyên gia về sử dụng, khai thác truyền thông cá nhân.
- Các cơ sở đào tạo lĩnh vực VH – NT.
- Hội Sân khấu Tp.HCM.
- Các doanh nghiệp lĩnh vực truyền thông.
- Nhà hát, đoàn Cải lương ở Việt Nam.
- Tài liệu giảng dạy phải được thẩm định/phản biện bởi cá
nhân, tổ chức có chuyên môn phù hợp.
- Sức hút đối với công chúng (sức mạnh nhân hiệu – yếu
tố ngôi sao), Hội đồng nghệ thuật các cấp thông qua các
vai diễn.

Nhóm: Nhạc sĩ sáng tác nhạc Cải lương
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- Kỹ thuật sáng tác.
Nội dung đào tạo

- Kiến thức chuyên sâu về nghệ thuật sân khấu Cải lương.
- Đặc điểm tâm lý, xu hướng thị hiếu nghệ thuật, vui chơi
giải trí của công chúng, nhất là giới trẻ.
- Ứng dụng công nghệ trong âm nhạc Cải lương.
- Đào tạo với hình thức truyền nghề.

Hình thức, thời gian

- Chính quy, vừa làm vừa học ở các bậc TC, CĐ, ĐH.
- Gắn với thực hành nghề nghiệp thực tế trên sân khấu.

Giáo viên/giảng viên

- Nhạc sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc Cải lương.
- Giảng viên có chuyên môn phù hợp.

Đối tác

- Đại học Sân khấu và Điện ảnh Tp.HCM, Hà Nội.
- Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Tp.HCM.
- Nhà hát, đoàn Cải lương ở Việt Nam.

Đánh giá chất lượng

- Tài liệu giảng dạy phải được thẩm định/phản biện bởi cá
nhân, tổ chức có chuyên môn phù hợp.
- Sự công nhận của công chúng và mức độ đánh giá của
các chuyên gia lĩnh vực sân khấu Cải lương.

Nhóm: Lý luận phề bình sân khấu

Nội dung đào tạo

- Kiến thức cơ bản về truyền thông báo chí.
- Kiến thức cơ bản về sân khấu Cải lương.
- Kiến thức cơ bản về tâm lý tiêu dùng sản phẩm VH –
NT của công chúng.
- Kiến thức chuyên sâu về lý luận phê bình sân khấu.

Hình thức, thời gian

Chính quy, vừa làm vừa học các bậc ĐH, trên ĐH.

Giáo viên/giảng viên

Những nhà phê bình sân khấu có uy tín, có trình độ
chuyên môn phù hợp.

Đối tác

Các cơ sở giáo dục có đào tạo ngành phê bình sân khấu.

Đánh giá chất lượng

- Tài liệu giảng dạy phải được thẩm định/phản biện bởi cá
nhân, tổ chức có chuyên môn phù hợp.
- Mức độ đánh giá của những nhà phê bình sân khấu.
- Mức độ đánh giá của các tờ báo, tạp chí uy tín trong lĩnh
vực VH – NT.

Nhóm: Kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng

133

- Cách thức vận hành, ứng dụng, quản lý các công nghệ
âm thanh, ánh sáng hiện đại trong sân khấu Cải lương.
- Cách thức phối hợp ứng dụng giữa phương tiện kỹ thuật
Nội dung đào tạo

âm thanh, ánh sáng truyền thống với công nghệ hiện đại
trong sân khấu Cải lương.
- Đề phòng và xử lý rủi ro về hệ thống âm thanh, ánh
sáng trong quá trình tổ chức biểu diễn.

Hình thức, thời gian

Tập huấn ngắn hạn và được tái lập theo chu kỳ năm.

Giáo viên/giảng viên

Những chuyên gia về khai thác công nghệ hiện đại vào
sân khấu truyền thống.
- Các doanh nghiệp về lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Đối tác

Đánh giá chất lượng

- Các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật công có kinh nghiệm
trong việc ứng dụng công nghệ vào NTBD.
- Tài liệu giảng dạy phải được thẩm định/phản biện bởi cá
nhân, tổ chức có chuyên môn phù hợp.
- Hiệu quả công việc trong thực tiễn.

Nhóm: Nhân lực trang trí sân khấu, cảnh trí,…
- Kỹ thuật thiết kế sân khấu, cảnh trí trên cơ sở ứng dụng
Nội dung đào tạo

Hình thức, thời gian
Giáo viên/giảng viên

công nghệ hiện đại.
- Cách khai thác các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống
trong thiết kế sân khấu, cảnh trí nghệ thuật Cải lương.
Tập huấn ngắn hạn và được tái lập theo chu kỳ năm.
Chuyên gia về khai thác công nghệ hiện đại vào thiết kế
cảnh trí, sân khấu cho nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Đối tác

- Các doanh nghiệp về lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
- Các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật có kinh nghiệm trong
việc ứng dụng công nghệ vào thiết kế sân khấu, cảnh trí.

Đánh giá chất lượng

- Tài liệu giảng dạy phải được thẩm định, phản biện bởi
tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp.
- Hiệu quả về mỹ thuật sân khấu cho vở diễn.

Nhóm: Nhân lực vệ sinh, bán, soát vé, chỉ ghế, bảo vệ, giữ xe
- Đặc điểm tâm lý của khán giả sân khấu.
- Văn hóa giao tiếp, ứng xử với khán giả.
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Nội dung đào tạo

- Cách thức xử lý xung đột với khán giả.
- Cách thức phát hành và điều phối vé, vé mời.
- Kỹ năng thóat hiểm cho khán giả khi có sự cố.

Hình thức, thời gian

Tập huấn ngắn hạn và được tái lập theo chu kỳ năm.

Giáo viên/giảng viên

Những chuyên gia về tâm lý khách hàng, xử lý xung đột
với công chúng, văn hóa giao tiếp, thoát hiểm, giải tán
đám đông trong trường hợp có sự cố.

Đối tác

- Các cơ sở đào tạo về văn hóa ứng xử, giao tiếp trong
kinh doanh dịch vụ.
- Các cơ sở cung cấp giải pháp an toàn trong sự kiện.

Đánh giá chất lượng

- Tài liệu giảng dạy phải được thẩm định/phản biện bởi
các tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp.
- Hiệu quả công việc thực tế.

Nhóm: Nhân lực marketing, giáo dục nghệ thuật
- Văn hóa kinh doanh dịch vụ, xây dựng năng lực cạnh
tranh, xây dựng thương hiệu, truyền thông marketing.
- Nhóm các kỹ năng:
+ Khai thác thông tin, viết, biên tập tin; chụp hình, quay

Nội dung đào tạo

Hình thức, thời gian

Giáo viên/giảng viên

phim, dựng phim và đăng các dữ liệu lên trang điện tử,
mạng xã hội.
+ Khai thác, quản lý trang điện tử, mạng xã hội; xử lý
khủng hoảng truyền thông.
+ Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông marketing.
+ Nghiên cứu, thu thập thông tin, dự báo xu hướng tiêu
dùng dịch vụ văn hóa của công chúng.
+ Xây dựng, tổ chức hoạt động nâng cao hiểu biết về Cải
lương cho công chúng sân khấu.
+ Xây dựng, tổ chức hoạt động gây quỹ, tìm tài trợ, bảo
trợ cho nghệ thuật sân khấu.
- Tập huấn ngắn hạn và tái lập theo chu kỳ năm.
- Chính quy, vừa làm vừa học ở các bậc TC, CĐ, ĐH.
- Chuyên gia về truyền thông marketing, dịch vụ văn hóa,
công nghiệp văn hóa, nghiên cứu truyền thông, nghiên
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cứu công chúng.
Đối tác

- Các doanh nghiệp về lĩnh vực truyền thông marketing.
- Các cơ sở đào tạo về lĩnh vực truyền thông marketing,
công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa.

Đánh giá chất lượng

- Tài liệu giảng dạy phải được thẩm định, phản biện bởi
các tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp.
- Hiệu quả truyền thông trong từng trường hợp cụ thể.
[Nguồn: NCS]

3.3.5. Giải pháp về xây dựng mạng lưới đối tác
Kết hợp từ quan điểm “trao đổi xã hội” ở cấp độ vĩ mô của P.M.Blau trong lý
thuyết “Lựa chọn duy lý”, và quan điểm về môi trường kinh doanh của Ansoff, để
sân khấu Cải lương ở Tp.HCM tìm lại được chỗ đứng trong lòng công chúng ở xã
hội đương đại, các đơn vị tổ chức biểu diễn sân khấu Cải lương như Nhà hát CL
THT cần hình thành mạng lưới có tính chất hệ thống giữa các cấu trúc vĩ mô – tức
các thiết chế xã hội. Mạng lưới này có cấu trúc hai phần chính: chủ thể lõi và các
nhóm đối tác. Trong đó, chủ thể lõi của cấu trúc này là Nhà hát, các nhóm đối tác
gồm 08 thành phần: Nhóm 1: Cơ quan quản lý nhà nước, trọng tâm là: Sở DL, Sở
TT & TT, Sở GD & ĐT, Sở LĐ, TB & XH. Nhóm 2: Các tổ chức chính trị – xã hội,
trọng tâm là: Thành Đoàn Tp.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn
Lao động Tp.HCM. Nhóm 3: Các hội nghề nghiệp, trọng tâm là: Hội Sân khấu, Hội
Di sản văn hóa, Hội Doanh nghiệp Tp.HCM. Nhóm 4: Các đơn vị sự nghiệp văn
hóa công lập, trọng tâm là: Mạng lưới các Trung tâm Văn hóa cấp thành phố, quận,
huyện. Nhóm 5: Các doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực du lịch – lữ hành, báo chí
truyền thông, NTBD. Nhóm 6: Hệ thống các trường tiểu học, THCS, THPT, TC,
CĐ, ĐH, viện nghiên cứu VH – NT trong và ngoài Tp.HCM. Nhóm 7: Các tổ chức,
quỹ, chương trình trong và ngoài nước chuyên cung cấp các gói tài trợ, bảo trợ cho
các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống như: chương trình mục tiêu phát triển
văn hóa, Quỹ Phát triển KH & CN quốc gia (Quỹ Nafosted), Hội đồng Anh,.. Nhóm
8: Thành lập Câu lạc bộ khán giả yêu Cải lương.
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Để thực hiện thành công quá trình trao đổi xã hội giữa các thiết chế trong mô
hình trên, theo quan điểm của P.M.Blau cần xây dựng mối ràng buộc và đạt được sự
thống nhất về những giá trị, lợi ích cốt lõi giữa các bên liên quan. Điều đó có nghĩa
giữa các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương như Nhà hát CL THT và các đối tác
phải xây dựng những cơ chế ràng buộc trách nhiệm cụ thể, nhận diện được những
giá trị, lợi ích chung trong việc phát triển khán giả sân khấu Cải lương trên cơ sở
nhận thức chung về trách nhiệm, nghĩa vụ trong vấn đề bảo tồn, phát huy, phát triển
nghệ thuật sân khấu truyền thống.
Để có cơ chế ràng buộc trách nhiệm giữa các bên liên quan, các đơn vị tổ chức
biểu diễn Cải lương như Nhà hát CL THT và đối tác cần ký kết những thỏa thuận hợp
tác. Trong văn bản ký kết hợp tác đó thể hiện rõ nội dung hợp tác, khung thời gian
thực hiện, trách nhiệm và quyền lợi mỗi bên. Đây là cơ sở pháp lý, là “Quỹ đạo” để
xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như vận hành trong quá trình hợp tác. Ở bình diện
khác, tùy vào đặc điểm về lĩnh vực hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của từng nhóm
đối tác, tiềm năng hợp tác giữa các đối tác sẽ không giống nhau. Cụ thể:
Đối với chủ thể lõi (Đại diện là Nhà hát CL THT): Là đơn vị trung tâm, nơi
khởi phát hầu hết các lợi ích, trách nhiệm trong quá trình trao đổi xã hội diễn ra với
các đối tác. Đây cũng là chủ thể có tác động lớn nhất đến quá trình tương tác, cùng
nhau thực hiện nhiệm vụ của các đối tác khác.
Đối với các chủ thể ở nhóm 1: Từ góc độ quản lý nhà nước, Sở DL làm trung
gian kết nối giữa các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương như Nhà hát CL THT với
các doanh nghiệp du lịch – lữ hành trên địa bàn Thành phố trong quá trình xây
dựng, triển khai các dự án, chương trình Sân khấu du lịch.
Sở GD & ĐT, Sở LĐ, TB & XH phối hợp với các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải
lương như Nhà hát CL THT để xây dựng và thực hiện chương trình Sân khấu học
đường với đối tượng phục vụ là HS, SV từ mầm non, đến CĐ.
Sở TT & TT hỗ trợ các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương như Nhà hát CL
THT thiết lập quan hệ đối tác với các đơn vị sự nghiệp công, các doanh nghiệp lĩnh
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vực báo chí truyền thông để hỗ trợ hoạt động truyền thông marketing cho sân khấu
Cải lương.
Đối với các chủ thể ở nhóm 2: Thông qua các đơn vị trực thuộc như Nhà Văn
hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Sinh viên, hệ thống Nhà Thiếu nhi, hệ thống Đoàn
các cấp, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố, Thành Đoàn Tp.HCM
là đối tác để các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương xây dựng và thực hiện các
chương trình, kế hoạch, đề án giáo dục nghệ thuật Cải lương cho HS, SV, thanh
niên, công nhân đang làm việc tại các KCN, KCX.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Lao động Tp.HCM thông qua các
đơn vị trực thuộc của mình để cùng các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương thực
hiện các vở diễn phục vụ công nhân, người lao động trên địa bàn Thành phố.
Đối với các chủ thể ở nhóm 3: Hội Sân khấu, Hội Di sản văn hóa, Hội Doanh
nghiệp Tp.HCM là đối tác của các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương trong việc
đào tạo nguồn nhân lực, tham gia nghiên cứu công chúng; cung cấp các gói tài trợ,
bảo trợ để những đơn vị này thực hiện các hoạt động phát triển khán giả Cải lương.
Đối với các chủ thể ở nhóm 4: Mạng lưới các Trung tâm Văn hóa các cấp hỗ
trợ các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương trong việc thực hiện các chương trình
giáo dục nghệ thuật cho thiếu nhi, công nhân.
Đối với các chủ thể ở nhóm 5: Các doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực du lịch – lữ
hành, báo chí truyền thông, NTBD làm đối tác với các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải
lương trong việc xây dựng, thực hiện chương trình phục vụ du khách, cung cấp
khách hàng; hỗ trợ truyền thông, tham gia đào tạo nguồn nhân lực Cải lương,...
Đối với các chủ thể ở nhóm 6: Hệ thống các trường ĐH, Viện nghiên cứu trên
địa bàn Tp.HCM có thể phối hợp với các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương để xây
dựng, tổ chức các chương trình giáo dục nghệ thuật, tham gia công tác đào tạo
nguồn nhân lực Cải lương,...
Đối với các chủ thể ở nhóm 7: Các tổ chức, quỹ, chương trình trong và ngoài
nước chuyên cung cấp các gói tài trợ, bảo trợ hợp tác với các đơn vị tổ chức biểu
diễn Cải lương trong vấn đề huy động nguồn lực tài chính, đào tạo nguồn nhân lực.
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Đối với chủ thể ở nhóm 8: Câu lạc bộ khán giả yêu Cải lương có thành viên
nồng cốt sẽ là những khán giả trung thành của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang,
sau đó mở rộng các thành phần hội viên là những công chúng trẻ, đặc biệt là sinh
viên nhưng có lòng yêu thích nghệ thuật sân khấu truyền thống. Câu lạc bộ này vừa
giúp Nhà hát Viral marketing, quảng bá hình ảnh của Nhà hát.
3.3.6. Giải pháp tăng cường hoạt động marketing
Nhà hát CL THT là đơn vị trung tâm cho mọi hoạt động bảo tồn, phát huy,
phát triển sân khấu Cải lương ở Tp.HCM, trong đó có phát triển khán giả, vì vậy,
trong giải pháp này, NCS tập trung vào Nhà hát CL THT với các hoạt động
marketing cụ thể sau:
3.3.6.1. Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khán giả
Đây là yêu cầu thiết yếu để đảm bảo Nhà hát CL THT có thể nhận diện được
những đặc điểm nhu cầu, thị hiếu nghệ thuật, xu hướng tiêu dùng sản phẩm VH –
NT của công chúng Thành phố. Đây là cơ sở khoa học để lực lượng sáng tạo nghệ
thuật tạo nên những vở diễn, chương trình Cải lương thu hút khán giả. Việc nghiên
cứu khán giả có thể được thực hiện trực tiếp thông qua phỏng vấn cá nhân, phỏng
vấn nhóm, khảo sát định lượng. Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải
lương cũng có thể nghiên cứu khán giả gián tiếp thông qua xu hướng tiêu dùng sản
phẩm, dịch vụ văn hóa của họ bằng cách tìm hiểu mức độ quan tâm, tương tác của
công chúng đối với các vấn đề, sản phẩm văn hóa được thể hiện trên facebook,
youtube, trang điện tử; các sản phẩm truyền hình, điện ảnh,… Tất cả những dữ liệu
có được từ kết quả nghiên cứu này cần tập hợp thành “Ngân hàng dữ liệu công
chúng” của Nhà hát. Dữ liệu này có rất nhiều ý nghĩa để Nhà hát thực hiện các
chiến lược truyền thông marketing.
3.3.6.2. Thúc đẩy hành vi thưởng thức Cải lương của công chúng
Ứng dụng đẳng thức C= (P x V)= Maximum
Theo đẳng thức trên của nhà nghiên cứu Homans, G.C., chúng ta có thể tác
động vào quá trình đưa ra quyết định đi xem Cải lương của khán giả (tức C) thông
qua tác động vào các yếu tố thành phần của đẳng thức. Cụ thể:
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Nâng giá trị của “P”: Nhà hát cần tạo điều kiện thuận tiện cho quá trình khán
giả tiếp xúc và thưởng thức các vở diễn như: vị trí biểu diễn, sắp xếp lịch diễn, đặt
vị trí phòng bán vé, đa dạng các hình thức bán vé, giao vé; tăng cường hoạt động
truyền thông marketing như giới thiệu vở diễn mới cho khán giả qua điện thoại,
website, mạng xã hội,…
Nâng giá trị của “V”: Khi đi xem Cải lương, bên cạnh giá trị cốt lõi mà khán
giả phải có được là thưởng thức vở diễn, chương trình biểu diễn, các đơn vị tổ chức
biểu diễn Cải lương ở Tp.HCM cần tạo nên những giá trị cộng thêm cho khán giả
như gia tăng tương tác với diễn viên, thăm quan triển lãm,…
Ứng dụng các định đề về hành vi cá nhân của Homans, G.C.
Mối quan hệ giữa các định đề về hành vi cá nhân của Homans, G.C. và hành
động quyết định đi xem Cải lương của khán giả được cụ thể hóa qua mô hình sau:

Mô hình 3.2: Sự tương tác giữa các định đề Homans, G.C.
và hành động xem Cải lương của khán giả [Nguồn: NCS]
Như vậy, để tác động vào sự ra quyết định đi xem Cải lương của công chúng,
Nhà hát CL THT cần tác động tổng thể đến các thành tố sau:
Định đề “Phần thưởng”: Để tạo lập thói quen đi xem Cải lương của công
chúng, đặc biệt là nhóm công chúng trẻ, Nhà hát chuẩn bị những phần quà tặng khi
họ đến nhà hát; gửi những lời cảm ơn trong mỗi chương trình, gửi thiệp chúc mừng
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vào dịp sinh nhật, năm mới (kèm quà tặng), khuyến mãi, chiến lược giá cho từng
phân khúc khán giả,…
Định đề “Duy lý” và “Giá trị”: Nhà hát cần nâng cao và đổi mới giá trị cốt lõi
– tức nội dung của vở diễn, chương trình biểu diễn đáp ứng được nhu cầu của công
chúng; và các giá trị cộng thêm như trải nghiệm vai diễn, tương tác với diễn viên,…
để khán giả luôn cảm thấy rằng những giá trị mà họ nhận được từ việc đi xem Cải
lương là xứng đáng so với những nguồn lực mà họ đã bỏ ra.
Định đề “Giá trị suy giảm”: Áp dụng định đề này, Nhà hát cần đa dạng hóa,
cải tiến hóa nội dung, hình thức “phần thưởng”, “trao thưởng” đến khán giả để đảm
bảo rằng họ không cảm thấy nhàm chán trong việc nhận những “phần thưởng” này.
Định đề “Mong đợi”: Nhà hát cần nhận diện được sự “kỳ vọng, mong đợi” của
các nhóm khán giả hiện có, mục tiêu để tạo ra những vở diễn/chương trình có thể
đáp ứng được những “mong đợi, kỳ vọng” đó.
3.3.6.3. Truyền thông qua trang điện tử, mạng xã hội
Giới thiệu sân khấu Cải lương trên nền tảng IchLinks
Tên gọi “IchLinks” bắt nguồn từ sự kết hợp giữa “Intangible Cultural
Heritage” (di sản văn hóa phi vật thể) và “Links” (kết nối, liên kết). Nền tảng
IchLinks được ra đời từ “Dự án ichLinks”, có website là http://www.ichlinks.com/.
Dự án này được thực hiện nhằm xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin tích hợp về di
sản văn hóa phi vật thể tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Dự án do Trung tâm
mạng lưới và thông tin quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) ở vùng
châu Á – Thái Bình Dương dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICHCAP) chủ trì, Viện
Văn hóa, Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp thực hiện tại Việt Nam [181].
Khi sân khấu Cải lương được giới thiệu trên nền tảng “IchLinks”, những giá
trị văn hóa độc đáo của loại hình nghệ thuật này sẽ có cơ hội để quảng bá trên phạm
vi quốc tế bằng ấn phẩm, hình ảnh, video, audio, sự kiện,… Nhà hát CL THT cũng
có thể cập nhật, tiếp cận, chia sẻ những dữ liệu về sân khấu Cải lương đến các đối
tác mục tiêu, tiềm năng ở phạm vi quốc tế một cách dễ dàng, thuận tiện, nhanh
chóng. Những lợi ích đó sẽ hỗ trợ cho hoạt động phát triển khán giả sân khấu Cải
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lương. Xét ở góc độ kinh tế văn hóa, nền tảng “IchLinks” mở ra cơ hội phát triển
của thị trường biểu diễn sân khấu Cải lương. Điều đó đồng nghĩa với lượng khán
giả của Cải lương được mở rộng. Điều này đặc biệt hữu ích với các chương trình
biểu diễn của “Sân khấu du lịch” mà Nhà hát đang triển khai.
Nâng cấp chất lượng của website
Trước hết, Ban Lãnh đạo Nhà hát CL THT cần nhìn nhận rằng website là công
cụ truyền thông marketing chính thống của Nhà hát. Vì vậy, đây là không gian điện
tử cung cấp những thông tin, dữ liệu đầy đủ và đáng tin cậy nhất đối với công
chúng. Do đó, Nhà hát cần đầu tư nguồn lực để giải quyết những hạn chế còn tồn tại
hiện nay của website:
- Thiết kế lại giao diện website thật chuyên nghiệp từ màu sắc, bố cục sao cho
phù hợp với sân khấu Cải lương hơn, tạo ấn tượng với công chúng khi tiếp cận, và
tạo điều kiện thuận lợi nhất để công chúng tìm kiếm thông tin.
- Cập nhật nội dung đầy đủ, chính xác, phong phú, kịp thời trong toàn bộ các
thư mục của website. Những dữ liệu đăng tải trong từng mục cần được biên tập,
thiết kế thật chu đáo, cẩn trọng từ nội dung đến hình thức.
- Với sân khấu Cải lương, hình ảnh nghệ sĩ, nhất là diễn viên trước mắt công
chúng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, toàn bộ những hình ảnh, dữ liệu liên
quan đến nghệ sĩ trên website của Nhà hát cần được đầu tư chất lượng cao hơn, đầy
đủ và hấp dẫn hơn.
- Triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm gia tăng lượt truy cập như: Chạy
quảng cáo trang web trên các công cụ tìm kiếm như google, gia tăng kết nối với
thiết bị di động, ipad; gia tăng kết nối với các website khác; gia tăng sự xuất hiện
trên các phương tiện truyền thông trực quan, mạng xã hội.
Gia tăng tương tác giữa công chúng với fanpage facebook
Để gia tăng tương tác giữa công chúng với fanpage facebook, Nhà hát cần
thực hiện các phương thức sau: Xử lý lỗi hệ thống để việc đăng nhập không bị gián
đoạn; nâng cao chất lượng, số lượng hình ảnh, dữ liệu của trang; đầu tư tài chính để
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chạy quảng cáo fanpage này trên facebook; thực hiện các giải pháp kỹ thuật, thủ
thuật để gia tăng tương tác với công chúng.
Theo một số chuyên gia về khai thác mạng xã hội cho hoạt động truyền thông
marketing, ban quản trị fanpage facebook có thể thực hiện một số giải pháp kỹ
thuật, thủ thuật sau để gia tăng tương tác của công chúng đối với những dữ liệu
được đăng tải như: gia tăng lượt like, share, bình luận; tăng tag trên các bình luận;
gia tăng lượt click vào ảnh, xem thêm; thời gian tương tác vào dữ liệu càng sớm sau
khi dữ liệu được đăng sẽ tăng lượt tương tác; gia tăng lượng “fan” càng nhiều càng
tốt; đăng tải những dữ liệu theo các chủ đề mà công chúng đang quan tâm; các bài
đăng nên tăng tối đa khả năng đính kèm các video, liên tục đăng tải dữ liệu mới, độc
đáo; số lượng bài đăng tải tăng dần theo thời gian; tag thật nhiều trang liên quan,
thiết kế nhiều danh mục nội dung tương tự với các trang fanpage lớn – nổi tiếng;
thông tin đính kèm dữ liệu được đăng tải thật chi tiết, đầy đủ;… [177].
Truyền thông qua các trang báo điện tử
Bên cạnh sử dụng các công cụ điện tử trực tiếp quản lý như website, fanpage
facebook, youtube, Nhà hát cần thúc đẩy các hoạt động truyền thông trên các trang
báo điện tử uy tín như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Sài Gòn Giải
Phóng,… Tuy nhiên, để khai thác các kênh truyền thông này hiệu quả, Nhà hát cần
thiết lập cơ chế “đôi bên cùng có lợi”. Tức là, Nhà hát phải tạo được những nguồn
tin có giá trị đủ lớn (cả về giá trị nội dung nguồn tin, và giá trị về truyền thông) để
các trang báo khai thác. Như vậy, phía báo chí, họ có chất liệu để viết bài, làm cho
tờ báo của họ càng hấp dẫn bạn đọc. Phía Nhà hát lại có cơ hội để quảng cáo nghệ
thuật Cải lương đến công chúng.
3.3.6.4. Truyền thông marketing trực quan
Lãnh đạo Nhà hát CL THT cần kết hợp với chính quyền địa phương kiên
quyết giải phóng khu mặt tiền của Nhà hát hiện bị người dân chiếm dụng. Khi có
được toàn bộ không gian mặt tiền, Nhà hát nên thay hình thức truyền thông trực
quan truyền thống vốn thiếu sinh động, hấp dẫn bằng cách đầu tư hệ thống truyền
thông quảng cáo bằng công nghệ (màn hình led ngoài trời, hoặc bằng các công nghệ
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điện tử khác). Ngoài ra, Nhà hát cũng đầu tư nghiêm túc hơn các poster quảng bá
hình ảnh nghệ sĩ, những vở diễn mới ở khu vực Rạp Hưng Đạo, Phòng Truyền
thống và những khu vực hữu dụng truyền thông khác như các khách sạn, nhà hàng,
bảo tàng lớn ở Tp.HCM. Đặc biệt, không gian truyền thông bằng poster ở hệ thống
các trường học, hệ thống Nhà Thiếu nhi cũng là địa điểm lý tưởng để thực hiện hoạt
động truyền thông bằng trực quan, nhất là poster.
3.3.6.5. Truyền thông “miệng”
Truyền thông “miệng” là hình thức truyền thông sử dụng sự “truyền miệng”
của người tiêu dùng để gia tăng lượng khách hàng, hoặc tạo sự thu hút của công
chúng với một loại dịch vụ, hàng hóa nào đó. Phương thức truyền thông này có ưu
thế là ít tốn kém, lại rất hiệu quả bởi sức mạnh niềm tin từ chính những người đã
trải nghiệm tiêu dùng sản phẩm. Vì vậy, đây là phương thức truyền thông marketing
mà nhiều doanh nghiệp trong nước và trên thế giới đang sử dụng.
Đối với Nhà hát CL THT, đơn vị này vốn có lượng nghệ sĩ Cải lương đông
đảo nhất Thành phố đang công tác, đồng thời lại có mối quan hệ cộng tác thân thiết
với rất nhiều nghệ sĩ Cải lương nổi tiếng một thời. Những người này có một lượng
fan hâm mộ rất lớn. Nhiều khán giả, chỉ vì để được gặp nghệ sĩ mình yêu quý, họ
sẵn sàng bỏ một số tiền không nhỏ, vượt đoạn đường dài để đến xem nghệ sĩ đó
biểu diễn. Chính sức hút cá nhân này của nghệ sĩ Cải lương sẽ là cơ hội, điều kiện
thuận lợi để Nhà hát đẩy mạnh phương thức truyền thông “miệng”. Tuy nhiên, để
giải pháp này có hiệu quả tối đa, toàn diện, đặc biệt là đối với HS, SV, bên cạnh
việc ngày càng nâng cao chất lượng vở diễn, chương trình biểu diễn, Nhà hát cần
thay đổi triệt để thái độ và cách thức triển khai, ứng xử với SV trong các chương
trình phục vụ họ, đặc biệt là những chương trình trong kế hoạch “Rạp sáng đèn sân
khấu hàng tuần”.
3.3.6.6. Truyền thông marketing qua sản phẩm truyền hình và điện ảnh
Với các kênh truyền hình (cả những kênh của tư nhân), Nhà hát cần phối hợp
với nhiều bên liên quan, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước về truyền hình để
thương thảo sản xuất, phát sóng (dành giờ phát sóng tốt) những vở diễn, chương
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trình sân khấu Cải lương. Đây là phương thức truyền thông hữu dụng vì những đặc
tính ưu việt của công cụ truyền hình.
Ở lĩnh vực điện ảnh, với việc phim điện ảnh Song Lang có chất liệu nội dung
liên quan đến nghệ thuật Đờn ca Tài tử và Cải lương của đạo diễn Leon Quang Lê
công chiếu ngày 17/8/2018 đã mở ra những cơ hội, tiềm năng cho vấn đề truyền
thông sân khấu Cải lương đến với công chúng ở nhiều đối tượng khác nhau. Dù tác
phẩm điện ảnh này chưa tạo được ấn tượng về mặt doanh thu phòng vé, nhưng điều
này cho thấy trong tương lai, nếu có sự đầu tư hệ thống, nguồn lực đầu tư mạnh,
thiết nghĩ, loại hình sân khấu có tuổi đời hơn 100 năm, đã từng là “món ăn” tinh
thần phổ biến của người dân Việt Nam nói chung, Tp.HCM nói riêng sẽ là nguồn
cảm hứng để các nhà làm phim sáng tạo nên những tác phẩm điện ảnh ấn tượng.
Khi đó, sân khấu Cải lương ở Tp.HCM sẽ thuận lợi hơn để đạt được những mục tiêu
phát triển khán giả.
3.3.7. Phát triển khán giả theo lý thuyết Ansoff
Tiếp cận ở góc độ kinh tế học văn hóa, các vở diễn Cải lương của Nhà hát CL
THT như là một loại hàng hóa văn hóa, trên cơ sở kết quả của nghiên cứu khán giả,
việc phát triển khán giả cho Nhà hát CL THT từ ứng dụng mô hình lý thuyết của
Ansoff, H. I. được cụ thể hóa như sau:
Thâm nhập thị trường: Nhà hát tăng cường tổ chức biểu diễn Cải lương
Hương Sa, lịch sử, Hồ Quảng để phục vụ phân khúc khán giả hiện có là nhóm ở độ
tuổi từ trung niên trở lên, vốn đam mê các vở diễn này. Tuy nhiên, Nhà hát cần
củng cố và gia tăng lòng trung thành của nhóm khán giả này, cũng như tăng giá trị
vòng đời của vở diễn bằng cách cải thiện quy trình đặt vé, giao vé sao cho thuận lợi
nhất; gia tăng tương tác giữa khán giả và nghệ sĩ vở diễn, trải nghiệm vai diễn của
khán giả để vở diễn trở nên hấp dẫn, thu hút khán giả hơn.
Phát triển thị trường: Nhà hát cần đầu tư nghiên cứu để nhận diện nhu cầu, thị
hiếu nghệ thuật Cải lương của nhóm công chúng trẻ ở Thành phố. Nếu kết quả
nghiên cứu cho thấy một thành phần công chúng trẻ thích các vở diễn mà Nhà hát
hiện có, khi đó Nhà hát nên triển khai các chương trình biểu diễn để phục vụ họ.
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Phát triển các vở diễn: Đây là việc Nhà hát đầu tư nguồn lực để sáng tạo ra
các vở diễn mới, hoặc biến thể mới của các vở diễn ăn khách trước đó bằng cách
đổi mới hình thức biểu diễn, cải tiến đạo cụ, phục trang; thay đổi thiết kế sân khấu,
gia tăng yếu tố công nghệ - kỹ xảo để nâng cao tính thẩm mỹ của vở diễn. Để có cơ
sở cho việc này, Nhà hát cần thu thập những phản hồi của khán giả thông qua các
vở diễn, mạng xã hội của Nhà hát. Ở khía cạnh khác, Nhà hát có thể xem đây là
định hướng chiến lược phát triển mới của đơn vị.
Đa dạng hóa các vở diễn: Đó là việc Nhà hát sáng tạo nên những vở diễn mới
về hình thức, nội dung để cung cấp cho những phân khúc khán giả mới như giới trẻ,
khách du lịch, khách quốc tế. Thực tế cho thấy việc này luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do
tính mới của sản phẩm và phân khúc khán giả. Do đó, để gia tăng tỷ lệ thành công
trong thực tế, Nhà hát cần đầu tư rất nhiều nguồn lực từ tài chính, con người, thời
gian. Tuy nhiên, một đơn vị nghệ thuật công lập có lịch sử lâu đời, được hưởng lợi
nhiều từ chính sách của nhà nước, sở hữu đội ngũ nhân lực Cải lương lớn nhất
Thành phố, thì việc sáng tạo nên những vở diễn mới dẫn đầu thị trường NTBD Cải
lương không phải là điều quá khó khăn với Nhà hát CL THT.
Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, sự tác động từ nhiều khía cạnh kinh tế, xu
hướng tiêu dùng, môi trường văn hóa, KH & CN,… đã thúc đẩy nhu cầu của công
chúng Thành phố thay đổi mau lẹ, phức tạp, và khó đoán định. Do đó, hoạt động
sáng tạo nghệ thuật sân khấu Cải lương để phát triển khán giả theo lý thuyết Ansoff
cần phải lưu tâm đến các vấn đề sau:
- Kết quả từ hoạt động sáng tạo sân khấu Cải lương phải gắn liền với các chức
năng cơ bản của nghệ thuật sân khấu. Tuy nhiên, tùy vào từng nhóm đối tượng công
chúng mục tiêu, các chức năng này thể hiện ở những mức độ khác nhau. Ví dụ: Với
phân khúc khán giả mục tiêu là khách du lịch trong nước, những chương trình, vở
diễn được sáng tạo nên tập trung hai chức năng giáo dục (nhận thức) và giải trí.
Nhưng nếu là khách du lịch nước ngoài, vở diễn được sáng tạo nên thiên về chức
năng giao tiếp văn hóa nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa của Việt Nam. Nếu phân
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khúc khán giả mục tiêu là HS, SV, các vở diễn Cải lương thiên về chức năng giáo
dục, thẩm mĩ, nhận thức.
- Quá trình sáng tạo sân khấu Cải lương phải gắn với những thành tựu KH &
CN. Người làm sân khấu Cải lương cần tận dụng sự phát triển của khoa học, kỹ
thuật để thay đổi quan niệm “sân khấu là phông, màn, là cánh gà, sàn gỗ, loa hứng
tiếng kéo dây hay treo lủng lẳng, tua tủa” [29, tr.21-22]. Quá trình đó sẽ nâng cao
chất lượng sáng tạo nghệ thuật của đạo diễn, diễn viên và chất lượng thụ hưởng
nghệ thuật của công chúng. Tuy nhiên, vấn đề cần lưu tâm là nhà quản lý phải xác
định được ứng dụng khoa học kỹ thuật ở những khâu nào, với mức độ nào trong
suốt quá trình sáng tạo nghệ thuật Cải lương để những giá trị, bản sắc truyền thống
của sân khấu Cải lương không mai một.
- Những sáng tạo nghệ thuật sân khấu Cải lương cần có khả năng gợi mở
những nhu cầu, thị hiếu nghệ thuật mới cho công chúng. Để làm được điều này, lực
lượng sáng tạo nghệ thuật Cải lương cần tổ chức những chương trình, vở diễn thể
nghiệm trên cơ sở phát huy tối đa năng lực sáng tạo nghệ thuật của nhà biên kịch,
đạo diễn, diễn viên,… Đây “thực chất là tạo cơ sở cho hệ thống những phương pháp
nhằm xây dựng lại phương hướng khán giả của “Nhà hát mình”, trên cơ sở những
mẫu mực nghệ thuật tốt nhất, là phương pháp phát triển thị hiếu nghệ thuật và nâng
cao đòi hỏi của khán giả về chất lượng tư tưởng và nghệ thuật tác phẩm [61, tr.112].
3.3.8. Giải pháp về giáo dục nghệ thuật sân khấu Cải lương cho công chúng
Nhiều nhà nghiên cứu lý luận sân khấu, đạo diễn, quản lý nhà hát đều thừa
nhận rằng gieo trồng Cải lương trong chính tâm hồn Việt, để làm sao Cải lương trở
thành món ăn tinh thần mỗi ngày, trở thành hơi thở và nguồn sống của con người
Việt Nam là giải pháp bền vững để bảo tồn, phát huy, phát triển sân khấu Cải lương.
Hơn nữa, thông qua việc khơi nguồn sáng tạo, việc giáo dục nghệ thuật sân khấu
Cải lương cho công chúng còn có khả năng tạo nên những nhà nghiên cứu, tác giả,
đạo diễn, diễn viên sân khấu Cải lương trong tương lai. Để đạt được điều đó, nâng
cao hiểu biết về Cải lương cho công chúng thông qua các chương trình giáo dục
nghệ thuật (Cải lương) là việc làm rất cần thiết. Từ việc ứng dụng lý thuyết “Vốn
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văn hóa” của nhà nghiên cứu Bourdieu, P., NCS đề xuất những phương thức nâng
cao hiểu biết về Cải lương cho công chúng cụ thể sau:
Giáo dục nghệ thuật sân khấu Cải lương cho công chúng từ môi trường văn
hóa gia đình
Với người Việt, gia đình là điểm tựa tinh thần quan trọng. Trong gia đình
người Việt, thế hệ trước sẽ trao truyền cho thế hệ sau những kinh nghiệm sống, các
giá trị văn hóa truyền thống, chuẩn mực của gia đình và cộng đồng. Quá trình đó có
thể kéo dài suốt cả đời người. Vậy nên có thể nói, gia đình là môi trường giáo dục
đầu tiên, thường nhật và lâu dài nhất trong đời của mỗi người. Nó góp phần quan
trọng vào quá trình hình thành nhân cách, đạo đức, nếp sống, bồi đắp tri thức cho
mỗi người Việt Nam. Như vậy, theo thuyết “Vốn văn hóa” của tác giả Bourdieu, P.,
gia đình người Việt là môi trường rất lý tưởng để hình thành nên “Vốn văn hóa” về
sân khấu Cải lương trong mỗi người Việt. Ở đó, việc nuôi dưỡng những “sở thích,
nhận thức, khuynh hướng, thói quen” thưởng thức sân khấu Cải lương nói riêng,
VH – NT nói chung của từng cá nhân sẽ diễn ra thuận lợi hơn.
Để mỗi gia đình hình thành được môi trường VH – NT sân khấu Cải lương,
những thành viên trong gia đình cần thực hiện hành vi thưởng thức Cải lương bằng
nhiều phương thức khác nhau như: qua đài phát thanh, truyền hình, phương tiện
điện tử có cài đặt internet: điện thoại, máy tính, ipad,…; và đặc biệt xem biểu diễn
tại sân khấu. Tuy nhiên, để những thành viên trong gia đình thực hiện được việc đó,
cần có hai điều kiện cơ bản: một là, bản thân họ ý thức được ý nghĩa từ hành vi
xem/nghe Cải lương đối với quá trình hình thành “Vốn văn hóa” về sân khấu Cải
lương của con em mình. Hai là, những vở diễn Cải lương phải hấp dẫn để kích thích
hành vi thưởng thức nghệ thuật Cải lương của họ diễn ra một cách tự nhiên.
Giáo dục nghệ thuật sân khấu Cải lương cho công chúng từ môi trường làng
xã/khu phố
Nhà nghiên cứu Bourdieu, P. nhấn mạnh không chỉ có gia đình, mà môi
trường xã hội ngoài gia đình mỗi cá nhân thuộc về cũng tác động đến quá trình hình
thành “Vốn văn hóa”, “thói quen” thưởng thức nghệ thuật Cải lương của công
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chúng. Giống như gia đình, cộng đồng làng xã/khu phố cũng đóng vai trò trao
truyền những giá trị văn hóa truyền thống chung cho các thế hệ sau, góp phần nuôi
dưỡng quá trình hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, nhận thức, xu hướng hành
động của mỗi cá nhân thông qua “sức mạnh vô hình” của phong tục, tập quán, thói
quen tiêu dùng văn hóa của cộng đồng làng xã/khu phố. Dù rằng quá trình đô thị
hóa ở Tp.HCM đã làm cho tính cố kết cộng đồng ở các làng xã/khu phố suy giảm
nhiều. Tuy nhiên, với những chương trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở như
khu phố văn minh, nghĩa tình; làng, phường, xã văn hóa; xã nông thôn mới,…, cấu
trúc mô hình định cư đô thị vẫn có những giá trị quan trọng để hình thành “Vốn văn
hóa” nghệ thuật Cải lương của công chúng. Xét từ góc độ này, Nhà hát CL THT cần
duy trì, gia tăng tần suất tổ chức biểu diễn Cải lương phục vụ người dân ở cơ sở,
đặc biệt những khu vực ngoại thành.
Giáo dục nghệ thuật sân khấu Cải lương cho công chúng từ môi trường học đường
Nếu quá trình hình thành “Vốn văn hóa” ở môi trường gia đình, làng xã mang
tính chất “phi chính quy”, thì trường học lại là môi trường “chính quy” cho quá
trình đó. Ở môi trường này, các cá nhân nhận được sự “giáo huấn” một cách có hệ
thống, bài bản, “trường quy” về các giá trị VH – NT. Cùng với đó, môi trường này
có những đặc điểm như: HS, SV luôn có sự quản lý, giám sát của giáo viên; sinh
hoạt tập trung, có nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, hệ thống cơ sở vật chất,
trang thiết bị kỹ thuật đầy đủ để dạy và học. Đó là những điều kiện thuận lợi để các
đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương như Nhà hát CL THT tổ chức các hoạt động
nhằm nâng cao hiểu biết về Cải lương cho HS, SV.
Tuy nhiên, để đạt được những hiệu quả thiết thực trong việc sử dụng môi
trường học đường để giáo dục nghệ thuật Cải lương cho công chúng, NCS đề xuất
tích hợp và nâng cấp Kế hoạch số 6150/KH-SVHTT về Tổ chức các lớp bồi dưỡng
kiến thức về nghệ thuật truyền thống và biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong
trường phổ thông trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021 – 2022, và
Kế hoạch số 3442/KH-SVHTT về Hoạt động biểu diễn phục vụ thiếu nhi năm 2020
trên địa bàn Tp.HCM của Sở VH & TT Thành phố thành Đề án Giáo dục nghệ

