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GIỚI THIỆU

Báo cáo này điểm lại một năm với rất nhiều sự đổi mới kỹ thuật số 
khi Hà Nội, Montreal, Paris và Thành phố Mexico trải qua những 
đợt khác nhau của đại dịch COVID, với nhiều lần phong tỏa, gỡ 
phong tỏa, tiêm chủng và những ngày tháng khó đoán định, cũng 
như việc môi trường kỹ thuật số và làm việc từ xa trở thành những 
điều quen thuộc.

Năm thứ tư này của dự án hợp tác TRYSPACES khởi đầu là Phòng 
thí nghiệm Kỹ thuật số về Không gian Công cộng được tổ chức gấp 
rút vào tháng 6 năm 2020 khi chúng tôi phải hủy Cuộc họp Bốn 
Thành phố và Trường Hè về Nghiên cứu có sự Tham gia mà đã 
được lên kế hoạch ở Paris. Năm này kết thúc với Liên hoan 4Cities, 
một tháng với nhiều hoạt động được tổ chức vào tháng 6 năm 
2021. Đây là một năm có nhiều hoạt động sản xuất kỹ thuật số 
cho TRYSPACES, với sự ra mắt của một số nền tảng hợp tác được 
đồng sản xuất bởi thanh thiếu niên, các đối tác công nghệ và nghệ 
thuật của chúng tôi cùng với các nhóm nghiên cứu :  J’te parle du 
Nord, TRYCITY, MTL-NRD, « On est partout »: contre-cartogra-
phie de Montréal/Tiohtià:ke, và Si mis dedos tocan los tuyos.

TRYSPACES

https://maphouse.github.io/tryspaces-mtl-nord/index.html
https://maphouse.github.io/tryspaces-mtl-nord/index.html
https://www.trycity.tryspaces.org/
http://www.tryspacesmtlnrd.ca/
https://storymaps.arcgis.com/stories/69ba7b50854d4fe3998bd2e866ad7e93
https://storymaps.arcgis.com/stories/69ba7b50854d4fe3998bd2e866ad7e93
https://vimeo.com/566603771
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Mục tiêu ở đây là để so sánh các quy trình, ý nghĩa và hoạt động, chứ 
không phải là so sánh giữa các vùng địa lý. Các không gian khác nhau 
là một phần trong những yếu tố bối cảnh sẽ được thảo luận, nhưng 
không phải là trọng tâm chính của việc so sánh. Trong những suy 
ngẫm ở các thành phố, chúng tôi đã cố gắng để :

— Nêu đặc điểm các quá trình phá chuẩn và điều tiết bằng cách 
xem xét những quá trình đó trong bối cảnh của thành phố. 
Chúng tôi cũng đặt mục tiêu là giới thiệu các thành phố với 
những thành viên trong dự án hợp tác là người ở các thành 
phố khác ( để suy ngẫm về sự tương đồng và khác biệt trong 
văn hóa ) ;

— Xác định các quy trình mà có thể đem đến nhiều khám phá 
thú vị khi so sánh với các thành phố khác ;

— Nếu phù hợp, hãy nghiên cứu về sự xuất hiện và phát triển 
của một hoạt động qua thời gian.

Vào cuối quá trình so sánh này ở cấp địa phương, mỗi thành phố đã làm một bài trình bày, cũng 
có nhiều hình thức khác nhau ( PowerPoint, video, văn bản ). Các tài liệu này đã được đăng tải 
trên nền tảng Fanslab được tạo cho Liên hoan 4Cities và được thảo luận trong hội thảo so sánh 
trong các ngày từ 28 đến 30 tháng 6.  Mỗi trường hợp nghiên cứu cũng được các nhóm nghiên 
cứu trình bày trên nền tảng Fanslab

Trong khi các nhóm địa phương tiếp tục tìm các chủ đề xuyên suốt, hai sinh viên, Jacob Desjar-
dins và Peter Garber, đã được trao một khoản tài trợ cho công việc so sánh để tổng hợp thông 
tin về từng trường hợp nghiên cứu từ các cuộc phỏng vấn với các nhóm và tổng hợp các sản 
phẩm của từng trường hợp. Các tài liệu này cũng có trên mạng nội bộ của TRYSPACES.

 
Sau Liên hoan 4Cities, Célia Bensiali, Điều phối viên về Huy động Tri thức, đã xây dựng một kế 
hoạch về công việc so sánh cho năm 5 và năm 6 của dự án hợp tác. Mục tiêu của giai đoạn so 
sánh thứ hai này sẽ là làm việc về những so sánh giữa quy trình và hoạt động giữa các thành 
phố.

