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ÑOÂI ÑIEÀU VEÀ TÖÔNG TAÙC, TRAÛI NGHIEÄM 
TÖØ TRÖNG BAØY BAÛO TAØNG

Phạm Thị Mai Thủy* 

Mở đầu
Vài thập kỷ gần đây, các bảo tàng bị đặt vào thế cạnh tranh gay gắt với tất cả các lĩnh 

vực của ngành công nghiệp giải trí, từ các công viên mang tính giải trí - thương mại đến các 
trung tâm mua sắm cũng như giải trí tại gia đình. Điều này đã tác động không nhỏ tới sự ổn 
định truyền thống của bảo tàng cũng như lượng khách đến với bảo tàng. 

Các bảo tàng tương tác thông minh, các trung tâm khoa học hình thành và sự phát triển 
của các trưng bày tương tác chính là minh chứng rõ nhất về cách mà các bảo tàng khẳng 
định lại vai trò đối với xã hội. Sự chuyển đổi từ các trưng bày “một chiều” sang “tương tác” 
đem đến cho công chúng khả năng được tiếp cận gần hơn với hiện vật gốc của bảo tàng, 
được hòa mình vào sự kiện lịch sử, “sống với” nhân vật lịch sử… Chính sự chuyển đổi và 
cách tiếp cận này đã thu hút, khuyến khích lượng khách đến với bảo tàng ngày một nhiều 
hơn và lẽ dĩ nhiên giúp bảo tàng tăng được nguồn thu.

Khách tham quan giờ đây không còn hài lòng với việc đến bảo tàng chỉ đơn giản là 
ngắm nhìn các hiện vật quý được trưng bày trong các tủ kính. Họ mong muốn có được các 
cuộc trưng bày mà ở đó, họ được tham gia, được thực hành, trải nghiệm cùng các hiện vật, 
để tìm hiểu kiến thức/thông tin và cũng không thể thiếu nhu cầu giải trí.

Đặc biệt, những năm gần đây, khách tham quan bảo tàng ngày càng trông mong, đòi 
hỏi một mức độ cao các hoạt động tương tác trong trưng bày bảo tàng. Có một thực tế là 
cả đối tượng khách tham quan là người lớn và trẻ em đều bị lôi cuốn và tham gia vào hoạt 
động tương tác trong bảo tàng.

Vậy thế nào là trưng bày tương tác?
Có rất nhiều định nghĩa được đưa ra tại một cuộc hội thảo do Văn phòng Chính sách 

và Phân tích (Viện Smithsonian - Mỹ) tổ chức tháng 12/2001, trong đó tương tác được nhấn 
mạnh đến dưới 4 khía cạnh: Hoạt động thể chất; Kết quả, tác động; Công nghệ; Thông tin.

Hoạt động thể chất: tương tác trong một trưng bày là đề cao sự tham gia, tác động 
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thể chất của khách tham quan. Tương tác là một phần trưng bày mà ở đó, nó cần đến/mong 
muốn/yêu cầu khách tham quan có sự tham gia/hay bị lôi cuốn vào đó. Tương tác vượt ra 
khỏi sự nhìn và nó liên quan đến các giác quan. Là cái gì đó mang lại sự trải nghiệm hơn chỉ 
là những gì nhìn thấy. Tương tác là có thể được chạm vào, ngửi thấy, cảm thấy, nghe thấy 
hoặc là một số thao tác và cung cấp một số loại thông tin hoặc là khơi gợi những cảm giác… 
những điều đó không thể có được với việc chỉ nhìn một vật. 

Kết quả, tác động: trưng bày tương tác là những gì đó thu hút và làm cho bạn ngạc 
nhiên, suy nghĩ, trở nên kích thích và muốn đào sâu, tìm hiểu hơn nữa.