149

thuật sân khấu truyền thống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh. Một số vấn đề cần lưu tâm trong Đề án này gồm:
+ Thời gian thực hiện Đề án: Mọi hoạt động trong Đề án cần được thực hiện
liên tục trong thời gian tối thiểu là 15 năm. Bởi để một cá nhân hình thành được
“Vốn văn hóa” về nghệ thuật Cải lương trong môi trường học đường, cần lượng
thời gian đủ dài, hoạt động phải được tiến hành liên tục theo tháng, năm.
+ Loại hình nghệ thuật truyền thống được thực hiện là: Đờn ca Tài tử, Cải
lương (Do Nhà hát CL THT chủ trì), và hát Bội (Do Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội
Tp.HCM phối hợp chủ trì).
+ Đối tượng công chúng mục tiêu hướng đến là HS tiểu học, THCS, THPT,
trung học chuyên nghiệp; SV CĐ, ĐH.
+ Chương trình, vở diễn phải được sáng tác, dàn dựng chuyên biệt sao cho phù
hợp với đặc điểm tâm lý, thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của từng nhóm đối tượng
HS, SV.
+ Nguồn lực tài chính để thực hiện Đề án phải đủ lớn để đảm bảo các chương
trình, vở diễn được sáng tác, dàn dựng đạt chất lượng theo hướng hiện đại. Đồng
thời, UBND Tp.HCM cần sắp xếp nguồn lực tài chính ngay từ đầu phê duyệt Đề án,
tránh trường hợp chỉ phê duyệt “con số” trên giấy, còn nguồn tiền thực tế thì thực
hiện theo kiểu “đến đâu tính đến đó”. Việc này để đảm bảo mọi hoạt động của Đề
án luôn có đủ nguồn tài chính cần thiết, các đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện
cũng có sự chủ động.
+ Phải có sự tham gia của nhiều đơn vị liên quan như Sở GD & ĐT, Sở LĐ,
TB & XH; Thành Đoàn, Trung tâm Văn hóa Thành phố,... Đồng thời, Đề án cũng
cần huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự, các quỹ
bảo tồn di sản văn hóa với tư cách là đơn vị bảo trợ, tài trợ.
+ Quá trình xây dựng Đề án, cũng như thực hiện Đề án, cần có sự tham vấn,
giám sát và tham gia trực tiếp của những nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên gia lĩnh vực
nghiên cứu, giáo dục nghệ thuật Cải lương cho công chúng.
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+ Sau mỗi năm và 05 năm, tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết để nhận diện
những kết quả, hạn chế nhằm kịp thời điều chỉnh quá trình thực hiện Đề án. Sau giai
đoạn Đề án kết thúc (15 năm như đề xuất ở trên), cần có những đánh giá định lượng
về sự hiệu quả rõ ràng của Đề án. Trong đó, chỉ số đặc biệt quan trọng là sau khi Đề
án thực hiện, so với trước khi Đề án chưa thực hiện, sân khấu Cải lương đã gia tăng
được bao nhiêu lượng khán giả. Việc báo cáo đánh giá phải có tối thiếu 02 chủ thể
cùng thực hiện gồm: Đơn vị chủ trì thực hiện Đề án và nhóm chuyên gia độc lập.
Những nhận định đánh giá, tổng kết của các chủ thể này cần được xem xét nghiêm
túc để làm cơ sở khoa học để thực hiện Đề án ở giai đoạn tiếp theo.
Giáo dục nghệ thuật Cải lương cho công chúng từ môi trường xã hội
Môi trường xã hội ở đây được hiểu là tổng thể các môi trường nhân văn ngoài
nhà trường, gia đình mà mỗi cá nhân tiếp xúc. Điểm khác biệt của môi trường này so
với gia đình, học đường là phạm vi không gian không giới hạn; đối tượng tương tác
xã hội không đồng nhất, đa chiều kích; mục đích tương tác đa dạng. Điểm đặc biệt
của môi trường xã hội là sự tham gia của nhiều thành tố nhân văn như: thể chế chính
trị, các hoạt động kinh tế, pháp lý, tín ngưỡng – tôn giáo,… Với những đặc trưng trên,
công chúng Thành phố dễ dàng hình thành “Vốn văn hóa” mới. Khi đó, sân khấu Cải
lương dễ dàng bị thay thế, che lắp bởi những yếu tố VH – NT mới. Do đó, để nâng
cao hiểu biết về Cải lương cho công chúng từ môi trường xã hội, cần:
+ Sở VH & TT Tp.HCM tiếp tục tạo điều kiện để Nhà hát CL THT mở rộng
Kế hoạch Rạp sáng đèn sân khấu hàng tuần; tăng mức đầu tư tài chính cho mỗi suất
diễn của Kế hoạch này lên 150 triệu/suất để Nhà hát nâng cao chất lượng của suất
diễn, đa dạng hóa chương trình, thúc đẩy hoạt động truyền thông quảng cáo. Tuy
nhiên, Nhà hát cần thay đổi phương thức phân phối vé mời để đảm bảo đối tượng
hưởng thụ đúng đối tượng là SV, công nhân và người dân thích Cải lương nhưng
không có điều kiện về tài chính để mua vé đi xem. Cần khai thác vai trò của Thành
Đoàn, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân, Liên Đoàn Lao động Thành phố để
phân phối vé mời các suất diễn theo chương trình này.
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+ Sở VH & TT Thành phố tiếp tục tạo điều kiện để Nhà hát CL THT mở rộng
chương trình biểu diễn phục vụ người dân ở vùng ven, vùng ngoại thành.
+ Thực hiện mô hình “Sân khấu đường phố” ở các không gian công cộng như
các tuyến phố đi bộ, các công viên. Để thực hiện mô hình này, bên cạnh việc sáng
tác, dàn dựng chương trình, vở diễn mới, Nhà hát CL THT có thể tái sử dụng những
chương trình, vở diễn thuộc Đề án Giáo dục nghệ thuật sân khấu truyền thống cho
học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Kế hoạch Rạp sáng đèn
sân khấu hàng tuần, và những vở diễn đã từng tham gia các hội thi, hội diễn, liên
hoan sân khấu chuyên nghiệp.
Tiểu kết
Trong quá khứ, nghệ thuật sân khấu Cải lương đã từng là “món ăn” tinh thần
của đại bộ phận người dân Việt Nam, cũng như công chúng Tp.HCM. Song trong
môi trường xã hội đương đại, loại hình sân khấu này đang tỏ ra thất thế trong tương
quan cạnh tranh với các loại hình VH – NT hiện đại khác. Thế nhưng sân khấu Cải
lương là di sản VH – NT quý giá của dân tộc Việt Nam. Do đó, việc thực hiện các
công tác bảo tồn, phát huy và phát triển sân khấu Cải lương thông qua phát triển
khán giả là điều cần thiết. Xét từ nhiều khía cạnh, việc phát triển khán giả của Nhà
hát CL THT nói riêng, sân khấu Cải lương ở Tp.HCM nói chung sau năm 2020 sẽ
có những cơ hội mới nhưng cũng đối diện với nhiều thách thức mới từ sự cạnh tranh
thị trường VH – NT với nhiều dạng sản phẩm mới ra đời, sự thay đổi môi trường
văn hóa – xã hội, thay đổi thói quen tiêu dùng – thụ hưởng VH – NT của công
chúng; sự tác động của những yếu tố KH & CN.
Trước những cơ hội và thách thức đối với việc duy trì, phát triển khán giả cho
sân khấu Cải lương ở Tp.HCM, cũng như những kết quả nghiên cứu thực trạng phát
triển khán giả Cải lương, NCS đề xuất một nhóm các giải pháp với sự kỳ vọng góp
phần giải quyết thực trạng suy giảm khán giả Cải lương ở Tp.HCM hiện nay. Các
giải pháp tập trung những vấn đề chính sau: cần sửa đổi, bổ sung chính sách về bảo
tồn, phát huy, phát triển VH – NT từ cấp Trung ương đến cấp địa phương; trong đó
đặc biệt quan trọng các chính sách liên quan đến tài chính; bổ sung vào bộ máy tổ
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chức của Nhà hát CL THT là Trung tâm nghiên cứu sân khấu Cải lương và Phòng
Truyền thông và Giáo dục nghệ thuật; bổ sung những nội dung mới vào chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà hát, trong đó trọng tâm là chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn giáo dục nghệ thuật, huy động nguồn lực tài chính, nghiên cứu khán giả,
nghiên cứu khoa học về sân khấu Cải lương,…; xây dựng môi trường, chương trình,
nội dung đào tạo nguồn nhân lực theo những chuẩn mực khoa học về GD – ĐT; các
đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương, trọng tâm là Nhà hát CL THT thúc đẩy hoạt
động truyền thông, quảng bá;…
Những giải pháp phát triển khán giả cho sân khấu Cải lương ở Tp.HCM,
trường hợp nghiên cứu Nhà hát CL THT được đề xuất, xây dựng trên các quan điểm
cơ bản như: phải lấy các chức năng cơ bản của nghệ thuật sân khấu truyền thống
làm cơ sở lý luận; lấy những thành tựu của lĩnh vực xã hội học công chúng (xã hội
học khán giả) thông qua nghiên cứu khán giả làm cơ sở thực tiễn; phải dựa trên
quan điểm toàn diện, hệ thống, trường kỳ trong việc đề xuất và thực thi chính sách.
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KẾT LUẬN
Sau thời gian nghiên cứu Phát triển khán giả sân khấu Cải lương tại thành
phố Hồ Chí Minh (Nghiên cứu trường hợp Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang),
NCS rút ra một số kết luận như sau:
Thứ nhất, về mặt lý luận, phát triển khán giả cho sân khấu Cải lương là hệ
thống các chuỗi hoạt động gồm nghiên cứu khán giả, marketing, tổ chức biểu diễn
và giáo dục về sân khấu Cải lương cho công chúng trên cơ sở các chủ trương, chính
sách; trên cơ sở các nguồn lực tài chính, con người, cơ sở vật chất và mạng lưới đối
tác mà đơn vị tổ chức biểu diễn sân khấu Cải lương có được. Mục tiêu của hệ thống
các chuỗi hoạt động trên là hướng đến xây dựng những nền tảng, giá trị đủ lớn để
thu hút khán giả, tìm ra nguyên nhân làm suy giảm khán giả, đề xuất những giải
pháp để chặn đà suy giảm lượng khán giả hiện có, tiếp cận và chiếm lĩnh được
nhóm khán giả mục tiêu để cuối cùng đạt được mục đích là gia tăng số lượt người
thụ hưởng các chương trình biểu diễn Cải lương tại sân khấu. Từ đó, NCS cho rằng
để nhận diện được thực trạng phát triển khán giả Cải lương ở Tp.HCM với trường
hợp nghiên cứu là Nhà hát CL THT, cần phân tích những nội dung sau: (1) Phân
tích đặc điểm công chúng Thành phố, khán giả hiện có của Nhà hát; (2) Đánh giá
những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát huy, phát
triển sân khấu truyền thống; (3) Phân tích các nguồn lực để phát triển khán giả của
Nhà hát như tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, mạng lưới đối tác; (4) Phân tích các
hoạt động phát triển khán giả cụ thể của Nhà hát như nghiên cứu khán giả,
marketing, tổ chức biểu diễn sân khấu Cải lương, giáo dục nghệ thuật về Cải lương
cho công chúng. (5) Phân tích những nguyên nhân và đề xuất giải pháp để phát triển
khán giả cho Nhà hát CL THT. Trong bối cảnh khái niệm phát triển khán giả sân
khấu chưa đầy đủ những nội hàm học thuật, cũng như những gợi ý phân tích cụ thể,
chuyên sâu, thì các khía cạnh lý luận mà NCS đề xuất trên như là một mắt xích góp
phần hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận về nghiên cứu khán giả nghệ thuật sân khấu.
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Thứ hai, sân khấu Cải lương nói chung, thực trạng khán giả nói riêng đã được
nhiều nhà nghiên cứu khai thác ở các mức độ khác nhau. Nhưng tính đến nay, chưa
có công trình nghiên cứu hoàn chỉnh, đầy đủ các khía cạnh về vấn đề phát triển
khán giả với trường hợp nghiên cứu là Nhà hát CL THT có đối sánh với một số đơn
vị tư nhân có tổ chức biểu diễn Cải lương ở Tp.HCM. Qua đó, công trình này đã
góp phần làm phong phú, đầy đủ trong kho dữ liệu nghiên cứu về loại hình nghệ
thuật truyền thống này.
Thứ ba, với quan điểm tiếp cận toàn diện và có hệ thống, kết quả nghiên cứu
của luận án giúp lãnh đạo Nhà hát, các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, các
nhà nghiên cứu có cái nhìn đầy đủ, hoàn chỉnh hơn về bức tranh thực trạng phát
triển khán giả Cải lương ở Tp.HCM trong giai đoạn 2015 – 2020. Cụ thể, công trình
đã làm rõ các thực trạng sau:
- Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy
VH – NT, trong đó có nghệ thuật sân khấu truyền thống đã được ban hành và khá
đầy đủ. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực thi chính sách còn rất chậm, nhất là
những chính sách thu hút đầu tư ngoài nhà nước; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất,
kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực, hiện đại hóa trong sáng tạo – sản xuất – phổ biến
tác phẩm nghệ thuật; phát triển thị trường VH – NT,… Mặt khác, một số chính sách
đã được thực thi, nhưng tác động còn hạn chế, điển hình là chính sách tài chính đối
với lực lượng tham gia sáng tạo nghệ thuật. Xét ở góc độ quản lý nhà nước, việc
những chủ trương, chính sách này được thực thi chậm là nguyên nhân chính, quan
trọng nhất dẫn đến những hạn chế khác trong công tác bảo tồn, phát huy, phát triển
sân khấu Cải lương, trong đó có vấn đề phát triển khán giả.
- Nhà hát CL THT có những nguồn lực cơ bản như đội ngũ nhân lực, ngân
sách, cơ sở vật chất để tổ chức sáng tạo – sản xuất và biểu diễn Cải lương, mạng
lưới đối tác. Nhưng các nguồn lực này chưa đủ lớn, đủ mạnh để Nhà hát đủ khả
năng tạo ra những chương trình biểu diễn Cải lương có chất lượng cao, chưa đủ để
nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhà hát từ nhiều phương diện. Do đó, khán giả
đến với sân khấu Cải lương vẫn còn rất hạn chế, nhất là khán giả trẻ.
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- Trong giai đoạn 2015 – 2020, trước thực trạng suy giảm khán giả, trong sự
giới hạn về nguồn lực, Nhà hát CL THT đã triển khai một số hoạt động nhằm thu
hút công chúng Thành phố đến với sân khấu Cải lương như nghiên cứu khán giả,
thúc đẩy hoạt động marketing, tổ chức biểu diễn, giáo dục nghệ thuật Cải lương cho
công chúng thông qua các chương trình sân khấu thiếu nhi, sân khấu học đường,...
Nhưng những hoạt động này hiệu quả chưa cao, còn nhiều hạn chế nên chưa phát
huy hiệu quả. Hệ lụy là lượng khán giả đến thụ hưởng các chương trình biểu diễn
Cải lương của Nhà hát còn thấp. Kết quả này giúp NCS trả lời được câu hỏi nghiên
cứu “Nhà hát CL THT đã làm những gì để giải quyết thực trạng suy giảm khán
giả?”, đồng thời, giúp NCS kiểm chứng được giả thuyết nghiên cứu: “Nhà hát CL
THT đã thực hiện nhiều hoạt động, giải pháp nhằm phát triển khán giả, nhưng kết
quả không đủ lớn để giải quyết vấn đề suy giảm khán giả” là đúng hoàn toàn.
Thứ tư, luận án cũng tìm ra được những nguyên nhân cơ bản về các hạn chế
trong hoạt động phát triển khán giả của Nhà hát CL THT. Cụ thể:
- Về khách quan: Một phần chủ trương, chính sách chưa phù hợp thực tế; tiến
độ triển khai một số nội dung chính sách rất chậm so với yêu cầu, đòi hỏi của công
tác bảo tồn, phát huy, phát triển sân khấu Cải lương, điển hình là chính sách đầu tư
tài chính cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật, thu hút nhân tài; đào tạo nguồn nhân
lực, đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại,... Tiếp cận từ góc độ quản lý nhà
nước về văn hóa, nguyên nhân này là gốc của mọi nguyên nhân. Bên cạnh đó còn
có các nguyên nhân như: sự tác động từ kinh tế thị trường, khoa học kỹ thuật; môi
trường đào tạo nguồn nhân lực sân khấu Cải lương hạn chế; nhu cầu và thói quen
thụ hưởng các sản phẩm VH – NT của công chúng thay đổi, sự thiếu hụt vốn văn
hóa về Cải lương của công chúng, cũng như quan niệm đi xem Cải lương là thiếu
văn minh của một bộ phận công chúng trẻ đã góp phần tạo nên những hạn chế cho
hoạt động phát triển khán giả Cải lương.
- Về chủ quan: Đầu tiên là sự thiếu hụt nền tảng kiến thức về kinh tế văn hóa,
cách thức vận hành, phát triển một Nhà hát trong bối cảnh kinh tế thị trường của
nhóm nhân lực là lãnh đạo, quản lý Nhà hát CL THT; mối liên kết với truyền thông
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yếu; Nhà hát chưa xây dựng được chương trình, tài liệu giảng dạy chuẩn; các vở
diễn chưa hướng đến một phân khúc công chúng cụ thể; chất lượng các vở diễn Cải
lương chưa đáp ứng được sự kỳ vọng, mong đợi của công chúng nên không có lợi
thế cạnh tranh với các loại hình VH – NT hiện đại; không xác định được nhóm công
chúng mục tiêu trong hoạt động marketing; phát hành vé mời đến các nhóm công
chúng mục tiêu chưa phù hợp. Tất cả những thực tế trên là nguyên nhân trực tiếp,
gián tiếp làm suy giảm lượng khán giả của sân khấu Cải lương trong nhiều năm qua.
Kết quả nghiên cứu này đã giúp NCS trả lời được câu hỏi nghiên cứu “Tại sao trong
những năm gần đây, lượng khán giả đến thưởng thức Cải lương tại các sân khấu ở
Tp.HCM suy giảm mạnh?”. Như vậy, giả thuyết nghiên cứu “Sân khấu Cải lương ở
Tp.HCM mất dần khán giả vì chất lượng vở diễn giảm sút; Đảng và Nhà nước chưa
có chủ trương, chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực để nâng cao chất
lượng vở diễn” là hoàn toàn đúng.
Thứ năm, trong tương lai, vấn đề phát triển khán giả cho sân khấu Cải lương ở
Tp.HCM, mà trọng tâm là Nhà hát CL THT đứng trước nhiều cơ hội để triển khai
thành công, gặt hái được những thành quả tích cực hơn khi môi trường kinh tế - văn
hóa – xã hội ở Tp.HCM phát triển tích cực, năng động; những thành tựu KH & CN,
nhất là truyền thông đại chúng đã và sẽ giúp công chúng Tp.HCM có nhiều hình
thức thụ hưởng, nhiều sự lựa chọn sản phẩm VH – NT trong đó có sân khấu Cải
lương để thoả mãn nhu cầu bản thân. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là, sự cạnh tranh
trên thị trường VH – NT ở Tp.HCM trong tương lai sẽ gay gắt hơn, trong khi các
suất diễn Cải lương luôn tỏ ra yếu thế trong việc chinh phục công chúng. Mặt khác,
sự phát triển của KH & CN đặt ra thách thức cho Nhà hát CL THT và các đơn vị tổ
chức biểu diễn Cải lương khác về đội ngũ nguồn nhân lực để vận hành hệ thống.
Đồng thời, yếu tố hiện đại của các phương tiện truyền thông đại chúng đang và sẽ
thay đổi thói quen thụ hưởng VH – NT của công chúng từ trực tiếp tại sân khấu
sang gián tiếp qua phương tiện đại chúng.
Thứ sáu, công trình đã tìm ra được những giải pháp phù hợp, trên cơ sở những
dữ liệu khoa học đáng tin cậy để hạn chế đà suy giảm, từng bước gia tăng số lượt
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khán giả đến thụ hưởng nghệ thuật Cải lương tại các sân khấu ở Tp.HCM, trọng tâm
là Nhà hát CL THT. Qua đó, câu hỏi nghiên cứu “Cần những giải pháp nào để hạn
chế đà suy giảm, từng bước gia tăng lượng khán giả đến thụ hưởng nghệ thuật Cải
lương tại các sân khấu ở Tp.HCM, trọng tâm là Nhà hát CL THT?” cũng được giải
quyết. Theo kết quả nghiên cứu, NCS đề xuất các giải pháp: ban hành và đẩy nhanh
tiến độ thực hiện hoàn thiện chính sách thu hút vốn đầu tư ngoài nhà nước, đầu tư
cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực; bổ sung, sửa đổi hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ
của Nhà hát CL THT cho phù hợp tình hình mới; hoàn thiện bộ máy tổ chức của
Nhà hát với việc thành lập “Trung tâm nghiên cứu sân khấu Cải lương” và “Phòng
Truyền thông và Giáo dục nghệ thuật”, thúc đẩy hoạt động đào tạo nguồn nhân lực,
giáo dục nghệ thuật Cải lương cho công chúng, xây dựng mạng lưới đối tác, nâng
cao chất lượng hoạt động sáng tạo nghệ thuật,.... Tuy nhiên, để phát huy được hiệu
quả, các giải pháp này cần được triển khai trong thực tế một thời gian đủ dài.
Thứ bảy, kết quả nghiên cứu của công trình còn một số hạn chế như: Luận án
chưa nghiên cứu chuyên sâu về mối quan hệ biện chứng giữa hành vi thưởng thức
sân khấu Cải lương của công chúng với lượng “Vốn văn hóa”, quan niệm về “văn
minh” và lý thuyết lựa chọn duy lý. Mặt khác, kết quả nghiên cứu cũng chưa phân
tích sâu sắc, toàn diện những đóng góp của các đơn vị tổ chức biểu diễn Cải lương
ngoài Nhà nước ở Tp.HCM như sân khấu Sen Việt, sân khấu Chí Linh - Vân Hà,
Công ty Green Horizon,... trong việc phát triển khán giả cho sân khấu Cải lương.
Thứ tám, những định hướng nghiên cứu sâu hơn trong tương lai: Trong trường
hợp các giải pháp phát triển khán giả sân khấu Cải lương ở Tp.HCM trong luận án
được thực hiện, NCS mong muốn trong tương lai sẽ thực hiện các công trình nghiên
cứu đánh giá chuyên sâu hơn để kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu thứ năm đã được
đặt ra. Đồng thời, NCS cũng mong muốn có những nghiên cứu sâu hơn về mối
tương tác giữa “Vốn văn hóa”, quan niệm về “văn minh” của từng nhóm công
chúng trong xã hội với hành vi thụ hưởng sân khấu Cải lương.
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PHỤ LỤC 1: BẢNG SỐ LIỆU KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG
PHẦN 1.1: Số liệu khảo sát nhóm khán giả thích Cải lương
Bảng 1: Tỷ lệ phân bố đối tượng khảo sát theo chương trình biểu diễn
Khán giả các suất
diễn có bán vé

Khán giả chương
trình “Rạp sáng đèn
sân khấu hàng tuần”

Khán giả ở vùng ngoại
thành (các chương trình
biểu diễn phục vụ cơ sở)

SL

%

SL

%

SL

%

100

33,2

100

33,2

101

33,6

Tổng

301

Bảng 2: Tỷ lệ đối tượng khảo sát phân theo giới tính
Nữ

Nam
SL
111

%
36,9

SL
179

Tổng

Khác
%
59,4

SL
11

%
3,7

301

Bảng 3: Tỷ lệ đối tượng khảo sát phân theo độ tuổi
Dưới 18

Từ 18-40

Tổng

Trên 40

SL

%

SL

%

SL

%

49

16,3

89

29,7

162

54,0

300

Bảng 4: Tỷ lệ đối tượng khảo sát phân theo nghề nghiệp
Hưu trí

Buôn bán
tự do

HS-SV

Công chức
viên chức

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

78

25,9

82

27,2

35

11,6

42

14,0

Công nhân,
nhân viên
văn phòng
SL
%

SL

%

40

24

8,0

13,3

Khác

Tổng

301

Bảng 5: Tỷ lệ đối tượng khảo sát phân theo trình độ học vấn
Dưới phổ
thông
SL
%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Không
đi học
SL %

78

50

16,7

73

24,4

56

18,8

4

1,3

38

26,1

CĐ

TC

ĐH

Trên ĐH

12,7

Tổng

299

178

Bảng 6: Tỷ lệ thái độ của những người trong gia đình, dòng họ với sân khấu Cải
lương của đối tượng khảo sát
Không biết
SL

%

Không
thích
SL
%

12

4,1

9

3,1

SL

%

SL

%

21

180

62,3

67

23,2

7,3

Thích

Rất thích

Bình
thường
SL %

Tổng

289

Bảng 7: Tỷ lệ thái độ của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đối tượng khảo sát với
sân khấu Cải lương
Không biết

Không
thích
SL
%

SL

%

32

10,8 27

9,1

SL

%

SL

%

55

112

37,7

71

23,9

18,5

Thích

Rất thích

Bình
thường
SL %

Tổng

297

Bảng 8: Tỷ lệ thái độ của hàng xóm đối tượng khảo sát với sân khấu Cải lương
Không biết

Không
thích
SL
%

SL

%

55

18,6 38

12,8

SL

%

SL

%

45

128

43,2

30

10,2

15,2

Thích

Rất thích

Bình
thường
SL %

Tổng

296

Bảng 9: Tỷ lệ quan điểm của đối tượng khảo sát về ý kiến cho rằng đi xem Cải
lương là hành vi tiêu dùng văn hóa ít văn minh
Không ý
kiến
SL
%

Không
đồng ý
SL
%

Rất không
đồng ý
SL %

SL

%

SL

%

9

200

49

32

10,6

11

3,7

3,0

66,4

16,3

Đồng ý

Rất đồng ý

Tổng

301

179

Bảng 10: Tỷ lệ lý do thích sân khấu Cải lương của đối tượng khảo sát
Nghệ sĩ
đẹp

Cách hát,
cách diễn
đặc sắc

Thiết kế sân
khấu, trang
phục đẹp

Nội dung vở
diễn sâu sắc,
nhân văn

Tổng

Khác

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

176

60,1

290

100,0

101

34,8

190

65,5

33

%
11,4 290

Bảng 11: Tỷ lệ mức độ đi xem Cải lương của đối tượng khảo sát
Mỗi năm
01 lần
SL
%

Vài tháng
01 lần
SL
%

Mỗi tháng
01 lần
SL
%

25

241

34

8,3

80,1

11,3

Hàng tuần
SL

%

1

0,3

Tổng

301

Bảng 12: Tỷ lệ mức độ hài lòng của đối tượng khảo sát sau khi xem vở diễn/chương
trình sân khấu Cải lương
Nội dung
đánh giá

Không
hài lòng
SL

%

Rất
không
hài lòng
SL %

Không
ý kiến
SL

%

Hài lòng

SL

%

Rất hài
lòng
SL

Tổng

%

Nội dung vở 98
diễn/chương trình
Khả năng biểu 100
diễn của diễn
viên/nghệ sĩ

32,6 88

29,2 12

4,0 56

18,6 47

15,6 301

34,6 62

21,4 23

8,0 49

17,0 55

19,0 289

Thiết kế sân khấu

18,7 77

27,8 20

6,7 80

26,8 66

20,0 299

Âm thanh sân khấu 23

7,7

6,7

6,0 110 36,7 129 42,9 300

Ánh sáng sân khấu

67

22,2 78

25,9 27

9,0 89

29,6 40

13,3 301

Thái độ phục vụ

4

1,4

0,4

3,4 180 62,1 95

32,7 290

56

20

1

18

10

180

Bảng 13: Tỷ lệ các yếu tố tác động đến quyết định đi xem vở diễn/chương trình Cải
lương của đối tượng khảo sát (Chọn nhiều phương án)
Nội dung đo lường

Kết quả
SL

%

Nội dung vở diễn/chương trình biểu diễn giúp giải tỏa được những
căng thẳng tinh thần cá nhân

297

98,7

Nội dung vở diễn/chương trình biểu diễn giúp công chúng tin vào
những điều tốt đẹp trong cuộc sống
Vở diễn/chương trình biểu diễn chứa đựng những thông điệp để
hướng con người đến giá trị chân – thiện – mỹ

289

96,0

214

69,0

Vở diễn/chương trình biểu diễn giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về
sân khấu Cải lương

199

66,1

Nội dung vở diễn/chương trình biểu diễn phản ánh được thực tế cuộc
sống đương thời

187

62,1

Nhu cầu khác:……..