Thực hiện bởi : Atlas TryHanoi, AtlasCine

1. NGHIÊN CỨU

Sau ba năm làm việc tại địa phương, bây giờ chúng tôi đã bắt đầu chuyển sang phần việc so 
sánh đối chiếu. Trước tiên, nhóm công tác phụ trách việc điều phối chiến lược so sánh đối chiếu 
đã họp ba lần. Nhóm công tác này bao gồm các điều phối viên của mỗi thành phố, các đối tác 
và nghiên cứu viên ở mỗi thành phố, và hai đại diện của liên minh sinh viên. Chúng tôi đã quyết 
định rằng năm thứ tư của dự án hợp tác ( 2020-2021 ) sẽ được dành để tìm hiểu các yếu tố so 
sánh trong cùng địa phương, tức là những suy ngẫm xuyên suốt giữa các trường hợp nghiên 
cứu của cùng một thành phố. Các cuộc họp được tổ chức tại địa phương để thảo luận về các 
chủ đề chính xuyên suốt. Công việc này được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau ở bốn 
thành phố ( hội thảo với những người trẻ tham gia trong các trường hợp nghiên cứu khác nhau, 
cuộc họp giữa sinh viên và nghiên cứu viên, cuộc họp với các đối tác, câu trả lời bằng văn bản 
cho bảng câu hỏi cho mỗi trường hợp nghiên cứu ), nhưng mỗi điều phối viên địa phương đã 
dựa vào một hướng dẫn để định hướng việc suy ngẫm ở cấp địa phương này.v

Nền tảng TRYSPACES trên Fanslab trong Liên hoan 4Cities

https://vimeo.com/554950162
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Đổi mới về phương pháp luận

Trong những năm qua, TRYSPACES đã cố gắng làm nghiên cứu theo những cách khác nhau. 
Chúng tôi đã góp phần phát triển phương pháp tiếp cận hành động, hợp tác và có sự tham 
gia dựa trên Living Labs. Chúng tôi cũng đã bồi dưỡng chuyên môn về các hình thức khác 
nhau trong việc lập bản đồ phi truyền thống : lập bản đồ có sự tham gia bằng Instagram, lập 
bản đồ có sự nhạy cảm, lập bản đồ có tính tường thuật, lập bản đồ có sự phản biện và lập 
bản đồ cơ thể.

Trong Liên hoan 4Cities, chúng tôi đã phát động dự án Human Quilt ( Chăn ghép bằng người ) 
để đồng hành với sự thay đổi có tính so sánh trong dự án hợp tác. Tấm chăn ( quilt ) được 
mường tượng là một chiến lược so sánh tập trung vào việc nêu ra và thể hiện những điểm 

Thực hiện bởi : Culturans, 2021

Ngoài Không gian So sánh có trên mạng nội bộ của chúng tôi như một hộp công cụ dành cho các 
nhóm làm việc về các dự án so sánh, Ban Điều phối Trung tâm cũng cung cấp hai « không gian » 
khác cho việc tư duy xuyên suốt các lĩnh vực :

1. AtlasCiné : Một liên minh với Phòng thí nghiệm Geomedia của Đại học Concordia 
cung cấp cho các nhóm nền tảng AtlasCiné. Nền tảng này cho phép lập bản đồ các 
câu chuyện và từ đó cung cấp hình ảnh trực quan chia theo không gian của những 
quy trình được so sánh. Một hoạt động thí điểm lập bản đồ đã được thực hiện với 
dữ liệu từ nhóm nghiên cứu Hà Nội.

2. TRYCITY : Nền tảng TRYCITY được đối tác Culturans của chúng tôi tạo ra với khoản 
tài trợ từ quỹ huy động tri thức của chúng tôi. Nền tảng này cung cấp một môi 
trường trực quan, liên kết các khái niệm, trường hợp nghiên cứu, thành viên của 
dự án hợp tác, các sự kiện của chúng tôi và môi trường âm thanh và hình ảnh của 
bốn thành phố thuộc TRYSPACES. Việc khám phá nền tảng hé lộ những mối quan 
hệ bất ngờ giữa các trường hợp nghiên cứu, khái niệm và con người. Nền tảng này 
là một lời mời để tham gia vào quá trình so sánh.

riêng của bốn thành phố TRYSPACES. Mục tiêu là tạo ra một tấm chăn vừa là vật chất vừa là 
kỹ thuật số bằng cách đặt cạnh nhau những câu chuyện của các thành viên TRYSPACES thành 
một cái tổng thể, trong đó mỗi người sẽ tìm thấy vị trí của mình trong một khung chung. Bằng 
cách này, chúng tôi sử dụng tấm chăn không chỉ như một hoạt động hợp tác sáng tạo mà còn 
như một « ẩn dụ cho phép những câu chuyện đối lập cùng tồn tại trong một cuộc tìm kiếm 
chung ».  Phép ẩn dụ thông qua tấm chăn đem đến nhiều điểm vào cho việc phân tích, vì nó 
không có điểm trung tâm hay điểm ngoại vi. Tất cả các mảnh tạo nên tấm chăn đều quan 
trọng. 