Trưng bày tương tác là phương thức thúc đẩy hơn sự gắn kết giữa khách tham quan với 
chủ đề, nội dung của trưng bày, qua đó nhằm mở rộng hiểu biết và trải nghiệm của khách 
tham quan.

Tương tác có thể là một hiện vật hay một thiết bị/ứng dụng, cung cấp/chứa đựng các 
thông tin và các sự lựa chọn nhằm thu hút, khuyến khích người xem suy nghĩ và tương tác 
trở lại.

Công nghệ: tương tác là một chương trình máy tính, nó có thể là online, là một đĩa CD 
bao gồm sự kết hợp âm thanh, phim, ảnh, ánh đèn và bản text... là ứng dụng di động, những 
hỗ trợ kỹ thuật số cho phép khách tham quan tự tìm hiểu, khám phá và có thể tương tác qua 
chuột, bàn phím, màn hình.

Thông tin: tương tác là cách thức/công cụ cho phép người dùng tự thao tác để tìm 
thông tin phù hợp với mối quan tâm của họ.

Tóm lại, có thể hiểu ngắn gọn một trưng bày tương tác là:
- Liên quan/bao hàm hoạt động thể chất: là sự gắn kết, sử dụng các giác quan chứ 

không đơn giản chỉ là nhìn ngắm; yêu cầu khách tham quan tham gia, tác động vào.
- Kích thích/khơi gợi về mặt tri thức, cảm xúc của khách tham quan: thúc đẩy sự quan 

tâm sâu sắc hơn của khách với hiện vật, nội dung, chủ đề trưng bày; cung cấp thông tin.
- (Trong một số trường hợp) Là một chương trình máy tính: Cho phép khách tham 

quan tự do thao tác; Tự tìm kiếm thông tin theo sự quan tâm, sở thích của họ.

Tương tác - trải nghiệm từ trưng bày bảo tàng
Trên thế giới
Thực tế cho thấy, sự tăng nhanh việc xây dựng các trưng bày tương tác là cách mà 

hầu hết các bảo tàng trên thế giới đã và đang làm để lôi cuốn, thu hút khách tham quan. 
Thao tác gõ cụm từ Interactive in museum (Tương tác trong bảo tàng) trên Google, khoảng 
240.000.000 kết quả đưa ra ngay lập tức trong 0,43 giây đã phần nào minh chứng cho điều 
đó. Giờ đây ở hầu hết các quốc gia, đến với mỗi bảo tàng dù lớn hay nhỏ, bảo tàng công lập 
hay tư nhân… khách tham quan đều có thể trải nghiệm những trưng bày tương tác với rất 
nhiều dạng thức, phương thức khác nhau.
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 Đó có thể chỉ là một góc trưng bày nhỏ với những chiếc hộp xinh xắn mời gọi khách 
tham quan tự mở để khám phá bí mật bên trong; Hay trong không gian trưng bày các loại 
nhạc cụ truyền thống của một cộng đồng, khách tham quan chỉ cần nhấc chiếc ống nghe 
được bố trí bên cạnh hiện vật lên là có thể được đắm chìm trong âm thanh của mỗi loại nhạc 
cụ; Trong góc trưng bày một cửa hàng bán gia vị và hương liệu ở một khu phố cổ: mỗi một 
ngăn đựng gia vị, hương liệu được chính khách tham quan kéo ra, ngoài các loại nguyên 
liệu nhìn thấy, khách tham quan còn có thể cảm nhận được mùi hương của từng loại gia vị, 
hương liệu đó.