16

5,3

Bảng 14: Tỷ lệ mức độ đáp ứng kỳ vọng, mong đợi của đối tượng khảo sát sau khi
xem xong một vở diễn/chương trình sân khấu Cải lương
Nội dung
đánh giá

Không
đáp ứng
SL

%

Rất
không
đáp ứng
SL %

Đáp ứng Đáp ứng
tương đối
tốt
tốt
SL %
SL %

Đáp ứng
rất tốt
SL

Tổng

%

Chứa thông điệp 92
chân–thiện–mỹ

31,7 81

27,9 56

19,3 32

11,0 29

10,8 290

Giúp công chúng 78
hiểu sâu sắc hơn
về Cải lương
Phản ánh được 88
thực tế cuộc sống
đương thời

25,9 89

29,6 76

25,2 28

9,3

10,0 301

29,4 91

30,4 57

19,1 43

14,4 20

6,7

Giúp công chúng 78
tin vào những
điều tốt đẹp
trong cuộc sống

26,0 63

21,0 87

29,0 34

11,3 38

12,7 300

30

299

181

Giải tỏa căng 112
thẳng tinh thần

40,4 89

32,1 35

12,6 21

7,6

20

7,3

277

Bảng 15: Tỷ lệ các mong muốn của đối tượng khảo sát với một vở diễn/chương
trình biểu diễn Cải lương
Nội dung mong muốn

SL

%

Tổng

Dài không quá 90 phút

300

99,7

301

Áp dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức biểu diễn

300

99,7

301

Được tổ chức tại một không gian hiện đại, sang trọng

300

99,7

301

Chứa thông điệp chân – thiện – mỹ

299

99,3

301

Có nhiều nghệ sĩ đẹp, nổi tiếng tham gia biểu diễn

297

98,7

301

Thời gian tổ chức chương trình trước 19h30

296

98,3

301

Nhiều phân đoạn, tình tiết hài, vui nhộn

293

97,3

301

Có nhiều câu vọng cổ

279

92,7

301

Phản ánh được thực tế cuộc sống đương thời

217

72,1

301

Giúp con người tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống

211

70,1

301

Giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về sân khấu Cải lương

193

64,1

301

Nhịp điệu, tiết tấu câu chuyện nhanh hơn

127

42,2

301

Xen nhiều loại hình nghệ thuật khác trong chương trình

110

36,5

301

182

Phần 1.2: Số liệu khảo sát nhóm công chúng không thích Cải lương
Bảng 16: Tỷ lệ đối tượng khảo sát phân theo nghề nghiệp
Học sinh
sinh viên

Giảng viên
giáo viên

Công chức,
viên chức, công nhân,
nhân viên văn phòng

Tổng

SL

%

SL

%

SL

%

150

64,1

34

14,5

50

21,4

234

Bảng 17: Tỷ lệ đối tượng khảo sát phân theo giới tính
Nữ

Nam

Tổng

Khác

SL

%

SL

%

SL

%

99

42,3

116

49,6

19

8,1

234

Bảng 18: Tỷ lệ đối tượng khảo sát phân theo độ tuổi
Dưới 18

Từ 18-40

Tổng

Trên 40

SL

%

SL

%

SL

%

27

11,6

165

70,8

41

17,6

233

Bảng 19: Tỷ lệ đối tượng kháo sát phân theo trình độ học vấn
Dưới phổ
thông
SL
%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Không
đi học
SL %

39

78

33,6

51

22,0

46

19,7

7

3,2

11

16,8

CĐ

TC

ĐH

Trên ĐH

4,7

Bảng 20: Tỷ lệ mức độ hiểu biết của đối tượng khảo sát về sân khấu Cải lương
Không biết gì

Biết sơ sơ

Biết rõ

Biết rất rõ

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

0,4

218

94,4

7

3,0

5

2,2

Tổng

231

Tổng

232

183

Bảng 21: Tỷ lệ mức độ từng xem/nghe Cải lương của đối tượng khảo sát
Chưa bao giờ

Rất hiếm khi

Hiếm khi

Thỉnh thoảng

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

0,4

4

1,7

204

88,8

21

9,1

Tổng

230

Bảng 22: Tỷ lệ lý do không thích Cải lương của đối tượng khảo sát (Chọn nhiều đáp án)
Lý do

SL

%

Tổng

Cách diễn, cách ca không hấp dẫn

223

100,0

223

Nhịp điệu, tình tiết dài dòng, lê thê, chậm chạp

219

98,2

223

Không hiểu sân khấu Cải lương có gì đặc sắc

190

85,2

223

Thời lượng mỗi suất diễn quá dài

179

80,3

223

Vì những người xung quanh mình không thích

123

55,2

223

Lý do khác

113

50,7

223

Nội dung vở diễn xa rời thực tế

19

8,5

223

Bảng 23: Tỷ lệ thái độ với sân khấu Cải lương của những thành viên trong gia đình,
dòng họ của đối tượng khảo sát
Không biết

Không
thích
SL
%

SL

%

44

19,0 104

45,0

SL

%

SL

%

25

32

13,8

26

11,4

10,8

Thích

Rất thích

Bình
thường
SL %

Tổng

231

184

Bảng 24: Tỷ lệ thái độ với sân khấu Cải lương của bạn bè, đồng nghiệp của đối
tượng khảo sát
Không biết

Không
thích

SL

%

SL

59

25,2 84

Bình
thường

Rất thích

Thích

%

SL

%

SL

%

SL

%

35,9

39

16,7

29

12,4

23

9,8

Tổng

234

Bảng 25: Tỷ lệ thái độ với sân khấu Cải lương của hàng xóm đối tượng khảo sát
Không biết

Không
thích

SL

%

SL

55

24,0 91

Bình
thường

Rất thích

Thích

%

SL

%

SL

%

SL

%

39,7

32

14,0

32

14,0

19

8,3

Tổng

229

Bảng 26: Tỷ lệ các quan điểm của đối tượng khảo sát về quan điểm đi xem Cải
lương là hành vi tiêu dùng văn hóa ít văn minh
Không ý
kiến
SL
%
39

Không
đồng ý
SL
%

17,8 52

23,7

Rất không
đồng ý
SL %

SL

%

SL

%

38

69

31,5

21

9,7

17,3

Đồng ý

Rất đồng ý

Tổng

219

PHẦN 1.3: Số liệu khảo sát nhóm viên chức Nhà hát CL THT
Bảng 27: Tỷ lệ mức độ đáp ứng nhu cầu cuộc sống của bản thân/gia đình viên chức
Nhà hát CL THT so với thu nhập từ lương và phụ cấp
Đáp ứng
rất tốt
SL
%
0

0,0

Đáp ứng tốt
SL

%

Đáp ứng
vừa đủ
SL
%

1

1,5

11

16,9

Thiếu thốn
SL

%

50

77,0

Rất thiếu
thốn
SL
%
3

4,6

Tổng

65

185

Bảng 28: Tỷ lệ viên chức Nhà hát CL THT đi làm thêm ngoài công việc chính tại
Nhà hát
Có đi làm thêm

Không đi làm thêm

SL

%

SL

%

63

96,9

02

3,1

Tổng

65

PHẦN 1.4: Số liệu khảo sát nhóm sinh viên Đại học Văn hóa Tp.HCM đánh
giá website của Nhà hát CL THT
Bảng 29: Tỷ lệ mức độ đánh giá chất lượng website của Nhà hát CL THT của sinh
viên trường Đại học Văn hóa Tp.HCM
Rất tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Tổng

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

00

0,0

1

1,9

3

5,7

21

39,6

28

52,8

53

PHẦN 1.5: Số liệu khảo sát nhóm học sinh khảo sát chương trình “Sân khấu
học đường”, “Sân khấu thiếu nhi”
Bảng 30: Tỷ lệ mức độ yêu thích của học sinh về chương trình “Sân khấu học
đường” mà các em đã tham dự
Rất thích
%
SL
23,4

18

Tương đối thích
%
SL
25

Không quan tâm Tổng
%
SL

Không thích
%
SL

32,2

12,2

9

32,2

25

77

Bảng 31: Tỷ lệ mức độ yêu thích của thiếu nhi về chương trình “Sân khấu thiếu nhi”
mà các em đã tham dự
Rất thích

Tương đối thích

Không thích

Không quan tâm

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

17

30,4

21

37,5

4

7,1

14

25,0

Tổng

56

186

PHẦN 1.6: Số liệu khảo sát thái độ với sân khấu Cải lương của sinh viên
Bảng 32: Tỷ lệ sinh viên các khối học
Sinh viên khối khoa học xã hội

Sinh viên khối khoa học tự nhiên

SL

%

SL

%

236

68,4

109

31,6

Tổng

345

Bảng 33: Tỷ lệ sinh viên theo năm học
Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Tổng

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

61

17,7

69

20,0

101

29,3

114

33,0

345

Bảng 34: Tỷ lệ mức độ hiểu biết của sinh viên về sân khấu Cải lương
Không biết gì

Biết sơ sơ

Biết rõ

Biết rất rõ

Tổng

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

15

4,3

67

19,4

161

46,7

102

29,6

345

Bảng 35: Tỷ lệ thái độ của sinh viên về sân khấu Cải lương
Không thích

Bình thường

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

42

12,3

132

38,7

78

22,9

89

26,1

Thích

Rất thích

Tổng

341

187

Bảng 36: Tỷ lệ thái độ của sinh viên khi có cơ hội thưởng thức một chương trình
sân khấu Cải lương
Không
quan tâm

Sẽ thưởng thức nếu việc đó
không ảnh hưởng đến những
việc quan trọng khác

Sẽ cố gắng thu xếp
công việc để
thưởng thức

Tổng

SL

%

SL

%

SL

%

41

12,0

210

61,6

90

26,4

341

PHẦN 1.7: Các số liệu thống kê liên quan đến luận án
Bảng 37: Thống kê tài chính của Nhà hát CL THT
Nguồn thu tài chính

2015

2017

2018

2019

2020

Ngân sách nhà nước (tỷ đồng)

5,865 5,838 6,047

7,793

6,5

20,187

2016

Thu từ hoạt động biểu diễn 1,482
(dạng hợp đồng) (triệu đồng)
Doanh thu từ bán vé

3,25

1,5

697,3

1,533

150

0

0

0

0

0

9,943

8,1

21,12

0

Tổng (tỷ đồng)

8,028 9,758 8,247

Bảng 38: Thống kê vở diễn dựng, sáng tác mới của Nhà hát CL THT
Các thông số thống kê

2020 Tổng

2015

2016

2017

2018

2019

Số kịch bản sáng tác mới

3

3

00

00

2

2

10

Số vở dựng lại, dựng mới

3

4

4

6

6

1

24

Bảng 39: Thống kê lượt khán giả mua vé ở một số suất diễn của một số các đơn vị
tổ chức biểu diễn Cải lương
Thông số thống kê

2015

2016

1. Đơn vị nghiên cứu chính: Nhà hát CL THT
(Rạp Hưng Đạo có tổng số 454 ghế)
Số suất diễn tại Rạp

2017

2018

2019

2020

3

2

1

1

188

Lượt khán giả trung bình/suất

Chưa thực

170

180

212

200

Số vé bán được trung bình/suất

hiện nghiên

20

15

19

10

% trung bình người mua vé/suất

cứu

11,8

8,3

9,0

10,0

% trung bình/năm: 9,8
% lấp đầy khán phòng/suất

37,4

39,6

46,7

44,1

% trung bình/năm: 42,0
2. Đơn vị so sánh 1: Sân khấu Chí Linh – Vân Hà
Số suất diễn (Tại rạp Hưng Đạo)

3

4

3

2

Lượt khán giả trung bình/suất

Chưa thực

390

385

411

401

Số vé bán được trung bình/suất

hiện nghiên

370

360

380

389

% trung bình người mua vé/suất

cứu

94,9

93,5

92,5

97,0

% trung bình/năm: 94,5
% lấp đầy khán phòng/suất

86,7

84,8

90,5

88,3

% trung bình/năm: 87,6
3. Đơn vị so sánh 2: Sân khấu Sen Việt
(Sân khấu cũ: 270 ghế, sân khấu mới: 100 ghế)
Số suất diễn

2

2

2

4

(Tại Sân khấu Sen Việt)

Chưa thực

Lượt khán giả trung bình/suất

hiện nghiên

168

171

190

85

Số vé bán được trung bình/suất

cứu

160

161

172

80

95,2

94,2

90,5

80,0

% trung bình người mua vé/suất

% trung bình/năm: 90,0
% lấp đầy khán phòng/suất

62,2

63,3

70,4

85,0

% trung bình/năm: 70,2
[Nguồn: NCS tự thu thập trực tiếp tại hiện trường nghiên cứu]
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Bảng 40: Thống kê suất diễn phục vụ cơ sở của Nhà hát CL THT
Thông số thống kê

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Thông số thu thập từ các Báo cáo hoạt động năm của Nhà hát
Số suất diễn

Số
liệu
Tổng lượt khán giả
48.000 25.600 13.800 8.000 11.100
không
Số khán giả trung bình/suất 1.116,3 556,5
394,3 347,8 300,0 đáng
tin
Tỷ lệ % qua các năm
100,0
49,9
35,3
31,2
26,9
cậy
Tỷ lệ giảm trung bình: 20,9%/năm
43

46

35

23

37

2. Thông số được thống kê trực tiếp từ hiện trường của NCS
Số suất diễn
Lượt khán giả
trung bình/suất
Tỷ lệ % qua các năm

4

3

4

2

89

77

80

56

100,0

86,5

89,9

62,9

Chưa thực hiện
nghiên cứu

Tỷ lệ giảm trung bình: 10%/năm
% lấp đầy sân khấu/suất

25,0

30,0

25,0

20,0

Bảng 41: Thống kê suất diễn theo Kế hoạch “Rạp sáng đèn sân khấu hàng tuần”
Thông số thống kê

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Thông số thu thập từ các Báo cáo hoạt động năm của Nhà hát
Số suất diễn

Nhà hát chưa

30

24

37

18

thực hiện

3.000

3.920

11.500

13.500

Số khán giả trung bình/suất chương trình

100,0

163,3

310,8

750

% lấp đầy khán phòng/suất

22,0

36,0

68,5

165,2

Tổng lượt khán giả

này

2. Thông số được thống kê từ các suất mà NCS trực tiếp quan sát tham dự
Số suất diễn

Chưa thực

3

3

4

5

Số khán giả trung bình/suất

hiện nghiên

128

209

254

312

cứu

28,2

46,0

55,9

68,7

% lấp đầy sân khấu/suất
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Bảng 42: Thống kê các đề án, chương trình, kế hoạch do nhóm nhân lực lãnh đạo,
quản lý, điều hành của Nhà hát CL THT đề xuất, thực hiện
Năm

2015

Các đề án, chương trình, kế hoạch
Ghi chú
do Nhà hát đề xuất, thực hiện
Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, đào Hoạt động này, Nhà hát vẫn
tạo, phát triển nguồn nhân lực của Nhà hát tiếp tục thực hiện.
theo hướng giảm về số lượng, tăng về chất
lượng chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt chú
trọng lực lượng sáng tạo nghệ thuật.
Xây dựng kế hoạch tiếp quản và vận hành
Nhà hát CL THT mới để đảm bảo phát huy
hết chức năng, nhiệm vụ và tiềm năng phát
triển của cơ sở này.

Năm 2016, lãnh đạo Nhà hát
tiếp quản cơ sở mới được xây
dựng, nhưng cơ sở này chỉ
mới sử dụng được những hạn
mục cho công tác hành chính
tổng hợp.

Huy động các nguồn lực để sáng tác kịch Hoạt động này được thực hiện
bản, dàn dựng những vở diễn mới phục vụ thường xuyên hàng năm.
công chúng.
2016

Tiếp tục thực hiện các chương trình, hoạt
động đã lên kế hoạch trong năm 2015.
Huy động các nguồn lực để dựng lại những Tính đến tháng 12/2020, Nhà
vở Cải lương kinh điển trước kia.
hát đã dựng lại được 06 vở
Cải lương nổi tiếng trước kia.
Đề án: Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Đề án này đã được tái đề nghị
Cải lương
nhiều lần, nhưng đến tháng
12/2020 vẫn chưa được duyệt.
Đề án: Sân khấu du lịch

Đề án không được phê duyệt.

Đề án: Sân khấu học đường

Chỉ dừng lại ở mức ý tưởng.

Kế hoạch hoạt động cho Rạp Hưng Đạo

Đến tháng 5/2017, Rạp Hưng
Đạo mới chính thức được bàn
giao và khai thác.

Kế hoạch phối hợp với các đơn vị xã hội
hóa sân khấu Cải lương tổ chức biểu diễn
tại Rạp Hưng Đạo.
Tái khởi động thực hiện Đề án Đào tạo diễn Đề án này được xây dựng và
viên Cải lương theo phương thức truyền nghề. thực hiện từ trước năm 2015.
Kế hoạch mở lớp tập huấn đạo diễn Cải Kế hoạch này đến tháng
lương.
12/2020 vẫn chưa thực hiện.
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2017

Tiếp tục thực hiện các hoạt động đã lên kế
hoạch trong năm 2016.
Tổ chức, tham gia các hội thi, hội diễn, liên Để tìm kiếm, bổ sung nguồn
hoan sân khấu Cải lương.
nghệ sĩ tài năng cho Nhà hát.

2018

2019

Tiếp tục thực hiện các chương trình, hoạt
động đã lên kế hoạch trong năm 2017.
Kế hoạch “Rạp sáng đèn sân khấu hàng
tuần”
Tiếp tục thực hiện các chương trình, hoạt
động đã lên kế hoạch trong năm 2018.
Đề xuất tổ chức giải Trần Hữu Trang ở cấp Trước đây, giải thưởng này
độ quốc gia.
chỉ ở cấp Thành phố.
Đề xuất kế hoạch xây dựng nguồn lực
truyền thông marketing của Nhà hát.
Đề xuất đặt tác giả viết kịch bản mới phù Hiện nay, đề xuất này chưa
hợp với khán giả là học sinh, sinh viên, được phê duyệt.
khách du lịch trong và ngoài nước.
Kết hợp với đối tác tổ chức liveshow, Đến tháng 12/2020, kế hoạch
gameshow, chuyên đề sân khấu Cải lương này chưa thực hiện được.

2020

Tiếp tục thực hiện các chương trình, hoạt
động đã lên kế hoạch trong năm 2019.
Hoàn thành kế hoạch xây dựng nguồn lực Nhà hát lập được: website,
truyền thông marketing cho Nhà hát.
kênh fanpage, Youtube riêng.
Tổ chức thành công cuộc thi “Tài năng Đây là lần đầu tiên, giải
Diễn viên Sân khấu Cải lương Trần Hữu thưởng này được tổ chức ở
Trang” ở cấp độ quốc gia
cấp độ quốc gia.
Tổ chức biểu diễn phục vụ thiếu nhi
Theo Kế hoạch chung của Sở
Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình Văn hóa và Thể thao Tp.Hồ
Chí Minh.
Sân khấu Du lịch
[Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo hoạt động của Nhà hát
các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020]
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PHỤ LỤC 2
BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU, PHỎNG VẤN NHANH
Danh sách phỏng vấn (Đã được mã hóa tên)
Tên được mã hóa

Nghề nghiệp

Trang

1.

MS1

Giảng viên

195

2.

MS2

Giảng viên

200

3.

MS3

Giảng viên

203

4.

MS4

Giảng viên

208

5.

MS5

Viên chức nhà hát

210

6.

MS6

Hưu trí

214

7.

MS7

Viên chức nhà hát

215

8.

MS8

Tác giả, đạo diễn

217

9.

MS9

Đạo diễn

218

10.

MS10

Tác giả Cải lương

218

11.

MS11

Tác giả, đạo diễn

219

12.

MS12

Viên chức nhà hát

221

13.

MS13

Viên chức nhà hát

222

14.

MS14

Viên chức nhà hát

224

15.

MS15

Sinh viên

225

STT
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16.

MS16

Sinh viên

227

17.

MS17

Sinh viên

229

18.

MS18

Phóng viên

231

19.

MS19

Sinh viên

234

20.

MS20

Sinh viên

237

21.

MS21

Phóng viên

239

22.

MS22

Sinh viên

241

23.

MS23

Sinh viên

243

24.

MS24

Sinh viên

245

25.

MS25

Sinh viên

247

26.

MS26

Công nhân viên

249

27.

MS27

Sinh viên

251

28.

MS28

Công chức

254

29.

MS29

Tổ chức sự kiện

257

30.

MS30

Sinh viên

259

31.

MS31

Nội trợ

260

32.

MS32

Viên chức

261

33.

MS33

Sinh viên

263

34.

MS34

Sinh viên

265
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35.

MS35

Nhân viên văn phòng

266

36.

MS36

Nhân viên Marketing

272

37.

MS37

Nhân viên kinh doanh

273

38.

MS38

Nhân viên hành chính

275

39.

MS39

Nhân viên văn phòng

276

40.

MS40

Nhân viên Marketing

278

41.

MS41

Sinh viên

280

42.

MS42

Viên chức nhà hát

281

43.

MS43

Viên chức nhà hát

281

44.

MS44

Kinh doanh du lịch

282

45.