Được xây dựng bởi Anne-Marie Veillette và Célia Bensiali, dự án này được khởi động vào 
tháng 6 năm 2021 với mục tiêu « ( tái ) kết nối với trải nghiệm cơ thể của bản thân, người khác 
và sự sáng tạo ( thông qua hoạt động thủ công ) giữa các thành viên và cộng sự. Khía cạnh 
vật chất của tấm chăn này không chỉ liên quan đến việc tạo ra không gian chung mà cả sự 
cấp thiết của việc giành lại khía cạnh vật chất chung trong bối cảnh của đại dịch toàn cầu ». 
Mỗi người tham gia Liên hoan 4Cities được trao cho một gói chứa các vật liệu cần thiết để 
làm giấy nến dùng để sơn áo phông của họ. Giấy nến đã được quét và gửi đến Ban Điều phối 
Trung tâm. Nghệ sĩ Phanie Bernier hiện đang dùng những mảnh giấy nến này để xếp thành 
một chiếc chăn kỹ thuật số, và sau đó nghệ sĩ kiêm thợ dệt Stina Baudin sẽ dệt một chiếc 
chăn thật.

1 Boudreau, J.A., C. Bensiali, et L. Ferro Higuera ( à paraître ). “ Quilting Comparison : Wonder, Translation And Theorization ” in Handbook of Comparative Urban 
Studies, P. Le Galès et J. Robinson ( eds. ). London : Routledge.

Thực hiện bởi : Boudreau, JA, C. Bensiali, và L. Ferro Higuera ( sắp xuất bản ). 
“ Quilting Comparison : Wonder, Translation and Theorization ” in Handbook of 

Comparative Urban Studies, P. Le Galès et J. Robinson ( eds. ). London : Routledge.

http://geomedialab.org/atlascine.html
https://www.trycity.tryspaces.org/
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Đây là những lời giới thiệu của nền tảng TRYCITY. Thông qua hình ảnh trực 
quan của nhiều mối quan hệ do TRYSPACES tạo ra, nền tảng này mời người ta 
tưởng tượng về một « vũ trụ TRYSPACES », một không gian chung cho cả bốn 
thành phố, một không gian thực nhưng « vô hình » mà nghiên cứu hợp tác 
này tạo điều kiện để nó xuất hiện. So sánh là để xây dựng một câu chuyện, và 
xây dựng một câu chuyện là để kết nối một loạt những tình huống hàng ngày. 
Việc cùng nhau xây dựng một câu chuyện mạch lạc đòi hỏi người ta phải dự 
đoán người kể chuyện trước đó sẽ đưa câu chuyện tới đâu, bằng cách so sánh 
những diễn biến tiềm năng khác nhau1. Bằng cách kết hợp các ý tưởng, chúng 
tôi kết nối các trường hợp nghiên cứu của mình với nhau và tạo ra cảm giác 
cộng đồng, một không gian TRYSPACES để từ đó hình dung ra sự chuyển đổi.

Quá trình so sánh này có ba chức năng cho thực hành nghiên cứu : 1 ) để tạo 
ra cái mà Deville và các đồng nghiệp gọi là « công cụ so sánh »2, một quan 
điểm so sánh của tập thể nổi lên từ cảm giác phấn khích khi đã cùng nhau xây 
dựng một câu chuyện mạch lạc. Điều này giúp thúc đẩy sự tham gia vào quá 
trình phân tích, cùng nhau đóng góp vào chủ thể tập thể mới hình thành  ; 2 ) 
xác định các tuyến kết nối và so sánh giữa các trường hợp khác nhau ; và 3 ) 
tạo ra cảm giác về không gian đô thị chung mà chúng tôi cùng chia sẻ với tư 
cách là những người tham gia vào TRYSPACES, một bản đồ cụ thể của thành 
phố được hình thành bởi các trường hợp nghiên cứu của chúng tôi.

