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CHÚ THÍCH1 TRONG
TRƯNG BÀY BẢO TÀNG
ANNE CARINE SCHMIDT - BÙI KIM NH

hu cầu về truyền thông chuyên nghiệp là
cần thiết trong việc phát triển giáo dục và
giải trí trong bảo tàng. Từ giữa thập kỷ bẩy
mươi của thế kỷ trước, các bảo tàng đã hướng tới
việc đáp ứng nhu cầu của khách thăm quan2. Đằng
sau công tác sưu tầm, bảo tồn, nghiên cứu và
truyền thông3, là nhiệm vụ không thể thiếu trong
công tác phát triển và thu hút công chúng: đáp
ứng nhu cầu giải trí và học tập của khách thăm
quan thông qua những hiện vật chọn lọc4. Với
chức năng trưng bày và truyền đạt kiến thức nhân
loại, các trưng bày trong bảo tàng, do đó, cũng
được coi là phương tiện truyền thông đặc biệt5.
Hình thức truyền thông “trưng bày” sử dụng hiện
vật, chú thích và các trưng bày hiện vật khác như
các phương tiện truyền thông. Các phương tiện
này liên quan mật thiết với nhau trong một không
gian trưng bày, qua đó, tự khách tham quan sẽ có
những trải nghiệm cụ thể6.
Cũng như các phương tiện truyền thông khác
trong bảo tàng, chú thích là phương tiện truyền
thông đại chúng. Bởi vậy, để mã hóa và giải mã các
thông điệp hướng tới một công chúng đa thành
phần và là người tiếp cận cuối cùng, để tránh vấp
phải các kênh phản ứng sai lạc, thì các yếu tố như
hiện vật, không gian và bài trí trong mối tương quan
lẫn nhau với ý tưởng trưng bày hoàn toàn phải có
khả năng xác định hình thức truyền thông7.
Với tư cách là vai trò then chốt trong truyền
thông bảo tàng, chú thích trong trưng bày thu hút
trên 80% lượng khách tham quan với nhu cầu tìm
hiểu sâu hơn về thông tin hiện vật8. Ngoài ưu điểm
cung cấp thông tin khoa học, chú thích bảo tàng
còn cho phép khách tham quan hoàn toàn chủ
động và độc lập trong việc tiếp nhận thông tin. Tuy

N

nhiên, đọc chú thích trong trưng bày không thể so
sánh với việc đọc sách bên bàn giấy. Đứng đọc
trong không gian bảo tàng với tần suất tiếng ồn
do khách tham quan khác gây ra căng thẳng hơn
hẳn tư thế yên tĩnh khi ngồi đọc. Ngoài ra, phải kể
đến hàng loạt các bảng chú thích và hiện vật đua
nhau thu hút sự chú ý làm người xem mệt nhoài
với việc sử dụng phương tiện truyền thông trong
bảo tàng. Do đó, phát triển chú thích bảo tàng cần
tuyệt đối tránh sa đà vào việc rao giảng mà cần
bám sát vào yêu cầu đặc biệt cho các ý niệm thị
giác và kịch tính trong trưng bày.
Phát triển chú thích trong bảo tàng cần chú ý
đến một số yếu tố, như: khả năng tiếp thu, đối
tượng đọc, phân tầng chú thích và các lớp thông
tin trong chú thích.
Khả năng tiếp thu từ chú thích đã được tổng
kết trong các nghiên cứu truyền thống để đánh giá
chất lượng chú thích. Tuy nhiên, ta chỉ có thể tiên
liệu được một nhóm có khả năng tiếp thu chú
thích bảo tàng nhất định9. Do đó, trong lĩnh vực
nghiên cứu bảo tàng, việc đánh giá là cần thiết để
giành được khả năng tiếp thu chú thích của công
chúng. Bên cạnh đó, thiết kế phân tầng chú thích
cũng quyết định sự thành công trong việc truyền
đạt thông tin.