MS45

Giáo viên

282
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I. BIÊN BẢN PHỎNG VẤN NHÓM CHUYÊN GIA
1. MS1, lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa Nghệ thuật học & Dân tộc học
Câu 1: Ông đánh giá như thế nào về những khủng hoảng của sân khấu Cải lương ở
Tp.HCM trong những năm gần đây?
Thực ra như có người đã nói Cải lương đã và đang có “bước lùi mang tính
chiến lược” không phải chỉ ở giai đoạn hiện nay. Trước đây, nghệ thuật Cải lương
sau giai đoạn của Phùng Há đã thật sự lâm vào khủng hoảng, sau đó hồi phục được
là nhờ vào tài năng của các diễn viên nổi tiếng như Thanh Nga, rồi Thành Được,
Bạch Tuyết... Nhưng đến hiện nay, với nhiều ý kiến đánh giá rất khác nhau, nhìn
chung người ta cho rằng Cải lương đã và đang “xuống cấp”, có người còn cho rằng
Cải lương “sắp chết” hoặc nhẹ nhàng hơn: “Sân khấu Cải lương đang trong giai
đoạn gặp nhiều khó khăn, thậm chí bế tắt”... Điều đó dựa trên tình hình khách quan
cụ thể là so với những giai đoạn thịnh đạt trước kia, sân khấu Cải lương hiện nay cả
về số lượng lẫn chất lượng hoạt động đều có sự hạn chế rõ ràng. Cải lương nhất là
Cải lương chuyên nghiệp đang có những bước lùi. Tuy nhiên, chúng ta phải khẳng
định rằng Cải lương có lùi nhưng không chết vì nó vẫn sống với các phong trào
trong quần chúng. Công chúng không hẳn đã quay lưng với Cải lương. Hiện nay,
phong trào Đờn ca Tài tử và Cải lương ở vùng nông thôn của các địa phương vẫn
phát triển. Về nguyên lý, cái gì từ trong nhân dân, trong quần chúng mà ra, quần
chúng nuôi dưỡng nó thì người ta không để nó chết bao giờ. Nói cách khác, cái gì
sống trong phong trào quần chúng mà ra, làm đẹp cho công chúng, đẹp cho dân tộc
thì ắt hẳn nó sẽ sống mãi theo thời gian theo một cách nào đó…
Câu 2: Theo ông, vì sao sân khấu Cải lương ở Tp.HCM lại khủng hoảng sâu sắc,
nhất là sự suy giảm khán giả trong nhiều năm qua?
Nhìn trên tổng thể, giai đoạn từ 1990 cho đến nay là một bước lùi rõ nét nhất
của Sân khấu Cải lương. Nguyên nhân chính có thể thấy là do cơ chế thị trường
trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và xu thế hội nhập quốc tế
với cái mà người ta gọi là “thời đại kỹ thuật số”… ngày càng mở rộng đã mở ra
nhiều cơ hội mới cho phép VH - NT có một tầm hoạt động rộng lớn hơn nhưng
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cũng đặt ra nhiều thử thách gay gắt mà Cải lương trong tình hình đó vì nhiều lý do
lại thu mình vào trong vỏ ốc bão hòa và thật sự lúng túng, chưa tìm được lối ra! Một
trong những hạn chế, “bế tắt” của Cải lương đó là hoạt động sáng tác tuồng tích Cải
lương! Một sự “lúng túng” khác đó là sự bùng phát về loại hình “Video Cải lương”.
Chính sự ra đời của loại hình Cải lương thứ phát này hình như đã tạo nên khủng
hoảng mà có nghệ sĩ nói đó là nguyên nhân căn bệnh “làm biếng” của diễn viên Cải
lương kéo dài cho đến tận bây giờ (!?).
Một nguyên nhân sâu xa người ta cho rằng do đời sống xã hội thay đổi, thị
hiếu thẩm mỹ quần chúng thay đổi theo tiết tấu công nghiệp, trong khi ngôn ngữ
đặc trưng của Cải lương mang tính chất tự sự trữ tình, thậm chí mang phong cách
“rề rà” là chính vì vậy đó có thể là một mâu thuẫn đưa đến hạn chế của bản thân
loại hình (?!)... Tuy nhiên, nhìn một cách đồng bộ, toàn diện nhất, nguyên nhân vấn
đề vẫn là những gì liên quan tập thể nghệ nhân - nghệ sĩ với tư cách là những chủ
thể sáng tạo của nhiều loại hình nghệ thuật thuộc nhiều khâu sáng tạo khác nhau
cùng góp phần tạo ra sân khấu Cải lương như: Nghệ thuật viết kịch bản (văn học
sân khấu Cải lương), nghệ thuật dàn dựng (đạo diễn Cải lương), NTBD (nghệ sĩ diễn viên Cải lương), nghệ thuật tạo hình (mỹ thuật sân khấu Cải lương), nghệ thuật
sáng tác nhạc và diễn tấu nhạc cụ (âm nhạc Cải lương).
Câu 3: Ông đánh giá như thế nào về chủ trương, chính sách của Đảng bộ và UBND
Tp.HCM đối với vấn đề bảo tồn, phát huy, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền
thống, trong đó có Cải lương?
Đã có chủ trương về việc xây dựng đề án nhằm “nâng cấp” Cải lương...;
Thành phố cũng đã triển khai kế hoạch xúc tiến xây dựng lại Rạp Hưng Đạo thành
nhà hát Cải lương có quy mô lớn… Ngoài ra, Bộ VH, TT & DL, Sở VH & TT
TP.HCM, Hội Sân khấu TP.HCM… đã triển khai một số hoạt động nghiên cứu,
nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về đề tài Cải lương… Nhận định chung là thời gian
qua, cơ quan quản lý nhà nước ở TP.HCM đã quản lý hoạt động nghệ thuật trong
một cơ chế hết sức “thoáng mở”, nhưng Nhà nước chưa sử dụng đầy đủ các công cụ
thể chế, chính sách: tài chính… để phát huy vai trò của Quản lý nhà nước. Dấu hiệu
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rõ rệt nhất là hầu như không có một văn bản pháp qui nào được ban hành dành riêng
cho việc quản lý hoạt động Cải lương trong thời gian qua, cũng chưa thấy có một
chính sách cụ thể đối với hoạt động nghệ thuật Cải lương – kể cả chính sách khuyến
khích mặt tích cực lẫn chính sách hạn chế mặt tiêu cực nhằm hướng hoạt động nghệ
thuật Cải lương đi đúng định hướng xây dựng nền nghệ thuật dân tộc - hiện đại.
Câu 4: Ông đánh giá như thế nào về vấn đề đào tạo, phát triển khán giả tương lai
của sân khấu Cải lương ở Tp.HCM trong những năm qua?
Đào tạo nhạc, họa trong trường phổ thông còn chưa thật tốt huống hồ gì đào
tạo về Cải lương!? Tất nhiên đây là vấn đề lớn, không có công chúng nghệ thuật thì
nghệ thuật khó mà phát triển về lâu dài. Thực chất vấn đề đó là nâng cao trình độ
nhận thức văn hóa và thị hiếu thẩm mỹ liên quan sân khấu Cải lương của công
chúng, đặc biệt là lớp trẻ thông qua giáo dục nhà trường (qua dạy và học trong
trường), giáo dục xã hội (qua các phương tiện thông tin đại chúng, các sinh hoạt nhà
văn hóa, trung tâm văn hóa…). Đây là những tồn tại lớn còn nhiều việc phải làm…
Câu 5: Ông đánh giá như thế nào về nhu cầu, thị hiếu của công chúng Thành phố
hiện nay với đối với sân khấu Cải lương?
Từ cuộc điều tra xã hội học phục vụ đề tài “Điều tra, phát huy nghệ thuật
truyền thống Tp.HCM: Sân khấu Cải lương” với 1.000 phiếu trên 03 nhóm đối
tượng: Công chúng thường xem Cải lương nhưng không đến sân khấu, công chúng
thường xem Cải lương tại các sân khấu, công chúng là sinh viên đang theo học tại
các trường cao đẳng, đại học tại Tp.HCM. Kết quả cho thấy vẫn còn một lượng
khán giả yêu Cải lương, tần suất đi xem Cải lương mỗi tháng 1 – 2 lần chiếm tỉ lệ
35,5%, gần như xem hàng tuần tỉ lệ 7,8 % và không bỏ sót buổi nào tỉ lệ 2,7%.
Khán giả hiện nay đi xem Cải lương vì nhiều lý do khác nhau: có khá nhiều người
xem Cải lương vì mục đích giải trí (chiếm hƠn 50%) và họ biết thông tin về lịch
diễn, vở diễn thông qua bạn bè hoặc người thân, những người tặng vé mời. Kế đến,
chỉ có 30% khán giả đi xem Cải lương vì quan tâm đến nội dung vở diễn, số còn lại
xem vì có diễn viên nổi tiếng, yêu thích và lý do xem vì hình thức vở diễn, xem cho
biết không đáng kể. Về thể loại và nội dung các vở Cải lương, có 414 ý kiến cho
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rằng hơi thích những tuồng thuộc thể loại tâm lý xã hội, 344 ý kiến thích tuồng cổ,
201 ý kiến thích thể loại hương xa, và 90 ý kiến thích tuồng lịch sử... Nhìn chung,
thị hiếu của khán giả hiện nay là những vở Cải lương thuộc thể loại tâm lý xã hội
lẫn tuồng cổ với những đề tài về xã hội hiện đại (có tính hài, nói lên các vấn nạn xã
hội, đạo làm người…) và những nội dung về lịch sử dân tộc...
Câu 6: Ông đánh giá như thế nào về công tác đào tạo đội ngũ diễn viên, đạo diễn,
tác giả Cải lương ở Thành phố hiện nay?
Chắc chắn vấn đề đào tạo nghề nghiệp bài bản đối với Cải lương hiện nay có ý
nghĩa cực kỳ quan trọng. Trên thực tế, việc ấy đang còn bỏ ngõ, từ diễn viên cho
đến tác giả, nhạc sĩ… Như đã xác định, Cải lương muốn phát triển cần phải có được
một lực lượng sáng tác, biểu diễn vừa có “nghề” ở đỉnh cao vừa có tri thức, có học
thức vững chắc. Đối với lớp nghệ sĩ ngày trước, người ta diễn, người ta hát theo cái
năng khiếu bẩm sinh rồi sau đó được truyền nghề từ các bậc đàn anh cho đàn em,
cha truyền lại cho con, tuy có hạn chế nào đó nhưng mặt tích cực là họ được học từ
trong thực tế… Lớp diễn viên sau này có trường lớp đào tạo, sau khi ra trường rồi
lại được học trong thực tế, chỉ có trường lớp không thì chưa đủ. Hiện nay có một
hiện tượng lệch lạc là sự “bắt chước” trong biểu diễn Cải lương đưa đến tình trạng
“na ná” giống nhau giữa các nghệ sĩ bây giờ... Trong các yếu tố cần đào tạo nghệ sĩ
Cải lương căn bản vẫn là “lòng yêu nghề”, sau đó sẽ tiếp tục được lớn lên bởi khán
giả, bởi chính thị trường biểu diễn nghệ thuật nhưng làm sao không bị thị trường
chi phối, tác động bởi đồng tiền để chủ yếu chạy theo thị hiếu thấp kém!...
Tuy nhiên khi đề cập đến vấn đề đào tạo xây dựng đội ngũ diễn viên cũng như
các soạn giả, đạo diễn Cải lương… thì có một thực tế là các trường được yêu cầu
đào tạo theo nhu cầu xã hội, nếu có thông báo tuyển sinh thì cũng không thấy mấy
ai có nhu cầu vào học ngành nầy, và vì vậy hầu như chúng ta đã bị gián đoạn quá
lâu việc đào tạo ấy. Vậy thì để giải bài toán khó như thế, thiết nghĩ chúng ta cần có
hẳn một công trình nghiên cứu nghiêm túc về hệ thống chính sách để phát triển Cải
lương, từ việc xác lập vị trí nghề nghiệp trong xã hội, chính sách nhuận bút thỏa
đáng cho soạn giả, chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho lao động nghệ thuật của đạo
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diễn… Quả thực đây là bài toán khó mặc dù nó liên quan một việc rất “cần có” để
góp phần vực dậy Cải lương.
Câu 7: Theo ông, cần có những giải pháp nào để giải quyết những khủng hoảng của
sân khấu Cải lương, nhất là khủng hoảng khán giả ở Tp.HCM hiện nay?
Phát triển Cải lương dù theo hướng phục hồi, nâng cấp hay bảo tồn là chính
chứ không phải phát triển theo hướng có thể lôi kéo khán giả tới rạp đông đảo như
trước đây thì đều cần phải xác định rõ đây là việc lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với
chiến lược phát triển văn hóa quốc gia trong thời gian tới. Nhìn chung, sự phát triển
của Cải lương qua thực tế cho thấy đó là phải không ngừng “cải cách, thích nghi”
nhưng phải luôn xử lý tốt mối quan hệ giữa giữ gìn truyền thống phải phù hợp với
yêu cầu cuộc sống hiện đại và trong khi cách tân phải luôn giữ vững những yếu tố
truyền thống mang nét đặc trưng của “Cải lương”.
Hơn bất cứ vấn đề nào khác, việc tập hợp, tổ chức xây dựng lực lượng tham
gia trong các lĩnh vực hoạt động Cải lương hiện vẫn là vấn đề hết sức bức xúc, nhất
là về các chính sách cụ thể. Vì vậy, Nhà nước cần ban hành một hệ thống chính
sách hướng vào việc xây dựng lại đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân Cải lương (bao gồm
diễn viên, soạn giả, đạo diễn, nhạc sĩ, nhạc công…), tạo điều kiện cho những người
thực sự yêu nghề, “sống chết” với nghề Cải lương cùng nhau góp sức đưa Cải lương
– một bộ môn nghệ thuật truyền thống – vượt qua mọi thử thách để tiến tới phát
triển bền vững hơn ít nhất với tư cách là một vốn di sản văn hóa quan trọng của dân
tộc trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và toàn cầu hóa hiện nay…
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2. MS2, lĩnh vực nghiên cứu: văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống
Câu 1: Bà đánh giá như thế nào về những khủng hoảng của sân khấu Cải lương ở
Tp.HCM trong những năm gần đây?
Tôi nghĩ không nên dùng từ “Khủng hoảng” vì nó chưa hợp lý. Cải lương từng
là một loại hình sân khấu giữ vị trí độc tôn trong một giai đoạn vì tồn tại song song
cùng với sự ra đời trong giai đoạn có chữ quốc ngữ, ngành in bắt đầu phát triển tạo
điều kiện cho các đoàn hát in ấn, đăng các thông tin về vở diễn phổ biến đến công
chúng. Cải lương đã nỗ lực thích ứng, phản ánh được nhiều góc cạnh của cuộc
sống, xã hội. Nhưng theo thời gian, Cải lương đã từ từ đi xuống và ngày một nhanh
hơn do không cạnh tranh lại các loại hình giải trí ngày một đa dạng.
Câu 2: Theo bà, vì sao sân khấu Cải lương ở Tp.HCM lại khủng hoảng sâu sắc,
nhất là sự suy giảm khán giả trong nhiều năm qua?
Vì Cải lương đã không đáp ứng được nhu cầu thị hiếu giải trí của công chúng
trong một xã hội nhiều biến động. Sự đổi mới, sáng tạo trong các vở diễn đã làm
mất đi nguồn gốc căn bản của Cải lương. Đồng thời, khán giả có nhiều sự lựa chọn
về các hình thức giải trí phù hợp với sở thích.
Câu 3: Bà đánh giá như thế nào về chủ trương, chính sách của Đảng bộ và UBND
Tp.HCM đối với vấn đề bảo tồn, phát huy, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền
thống, trong đó có Cải lương?
Đảng và chính quyền rất quan tâm thường xuyên mở các cuộc Hội thảo về Cải
lương và mời các chuyên gia nghiên cứu, các nghệ sĩ tham gia góp ý nhằm bảo tồn
và phát huy Cải lương. Tuy nhiên, bộ phận soạn thảo chính sách cần xem lại khái
niệm bảo tồn, phát huy, phát triển nghệ thuật Cải lương vì loại hình này có những
nét riêng, đặc thù riêng.
Câu 4: Bà đánh giá như thế nào về vấn đề đào tạo, phát triển khán giả tương lai của
sân khấu Cải lương ở Tp.HCM trong những năm qua?
Cải lương là loại hình nghệ thuật tổng hợp gồm mỹ thuật, âm nhạc, hội họa,
phục trang, hóa trang, kiến trúc… Vì vậy, nhà chức trách và các đơn vị liên quan
phải phối hợp thực hiện những chương trình sân khấu học đường ở mọi cấp học.
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Đây là giải pháp cần được thực hiện nghiêm túc, lâu dài để công chúng trẻ lại đến
với Cải lương. Mỗi bậc học cần có lộ trình cho học sinh tiếp cận phù hợp bằng cách
lồng ghép vào các môn học. Ví dụ môn âm nhạc có thể cho học sinh nghe, học các
bài dân ca nhạc cổ. Đối với môn mỹ thuật cho học sinh vẽ sân khấu Cải lương,…
Với cách thức lồng ghép vào các môn học tại trường học sẽ giúp cho khán giả tương
lai hiểu và hình thành đam mê Cải lương. Vì vậy, chương trình giáo dục cần được
điểu chỉnh cho phù hợp là một vấn đề rất cần thiết để phát triển khán giả. Đồng thời,
Cải lương cần phải cho khán giả nhập cuộc, tham gia cùng thưởng thức, sáng tạo
(đặc biệt là công chúng trẻ). Thế nhưng trong nhiều năm, Thành phố, hay nói cụ thể
hơn là Nhà hát CL THT đã không làm gì nhiều trong việc nâng cao hiểu biết về Cải
lương cho công chúng Cải lương. Chương trình “sân khấu học đường” vẫn được tổ
chức theo phương thức như hiện nay thì sẽ khó mang lại kết quả như mong muốn.
Câu 5: Bà đánh giá như thế nào về nhu cầu, thị hiếu của công chúng Thành phố
hiện nay với đối với sân khấu Cải lương?
Hiện nay, khán giả có quan điểm, tư tưởng, nhu cầu, thị hiếu nhìn nhận về văn
nghệ khác nên sự suy giảm khán giả là tất yếu. Công chúng đã có nhiều thay đổi về
sở thích giải trí không còn yêu thích Cải lương, phần lớn khán giả cảm nhận xem
Cải lương là “quê”.
Câu 6: Bà đánh giá như thế nào về công tác đào tạo đội ngũ diễn viên, đạo diễn, tác
giả Cải lương ở Thành phố hiện nay?
Về đào tạo diễn viên Cải lương: Diễn viên Cải lương cần phải giỏi về vấn đề
diễn xuất, vũ đạo, múa hiện đại, hát (cổ nhạc, tân nhạc). Diễn viên phải học ý tưởng
sáng tạo trong nghệ thuật, NTBD truyền thống, kỹ thuật biểu diễn của kịch hát
phương Tây. Diễn viên phải được đào tạo để trở thành một diễn viên đa năng. Vì
vậy, các cơ sở giáo dục, đào tạo diễn viên cần được tinh lọc đầu vào. Về đào tạo
đạo diễn Cải lương: Đạo diễn Cải lương cần phải học như một diễn viên nhưng ở
mức cao hơn có đầy đủ tri thức, am hiểu về nghệ thuật, âm nhạc, kỹ thuật dàn dựng,
hiểu biết sâu sắc về đặc thù loại hình Cải lương. Vì không được đào tạo một cách
chính thức về đạo diễn sân khấu Cải lương, nên rất nhiều tuồng Cải lương ra đời đã
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không thể hiện đầy đủ những bản sắc, chuẩn mực của sân khấu Cải lương. Thậm chí
nhiều tuồng mang bản sắc của kịch nói nhiều hơn vì do đạo diễn sân khấu kịch làm.
Về đào tạo tác giả Cải lương: Tác giả Cải lương phải học các chương trình đào tạo
đạo diễn, được đào tạo về ngữ văn, âm nhạc, dàn dựng, triết học và mỹ học; có kiến
thức sâu và rộng đặc biệt là âm nhạc, diễn xuất, xây dựng cốt truyện; phải được đào
tạo từ các thầy ngữ văn, mỹ thuật, âm nhạc.
Câu 7: Theo Bà, cần có những giải pháp nào để giải quyết những khủng hoảng của
sân khấu Cải lương, nhất là khủng hoảng khán giả ở Tp.HCM hiện nay?
Phải cho khán giả tham gia sáng tạo từ thụ động sang chủ động; tận dụng các
phương tiện truyền thông để phổ biến; phải làm cho Cải lương sang trọng, đổi mới,
sáng tạo, năng động nhưng vẫn bảo tồn những hình thức biểu diễn cổ điển, những
bài bản, kịch bản Cải lương cổ điển, chuẩn mực. Để phát huy Cải lương phải song
tồn cả hai hình thức trên và phải đầu tư cho Cải lương tinh lọc.
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3. MS3, lĩnh vực nghiên cứu: Nhạc dân tộc
Câu 1: Ông đánh giá như thế nào về những khủng hoảng của sân khấu Cải lương ở
Tp.HCM trong những năm gần đây?
Từ năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, sân khấu Cải lương ở Tp. HCM có
sự khủng hoảng trầm trọng hay có thể nói là tuột dốc, các rạp hát thưa vắng dần
khán giả, nhiều rạp chuyển sang chiếu phim, diễn kịch và mở nhà sách; nghệ sĩ từ từ
bỏ sân khấu chạy theo video, chạy show trong các khu vui chơi các tỉnh và mở quán
nghệ sĩ.... Nguyên nhân khách quan là nhịp độ cuộc sống quá nhanh khiến người
dân cũng như các văn nghệ sĩ bị cuống hút theo thời đại mới; để hội nhập, hòa nhập
với xã hội đang phát triển theo chiều hướng hiện đại hóa... đồng thời do ảnh hưởng
cơ chế kinh tế thị trường mở ra, các thành phần kinh tế cạnh tranh phát triển, trong
đó có các loại hình nghệ thuật thương mại; Cải lương thì dậm chân không đổi mới
kịp với nhu cầu phát triển nhiều mặt của xã hội đương đại.. Nguyên nhân chủ quan
là các đối sách của ngành chức năng đối với nghệ thuật nói chung, Cải lương nói
riêng chưa đáp ứng kịp thời tình hình mới, nhất là chế độ đãi ngộ tiền lương cho ng
hệ sĩ. Thiếu vắng kịch bản hay, nghệ sĩ tài danh lão thành, lực lượng kế thừa không
kịp lấp chỗ trống. Tp.HCM hiện nay chỉ còn 01 sân khấu “Rạp Hưng Đạo” do Nhà
hát CL THT quản lý cũng không thể sáng đèn hàng đênm hay hàng tuần...
Câu 2: Theo Ông, vì sao sân khấu Cải lương ở Tp.HCM lại khủng hoảng sâu sắc,
nhất là sự suy giảm khán giả trong nhiều năm qua?
Nguyên nhân bên trong: Một tác phẩm (vở diễn) Cải lương được bao hàm
nhiều yếu tố trong đó có: kịch bản, đạo diễn, diễn viên, âm nhạc, trang trí – mỹ
thuật, âm thanh, ánh sáng... Nếu một trong những yếu tố này không có sự phối hợp
chặt chẽ thì vở diễn sẽ thiếu sự hấp dẫn, không đạt được hiệu quả cảm xúc thẩm mỹ
cho công chúng khi thưởng thức. Từ đó, cho thấy sân khấu Cải lương hiện nay tồn
đọng nhiều bất cập như: Kịch bản có nội dung hay và ý nghĩa sâu sắc còn thiếu.
Hình thức (cảnh trí – phong màn) còn nghèo nàn, không được đầu tư kỹ lưỡng.
Diễn viên trẻ tài năng còn ít, không được trau dồi qua trường lớp. Các nghệ sĩ chưa
thực sự dốc lòng với nghề vì còn phải bôn ba làm nhiều việc khác để kiếm sống.
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Dàn nhạc phục vụ biểu diễn thì bị rút gọn. Trước kia có 02 dàn nhạc (nhạc tân và
nhạc cổ), biên chế hơn 10 nhạc công. Hiện nay chỉ còn 01 dàn nhạc cổ nhưng cũng
bị giảm bớt nhạc cụ chỉ còn vài nhạc cụ phục vụ trong xuất diễn (01 Guitare phím
lõm điện nắm phần chính, còn lại có thể có thêm đàn sến, đàn tranh,...), về dàn nhạc
tân làm màu phục vụ cho vở thì được thu, phát qua đĩa CD, DVD... hoặc chỉ 01 cây
Organ. Điều đó đã làm giảm đi giá trị nghệ thuật, sự thú vị khi cảm nhận nghệ thuật.
Nguyên nhân bên ngoài: Về khoa học, kỹ thuật, công nghệ: Nhiều chương
trình, vở diễn Cải lương với các nghệ sĩ tên tuổi, ngôi sao được các nhà truyền
thông thu trong băng đĩa và phát trên sóng truyền hình, trên Internet, Youtube quá
nhiều. Cho nên khán giả chỉ cần ở nhà bật tivi, mở Youtube là được xem tất cả các
vở Cải lương và các nghệ sĩ vì thế họ đâu cần đến rạp, vừa phải tìm xem ở đâu có
rạp hát Cải lương (toàn thành phố chỉ còn Rạp Hưng đạo mà thôi), mất thời gian,
mất tiền mua vé và khả năng kinh tế, đi lại không cho phép. Về kinh tế: Nhà nước
đã cắt giảm ngân sách của các đơn vị nghệ thuật, ban hành một cơ chế mới là các
nhà hát và đơn vị NTBD phải tự chủ về tài chính. Trước tình hình đó về loại hình
nghệ thuật Cải lương rất khó khăn về kinh phí khi dựng vở. Về xã hội: Người dân
hiện nay thích thưởng thức những chương trình vui nhộn, thông tin nhanh, sự khám
phá bản thân và sự giao lưu tương tác; thích xem tivi có nhiều kênh để lựa chọn, vì
thời gian có hạn mà loại hình giải trí thì có nhiều nên khán giả (người dân) không
còn thiết tha đến với sân khấu Cải lương như trước kia. Đồng thời cũng do đội ngũ
quản lý yếu kém năng lực quản lý về nhiều mặt trong lĩnh vực nghệ thuật truyền
thống và một số an phận thủ thường thiếu nhạy bén, chưa tiếp cận với sự phát triển
của xã hội về mặt thực tiễn, đó là thời đại “4.0”.
Câu 3: Ông đánh giá như thế nào về chủ trương, chính sách của Đảng bộ và UBND
Tp.HCM đối với vấn đề bảo tồn, phát huy, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền
thống, trong đó có Cải lương?
Đảng, Nhà nước đã có nhiều sách lược, chiến lược đầu tư ngân sách để duy trì,
củng cố và nâng cấp cho loại hình nghệ thuật Cải lương nhưng cho đến nay vẫn
chưa vực dậy nổi loại hình nghệ thuật Cải lương.
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Câu 4: Ông đánh như thế nào về vấn đề đào tạo, phát triển khán giả tương lai của
sân khấu Cải lương ở Tp.HCM?
Về vấn đề đào tạo, phát triển khán giả tương lai của sân khấu Cải lương ở
Tp.HCM. Loại hình nghệ thuật trình diễn sân khấu dù có kịch bản hay, được đầu tư
hoành tráng, dàn diễn viên và nhạc công hùng hậu đến đâu đi nữa mà không được
truyền tải đến khán giả, không có sự tương tác cảm nhận và đánh giá của khán giả
thì xem như sản phẩm đó, loại hình nghệ thuật đó sẽ tự đào thải và bị loại bỏ vì
không đáp ứng được cho nhu cầu cần thiết cho xã hội. Cho nên vấn đề then chốt
nhất ở đây là con người.
Con người ở đây bao gồm hai thành phần, người sản xuất (làm nghệ thuật) và
người hưởng thụ phải được gắn kết với nhau trong một môi trường của xã hội,
không thể thiếu. Công chúng phải thường xuyên được tiếp súc, tương tác; được
nghe, được nhìn và đánh giá khi tiếp thu sản phẩm nghệ thuật... Tp.HCM là cái nôi
của sân khấu Cải lương chuyên nghiệp đã từ lâu rồi không đổi mới theo kịp nhu cầu
thưởng thức của khán giả. Trong hội thảo khoa học “Một thế kỷ hình thành, phát
triển của nghệ thuật Cải lương” (1918 – 2018), NSND.Trần Minh Ngọc cho rằng
“Cần có chiến lược lâu dài và bền vững để nâng cao hiểu biết về Cải lương cho
công chúng, định hướng cho khán giả, trong khi hiện nay sân khấu Cải lương đang
đánh mất vai trò tiên phong, mà chỉ chạy theo thị hiếu, sở thích của công chúng”.
Câu 5: Ông đánh giá như thế nào về nhu cầu, thị hiếu của công chúng Thành phố
hiện nay với đối với sân khấu Cải lương?
Nghệ thuật Cải lương là loại hình sân khấu, là món ăn tinh thần không thể
thiếu của cư dân Nam Bộ; vào những năm thập niên 1960 là thời kỳ mà Cải lương
phát triển rực rỡ và từ 1975 – 1990 tại thành phố HCM, có khoảng 20 đoàn Cải
lương quốc doanh biểu diễn tại 15 rạp với hàng ngàn khán giả mỗi tối (Tạp chí của
Ban Tuyên giáo Trung ương – 2019). Thế nhưng, hiện nay mức độ phổ biến của Cải
lương đã trở nên hạn chế ngay chính mảnh đất Sài thành này nhất là đối với các bạn
trẻ. Ở các sân khấu khi có các chương trình biểu diễn Cải lương thì số lượng người
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tham gia thưởng thức (xem) còn rất ít, hầu hết là lứa tuổi trung niên (từ 50 – 60
tuổi) còn lứa tuổi từ 30 trở xuống thì càng ít hơn.
Một số khán giả và nhất là các bạn trẻ không cảm nhận được cái hay, cái đẹp
và giá trị, triết lý mà bộ môn truyền thống này hàm chứa và truyền tải đến khán giả
thông qua những cung đàn, điệu hát và những lớp diễn xuất, cho nên khó mà họ yêu
thích. Riêng những người trung niên hoặc lớn tuổi thì họ yêu thích loại nghệ thuật
này hơn vì họ là “những người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, sẽ thấu hiểu
và cảm nhận cái buồn bã, thăng trầm, hạnh phúc, ngang trái mà các nghệ sĩ biểu
diễn trên sân khấu thể hiện”. Hiện nay có quá nhiều loại hình nghệ thuật và phương
thức giải trí như: Siêu trí tuệ Việt Nam, Người bí ẩn, Ca sĩ bí ẩn, Ơn giời cậu đây
rồi,... Các chương trình âm nhạc giải trí mới này đã cuốn hút và đáp ứng được nhu
cầu thưởng thức cũng như tâm lý, cảm xúc của khán giả trẻ nên được rất nhiều khán
giả trẻ biết đến và yêu mến, còn Cải lương vốn đã ít khán giả thì lại càng ít thêm.
Một số khán giả trẻ cho rằng Cải lương là nhàm chán, ủy mị, ướt át... thậm chí có
lúc còn phát biểu “sến như Cải lương”, chứ không sôi động như âm nhạc hiện đại.
Câu 6: Ông đánh giá như thế nào về công tác đào tạo đội ngũ diễn viên, đạo diễn,
tác giả Cải lương ở Thành phố hiện nay?
Về công tác đào tạo đội ngũ Cải lương ở Thành phố sân khấu Cải lương hiện
nay tồn đọng nhiều bất cập như: Kịch bản có nội dung hay, ý nghĩa sâu sắc còn
thiếu, chưa gắn kết được thực tiễn và nhu cầu thưởng thức của người xem. Đạo diễn
chuyên ngành sân khấu Cải lương sinh viên rất ít so với số lượng sinh viên kịch,
truyền hình. Giáo viên chuyên ngành về sân khấu Cải lương chỉ đếm trên đầu ngón
tay và khi sinh viên tốt nghiệp ra trường không có nơi để làm việc. Diễn viên trẻ tài
năng còn ít, khi tuyển đầu vào thì năng khiếu cũng bị hạn chế vì sinh viên có giọng
ca thì thất tướng và sinh viên có tướng thì không có giọng ca. Sinh viên chưa thực
sự dốc lòng để tâm với nghề, vì còn phải bôn ba làm nhiều việc khác để kiếm sống.
Câu 7: Theo ông, cần có những giải pháp nào để giải quyết những khủng hoảng của
sân khấu Cải lương, nhất là khủng hoảng khán giả ở Tp.HCM hiện nay?
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Để giải quyết những khủng hoảng của sân khấu Cải lương, nhất là khủng
hoảng khán giả ở Tp.HCM hiện nay, tôi có một số ý kiến như sau: Về đào tạo: Nên
đặt trọng tâm vào các trường đào tạo chuyên nghiệp như Trường Đại học Sân khấu
– Điện Ảnh hoặc Nhà hát CL THT. Vì ở đây, diễn viên sẽ được học nghề và cả về
đạo đức nghề nghiệp. Nhưng điều cốt lõi chính là học nghề về Ca – Múa – Diễn,
cho nên vấn đề năng khiếu rất quan trọng để trở thành người diễn viên thật thụ. Vì
thế, các trường đào tạo nên chọn những sinh viên có năng khiếu tốt thì các em mới
trở thành diễn viên giỏi. Về nghệ thuật: Đẩy mạnh chất lượng vở diễn, đưa những
yếu tố mới, lạ vào trong vở diễn và đồng bộ các khâu. Tác giả, đạo diễn cần đưa
những yếu tố mới, lạ vào vở diễn để thu hút người xem. Diễn viên cần phải tôi
luyện hàng ngày về Ca – Múa – Diễn và rút kinh nghiệm sau mỗi xuất diễn, ứng với
câu “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Dàn nhạc nên tôi
luyện các ngón đàn cho mượt mà, ngọt thường xuyên hòa đàn, hòa ca để thổi hồn
cho diễn viên thực sự là linh hồn của vở diễn. Trang trí – mỹ thuật sân khấu cần áp
dụng KH & CN (4.0) vào trong vở diễn; Phục trang phải đẹp và mang tính ước lệ
nhưng phải đúng vào bối cảnh, hoàn cảnh của nhân vật. Thiết bị âm thanh – ánh
sáng phải hiện đại và đa dạng; áp dụng KH & CN (4.0) để tạo nên cảm giác kỳ kỳ
diệu cho người xem. Quảng bá nghệ thuật Cải lương rộng khắp trong xã hội như:
Giới thiệu nghệ thuật Cải lương cho lớp trẻ ngay trong các cấp học ở bậc phổ thông
và đại học. Liên kết với các truyền thông về nghệ thuật Cải lương. Bằng những hình
thức đa dạng có thể như những vở diễn, ca nhạc tiểu phẩm hoặc lồng ghép vào
những chương trình giải trí, quảng cáo.... Chính phủ cần có sự quan tâm đặc biệt, hỗ
trợ về tài chính như: Hỗ trợ 100% tiền học phí cho những sinh viên theo học ngành
nghệ thuật Cải lương; tăng nguồn chi ngân sách cho các đơn vị nghệ thuật Cải
lương; tăng tiền trợ cấp nghề nghiệp cho diễn viên sân khấu Cải lương. Tạo môi
trường hoạt động nghệ thuật cho nghệ sĩ Cải lương: Khôi phục lại một số Đoàn Cải
lương chuyên nghiệp đã bị giải thể; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá
nhân có điều kiện đứng ra thành lập đoàn hát; xây dựng lại rạp hát, nhà văn hóa, địa
điểm để biểu diễn nghệ thuật.
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4. MS4, lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý văn hóa
Câu 1: Chị nhận định thế nào về nhu cầu, thị hiếu của công chúng đối với sân khấu
Cải lương ở Tp.HCM hiện nay?
Nhìn chung, nhu cầu và thị hiếu của công chúng ở Tp. HCM đối với sân khấu
Cải lương chỉ ở mức trung bình thấp so với một thị trường khán giả có tới 10 triệu
dân như hiện nay
Câu 2: Chị có nhận thấy sân khấu Cải lương ở Tp.HCM trong những năm gần đây
rơi vào sự khủng hoảng khán giả không? Nếu có, theo chị vì sao có sự khủng hoảng
đó? Nếu không, theo chị đâu là minh chứng?
Nếu xét cụm từ “khủng hoảng khán giả” về lượng thì đúng vậy. Những năm
gần đây, lượng khán giả đến với sân khấu Cải lương ngày càng ít đi. Sự ít đi này
theo tôi vì 02 lý do cơ bản: Một là, những khán giả mà tôi tạm gọi là “cũ”, vốn yêu
thích Cải lương hầu hết là người thuộc thế hệ “xưa”, theo thời gian họ sẽ già đi hoặc
mất đi, điều này dẫn đến sự giảm sút số lượng khán giả đến với các sân khấu Cải
lương; hai là, khán giả mới thì không có hoặc có nhưng rất ít. Ta cứ hình dung như
một hũ gạo hàng ngày lấy ra ăn mà không kiếm tiền mua gạo mới đổ vô đó thì tất
nhiên hũ gạo sẽ ngày càng vơi dần và cạn kiệt thôi.
Câu 3: Có quan điểm cho rằng, Nhà nước không cần dành nhiều nguồn lực đầu tư
để “duy trì sự sống” đối với các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như Cải
lương, mà hãy để nó vận hành, tồn tại và phát triển theo quy luật của kinh tế thị
trường. Chị có ý kiến thế nào về quan điểm trên?
Tôi cho rằng, vấn đề ở đây là Nhà nước trong vai trò là “phụ huynh” phải có
cách “yêu thương” đúng, nghĩa là phải đầu tư và sử dụng nguồn lực đầu tư như thế
nào để “đứa con” càng sớm có khả năng sinh tồn độc lập càng tốt. Hiện nay, nhà
nước có đầu tư đấy, nhưng việc sử dụng các nguồn lực đầu tư thế nào thì nói thật là
rất tiêu cực. Nói chung, tôi ủng hộ quan điểm về việc vừa bảo tồn vừa phát huy đối
với các loại hình nghệ thuật truyền thống nói chung chứ không riêng gì Cải lương.
Vì xét đến cùng, việc bảo tồn tốt nhất là để Cải lương có thể sống mãi với con
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người và thời gian, mà muốn làm được điều này các nhà điều hành, quản lý phải tôn
trọng và tuân theo quy luật kinh tế thị trường.
Câu 4: Chị đánh giá thế nào về những lợi thế và yếu thế của sân khấu Cải lương
trong cuộc cạnh tranh với những loại hình văn hóa giải trí khác?
Về lợi thế: Có sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước; là loại hình nghệ thuật có
bề dày lịch sử gắn với văn hóa vùng miền. Về yếu thế: Chưa có chiến lược để giúp
sân khấu Cải lương có thể “hòa nhập” với nhịp phát triển của đời sống văn hóa
Thành phố.
Câu 5: Nếu thừa nhận sân khấu Cải lương đang khủng hoảng khán giả, lượng khán
giả đang suy giảm mạnh và chưa có điểm dừng, theo chị cần có những giải pháp
nào để giải quyết những khủng hoảng của sân khấu Cải lương đó?
Phát huy lợi thế của loại hình nghệ thuật này bằng một cơ chế quản lý hợp lý,
hiệu quả và trước tiên phải bắt đầu từ vấn đề con người làm công tác quản lý, điều
hành ở các cơ quan QLNN cho tới các sân khấu nghệ thuật Cải lương.
Khắc phục những yếu thế: Cần có một chiến lược phát triển khán giả cụ thể
với các giải pháp về giáo dục nghệ thuật, lồng ghép nghệ thuật Cải lương trong các
hoạt động du lịch…
Câu 6: Sau khi được mời tìm hiểu website của Nhà hát CL THT, chị đánh giá như
thế nào?
Xét về khía cạnh truyền thông, website là công cụ quan trọng để Nhà hát đưa
hình ảnh của mình đến với khán giả nhanh chóng, và không bị giới hạn về không
gian. Vì vậy, lý ra Nhà hát cần dành nhiều tâm sức để đầu tư website thật tốt. Tiếc
là hiện nay, giao diện website của Nhà hát khá đơn điệu về màu sắc; các cây thông
tin chưa hướng tới nhu cầu tìm kiếm thông tin của người xem, cách sắp xếp các cây
thông tin quá “cổ điển” – thiếu sáng tạo. Nội dung của website cũng sơ sài, ít hình
ảnh, video; nhiều cây thông tin chưa có dữ liệu. Với những hạn chế trên, theo tôi,
website rất khó để tạo ấn tượng cho người xem cả về visual (giao diện tác động lên
thị giác) và content (nội dung tác động lên nhu cầu thông tin). Vì vậy, công cụ này
khó phát huy những ưu thế vượt trội của một phương tiện truyền thông điện tử.