Một không gian để hình dung về sự chuyển đổi đô thị

« Các thành phố có thực, nhưng vô hình, sinh sôi nảy nở trong các thành phố mà 
chúng ta biết. Những không gian đang chờ được khám phá vượt trên những thực 
tế ở đô thị, ở tất cả các bán cầu. Những không gian của biến đổi có thể được tưởng 
tượng bằng giọng nói và bước chân của những cư dân bình thường sống trong 
thành phố. Được dẫn dắt bởi giới trẻ. Mạo hiểm, chưa được biết và háo hức muốn 
được khám phá. » - TRYCITY

Việc khái niệm hóa về không gian đô thị, cả thực và tưởng 
tượng, như một không gian ẩn hoặc một trong những 
tiềm năng của thành phố, được phát triển bởi Julie-Anne 
Boudreau, Giám đốc TRYSPACES và Joëlle Rondeau, người 
làm việc trong Ban Điều phối Trung tâm từ năm 2016 đến 
năm 2018, trong một cuốn sách được xuất bản gần đây, 
Youth Urban Worlds. Aesthetic Political Action in Montreal 
( 2021, Wiley ). Những « thế giới đô thị » này được tạo thành 
bởi những việc mọi người làm cùng nhau. Chúng được xây 
dựng bởi và định hình những sự cảm nhận. Đặc trưng của 
chúng là một trải nghiệm giác quan cụ thể, một không gian 
chung. 

TRYpolis, thành phố lý tưởng của chúng tôi. Liên minh Sinh viên lập 
bản đồ có tính hợp tác tại Liên hoan 4Cities. Thực hiện bởi : Liên minh 
Sinh viên

Ấn phẩm 

Cũng giống như hầu hết các trường hợp nghiên cứu tại địa phương của chúng tôi, một số bài 
báo, chương sách và hội nghị đã được xuất bản hoặc đang trong quá trình xuất bản, trong đó 
trình bày các kết quả của nghiên cứu này. Tổng cộng, trong năm thứ tư này, chúng tôi đã xuất 
bản 54 bài báo, sách, chương sách và 3 luận án Tiến sĩ và 3 luận văn hoặc báo cáo thực tập ở 
trình độ Thạc sĩ. Ngoài ra còn có 12 lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Đối với 
19 trong số 54 bài báo, chương sách và sách, sinh viên là đồng tác giả hoặc tác giả ( xem danh 
sách các ấn phẩm ở phần phụ lục ).

Chăn ghép bằng người, Liên hoan 4Cities

1 Kể chuyện là một phương pháp luận được khám phá bởi nhóm mà đã nghiên cứu chợ trời Chopo ở Thành phố Mexico, thông qua các cuộc gặp với sự tham 
gia của nhiều thế hệ, dựa trên ký ức tập thể và lịch sử truyền miệng. Một quá trình có sự tham gia tương tự đang được chuẩn bị tại Clichy, gần Paris, nơi những 
thanh thiếu niên sẽ khám phá ký ức về hành động của ACLEFEU sau những cuộc nổi dậy ở thành thị vào năm 2005.

2 Deville, J., M. Guggenheim, et Z. Hrdlicková ( 2016 ) “ Same, Same but Different : Provoking Relations, Assembling the Comparator, ” in J. Deville, M. Guggenheim, 
et Z. Hrdlicková ( eds. ) Practising Comparison : Logics, Relations, Collaborations, Manchester : Mattering Press, 99-129.

Assembling a « comparative » collective, a « us ». Thực hiện bởi : 
Phanie Bernier, hình minh họa được tạo trong ngày đầu tiên của 
Hội thảo So sánh, ngày 28 tháng 6 năm 2021
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Hầu hết các ấn phẩm này trình bày kết quả của các trường hợp nghiên cứu của chúng tôi. 
Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng công việc so sánh đã bắt đầu được báo cáo : một bài báo được 
viết bài J.A. Boudreau, L. Billen, and J. Agüero, có tựa đề « A French Bazaar and a Mexico 
Street Market : An Object-centered Comparative Analysis of Interstitial Spaces », đã được nộp 
để bình duyệt. Bài báo so sánh chợ giời Chopo ở Thành phố Mexico và chợ bán đồ giá rẻ ở 
Saint-Denis, gần Paris. Ngoài ra còn có một chương sách sắp xuất bản so sánh hai trường 
hợp nghiên cứu ở Thành phố Mexico ( chợ đường phố Chopo và phân tích việc sử dụng cần 
sa trên đường phố ) từ góc độ là suy ngẫm về các phương pháp có sự tham gia. 3 Cũng trong 
bối cảnh khám phá các khía cạnh phương pháp luận, S. Turner đã xuất bản một chương về 
lập bản đồ tường thuật được thực hiện ở Hà Nội trong một ấn phẩm có tựa đề Qualitative 
Research Methods in Human Geography, xuất bản bởi Oxford University Press.

