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TRYSPACES

TRYSPACES là một nhóm các nhà nghiên cứu và sinh viên 
liên ngành, các nghệ sĩ đa phương tiện, nhân viên công 
tác xã hội, các chuyên gia đô thị và thanh thiếu niên sống 
ở Thành phố Mexico, Montreal, Paris và Hà Nội.

Dự án hợp tác nghiên cứu của chúng tôi quy tụ mười hai 
trường đại học ở bốn quốc gia và số lượng tương tự các 
tổ chức công, cộng đồng và tư nhân, cùng làm việc trong 
một môi trường nghiên cứu có tính hợp tác và đối chiếu.

Chúng tôi làm việc bằng bốn ngôn ngữ bằng cách huy 
động các công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông 
mới và các phương thức giao tiếp khác nhau: từ nghệ 
thuật thị giác, khiêu vũ, nghệ thuật đường phố, vui chơi ở 
đô thị và lập bản đồ dựa trên lời kể, đến các bài viết đưa 
ra khuyến nghị cho chính sách công, bài báo khoa học và 
phác họa đô thị. Chúng tôi hoạt động như một phòng thí 
nghiệm sống, làm việc với các phương pháp có sự tham 
gia của cộng đồng để tạo ra tri thức.

TRYSPACES khuyến khích sự khác biệt trong các nhóm và 
dự án của mình. Chúng tôi làm việc với tinh thần đạo đức 
có sự nhạy cảm với các mối quan hệ quyền lực phát sinh 
từ sự khác biệt về giới tính, tính dục, chủng tộc, lãnh thổ, 
tuổi tác, các khả năng khác nhau và các tầng lớp xã hội, 
cũng như sự đan xen của những đặc điểm đó.
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MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Để hiểu rõ hơn về tác động của các thực hành phá vỡ quy chuẩn của thanh thiếu niên đối với 
công tác quản trị đô thị. Thông qua việc nghiên cứu các cơ chế quản lý cụ thể cho từng không 
gian công cộng (vật lý và kỹ thuật số), chúng tôi đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa những người 
trẻ thực hiện những thực hành phá vỡ quy chuẩn này với các thể chế quản trị, cho dù thông 
qua chính sách công, thiết kế, giám sát hay các thỏa thuận không chính thức. Bằng cách thu 
hút những người trẻ tham gia vào dự án nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn can thiệp 
trực tiếp vào không gian công cộng để cùng phân tích tốt hơn vai trò của họ với tư cách là các 
yếu tố đem đến sự thay đổi xã hội, các chủ thể hành động trong môi trường đô thị và các nhà 
hoạch định chính sách.
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GIỚI THIỆU

Năm thứ ba này của dự án hợp tác nghiên cứu TRYSPACES 
được đánh dấu bằng hoạt động đánh giá giữa kỳ do nhà 
tài trợ chính của chúng tôi, Hội đồng Nghiên cứu Khoa 
học Xã hội và Nhân văn của Canada (the Social Sciences 
and Humanities Research Council of Canada) thực hiện. 
Đây cũng là năm ghi dấu ấn lên cả thế giới với cuộc khủng 
hoảng về y tế do COVID-19 gây ra, điều này cũng ảnh 
hưởng đến hoạt động của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi phải 
hoãn Trường học Mùa hè về Nghiên cứu có sự Tham gia và 
cuộc họp giữa kỳ dự kiến diễn ra tại Paris vào tháng 6 năm 
2020, nhưng chúng tôi đã tận dụng cơ hội này để khởi động 
chương trình kỹ thuật số sẽ tiếp tục hoạt động mạnh hơn 
trong ba năm cuối của dự án hợp tác nghiên cứu. Phòng thí 
nghiệm Kỹ thuật số trên Không gian Công cộng diễn ra vào 
tháng 6 năm 2020 đã thành công tốt đẹp.

TRYSPACES
5
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b. Việc giới trẻ phá chuẩn trong Thành phố Sáng tạo Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu 
này xem xét 13 không gian sáng tạo để hiểu cách mà những không gian này xuất hiện 
và biến mất, tầm quan trọng của chúng đối với giới trẻ thành phố và cách người dùng và 
những người sáng lập tham gia vào các hoạt động phá chuẩn. Trường hợp nghiên cứu này 
sẽ đóng góp vào phân tích vai trò của các nghệ sĩ trong bối cảnh có sự kiểm soát khắt khe 
từ phía nhà nước.

PARIS
Ba trường hợp nghiên cứu của TRYParis nằm trong dự án Pop-Part do ANR tài trợ. Ba khu 
dân cư ở Paris (Paris 18e, Saint-Denis center-ville và Corbeil-Tarterets) đã được chọn để 
khám phá mối quan hệ tương tác giữa sự loại trừ về mặt lãnh thổ và sự kỳ thị đối với giới 
trẻ trên cơ sở chủng tộc và những hành vi bị coi là phá chuẩn, chẳng hạn như chiếm giữ 
không gian công cộng theo nhóm và tranh chấp giữa các băng đảng. Những phân tích này 
chú trọng đến phương diện giới của những hành vi này.

MONTREAL
Các trường hợp nghiên cứu ở Montreal được lựa chọn xoay quanh một câu hỏi trọng tâm: 
làm thế nào để phá vỡ quy chuẩn trong một thành phố nơi mà chiến lược tiếp thị của chính 
thể tự thân nó đã đi theo hướng phá chuẩn? Các trường hợp nghiên cứu tập trung vào sự 
biến chuyển trong cảm giác gắn bó với lãnh thổ (Tiohtiá: ke, Hochelaga, Montreal North), 
cũng như các nhóm dân cư cụ thể (thanh thiếu niên, thanh thiếu niên bản địa, thanh thiếu 

niên thuộc các nhóm sắc tộc thiểu số, nghệ 
sĩ, thanh thiếu niên bị gạt ra ngoài lề xã hội) 
và các khoảng thời gian khác nhau (ngày, 
đêm, mùa hè, mùa đông). Các câu hỏi đặc 
biệt tập trung vào sự hiện diện và mức độ 
rõ ràng của các thực hành về không gian của 
giới trẻ: điều gì được coi là phá chuẩn và ai 
có cái nhìn đó?

a) Làm hay không? Phá chuẩn và việc điều 
tiết các hành vi gây bất ổn: Các cơ chế 
điều tiết và các sáng kiến gây bất ổn có 
tác động qua lại như thế nào? Trường hợp 
nghiên cứu này được sắp xếp xung quanh 
5 trục: 1) graffiti và nghệ thuật đường phố, 
2) việc lập nhóm không chính thức ở khu 
Hochelaga để tổ chức các chương trình hài 
kịch tự phát trong ngôi nhà bỏ hoang, 3) các 
hành vi phá chuẩn được thực hiện ở phần 
cao nhất của bậc thang xã hội (chẳng hạn 
như uống rượu quá mức ), 4) buôn bán và 
trao đổi ma túy kể từ tháng 10 năm 2018 
(càng nở rộ hơn trong thời gian luật pháp 
hợp pháp hóa cần sa), và 5) hoạt động về 
đêm của trẻ vị thành niên, hợp tác với Hội 
đồng Thanh thiếu niên Thành phố Montreal 
(City of Montreal’s Youth Council).

1. Nghiên cứu
Ba năm đầu tiên của dự án hợp tác nghiên cứu tập trung vào các hoạt động tại từng địa phương. 
Chúng tôi củng cố quan hệ hợp tác ở mỗi thành phố, xác định các ưu tiên về mặt thực tiễn, cụ thể 
cho từng bối cảnh, chiêu mộ thanh thiếu niên và sinh viên. Do đó, thông qua các trường hợp nghiên 
cứu, chúng tôi hiểu thêm về những cách sử dụng không gian công cộng của các nhóm thanh thiếu 
niên khác nhau, các hành vi phá vỡ quy chuẩn và việc điều tiết những hành vi đó. Thật vậy, các 
phương thức điều tiết cụ thể cho từng trường hợp đã được phân tích ở một số quy mô, từ tự tiết 
chế cho đến luật pháp, kết hợp hàng loạt chủ thể hành động và các phương thức điều tiết (đàn áp, 
chuẩn hóa, thờ ơ, che giấu, thể chế hóa, chiếm đoạt lại).