210

II. BIÊN BẢN PHỎNG VẤN NHÓM LÃNH ĐẠO, NGUYÊN LÃNH ĐẠO
NHÀ HÁT, SÂN KHẤU
1. MS5
Câu 1: Anh đánh giá như thế nào về những khủng hoảng của sân khấu Cải lương ở
Tp.HCM trong những năm gần đây?
Cá nhân tôi lại không thích dùng từ “Khủng hoảng”, mà theo tôi sân khấu Cải
lương có những chặn đường phát triển riêng. Ngược dòng lịch sử trước đây có
những thời điểm mà sân khấu Cải lương là sự lựa chọn chiếm đại đa số nhu cầu
thưởng thức nghệ thuật của khán giả. Có nhiều lí do để nói lên thời điểm “vàng
son” của Cải lương lúc bấy giờ, tôi không phân tích ở đây. Tuy nhiên vào cuối thập
niêm 80 và đầu thập niên 90 cũng có lúc sân khấu Cải lương gặp khó khăn khi tiếp
cận khán giả, do lần đầu các phim kiếm hiệp Đài Loan, Hồng Kong, Ấn Độ... đã ồ
ạt xuất hiện tại nước ta và có lúc đẩy các loại hình nghệ thuật nước nhà rơi vào thế
bế tắc. Nhưng sau đó sân khấu Cải lương lại tiếp tục trỗi dậy, vực lại khán giả cho
mình, theo tôi do tình hình lúc bấy giờ có những kịch bản hay, đa dạng, nhiều tình
tiết hấp dẫn, phù hợp với tâm tư tình cảm của khán giả.
Trở lại những năm gần đây, thực trạng sân khấu Cải lương Tp.HCM hay nói
rộng ra với các tỉnh đã gặp rất nhiều khó khăn thậm chí bế tắc. Rất nhiều đoàn Cải
lương từ công lập cho đến tư nhân đã giải tán. Điều này làm cho giới nghệ sĩ, những
người chuyên môn lao đao rất khó tìm lại vị thế như trước. Đời sống của các nghệ sĩ
gặp nhiều khó khăn, một số phải giải nghệ để tìm cách mưu sinh khác, một số cũng
ráng giữ nghề bằng nhiều hình thức khác nhưng để tìm lại được “Thánh đường sân
khấu” thì chỉ trong tiềm thức. Mặt khác do cơ chế thị trường đã ảnh hưởng rất nhiều
trong việc giữ được khán giả cho sân khấu Cải lương. Một số tỉnh thành trước đây
lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức vào việc chăm lo, đầu tư cho Đoàn Cải lương
như trước nữa nên một số đoàn công lập từ từ tan rã. Riêng Tp.HCM cũng không
ngoại lệ, các Đoàn như Hương Mùa Thu, Sài Gòn 1,2,3... cũng dần mất đi trong
nhịp sống hối hả của cơ chế mới. Hiện nay, tại Tp.HCM chỉ còn Nhà hát CL THT
và mốt số hậu duệ của các Đoàn như Minh Tơ, Huỳnh Long, Thanh Nga.. và một số

211

ít các nhóm xã hội hóa tiếp tục duy trì biểu diễn. Riêng Nhà hát CL THT là đơn vị
công lập được nhà nước quan tâm luôn giữ vị thế là “Anh cả đỏ” của Cải lương
Thành phố và các tỉnh miền Tây Nam bộ.
Câu 2: Theo anh, vì sao sân khấu Cải lương ở Tp.HCM lại khủng hoảng sâu sắc,
nhất là sự suy giảm khán giả trong nhiều năm qua?
Đã có rất nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm để tìm ra nguyên nhân và giải pháp đối
với sân khấu Cải lương trong nhiều năm qua nhưng vẫn chưa thể hiện được tính khả
thi. Theo tôi sự “suy giảm” của sân khấu Cải lương do một số nguyên nhân sau: Đội
ngũ tác giả quá mỏng, thậm chí rất khan hiếm, chưa đủ đáp ứng được các tác phẩm
mới, đề tài, tính hấp dẫn thời sự, không theo kịp với tình hình thời sự mới... và quan
trọng nhất là tính nghệ thuật sâu sắc. Lực lượng diễn viên đã quá tuổi, chưa có lực
lượng trẻ đẹp mới thay thế, chưa có yếu tố ngôi sao; cạnh tranh quá nhiều với các
loại hình nghệ thuật khác.
Đối với khán giả: Khán giả trẻ chưa tiếp cận nhiều với sân khấu Cải lương,
dẫn đến sự không biết, không hiểu nên cho rằng Cải lương nhàm chán, lạc hậu; do
áp lực công việc quá nhiều nên chỉ muốn ở nhà xem tivi, youtube cho tiện; tính
năng rạp hát hay nhà hát chưa đủ hiện đại hấp dẫn khán giả đến thưởng thức.
Đối với nghệ sĩ, cũng do cơm áo gạo tiền, mà thật sự anh em nghệ sĩ chưa chú
tâm vào chuyên môn lắm. Việc bỏ tập tuồng, không thuộc lời thoại, không nắm
đường dây của vở diễn nên diễn cương, nhắc tuồng còn phổ biến. Để nâng cao chất
lượng đội ngũ diễn viên Cải lương, Nhà hát đã tổ chức nhiều khóa đào tạo. Nhưng
những khóa học đó chưa đủ để người diễn viên Cải lương giỏi hơn, tài năng hơn.
Để được công chúng đón nhận, người nghệ sĩ phải không ngừng rèn luyện. Mạng
lưới PR, marketing quá kém, chuyên môn hiện nay của các viên chức kiêm nhiệm
hoạt động truyền thông, quảng cáo của Nhà hát không phù hợp. Bên cạnh đó tôi cho
rằng sân khấu Cải lương chưa thực sự chuyển mình theo thời đại mới, chưa thích
nghi và đáp ứng được thị hiếu của khán giả mới đặc biệt là các bạn trẻ.
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Câu 3: Anh đánh giá như thế nào về chủ trương, chính sách của Đảng bộ và UBND
Tp.HCM đối với vấn đề bảo tồn, phát huy, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền
thống, trong đó có Cải lương?
Tôi khẳng định Đảng bộ và UBND Tp.HCM rất quan tâm đến việc bảo tồn và
phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống trong đó có sân khấu Cải lương. Tuy
nhiên thực tế cho thấy, muốn thực hiện được điều trên ta phải thực hiện đồng bộ và
có kế hoạch, trước nhất phải là yếu tố con người. Chúng ta chưa đủ lực lượng tri
thức mới có am hiểu về nghệ thuật để cùng ngồi lại trao đổi với các vị lão làng hay
nói đúng hơn là cây đa cây đề trong giới nghệ thuật để cùng nhau tìm kế sách một
cách khoa học và có tính chiến lược. Mặt khác, việc thu hút nhân tài trên lĩnh vực
này đòi hỏi phải có nhiều góc độ, như cơ chế chính sách mới, đặc thù, hấp dẫn (có
thực mới vực được đạo).
Câu 4: Theo anh, Nhà hát CL THT có trách nhiệm như thế nào với những khủng hoảng
của sân khấu Cải lương hiện nay? Nhà hát đang đối diện với những khó khăn nào?
Nhiệm vụ của Nhà hát CL THT to lớn lắm. Phải giữ được sân khấu Cải lương
của Thành phố, là ngọn đuốc cho các đoàn tỉnh noi theo. Ngoài nhiệm vụ chính của
mình còn phải hỗ trợ sâu sắc cho các nhóm xã hội hóa và các đoàn còn lại của
Thành phố. Hiện nay được sự quan tâm, ủng hộ của Sở VH & TT Thành phố, chúng
tôi đã có nhiều kế hoạch mang tính chiến lược ngắn, trung và dài hạn cho sân khấu
Cải lương như: Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp Hội Sân khấu Thành
phố – Ban sáng tác để có những tác phẩm mới; kế hoạch xây dựng các tiêu chí như:
Khôi phục giải thưởng Trần Hữu Trang, Liên hoan sân khấu Tp.HCM, Liên hoan
sân khấu Mùa Thu và một số các chương trình nghệ thuật khác; thành lập câu lạc bộ
Nghệ sĩ và khán giả; sân khấu Nghệ sĩ và Doanh nhân, thử nghiệm sân khấu Du
Lịch; kế hoạch thành lập “Bảo tàng sống” nghệ thuật Cải lương; sân khấu thiếu nhi,
sân khấu học đường; sân khấu phục vụ cho sinh viên, biểu diễn các suất phục vụ bà
con trên địa bàn Thành phố. Theo tôi, với những dự án, kế hoạch thực hiện trên sẽ
góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật Cải lương.
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Tuy nhiên khó khăn của Nhà hát là hầu hết mọi hoạt động đều lấy từ ngân
sách. Trong khi nguồn này khá khiêm tốn, và chỉ đủ chi các hoạt động cơ bản nhất,
mục chi cho hoạt động quảng bá vở diễn không rõ ràng, cũng rất hạn chế nên Nhà
hát rất khó trong việc đầu tư cho hoạt động này. Nhà hát đã tìm nhiều cách để tăng
doanh thu thông qua tổ chức biểu diễn bán vé, nhưng có bán vé cũng không nhiều
khán giả bỏ tiền mua vé.
Mức chi trên thực tế của nhiều chương trình chỉ đủ để Nhà hát có thể tổ chức
các chương trình biểu diễn ở quy mô nhỏ, và chất lượng chương trình cũng chỉ ở
mức vừa phải theo đúng nghĩa tiền nào của đó. Bên cạnh đó, cách đây một vài năm,
việc lựa chọn một viên chức đủ chuẩn để đưa vào quy hoạch và bổ nhiệm các vị trí
quản lý trên là hết sức khó khăn, vì không có nguồn quy hoạch chuẩn do đội ngũ
chuyên môn có tay nghề, trình độ văn hóa tương xứng không có nhu cầu làm công
tác quản lý, một số trường hợp còn lại không đủ bằng cấp để bổ nhiệm. Và thật sự
sân khấu của Nhà hát rất khó để biểu diễn Cải lương. Vấn đề là những lỗi hiện nay
quá lớn, liên quan đến cái gốc thiết kế kết cấu ban đầu thì không thể sửa được. Mà
nếu sửa thì giờ Cải lương đi đâu đây. Ngày xưa còn có Rạp Thủ Đô, nay thì biết đi
đâu? Tuy nhiên, những khó này hiện nay UBND Tp.HCM và các bên liên quan
khác cũng chưa có phương án để khắc phục. Ngoài ra, với đặc thù là đơn vị thuộc
Nhà nước, nên dù biết là rất cần thiết phải xây dựng được mối quan hệ với nhiều đối
tác, nhất là báo chí truyền thông, các cơ sở đào tạo, cũng như các doanh nghiệp,…,
nhưng Nhà hát có những cái khó riêng về mặt cơ chế trong việc này. Hơn nữa, khi
Nhà hát hợp tác với các đối tác, thì phải mang lại cho đối tác những lợi ích cụ thể
nào đó. Đây là điều mà Lãnh đạo Nhà hát đã suy nghĩ nhiều.
Câu 5: Theo anh, cần có những giải pháp nào để giải quyết những khủng hoảng của
sân khấu Cải lương ở Tp.HCM hiện nay?
Giải pháp cấp thời: Thực hiện ngay kế hoạch nâng cao hiểu biết về Cải lương
cho công chúng, nghĩa là chúng ta phải suy tính làm sao cho khán giả trẻ tiếp nhận
và yêu thích nghệ thuật Cải lương.
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2. MS6 (Phỏng vấn nhanh)
Ông đánh giá như thế nào về lực lượng diễn viên, đạo diễn, tác giả sân khấu
Cải lương ở Tp.HCM trong những năm gần đây?
Muốn có vở diễn hay thì cần có kịch bản tốt. Thế nhưng hiện nay, đừng nói là
Nhà hát, mà cả Thành phố cũng rất khó tìm được người đủ tài năng để sáng tạo nên
một kịch bản tốt. Những tác giả có tài thì phần lớn đã lớn tuổi, đâu còn sức khỏe mà
sáng tạo, cống hiến. Còn những người trẻ thì chưa đủ sức để kế thừa. Vậy nên, cái
khó nhất hiện nay của sân khấu Cải lương Thành phố là khan hiếm kịch bản mới,
tốt. Đối với diễn viên, để đạt được mức độ “ngôi sao” cần hội đủ các yếu tố chính:
“thanh sắc” phải xuất sắc: tức phải có giọng hát thật sự ấn tượng, ngoại hình đẹp,
“sáng sân khấu” để thu hút công chúng. Họ phải biết ca trong diễn – diễn trong ca:
tức trong từng lời ca, câu hát phải diễn tả được tâm trạng, tâm lý, sắc thái của nhân
vật. Đó cũng là lý do vì sao người ta hay nói “đi xem Cải lương”. Chữ “xem” ở đây
chính là xem vẻ đẹp về nhan sắc, vẻ đẹp về cách diễn của diễn viên. Đội ngũ diễn
viên Cải lương hiện nay của Thành phố, trừ một số rất ít gương mặt có tài, có sắc,
thì phần đông chỉ thường thường bậc trung. Khách quan nhìn nhận, Thành phố
không có nhiều gương mặt đủ sức kéo công chúng đến rạp. Còn đội ngũ tác gia Cải
lương, ở Thành phố hầu như không có tác gia nào được đào tạo chính quy, bài bản
theo đúng những yêu cầu đặc thù của sân khấu Cải lương. Phần lớn họ trưởng thành
qua quá trình tự đào tạo. Để có thể trở thành một đạo diễn Cải lương thành danh,
ngoài tài năng sẵn có, kinh nghiệm nghề nghiệp đầy đặn, thì một trong những điều
kiện tiên quyết khác là đạo diễn đó phải có mức độ am hiểu sâu sắc về sân khấu Cải
lương từ đặc điểm âm nhạc, bài bản, kỹ thuật biểu diễn, trang phục, hóa trang, thiết
kế sân khấu, đạo cụ,…
Ông đánh giá như thế nào về đội ngũ lãnh đạo Nhà hát CL THT hiện nay?
Nguyên lãnh đạo Nhà hát Trần Hữu Trang cũng cho rằng, đội ngũ lãnh đạo,
quản lý đơn vị hiện nay của Nhà hát chỉ đáp ứng tốt cho hoạt động biểu diễn phục
vụ chính trị, phát triển đời sống văn hóa cho người dân ở vùng ven Thành phố, chứ
họ chưa đủ sức để đưa Nhà hát hoạt động trong thế cạnh tranh sòng phẳng với nhiều
đơn vị khác.
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3. MS7
Câu 1: Anh đánh giá như thế nào về những khủng hoảng của sân khấu Cải lương
nói riêng, sân khấu truyền thống nói chung ở Tp.HCM hiện nay?
Sân khấu Cải lương nói riêng, sân khấu truyền thống nói chung ở Tp.HCM
hiện nay có những khủng khoảng sau: Thiếu những tác phẩm đỉnh cao, hay, lôi
cuốn khán giả như những giai đoạn trước. Lực lượng nghệ sĩ thiếu hụt, nhất là
những nghệ sĩ tài danh không nhiều và sắc xảo về thanh sắc như những thế hệ trước.
Lực lượng khán giả ngày càng ít dành tình cảm cho các loại hình nghệ thuật truyền
thống vì có nhiều lựa chọn trong việc giải trí.
Câu 2: Theo anh, vì sao sân khấu truyền thống ở Tp.HCM lại khủng hoảng sâu sắc,
nhất là sự suy giảm khán giả trong nhiều năm qua?
Ý kiến này chỉ đúng một phần, vì vẫn còn một số lượng lớn khán giả vẫn đam
mê và ham thích loại hình Cải lương và truyền thống khác. Vấn đề lớn nhất là phải
có những tác phẩm đỉnh cao, xuất sắc, phản ánh được đời sống xã hội hiện nay. Tôi
nghĩ nếu các đơn vị nghệ thuật truyền thống làm được điều này thì khán giả sẽ luôn
ủng hộ và tiếp sức để nghệ thuật truyền thống tiếp tục phát triển.
Câu 3: Anh đánh giá như thế nào về chủ trương, chính sách của Đảng bộ và UBND
Tp.HCM với vấn đề bảo tồn, phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống?
Đảng bộ và UBND Tp.HCM đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo tồn và huy
nghệ thuật sân khấu truyền thống. Tuy nhiên còn nhiều rào cản về cơ chế, chính
sách nên những đề án, kế hoạch chưa thật sự hiệu quả. Cần phải có bước đột phá về
cơ chế, chích sách đặc thù đối với các đơn vị nghệ thuật truyền thống trong công
tác, tuyển dụng, đào tạo, thu hút tài năng trong lĩnh vực sân khấu truyền thống thì
mới đào tạo được lực lượng những người làm nghề và lực lượng khán giả kế thừa
cho sân khấu truyền thống.
Câu 4: Theo anh, các đơn vị nghệ thuật truyền thống công lập, trong đó có Cải
lương cần có trách nhiệm như thế nào với việc phát triển khán giả cho mình?
Trước tiên các đơn vị nghệ thuật truyền thống phải có tác phẩm hay, tác phẩm
phải phản ánh được đời sống xã hội hiện nay. Nhược điểm lớn nhất của sân khấu
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truyền thống là các tuồng tích xưa cũ, bối cảnh, lời văn, câu ca xưa cũ, khó hiểu đối
với lớp trẻ hiện nay. Vì vậy cần thay đổi để bắt kịp xu thế hiện đại nhưng vẫn giữ
được hồn cốt đặc trưng của các loại hình nghệ thuật truyền thống. Vấn đề tiếp theo
phải có chiến lược trong việc đẩy mạnh công tác truyền thông, áp dụng công nghệ
thông tin trong công tác quảng bá, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của đơn vị, đặc
biệt là sự hấp dẫn của các loại hình nghệ thuật truyền thống đã có tuổi đời hàng
trăm năm của Việt Nam.
Câu 5: Theo anh, cần có những giải pháp nào để giải quyết những khủng hoảng của
nghệ thuật sân khấu truyền thống, trong đó Cải lương ở Tp.HCM hiện nay?
Cần có một hoạch định nghiêm túc, khoa học, có chiến lược mang tính thống
nhất, đồng bộ của toàn hệ thống chính trị trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật
sân khấu truyền thống. Có chính sách, cơ chế đặc thù đối với các đơn vị hoạt động
trong lĩnh vực sân khấu truyền thống. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia
bảo trợ, tài trợ cho các hoạt động của sân khấu truyền thống. Có những tác phẩm
đỉnh cao, xây dựng chiến lược trong công tác truyền thông, đào tạo lực lượng làm
nghề giỏi chuyên môn và đặc biệt là phải đào tạo được lượng khán giả kế thừa.
Ngay từ lúc này cần phải đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống vào chương
trình đào tạo từ cấp tiểu học để các em hiểu và yêu nghệ thuật truyền thống trước
khi các em yêu và thích các loại hình nghệ thuật hiện đại.
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III. BIÊN BẢN PHỎNG VẤN NHÓM TÁC GIẢ, ĐẠO DIỄN SÂN KHẤU
1. MS8
Câu 1: Ông đánh giá như thế nào về những khủng hoảng của sân khấu Cải lương ở
Tp.HCM trong những năm gần đây?
Tình hình khó khăn rất nhiều khi sân khấu không được sáng đèn biểu diễn
thường xuyên dưới sự nỗ lực của các đoàn hát thuộc nhà nước và các đoàn xã hội
hóa. Nhưng như thế là không đủ.
Câu 2: Theo ông vì sao sân khấu Cải lương ở Tp.HCM lại khủng hoảng sâu sắc,
nhất là sự suy giảm khán giả trong nhiều năm qua?
Thiếu những sự đầu tư nghiêm túc dành cho những tác phẩm sân khấu Cải
lương trong một năm hoặc một tháng, đa số những sự đầu tư dành cho những tác
phẩm sân khấu chỉ được thấy ở những lễ hội, cuộc thi, hội diễn cấp cao,… Vấn đề
tiếp theo là việc thuê sân khấu để biểu diễn rất khó khăn về giá cả và vấn đề thủ tục
liên quan. Thiếu những cuộc thi về Cải lương dành cho các bạn trẻ đam mê.
Câu 3: Ông đánh giá như thế nào về đội ngũ tác giả, đạo diễn, diễn viên sân khấu
Cải lương ở Tp.HCM hiện nay?
Đội ngũ tác giả: Xuất hiện nhiều tác giả trẻ tiềm năng cho sân khấu. Đội ngũ
đạo diễn cũng có nhiều người trẻ mang làn gió mới cho sân khấu Cải lương trong
thời gian gần đây. Đội ngũ diễn viên thiếu thốn lực lượng kế thừa các bậc tiền bối vì
họ ít được biểu diễn những tác phẩm để cọ xát trau dồi nghề.
Câu 4: Theo ông, Nhà nước có trách nhiệm như thế nào với việc phát triển khán giả
cho sân khấu Cải lương?
Nhà nước nên liên kết Văn hóa – Giáo dục – Du lịch để giúp cho Cải lương
đến với mọi đối tượng để làm trẻ hóa khán giả và đa dạng về khán giả.
Câu 5: Theo ông, cần có những giải pháp nào để giải quyết những khủng hoảng của
sân khấu Cải lương ở Tp.HCM hiện nay?
Đưa Cải lương vào chương trình giáo dục học đường xem như là 01 môn năng
khiếu bắt buộc như môn Âm nhạc. Tạo nhiều điểm biểu diễn lưu động trên địa bàn
Tp.HCM vào dịp cuối tuần. Một điểm diễn phục vụ xuyên suốt dành cho du lịch.
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2. MS9 (Phỏng vấn nhanh)
Anh đánh giá như thế nào về các chương trình sân khấu phục vụ thiếu nhi ở
Tp.HCM trong những năm gần đây?
Sân khấu phục vụ thiếu nhi hiện nay đang được các đơn vị tập trung đầu tư,
nhà nước cũng chú trọng tạo cơ hội cho các nhà hát nhưng chất lượng dường như
còn không đồng đều. Sân khấu Cải lương diễn phục vụ trong trường học thì lâu lâu
mới có suất diễn và không phải đối tượng nào cũng xem một nội dung như nhau
được. Việc lưu diễn trong trường học vẫn còn nhiều hạn chế bởi hệ thống kịch mục
chưa phong phú. Trong khi đó, việc Thành phố chưa có một điểm diễn sân khấu cố
định để phục vụ trẻ em thường xuyên, hàng tuần là một lỗ hỏng trong sân khấu dành
cho thiếu nhi.
3. MS10 (Phỏng vấn nhanh)
Anh có thể chia sẻ về vấn đề đào tạo nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật
của tác giả Cải lương hiện nay?
Trong nhiều năm qua, việc đào tạo chuyên môn là anh tự học qua sự chỉ dạy
của các tác giả đi trước, chứ không có trường lớp cụ thể. Với anh, có lẽ cơ hội lớn
nhất để anh học hỏi là khi tham gia các trại sáng tác do Cục NTBD và Hội Sân khấu
Tp.HCM tổ chức, dù nó không dành riêng cho sân khấu Cải lương.
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4. MS11
Câu 1: Chị đánh giá như thế nào về những khủng hoảng của sân khấu Cải lương
trong những năm gần đây?
Trong nhiều năm gần đây, sân khấu Cải lương cũng như các loại hình sân
khấu truyền thống rơi vào khủng hoảng đáng báo động. Nếu không có sự đánh giá
khách quan, trung thực và tìm ra các giải pháp từ các nhà quản lý và những người
đang hoạt động trong lĩnh vực này thì có thể thời gian ngắn nữa loại hình này khó
phát triển và bắt kịp xu thế.
Câu 2: Theo chị, vì sao sân khấu Cải lương lại khủng hoảng sâu sắc, nhất là sự suy
giảm khán giả trong nhiều năm qua?
Thứ nhất: Do xu thế phát triển của công nghệ thông tin, khán giả có thể xem
rất nhiều các loại hình nghệ thuật trong và ngoài nước hết sức đa dạng và hấp dẫn;
chỉ cần có Wifi, 3G và một chiếc điện thoại là có thể thoải mái truy cập và thưởng
thức, khán giả bị bão hòa. Thứ hai: Kịch bản đáp ứng được trình độ thưởng thức của
khán giả ngày càng khan hiếm, thiếu đề tài mang tính thời sự; hầu như là các kịch
bản cũ được dựng đi dựng lại nhiều lần trong các đơn vị nghệ thuật mà số nhiều vẫn
là các đề tài không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội và loài người; tiết tấu
của các vở diễn rơi vào trì trệ, thiếu tính hấp dẫn. Thứ ba: Lực lượng nghệ sĩ tài
năng hội tụ đủ ba yếu tố về ca – múa – diễn ngày càng ít đi. Thứ tư: Công tác đào
tạo thiếu tính chuyên nghiệp. Thứ năm: Chế độ đãi ngộ đối với văn nghệ sĩ còn quá
thấp, không đáp ứng được cuộc sống, vì thế rất khó khăn trong công tác tuyển dụng.
Câu 3: Chị đánh giá như thế nào về đội ngũ tác giả, đạo diễn, diễn viên sân khấu
Cải lương ở Nam Bộ hiện nay?
Đội ngũ tác giả: Một số đã lớn tuổi, có kinh nghiệm nhưng thiếu tính hiện đại,
bảo thủ; một số trẻ thì rơi vào tự cao, lười học hỏi. Đội ngũ đạo diễn: Một số lớn
tuổi đi vào lối mòn, không có sáng tạo mới và hầu như các đơn vị nghệ thuật chạy
theo tên tuổi lớn (thường ngồi trong Ban giám khảo các cuộc thi) nên các vở diễn
đều có một phong cách chung. Một số đạo diễn trẻ chưa có cơ hội để thể hiện mình.
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Đội ngũ diễn viên: Chạy theo show diễn, ít chú trọng rèn luyện chuyên môn, đạo
đức nghề nghiệp. Chỉ số ít nghệ sĩ làm nghề chuyên nghiệp và có lương tâm.
Câu 4: Theo chị, Nhà nước có trách nhiệm như thế nào với việc phát triển khán giả
cho sân khấu Cải lương?
Muốn phát triển khán giả cho sân khấu Cải lương thì trước hết phải làm cho
sân khấu Cải lương có một diện mạo mới của thời đại mới, đặc biệt phải quan tâm
tới khán giả trẻ tuổi; phải tìm hiểu, thăm dò thị trường, bắt kịp thị hiếu của đối
tượng khán giả này, làm cho vở diễn mang tính hấp dẫn, lúc đó tự khán giả sẽ tìm
tới sân khấu Cải lương. Đầu tư kinh phí đúng mức cho các vở diễn.
Câu 5: Theo chị, cần có những giải pháp nào để giải quyết những khủng hoảng của
sân khấu Cải lương hiện nay?
Nghệ thuật như là “trăm hoa khoe sắc” trong vườn, mỗi tác giả, đạo diễn, diễn
viên phải tư duy và tìm cho mình một cách diễn đạt khác nhau. Các thầy cô đi trước
khi đào tạo, góp ý cho học trò cần tôn trọng sự sáng tạo của học trò, đừng gán cho
học trò của mình cái “hình ảnh” của mình vào tác phẩm của họ, để tránh “ra lò” một
loạt tác phẩm giống như nhau. Các cuộc thi, liên hoan cần khách quan, minh bạch
để tránh tiêu cực khi xét giải thưởng. Phải quan tâm tới các tác phẩm mang tính thời
sự, hiện đại, đổi mới trong hình thức cũng như chủ đề để khuyến khích các tác giả
và đạo diễn trẻ có động lực tiếp tục sáng tạo và cống hiến, giữ lửa cho sân khấu Cải
lương. Quan tâm đến đời sống của văn nghệ sĩ. Đẩy mạnh công nghệ 4.0 vào các
tác phẩm cũng như trong biểu diễn. Đầu tư kinh phí hợp lý.
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IV. BIÊN BẢN PHỎNG VẤN DIỄN VIÊN CẢI LƯƠNG
1. MS12 (Phỏng vấn nhanh)
Câu 1: Là một diễn viên Cải lương nổi tiếng một thời, bà đánh giá như thế nào về
vai trò của người diễn viên với sân khấu Cải lương?
Trong nhóm nhân lực sáng tạo nghệ thuật, diễn viên là chủ thể quan trọng nhất
trong việc hiện thực hóa ý tưởng nghệ thuật của tác giả, đạo diễn. Họ cũng là chủ
thể tạo ra sự tương tác trực tiếp với khán giả trong suốt quá trình biểu diễn. Cụ thể
hơn, diễn viên là người tạo “hành động kịch” trên sân khấu, thông qua đó để tái tạo
đời sống hiện thực trước mắt người xem. Hơn nữa, diễn viên với tài năng ca diễn
của mình sẽ là người mang và thể hiện đầy đủ đặc trưng của sân khấu Cải lương.
Nói cách khác, NTBD và tài năng ca hát của diễn viên sẽ quyết định sự thành công
cho vở diễn sân khấu Cải lương.
Câu 2: Bà đánh giá thế nào về công tác đào tạo diễn viên Cải lương ở Nhà hát CL THT?
Chất lượng đào tạo diễn viên của Nhà hát CL THT nói riêng, Thành phố nói
chung trong nhiều năm qua còn nhiều hạn chế, chưa tạo ra được những nghệ sĩ đủ
sức thu hút khán giả đến sân khấu. Dù những người trẻ ngày nay rất giỏi, năng
động, có nhiều điều kiện để học tập hơn, nhưng nhu cầu của công chúng ngày nay
đã khác rất nhiều so với cách đây nhiều năm, nên người nghệ sĩ Cải lương muốn
thành danh thật sự phải nỗ lực hơn rất nhiều so với các thế hệ trước. Hơn nữa, vì
nguồn tuyển sinh đầu vào chưa có nhiều nhân tố tài năng; tài liệu dạy học chưa
chuẩn; nội dung, thời gian học chưa đủ để học viên đủ nền tảng phát triển thành một
nghệ sĩ lớn. Trong quá trình đào tạo, học viên không có nhiều cơ hội để tham gia
biểu diễn thực tế. Nguồn lực giảng viên cũng không đủ mạnh cả về chất lượng, số
lượng. Điều này hoàn toàn khác với cách đào tạo truyền nghề mà những nghệ sĩ của
thế hệ tôi từng được học.
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2. MS13
Câu 1: Bạn đánh giá như thế nào về những khủng hoảng của sân khấu Cải lương ở
Tp.HCM trong những năm gần đây?
Về những khủng hoảng của sân khấu Cải lương ở TP.HCM trong những năm
gần đây, tôi nghĩ là sân khấu Cải lương hiện nay gặp nhiều khó khăn trong vấn đề
tiếp cận với khán giả, hiện nay nhiều loại hình nghệ thuật, phim ảnh, gameshow, âm
nhạc... khiến loai hình truyền thống như sân khấu Cải lương bị giảm sút về khán giả
rất đáng kể và có thể nằm ở mức báo động.
Câu 2: Theo bạn, vì sao sân khấu Cải lương ở Tp.HCM lại khủng hoảng sâu sắc,
nhất là sự suy giảm khán giả trong nhiều năm qua?
Có nhiều lý do để sân khấu Cải lương suy giảm về mặt khán giả, trong đó:
Thời vàng son của Cải lương đã đi qua, thời nay thay thế bởi nhiều loại hình khác
và phổ biến hơn trên các trang mạng xã hội, khán giả tiếp cận dễ dàng. Sân khấu
Cải lương là loại hình nghệ thuật truyền thống, mang giá trị thưởng thức cao khi
đến xem trực tiếp khán giả mới cảm nhận hết giá trị của một vở diễn nhưng hiện
nay khán giả rất ít muốn bỏ một số tiền từ 300 ngàn đến hơn cả triệu đồng để mua
một vé xem một vở diễn Cải lương, thay vào đó nếu so với một giá vé xem phim
điện ảnh chỉ có 50-80 ngàn thì khán giả sẽ có sự chọn lựa và dễ chọn nhiều loại
hình khác. Khán giả trẻ hiện nay mang một tâm lý sân khấu Cải lương là loại hình
nghệ thuật truyền thống, nếu nói với bạn bè là mình đi xem Cải lương thì sợ bị chê
bai là tư tưởng già nua, cổ hủ. Lực lượng, đội ngũ nghệ sĩ có tiếng trong sân khấu
Cải lương đã phần nào lớn tuổi và về hưu, các lớp trẻ thì không có tầm ảnh hưởng
nhiều bằng các ngôi sao ca nhạc hay diễn viên của các loại hình nghệ thuật khác.
Nhiều đơn vị hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống Cải lương chưa thực sự
chú trọng vào công tác truyền thông cho việc đưa sân khấu Cải lương tiếp cận lại
với khán giả và nếu có cũng chưa thực sự hiệu quả.
Câu 3: Bạn đánh giá như thế nào về đội ngũ tác giả, đạo diễn, diễn viên sân khấu
Cải lương ở Tp.HCM hiện nay?
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Đội ngũ tác giả ngày càng ít, nhiều tác giả chưa đủ kinh nghiệm về một kịch
bản sân khấu Cải lương hoàn chỉnh. Đội ngũ đạo diễn: Nhiều đạo diễn qua trường
lớp ra đời nhưng chưa thực sự có nhiều người có thể dàn dựng được một vở Cải
lương đặc sắc. Đội ngũ diễn viên: Có xu hướng già đi và thiếu hụt đội ngũ kế thừa.
Câu 4: Theo bạn, Nhà nước có trách nhiệm như thế nào với việc phát triển khán giả
cho sân khấu Cải lương?
Nhà nước phải có một chiến lược thực sự lâu dài theo các giai đoạn, đánh
trọng tâm vào công tác truyền thông để đưa sân khấu Cải lương trở lại gần hơn với
khán giả. Kích thích phong trào thi đua về tăng lượt xem của khán giả, đề ra mục
tiêu chung cho các đơn vị đang hoạt động sự nghiệp từ đó khuyến khích về đầu tư
các tác phẩm nghệ thuật một cách khoa học và mang tính định hướng tiếp cận khán
giả theo một chiều hướng tích cực và hiệu quả lâu dài.
Câu 5: Theo bạn, cần có những giải pháp nào để giải quyết những khủng hoảng của
sân khấu Cải lương ở Tp.HCM hiện nay?
Tiếp cận khán giả từ nội ngoại thành, không chỉ khán giả Việt Nam mà còn
khán giả người nước ngoài, khách du lịch, có thể phối hợp với các công ty du lịch
thực hiện các tour du lịch trải nghiệm và thưởng thức nghệ thuật truyền thống để
vừa quảng bá vừa bảo tồn, phát huy được nghệ thuật Cải lương. Mở lớp đào tạo đội
ngũ kế thừa như diễn viên, tác giả, đạo diễn. Phải có một chiến lược lâu dài để đưa
Cải lương trở về lại thời vàng son, nhưng vấn đề lớn nhất là phải làm giới trẻ hiện
nay tiếp cận nghệ thuật Cải lương cảm nhận được giá trị đích thực của Cải lương.
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V. BIÊN BẢN PHỎNG VẤN CÔNG CHÚNG THÍCH CẢI LƯƠNG
1. MS14
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Cải lương không?

Không, chỉ thỉnh thoảng

Vì sao bạn thích Cải lương?

Thấy nó hay

Gia đình bạn có ai thích Cải lương không?

Không

Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải lương là không văn Không, thấy bình thường
minh, không phù hợp xã hội hiện đại?
Bạn gặp khó khăn gì khi quyết định đi xem Cải lương? Không
Bạn bè, những người xung quanh có ý kiến gì khi biết Không
bạn thích Cải lương không?
Khi xem một vở diễn Cải lương trên sân khấu, bạn Nội dung ý nghĩa, phù
thích điều gì nhất? Vì sao?
hợp với đời sống hiện tại.
Bạn đánh giá thế nào về nội dung, hình thức các vở Hay
diễn đã xem?
Bạn đánh giá như thế nào diễn viên các vở diễn mà Hay
mình đã xem?
Vui lòng liệt kê tên 05 diễn viên mà bạn thích nhất?

Kim Tử Long

Bạn đánh giá như thế nào về cơ sở vật chất của Nhà Sạch sẽ, hiện đại
hát CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào về nhân viên phục vụ suất Tuyệt vời
diễn của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động truyền thông – Rất có ích cho đời sống
quảng cáo của Nhà hát CL THT?

nhân dân.

Bạn đánh giá thế nào về khả năng cạnh tranh giữa Cải Cải lương phù hợp với
lương với các loại hình văn hóa giải trí khác?
người lớn tuổi, dễ đi sâu
vào lòng người, các loại
hình nghệ thuật khác phù
hợp giải trí hơn.
Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ thuật truyền thống Không
của công chúng Thành phố hiện nay?
Bạn có đề xuất gì để sân khấu Cải lương thu hút hơn Nội dung kịch bản hay,
với công chúng hiện nay?
diễn viên đẹp.
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2. MS15
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Cải lương không?

Rất ít

Vì sao bạn thích Cải lương?

Vì Cải lương mang đậm bản sắc
văn hóa dân tộc Việt Nam, nội
dung cuốn hút người xem.

Gia đình bạn có ai thích Cải lương không?

Có cha và mẹ thỉnh thoảng hay
nghe.

Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải lương là không Không rõ
văn minh, không phù hợp xã hội hiện đại.
Bạn có gặp khó khăn gì khi quyết định đi xem Không rõ
Cải lương?
Bạn bè, những người xung quanh có ý kiến gì Không rõ
khi biết bạn thích xem/nghe Cải lương không?
Khi xem một vở diễn Cải lương trên sân khấu, Em thích nhất là cách biểu diễn
bạn thích điều gì nhất? Vì sao?
của diễn viên vì nó sẽ mang lại
nhiều cảm xúc cho người xem.
Bạn đánh giá như thế nào về nội dung các vở Rất hay
diễn mà mình đã xem?
Bạn đánh giá như thế nào về hình thức các vở Rất hay
diễn mà mình đã xem?
Bạn đánh giá như thế nào diễn viên các vở diễn Rất hay
mà mình đã xem?
Bạn vui lòng liệt kê tên 05 diễn viên mà bạn yêu Không rõ
mến nhất?
Bạn đánh giá như thế nào về cơ sở vật chất của Không rõ
Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào về nhân viên phục vụ Không rõ
vở diễn của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động truyền Không rõ
thông – quảng cáo của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào về khả năng cạnh Theo em được biết thì hiện nay
tranh giữa sân khấu Cải lương với các loại hình Cải lương chưa được thịnh hành
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văn hóa nghệ thuật giải trí khác?

như các loại hình VH - NT giải
trí khác.

Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ thuật truyền Theo em thấy đa phần thì nghệ
thống của công chúng Thành phố hiện nay?

thuật truyền thống hiện nay
không được công chúng đón
nhận nhiều đặc biệt là giới trẻ.
Tăng

cường

tuyên

truyền,

Bạn có đề xuất gì để sân khấu Cải lương thu hút quảng bá hình ảnh về sân khấu
hơn với công chúng hiện nay?

Cải lương cho các bạn trẻ để họ
hiểu nhiều hơn về loại hình
nghệ thuật này.
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3. MS16
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Cải Thỉnh thoảng.
lương không?
Bởi vì tôi muốn tìm hiểu để biết thêm về các
Vì sao bạn thích Cải lương?

loại hình âm nhạc dân gian, đặc biệt là về thể
loại kịch hát.

Gia đình bạn có ai thích Cải lương Có ông, bà, ba, mẹ tôi.
không?
Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải Tôi không nghĩ vậy.
lương là không văn minh, không
phù hợp xã hội hiện đại?
Bạn có gặp khó khăn gì khi quyết Không có nhiều người quen cùng sở thích để có
định đi xem Cải lương?

thể trò chuyện và bình luận về thể loại này.

Bạn bè, những người xung quanh có Họ nghĩ tôi là một người ham học hỏi, và tôi
ý kiến gì khi biết bạn thích được tôn trọng.
xem/nghe Cải lương?
Tôi thích phần diễn xuất của các nghệ sĩ nhất.
Khi xem một vở diễn Cải lương Cải lương là một thể loại nghệ thuật sân khấu
trên sân khấu, bạn thích điều gì có sự kết hợp giữa kịch và hát, tôi là một người
nhất? Vì sao?

thích quan sát sự phát triển tâm lý của nhân vật.

Bạn đánh giá như thế nào về nội Không rõ
dung các vở diễn mà mình đã
xem?
Bạn đánh giá như thế nào về hình Chỉnh chu.
thức các vở diễn mà mình đã
xem?
Các vở diễn tôi đã xem cách đây khá lâu và tôi
không nhớ rõ tên cụ thể của từng vở cũng như
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Bạn đánh giá như thế nào diễn từng diễn viên, có một điểm chung mà tôi đánh
viên các vở diễn mà mình đã giá rất cao ở các diễn viên Cải lương đó chính
xem?

là sự nhập tâm, hóa thân vào các nhân vật của
họ rất xuất sắc, thể hiện rất chuẩn mực tâm lý
của từng nhân vật.

Bạn vui lòng liệt kê tên 05 diễn Các nghệ sĩ: Lệ Thủy, Minh Vương, Vũ Linh,
viên mà bạn yêu mến nhất?

Kim Tử Long, Bạch Tuyết.

Bạn đánh giá thế nào về cơ sở vật Kiến trúc vừa hiện đại vừa cổ điển, khán đài rộng,
chất của Nhà hát CL THT?

âm thanh, ánh sáng bố trí hợp lý.

Bạn đánh giá như thế nào về nhân
viên phục vụ vở diễn của Nhà hát Nhanh nhẹn, tinh tế.
CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt Ở mức độ khá tốt, cần có kế hoạch truyền
động truyền thông – quảng cáo thông sáng tạo và thu hút hơn.
của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá thế nào về khả năng Sân khấu Cải lương có nhiều thách thức và khó
cạnh tranh giữa Cải lương với các khăn trong việc cạnh tranh với các loại hình
loại hình nghệ thuật giải trí khác?

nghệ thuật giải trí khác.

Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ
thuật truyền thống của công Không rõ
chúng Thành phố hiện nay?
Biểu diễn Cải lương bằng hình thức livestream,
Bạn có đề xuất gì để sân khấu Cải thu tiền bằng hình thức quảng cáo. Sản xuất
lương thu hút hơn với công chúng nhiều ấn phẩm quà tặng liên quan đến hoạt
hiện nay?

động biểu diễn Cải lương, ví dụ: Các đạo cụ thu
nhỏ của các vở diễn, trang phục, tượng sáp mô
phỏng nhân vật,…
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4. MS17
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Thỉnh thoảng.
Cải lương không?
Cải lương được xem như một phần của cuộc sống
Vì sao bạn thích Cải lương?

tôi từ nhỏ qua những lời hát của ông bà.

Gia đình bạn có ai thích Cải
lương không?

Ông bà ngoại.

Bạn có nghĩ rằng xem/nghe
Cải lương là không văn Không hề.
minh, không phù hợp xã hội
hiện đại?
Bạn có gặp khó khăn khi Không có nhiều người quen cùng sở thích để có thể
quyết định đi xem Cải lương?

trò chuyện và bình luận về thể loại này.

Bạn bè, những người xung Bạn bè thường cảm thấy lạ vì không nghĩ rằng một
quanh có ý kiến gì khi biết bạn người trẻ như mình lại thích xem Cải lương.
thích xem/nghe Cải lương?
Khi xem một vở diễn Cải Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự diễn xuất, tâm
lương trên sân khấu, bạn huyết của người nghệ sĩ. Họ đắm mình sâu vào thế
thích điều gì nhất? Vì sao?

giới nội tâm của từng nhân vật, khiến cho trải
nghiệm được sâu sắc hơn. Ngoài ra, còn là sự trau
chuốt về phục trang, âm nhạc, ý nghĩa nhân văn sâu
sắc đằng sau mỗi tuồng diễn.

Bạn đánh giá như thế nào về Đa phần các vở diễn đều mang theo một nội dung
nội dung các vở diễn mà thông điệp muốn truyền tải riêng từ vô vàn khía
mình đã xem?

cạnh của cuộc sống, nên bất kỳ vở diễn nào cũng sẽ
có những nét riêng của nó.

Bạn đánh giá như thế nào về Tôi cảm thấy các vở diễn đều được trau chuốt rất kĩ
hình thức các vở diễn mà càng về hình thức từ trang phục, hình dáng điệu bộ,
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mình đã xem?

âm thanh, kỹ xảo vô cùng chỉnh chu.

Bạn đánh giá như thế nào Các diễn viên đều là những con người vô cùng tâm
diễn viên các vở diễn mà huyết với nghề. Họ luôn biết cách hòa nhập vào thế
mình đã xem?

giới nội tâm của từng nhân vật mà mình đảm nhiệm
khiến người xem có ánh nhìn sâu chiều, rõ nét hơn
về nội dung tác phẩm mang lại.

Bạn vui lòng liệt kê tên 05 Các nghệ sĩ Lệ Thủy, Minh Vương, Vũ Linh, Kim
diễn viên mà bạn thích nhất?

Tử Long, Bạch Tuyết.

Bạn đánh giá thế nào về cơ Kiến trúc vừa hiện đại vừa mang nét cổ điển, khán
sở vật chất của Nhà hát CL đài rộng, âm thanh, ánh sáng bố trí hợp lý.
THT?
Bạn đánh giá như thế nào về
nhân viên phục vụ vở diễn Nhanh nhẹn
của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá thế nào về hoạt Ở mức độ khá tốt tuy nhiên cần có kế hoạch để
động truyền thông – quảng quảng bá một cách sáng tạo và thu hút hơn.
cáo của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá thế nào về khả Sân khấu Cải lương sẽ có nhiều thách thức và khó
năng cạnh tranh giữa Cải khăn trong việc cạnh tranh với các loại hình VH lương với các loại hình văn NT giải trí khác.
hóa giải trí khác?
Bạn có ý kiến gì về thị hiếu
nghệ thuật truyền thống của Không rõ
công chúng hiện nay?
Bạn có đề xuất gì để sân Biểu diễn Cải lương bằng hình thức livestream, sản
khấu Cải lương thu hút hơn xuất nhiều ấn phẩm quà tặng, lưu niệm.
với công chúng hiện nay?
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5. MS18
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Tôi thường xuyên xem/nghe Cải lương.
Cải lương không?
Bởi vì Cải lương mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa,
giàu bản sắc của dân tộc. Đề tài trong các vở Cải
Vì sao bạn thích Cải lương?

lương là những câu chuyện gần gũi, quen thuộc với
người dân. Diễn viên không chỉ có giọng hát tốt mà
còn diễn giỏi. Âm nhạc Cải lương nhẹ nhàng, trữ tình,
kết hợp nhiều nhạc cụ dân tộc.

Gia đình bạn có ai thích Gia đình tôi từ ông bà, cha mẹ, anh chị em đều thích
Cải lương không?
Bạn

có

nghĩ

xem/nghe Cải lương.
rằng Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, sân khấu

xem/nghe Cải lương là Cải lương không ngừng sáng tạo về nội dung, đổi mới
không văn minh, không âm nhạc, nâng cao diễn xuất, đầu tư trang thiết bị hiện
phù hợp xã hội hiện đại?

đại… để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Vì vậy việc
xem/nghe Cải lương luôn phù hợp với mọi thời đại.
Hiện nay, không có nhiều sân khấu Cải lương để lựa

Bạn có gặp khó khăn khi chọn nên tôi ngại di chuyển xa. Các hoạt động tại nơi
quyết định đi xem Cải biểu diễn chưa cập nhật thường xuyên nên tôi không
lương?

nắm rõ thông tin. Những nghệ sĩ lâu năm trong nghề
rất ít tham gia biểu diễn nên tôi đắn đo trong việc bỏ
tiền mua vé. Phần đông bạn bè không có sở thích xem
Cải lương nên việc đi một mình cảm thấy buồn.
Là người trẻ tuổi, năng động nhưng lựa chọn

Bạn bè, những người xung xem/nghe Cải lương khó tránh khỏi sự bàn tán, trêu
quanh có ý kiến gì khi biết chọc của bạn bè nhưng dần dần bạn bè tôi cũng thay
bạn thích Cải lương?

đổi cách nhìn nhận. Đối với người lớn tuổi thì sở thích
xem/nghe Cải lương của tôi luôn được đón nhận. Họ
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dạy tôi cách hát và nhiều bài học về cuộc sống.
Khi xem vở diễn Cải lương tại sân khấu tôi thích có
Khi xem một vở diễn Cải nhiều góc không gian nghệ thuật để lưu lại các bức
lương trên sân khấu, bạn ảnh. Sân khấu với các trang thiết bị hiện đại tạo cảm
thích điều gì nhất? Vì sao?

giác sinh động, hấp dẫn. Diễn viên trẻ đẹp, tài năng,
gần gũi với công chúng. Nội dung các vở diễn mang
màu sắc mới lạ, không bi lụy, đan xen hài kịch.
Gần đây, tôi thấy các vở diễn khai thác đa dạng đề tài,

Bạn đánh giá như thế nào góc nhìn xã hội mới để hướng đến nhu cầu giải trí của
về nội dung các vở diễn mà khán giả trẻ. Nội dung các vở được chọn lọc từ lát cắt
mình đã xem?

hay của những tác phẩm trong nước và trên thế giới
được chuyển thể với lối tư duy hiện đại, chú trọng yếu
tố nghệ thuật cao. Nghệ sĩ xử lý cái bi nhẹ nhàng, đan
xen cái hài vui nhộn, nhiều cái kết mở để khán giả
phán xét.
So với các vở trước đây, tôi thấy hình thức vở từng

Bạn đánh giá như thế nào bước chỉnh chu hơn, cơ sở vật chất đầy đủ, trang phục
về hình thức các vở diễn đẹp mắt. Sân khấu được thiết kế thành nhiều không
mà mình đã xem?

gian, chuyển cảnh tinh tế. Người nghệ sĩ mang tư duy
mới, hiện đại, thoát khỏi tính lỗi thời, mạnh dạn đưa
vào cái mới để thử nghiệm.

Bạn đánh giá như thế nào Đa phần diễn viên trẻ, có tài năng, được đào tạo bài
về diễn viên của các vở bản, sáng tạo trong cách diễn, cách hát, tâm huyết, bản
diễn mà mình đã xem?

lĩnh sân khấu tốt.

Bạn vui lòng liệt kê tên 05 Diễn viên Cải lương tôi yêu mến nhất là NSND Minh
diễn viên mà bạn thích nhất? Vương, NSND Lệ Thủy, NSUT Út Bạch Lan, NSUT
Vũ Linh, NS Tài Linh…
Bạn đánh giá như thế nào về Nhà hát CL THT có diện tích rộng nhưng chưa khai
cơ sở vật chất của Nhà hát thác sử dụng triệt để. Một số trang thiết bị cũ cần được
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CL THT?

đầu tư nâng cấp hiện đại hơn.

Bạn đánh giá như thế nào Số lượng nhân viên phục vụ còn ít. Nhưng họ rất nhiệt
về nhân viên phục vụ vở tình, vui vẻ, siêng năng, chu đáo.
diễn của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào về Nhà hát có đầu tư cho truyền thông nhưng còn hạn
hoạt động truyền thông – chế. Chẳng hạn, các panner, banrol còn ít, chỉ tập
quảng cáo của Nhà hát CL trung xung quanh nhà hát. Các bài truyền thông trên
THT?

mạng xã hội chưa cập nhật thường xuyên, hiệu ứng
tương tác với khán giả qua mạng xã hội còn thấp.

Bạn đánh giá như thế nào Sân khấu Cải lương có lợi thế về bề dày lịch sử, nhưng
về khả năng cạnh tranh nguồn kinh phí đầu tư tái tạo còn hạn chế, thiếu nguồn
giữa sân khấu Cải lương nhân lực tài năng, chưa có sự đổi mới đồng bộ của đội
với các loại hình VH - NT ngũ lao động làm nghề vì vậy rất khó cạnh tranh với
giải trí khác?

các loại hình VH - NT giải trí khác.

Bạn có ý kiến gì về thị hiếu Hiện nay, công chúng Thành phố có xu hướng tìm về
nghệ thuật truyền thống các giá trị nghệ thuật truyền thống theo hai dạng thức:
của công chúng Thành phố hoàn toàn truyền thống, đổi mới hiện đại. Đặc biệt họ
hiện nay?

chú trọng sự tiện lợi, nhanh chóng, không gian đậm
chất nghệ thuật, nghệ sĩ trẻ, tài năng, không chỉ hát
hay mà còn diễn tốt.
Để thu hút công chúng thì sân khấu Cải lương cần
nâng cấp cơ sở vật chất. Tổ chức nhiều chuyến đi lưu
diễn, học tập trong và ngoài nước cho các nghệ sĩ Cải

Bạn có đề xuất gì để sân lương. Thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đời sống công
khấu Cải lương thu hút hơn nhân viên chức, người lao động sân khấu. Tổ chức nhiều
với công chúng hiện nay?

cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ để bổ sung cho đội ngũ
làm nghề. Tổ chức các sự kiện gặp gỡ ôn lại truyền
thống và chia sẻ về sự đổi mới của Cải lương. Tổ chức
thêm các buổi biểu diễn lưu động để phục vụ người dân.
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6. MS19
Nội dung câu hỏi
Bạn có thường xem/nghe
Cải lương không?

Nội dung phản hồi
Thỉnh thoảng
Vì giai điệu Cải lương hay mang nhiều cung bậc cảm

Vì sao bạn thích Cải lương?

xúc và chất chứa những nỗi niềm trong đời sống thực
tại, đặc biệt nó là cái hồn của người dân phương
Nam chúng tôi.

Gia đình bạn có ai thích Tất cả người thân trong gia đình tôi đều yêu thích và
Cải lương không?
Bạn có nghĩ rằng xem/nghe
Cải lương là không văn
minh, không phù hợp xã
hội hiện đại.
Bạn gặp khó khăn gì khi
quyết định đi xem Cải lương?
Bạn bè, những người xung
quanh có ý kiến gì khi biết
bạn thích xem/nghe Cải
lương không?

điều biết hát Cải lương.
Tôi không nghĩ thế, vì mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm
của cuộc sống Cải lương điều truyền tải những thông
điệp mang nhiều giá trị khác nhau.
Tài chính và thời gian.
Các cô chú trung niên thì xem bình thường. Còn bạn
bè tôi thì cho tôi là mẫu người truyền thống (già
trước tuổi), sến.
Tôi thích cảnh trí của vở diễn, vì Cải lương đã sân

Khi xem một vở diễn Cải khấu hóa lại những hiện tượng, bối cảnh bên ngoài
lương trên sân khấu, bạn đời sống trên một không gian sân khấu để tôi có cái
thích điều gì nhất? Vì sao?

nhìn tổng quát hơn. (ví dụ: cảnh làng quê nông thôn,
thị thành, nhà giam, hoàng cung…).

Bạn đánh giá như thế nào
về nội dung các vở diễn mà
mình đã xem?

Tôi xem nhiều vở diễn qua thiết bị số và cũng may
mắn được xem trực tiếp ở sân khấu nhiều lần. Tôi
đánh giá cao về nội dung của Cải lương, mang nhiều
bài học cho bản thân (bài học làm người, đối nhân xử
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thế…. Và những bài học lịch sử, tự hào dân tộc).
Tôi chia ba hình thức:
Bạn đánh giá như thế nào
về hình thức các vở diễn
mà mình đã xem?

Bạn đánh giá như thế nào
diễn viên các vở diễn mà
mình đã xem?

1. Diễn viên: Họ luôn trân trọng những vai mà họ
hóa thân, họ sống với vai của họ kể cả vai nhỏ.
2. Trang phục: Họ rất đầu tư để thu hút.
3. Cơ sở vật chất: Hiện đại đáp ứng cho quá trình
biểu diễn cũng như thưởng thức.
Các diễn viên gạo cội thì họ diễn hay (diễn thật) và hát
rất mùi khi xem tôi cảm rất nhanh. Còn diễn viên trẻ hát
hay nhưng nét diễn tôi cảm thấy chưa cảm khi tôi xem.
Đó là đánh giá khi tôi xem nhiều vở khác nhau.

Vui lòng liệt kê tên 05 diễn NS. Thanh Tuấn, NS. Minh Vương, NS. Bùi Trung
viên mà bạn thích nhất?

Đẵng, NS. Lệ Thủy, NS. Hồng Hạnh
Tôi đánh giá ở mức độ khá. Cần nghiên cứu lại vị trí

Bạn đánh giá như thế nào về ngồi phía trên tầng, vì khi ngồi sâu vào hàng ghế
cơ sở vật chất của Nhà hát phía trên sẽ không thấy rõ và ngồi gần thì bị khuất
CL THT?

tầm nhìn do tấm kính ngăn cách. Đồng thời xây dựng
thêm phòng kỹ thuật âm thanh ánh sáng.

Bạn đánh giá như thế nào
về nhân viên phục vụ vở Chưa hài lòng, cần nhiệt tình và vui vẻ hơn.
diễn của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào
về hoạt động truyền thông–
quảng cáo của Nhà hát CL
THT?

Còn rất truyền thống, cần tạo các trang web, fanpage,
youtube… các tài khoản mạng xã hội khác để quảng
cáo truyền thông mạnh hơn.

Bạn đánh giá như thế nào Loại hình sân khấu và các lại hình khác đều có một
về khả năng cạnh tranh giá trị nhất định có những thế hệ tầng lớp thụ hưởng
giữa sân khấu Cải lương nhất định nên riêng tôi nghĩ còn nghệ sĩ hát Cải
với các loại hình VH - NT lương thì còn kháng giả. Quan điểm riêng tôi, chúng
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giải trí khác?

ta không cạnh tranh để mang khán giả về riêng cho
Cải lương mà chúng ta cải cách hơn, không ù lỳ,
thiếu sáng tạo để thị phần khán giả mộ điệu yêu và
thỏa mãn hơn khi xem Cải lương, đồng thời tạo hiệu
ứng tốt thu hút khán giả ngoài.
Riêng tôi cảm nhận thị hiếu nghệ thuật truyền thống

Bạn có ý kiến gì về thị hiếu
nghệ thuật truyền thống của
công chúng hiện nay?

của công chúng Tp.HCM chưa bao giờ thấp, nhưng
vấn đề tôi nghĩ là những người có trách nhiệm họ
chưa đủ tâm huyết hoặc chưa đủ nguồn lực để cho
công chúng tiếp cận một cách thường nhật, dễ dàng
và thỏa mãn.
Tôi sẽ xây dựng hai hướng nội dung và hình thức
Cải lương. Truyền thống: Vẫn thế nhưng đa dạng về
nội dung, ra nhiều vở mới để phục vụ đồng thời phục
dựng lại những vở xưa huyền thoại. Hiện đại: Cho ra
nhiều vở theo hướng hiện đại, pha trộn các thể loại

Bạn có đề xuất gì để sân
khấu Cải lương thu hút hơn
với công chúng hiện nay?

khác vào để thu hút nhiều đối tượng khán giả, như
rap, vè, hip hop, ảo thuật, nhạc trẻ, bolero… Bên
cạnh đó, diễn viên trẻ phải rèn luyện hay hơn đa
dạng hơn; cần xuất hiện nghệ sĩ gạo cội thần tượng
của khán giả nhiều hơn; thời gian vở diễn hợp lý
hơn; liên kết về các cơ sở, địa phương diễn nhiều
hơn; có nhiều phương án xây dựng giá vé thu hút
hơn; dịch vụ cho khán giả có nhiều sự lựa chọn hơn;
thiết kế vé, ấn phẩm quảng cáo đa phong cách hơn.
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7. MS20
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Cải lương không?

Thỉnh thoảng

Vì sao bạn thích Cải lương?

Giai điệu, cách diễn của
diễn viên.

Gia đình bạn có ai thích Cải lương không?

Mẹ, bà ngoại, bác gái

Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải lương là không văn Không
minh, không phù hợp xã hội hiện đại.
Bạn có gặp khó khăn gì khi quyết định đi xem Cải Không
lương?
Bạn bè, những người xung quanh có ý kiến gì khi Mỗi người có một sở thích
biết bạn thích xem/nghe Cải lương?

nên bạn bè cũng không nói
gì.

Khi xem một vở diễn Cải lương trên sân khấu, bạn Cách diễn, hiệu ứng âm
thích điều gì nhất? Vì sao?

thanh, ánh sáng, cốt diễn rõ
ràng.

Bạn đánh giá như thế nào về nội dung các vở diễn Không rõ
mà mình đã xem?
Bạn đánh giá như thế nào về hình thức các vở diễn Chuẩn bị kỹ càng, chỉnh
mà mình đã xem?

chu, xử lí sân khấu tốt.

Bạn đánh giá như thế nào diễn viên các vở diễn mà Diễn tròn vai, thoại rõ bộc
mình đã xem?

lộ đúng nội tâm nhân vật.

Bạn vui lòng liệt kê tên 05 diễn viên mà bạn yêu NS. Bảo Trí, NSUT. Hải
mến nhất?

Yến

Bạn đánh giá như thế nào về cơ sở vật chất của Nhà Chỗ ngồi thoải mái, âm
hát CL THT?

thanh rõ tốt.

Bạn đánh giá như thế nào về nhân viên phục vụ của Không rõ
Nhà hát CL THT?
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Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động truyền Còn hạn chế, chưa thể hiện
thông – quảng cáo của Nhà hát CL THT?

rõ.

Bạn đánh giá như thế nào về khả năng cạnh tranh Hiện tại khó cạnh tranh với
giữa sân khấu Cải lương với các loại hình VH - NT các loại hình nghệ thuật giải
giải trí khác?

trí khác.

Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ thuật truyền thống Hiện nay thị hiếu nghệ thuật
của công chúng Thành phố hiện nay?

truyền thống đang dần giảm
đi, nhưng vẫn đa dạng về độ
tuổi muốn tìm hiểu.

Bạn có đề xuất gì để sân khấu Cải lương thu hút Không rõ
hơn với công chúng hiện nay?
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8. MS21
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Cải Thỉnh thoảng
lương không?
Vì vào những ngày kỷ niệm lịch sử trong năm,
Vì sao bạn thích Cải lương?

tôi có thể dễ dàng nắm bắt những sự kiện lịch
sử liên quan.

Gia đình bạn có ai thích Cải Có, bà nội tôi.
lương không?
Vì sao bạn thích Cải lương?

Vì tôi thấy nó hay.

Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải Không, vì Cải lương là truyền thống, mà đã là
lương là không văn minh, không truyền thống thì nên trân trọng.
phù hợp xã hội hiện đại.
Bạn có gặp khó khăn gì khi quyết Tôi không gặp khó khăn gì, vì đa số tôi thường
định đi xem Cải lương?

coi trên điện thoại.

Bạn bè, những người xung quanh Không, đa số họ chỉ cảm thấy lạ vì sao tôi lại
có ý kiến gì khi biết bạn thích thích nghe Cải lương chứ chưa ai phàn nàn.
xem/nghe Cải lương không?
Khi xem một vở diễn Cải lương Tôi thích nghe những câu vọng cổ dài hơi của
trên sân khấu, bạn thích điều gì các nghệ sĩ. Vì tôi cảm thấy giọng ca của họ
nhất? Vì sao?

rất phi thường.

Bạn đánh giá như thế nào về nội Tôi tìm tới Cải lương với nhu cầu tìm hiểu sự
dung các vở diễn mà mình đã xem?

kiện lịch sử, nên tôi cảm thấy hài lòng về
những thông tin tôi đã nhận được.

Bạn đánh giá như thế nào về hình Tôi hài lòng.
thức các vở diễn mà mình đã xem?
Về góc độ chuyên môn, tôi hoàn toàn thán
Bạn đánh giá như thế nào diễn phục trước khả năng diễn xuất của các diễn
viên các vở diễn mà mình đã viên. Có điều, về phần hóa trang, tôi cảm thấy
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xem?

hơi đậm, kể cả những diễn viên nam, tôi nghĩ
về phần hóa trang nên tiết chế lại một chút.

Bạn vui lòng liệt kê tên 05 diễn Cô Thoại Mỹ, NSND. Ngọc Giàu, cô Hồng
viên mà bạn yêu mến nhất?

Nga, cô Thanh Ngân, cô Hương Lan.

Bạn đánh giá như thế nào về cơ
sở vật chất của Nhà hát CL THT?

Tôi thấy ổn.

Bạn đánh giá như thế nào về nhân
viên phục vụ của Nhà hát CL Tôi không có phàn nàn gì.
THT?
Tôi thấy dịch bệnh như vậy, mặc dù các hoạt
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động không diễn ra, nhưng tôi nghĩ bộ phận
động truyền thông của Nhà hát truyền thông nên giữ tương tác thường xuyên với
CL THT?

khán giả bằng cách thường xuyên đăng bài (các
hoạt động cũ, các clip ngắn ngắn tâm đắc,…).

Bạn đánh giá như thế nào về khả Vì mỗi loại hình nghệ thuật đều có nhóm đối
năng cạnh tranh giữa sân khấu tượng riêng, nên tôi nghĩ ý này khó xác định.
Cải lương với các loại hình VH NT giải trí khác?
Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ
thuật truyền thống của công Tôi thấy khá ổn.
chúng Thành phố hiện nay?
Bạn có đề xuất gì để sân khấu Cải Như tôi đã đề cập, hiện nay thời đại công
lương thu hút hơn với công chúng nghệ, tôi nghĩ việc tương tác trên fanpage và
hiện nay?

các trang mạng xã hội (youtube, tik tok,…) vô
cùng cần thiết để thu hút khán giả.
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9. MS22
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Cải lương không?

Ít xem

Vì sao bạn thích Cải lương?

Vì giai điệu Cải lương hay mang
nhiều nội dung và ý nghĩa cuộc sống.

Gia đình bạn có ai thích Cải lương không?

Không

Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải lương là
không văn minh, không phù hợp xã hội Tôi không nghĩ vậy.
hiện đại?
Bạn có gặp khó khăn gì khi quyết định đi Không có thời gian
xem Cải lương?
Bạn bè, những người xung quanh có ý kiến Cười và bảo tôi xem loại hình khác.
gì khi biết bạn thích xem/nghe Cải lương?
Khi xem một vở diễn Cải lương trên sân Tôi thích gặp nghệ sĩ nổi tiếng, vì tôi
khấu, bạn thích điều gì nhất? Vì sao?

ngưỡng mộ họ.

Bạn đánh giá như thế nào về nội dung các Bình thường, có bài học kinh
vở diễn mà mình đã xem?

nghiệm.

Bạn đánh giá như thế nào về hình thức các Hình thức các vở tôi xem hoành
vở diễn mà mình đã xem?

tráng, có đầu tư.

Bạn đánh giá như thế nào diễn viên đã vở Các diễn viên đẹp và diễn hay.
diễn mà mình đã xem?
Bạn vui lòng liệt kê tên 05 diễn viên mà Lệ Thủy, Thanh Ngân, Kim Tử
bạn yêu mến nhất?

Lòng, Bạch Tuyết, Bạch Long.

Bạn đánh giá như thế nào về cơ sở vật chất Khá tốt.
của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào về nhân viên
phục vụ vở diễn của Nhà hát CL THT?

Tốt

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động Còn rất hạn chế, cần tạo các trang
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truyền thông – quảng cáo của Nhà hát CL mạng xã hội khác để quản cáo truyên
THT?

thông mạnh hơn.

Bạn đánh giá như thế nào về khả năng cạnh
tranh giữa sân khấu Cải lương với các loại Khả năng cạnh tranh yếu.
hình VH - NT giải trí khác?
Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ thuật
truyền thống của công chúng hiện nay?

Không rõ

Bạn có đề xuất gì để sân khấu Cải lương Cần lồng ghép nhiều thể loại vào vở
thu hút hơn với công chúng hiện nay?

diễn.
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10. MS23
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Cải lương không? Đôi khi
Vì sao bạn thích Cải lương?

Vì được hồi tưởng lại cảm xúc lúc nhỏ
khi ba mẹ ở nhà hay mở Cải lương.

Gia đình bạn có ai thích Cải lương Ba mẹ
không?
Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải lương là
không văn minh, không phù hợp xã hội Không
hiện đại?
Bạn có gặp khó khăn gì khi quyết định Bạn bè không thích đi cùng, kiếm vé
đi xem Cải lương?

khó.

Bạn bè, những người xung quanh có ý kiến Không
gì khi biết bạn thích xem/nghe Cải lương?
Khi xem một vở diễn Cải lương trên sân Giọng ca Cải lương của nghệ sĩ vì hơi
khấu, bạn thích điều gì nhất? Vì sao?

dài, hay, rõ chữ.

Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Hay, mang ý nghĩa.
các vở diễn mà mình đã xem?
Bạn đánh giá như thế nào về hình thức Đầu tư, trau chuốt.
các vở diễn mà mình đã xem?
Bạn đánh giá như thế nào diễn viên các Không rõ
vở diễn mà mình đã xem?
Bạn vui lòng liệt kê tên 05 diễn viên đã Không rõ
mà bạn yêu mến nhất?
Bạn đánh giá thế nào về cơ sở vật chất Nhà giữ xe còn hơi nhỏ, đôi khi phải
của Nhà hát CL THT?

đến nơi khác để giữ xe.

Bạn đánh giá thế nào về nhân viên phục
vụ vở diễn của Nhà hát CL THT?

Bình thường
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Bạn đánh giá thế nào về hoạt động
truyền thông – quảng cáo của Nhà hát Chưa nổi bật
CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào về khả năng Khả năng cạnh tranh không cao, yếu
cạnh tranh giữa sân khấu Cải lương với các thế hơn vì lượng khán giả chủ yếu đến
loại hình VH - NT giải trí khác?

từ những người trung niên.

Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ thuật
truyền thống của công chúng Thành phố Không rõ
hiện nay?
Quảng cáo rộng rãi trên nhiều phương
Bạn có đề xuất gì để sân khấu Cải lương tiện hơn, có nhiều suất diễn hơn, mời
thu hút hơn với công chúng hiện nay?

những nhân vật nổi tiếng đến tham dự
tạo sự thu hút.
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11. MS24
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Cải lương Khi có dịp được tham gia.
không?
Mang đậm những nét truyền thống dân tộc,
Vì sao bạn thích Cải lương?

nét độc đáo trong nghệ thuật sân khấu và lối
diễn xuất tài ba của các diễn viên.

Gia đình bạn có ai thích Cải lương Có ông bà và mẹ.
không?
Cải lương là một loại hình nghệ thuật mang
đậm nét bản sắc dân tộc, là một trong những
Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải sự độc đáo của nền nghệ thuật của đất nước
lương là không văn minh, không vì vậy việc xem Cải lương không có gì là
phù hợp xã hội hiện đại?

không văn minh, việc giữ gìn và bảo tồn cải
lưởng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến
việc phát triển hay không phù hợp với xã hội
hiện đại.

Bạn có gặp khó khăn gì khi quyết Không có
định đi xem Cải lương?
Bạn bè, những người xung quanh
có ý kiến gì khi biết bạn thích Không có
xem/nghe Cải lương?
Khi xem một vở diễn Cải lương
trên sân khấu, bạn thích điều gì Lối diễn xuất của diễn viên, cốt truyện.
nhất? Vì sao?
Bạn đánh giá như thế nào về nội Cuốn hút và nhân văn.
dung các vở diễn mà mình đã xem?
Bạn đánh giá như thế nào về hình Chỉnh chu, có đầu tư.
thức các vở diễn mà mình đã xem?
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Bạn đánh giá như thế nào diễn viên Các diễn viên Cải lương rất đa tài, vừa có thể
các vở diễn mà mình đã xem?

hát có thể múa và diễn xuất tài tình.