Mô hình “tiếp thu bốn chiều”10 (hay khái niệm
tiếp thu kiểu Hamburger11) của Langer và đồng
nghiệp đã gợi ra những ý tưởng thiết kế chú thích
bảo tàng12. Mô hình đã tổng kết các nguyên tắc,
như: “đơn giản hóa ngôn ngữ”, “cấu trúc và trật tự”,
“ngắn gọn và xúc tích” cũng như “gợi mở” trong
chú thích bảo tàng.
Độ dài của chú thích là một yếu tố quan trọng
để đạt được mục đích truyền đạt, đồng thời, một
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từ hoặc cụm từ “ngắn gọn và súc tích“ cũng phải
tránh lặp lại và lạc đề. “Ví dụ đi kèm” cũng có thể
góp phần minh họa để khách tham quan dễ dàng
tiếp thu13.
Tương tự, quan điểm “gợi mở” cũng là một
phương thức truyền cảm hứng cho người đọc.
Ngôn ngữ trực tiếp cũng như câu hỏi tu từ là
những phương tiện phù hợp. Ngay cả khi khả
năng tiếp thu chỉ có thể xảy ra ở một nhóm người
nhất định, thì những tiêu chuẩn về nội dung và
hình thức cũng góp phần giúp khả năng tiếp thu
trở nên dễ dàng hơn.
Bên cạnh đó, các yếu tố khác như duy trì chủ
đề ban đầu, cách thức thay đổi chủ đề cũng như
duy trì lớp trong cấu trúc chú thích cũng tác động
tích cực đến khả năng tiếp thu14. Ngoài ra, hình
ảnh cũng có tác dụng tích cực. Kết hợp giữa hình
ảnh và chú thích tác động trực tiếp đến quá trình
tiếp thu mà không cần nhiều đến kiến thức sẵn
có của người xem. Để đạt được hiệu quả mong
đợi, chú thích và hình ảnh nên bố trí gần nhau.
Tuy nhiên, nhược điểm của việc sắp xếp này lại
chính từ tương tác mang tính cạnh tranh giữa
hình ảnh và ngôn ngữ. Đối với bất cứ ai làm việc
trong lĩnh vực bảo tàng thì trường hợp này đặc
biệt có ý nghĩa, bởi ở đây, chúng ta phải có một
giải pháp trưng bày cho hiện vật. Đối với khách
tham quan thì khuynh hướng phát triển thị giác
thường tập trung vào hiện vật. Về mặt nguyên tắc,
bản thân trưng bày hiện vật lại chưa đưa ra bất cứ
chỉ dẫn nào, đó là nhiệm vụ của chú thích và
phương pháp sư phạm trong bảo tàng, nếu
không khéo, lại rất dễ trở thành thảm họa. Bởi vậy,
trách nhiệm then chốt của chú thích bảo tàng là
tạo ra những đối thoại không lời giữa khách tham
quan và hiện vật15.
Để thiết kế chú thích cho một triển lãm trong
bảo tàng, yếu tố khán giả cần được cân nhắc: đối
tượng nào là khách thường xuyên nhất trong bảo
tàng - hành vi cũng như phương thức học của họ
trong bảo tàng ra sao. Một nghiên cứu thú vị của
Scholz đã chỉ ra các đối tượng khách tham quan
khác nhau ở các loại bảo tàng khác nhau ở Đức
(chẳng hạn: nhóm khách tham quan các bảo tàng
công nghệ cũng như bảo tàng “quê hương”16 chủ
yếu là học sinh, với tương đối ít bằng cấp, thuộc
tầng lớp trung và thượng lưu trong xã hội, khách
tham quan các bảo tàng nghệ thuật chủ yếu là
người lớn tuổi, có kiến thức, thu nhập cao, ở tầng

lớp trung lưu trở lên...)17. Từ đó, việc phát triển chú
thích bảo tàng nên nhắm vào các đối tượng cụ thể.