Đặc biệt đáng chú ý là việc xuất bản cuốn sách được viết chung bởi nhóm TRYParis, bao gồm 
các nhà nghiên cứu, sinh viên, đối tác và thanh thiếu niên của dự án Pop-Part. Đây không chỉ 
là ấn phẩm tổng kết các trường hợp nghiên cứu ở khu vực Paris, mà còn là sự diễn giải của 
họ dưới dạng một cuốn sách nhiều giọng nói, trong đó cho thấy rằng nghiên cứu có sự tham 
gia không chỉ dừng lại ở giai đoạn thu thập dữ liệu trong các hội thảo, mà cũng có thể tiếp tục 
ở giai đoạn phân tích và viết. Cuốn sách đi kèm một trang web. Trang này có các tài liệu bổ 
sung cho nội dung sách, chẳng hạn như các video clip do những bạn trẻ sản xuất. Cuốn sách 
này được ra mắt tại một sự kiện công cộng vào ngày 2 tháng 10 năm 2021, với sự tham dự 
của hơn một trăm người, bao gồm thanh thiếu niên, đối tác địa phương, các quan chức dân 
bầu và các nhà nghiên cứu cùng sinh viên.

6. HUY ĐỘNG TRI THỨC
Đơn vị tài trợ của chúng tôi, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn của Canada 
( Social Sciences and Humanities Research Council of Canada ) đánh giá giữa kỳ về dự án 
hợp tác. Việc này đã khiến chúng tôi suy ngẫm về những kỳ vọng và thách thức của nghiên 
cứu có sự tham gia và huy động tri thức. Một trong những đặc thù của TRYSPACES là chúng 
tôi khó có thể tách biệt hợp phần “ nghiên cứu ” với hộp phần “ huy động tri thức ” như 
thường thấy trong các cấu trúc nghiên cứu được bình duyệt. Thật vậy, những phương pháp 
có sự tham gia là một cách huy động nhiều ti thức từ khâu hình thành ý tưởng của dự án, 
qua suốt quá trình thu thập, phân tích và trình bày kết quả. Chúng tôi không quan niệm 
huy động tri thức là sự “ chuyển giao ” kết quả nghiên cứu mà chỉ diễn ra sau khi nghiên cứu 
đã hoàn thành. Để đề xuất các giải pháp cụ thể mà có thể giúp xác định những thách thức 
đặt ra bởi quan niệm như vậy về nghiên cứu có sự tham gia trong các bối cảnh thể chế khác 
nhau của chúng tôi, chúng tôi đã đề nghị Laurence Pitre-Vézina, một sinh viên bậc Thạc sĩ 
về Huy động và Chuyển giao Tri thức tại INRS, hỗ trợ chúng tôi và đưa ra một số những gợi ý. 

Bất chấp tất cả những thách thức này, TRYSPACES vẫn tiếp tục công việc với đà tiến tới. Trong 
năm nay, một loạt nền tảng kỹ thuật số và phim tài liệu đã ra mắt. Dự án cũng tổ chức các 
hội thảo về phòng thí nghiệm sống và các sự kiện công cộng.

Thực hiện bởi : Đăng bởi Nawufal Mohamed trên tài khoản Instagram của TRYSPACES, ngày 2 tháng 10 năm 2021

4 Ávila Farfán, A., A.M. Bacca Mejía, J.A. Boudreau and L.A. Ferro Higuera ( forthcoming ) “ Involucrar el cuerpo y los afectos de las y los sujetos, investigadores y 
artistas en la co-construcción de una ciudad cohesionada ” Ciudades cohesionadas : co-crear agendas urbanas incluyentes. Mexico : FCPyS-UNAM.

« Tôi thấy công việc của các thành viên TRYSPACES thật tuyệt vời và đối với nhiều 
người, đây có lẽ là dự án chính của họ. Vấn đề trong hoàn cảnh cá nhân của tôi là 
các hình thức đánh giá trong tổ chức của tôi buộc tôi phải có các dự án ( chính ) 
khác liên quan nhiều hơn đến lĩnh vực công việc chính của tôi và có phần nằm 
ngoài những chủ đề quan tâm của TRYSPACES, vì vậy tôi gặp khó khăn trong việc 
tham gia vào các hoạt động trong một số lần. Nếu không có những vấn đề về cơ 
cấu tổ chức này, chính là hạn chế lớn đối với tôi, tôi chắc chắn sẽ có thể tham gia 
tích cực hơn. »

- Lời bình luận giấu tên để lại trong cuộc khảo sát hàng năm 
cho các thành viên TRYSPACES

Bài báo khoa học
Hội thảo khoa học

Ấn phẩm và phỏng vấn 
trên truyền thông

Luận văn
Sách

Chương sách

Ấn phẩm, 2020-2021

https://jeunesdequartier.fr/
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Tại Paris, với việc xuất bản cuốn sách Jeunes de quartiers, le pouvoir des mots ( Giới trẻ trong 
Khu dân cư, Sức mạnh của Ngôn từ ), kèm theo trang web, chúng tôi cũng đi sâu vào những 
lời lẽ của thanh thiếu niên ở những khu dân cư mà thường phải chịu sự kì thị. Dưới dạng 
một cuốn sách sắp xếp theo bảng chữ cái, cuốn sách và trang web kể lại hành trình của dự 
án Pop-Part, một nghiên cứu có sự tham gia liên kết với TRYSPACES ở khu vực Paris. Trên 
nền tảng kỹ thuật số này, bạn sẽ tìm thấy các video clip được sản xuất bởi những người trẻ, 
những văn bản họ viết trong các buổi viết và nhiều suy ngẫm khác được chia sẻ giữa những 
người trẻ, các nhà nghiên cứu và sinh viên.