Bạn vui lòng liệt kê tên 05 diễn NS Kim Tử Long, NS Bạch Tuyết, NS Lệ
viên mà bạn yêu mến nhất?

Thủy, NS Minh Phụng, NS Thanh Sang

Bạn đánh giá như thế nào về cơ sở Cơ sở vật chất có đầu tư, hiện đại đáp ứng đủ
vật chất của Nhà hát CL THT?

nhu cầu người xem.

Bạn đánh giá như thế nào về nhân
viên phục vụ vở diễn của Nhà hát Tốt
CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt
động truyền thông của Nhà hát CL Chưa rộng rãi đến nhiều người lắm.
THT?
Bạn đánh giá như thế nào về khả
năng cạnh tranh giữa sân khấu Cải Đang phát triển nhưng chưa tốt bằng.
lương với các loại hình VH - NT
giải trí khác?
Bạn ý kiến gì về thị hiếu của công Đang giảm dần do sự phát triển của các thể
chúng với nghệ thuật truyền thống?

loại nghệ thuật hiện đại.

Bạn đề xuất gì để Cải lương thu hút Nên đổi mới cách diễn, cho thêm nhiều hiệu
hơn với công chúng hiện nay?

ứng sân khấu hiện đại thu hút, cốt truyện đột
phá mới lạ.
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12. MS25
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Không thường xuyên và rất ít khi xem.
Cải lương không?
Vì sao bạn thích Cải lương?

Vì thấy nó hay

Gia đình bạn có ai thích Mẹ và bà là người thích xem Cải lương.
Cải lương không?
Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Tôi nghĩ rằng mỗi người luôn có một cái nhìn và sở
Cải lương là không văn thích riêng đối với nghệ thuật, cho nên mình không
minh, không phù hợp xã thể đánh giá rằng việc xem Cải lương là không phù
hội hiện đại?

hợp xã hội hiện đại vì Cải lương là một loại hình
nghệ thuật cổ truyền cần phải bảo tồn và gìn giữ.

Bạn gặp khó khăn gì khi Thứ nhất là thời gian.
quyết định đi xem Cải Thứ hai là địa điểm cách khá xa so với nhà của tôi.
lương?
Bạn bè có ý kiến gì khi biết Có một số ý kiến cho rằng tôi phí thời gian khi đi
bạn thích xem/nghe Cải xem Cải lương và cho rằng trong xã hội hiện đại
lương?

không còn ai xem loại hình nghệ thuật này nữa.

Khi xem một vở diễn Cải Thứ làm tôi thích nhất chính là tạo hình nhân vật vì
lương trên sân khấu, bạn những tạo hình rất đặc sắc không thể lẫn vào đâu
thích điều gì nhất? Vì sao?

được, mọi thứ từ hóa trang cho đến trang phục rất
nghiêm túc và đầu tư.

Bạn đánh giá như thế nào Vì trước giờ chưa từng xem nhiều vở Cải lương nên
về nội dung các vở diễn mà tôi không thể đanh giá chi tiết nội dung, nhưng nhìn
mình đã xem?

chung thì nội dung các vở diễn luôn đề cao cái chân,
thiện, mỹ.

Bạn đánh giá như thế nào Hình thức thì có đầu tư về mặt hình ảnh, trang phục,
về hình thức các vở diễn hóa trang rất thu hút.
mà mình đã xem?
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Bạn đánh giá như thế nào Các diễn viên với trình độ diễn xuất được đánh giá
diễn viên các vở diễn mà khá cao.
mình đã xem?
Bạn vui lòng liệt kê tên 05 Quế Trân, Thanh Ngân.
diễn viên mà bạn thích nhất?
Bạn đánh giá như thế nào về
cơ sở vật chất của Nhà hát Hiện đại nhưng chưa hợp lý.
CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào
về nhân viên phục vụ vở Chưa được tiếp xúc nhiều với các nhân viên.
diễn của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào
về hoạt động truyền thông Truyền thông không hiệu quả.
của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào Khả năng cạnh tranh rất thấp khi mà thị trường giải
về khả năng cạnh tranh trí có quá nhiều gameshow và chương trình, cũng
giữa sân khấu Cải lương như phải cạnh tranh với các sản phẩm giải trí, văn
với các loại hình VH - NT hóa từ nước ngoài.
giải trí khác?
Bạn ý kiến gì về thị hiếu Thị hiếu của công chúng Thành phố được chia ra 2
nghệ thuật truyền thống của luồng: Công chúng trẻ phần lớn sẽ đến rạp chiếu
công chúng Thành phố?

phim, sân khấu kịch và các gameshow. Công chúng
già thì sẽ hướng đến TV và Youtube. Rất ít công
chúng hướng đến nghệ thuật truyền thống.

Bạn có đề xuất gì để sân Muốn thu hút được thì đầu tiên phải truyền thông,
khấu Cải lương thu hút hơn phổ rộng Cải lương đến với tất cả công dân. Thứ hai
với công chúng hiện nay?

là đổi mới nội dung các vở diễn tránh nhàm chán.
Đào tạo nhân lực các diễn viên, soạn giả, đạo diễn,…
Được bài bản và chuyên nghiệp hơn.
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13. MS26
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem Cải lương không?

Đôi khi

Vì sao bạn thích Cải lương?

Hay và thấy gần gũi.

Gia đình bạn có ai thích Cải lương Mẹ tôi và tôi.
không?
Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải lương Tôi không nghĩ vậy, mình thích thì xem
là không văn minh, không phù hợp xã thôi.
hội hiện đại?
Bạn có gặp khó khăn gì khi quyết định Tôi thường xem ở Youtube vì tiện hơn
đi xem Cải lương?

so với đi ra sân khấu vì nhà quá xa.

Bạn bè, những người xung quanh có ý kiến Có ý kiến trái chiều cho rằng mình cổ
gì khi biết bạn thích xem/nghe Cải lương?

hủ, không phát triển.

Khi xem một vở diễn Cải lương trên sân Thích giọng hát của các nghệ sĩ vì nghe
khấu, bạn thích điều gì nhất? Vì sao?

rất hay và giàu cảm xúc.

Bạn đánh giá như thế nào về nội dung Nội dung thì vẫn như các vở diễn tôi đã
các vở diễn mà mình đã xem?

xem từ trước khi còn nhỏ.

Bạn đánh giá như thế nào về hình thức Hình thức đầu tư hơn rất nhiều so với
các vở diễn mà mình đã xem?

quá khứ.

Bạn đánh giá như thế nào diễn viên các Diễn viên hát rất hay.
vở diễn mà mình đã xem?
Bạn vui lòng liệt kê tên 05 diễn viên mà Thanh Ngân, Lệ Thủy, Kim Tử Long,
bạn yêu mến nhất?

Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm

Bạn đánh giá thế nào về cơ sở vật chất của Hiện đại và rất đẹp, khang trang.
Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào về nhân viên Chưa tiếp xúc nhiều.
phục vụ vở diễn của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động Chưa hiệu quả và rộng rãi.
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truyền thông – quảng cáo của Nhà hát
CL THT?
Bạn đánh giá thế nào về khả năng cạnh Khó cạnh tranh vì có rất nhiều chương
tranh giữa sân khấu Cải lương với các trình giải trí hay.
loại hình văn hóa giải trí khác?
Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ thuật
truyền thống của công chúng Thành Không ý kiến.
phố hiện nay?
Bạn có đề xuất gì để sân khấu Cải Phải có nhiều nhà hát Cải lương ở nhiều
lương thu hút hơn với công chúng?

địa điểm để thuận tiện hơn cho khán giả
đến xem.
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14. MS27
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Đôi khi nghe vì điều kiện ít có cơ hội và môi
Cải lương không?

trường để nghe nhiều hơn. Nhưng nếu có vé đi xem
Cải lương tôi chắc chắn sắp xếp đến.
Vì Cải lương là nét đẹp văn hóa, quốc hồn của
người dân Nam bộ, cần bảo tồn và phát. Cải lương

Vì sao bạn thích Cải lương?

là đời sống trên sân khấu và màn ảnh, nó giúp mọi
chúng ta có thêm nhiều góc nhìn về cuộc sống.
Gia đình tôi hầu hết ai cũng đều thích Cải lương, dù

Gia đình bạn có ai thích Cải ở Sài Gòn nhưng bố tôi luôn xem các chương trình
lương không?

như Chuông vàng vọng cổ và thường xuyên nghe
trên điện thoại di động.
Theo tôi đó là suy nghĩ ích kỷ và thiếu hiểu biết, sẽ

Bạn có nghĩ rằng xem/nghe ra sao nếu các giá trị văn hóa truyền thống không
Cải lương là không văn được tôn trọng và có góc nhìn lệch lạc. Tôi tin
minh, không phù hợp xã hội không có ngôi trường nào dạy những điều ấy, các
hiện đại?

bạn trẻ có thể ít nghe Cải lương nhưng không được
nghĩ lệch lạc và xem việc nghe Cải lương là không
phù hợp với xã hội hiện đại.
Khó tiếp cận được vé, nhiều khi muốn xem một vở
diễn nhưng là sinh viên nên không có điều kiện
mua vé xem, sinh viên các trường văn hóa, nghệ

Bạn gặp khó khăn gì khi quyết thuật có điều kiện được tiếp xúc nhiều hơn. Thiết
định đi xem Cải lương?

nghĩ các nhà hát Cải lương nên tạo điều kiện cho
đối tượng là sinh viên khi xuất trình thẻ sinh viên
có thể miễn giá vé vì tôi nghĩ thế hệ trẻ ngày nay là
đối tượng cần được nghe vì họ là thế hệ gìn giữ nền
Cải lương nước nhà.
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Bạn bè, những người xung Họ không ý kiến nhưng khi tôi có nhã ý mời họ đi
quanh có ý kiến gì khi biết xem cùng thì họ có vẻ như không thích cho lắm.
bạn thích xem/nghe Cải
lương?
Khi xem một vở diễn Cải Nội dụng sao cho thật gần gũi với đời sống thường
lương trên sân khấu, bạn nhật sẽ chạm đến trái tim người xem.
thích điều gì nhất? Vì sao?

Diễn viên cũng là yếu tố khiến khán giả không thể
rời mắt khỏi vở diễn.
Dạ em rất thích vở diễn này. Nghệ sĩ đẹp, diễn hay,
trang phục quá đẹp luôn. ***. Chỗ em ngồi thì khó

Bạn có thể chia sẻ sau khi xem quá, vừa xa sân khấu, vừa khuất tầm nhìn, lại
xem vở Nàng Xê Đa?

có tấm kính chắn ngang tầm mắt luôn, xem rất khó
chịu. Mà thôi biết làm sao được, tiền nào của đó
thôi. Sinh viên mà, em đâu có nhiều tiền để mua vé
có chỗ đẹp để ngồi anh ơi.
Tôi thấy các vở Cải lương đều mang thông điệp

Bạn đánh giá như thế nào về nhân văn và sâu sắc. Dụng ý nghệ thuật đều được
nội dung, hình thức các vở gửi gắm vào trong vở diễn, không có tác phẩm
diễn mà mình đã xem?

không hay mà chỉ có người xem chưa thực sự cảm
hết được giá trị của tác phẩm mang lại. Dường như
xem tác phẩm nào tôi cũng đều bật khóc, tôi thuộc
tuýt người khá tình cảm.
Các tác phẩm đều được đầu tư rất công phụ và đó là
kết quả của quá trình, thành quả nỗ lực của cả tập thể.

Bạn đánh giá như thế nào Đã đứng trên sân khấu biểu diễn là họ đã là người
diễn viên của các vở diễn mà tài năng và vượt qua rất nhiều ứng viên.
mình đã xem?
Bạn vui lòng liệt kê tên 05 Quế Trân, Tấn Giao, Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm
diễn viên mà bạn yêu mến Lê Tứ
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nhất?
Bạn đánh giá như thế nào về Tôi thấy rất hiện đại và tôi đã được xem các tác
cơ sở vật chất của Nhà hát phẩm rất hay và có nhiều kỉ niệm khi xem ở nhà hát
CL THT?

này. Vị trí địa lý đẹp và thuận tiện đi lại.

Bạn đánh giá như thế nào về Tôi không để ý vì cái tôi cần quan tâm là vở diễn.
nhân viên phục vụ vở diễn Nhưng tôi không thấy có vấn đề gì cả.
của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá như thế nào về Tôi buồn khi nhiều lần đi ngang qua thấy nhà hát
hoạt động truyền thông – “cửa đóng then cài”, rất mong nhà hát sẽ thường
quảng cáo của Nhà hát CL xuyên sáng đèn.
THT?
Bạn đánh giá thế nào về khả Mỗi thể loại nghệ thuật sẽ có lượng khán giả riêng,
năng cạnh tranh giữa Cải nghệ sĩ có tài năng, đam mê và trung thành. Rất
lương với các loại hình VH - khó để đánh giá vì mọi loại hình sẽ có nét riêng và
NT giải trí khác?

nét hay riêng.
Người dân TP.HCM ít có cơ hội tiếp cận Cải lương.

Bạn ý kiến gì về thị hiếu nghệ Tôi hy vọng trong thời gian tới, khán giả ở Tp. sẽ
thuật truyền thống của công có nhiều cơ hội tiếp cận loại hình này. Tôi tin có rất
chúng Thành phố hiện nay?

nhiều người yêu nghệ thuật, quan trọng là người
quản lý văn hóa có muốn làm và chịu làm đến cùng
để vực dậy công cuộc thu hút khán giả hay không.
Miễn giá vé cho sinh viên, giảm giá vé cho người

Bạn có đề xuất gì để sân dân vì có như vậy mới dễ tiếp cận được người xem.
khấu Cải lương thu hút hơn Công chiếu lưu đông ở nhà văn hóa, nhà thiếu nhi,
với công chúng hiện nay?

trường học khi vực tập trứng đông công nhân, trại
dưỡng lão để mọi người có cơ hội dễ tiếp cận và
mang Cải lương đến gần hơn với mọi người.
Thường xuyên công chiếu ở các rạp để làm mới,
làm sống dậy loại hình này.
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15. MS28
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Cải Có. Mỗi ngày 01 lần.
lương không?
Vì sao bạn thích Cải lương?

Tôi thích giai điệu và tiết tấu của loại hình này.

Gia đình bạn có ai thích Cải Có mẹ và con trai tôi.
lương không?
Bạn có nghĩ rằng xem/nghe
Cải lương là không văn minh, Không, vì nó là sở thích của mỗi người.
không phù hợp xã hội hiện đại?
Có một chút, vì việc đi xem Cải lương phụ thuộc
Bạn có gặp khó khăn gì khi vào thời địa điểm biểu diễn. Nếu nhà bạn xa, con
quyết định đi xem Cải lương? bạn còn nhỏ, mà điểm biểu diễn không gần nhà thì
thật sự khó sắp xếp thời gian để đi xem. Khi địa
điểm gần thì không có vấn đề gì.
Bạn bè, những người xung Bình thường, bạn bè, đồng nghiệp thấy ngưỡng mộ
quanh có ý kiến gì khi biết bạn vì mình nghe/xem được Cải lương.
thích xem/nghe Cải lương?
Nội dung vở diễn và khả năng ca và diễn của diễn
Khi xem một vở diễn Cải viên. Để có một vở diễn hay đòi hỏi có nội dung
lương trên sân khấu, bạn kịch bản phải tốt, nội dung không hay thì ca hay
thích điều gì nhất? Vì sao?

diễn giỏi thế nào cũng không đọng lại trong khán
giả điều gì. Tuy nhiên để đưa được giá trị trong vở
diễn đến khán giả thì người diễn viên phải là linh
hồn của vở diễn. Ngày xưa hay gọi là đào chính
hay kép chính là vì vậy.
Các vở diễn tôi từng được xem đều được lấy chất

Bạn đánh giá như thế nào về liệu từ cuộc sống hay trong truyện cổ tích, lịch sử.
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nội dung các vở diễn mà Do đó những nội dung các vở diễn đều rất gần gũi,
mình đã xem?

dễ bắt gặp trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi được
dàn dựng thông qua nghệ thuật Cải lương thì người
xem sẽ nhớ lâu hơn, đó cũng là lý do tôi thích xem
Cải lương.

Bạn đánh giá như thế nào về Các vở Cải lương như “Châu về hợp phố”, “Lan và
hình thức các vở diễn mà Điệp”…được dàn dựng công phu, thu hút người xem.
mình đã xem?
Bạn đánh giá như thế nào Các diễn viên đều thể hiện rất có tâm và có tài
diễn viên các vở diễn mà năng thực sự.
mình đã xem?
Bạn vui lòng liệt kê tên 05 Thoại Mỹ, Vũ Luân, Linh Tâm, Kim Tử Long,
diễn viên mà bạn thích nhất?

Châu Thanh, Thanh Ngân

Bạn đánh giá như thế nào về Nhà hát CL THT là một trong những nhà hát có cơ
cơ sở vật chất của Nhà hát sở vật chất phục vụ rất tốt cho hoạt động biểu diễn
CL THT?

nghệ thuật Cải lương.

Bạn đánh giá như thế nào về
nhân viên phục vụ vở diễn Nhân viên nhà hát có thái độ niềm nở, ân cần từ
của Nhà hát CL THT?

chú giữ xe, đến người soát vé.

Bạn đánh giá như thế nào về
hoạt động truyền thông – Không rõ
quảng cáo của Nhà hát CL
THT?
Bạn đánh giá như thế nào về Sân khấu Cải lương khá kén chọn khán giả nên
khả năng cạnh tranh giữa sân việc cạnh tranh với các loại hình văn hóa giải trí
khấu Cải lương với các loại khác sẽ rất khó khăn. Nhất là thế hệ diễn viên Cải
hình nghệ thuật giải trí khác?

lương gạo cội, có tên tuổi làm nên hào quang cho
sân khấu Cải lương đang dần dần mai một (lớn
tuổi, từ trần), thế hệ diễn viên sân khấu Cải lương
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chịu áp lực từ nhiều chiều (đàn anh chị, lượng
khán giả, sân khấu biểu diễn ngày càng thu hẹp…).
Bạn ý kiến gì về thị hiếu nghệ Đa phần hiện nay, thị hiếu đối với nghệ thuật
thuật truyền thống của công truyền thống của công chúng thành phố không
chúng Thành phố hiện nay?

nhiều. Xu hướng của công chúng là thích kết hợp
giữa truyền thống và hiện đại hơn là thuần các giá
trị truyền thống.
1. Cần thực hiện chương trình PR, quảng cáo cho

Bạn có đề xuất gì để sân khấu sân khấu Cải lương trên các phương tiện truyền
Cải lương thu hút hơn với thông. 2. Giới thiệu nghệ thuật Cải lương như một
công chúng hiện nay?

“di sản văn hóa” đến người nước ngoài, du khách.
3. Duy trì truyền nghề. 4. Sử dụng các công nghệ
hiện đại hỗ trợ diễn viên trên sân khấu (đèn led,
âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu…)
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16. MS29
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Cải Có
lương không?
Cải lương là loại hình mang âm hưởng dân
Vì sao bạn thích Cải lương?

tộc, hội tụ nhiều chất liệu nghệ thuật trong một
tác phẩm, có yếu tố lịch sử, học hỏi thêm
nhiều kiến thức bổ ích cũng như giải trí.

Gia đình bạn có ai thích Cải lương Có ba, mẹ, bác,…
không?
Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải
lương là không văn minh, không Không đồng ý.
phù hợp xã hội hiện đại?
Bạn có gặp khó khăn gì khi quyết Không gặp khó khăn.
định đi xem Cải lương?
Bạn bè, những người xung quanh
có ý kiến gì khi biết bạn thích Không ý kiến.
xem/nghe Cải lương?
Khi xem một vở diễn Cải lương Yếu tố lịch sử và nội dung kịch bản, Vì xây
trên sân khấu, bạn thích điều gì dựng được hình tượng nhân vật truyền cảm
nhất? Vì sao?

hứng và thông điệp tốt đẹp đến với khán giả.

Bạn đánh giá như thế nào về nội Nội dung tốt.
dung các vở diễn mà mình đã xem?
Bán có thể chia sẻ vài điều sau Em thì thích Cải lương lắm. Nhà em ba mẹ,
khi xem vở “Nhân danh công lý”? ông bà ai cũng thích Cải lương cả. Em vì thích
nên mới đi xem và chấp nhận về khuya, ngủ
ké nhà bạn, vì nhà trọ em 22h đóng cửa rồi.
Nhưng Cải lương mà cứ nặng tuyên truyền thế
này thì em nghĩ khán giả trẻ như em sẽ không
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thích. Nói thật, hôm nay, nếu không vì cô bạn
đi cùng thì em đã về từ sớm rồi.
Bạn đánh giá thế nào về hình thức Hình thức được đầu tư tốt.
các vở diễn mà mình đã xem?
Bạn đánh giá thế nào diễn viên Diễn xuất rất tốt.
các vở diễn mà mình đã xem?
Bạn vui lòng liệt kê tên 05 diễn Kim Tử Long, Quế Trân, Lệ Thủy, Thoại Mỹ,
viên mà bạn yêu mến nhất?

Thanh Hằng

Bạn đánh giá như thế nào về cơ
sở vật chất của Nhà hát CL THT?

Tốt

Bạn đánh giá thế nào về nhân viên Tốt
phục vụ của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá thế nào về hoạt Chưa đầu tư nhiều về truyền thông – quảng
động truyền thông của Nhà hát cáo.
CL THT?
Bạn đánh giá thế nào về khả năng
cạnh tranh giữa sân khấu Cải Không cần cạnh tranh.
lương với các loại hình VH - NT
giải trí khác?
Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ Thị hiếu nghệ thuật của người dân thành phố
thuật truyền thống của công là lựa chọn các món ăn tinh thần dễ hiểu, đời
chúng Thành phố hiện nay?

thường và đơn giản như cách họ sống hằng
ngày. Nên sân khấu hài kịch, âm nhạc sẽ thu
hút hơn các loại hình nghệ thuật khác.

Bạn có đề xuất gì để sân khấu Cải Thêm nhiều yếu tố hài kịch trong nội dung,
lương thu hút hơn với công chúng bao gồm cả hài hình thể. Xây dựng thêm nhiều
hiện nay?

gameshow, chương trình thực tế về Cải lương
để khán giả có cơ hội tiếp cận, tham gia cũng
như thay đổi cách nhìn nhận về Cải lương.
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17. MS30
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Cải lương không?

Không

Vì sao bạn thích Cải lương?

Được thư giãn.

Gia đình bạn có ai thích Cải lương không?

Có, bà ngoại.

Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải lương là không văn minh, Không nghĩ thế.
không phù hợp xã hội hiện đại?
Bạn có gặp khó khăn gì khi quyết định đi xem Cải lương?

Không

Bạn bè, những người xung quanh có ý kiến gì khi biết bạn Khuyến khích, ủng
thích xem/nghe Cải lương?

hộ.

Khi xem một vở diễn Cải lương trên sân khấu, bạn thích Hiệu ứng âm thanh,
điều gì nhất? Vì sao?

ánh sáng.

Bạn đánh giá như thế nào về nội dung các vở diễn mà Hấp dẫn, thú vị.
mình đã xem?
Bạn đánh giá như thế nào về hình thức các vở diễn mà Cảm xúc của nhân
mình đã xem?

vật khi diễn và nội
dung vở diễn.

Bạn đánh giá thế nào diễn viên các vở diễn mình đã xem?

Tâm huyết, yêu nghề,
yêu khán giả.

Bạn vui lòng liệt kê tên 05 diễn viên mà bạn yêu mến Không rõ
nhất?
Bạn đánh giá thế nào về cơ sở vật chất của Nhà hát CL Đầy đủ, phục vụ tốt
THT?

vở diễn.

Bạn đánh giá như thế nào về nhân viên phục vụ vở diễn của Em thấy cô chú phục
Nhà hát CL THT?

vụ thật dễ thương, vui
vẻ lắm luôn.

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động truyền thông của Không rõ
Nhà hát CL THT?
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Bạn đánh giá thế nào về khả năng cạnh tranh giữa sân Không rõ
khấu Cải lương với các loại hình nghệ thuật giải trí khác?
Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ thuật truyền thống của Không rõ
công chúng Thành phố hiện nay?
Bạn có đề xuất gì để sân khấu Cải lương thu hút hơn với Không rõ
công chúng hiện nay?
18. MS31 (Phỏng vấn nhanh)
Chị đánh giá như thế nào về diễn viên Cải lương trẻ hiện nay với những
nghệ sĩ thế hệ trước?
Nói thật không phải chê bai gì, chứ cô thấy nghệ sĩ trẻ giờ không bằng cô Lệ
Thủy, Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Tài Linh,…ngày xưa. Những nghệ sĩ đó không
chỉ hát hay, mà diễn còn đẹp nữa. Giờ cô thấy nhiều em lên câu vọng cổ còn không
ra hơi, không rõ từ thì sao mà hay được.
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19. MS32
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn có thường xem/nghe Cải lương Có
không?
Những giai điệu rất hay đã hấp dẫn tôi;
Vì sao bạn thích Cải lương?

những lời văn rất thâm thúy; lối diễn suất
của nghệ sĩ rất tốt.

Gia đình bạn có ai thích Cải lương Có, vợ tôi.
không?
Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải Tôi không nghĩ vậy, vì mỗi loại hình nghê
lương là không văn minh, không thuật đều có sưc hấp dẫn rieng của mình, tùy
phù hợp xã hội hiện đại?

vào cách cảm nhận của mỗi cá nhân.

Bạn có gặp khó khăn gì khi quyết Không, vì hiện nay những vở Cải lương, kể
định đi xem Cải lương?

cả tuồng cổ đã được phổ biến trên phương
tiện thông tin đại chúng.

Bạn bè, những người xung quanh Không
có ý kiến gì khi biết bạn thích
xem/nghe Cải lương?
Khi xem một vở diễn Cải lương Trên sân khấu tôi thích nhất là ca diễn thật,
trên sân khấu, bạn thích điều gì giọng ca, cách diễn, điệu bộ ăn khơp với dàn
nhất? Vì sao?

nhạc sống.

Bạn đánh giá như thế nào về nội Đa phần là khá tốt, nhất là nhưng vở cũ. Mỗi
dung các vở diễn mà mình đã xem?

vở diễn đều có thông điệp riêng của nó.

Bạn đánh giá như thế nào về hình Đa phần các vở diễn đều có hình thức đẹp,
thức các vở diễn mà mình đã xem?

lối bày trí cảnh trí, trang phục phù hợp.

Bạn đánh giá thế nào diễn viên của Mặt bằng chung là khá tốt. Những diễn viên
các vở diễn mình đã xem?

dày dặn kinh nghiệm sẽ diễn suất tốt hơn.
Những diễn viên còn non tay nghề cần trau
dồi, học hỏi thêm từ nhưng bậc tiền bối.
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Bạn vui lòng liệt kê tên 05 diễn NS Chí Tâm, NSUT Vũ Linh, NSUT Phượng
viên mà bạn yêu mến nhất?

Loan, NSUT Lê Tứ, NSUT Trọng Phúc

Bạn đánh giá như thế nào về cơ sở Có thể do diện tích mặt bằng nhỏ nên thật sự
vật chất của Nhà hát CL THT?

mà nói thì sân khấu khá nhỏ, thiếu chiều
ngang lẫn chiều sâu: Điều này gây không ít
khó khăn cho đạo diễn. Lượng ghế ngồi cho
khán giả hơi ít nên nếu những vở diễn có thu
phí sẽ khó đạt đủ doanh số để trả thù lao cho
tập thể các nhân viên, diễn viên,...

Bạn đánh giá thế nào về nhân viên Nhân viên phục vụ khá tốt.
phục vụ của Nhà hát CL THT?
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động Hình thức truyền thông, quảng cáo chưa
truyền thông của Nhà hát CL THT? phong phú, có thể do kinh phí dành cho hoạt
động này.
Bạn đánh giá thế nào về khả năng Tại Tp.HCM thì khả năng cạnh tranh thấp so
cạnh tranh giữa Cải lương với các những loại hình nghệ thuật khác, có thể một
loại hình nghệ thuật giải trí khác?

phần do thị hiếu của khán giả.

Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ Đa phần giới trẻ chưa cảm nhận được sự hấp
thuật truyền thống của công chúng dẫn của nghệ thuật truyền thống, trong đó có
Thành phố hiện nay?

Cải lương. Điều này có thể bị chi phối bởi
những loại hình nghệ thuật mới lạ du nhập
và tiếp biến trong thời đại ngày nay.

Bạn có đề xuất gì để sân khấu Cải Theo ý kiến của tôi thì trước tiên phải làm
lương thu hút hơn với công chúng cho khán giả, nhất là khán giả trẻ cảm nhận
hiện nay?

được sự hấp dẫn của nghệ thuật Cải lương từ
đó mới có thể thu hút hơn với công chúng.
Mặc dù, Thành phố đã cố gắng rất nhiều
trong vấn đề này nhưng vẫn chưa đạt được
kết quả như mong đợi.

263

VI. BIÊN BẢN PHỎNG VẤN CÔNG CHÚNG KHÔNG THÍCH CẢI LƯƠNG
1. MS33
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn vui lòng cho biết 03 03 loại hình nghệ thuật mà em thích nhất là: Âm nhạc,
loại hình nghệ thuật mà sân khấu, điện ảnh.
bạn thích nhất?
Em không thích Cải lương vì không phù hợp với sở
Vì sao bạn không thích thích của bản thân em, khi xem Cải lương em cảm
Cải lương?

thấy chán, buồn ngủ,... Cải lương chủ yếu khai thác
vào những tình huống éo le, bi đát, không phải ai cũng
dễ dàng nghe và cảm nhận. Một vở Cải lương thường
có lối diễn chậm rãi và dài lê thê.

Trong gia đình bạn, có ai Trong gia đình em chỉ có bà ngoại hay xem, nghe Cải
thích Cải lương không?
Bạn

có

nghĩ

lương.

rằng

xem/nghe Cải lương là Em không nghĩ như vậy.
không văn minh, không
phù hợp xã hội hiện đại?
Bạn bè của bạn có ai thích
Cải lương không?

Bạn bè của em cũng không ai thích Cải lương.
Sân khấu Cải lương có thể nói đang yếu thế hơn so với

Bạn đánh giá như thế nào các loại hình giải trí khác. Khi ngày nay công nghệ
về khả năng cạnh tranh thông tin ngày càng phát triển, nhu cầu giải trí của con
giữa sân khấu Cải lương người cũng được nâng cao, vì thế nhiều khán giả đã
với các loại hình VH - NT không còn mặn mà với sân khấu Cải lương nữa. Cải
giải trí khác?

lương chỉ thu hút được phần nào những người yêu
thích bộ môn này từ trước hoặc những người có thể
thưởng thức được chúng, còn giới trẻ hiện nay thì rất
hiếm người yêu thích. Ví dụ, em thấy các rạp chiếu
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phim và sân khấu ca nhạc mọc lên khắp nơi. Khi
muốn xem, tụi em dễ dàng tìm đến các địa điểm này
và giá cả lại rất phù hợp đối với học sinh, sinh viên.
Trong khi sân khấu Cải lương em ít thấy, có muốn
xem đi nữa thì giá vé cũng khá đắt đỏ.
Về thị hiếu nghệ thuật truyền thống của công chúng
Bạn có ý kiến gì về thị Tp.HCM thì hiện nay chỉ có một bộ phận nhỏ còn
hiếu nghệ thuật truyền quan tâm và yêu thích Tuồng, Chèo, Cải lương,...
thống của công chúng Phần đông công chúng còn lại không mấy mặn mà với
Thành phố hiện nay?

những loại hình nghệ thuật truyền thống này nữa.
Chính vì họ không có đam mê ngay từ nhỏ mà khi lớn
lên họ cũng không có nhu cầu tiếp xúc, tìm hiểu
những loại hình nghệ thuật truyền thống nên nó dễ
dàng bị thay thế hoặc bị che lấp, bao phủ bởi những
yếu tố nghệ thuật mới, hiện đại, phù hợp với đặc điểm
tâm lý lứa tuổi, nhu cầu của công chúng hiện nay.
Để thu hút được em quan tâm đến Cải lương thì những
kịch bản phải có “ngôn ngữ” phù hợp với giới trẻ, nói

Theo bạn, làm gì để sân được những vấn đề mà giới trẻ đang quan tâm; hoặc
khấu Cải lương có thể thu loại hình nghệ thuật truyền thống này lồng ghép vào
hút bạn?

điện ảnh. Chẳng hạn gần đây có phim điện ảnh “Song
Lang” nói về nghệ thuật Cải lương. Nội dung phim
hấp dẫn, ngắn gọn, chạm được lòng người, cùng dàn
diễn viên trẻ thực lực đã khiến cho lớp khán giả còn
xa lạ hay ít biết tới Cải lương như em khi theo dõi
“Song Lang” có thể không nắm bắt hay hiểu chi tiết
liên về Cải lương, nhưng những trích đoạn Cải lương
được đưa vào trong phim rất dễ chịu, tự nhiên, bình dị
và rất hấp dẫn.
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2. MS34
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn vui lòng cho biết 3 loại hình Điện ảnh, kịch, mỹ thuật
nghệ thuật mà bạn thích nhất?
Vì sao bạn không thích Cải lương Diễn biến quá chậm, nội dung quá dễ đoán,
không?

thiếu yếu tố bất ngờ, đột phá, không có gì
để truyền tải sau khi xem.

Trong gia đình bạn, có ai thích Cải Chỉ có bà ngoại trước cũng thích xem
lương không?

nhưng giờ không xem nữa.

Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải
lương là không văn minh, không phù Có
hợp xã hội hiện đại?
Bạn bè, đồng nghiệp của bạn có ai Có nhưng ít, đa phần người miền Tây.
thích Cải lương không?
Bạn đánh giá như thế nào về khả
năng cạnh tranh giữa sân khấu Cải Hầu như không có.
lương với các loại hình VH - NT giải
trí khác?
Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ Công chúng thành phố không hề có thị
thuật truyền thống của công chúng hiếu về nghệ thuật truyền thống (Hầu như
Thành phố hiện nay?

tất cả chứ không riêng Cải lương). Nếu có
đi xem cũng vì ủng hộ hoặc do bạn bè
người thân rủ đi.
Đổi mới nội dung, rút ngắn thời gian, đẩy

Theo bạn, làm gì để sân khấu Cải nhanh mạch truyện, sáng tạo tình tiết, sáng
lương có thể thu hút bạn?

tạo thông điệp phù hợp thời đại, lồng ghép
kết hợp những loại hình khác, tổ chức thêm
những buổi giao lưu để mọi người hiểu hơn
về kỹ thuật biểu diễn và lịch sử Cải lương.
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3. MS35
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn vui lòng cho
biết 03 loại hình Âm nhạc, sân khấu, hội họa
nghệ thuật mà bạn
thích nhất?
Vì:
1. Giai điệu âm nhạc không phù hợp với sở thích của bản
thân, chưa chạm đến xúc cảm cá nhân khi nghe.
2. Có thể do môi trường sống. Trong gia đình, không có
Vì sao bạn không người thích Cải lương nên từ nhỏ không có điều kiện tiếp
thích
không?