Kết quả nghiên cứu khách tham quan ở các
bảo tàng khác nhau ở Úc cũng đã chỉ ra hành vi
tương tác với chú thích của khách tham quan bảo
tàng như sau: khách tham quan bảo tàng thích chú
thích ngắn hơn chú thích dài. Nếu không có mối
liên hệ cá nhân hay hiểu biết cụ thể nào với một
phần đặc biệt trong triển lãm, họ sẽ tảng lờ các
chú thích ở phần đó đi. Thời gian trung bình khách
tham quan lưu lại trong một triển lãm là hai mươi
phút và trong đó, họ chỉ sử dụng một phần ba
không gian trưng bày.
Ngoài ra, khách tham quan thích sự truyền đạt
của các chú thích ở dạng thiết kế ba chiều, có tính
thị giác cao và hấp dẫn18. Thêm vào đó, các
phương thức học khác nhau của khách tham quan
cũng khá thú vị. Theo Serrell, về cơ bản có bốn
phương thức học khác nhau: học bằng trí tưởng
tượng, học bằng óc phân tích, học bằng lương tâm
và học bằng kinh nghiệm. Bởi vậy, giải pháp lựa
chọn cho chú thích bảo tàng cần được thiết kế tối
ưu nhất có thể đối với các loại khách tham quan19.
Từ thực tế tiếp nhận thông tin ở các khía cạnh
khác nhau cũng như theo các cách khác nhau của
khách tham quan, việc phân lớp chú thích bảo
tàng là cần thiết. David và Schlesinger cho rằng,
thiết kế chú thích bảo tàng cần phải giảm thiểu sự
khác biệt trong cùng một lớp chú thích. Khi các
hiện vật được trưng bày theo cùng một chủ đề, thì
sẽ áp dụng chú thích giới thiệu chung. Chú thích
này sẽ đóng vai trò bao quát trong việc kết nối các
hiện vật trong cùng một chủ đề và dẫn dắt người
xem đến từng hiện vật. Chú thích gian trưng bày
có vai trò xác định nội dung và quảng bá cho tất cả
nội dung trưng bày bên trong. Nguyên lý này được
áp dụng trong chú thích nhóm hiện vật hoặc trong
chú thích mảng trưng bày. Còn các loại chú thích
hiện vật chỉ nên chứa các thông tin cơ bản như tên
hiện vật, niên đại, mục đích sử dụng (có thể có
nhiều giải pháp khác nhau tùy thuộc vào kích
thước nhà trưng bày và ý đồ trưng bày)20.
Tuy nhiên, hành vi đọc của khách tham quan là
không tiên liệu được nên các lớp chú thích đều
phải hữu dụng. Nếu đã đọc một chú thích hiện vật,
người đó sẽ kỳ vọng nhiều thông tin hơn ở chú
thích mảng trưng bày. Ngược lại, bắt đầu ở chú
thích gian trưng bày, thì họ lại không muốn đọc
các thông tin tương tự ở hiện vật mà kỳ vọng
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những thông tin chi tiết hơn. Bởi vậy, tất cả các lớp
chú thích nên phân biệt theo thứ bậc về mặt nội
dung cũng như thị giác.
Một lưu ý nữa là, khi phân lớp chú thích, nên
tránh chia nhỏ các lớp nghĩa trong một chú thích.
Chẳng hạn, chú thích với ba lớp thông tin từ đơn
giản đến phức tạp, từ khái quát đến chi tiết. Phương
pháp này có thể làm khách tham quan có cảm giác
là chỉ giành cho số ít khán giả thông minh mà thôi.
Hơn nữa, có thể các lớp thông tin lại không hướng
tới nhu cầu tiếp nhận cũng như tính tò mò của khán
giả. Một phức hợp chú thích như thế có thể đẩy
khán giả đi quá xa khỏi chủ đề triển lãm21.
Những nguyên tắc cơ bản trên không những
được áp dụng trong phương pháp thông tin22 mà
còn áp dụng cho phương pháp diễn giải23 trong
phát triển chú thích bảo tàng. Tuy nhiên, phương
pháp diễn giải có những đặc thù riêng. Serrell xác
định phương pháp này trong chú thích bảo tàng
như sau: “các chú thích diễn giải kể những câu
chuyện chứ không phải là danh sách các sự kiện.