HÀ NỘI
Nhóm nghiên cứu quyết định tập trung vào hai nhóm dân cư riêng biệt: lao động trẻ nhập 
cư từ nông thôn phải đối mặt với sự kỳ thị, với những người này, chỉ riêng việc họ có mặt ở 
thành phố đã được coi là một hành vi phá chuẩn, và các nghệ sĩ trẻ và doanh nhân văn hóa, 
những người bất chấp sự kiểm duyệt bằng cách mở ra những không gian sáng tạo.

a. Mối quan hệ giữa thanh thiếu niên nhập cư từ nông thôn và không gian công cộng trực 
tuyến hoặc thành thị ở Hà Nội, cùng với các chiến thuật phản kháng được sử dụng 
hàng ngày của họ khi bị người khác coi là chủ thể phá chuẩn: Người lao động trẻ di cư từ 
nông thôn cư xử trong không gian công cộng ở thành thị và không gian trực tuyến như thế 
nào? Họ sử dụng những chiến thuật phản kháng gì để tiếp cận không gian công cộng khi bị 
người khác coi là chủ thể phá chuẩn? Trường hợp nghiên cứu này sẽ đóng góp vào một phân 
tích về sự kỳ thị và quá trình di cư.

Paris 18e

PARIS

Loại trừ về lãnh  
thổ và kì thị

Corbeil-
Tarterêt

Những thực hành 
phá chuẩn của thanh 

thiếu niên là nữ

Các thực hành 
và chiến thuật 
trong không 

gian công 
cộng của giới 
trẻ ở khu Bắc 

Montreal

Thanh thiếu 
niên Bản địa 
ở Montreal/
Tiohtiá:ke

MONTREAL
Làm sao để phá 

chuẩn trong 
một thành 

phố nơi chiến 
lược marketing 
của chính thể 
tự định nghĩa 
thành phố là 

phá chuẩn

Dự án 3629

Làm hay 
không?

Xe buýt 
mini và 
cách di 

chuyển bền 
vững

Tianguis 
Cultural del 

Chopo

Người lao động 
tình dục là nam 
trên đường phố

Người di cư 
và sự kì thị

Người sử dụng cần  
sa trên đường phố

MEXICO

Đường phố bất hợp 
pháp, không chính danh 

và phi chính thức

Hành vi phá chuẩn của giới trẻ 
trong các thành phố sáng tạo

HÀ NỘI
Sự phá chuẩn 
do cố ý hay bị 

áp đặtNgười di cư 
trẻ từ nông 

thôn

Trung tâm 
thành phố 
Saint-Denis
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b) Thanh thiếu niên bản địa ở Montreal/Tiohtiá: ke: các không gian xã hội và công 
cuộc bản địa hóa thành phố: Thanh thiếu niên bản địa chiếm hữu không gian đô thị 
của Montreal như thế nào và họ nhìn nhận, trải nghiệm, thực hành và biến đổi không 
gian đó ra sao thông qua việc tạo ra những vùng lãnh thổ vừa là không gian vật lý vừa là 
không gian biểu tượng? Trong bối cảnh hiện tại của công cuộc bản địa hóa ở Montreal, 
trường hợp nghiên cứu này sẽ thúc đẩy những suy ngẫm có tính đối chiếu của chúng tôi 
về các quá trình hòa nhập/loại trừ và sự hiện diện hay vô hình của giới trẻ, những người 
tham gia mỗi ngày vào câu chuyện của thành phố cũng như sự biến đổi của nó.

c) Những thực hành và chiến thuật trong không gian công cộng của thanh thiếu niên ở 
khu Montreal North: Nhóm nghiên cứu khám phá các không gian mà thanh thiếu niên” đi 
bộ” trong đó và cách mà những thực hành của họ, đôi khi khá giống với những thực hành 
khác trong không gian công cộng ở các khu dân cư khác, bị các tổ chức hoặc một số người 
dân nhất định coi là phá chuẩn. Trường hợp này đưa ra một suy ngẫm có tính đối chiếu về 
việc kỳ thị dựa trên khu vực và chủng tộc.

d) Các hành vi phá chuẩn của thanh thiếu niên là nữ: Các bạn trẻ là nữ giới có những hành 
vi gì trong không gian công cộng, và họ phá vỡ các quy tắc, chuẩn mực và kỳ vọng như thế 
nào? Trường hợp nghiên cứu này đem đến một cơ hội để suy ngẫm về các khía cạnh giới của 
sự phá vỡ quy chuẩn.

e)  Dự án 3629: Được dẫn dắt bởi đối tác mới của chúng tôi là L’Anonyme, nhóm nghiên cứu 
đang ghi chép lại việc thực hiện một dự án cải tạo tòa nhà ở số 3629 St. Catherine Street East 
để biến nó thành không gian nhà ở cho những người có nguy cơ sử dụng ma túy quá liều do 
tiêm chích, sử dụng ma túy hoặc bạo lực. Tòa nhà đã được các tổ chức cộng đồng tiếp quản 
để biến thành một môi trường sống với đặc điểm là chấp nhận nhiều lối sống khác nhau.

THÀNH PHỐ MEXICO
Các trường hợp nghiên cứu được chọn tập trung vào đường phố, đặc biệt chú ý đến việc thể 
hiện nam tính và các biểu hiện khác nhau giữa các tầng lớp xã hội và lãnh thổ của họ. Mối 
quan hệ giữa sự bất hợp pháp, sự không chính thức và không chính danh là trọng tâm của 
dự án nghiên cứu này có thể được chia nhỏ như sau:

a) Chavos, Chavas và El Chopo: Một nhóm thanh thiếu niên đã làm cách nào để chiếm 
hữu con phố này một cách không chính thức để thể hiện tình yêu của họ đối với văn hóa 
punk-rock đi ngược với số đông trong suốt 40 năm? Trường hợp này khám phá cách mà 
các hoạt động phá chuẩn dưới hình thức một khu chợ cóc trở nên hiện hữu và chịu sự 
quản lý. Trường hợp nghiên cứu này kích thích sự suy ngẫm có tính so sánh về vai trò 
của nghệ sĩ, mối quan hệ của họ với sự kiểm duyệt và cách họ thể hiện nam tính. 

b) Người lao động tình dục là nam giới trên đường phố: Người lao động tình dục là nam 
giới trên đường phố sử dụng chiến thuật nào để che giấu sự hiện diện của mình trên 
đường phố trong khi các khách hàng tiềm năng vẫn nhìn thấy họ? Trường hợp nghiên 
cứu này xem xét công việc của họ trên đường phố, cũng như mối quan hệ của họ với tôn 
giáo và đạo đức, và sự đa dạng trong cách thể hiện nam tính của họ. 

c) Người sử dụng cần sa trên đường phố của Thành phố Mexico: Trường hợp nghiên 
cứu này xem xét việc thanh thiếu niên sử dụng cần sa trong các không gian công cộng ở 
Thành phố Mexico, cách họ xác định các hành vi phá chuẩn của mình và cách họ tương 
tác với gia đình, hàng xóm và chính quyền. Sự khác biệt giữa trải nghiệm của trẻ em gái 
và trẻ em trai là rất quan trọng trong phân tích này.

d) Di cư và sự kỳ thị. Người di cư trẻ tuổi và không gian công cộng ở Thành phố Mexico: 
Những người di cư có gốc gác Trung Mỹ đi qua Thành phố Mexico để đến Mỹ trải nghiệm 
cuộc sống hàng ngày ở thành phố như thế nào? Trường hợp nghiên cứu này xem xét sự 
kỳ thị, phân biệt chủng tộc và các hoạt động ngầm.

e) Peseros và sự di chuyển bền vững trong thành phố: Trường hợp nghiên cứu này xem 
xét sự phản kháng của những tài xế trẻ lái “xe buýt mini” đối với việc quy chuẩn hóa hệ 
thống giao thông công cộng: mối quan hệ của họ với xe buýt của mình (trang trí, âm 
nhạc), sự chuyển biến trong mối quan hệ của họ với tiền ( thanh toán trực tiếp bằng tiền 
mặt thay vì nhận lương), vi phạm quy định trên đường cao tốc, v.v ... Trường hợp nghiên 
cứu này cung cấp những chất liệu để suy nghĩ về việc điều tiết các hành vi phá chuẩn và 
mối quan hệ đó với kiến thức chuyên môn.