Ở Bảo tàng Brisbane, bang Queensland, Australia mà chúng tôi có dịp đến thăm năm 
2015, ở một không gian trưng bày mang tên “Dòng sông - Lịch sử của thành phố Brisbane” 
kể câu chuyện về dòng sông Brisbane đầy sức sống (được xem là biểu tượng, chứng kiến 
mọi khoảnh khắc, quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Brisbane) đan xen với câu 
chuyện về cuộc sống của người dân Brisbane. Trưng bày kết nối những câu chuyện của thành 
phố bên sông trong hành trình hấp dẫn từ khi những cư dân đầu tiên định cư, lập nghiệp cho 
đến một thành phố hiện đại hôm nay. Trong một không gian trưng bày không lớn, hiện vật thể 
khối không nhiều, chỉ hầu hết là những bức ảnh đen trắng nhưng trưng bày thực sự đã đem lại 
cho khách tham quan trong đó có chúng tôi những trải nghiệm, tương tác đáng nhớ: Những 
cuốn album với rất nhiều những tấm ảnh được đặt dưới khung kính 3D để khách tham quan 
có thể giở lần lượt và trải nghiệm trong không gian 3 chiều; Một tấm ảnh panorama toàn cảnh 
thành phố Brisbane trong lịch sử được trưng bày trên một bức tường lớn với rất nhiều địa 
điểm, ngôi nhà, khu phố, công trình tiêu biểu (ghi dấu sự hình thành và phát triển của thành 
phố) được đánh dấu đỏ là những điểm mà khách tham quan có thể chạm vào và ngay lập tức 
trên đó sẽ hiện lên những 
thông tin sâu hơn/liên 
quan đến địa điểm đó. 
Hay ở một góc trưng bày 
rất khiêm tốn, trên một 
tấm panô có gắn thiết 
bị thu âm, micrô và tai 
nghe lại là nơi mà khách 
tham quan - đặc biệt 
những người dân của 
thành phố Brisbane có 
thể tương tác, nói lên và 
lưu lại những ký ức đầu 
tiên của mình về thành 
phố nơi mà mình sinh ra, 
đã hoặc đang sống…

Trẻ em tương tác và trải nghiệm hình ảnh qua kính 3D trong không gian 
trưng bày chuyên đề “Dòng sông - Lịch sử của thành phố Brisbane” 

tại Bảo tàng Brisbane, bang Queensland, Australia, 2015
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Xu hướng gần đây, việc đầu tư, ứng dụng công nghệ vào xây dựng các trưng bày tương 
tác đã được nhiều bảo tàng trên thế giới lựa chọn. Đó là một trưng bày rất ấn tượng, độc 
đáo của Bảo tàng Quốc gia Singapore mang tên Chuyện kể rừng sâu (Story of the Forest) 
mô phỏng sống động quá trình hình thành và phát triển của những khu rừng nhiệt đới Đông 
Nam Á qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR). Trưng bày là sự 
kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh vô cùng sống động. Khách tham quan có thể tương tác 
trực tiếp, theo dõi các loài thực vật và động vật xuất hiện trên màn hình. Theo quãng đường 
di chuyển của khách tham quan, hình ảnh các khu rừng cũng thay đổi theo thời gian từ sáng 
đến tối theo 2 mùa: mùa khô và mùa mưa. Trưng bày thu hút rất đông khách tham quan, đặc 
biệt là các gia đình Singapore đưa con cái đến tham quan, trải nghiệm. 

Gần đây nhất, 
tháng 6/2018, Bảo 
tàng kỹ thuật số 
đầu tiên trên thế 
giới đã mở cửa đón 
khách tham quan 
tại Mori Building, 
Tokyo, Nhật Bản. 
Với việc tận dụng 
triệt để công nghệ 
kỹ thuật số, trong 
không gian 3 tầng 
gồm 10.000m2, thứ 
mà khách tham 
quan ở mọi lứa tuổi 
được trải nghiệm ở đây không phải là những bức tranh, tượng hay phù điêu mà là 50 tác 
phẩm nghệ thuật “sống” được tạo nên từ các mô hình kết hợp 520 máy tính và 470 chiếc 
máy chiếu để tạo ra những trải nghiệm kích thích cả năm giác quan. Với 50 tác phẩm nghệ 
thuật tương tác công nghệ cao, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng, tương tác mà còn 
được hòa nhập vào từng tác phẩm, không gian như biến đổi và chuyển động theo sự tương 
tác của khách tham quan. Tất cả các tác động vật lý và liên kết giữa các đối tượng kỹ thuật 
số đều là real time (xử lý tức thời dữ liệu), tạo nên bức tranh về thế giới tự nhiên đầy phức 
tạp. “Chính sự tương tác này có thể đánh thức tình yêu với nghệ thuật bên trong mỗi người 
và thôi thúc họ khám phá nhiều hơn, để từ đó phát triển óc sáng tạo” là hy vọng và chia sẻ 
của ông Hisashi Sugiyama - Giám đốc Điều hành Bảo tàng này.