Cải

lương cận. Do đó, việc hình thành cảm thụ trong âm nhạc của cá
nhân từ sơ khai đến khi trưởng thành bị ảnh hưởng bởi
nhiều thể loại âm nhạc khác. Ngoài xã hội, những mối quan
hệ thân cận như bạn bè, đồng nghiệp, đối tác… cũng rất ít
người có sở thích nghe Cải lương. Do đó, ít có những hoạt
động tiếp cận loại hình này. Có tiếp cận từ mạng xã hội,
truyền thông báo chí, sách vở khi học về các loại hình nghệ
thuật, âm nhạc… Tuy nhiên chỉ mang tính hình thức và tiếp
cận thụ động.
3. Ít có kiến thức về Cải lương. Chính vì thế, khi nghe
không cảm được cái hay, cái tinh túy khi nghệ sĩ thể hiện…
Một số vở Cải lương mang âm hưởng nghệ thuật tuồng cổ,
nếu không có kiến thức nhất định thì khi xem dễ bị chán vì
khó hiểu.
4. Đa số nội dung của các vở Cải lương thường có chiều
hướng buồn, bi đát về thân phận cùng khổ của con người
trong xã hội. Do đó, chỉ phù hợp với một độ tuổi “chín”
nhất định mới cảm nhận, hiểu, đồng thương cảm thì mới

267

thấy hay.
Trong gia đình bạn, Trong gia đình, hiện chưa ai có biểu hiện thích sân khấu
có ai thích Cải lương Cải lương.
không?
Tôi không nghĩ như vậy. Bản thân tôi không thích do không
phù hợp với sở thích và không am hiểu về loại hình này.
Bạn có nghĩ rằng Tuy nhiên, không thích không đồng nghĩa với không xem,
xem/nghe Cải lương bài trừ…và thích hay không cũng chỉ là cảm tính, mang ý
là không văn minh, kiến chủ quan cá nhân, không bao gồm số đông. Theo tôi
không phù hợp xã thì xem một loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống đã
hội hiện đại?

được công nhận thì có gì là không văn minh?

Bạn bè, đồng nghiệp Đồng nghiệp vẫn có người thích, đam mê Cải lương. Đặc
của bạn có ai thích biệt những người quê miền Tây sông nước. Những chương
Cải lương không?

trình văn nghệ ở cơ quan luôn có những giai điệu Đờn ca
Tài tử góp mặt.
Công bằng mà đánh giá về khả năng cạnh tranh giữa Cải
lương với các loại hình VH - NT giải trí khác là kém vì Cải
lương khá kén người xem, nghe, tốn rất nhiều thời gian và
công sức để dựng 01 vở Cải lương. Chi phí đầu tư tốn kém

Bạn đánh giá như nhưng vì những lý do trên nên lợi nhuận hầu như không
thế nào về khả năng bằng các loại hình nghệ thuật giải trí khác. Thiếu nhà đầu tư
cạnh tranh giữa sân cũng là một bất lợi lớn khi cạnh tranh. Ngoài ra, thời kỳ
khấu Cải lương với bùng nổ công nghệ 4.0 cũng là một hạn chế để loại hình Cải
các loại hình VH - lương có thể tiếp cận khán giả. Trong khi người xem hiện
NT giải trí khác?

tại lại rất dễ tiếp xúc với nhiều loại hình nghệ thuật khác
hấp dẫn hơn không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Do
đó, sự cạnh tranh của loại hình nghệ thuật này càng khốc
liệt hơn. Trẻ hóa về độ tuổi người xem cũng là một hạn chế
để nghệ thuật truyền thống cạnh tranh với các loại hình
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nghệ thuật khác.
Hiện nay, 4.0 đặc biệt phát triển thì công chúng lựa chọn
tiếp cận màn hình phẳng nhiều hơn là đến sân khấu, đặc
biệt là công chúng thành thị. Do đó, xu hướng đầu tiên phải
Bạn có ý kiến gì về nói đến là xu hướng “xem nghệ thuật online”. Thị hiếu của
thị hiếu nghệ thuật người xem trong giai đoạn hiện tại chú trọng “tính giải trí”.
truyền

thống

của Nên hài, gameshow đang được ưa chuộng. Công chúng dễ

công chúng Thành tiếp nhận dù có nhiều sản phẩm bị gọi là “nhảm” nhưng vẫn
phố hiện nay?

có rất nhiều người xem. Một phần vì áp lực cuộc sống ở
thành thị lớn hơn những nơi khác. Nên người dân thành thị
có xu hướng tìm cái để vui, để cười, thậm chí tìm nơi để
trút bỏ những áp lực, phiền não trong cuộc sống.
Việc thưởng thức các loại hình VH - NT hiện nay còn phụ
thuộc vào yếu tố “số đông”. Nhất là ở các thành thị lớn thì
chạy theo số đông hiện đang là mốt, là sành điệu. Điều này
được biểu hiện cụ thể ở rất nhiều mặt trong xã hội, trong đó
cũng bao gồm việc thưởng thức các loại hình VH - NT. Do
đó, công tác PR, marketing cho các loại hình nghệ thuật trở
nên quan trọng. Hiện nay, các loại hình nghệ thuật truyền
thống chưa làm tốt điều này. Nếu không có định hướng
đúng đắn rất dễ bị hòa lẫn, hòa tan theo các loại hình nghệ
thuật mang yếu tố giải trí.
Sân khấu ngày nay đang ít được công chúng quan tâm. Tuy
nhiên, hiện vẫn chưa biến mất hoặc bị thay thế hoàn toàn.
Nhưng vì sao công chúng lại chọn các loại hình sân khấu
như trên mà lại ít chọn sân khấu Cải lương? Và cần những
biện pháp gì để thu hút công chúng đến với sân khấu Cải
lương hơn? Có lẽ những câu hỏi này đã được các nhà

Theo bạn, làm gì để nghiên cứu nghệ thuật truyền thống thảo luận rất nhiều.
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sân khấu Cải lương Ngoài ra, còn có những nghệ sĩ có thâm niên, có chuyên
có thể thu hút bạn?

môn cao quan tâm và đưa ra rất nhiều giải pháp. Riêng tôi,
đứng dưới góc nhìn của một người trong số những người
chưa bị sân khấu Cải lương thu hút xin phép có một số
đóng góp về giải pháp như sau:
Một là, tăng cường công tác phổ cập kiến thức về các loại
hình VH - NT truyền thống trong môi trường giáo dục các
cấp bậc từ tiểu học đến trung học phổ thông. Tùy theo độ
tuổi mà tiếp cận theo các cấp độ khác nhau. Vì sao lại tập
trung phổ cập cho lứa tuổi nhỏ? Theo bản thân tôi thấy thì
việc hình thành sở thích, tính cách hay hành vi của mỗi cá
thể là cả quá trình dài và bắt đầu khi còn rất nhỏ. Không thể
để hình thành sở thích rồi mới bắt người ta tiếp nhận và
thích một cái gì khác. Do đó, việc tập trung vào độ tuổi để
định hướng tiếp cận các loại hình nghệ thuật truyền thống
cũng sẽ tạo nên sở thích và năng khiếu sau này.
Điều này cũng làm tăng thêm phần đa dạng cho học sinh
khi tham gia học tập. Học sinh cấp III có thể được học
những kiến thức cơ bản của một người xem trong nghệ
thuật Cải lương tuồng cổ như: mặt trắng, đen, vàng, đỏ…
tượng trưng cho những người như thế nào; hay việc nghệ sĩ
đội mão có 02 sợi râu dài, tay cầm gậy… tượng trưng cho
điều gì? Đồng thời giáo viên có thể cho xem những tư liệu,
các đoạn video để làm phong phú hơn cho tiết học. Việc
này góp phần tạo nên kho lưu giữ những giá trị văn hóa
trong các loại hình nghệ thuật truyền thống ở nước ta. Đồng
thời, khi là một người xem, ít nhất cũng hiểu được là mình
xem cái gì. Từ đó, sẽ khơi gợi thêm một số niềm đam mê
cho các em học sinh tiếp cận các loại hình VH - NT truyền
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thống khi định hướng thi Đại học, Cao đẳng trong tương lai.
Học sinh trên ghế nhà trường khi được biết về các loại hình
nghệ thuật truyền thống sẽ có thêm sự tò mò, một số thích
thú sẽ lan truyền những sở thích đó cho người xung quanh
mình như bố mẹ, ông bà… nhiều khi lại có nhu cầu được đi
xem trực tiếp, góp phần tăng nguồn khán giả cho sân khấu
Cải lương. Trong môi trường giáo dục quốc tế tại Việt
Nam, điều này còn có lợi ích quảng bá với các bạn quốc tế
về nghệ thuật truyền thống của Việt Nam nói chung và sân
khấu Cải lương nói riêng.
Hai là, đa dạng hóa các nội dung trong các vở Cải lương để
hướng đến việc mở rộng độ tuổi thưởng thức loại hình nghệ
thuật này. Cụ thể, có thể tham khảo đưa một số câu chuyện
cổ tích Việt Nam lồng ghép, xây dựng kịch bản cho Cải
lương tuồng cổ. Vì truyện cổ tích sẽ gần gũi hơn với giới trẻ
và phù hợp trong việc xây dựng nhân vật trong nghệ thuật
Cải lương tuồng cổ. Ngoài ra, một số bài nhạc tân cổ được
biên lại lời nhạc mang tính thời sự, cổ động, âm hưởng vui
tươi, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước cũng là
một trào lưu theo số đông mới nên được tiếp tục duy trì.
Điều này sẽ thu hút nhiều người quan tâm hơn đến loại hình
nghệ thuật này. Để công chúng cũng biết rằng: “À, Cải
lương cũng vui, cũng hấp dẫn, không quá bi lụy và nhàm
chán như mình đã nghĩ”.
Ba là, đẩy mạnh những sản phẩm cá nhân của nghệ sĩ Cải
lương. Hiện nay, một số nghệ sĩ Cải lương tham gia nhiều
chương trình gameshow trên truyền hình và mang lại hiệu
ứng truyền thông rất tốt. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở
đó, công chúng không được hoặc rất ít khi nghe nghệ sĩ Cải
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lương quảng bá về sản phẩm của mình trên phương tiện
truyền thông. Các sản phẩm Cải lương chỉ được xây dựng
mang tính chương trình chung, nghệ sĩ cũng chỉ chờ để
được mời vào các tác phẩm chung. Chưa có hình thức cá
nhân hóa như nhiều nghệ sĩ ở lĩnh vực khác. Việc đẩy mạnh
sản phẩm cá nhân của nghệ sĩ Cải lương sẽ tăng tính cạnh
tranh trong giới nghệ sĩ với nhau. Góp phần thúc đẩy tư
duy, dàn dựng, đầu tư cho các sản phẩm Cải lương tốt hơn.
Sản phẩm của cá nhân sẽ được nghệ sĩ đầu tư và tập trung
quảng bá nhiều hơn là sản phẩm chung. Nghệ sĩ Cải lương
cũng rất nhiều người nổi tiếng và có thâm niên, nhưng chưa
thấy có những hoạt động cá nhân như thế. Nghệ sĩ, diễn
viên là cốt lõi của các loại hình nghệ thuật. Việc phát triển
hình ảnh, sản phẩm cá nhân sẽ là động lực tiền đề để loại
hình nghệ thuật ấy phát triển.
Bốn là tập trung nâng cao việc ứng dụng kỹ thuật công
nghệ vào sáng tạo nghệ thuật nhưng vẫn đảm bảo giữ được
những giá trị cốt lõi. Cụ thể, đưa các ứng dụng kỹ thuât
công nghệ vào việc dàn dựng sân khấu như: màn hình LED,
hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng chuyển cảnh…
Ngoài ra, nên quan tâm hơn việc ứng dụng các kỹ thuật mới
trong công tác nâng cao chất lượng hình ảnh khi thu hình,
thu thanh, chỉnh sửa hình ảnh để đưa đến công chúng. Như
thế sẽ góp phần thu hút hơn cho người xem.
Năm là, nâng cao tầm quan trọng của công tác PR,
maketting cho các sản phẩm của loại hình sân khấu Cải
lương. Điều này sẽ được thực hiện tốt nhất nếu làm tốt điều
thứ ba (nêu ở trên).
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4. MS36
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn vui lòng cho biết 03 loại hình Âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc
nghệ thuật mà bạn thích nhất?
Vì sao bạn không thích Cải lương Bản thân không thấy hứng thú với những
không?

giai điệu Cải lương có lẽ là do từ nhỏ
không được tiếp quá nhiều nên cảm thấy
không hợp với sơ thích âm nhạc.

Trong gia đình bạn có ai thích Cải Không có ai
lương không?
Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ đây là
lương là không văn minh, không phù một loại hình nghệ thuật, một chất âm nhạc
hợp xã hội hiện đại?

đáng được bảo tồn và phát triển.

Bạn bè, đồng nghiệp của bạn, có ai Không có ai.
thích Cải lương không?
Bạn đánh giá thế nào về khả năng Đối với một người không thích nghe Cải
cạnh tranh giữa Cải lương với các lương thì tôi cảm thấy Cải lương khó cạnh
loại hình nghệ thuật giải trí khác?

tranh được với các nghệ thuật khác.

Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ Nên tổ chức nhiều hơn các cuộc thi về Cải
thuật truyền thống của công chúng lương, tìm ra những nhân tài về Cải lương,
Thành phố hiện nay?

tạo ra một nơi để họ giao lưu. Lồng ghép
Cải lương vào các sự kiện của thành phố
để có thể tiếp cận thêm nhiều người nghe.
Tổ chức thêm các cuộc thi tìm hiểu gì về
Cải lương, hay phân tích một trích đoạn…
tạo sự viral cho chương trình để giúp tiếp
cận hơn đến nhiều lứa tuổi.

Theo bạn, làm gì để sân khấu Cải Có tham gia của những nghệ sĩ trẻ hiện nay
lương có thể thu hút bạn?

sẽ là một điều cực kì thú vị và ý nghĩa.
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5. MS37
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn vui lòng cho biết 03 loại hình Âm nhạc, điện ảnh, văn học
nghệ thuật mà bạn thích nhất?
Giai điệu của Cải lương lê thê, gây buồn
ngủ. Các vở Cải lương tôi từng biết đa số
Vì sao bạn không thích Cải lương?

lấy bối cảnh thời phong kiến, thời chiến
tranh, ít khi có bối cảnh hiện đại. Nội dung
các vở Cải lương hiện đại không bắt trend.

Trong gia đình bạn, có ai thích Cải Mẹ
lương không?
Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải
lương là không văn minh, không Không
phù hợp xã hội hiện đại?
Bạn bè, đồng nghiệp của bạn, có ai Không
thích Cải lương không?
Bạn đánh giá như thế nào về khả Trong thời buổi hiện đại, nghệ thuật truyền
năng cạnh tranh giữa sân khấu Cải thống như Cải lương thực sự rất khó cạnh
lương với các loại hình VH - NT tranh với các loại hình văn hóa giải trí khác.
giải trí khác?
Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ Theo tôi, hiện nay công chúng có xu hướng
thuật truyền thống của công chúng xem các gameshow truyền hình là chủ yếu,
Thành phố hiện nay?

riêng giới trẻ thích thưởng thức âm nhạc
hiện đại mang âm hưởng truyền thống. Đối
với người lớn tuổi, họ thường thưởng thức
nghệ thuật truyền thống qua youtube.
Sau khi hết giãn cách xã hội, công chúng có
lẽ sẽ chọn mua vé xem nghệ thuật trực tiếp
sau bao ngày ở nhà.
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Theo bạn, làm gì để sân khấu Cải Tôi thích Cải lương lấy bối cảnh hiện đại,
lương có thể thu hút bạn?

thoại phải bắt trend, đồng thời phong cách
trang điểm của diễn viên cũng nên hợp thời
thay vì quá giản dị hay quá “xưa”. Nếu
được tiếp cận với một vở diễn như thế, tôi
sẵn sàng bỏ tiền đến sân khấu Cải lương.
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6. MS38
Nội dung câu hỏi
Bạn vui lòng cho biết 03 loại hình
nghệ thuật mà bạn thích nhất?

Nội dung phản hồi
Điện ảnh, hội hoạ, âm nhạc.
Khác biệt thế hệ, nội dung truyền tải của Cải

Vì sao bạn không thích Cải lương
không?
Trong gia đình bạn, có ai thích Cải
lương không?

lương ít phù hợp với xu hướng của giới trẻ.
Giới trẻ phần lớn sử dụng mạng xã hội với
các phương tiện: Facebook, Tiktok, Youtube.
Bố.

Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải Không, vì Cải lương là một nét văn hóa
lương là không văn minh, không truyền thống đặc trưng của Việt Nam cần
phù hợp xã hội hiện đại?
Bạn bè, đồng nghiệp của bạn, có ai
thích Cải lương không?

được duy trì và phát triển.
Không.

Bạn đánh giá thế nào về khả năng Sẽ gặp chút khó khăn nhưng vẫn khả thi vì
cạnh tranh giữa Cải lương với các Cải lương đã có sẵn chỗ đứng trong ý thức
loại hình nghệ thuật giải trí khác?
Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ
thuật truyền thống của công chúng
Thành phố hiện nay?

của khán giả.
Công chúng hiện nay đang có xu hướng quay
về cổ điển: trang phục, trang điểm, phim ảnh...
Tạo nhiều cơ hội đào tạo nhân lực mới và tâm
huyết; đổi mới nội dung: Ngoài những câu
truyện lịch sử, tinh yêu đôi lứa có thể thêm

Theo bạn, làm gì để sân khấu Cải chút thời sự và chính trị, bắt kịp xu hướng của
lương có thể thu hút bạn?

thế giới đưa vào Cải lương để tiếp cận công
chúng dễ hơn; đẩy mạnh truyền thông, kết
hợp du lịch; sử dụng Internet, Facebook,
Youtube, Tiktok, truyện tranh.
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7. MS39
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn vui lòng cho biết 03 Âm nhạc (Pop music), phim ảnh, văn học tiểu thuyết.
loại hình nghệ thuật mà
bạn thích nhất?
Tôi cảm thấy không hợp. Tôi tin chắc rằng đại bộ phận
giới trẻ ngày nay đều có suy nghĩ giống tôi như: Không
hợp thời đại. Thời đại 4.0 đã làm thế giới phẳng hơn
bao giờ hết. Sự giao thoa giữa các nền văn hóa đã khiến
nhu cầu giải trí trở nên gần nhau, đa dạng hơn. Sự ảnh
Vì sao bạn không thích hưởng lẫn nhau trong VH - NT thể hiện rõ trong âm
Cải lương không?

nhạc, phim ảnh… rõ ràng làm sức ảnh hưởng của Cải
lương trong giới trẻ hầu như không còn do sự cạnh
tranh của nền công nghiệp giải trí đang nở rộ trên toàn
thế giới.
Không còn hấp dẫn giới trẻ. Đại bộ phận giới trẻ yêu
thích nhạc thị trường thời nay vì đơn giản, dễ nghe, trẻ
trung, sôi động, phù hợp với tâm lý chung của thời đại.
Cải lương thiếu sự đa dạng, thiếu tính “trẻ”, không phù
hợp cho giải trí. Thật sự với cuộc sống vội vả ngày nay,
sau 01 ngày mệt mỏi mà còn nghe một vở Cải lương
sến sẩm, dài lê thê thì stress đến chết mất thôi.

Trong gia đình bạn, có ai Có ba, mẹ, cô, bác…
thích Cải lương không?
Bạn

có

nghĩ

rằng Không, Cải lương vẫn là một loại hình nghệ thuật đặc

xem/nghe Cải lương là sắc của dân tộc cần phải giữ gìn.
không văn minh, không
phù hợp xã hội hiện đại?
Bạn bè, đồng nghiệp của Hầu như không.
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bạn, có ai thích Cải
lương không?
Bạn đánh giá như thế
nào về khả năng cạnh Khả năng cạnh tranh hầu như bằng 0.
tranh giữa sân khấu Cải
lương với các loại hình
VH - NT giải trí khác?
Công chúng Thành phố hiện nay đa phần là người trẻ,
năng động, 05 – 10 năm tới sẽ do thế hệ Z (những
Bạn có ý kiến gì về thị người sinh từ năm 2000) làm chủ. Thế hệ này nhanh
hiếu nghệ thuật truyền chóng thích nghi với xã hội hiện đại, hối hả, tiếp thu
thống của công chúng nhanh chóng các loại hình nghệ thuật hiện đại trong
Thành phố hiện nay?

nước và thế giới. Đối với họ, có quá nhiều sự lựa chọn.
Họ thoải mái lựa chọn cho mình loại hình phù hợp với
sở thích bản thân. Vậy nên các loại hình nghệ thuật
truyền thống rất ít cơ hội tiếp cận giới trẻ (hoặc có tiếp
cận nhưng không đủ sức hút). Thị hiếu rất thấp.
Như con người sinh ra rồi chết đi, như bông hoa ngát

Theo bạn, làm gì để sân hương rồi cũng lụi tàn. Có những thứ phải chấp nhận
khấu Cải lương có thể rằng nó sinh ra, phát triển rồi cũng phải mai một. Cải
thu hút bạn?

lương cũng là một phần trong đó, đó là quy luật, không
thể cưỡng cầu. Nên cho Cải lương là loại hình nghệ
thuật dân tộc biểu diễn tại các tour du lịch cho khách
tham quan, vừa tạo ra thu nhập, vừa quảng bá được
hình ảnh quốc gia. Còn nghệ thuật Cải lương bây giờ cơ
bản không thể thu hút được tôi (hơi phũ nhưng đây là
sự thật).
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8. MS40
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn vui lòng cho biết 03 loại hình Nghệ thuật kiến trúc và trang trí, nghệ thuật
nghệ thuật mà bạn thích nhất?

âm nhạc, nghệ thuật điện ảnh.
Vì Cải lương không đơn giản và dễ thấm,

Vì sao bạn không thích Cải lương? người xem cần nghe hiểu lời ca vũ đạo, bối
cảnh lịch sử và thậm chí là hóa trang của
nhân vật mới thấy cái hay, cái tài của những
nghệ sĩ Cải lương.
Trong gia đình bạn, có ai thích Cải
lương không?

Không

Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải
lương là không văn minh, không Không
phù hợp xã hội hiện đại?
Bạn bè, đồng nghiệp của bạn, có ai Không
thích xem/nghe Cải lương không?
Bạn đánh giá như thế nào về khả Nguyên nhân chính là do vắng người hiểu,
năng cạnh tranh giữa sân khấu Cải hoặc không muốn hiểu, không muốn xem Cải
lương với các loại hình VH - NT lương. Vì đơn giản là nó chán, màu mè và
giải trí khác?

như đã nói, nó bác học. Có lẽ những bộ môn
nghệ thuật này đang sắp chết vì phải loay
hoay trong việc giữ gìn nét văn hóa cũ và hòa
nhập với nếp văn hóa mới, mình nghĩ đây
chính là mâu thuẫn.

Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ Giới trẻ ngày nay không thích xem Cải lương
thuật truyền thống của công chúng thì chắc là bởi chúng ta có quá nhiều hình
Thành phố hiện nay?

thức nghệ thuật và giải trí khác để thưởng
thức. Thị hiếu của mỗi thời lại khác nhau nữa.
Chủ yếu mình tiếp cận với Cải lương là để
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tìm hiểu về một nét nghệ thuật, văn hóa một
thời và cùng nhìn chung một góc nhìn với
ông cha mình hồi xưa.
Theo bạn, làm gì để sân khấu Cải Cải lương không như kịch, Cải lương cần một
lương có thể thu hút bạn?

thời gian khá dài để luyện thanh âm và diễn
xuất do nhuần nhuyễn mới có thể lột tả được
cái thần thái của nhân vật.
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9. MS41
Nội dung câu hỏi

Nội dung phản hồi

Bạn vui lòng cho biết 03 loại hình nghệ thuật mà Điện ảnh, âm nhạc, hội hoạ
bạn thích nhất?
Vì sao bạn không thích Cải lương?

Không cảm thấy hứng thú khi
xem. Nội dung chưa lôi cuốn,
hấp dẫn.

Trong gia đình bạn, có ai thích Cải lương không?

Không

Bạn có nghĩ rằng xem/nghe Cải lương là không
văn minh, không phù hợp xã hội hiện đại?

Không

Bạn bè, đồng nghiệp của bạn, có ai thích Không
xem/nghe Cải lương không?
Bạn đánh giá như thế nào về khả năng cạnh tranh
giữa sân khấu Cải lương với các loại hình VH - Yếu thế hơn.
NT giải trí khác?
Bạn có ý kiến gì về thị hiếu nghệ thuật truyền Họ ít có nhu cầu thưởng thức
thống của công chúng Thành phố hiện nay?

nghệ thuật truyền thống.

Theo bạn, làm gì để sân khấu Cải lương có thể thu Đổi mới cách tiếp cận khán
hút bạn?

giả như thông qua các kênh
mạng xã hội, nội dung đa
dạng và hấp dẫn hơn.
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VII. BIÊN BẢN PHỎNG VẤN NHANH MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC
1. MS42 (Phỏng vấn nhanh)
Câu 1: Hôm nay bạn bán được nhiều vé không?
*** Theo yêu cầu thì em ngồi đây thôi anh, chứ có bán gì được đâu. Có khi
ngồi từ sáng đến chiều, may mắn lắm mới bán được 1-2 vé. Giờ không như hồi xưa,
bán đã lắm. Ai cũng dành ngồi bán vé, vì được hưởng % mà.
Câu 2: Bạn nghĩ rằng nhân viên của Rạp phải phục vụ khán giả như thế nào?
*** Giờ khán giả chịu đến với mình là quý lắm anh ơi. Nên mình phải trân
trọng họ, phải luôn vui vẻ để lần sau họ còn đến nữa. Mà họ có đến xem thì tụi em
mới sống nổi chứ anh (cười).
Câu 3: Bạn có thể chia sẻ về việc tổ chức chương trình phục vụ thiếu nhi của Nhà
hát hiện nay?
Đừng nghĩ làm cho thiếu nhi xem Cải lương dễ, mà ngược lại, thật sự rất khó.
Mỗi khi biên tập, dàn dựng một chương trình, NCS luôn đặt vấn đề là làm sao để
thu hút được các em tham gia? Làm sao để trong suốt lúc chương trình diễn ra các
em không cảm thấy chán? Làm sao để các em xem xong chương trình thì yêu thích
Cải lương? Đó là những vấn đề thật sự rất khó và càng khó hơn khi với số tiền ít ỏi
mà Nhà hát có để xây dựng một chương trình để phục vụ các em. Em không biết
tương lai sao, nhưng hiện tại cách đầu tư hiện nay sẽ chỉ được giai đoạn đầu.
2. MS43 (Phỏng vấn nhanh)
Anh có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về sự quan tâm của công chúng đối với
các chương trình biểu diễn phục vụ của Nhà hát CL THT?
Anh thấy giờ không như ngày xưa nữa rồi. Hồi xưa, khi có đoàn Cải lương về
đây biểu diễn, dù đoàn nào, chứ không cần những đoàn lớn như Trần Hữu Trang, bà
con cũng kéo nhau đi coi rất đông. Như ba mẹ anh, cứ có Cải lương về, thì 5-6 giờ
chiều đã thấy ông bà chuẩn bị quạt giấy, ghế nhựa, đồ ăn vặt để đi xem. Giờ thì lớp
khán giả thích Cải lương đã già, đâu còn sức mà đi xem, còn các bạn trẻ thì không
nhiều người thích Cải lương. Nói thật, nhiều khi vì thương anh em nghệ sĩ đường xa
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đến diễn mà vắng khán giả quá, anh phải nhờ nhiều đơn vị vận động bà con đi xem,
nhất là học sinh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ trên địa bàn huyện.
3. MS44 (Phỏng vấn nhanh)
Sau khi xem Kế hoạch “Sân khấu du lịch” của Nhà hát CL THT, anh có thể
chia sẽ ý kiến của mình?
*** Theo anh, đây là một việc làm cần thiết, thế giới người ta làm nhiều rồi,
giờ Thành phố mới làm đã là muộn. Nhưng thà muộn còn hơn không. Tuy nhiên,
nếu thật sự đây là sân khấu để phục vụ du khách, anh không nghĩ nó sẽ thành công,
trừ khi, Nhà hát phải thực hiện tiếp nhiều hoạt động khác như tổ chức biểu diễn thể
nghiệm mà khán giả chính là du khách, các doanh nghiệp du lịch. Sau các đêm diễn
thể nghiệm, Nhà hát lấy ý kiến người tham gia, có thể chỉ cần phỏng vấn nhanh, để
rút kinh nghiệm. Hoặc Nhà hát cần thực hiện những hợp đồng ký kết rất rõ giữa
Nhà hát với doanh nghiệp du lịch. Trong hợp đồng đó phải thể hiện rất rõ nhiệm vụ,
quyền lợi cụ thể của mỗi bên. Có như vậy thì doanh nghiệp mới mang khách đến
cho Nhà hát. Theo kinh nghiệm của anh, với mô hình sân khấu du lịch, Nhà hát tự
bán sản phẩm thì rất khó để có khách.
4. MS45 (Phỏng vấn nhanh)
Là người cùng viên chức Nhà hát Trần Hữu Trang chuẩn bị chương trình, chị
có thể chia sẻ quan điểm của mình về chương trình này?
Lâu lắm rồi, chị mới thấy Nhà hát đến Trường biểu diễn. Hồi xưa thì có,
nhưng mấy năm gần đây thì không thấy nữa. Nay lại có, thì vui lắm. Nhiều em rất
thích, tất nhiên không phải tất cả học sinh đều quan tâm, vì dù sao mỗi em cũng có
sở thích riêng. Chị nghĩ cần phải tổ chức nhiều hơn nữa, với nhiều loại hình nghệ
thuật truyền thống hơn nữa.
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PHỤ LỤC 3
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

Hình 1: Vị trí Nhà hát CL THT trên Google Maps
Nguồn: Internet (2020)

Hình 2: Cổng chính Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2018)
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Hình 3: Đội ngũ nghệ sĩ của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)

Hình 4: Thang máy của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)
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Hình 5: Thang cuốn của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)

Hình 6: WC của Rạp Hưng Đạo của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)
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Hình 7: Quy định đối với khán giả vào Rạp Hưng Đạo Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)

Hình 8: Căn tin của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)
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Hình 9: Không gian khán phòng trên lầu của Rạp Hưng Đạo Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)

Hình 10: Không gian khán phòng chính của Rạp Hưng Đạo Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)
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Hình 11: Logo Nhà hát CL THT
Nguồn: Website Nhà hát (2020)

Hình 12: Giao điện facebook của Nhà hát CL THT
Nguồn: Website Nhà hát (2020)
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Hình 13: Giao điện kênh youtube của Nhà hát CL THT
Nguồn: Website Nhà hát (2020)

Hình 14: Giao điện trang chủ website của Nhà hát CL THT
Nguồn: Website Nhà hát (2020)
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Hình 15: Hình nghệ sĩ được thể hiện trên website Nhà hát CL THT
Nguồn: Website Nhà hát (2020)

Hình 16: Hộ dân chiếm dụng mặt tiền Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)
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Hình 17: Banner giới thiệu chương trình phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2020
của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)

Hình 18: Lịch diễn phục vụ cơ sở của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2018)
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Hình 19: Background vở diễn Rể Quý của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2019)

Hình 20: Background Cuộc thi tài năng diễn viễn
sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)

293

Hình 21: Lịch biểu diễn Báo cáo khóa đào tạo Ca diễn Cải lương năm 2019
của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2019)

Hình 22: Thư mời dự buổi ra mắt chương trình Cải lương “Sân khấu Du lịch”
của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2019)
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Hình 23: Khán giả đến xem chương trình “Sân khấu Du lịch” của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)

Hình 24: Thư mời vở Nhân danh công lý của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2019)
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Hình 25: Khán giả xem suất diễn có bán vé (vở Thủy Chiến) của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)

Hình 26: Khán giả xem suất diễn có bán vé vở Kỳ Án Tần Hương Liên
của sân khấu Chí Linh – Vân Hà
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)
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Hình 27: Khán giả xem suất diễn vở Truyền tích Cổ Loa Xưa của sân khấu Sen Việt
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)

Hình 28: Khán giả xem chương trình Đờn ca Tài tử (thuộc Kế hoạch “Sáng đèn sân
khấu hàng tuần” tại Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)
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Hình 29: Chương trình biểu diễn phục vụ cơ sở của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)

Hình 30: Khán giả xem suất diễn vở Chiến binh (thuộc chương trình “Rạp sáng đèn
sân khấu hàng tuần”) của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2019)
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Hình 31: Chương trình phục vụ thiếu nhi của Nhà hát CL THT
tại trường THCS Tam Thôn Hiệp, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, Tp.HCM
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)

Hình 32: Biểu diễn Chương trình “Sân khấu học đường”
của Nhà hát CL THT tại trường THPT Trần Phú
Quận Tân Phú, Tp.HCM - Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)
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Hình 33: Học sinh trường THPT Trần Phú, Quận Tân Phú, Tp.HCM tham dự
Chương trình “Sân khấu học đường” của Nhà hát CL THT
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2020)

Hình 34: Địa điểm diễn ra Talk show: “Sài Gòn – Bà Đỡ của nghệ thuật Cải lương”
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2019)
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Hình 35: Diễn giả Trần Hữu Phúc Tiến trong Talk show:
“Sài Gòn – Bà Đỡ của nghệ thuật Cải lương”
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2019)

Hình 36: Diễn giả Trần Hữu Phúc Tiến phân tích vai trò của Tp.HCM
với sự phát triển của sân khấu Cải lương trong Talk show:
“Sài Gòn – Bà Đỡ của nghệ thuật Cải lương”
Nguồn: Nguyễn Hồ Phong (2019)