Các dự án của sinh viên cũng góp phần vào những suy nghĩ của chúng tôi:

GIỚI TRẺ VÀ VIỆC TẠO RA THÀNH PHỐ

1. Lớn lên ở thành phố; chia sẻ không gian đô thị ở Paris và Barcelona  
– Alice Lancien

Dự án này khám phá mối quan hệ của những người trẻ thuộc tầng lớp lao động với không 
gian đô thị thông qua vai trò của họ trong việc tạo ra không gian công cộng. Nếu các mối 
quan hệ với không gian góp phần vào việc tạo ra lối sống của giới trẻ, thì những lối sống này 
sẽ được điều chỉnh lại như thế nào trong bối cảnh không gian công cộng ngày càng bị hạn 
chế? Làm thế nào để các cô gái và chàng trai trẻ sống trong các khu phố nội đô trải qua quá 
trình giàu có lên đóng góp vào việc tạo ra không gian đô thị? Họ làm thế nào để tìm thấy nơi 
chốn của mình và chính sách công cung cấp cho họ những nơi chốn nào?

2. Trải nghiệm của phụ nữ trẻ trong không gian công cộng ở Zapopan 
(Mexico): phân tích giới và quan điểm đô thị – Amélie Boudot

Dự án này được tiến hành tại một khu dân cư Zapopan xa trung tâm, thuộc vùng đại đô thị Gua-
dalajara, Mexico. Sử dụng phương pháp nghiên cứu-hành động và quan điểm nữ quyền cũng 
như các công cụ giáo dục phổ biến, Amélie Boudot đã hợp tác với 10 cô gái trẻ từ 15 đến 19 tuổi. 
Phát hiện chính của nghiên cứu này là phụ nữ trẻ trải nghiệm sự loại trừ kép trong không gian 
công cộng: một mặt, sự loại trừ có liên quan đến bất bình đẳng giới và bạo lực mà họ phải trải 
qua; mặt khác, sự loại trừ bắt nguồn từ cách suy nghĩ lấy người trưởng thành làm trung tâm và 
nhận thức xã hội rằng họ dễ bị tổn thương. Dự án cho thấy rằng các quy trình có sự tham gia của 
người dân trong quy hoạch đô thị rất có ích trong việc tạo ra kiến thức từ trải nghiệm hàng ngày 
và giúp những người bị thiệt thòi nhận ra tình trạng của họ và tham gia vào các hành động nhằm 
biến đổi môi trường sống của họ.

3. Các thử nghiệm về hiệu quả của hoạt động tham vấn ở khu dân cư: trường 
hợp Tái hồi phục đô thị kết hợp của khu dân cư Hochelaga ở Montreal 
– Maxime Boucher

Nghiên cứu chuyên sâu này về hệ thống quy hoạch đô thị tích hợp ở quận Hochelaga 
của Montreal khám phá nhiều khó khăn trong công tác quy hoạch đô thị và quy hoạch 
có sự tham gia của người dân. Maxime Boucher chỉ ra cách thức mà sự tham gia bao 
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5. Sự phản kháng của những người buôn bán cần sa trẻ tuổi đối với việc hợp 
pháp hóa – Mối quan hệ với việc phá chuẩn và các chiến lược để thích ứng 
với sự cạnh tranh mới ở Montreal – Mélissa Moriceau

Thông qua góc nhìn của những người buôn bán cần sa trẻ tuổi ở Montreal về hoạt động của họ, 
cuộc khảo sát này trước hết nhằm tạo ra bức tranh toàn cảnh về các khía cạnh của “việc buôn bán” 
trong bối cảnh hợp pháp hóa cần sa. Nghiên cứu khám phá mối quan hệ với đạo đức trong số 
những người buôn bán cần sa trẻ tuổi và các giá trị mà họ tuân theo trong khi thực hiện các hoạt 
động của mình vượt ra ngoài phạm vi hợp pháp. 

6. Lịch sử của Libertad. Trải nghiệm sinh ra, lớn lên, sống và tồn tại trên 
đường phố của Thành phố Mexico – Lorena Paredes

Luận án này khám phá cơ thể của một phụ nữ trẻ sống trên đường phố, tên là Libertad. 
Thông qua trải nghiệm của cô với việc sử dụng ma túy dạng hít, từ khi bắt đầu dùng cho đến 
khi chuyển sang sống trên đường phố, Lorena Paredes sử dụng nhân học xã hội và thể chất 
để tiếp cận trải nghiệm như được trải qua trong cơ thể, sau đó biên soạn một bộ các bài kiểm 
tra tâm lý và tâm lý thần kinh để tái tạo lại trải nghiệm của cơ thể-con người. Vấn đề này là 
sự đan xen của các quá trình văn hóa và xã hội phức tạp, cản trở những người sinh ra trên 
đường phố khiến họ không thể tiếp cận được với hệ thống chăm sóc sức khỏe trước khi họ 
được sinh ra. Do sự phức tạp của hiện tượng, nó phải được tiếp cận bằng cách tiếp cận tích 
hợp trong khung văn hóa-sinh học.

gồm một số lượng lớn các “thử nghiệm” không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được 
và phải được nghiên cứu qua thời gian để hiểu về cách mà thành phố chuyển đổi từ quy 
mô vi mô sang quy mô vĩ mô: từ kinh nghiệm của sự chuyển biến ở cá nhân sang hoạt 
động cải cách thể chế.

4. Quan điểm của Thanh thiếu niên: Xoay sở và thương lượng về những 
chuyển đổi đô thị do chính phủ áp đặt ở Hà Nội, Việt Nam 
– Madeleine Hykes

Ở Việt Nam, nhà nước xã hội chủ nghĩa và doanh nghiệp tư nhân đang định hình thủ đô Hà Nội 
để phù hợp với lý tưởng về một cảnh quan thành phố “hiện đại” và “toàn cầu”, với rất ít hoặc 
không có sự tham vấn trước với cộng đồng. Hệ quả của quá trình đô thị hóa nhanh chóng của Hà 
Nội đối với thanh thiếu niên trong bối cảnh này là gì?

Madeleine Hykes đã nghiên cứu cách những người trẻ (18 đến 32 tuổi) cảm nhận, tương tác và 
thương lượng với môi trường được xây dựng. Thế hệ thanh thiếu niên này phản ứng với sự thay 
đổi đô thị bằng cách tham gia vào các hoạt động chính trị trong đời sống hàng ngày và tạo ra các 
không gian đô thị đáp ứng nhu cầu của họ.