Cho dù với phương thức và cách tiếp cận trên những hướng khác nhau như: Công 
nghệ, vận động thể chất, thông tin/tri thức hay cảm giác, kỹ năng mà khách tham quan thu 
nhận được thì việc xây dựng, thiết kế các trưng bày tương tác, đem lại nhiều trải nghiệm 

“Boing boing universe” - một không gian vận động thể chất kỳ ảo trong Bảo tàng 
Nghệ thuật kỹ thuật số Nhật Bản (Mori Building Digital Art Museum), 2018
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khác nhau cho khách tham quan ở tất cả các lứa tuổi, để nhiều khách tham quan có thể cùng 
tương tác và tương tác với nhau (thay vì chỉ một người ở một thời điểm) là điều mà các bảo 
tàng đang hướng tới.

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được thành lập năm 2011 trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng 

Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, để thu hút 
khách tham quan, cùng với việc đa dạng hóa các hoạt động bảo tàng thì việc nâng cao chất 
lượng trưng bày, đầu tư nghiên cứu, xây dựng các trưng bày đáp ứng nhu cầu, thu hút được 
sự chú ý của công chúng luôn được Bảo tàng chú trọng, đầu tư. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
có 2 hệ thống trưng bày cố định tại 2 cơ sở ở số 216 Trần Quang Khải và số 1 Tràng Tiền, 
Hà Nội. Hệ thống trưng bày này đã được chỉnh lý, cải tạo và nâng cấp từ năm 1995 và năm 
2000. Ở thời điểm đó, hệ thống trưng bày này được giới chuyên môn đánh giá cao về nội 
dung cũng như hình thức, kỹ thuật, mỹ thuật. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, đến nay, hệ thống 
trưng bày đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, dần trở nên lạc hậu, nhất là trong bối cảnh phát 
triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật cũng như những ứng dụng của nó trong bảo tàng 
đang ngày càng mạnh mẽ.

