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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Việt Nam là một đất nước đã có hàng nghìn năm lịch sử với một nền 

văn hóa mang bản sắc riêng. Chính bản sắc văn hóa đó đã làm nên cốt cách, 

hình hài và bản sắc của dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật đã góp phần không nhỏ 

vào kho tàng văn hóa của dân tộc Việt Nam, trở thành nhu cầu không thể 

thiếu trong đời sống nhằm thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa 

của nhân dân.  

Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, nghệ thuật được 

coi là nền tảng tinh thần của xã hội, là lĩnh vực có vai trò quan trọng góp phần 

tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, xây dựng nhân cách con người phát 

triển và hội nhập quốc tế. 

Nghệ thuật được giới thiệu với công chúng một cách nhanh và kịp thời 

nhất thông qua nhiều hình thức đa dạng, trong đó có hoạt động tổ chức các sự 

kiện văn hóa nghệ thuật.  

Hoạt động truyền thông các sự kiện nghệ thuật là rất quan trọng, bởi 

truyền thông, đúng như thành ngữ “trăm nghe không bằng một thấy” là giải pháp 

hữu hiệu nhất, hiệu quả nhất, nhanh nhất trong việc đưa nghệ thuật đến với công 

chúng. Mặc dù là hoạt động không thể thiếu trong quá trình tổ chức sự kiện nghệ 

thuật nói chung, đặc biệt là những sự kiện về nhiếp ảnh, đồ họa, điêu khắc nói 

riêng, song cho đến nay còn rất ít tài liệu, công trình khoa học nghiên cứu về sâu 

về hoạt động này. Làm thế nào để các sự kiện nghệ thuật được tổ chức thu hút sự 

quan tâm, ủng hộ của công chúng, giúp công chúng hiểu và hưởng thụ những bộ 

môn nghệ thuật đặc biệt này, là vấn đề cần được quan tâm, nghiên cứu và là 

trách nhiệm của những người thực hiện công tác truyền thông. 

Do vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Truyền thông trong các sự kiện 

nghệ thuật ở Việt Nam năm 2012” (khảo sát trường hợp ba sự kiện nghệ 



 

thuật Nhiếp ảnh, Đồ họa và Điêu khắc) làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Báo 

chí học. Đề tài được thực hiện nhằm tổng hợp các cơ sở lý luận và thực tiễn về 

hoạt động truyền thông trong các sự kiện nghệ thuật nói chung, sự kiện nghệ 

thuật nhiếp ảnh, đồ họa và điêu khắc nói riêng. Đồng thời, đề tài phân tích quy 

trình truyền thông và bước đầu đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông về 

các sự kiện nghệ thuật nổi bật năm 2012 cụ thể là: Cuộc thi và triển lãm “Ảnh ý 

tưởng”, Cuộc thi và triển lãm tranh Đồ họa ASEAN, Trại sáng tác điêu khắc 

quốc tế “Tình hữu nghị Việt - Lào”. Trên cơ sở đó, đề tài góp phần đưa ra các 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về các sự kiện nghệ thuật nói 

chung và sự kiện nghệ thuật nhiếp ảnh, đồ họa và điêu khắc nói riêng. 

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài 

Các loại hình nghệ thuật mà cụ thể là nghệ thuật nhiếp ảnh, tranh đồ họa 

và nghệ thuật điêu khắc là các bộ môn nghệ thuật có sức ảnh hưởng to lớn đến 

đời sống xã hội Việt Nam do đó đây cũng là lĩnh vực luôn được các nhà, 

nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật ở Việt Nam quan tâm, theo dõi. 

Như trên đã khẳng định, truyền thông là một hoạt động hiệu quả trong công 

tác tổ chức các sự kiện. Năm 2007, sự ra đời của cuốn sách Tổ chức sự kiện của 

PGS.TS Lưu Văn Nghiêm, chủ nhiệm bộ môn Quảng cáo, khoa marketing, 

trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đã đánh dấu trong lịch sử nghiên cứu 

về truyền thông và hoạt động tổ chức sự kiện ở Việt Nam, là một công trình khá 

dày dặn, đầy đủ tất cả những “công việc bếp núc” của hoạt động này. Tuy nhiên, 

cuốn sách hầu như chỉ đề cập đến hoạt động tổ chức sự kiện nói chung, mà 

không đi sâu về một loại hình tổ chức sự kiện cụ thể, chẳng hạn như sự kiện 

nghệ thuật và càng chưa làm rõ được công việc tổ chức truyền thông cho các sự 

kiện nghệ thuật nhiếp ảnh, tranh đồ họa và nghệ thuật điêu khắc. 

Những năm gần đây, có rất nhiều sinh viên chuyên ngành Báo chí học lựa 

chọn truyền thông và tổ chức sự kiện để thực hiện khóa luận, luận văn tốt 

nghiệp. Có thể kể đến luận văn “Truyền thông sự kiện Festival Huế định kỳ 

trên báo Thừa Thiên Huế, VietNamnet, VnExpress” của tác giả Hồ Thị Diệu  
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[37] Phạm Ngọc Trung (chủ biên) (2010), Những vấn đề về văn hóa, báo 

chí truyền thông, Nxb Lao động, Hà Nội. 
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