Lớn lên ở thành phố; chia sẻ 
không gian đô thị ở Paris và 

Barcelona – Alice Lancien

GIỚI TRẺ VÀ 
VIỆC TẠO RA 
THÀNH PHỐ Quan điểm của Thanh thiếu niên: Xoay 

sở và thương lượng về những chuyển 
đổi đô thị do chính phủ áp đặt ở Hà Nội, 

Việt Nam – Madeleine Hykes

Các thử nghiệm về hiệu quả của hoạt 
động tham vấn ở khu dân cư 

– Maxime Boucher

Quy hoạch khu nhà ở cho công  
nhân khu công nghiệp ở  
Việt Nam – Lan Hương

Người di cư có thực hành yêu đương 
đồng giới sáng tạo không gian đô thị  

ở Tijuana – Rodrigo Perez Toledo

HOẠT ĐỘNG  
XÃ HỘI VÀ  

PHÁ CHUẨN

Lộ trình tham gia trong các nhóm cực 
hữu của Quebec. Một nghiên cứu dân 

tộc học (2014-2017) – Frédérick Nadeau

NGHIÊN CỨU  
CÓ SỰ THAM GIA

Các trường đại học và các học  
giả trong lãnh thổ của họ:  

có ý nghĩa gì đối với những sứ  
mệnh nào? – Camille Vergnaud

Những người bán hàng lưu 
động trẻ tuổi ở Hà Nội: Một 

cuộc điều tra về các hoạt 
động, chiến lược và kinh 

nghiệm bán hàng rong trong 
một nhà nước xã hội chủ 

nghĩa – Celia Zuberec

MA TÚY

Sự phản kháng của những 
người buôn bán cần sa trẻ 
tuổi đối với việc hợp pháp 

hóa – Mélissa Moriceau

NHỮNG  
NGƯỜI DI  

CƯ TRẺ

Trải nghiệm của phụ nữ trẻ 
trong không gian công cộng 

ở Zapopan (Mexico) 
 – Amélie Boudot

Lịch sử của Libertad. Trải nghiệm  
sinh ra, lớn lên, sống và tồn tại  
trên đường phố của Thành phố  

Mexico – Lorena Paredes
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NHỮNG NGƯỜI DI CƯ TRẺ

7. Quy hoạch khu nhà ở cho công nhân khu công nghiệp gắn với sinh kế bền 
vững và tăng cường quan hệ cộng đồng ở Việt Nam – Lan Hương

Sự phát triển ồ ạt của các khu công nghiệp ở Việt Nam trong những năm gần đây đã kéo theo 
làn sóng lớn lao động di cư từ các vùng nông thôn. Có khoảng 2 triệu công nhân ở khu công 
nghiệp là người di cư, hầu hết là lao động trẻ, tuổi từ 18 đến 35. Khoảng 20 phần trăm   trong số 
họ sống trong các phòng ở tập thể và phần còn lại ở nhà thuê do người dân từ các làng lân cận 
cung cấp. Tình trạng thiếu nhà ở có chất lượng dành cho những người lao động trẻ di cư này, 
dù ở khu vực chính thức hay phi chính thức, càng trở nên trầm trọng hơn do họ có thu nhập 
thấp, việc làm bấp bênh và thiếu không gian cho các hoạt động thể chất, văn hóa và tinh thần. 
Luận án chỉ ra rằng khi phát triển nhà ở không chỉ nhằm tăng số lượng nhà ở xã hội mà còn 
nhằm phát triển nguồn nhân lực tự cung tự cấp và tăng cường các mối quan hệ xã hội của họ, 
thì điều kiện sống của thanh thiếu niên di cư được cải thiện.

8. Những người bán hàng lưu động trẻ tuổi ở Hà Nội: Một cuộc điều tra về các hoạt 
động, chiến lược và kinh nghiệm bán hàng rong trong một nhà nước xã hội chủ 
nghĩa – Celia Zuberec

Quyết tâm trở thành thành phố “toàn cầu” và “hiện đại”, Thành phố Hà Nội đã thực hiện một 
số chính sách nhằm hạn chế các hoạt động phi chính thức trong không gian công cộng của 
thành phố. Một trong những chính sách này là nghị định năm 2008 hạn chế bán hàng rong, 
đã có tác động nghiêm trọng đến những người bán hàng rong di cư của thành phố. Celia 
Zuberec đã nghiên cứu cách những người bán hàng rong di cư trẻ tuổi (16-30) kiếm sống 
bằng cách bán các sản phẩm ở Hà Nội, cách họ tuân thủ lệnh cấm bán hàng rong và cách họ 
đối phó với sự đối xử mà họ nhận được từ người dân địa phương.

9. Việc sáng tạo không gian đô thị bởi các chủ thể có thực hành yêu đương 
đồng giới ở Tijuana: Tình cảm và sự di cư – Rodrigo Perez Toledo

Dựa trên triết lý của Spinoza về tình cảm và cảm xúc, luận án khám phá những ngã rẽ cuộc 
đời của 7 người di cư ở Tijuana, Mexico, sát biên giới với Mỹ. Rodrigo Perez Toledo kể lại cách 
những người di cư trẻ trải qua cảm giác yêu đương đồng giới của họ thông qua việc di cư, việc 
họ đến Tijuana đã in dấu lên cơ thể của mình như thế nào và sự hiện diện của những người 
di cư ở thành phố biên giới này đã biến đổi thành phố này ra sao.

TÍNH QUÂN SỰ VÀ PHÁ CHUẨN

10. Lộ trình tham gia trong các nhóm cực hữu của Quebec. Một nghiên cứu dân 
tộc học (2014-2017) – Frédérick Nadeau

Sau 4 năm nghiên cứu dân tộc học chuyên sâu về các nhóm cực hữu của Quebec, Frédérick Nadeau 
phân tích cách mà những phần tử quá khích của hệ sinh thái chính trị này đã tham gia và ủng hộ 
chủ nghĩa tân phát xít hoặc các biến thể khác của tư tưởng cực hữu. Anh khám phá cách mà sự 
tham gia biến thành hình thức của một tập hợp các thực hành cơ thể bắt nguồn từ cuộc sống hàng 
ngày trong bối cảnh mà các chủ thể cảm thấy bất lực, mất kết nối với các cơ chế và bị phản bội bởi 
giới tinh hoa chính trị. Hoạt động xã hội đưa ra một khuôn khổ chuẩn mực cho phép họ xây dựng 
bản thân trong vai trò là chủ thể và giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình.

NGHIÊN CỨU CÓ SỰ THAM GIA

11. Các trường đại học và các học giả trong lãnh thổ của họ: có ý nghĩa gì đối 
với những sứ mệnh nào? – Camille Vergnaud

Luận án này tập trung vào các loại hình tham gia khác nhau của các trường đại học và học 
giả trong các vùng lãnh thổ: các định nghĩa, phương thức và mục đích, và các lôgic khác nhau 
của quá trình lãnh thổ hoá. Các vị thế và hành động do các trường đại học hoặc học giả tự 
nguyện thực hiện đối với và cùng với các chủ thể phi học thuật để đóng góp cho xã hội trong 
khuôn khổ các sứ mệnh và hoạt động của trường đại học của họ là gì? Luận án so sánh các 
trường hợp của Đại học Paris-Nanterre và Đại học Syracuse.

HIỆN TRẠNG CỦA NGHỆ THUẬT VẼ BẢN ĐỒ
Ngoài các phương pháp có sự tham gia của chúng tôi, việc thể hiện dữ liệu nghiên cứu của 
chúng tôi dưới dạng bản đồ là trọng tâm của TRYSPACES. Do đó, chúng tôi đã tổ chức ba hội 
thảo lập bản đồ có tính phản biện và tường thuật, một ở Thành phố Mexico (2018) và hai 
ở Montreal (tháng 4 năm 2019 và tháng 2 năm 2020). Mục tiêu là để thúc đẩy việc trao đổi về 
các thực hành và lấy cảm hứng từ các dự án đang được thực hiện ở các thành phố khác nhau 
để xây dựng một tập hợp các thực hành bản đồ lập chung cho các nhóm TRYSPACES. Chúng 
tôi thu thập tất cả các tài nguyên của chúng tôi liên quan đến hoạt động lập bản đồ trong tab 
“Lợi ích” trên trang web của chúng tôi.

Ngoài ra, một số trường hợp nghiên cứu sử dụng bản đồ có sự tham gia như một phương 
pháp luận. Ví dụ, bức ảnh trên thể hiện một trường hợp liên quan đến việc lập bản đồ có sự 
tham gia sử dụng Instagram ở Montreal North, được phát triển từ các tin nhắn Instagram do 
những người tham gia là thanh thiếu niên đăng tải. Bản đồ mong muốn trở thành một công 
cụ cho sự tham gia của cộng đồng vào các cuộc tranh luận về không gian công cộng và giới 
trẻ. Nó sẽ có trên trang web của chúng tôi vào cuối năm nay.

Đây cũng là nội dung cốt lõi của các hoạt động trong  trường hợp nghiên cứu “Thanh thiếu 
niên Bản địa ở Montreal/Tiohtiá: ke”. Hội thảo đầu tiên được tổ chức vào tháng 1 năm 2020 
nhằm thiết lập đạo đức làm việc có tính bản địa 
và phi thực dân.