Nhận thức được điều đó và trước thực tế có rất nhiều khó khăn, vướng mắc để có thể 
đổi mới/thay đổi cả hệ thống trưng bày cố định với gần 4000m2 trưng bày, Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia đã chú trọng đầu tư cho các trưng bày chuyên đề, coi đây là những điểm nhấn, 
mới mẻ để thu hút công chúng. Ngoài việc lựa chọn các chủ đề hấp dẫn, tăng cường đầu tư 
trang thiết bị trưng bày hiện đại như tủ, giá kệ… thì theo xu hướng tất yếu, các trưng bày 
chuyên đề do Bảo tàng tổ chức những năm gần đây đã chú ý đến việc tăng cường sự tương 
tác đối với khách tham quan, để các trưng bày không còn “tĩnh”, “một chiều” như trước đây 
nữa. Trong mỗi trưng bày chuyên đề diễn ra tại bảo tàng, ngoài các hiện vật, tư liệu, bản text 
được trưng bày trên đai và tủ, kệ cùng các bộ phim tư liệu/video-clip thì một hệ thống các 
màn hình cảm ứng được sắp đặt tại từng khu vực trưng bày để khách tham quan có thể tương 
tác, tìm kiếm thông tin sâu hơn về mỗi chủ đề/hiện vật trưng bày. Trưng bày Văn hóa Trầu 
Cau (10/2012), nhân dịp khai mạc và diễn ra trưng bày, Bảo tàng đã mời các liền anh, liền chị 
đến trình diễn hát quan họ; nghệ nhân trình diễn têm trầu. Khách tham quan đến với trưng bày 
có thể tự tay têm trầu dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân và các cán bộ giáo dục của Bảo tàng. 
Trưng bày chuyên đề Tranh cổ động trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954  
(5/2014), giới thiệu hơn 100 bức tranh cổ động, ký họa, bút ký và một số kỷ vật của các họa 
sĩ và hiện vật liên quan đến việc in ấn, tuyên truyền thời kỳ 1946-1954. Trong không gian 
trưng bày, khách tham quan có dịp tương tác, trải nghiệm việc in truyền đơn, tranh cổ động 
như cách của các chiến sĩ cách mạng đã làm đó là in thạch. Tháng 9/2016, Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia tổ chức và mở cửa trưng bày chuyên đề Đổi mới - hành trình của những ước mơ. 
Đây là trưng bày chuyên đề được xây dựng theo phương thức tiếp cận dựa vào cộng đồng. 
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Những nhân chứng đã từng trải qua cả hai thời kỳ Bao cấp và Đổi mới được mời đến bảo 
tàng chia sẻ các câu chuyện, ký ức, hiện vật, kỷ vật gắn với chủ đề trưng bày. Những câu 
chuyện đó được ghi hình, ghi âm và chia sẻ, kể lại qua hệ thống ti vi và màn hình cảm ứng 
trong trưng bày. Đặc biệt trong trưng bày có một không gian khá ấn tượng mang tên Bức 
tường ký ức. Đây là nơi mà với câu hỏi gợi ý Đổi mới đã làm thay đổi cuộc sống của bạn 
như thế nào?, khách tham quan có thể tương tác, bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ ký ức của mình về 
thời kỳ Bao cấp và Đổi mới. Họ có thể chia sẻ câu chuyện của mình bằng cách viết ra giấy 
và tự tay mình gắn những mảnh giấy đó lên bức tường hoặc gấp lại bỏ vào thùng “Ký ức” 
ngay dưới Bức tường. Trong thời gian diễn ra trưng bày, rất nhiều các chương trình giáo dục 
trải nghiệm (chủ yếu dành cho đối tượng học sinh) đã được tổ chức. Kết hợp giữa các hoạt 
động thể chất và trí tuệ, học mà chơi, chơi mà học, mỗi học sinh trả lời đúng các câu hỏi về 
các sự kiện, nhân vật và sự đổi thay của đất nước trong thời kỳ Đổi mới… sẽ nhận được 1 
tấm tem phiếu (mô phỏng tem phiếu của thời kỳ Bao cấp), trên đó có ghi tên phần thưởng 
mà chương trình dành cho các em. Sau đó học sinh sẽ bước vào phần trải nghiệm xếp hàng 
thời Bao cấp trước quầy mậu dịch để mua hàng/nhận quà và tiếp tục trải nghiệm một số 
món ăn thời Bao cấp như cơm độn sắn, dưa xào tóp mỡ, lạc rang muối… được đựng trong 
những chiếc đĩa men cũ kỹ một thời. 

Năm 2013, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tiên phong trong việc xây dựng bảo tàng ảo 
tương tác 3D cho 2 trưng bày chuyên đề có thời hạn Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam và 
Đèn cổ Việt Nam nhằm tăng tính trải nghiệm, tương tác cho khách tham quan. Đến với hai 