Bất cứ chú thích nào dùng để giải thích, dẫn dụ,
chất vấn, truyền đạt hoặc khiêu khích - theo cách
mời độc giả tham dự vào đối thoại - đều là diễn
giải“24.
Do đó, có thể hiểu rằng, diễn giải25 là sự dẫn
dắt đến với độc giả quan tâm đến câu chuyện.
Kiến thức và sự sáng tạo của bản thân độc giả có ý
nghĩa quan trọng không kém gì kiến thức trong lời
giới thiệu. Chú thích diễn giải không chỉ là một
phần trong triển lãm theo phương pháp diễn giải
mà rất hữu hiệu khi áp dụng trong trưng bày nghệ
thuật ý niệm26.
Năm 1957, Tilden đã gợi ý những phương pháp
để phát triển chú thích diễn giải, như: liên kết hiện
vật với cá nhân người xem; dựa trên những thông
tin về hiện vật để từ đó phân biệt được những thông
tin thông thường về hiện vật…; diễn giải là một loại
hình nghệ thuật kết hợp với nhiều loại hình nghệ
thuật khác; mục đích không phải là rao giảng mà là
kích thích người xem; đối tượng của diễn giải nhằm
vào khán giả nói chung, trong đó có cả trẻ em chứ
không chỉ một bộ phận nhất định nào27.
Để bắt đầu với một diễn giải, tác giả nên bắt
đầu với một “ý tưởng lớn”28. Serrell định nghĩa như
sau: “ý tưởng lớn là một câu, một tuyên ngôn về
nội dung mà một triển lãm định trưng bày”29.
Tiếp đó là danh sách những việc cần kiểm tra
cho một diễn giải hiệu quả, chẳng hạn: triển lãm

này cho ai, khi nào, tại sao và sẽ như ra sao? Hình
thức thể hiện tự do trong trưng bày. Những nghi
vấn và liên hệ phải cân đối với khả năng hình dung
của độc giả.
Ngoài ra, tác giả cần chú ý đến kỹ thuật viết.
Đối thoại trực tiếp với độc giả nên được áp dụng.
Chú thích nên viết dưới dạng câu chủ động và kích
thích người nghe theo lối thủ thỉ, tâm tình, đối
sánh, ẩn dụ hoặc loại suy. Mỗi chú thích nên viết
dưới dạng câu ngắn và ngắt khổ. Nên tránh những
thuật ngữ và từ vựng xa lạ. Ngoài ra, người viết chú
thích nên sử dụng khướu hài hước và không nên
bỏ qua các yếu tố kích thích độc giả.
Tóm lại, để hướng tới phục vụ nhu cầu ngôn
ngữ của khách tham quan bảo tàng, các nguyên
tắc về cấu trúc ngôn ngữ, truyền tải thông tin và
phát triển đối thoại cần được tuân thủ. Chúng ta,
những người làm công tác bảo tàng, cần phải áp
dụng hợp lý và linh hoạt các phương pháp tiếp cận
để phát triển chú thích trưng bày. Với những chủ
đề khô khan hoặc nhạy cảm (chẳng hạn chủ đề về
diệt chủng người Do Thái ở Đức) thì chú thích diễn
giải có thể phát huy tối đa tác dụng truyền đạt cảm
xúc và thông tin. Trong khi đó, chú thích theo
phương pháp thông tin lại cung cấp cho người
đọc lượng thông tin chính xác, ngắn gọn và xúc
tích để tiếp cận với hiện vật. Cuối cùng thì “mỗi
dòng một ý nghĩa” là phương châm cơ bản được
áp dụng trong bất cứ phương pháp nào với mục
đích truyền tải thông điệp, nhằm tạo động lực
thúc đẩy người xem tiếp tục chuyến du hành của
mình trong không gian trưng bày bảo tàng./.
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