Nhóm TRYHanoi cũng đang suy nghĩ về 
nhiều cách khác nhau để lập bản đồ dữ liệu 
nghiên cứu, dưới sáng kiến của Phạm Hiền 
và Sarah Turner. Một bài báo hiện đang 
được đánh giá.

TRYParis, đặc biệt trong trường hợp nghiên cứu 
ở Saint-Denis, trong đó có cuộc đối thoại giữa 
các chuyên gia về giới trẻ của thành phố với 
thanh thiếu niên và trẻ em, đã tổ chức khoảng 
sáu hội thảo để thực hiện bản đồ cá nhân và 
tập thể về những chuyến đi của họ. Bản đồ có sự 
nhạy cảm về không gian công cộng do chính những người trẻ tuổi lập ra với mong muốn đem 
đến nhận thức cho các nhà chuyên môn về mà cách giới trẻ nhìn nhận mọi thứ.

Năm nay, nhóm TRYMexico đã xuất bản một bài báo khoa học tự suy ngẫm về việc lập bản 
đồ tường thuật và lập bản đồ có sự tham gia dựa trên các hội thảo được thực hiện với 
50 thanh thiếu niên sau trận động đất ngày 19 tháng 9 năm 2017. Liên minh Sinh viên của 

Chụp bởi:  
Raphaëlle  

Ainsley-Vincent

https://tryspaces.org/atelier-de-cartographie-retr/
https://tryspaces.org/atelier-de-cartographie-retr/
https://tryspaces.org/international-workshop-youth-public-space-and-transgression/
https://tryspaces.org/deuxieme-atelier-de-cartographie-critique-et-narrative/
https://tryspaces.org/re-presenter-les-espaces-sociaux-des-jeunes/
https://tryspaces.org/re-presenter-les-espaces-sociaux-des-jeunes/
https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/27670
https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/27670
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Thành phố Mexico đã tổ chức một hội thảo 

vào tháng 11 năm 2019 để suy nghĩ về các 

sự thể hiện bằng hình ảnh.

Không gian kỹ thuật số

Trong ba năm đầu tiên của dự án hợp tác 

nghiên cứu, trọng tâm của chúng tôi chủ 

yếu liên quan đến không gian đô thị vật 

chất. Không gian kỹ thuật số sẽ trở thành 

trọng tâm trong ba năm tiếp theo của dự án 

nghiên cứu hợp tác này. Tuy nhiên, những 

suy ngẫm cũng đã hình thành từ nghiên cứu 

của chúng tôi trong không gian đô thị. Ví dụ: 

trường hợp nghiên cứu về khu chợ punk-

rock Chopo ở Thành phố Mexico đã nêu bật 

những điểm tương đồng trong cách khu chợ 

trên phố này hoạt động khi nó mở cửa lần 

đầu vào những năm 1980 và cách nó hoạt 

động vào năm 2021 trong kỷ nguyên của 

Spotify và YouTube. Trường hợp nghiên cứu 

về người nhập cư trẻ tuổi ở Thành phố Mex-

ico cũng cho thấy cách người trẻ tận dụng 

không gian kỹ thuật số để thể hiện bản thân 

về mặt chính trị, điều mà họ không dám làm 

trong không gian đô thị.

Bối cảnh của việc ở nhà và cách ly do đại dịch COVID-19 gây ra đã làm nảy sinh một số suy ngẫm 
về các biến thể của không gian đô thị và kỹ thuật số. Trong sự kiện Phòng thí nghiệm kỹ thuật 
số về không gian công cộng được tổ chức vào tháng 6 năm 2020, chúng tôi đã cùng nhau 
tạo ra một bản đồ về việc ở nhà trong 4 thành phố. Các không gian kỹ thuật số được dùng để 
thể hiện không gian trong gia đình, không gian đô thị được chuyển đổi và không gian cơ thể.

Ấn phẩm xuất bản 
Ở mỗi thành phố, các loại ấn phẩm khác nhau trình bày những kết quả sơ bộ của chúng tôi. Tổng 
cộng, trong năm thứ ba này, chúng tôi đã xuất bản 59 bài báo, sách và chương sách và 3 luận văn 
của sinh viên (1 luận văn đại học, 1 luận văn thạc sĩ và  
1 luận văn tiến sĩ). Sinh viên cũng là các đồng tác giả tích 
cực (3) và cũng đã xuất bản 11 bài báo riêng mình (xem 
danh sách các ấn phẩm trong phụ lục).

Célia Bensiali và Emory Shaw đã tham gia vào cuốn 
sách De l’exclusion à la solidarité: Regards inter-
sectionnels sur les medias (Từ loại trừ đến đoàn 
kết: Quan điểm liên ngành về phương tiện truyền 
thông), do Éditions Remue-Ménage xuất bản ở 
Montreal, với một chương phân tích việc sử dụng 
mạng xã hội của giới trẻ thuộc các nhóm sắc tộc 
thiểu số ở Montreal.

Tại Thành phố Mexico, hai cuốn sách đã được xuất 
bản bởi Guillermo Castillo và Ana Melisa Pardo về 
quá trình di cư trong nước, cũng như về những người 
di cư nước ngoài quyết định ở lại Mexico trong khi 
trên đường đến Mỹ.

Chụp bởi: Raphaelle  Ainsley-Vincent

Chụp bởi: Adriana Avila Farfan

https://tryspaces.org/qualitative-visual-representations-of-and-in-public-spaces/
https://tryspaces.org/qualitative-visual-representations-of-and-in-public-spaces/
https://tryspaces.org/qualitative-visual-representations-of-and-in-public-spaces/
https://prezi.com/view/iJIsCfUsh3GS4kKOT4AN/
https://prezi.com/view/iJIsCfUsh3GS4kKOT4AN/
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2. Huy động kiến thức
TRYSPACES đã rất tích cực trong việc huy động kiến thức trước và trong thời gian cách ly do 
COVID-19 gây ra. Đầu tiên, đây là tổng quan về các sự kiện, hội thảo và sản phẩm đa phương 
tiện của các đối tác của chúng tôi trước tháng 3 năm 2020.

Sự kiện cộng đồng
a) Hướng tới hợp pháp hóa cần sa – (Thành phố Mexico) Một chương trình nghệ thuật 

kéo dài 5 tuần (Lễ hội hóa trang, tranh luận về phim, thảo luận bàn tròn, thi thơ, triển lãm 
ảnh) do giới trẻ phối hợp với trung tâm văn hóa (FARO) và chính quyền thành phố tổ chức 
để thảo luận về việc hợp pháp hóa cần sa ở Mexico.

b) Phiên thứ 10 của Diễn đàn Đô thị Thế giới: Các thành viên TRYHanoi đã tổ chức một 
buổi thảo luận tại Diễn đàn Đô thị Thế giới do UN-Habitat tổ chức tại Abu Dhabi (8-13 tháng 
2 năm 2020). Với tựa đề KÍCH HOẠT KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI 

TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM (ACTIVATING PUBLIC SPACES FOR ALL IN HANOI, 
VIETNAM), mục tiêu của thảo luận này là chia sẻ và mở ra những quan 
điểm mới về sự đa dạng của việc tiếp cận và sử dụng không gian công 
cộng ở các quốc gia như Việt Nam, nơi những ý tưởng như thế chỉ mới 
bắt đầu bén rễ.

Hội thảo phòng thí nghiệm sống
c) Hội thảo với những người trẻ tuổi ở Thành phố  Mexico: Thông 

qua hai hoạt động vẽ và ứng tác do Rodrigo Olvera và Culturans 
điều phối, các bạn trẻ từ TRYMexico đã đề cập đến những yếu tố 
chung cho một số trường hợp nghiên cứu của họ.

Đội ngũ các nhà nghiên cứu và sinh viên của TRYMexico cũng 
đã gặp gỡ để mở ra một cuộc đối thoại về các khái niệm chính 
của TRYSPACES.