Học sinh trải nghiệm xếp hàng thời Bao cấp, 
Trưng bày chuyên đề“Đổi mới - hành trình của những ước mơ” năm 2017
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trưng bày ảo 3D Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam (địa chỉ: disanvanhoaphatgiao.egal.
vn) và Đèn cổ Việt Nam (địa chỉ: denco.egal.vn) ngoài việc được thưởng ngoạn gần 150 hiện 
vật hiện đang được giới thiệu tại hai khu vực trưng bày của Bảo tàng, công chúng còn được 
bổ sung những thông tin cô đọng, súc tích về nguồn gốc, xuất xứ, niên đại… của từng hiện 
vật; những bài nghiên cứu, video-clip… minh họa sinh động cho phần trưng bày 3D mà ở 
phần trưng bày thực tại chưa đáp ứng được. Những công nghệ xử lý hiện đại nhất cho phép 
du khách xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết của những cổ vật tuyệt đẹp, cảm nhận từng vết rạn, 
thậm chí phát hiện những chi tiết vô cùng tinh tế mà nếu thưởng thức tại bảo tàng thực với 
tâm thế một khách tham quan đơn thuần sẽ không dễ được trải nghiệm. Trưng bày được giới 
thiệu bằng 2 thứ tiếng: Việt và Anh, Bảo tàng ảo 3D cũng cung cấp những tính năng cho phép 
người sử dụng chia sẻ qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Twitter nhằm kết nối những 
người yêu bảo tàng trên toàn cầu dưới sự quản lý và cho phép của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Các hoạt động tương tác từ trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã thực hiện những 
năm gần đây bước đầu đã nhận được sự phản hồi, ghi nhận và đánh giá khá tích cực từ công 
chúng. Dù còn ở mức độ khiêm tốn, nhưng đó chính là những bước đi, sự thử nghiệm, là một 
trong những cách thức để bảo tàng thu hẹp khoảng cách giữa công chúng và nội dung trưng 
bày, tạo dựng sự gắn kết với khách tham quan, thu hút công chúng đến bảo tàng nhiều hơn.

Nhu cầu đưa các bộ sưu tập của bảo tàng đến gần hơn khách tham quan bằng những 
trải nghiệm thú vị, đáng nhớ là điều mà bất kỳ bảo tàng nào cũng muốn làm được. Và xây 
dựng các trưng bày tương tác chính là xu hướng, cách thức hữu hiệu giúp bảo tàng làm được 
điều đó. 

Để làm nên một trưng bày tương tác thành công cả về Nội dung tương tác (thú vị, có 
liên quan, gần gũi, kích thích sự tò mò của khách); Cách thức tương tác (hấp dẫn, mang tính 
trực giác, tạo sự vui thích, không khó hiểu, phức tạp); hay Kết quả tương tác (hấp dẫn, kích 
thích sự tưởng tượng, kết nối với trưng bày, không chỉ là hoạt động thể chất đơn thuần…) 
đòi hỏi mỗi bảo tàng phải có sự quan tâm, đầu tư đúng mức từ nhận thức đến hành động, 
từ khâu nghiên cứu, đánh giá khách tham quan, hình thành và phát triển ý tưởng, triển khai 
thực hiện, đánh giá trưng bày cũng như việc đầu tư kinh phí để thực hiện (trong trường hợp 
ứng dụng công nghệ hiện đại).
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SOME THOUGHTS ON INTERACTION 
AND EXPERIENCE THROUGH MUSEUM EXHIBITION

Pham Thi Mai Thuy

Currently, visitors are no longer satisfied with going to the museum to only watch 
precious artifacts displayed in glass cabinets. They prefer exhibitions which they can 
participate, practice and experience with objects to gain knowledge and information.

The transition from “one-way” to “interactive” exhibitions has attracted more and more 
visitors to the museum. In fact, the rapid increase of interactive exhibits is the way most 
museums in the world have been doing to attract visitors.

In order to create a successful interactive exhibition in terms of content, appearance 
and results, it requires each museum to have attention and proper investment. It should 
be done from the research stage, visitor assessment, idea formation and development, 
implementation, assessment of exhibitions as well as funding for implementation.