Ở Thành phố Mexico trong năm nay, một 
nhóm sinh viên cùng với đối tác của chúng 
tôi là Culturans đã sản xuất phim ngắn 
Nếu ngón tay tôi có thể chạm vào ngón 
tay bạn (Si mis dedos tocan los tuyos, 27 
phút, phụ đề bằng tiếng Anh ), một chuyến 
dạo chơi bằng âm thanh và hình ảnh 
trong thành phố, một hành trình qua năm 
trường hợp nghiên cứu tại địa phương 
được kể dưới góc nhìn của một nghệ sĩ 
và một nhà nghiên cứu. Hai người vừa ăn 
taco vừa ngẫm lại trải nghiệm về quá trình 
nghiên cứu của họ về một sạp hàng trên 
phố. TRYSPACES đã biến đổi con người họ 
như thế nào, và nghiên cứu này đang biến 
đổi thành phố như thế nào ?

Thực hiện bởi : Tonatiuh Martinez, năm 2021

Sản phẩm đa phương tiện

Sau khi chuẩn bị trong gần hai năm, hai bản đồ tương tác được sản xuất cùng thanh thiếu 
niên ở Montreal đã được ra mắt trong năm nay.

«  On est partout » : contre-cartographie de Montréal/Tiohtià :ke  », trình bày về quá trình 
nghiên cứu với một nhóm thanh thiếu niên Bản địa vào mùa thu năm 2020 ở Montreal 
và những phát hiện sơ bộ. Bản đồ tường thuật mở đầu bằng một tuyên bố về sự công 
nhận lãnh thổ : « Chúng tôi ghi nhận rằng Montreal nằm trong lãnh thổ Bản địa chưa được 
nhượng lại. Tiohtià :ke là tên của vùng đất này trong tiếng Kanien’keha và hòn đảo được gọi 
là Mooniyang trong tiếng Anishnabemowin. Vì vậy, các Quốc gia Kanien’kehá :ka và Anish-
nabe có mối quan hệ quan trọng cả trong quá khứ và hiện tại với vùng đất này. » Trong các 
hội thảo lập bản đồ, những người tham gia đã khám phá mong muốn của họ cho thành phố, 
những trải nghiệm của họ và mối quan hệ của họ với lãnh thổ này.

J’te parle du Nord, một bản đồ tường thuật 
khác được phát triển trong một hội thảo với 
những người trẻ từ khu Montreal-North, dựa 
trên những hình ảnh trên Instagram, lời kể, 
hội thảo tập thể và các tuyến đường có lời 
bình luận.

Cũng ở Montreal-North, những người trẻ đã 
tham gia vào việc tạo ra phim tài liệu trên 
web MTL-NRD. Histoires de Montréal-Nord,  
với các đối tác của chúng tôi là Créo và Affor-
dance, và nhóm nghiên cứu. Trong các hội 
thảo đồng sáng tạo, những người tham gia 
đã bày tỏ mong muốn tập trung trải nghiệm 
tương tác vào lời nói của họ. Do đó, phim tài 
liệu trên web trình bày yếu tố nghe nhìn dựa 
trên văn bản. Khán giả được yêu cầu đưa ra 
quyết định trong các tình huống hàng ngày 
mà thanh thiếu niên trong khu dân cư này trải 
qua. Những quyết định này khiến chúng tôi di 
chuyển quanh khu dân cư để thăm thú và làm 
quen với cư dân ở đây.

Bộ phim tài liệu Making our place, do 
nhóm TRYhanoi sản xuất đã giành 
được giải Phim Thế hệ Tiếp theo Hay 
nhất ( Best Next Gen Film ) tại Liên 
hoan phim Better Cities được tổ chức 
ở Detroit vào tháng 10 năm 2020. 