Sản phẩm đa phương tiện
d) Phim tài liệu “Make Our Place” – do đối tác HealthBridge của chúng tôi sản xuất dựa 

trên kết quả nghiên cứu. Phim tài liệu này được đề cử tại Liên hoan phim Better Cities 
(Detroit, 8-11 tháng 10 năm 2020).

e) Truyện tranh PoliCité, do Anaïk Purenne và một nhóm thanh thiếu niên 
từ Vaulx-en-Velin ở vùng Lyon đồng sản xuất, kể về mối quan hệ của họ với 
cảnh sát.

f) Video kể lại quá trình đồng sản xuất nền tảng tương tác El Chopo với 
20 bạn trẻ - (Thành phố Mexico)

Phòng thí nghiệm kỹ thuật số về không gian công cộng  
– tháng 6 năm 2020
Vì chúng tôi phải hoãn cuộc họp giữa kỳ và Trường học mùa hè đã được lên kế hoạch ở Paris, 
chúng tôi đã tổ chức Phòng thí nghiệm kỹ thuật số kéo dài một tuần để tạo ra sự kết nối giữa 
các thành viên TRYSPACES. Phòng thí nghiệm diễn ra gồm ba phần:

Khoảnh khắc 1: Kêu gọi đóng góp trên mạng xã hội ở 4 thành phố: mang tên #TRYinnerSPACES. 
Chúng tôi đã nhận được khoảng ba mươi ấn phẩm sử dụng hashtag này. Trong suốt tuần diễn ra 
phòng thí nghiệm, những người tham gia có thể xem triển lãm các ấn phẩm và bình chọn cho ba 
ấn phẩm xuất sắc nhất.

Khoảnh khắc 2: Hội thảo kéo dài trong 3 tuần với thanh thiếu niên ở Montreal, một sáng 
kiến   của Breathe và Hội đồng Thanh thiếu niên Montreal (Montreal Youth Council). Các cuộc 
phỏng vấn qua điện thoại trong khuôn khổ dự án “Thanh thiếu niên thuộc các khu dân cư lao 
động và việc ở nhà” ở khu vực Paris, và phỏng vấn những người trẻ tuổi của nhóm TRYHanoi. 

https://tryspaces.org/towards-the-regularization-of-cannabis/
https://tryspaces.org/tryhanoi-at-the-world-urban-forum/
https://tryspaces.org/workshop-with-young-people-in-mexico-city/
https://tryspaces.org/making-our-place-hanoi-documentary/
https://www.entpe.fr/des-jeunes-de-quartiers-populaires-publient-une-bande-dessinee-pour-rapprocher-citoyens-et-forces
https://www.chopo.tryspaces.org/
https://tryspaces.org/tryinnerspace-challenge/?lang=fr
https://tryspaces.org/partage-ton-experience-de-confinement/
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Kết quả của các cuộc hội thảo và phỏng vấn này đã được trình bày trong phiên khai mạc của 
Phòng thí nghiệm có tựa đề: Những chiều cạnh của không gian công cộng trong kỷ nguyên 
COVID-19, bao gồm:

— Alice Miquet (Conseil jeunesse de Montréal) / Nathalie Boucher (tổ chức RESPIRE) / Sarah-
Maude Cossette (sinh viên ở Montreal) về kinh nghiệm từ các hội thảo kỹ thuật số được 
thực hiện với thanh thiếu niên ở Montreal;

— Phạm Quỳnh Hương (nhà nghiên cứu tại Hà Nội) về các cuộc phỏng vấn được thực hiện với 
thanh thiếu niên Hà Nội về chủ đề ở nhà;

— Marie-Hélène Bacqué (nhà nghiên cứu ở Paris) về các cuộc phỏng vấn được thực hiện với 
những người trẻ tuổi ở Paris về chủ đề ở nhà;

— Juan-Manuel Erazo, Culturans (đối tác công nghệ-nghệ thuật ở Thành phố Mexico) về các 
hoạt động can thiệp nghệ thuật và kỹ thuật số và không gian công cộng trong thời gian 
diễn ra COVID-19.

Điều phối viên: Célia Bensiali, một sinh viên từ Montreal có nghiên cứu tập trung vào 
không gian kỹ thuật số và sự tham gia của giới trẻ.

Khoảnh khắc 3: Một phòng thí nghiệm kỹ thuật số kéo dài một tuần cho tất cả các 
thành viên TRYSPACES bằng 4 ngôn ngữ. Không tính ủy ban điều phối trung tâm, 44 
người đã tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn như nhóm thảo luận, 
hội thảo có tính so sánh giữa các thành phố, lập bản đồ hợp tác, xem tập thể do các 
đối tác nghệ sĩ kỹ thuật số của chúng tôi ở 4 thành phố thực hiện, giao lưu với “những 
người bạn bí mật”, danh sách tài liệu tham khảo, nhóm thảo luận thân thiện trên 
WhatsApp và thư viện ảnh có nội dung được thu thập từ chiến dịch #TRYinnerSPACES.

Hoạt động huy động tri thức
Các thành viên của TRYSPACES đã có 53 bài thuyết trình trước công chúng trong năm thứ 
ba này. Chúng tôi đã tổ chức 24 phòng thí nghiệm sống, lập 17 báo cáo hoặc các hình thức 
khác của văn liệu xám (grey literature), tham gia 15 buổi tập huấn dựa trên kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi, sản xuất 11 video, phim tài liệu hoặc nền tảng web, thực hiện 8 buổi biểu 
diễn nghệ thuật, 5 cuộc phỏng vấn với các cơ quan truyền thông và thực hiện 3 sản phẩm 
bản đồ học.

Triển lãm nghiên cứu về các trung tâm sáng tạo của Trần  
Thủy thuộc TRYHanoi tại Phòng thí nghiệm Mạng lưới Giáo  
dục và Nghiên cứu Văn hóa Châu Á Thái Bình Dương (Asia  
Pacific Network for Cultural Education and Research, ANCER).

Một ví dụ về bài thuyết trình trước  
công chúng tại hội nghị Valérie Amiraux’ 
(TRYMontréal) ở Thành phố Mexico

https://tryspaces.org/the-challenges-of-public-spaces-at-the-time-of-covid-19/
https://tryspaces.org/the-challenges-of-public-spaces-at-the-time-of-covid-19/
https://tryspaces.org/digital-lab-on-public-spaces-a-success/?lang=fr
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Trong năm 2019-2020, các hoạt động huy động tri thức của TRYSPACES đã tiếp cận được 
khoảng 6840 người ở bốn thành phố, với 104 sự kiện diễn ra bên ngoài các trường đại học và 
40 sự kiện diễn ra tại các địa điểm trong trường đại học.

Sự hiện diện kỹ thuật số của chúng tôi cũng ngày càng mạnh mẽ, với 3285 khách truy cập 
trên www.tryspaces.org, 895 người đăng ký trên trang Facebook, 107 người theo dõi trên 
Twitter và 23.682 lượt tải lên video trên kênh Vimeo của chúng tôi.

Xuất xứ của người đăng ký 
theo dõi trang Facebook

http://www.tryspaces.org
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hội LGBT về các vấn đề giới tính và tình trạng kỳ thị người đồng tính. Cuộc tranh luận thứ 
hai được tổ chức vào cuối tháng 1 năm 2020 với khoảng 40 thanh niên, người làm việc với 
thanh thiếu niên và cảnh sát để thảo luận về mối quan hệ giữa giới trẻ và cảnh sát. Cuối 
cùng, tòa thị chính Saint-Denis đã khởi xướng dự án Lập bản đồ có sự Nhạy cảm về Địa lý 
Vô hình của Không gian Công cộng Trẻ (Sensitive Mapping of the Invisible Geography of 
Juvenile Public Spaces).

b)  Ateliers Adoes – Sinh viên Sarah-Maude Cossette và Nathalie Boucher (đối tác Breathe) 
đã dẫn dắt một loạt bốn hội thảo tại Trung tâm Thanh thiếu niên Pointe-aux-Trembles 
để tập hợp các cô gái tuổi vị thành niên ở địa phương và thảo luận về trải nghiệm của họ 
trong các công viên và các hành vi phá chuẩn diễn ra ở đó.

c)  Sinh viên Alice Lancien đã được trao một khoản trợ cấp huy động kiến thức để bù đắp chi 
phí đi lại cho các thanh thiếu niên ở Barcelona mà cô đã làm việc cùng bằng cách tái sử 
dụng phương pháp phòng thí nghiệm sống do TRYParis phát triển cho cuộc họp giữa kỳ 
được sắp xếp tại Paris vào tháng 6 năm 2020. Giải thưởng hiện đang bị hoãn lại cho sự 
kiện dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2021, được lên kế hoạch là một phần trực tuyến, 
một phần trực tiếp.

d)  Sinh viên Léa Billien đã nhận được học bổng để phát triển một “studio ảnh” từ những đồ vật 
được trưng bày bởi những cư dân mà cô đã nghiên cứu trong quá trình bán hàng trên vỉa hè.