Thực hiện bởi : Bài đăng của Van Anh Le trên tài 
khoản Instagram của chúng tôi, ngày 4 tháng 12 
năm 2020

https://jeunesdequartier.fr/
https://vimeo.com/566603771
https://storymaps.arcgis.com/stories/69ba7b50854d4fe3998bd2e866ad7e93
https://maphouse.github.io/tryspaces-mtl-nord/index.html
http://www.tryspacesmtlnrd.ca/
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Sự kiện công cộng

Một nhóm nhạc đến từ TRYHanoi đã tham gia BridgeFest 
2020, một lễ hội âm nhạc tại Hà Nội với các nghệ sĩ thuộc 
nhiều thể loại từ pop, ballad, indie đến rock, với sự tham gia 
của nhiều nghệ sĩ như ban nhạc Kimmese, ban nhạc Ngọt và 
ban nhạc Bức Tường. Các thành viên Hà Nội của chúng tôi đã 
giới thiệu TRYSPACES trong một gian hàng với thông điệp : 
Tuổi trẻ là sự thay đổi.

Với tinh thần tương tự, nhóm TRYMexico đã giới thiệu bộ 
phim tài liệu Hướng tới Điều tiết Cần sa ở Mexico, do Tona-
tiuh Martinez đạo diễn tại Lễ hội quốc tế Cine Cannábico 
( với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Huy động Tri thức của chúng 
tôi ), được tổ chức tại một khu vườn cộng đồng ( Huerto 
Roma Verde ) ở trung tâm thành phố Mexico.

TRYSPACES tiếp tục hiện hiện trong không gian công cộng 
ở Montreal với một ki-ốt do nhóm nghiên cứu tổ chức với 
các cô gái tuổi teen ở Pointe-aux-Trembles phối hợp với 
MAPP_MTL, với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Vận động Tri thức 
của chúng tôi. TRYMontréal đã tham gia vào sự kiện về vị 
thế của phụ nữ được tổ chức bởi Trung tâm Phụ nữ Pointe-

aux-Trembles và Pointe-aux-Trembles Maison des jeunes Desjardins. Dưới hình thức hoạt 
động dân tộc học di động để khơi gợi những cuộc thảo luận mở, lập bản đồ mở, trình bày 
kết quả, phản hồi có tính phản biện và lập bản đồ trực quan, mục đích là để những cô gái 
tuổi teen hiểu rõ hơn, xác nhận và làm nổi bật nhu cầu và những hoạt động của họ trong 
không gian công cộng.

Thực hiện bởi : Respire Organism, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Chúng tôi cũng nên đề cập đến việc soạn thảo một bản tham vấn về chính sách 
công với Conseil jeunesse de Montréal về những hoạt động của những người 
trẻ vào ban đêm, và bài giảng dành cho công chúng của Nathalie Boucher và 
Benjamin Herrera ( ngày 15 tháng 6 năm 2021 ) về nghiên cứu này tại Hội nghị 
Đêm của Montreal ( Montreal Night Summit ), một sự kiện do Thành phố Mon-
treal tổ chức.

Tại khu vực Paris, nghiên cứu sinh Léa Billen đã tổ chức một cuộc triển lãm ảnh 
« Des vies, des objets », được hình thành từ nghiên cứu của cô tại sự kiện bán 
hàng của Régie ở Saint-Denis với nhiếp ảnh gia Jean Larive, người đã thu thập, 
hai mươi lăm bức chân dung và cuộc phỏng vấn với những người đến sự kiện 
bán hàng trong năm 2019 và 2020. Dự án này được hỗ trợ tài chính bởi Quỹ Huy 
động Tri thức của chúng tôi. Khoảng 60 người đã tham dự buổi ra mắt.

Quỹ Huy động Tri thức

Trong năm 2020-2021, ngoài các dự án nêu trên như ki-ốt Dự án Thanh thiếu niên ( Adolescent 
Project ) được tổ chức với sự hợp tác của MAPP_MTL, lập bản đồ có sự phản biện với Người Bản 
địa và nền tảng TRYCITY, chúng tôi đã tài trợ cho năm dự án huy động tri thức khác. Kết quả sẽ 
được trình bày trong những tháng tới.