3. Đào tạo và kèm cặp
LIÊN MINH SINH VIÊN
Liên minh Sinh viên là một cơ cấu tổ chức chính thức trong TRYSPACES. Đại diện của Liên minh 
có chân trong Ban chỉ đạo. Mỗi ủy ban điều phối địa phương cũng bầu ra một đại diện.

—  Aitana Villamar, Đại diện Thành phố Mexico
—  Alice Lancien và Kenza Talmat, đại diện Paris
—  Célia Bensiali, Đại diện Montreal
—  Đặng Hữu Liên, đại diện Hà Nội
—  Laura Ferro, Điều phối viên

Ngân sách hàng năm của Liên minh Sinh viên là $10.000. Nguồn tiền này được sử dụng để tài trợ 
cho các hoạt động do Liên minh khởi xướng. Liên minh có hơn 30 thành viên đang hoạt động tại 
4 thành phố. Các nỗ lực của Liên minh trong năm thứ ba này tập trung vào việc tổ chức Trường 
học Mùa hè đã được lên kế hoạch tại Paris. Khi chúng tôi phải hủy bỏ sự kiện này do cuộc khủng 
hoảng y tế, Liên minh đã tổ chức một hoạt động thú vị cho Phòng thí nghiệm kỹ thuật số.

Xuất xứ của người  
tải video trên Vimeo

Xuất xứ của khách truy  
cập www.tryspaces.org

Quỹ huy động tri thức
Bốn dự án được tài trợ bởi Quỹ Huy động Tri thức TRYSPACES trong năm 2019-2020.

a)  Hội thảo về Giới trẻ - Sự chuyển đổi - Không gian Công cộng. Được tổ chức bởi Tòa thị 
chính Saint-Denis nhằm khuyến khích sự tranh luận giữa các nhà nghiên cứu. Kỷ yếu của 
hội thảo đang được thực hiện. Ngoài ra, một cuộc tranh luận giữa các thanh thiếu niên 
đã được tổ chức với trường Paul Eluard và nhóm thanh thiếu niên đại diện cho một hiệp 

https://tryspaces.org/les-parcs-de-pointe-aux-trembles-vus-par-des-adolescentes-du-quartier/?lang=fr
https://tryspaces.org/
https://tryspaces.org/seminaires-tryspaces-jeunes-espaces-transformation/
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Hoạt động đào tạo

Các sinh viên của TRYSPACES thường đề cập đến việc trong các chuyến đi cá nhân của họ 
đến các thành phố của dự án, họ đã được tiếp cận và có cái nhìn sâu sắc về mạng lưới sinh 
viên và người dân địa phương. Điều đó thật vô giá. Khía cạnh đối chiếu của TRYSPACES cũng 
như các sự kiện của chúng tôi (Đại hội đồng, Phòng thí nghiệm kỹ thuật số) mang đến cho 
sinh viên trải nghiệm quốc tế. Những mối quan hệ bền chặt này được thúc đẩy bởi Liên 
minh Sinh viên.

Trong cuộc khảo sát hàng năm của chúng tôi, sinh viên nhấn mạnh vào thực tế rằng việc tham 
gia vào dự án hợp tác mang lại cho các em nhiều cơ hội học tập, thông qua các phòng thí 
nghiệm sống, các hoạt động nghiên cứu và các trường học hè của chúng tôi. Trường hè đầu 
tiên về Dân tộc học được tổ chức tại Đại học Montréal vào năm 2019, do V. Amiraux tổ chức, 
trong đó sinh viên Célia Bensiali trình bày nghiên cứu của mình về mạng xã hội và Instagram. 
Nathalie Boucher, một đối tác ở Montreal, đã trình bày những suy ngẫm của mình dựa trên 
quan sát có hệ thống về không gian công cộng và J.A. Boudreau đã trình bày phương pháp tiếp 
cận dân tộc học của mình ở Thành phố Mexico.

Các sinh viên báo cáo rằng họ đóng nhiều vai trò đa dạng trong dự án hợp tác. Hầu hết đều tham 
gia vào các hoạt động thu thập dữ liệu, nhưng họ được hưởng lợi từ cơ hội thuyết trình trước 
công chúng và biên soạn các bài báo khoa học. Một số người trong số họ có nhiệm vụ điều phối, 
trong khi những người khác đảm nhận các nhiệm vụ thiên về khái niệm và học thuật hơn.

Cũng cần lưu ý rằng ít nhất hai trong số những thanh thiếu niên được chiêu mộ vào dự án đã 
được vào đại học hoặc nghiên cứu nghệ thuật nhờ vào sự tham gia của họ trong dự án hợp tác. 
Mối quan hệ giữa “thanh thiếu niên” và “sinh viên” TRYSPACES có sự học hỏi lẫn nhau rất nhiều.

Chính các sinh viên, với sự chủ động của mình thông qua Liên minh Sinh viên, đã đóng góp 
nhiều nhất vào việc khám phá các phương pháp luận và cách tiếp cận có chiều cạnh giới trong 
các hoạt động của chúng tôi. Ảnh hưởng của họ dẫn dắt quá trình hoạt động cho các nhà 
nghiên cứu và đối tác.

4. Sự tham gia của đối tác
TRYSPACES quy tụ 27 đối tác đã ký thỏa thuận hợp tác vào năm 2017. Năm nay, một đối tác mới 
đã gia nhập đội ngũ của chúng tôi: L’Anonyme (Montreal).

Các đối tác nêu bật cam kết của họ trong ba lĩnh vực: 

—  diễn giải thành phố ở phương diện kỹ thuật số và vật lý

—  chuyển kết quả nghiên cứu thành các đề xuất chính sách và lập kế hoạch kỹ thuật số

—  đảm bảo sự cam kết lâu dài của thanh thiếu niên. Các đối tác của chúng tôi trong lĩnh 
vực nghệ thuật kỹ thuật số khẳng định vai trò của họ là “tác nhân kết nối” của những 
người trẻ tuổi bất chấp việc giãn cách vật lý. 

Các đối tác cộng đồng-xã hội của chúng tôi nhìn thấy ở TRYSPACES một không gian cho sự cam 
kết lâu dài của những người trẻ vì họ rất quan tâm đến việc so sánh và phá vỡ sự phân định 
lãnh thổ thông qua các trao đổi xuyên quốc gia. Ví dụ: theo kế hoạch 4 thanh thiếu niên từ 
Thành phố Mexico và Montreal sẽ đến Paris cho cuộc họp giữa kỳ để trao đổi với những người 
trẻ trong khu vực Paris (hoãn đến tháng 6 năm 2021, hình thức trực tiếp + trực tuyến). Ngoài 
ra, hàng chục thanh thiếu niên từ khu vực Paris đã đến Montreal vào tháng 7 năm 2019 nhờ 
sự hỗ trợ của Quỹ huy động tri thức của chúng tôi. Cuối cùng, đối với các đối tác thành phố 
của chúng tôi, TRYSPACES nhìn chung được coi là một cách thức để tạo ra các phương pháp 
tiếp cận sáng tạo.

Hoạt động của đối tác
Các đối tác xã hội và công nghệ-nghệ thuật của chúng tôi thực sự tham gia vào sự phát 
triển của dự án hợp tác. Các hoạt động của họ ở mỗi thành phố đều khác nhau, nhưng tất 
cả đều do các đối tác tự khởi xướng, điều này cho thấy sự chủ động của họ trong quan hệ 
hợp tác:

THÀNH PHỐ MEXICO: Carlos Zamudio từ CUPIHD (nay là La Dosis) đang cố vấn cho sinh 
viên và đồng điều phối một trong những trường hợp nghiên cứu. Nghệ sĩ Rodrigo Olvera 
đã đạo diễn một số phim tài liệu và đồng viết một chương với J.A. Boudreau. Culturans 
đã tổ chức các cuộc hội thảo với thanh thiếu niên, nhà nghiên cứu và sinh viên để khuyến 
khích những suy ngẫm xuyên suốt các trường hợp nghiên cứu.

MONTREAL: Các đối tác rất tích cực trong các cuộc họp làm việc với các nhà nghiên cứu và 
sinh viên. Vì vậy đã có rất nhiều kiến thức được trao đổi. Các đối tác cũng trực tiếp tham gia 
vào nghiên cứu: Breathe, Conseil Jeunesse de Montréal và L’Anonyme đang điều phối ba 
trường hợp nghiên cứu. Creo và Affordance đã giành được khoản tài trợ của Quỹ Bell cho 
một bộ phim tài liệu trên web. 

PARIS: Các đối tác rất tích cực thực hiện các hội thảo với giới trẻ và đồng sản xuất video minh 
họa. Tác phẩm này đã được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông cùng với các nhà 
nghiên cứu và những người trẻ tuổi. Một cuộc hội thảo cố định quy tụ các nhà nghiên cứu, sinh 
viên và công chức được điều phối bởi tòa thị chính Saint-Denis.

HÀ NỘI: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và HealthBridge đã hợp tác sản xuất hai bộ phim tài liệu. 
Một triển lãm bảo tàng đang được lên ý tưởng, cũng như một dự án phác thảo các không gian 
công cộng. Các đối tác tích cực tham gia các cuộc họp liên thành phố.
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Đóng góp tài chính từ các đối tác

Các đối tác của TRYSPACES đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của dự án thông qua 
việc họ tham gia vào các hoạt động khác nhau, đồng thời qua đóng góp tài chính của họ 
cho dự án.

Tổng đóng góp của các đối tác trong các năm từ 1 đến năm 3 hiện đã đạt 1.375.653 đô la, 
chiếm 55% tổng số tài trợ của chúng tôi cho đến nay.

5. Quản trị
Kể từ Năm 1, chúng tôi đã tổ chức hai cuộc bầu cử vào năm 2017 và 2019. Nhiệm vụ của Ban 
Chỉ đạo là đóng góp vào sự phát triển của các dự án ở cả bốn thành phố và phân bổ nguồn 
lực cho sinh viên và các đối tác. Chúng tôi cũng đã củng cố nhóm điều phối trung tâm bằng 
cách thêm một cán bộ nghiên cứu chuyên nghiệp để duy trì trang web và sự hiện diện trên 
mạng xã hội của chúng tôi: Alexandra Nadeau. Chúng tôi đã thiết kế một nền tảng quản trị 
trực tuyến để xử lý các khoản trợ cấp cho sinh viên, vì chúng tôi thấy việc phân bổ quỹ ở bốn 
quốc gia với các lịch trình và hệ thống khác nhau là một thách thức lớn.

Chúng tôi thành lập một nhóm làm việc phụ trách chương trình cho cuộc họp giữa kỳ và 
Trường học Hè, và một nhóm làm việc để chỉ đạo các phân tích so sánh. Một tiểu ban quan 
trọng của ban chỉ đạo là Ủy ban Đạo đức Quốc tế (International Ethics Committee, IEC). IEB 
giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiên cứu có sự tham gia của con người và sự bình đẳng 
trong quan hệ hợp tác. Vì hoạt động ở thực địa đã bắt đầu, chúng tôi đã thực hiện một quá 
trình đào tạo liên tục về các vấn đề đạo đức, tập trung vào khả năng truy cập các tài liệu đạo 
đức trên mạng nội bộ (bằng cả 4 ngôn ngữ) và trao đổi thông tin nội bộ về việc tập huấn cho 
các thành viên trong nhóm. Sinh viên và đối tác mới được tập huấn tại thời điểm họ mới tham 
gia vào dự án và các vấn đề đạo đức được giải quyết trong các cuộc họp xuyên suốt các lĩnh 
vực, chẳng hạn như hội thảo lập bản đồ, cuộc họp về phương pháp, hội thảo về các phương 
pháp tiếp cận chú trọng nữ quyền hoặc nhóm suy ngẫm về so sánh.

Vì lý do công bằng giữa các quốc gia và văn hóa, chúng tôi đã chuyển giao trách nhiệm kêu 
gọi nộp đơn xin học bổng cho các thành phố để nhất quán hơn với các hệ thống học bổng 
quốc gia tương ứng của mỗi trường đại học. Tuy nhiên các trường vẫn tiếp tục phải báo cáo 
cho Ban chỉ đạo. Các mối lo ngại và thảo luận xung quanh việc phân bổ học bổng chủ yếu 
liên quan đến sự phân phối công bằng nguồn quỹ, khả năng các dự án chạy được nếu không 
được phân bổ toàn bộ số tiền được yêu cầu, và sự cần thiết của việc tận dụng và đảm bảo 
công bằng giữa các thành phố.

Ý kiến của bạn về chất lượng của công tác truyền thông và quản lý

Ủy ban điều phối trung tâm đã thực hiện một cuộc khảo sát để nắm bắt tình hình của quan hệ 
đối tác. Tổng cộng năm nay, chúng tôi đã nhận được 85 phản hồi.

Kết quả cho chúng tôi biết rằng mức độ hài lòng lớn nhất đến từ sự linh hoạt trong mối quan 
hệ hợp tác của dự án: mối quan hệ giữa các cá nhân, tìm hiểu các môi trường khác nhau 
và các chủ đề khác nhau của nghiên cứu mới. Điều được đánh giá cao nhất là các cuộc họp 
tập thể, việc trao đổi ý kiến, những sự hợp tác mới và hoạt động huy động tập thể. Kết quả 
cũng cho thấy nguồn động viên đến từ việc làm việc với những người trẻ và khám phá ra các 
phương pháp luận mới và trực quan hóa dữ liệu.

Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều thách thức trong việc phác họa một bức tranh toàn cảnh về những 
điều mỗi đối tác đang đạt được, điều này sẽ có ích trong việc thúc đẩy một tầm nhìn chung. 
Kế hoạch làm việc mà chúng tôi đã đưa ra trong ba năm đầu là làm việc trong các nhóm tập 
trung hơn bằng cách thu thập dữ liệu từ các trường hợp nghiên cứu tại địa phương. Phần việc 
so sánh được triển khai với Phòng thí nghiệm Kỹ thuật số sẽ giúp kết quả rõ ràng hơn và do 
đó hữu ích hơn cho tất cả các thành viên.
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1 tháng 4 năm 2019 đến 31 tháng 3 năm 2020

Ban điều phối 
trung tâm

Thành phố
Mexico Paris Hà Nội Montreal TỔNG

Nghiên cứu

Trợ cấp bậc cử nhân $29,648 $2,990 $32,638

Trợ cấp bậc thạc sĩ $41,570 $8,748 $50,318

Trợ cấp bậc tiến sĩ $101,673 $500 $102,173

TỔNG $185,129

Quản trị

Lương cho ban điều phối $71,178 $1,134 $72,312

Đồ dùng và thiết bị $8,612 $4,895 $414 $96 $14,017

TỔNG $86,329

Huy động kiến   thức

Dịch vụ chuyên môn $44,428 $10,393 $7,074 $24,708 $86,603

Chi phí đi lại $3,932 $6,360 $2,341 $4,631 $162 $17,426

TỔNG $104,029

TỔNG Năm 3 $375,487

Phụ lục
Các ấn phẩm 2019-2020
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