Melissa Moriceau, một nghiên cứu sinh trong nhóm TRYMontreal hiện đang làm một bộ phim 
tài liệu có tựa đề « Montreal Underground : An Ethno-fiction ». Santiago Gomez, Adriana Avila và 
Laura Ferro đã đề xuất xây dựng bản đồ về các hành vi phá chuẩn ở Thành phố Mexico dựa trên 
các tác phẩm văn học mà đã đánh tạo dấu ấn lên thành phố này. Mười hai nhóm sinh viên kiến 
trúc đến từ Hà Nội ( NUCE ) đã làm việc để xác định các đặc điểm và vai trò của không gian công 
cộng đô thị đối với thanh thiếu niên ở Hà Nội bằng cách sử dụng ảnh và ký họa. Không giống như 
giai đoạn trước của nghiên cứu TRYSPACES, trong đó không gian công cộng được khám phá từ 
quan điểm của các nhà nghiên cứu, dự án sinh viên này áp dụng phương pháp có sự tham gia, 
trong đó người dùng trẻ được mời tham gia vào câu chuyện và chia sẻ ý kiến của họ. Một cuốn 
sách gồm khoảng 50 bức ảnh và ký họa sẽ được xuất bản vào cuối năm nay. Cuốn sách này sẽ 
kèm với một cuộc triển lãm công cộng để trưng bày những bức ảnh và bản ký họa này.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Xây dựng Hà Nội ( NUCE ) do Đoàn Thế Trung chỉ đạo hiện đang 
thực hiện bộ phim tài liệu mới mang tên « Không gian công cộng cho tất cả - liệu sinh viên nhập 
cư có cơ hội hay không ? » trong đó các hình thức khác nhau của việc chiếm hữu không gian 
được khắc họa. Cuối cùng, một khoản tài trợ xuất bản đã được trao cho Phạm Thị Thanh Hiền 
để tiến hành đánh giá các tài liệu nghiên cứu đã có về không gian công cộng ở châu Á. Bài viết 
vừa được gửi để xuất bản.

TRYSPACES trên các phương tiện truyền thông 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm chợ đường phố punk-rock Chopo ở Thành phố Mexico, nhóm nghiên 
cứu về không gian đối nghịch văn hóa này đã tổ chức một chương trình cho đài phát thanh 
UNAM được lên sóng vào tháng 10 năm 2020.

Thực hiện bởi : Léa Billen

https://tryspaces.org/festival-hacia-la-regularizacion-de-cannabis-una-jornada-insolita-de-dialogo-conocimiento-y-expresion-artistica/?lang=fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiYzq7A_DJMpUvmxmvR-jNPIUBeKS-XHz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiYzq7A_DJMpUvmxmvR-jNPIUBeKS-XHz
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Tạp chí Urbanisme, được gửi cho các chuyên gia 
quy hoạch đô thị ở Quebec, đã đăng một bài báo 
được viết bởi điều phối viên truyền thông của 
TRYSPACES, Alexandra Nadeau. Bài viết này giải 
thích về các phương pháp độc đáo của TRYS-
PACES. Một lần nữa, trong năm nay các thành 
viên của chúng tôi đã được phỏng vấn trên các 
phương tiện truyền thông để bình luận về tác 
động của đại dịch đối với thanh thiếu niên và 
cuộc sống đô thị. Cùng với những người khác, 
nhà nghiên cứu của TRYMontréal Cécile Van de 
Velde đã được phỏng vấn trên Le Monde : « Đối 
với một số thanh thiếu niên, đại dịch Covid-19 
càng làm trầm trọng thêm cảm giác bất lực và 
sự giận dữ ».

TRYSPACES trong không gian kỹ thuật số

Vào tháng 10 năm 2020, chúng tôi đã tạo một tài khoản một Instagram được vận hành bởi một 
nhóm thanh thiếu niên ở bốn thành phố TRYSPACES. Van Anh Le ở Hà Nội, Tonatiuh Martinez ở 
Thành phố Mexico, Amed Aroche ở Montreal và Nawufal Mohamed ở khu vực Paris.

Đây là một nhóm rất năng động, đã thành công trong việc huy động và thu hút thanh thiếu niên 
ở các thành phố bằng cách điều chỉnh nội dung của TRYSPACES cho một mạng xã hội được sử 
dụng thường xuyên bởi nhóm người trẻ hơn người dùng Facebook và Twitter ( 65% người theo 
dõi tài khoản Instagram của chúng tôi trong độ tuổi từ 25 đến 34 tuổi ). Tính đến ngày 5 tháng 
10 năm 2021, chúng tôi có 172 bài đăng trên Instagram ( với trung bình 15-20 lượt thích mỗi bài 
đăng ) và đã đạt 260 người theo dõi.

Các bài đăng của chúng tôi trên Instagram thuộc năm loại. Đầu tiên, tài khoản được ra mắt vào 
năm 2020 với thử thách #NewNormal, trong đó tất cả các thành viên TRYSPACES đăng ảnh về 
trải nghiệm của họ trong đại dịch trong hai ngày. Những bức ảnh này đã được tổng hợp thành 
một video được đăng có 4 ngôn ngữ.

Đôi khi, những người phụ trách Instagram ở các địa phương 
của chúng tôi tạo ra nội dung mới từ trải nghiệm đô thị của 
chính họ. Đôi khi họ đăng khi họ tham dự các sự kiện TRYS-
PACES. Họ cũng điều chỉnh kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi để trình bày chúng theo hình thức trực quan hơn.

Instagram cũng là cơ hội để tham gia vào các nỗ lực so sánh 
và xuyên suốt của dự án hợp tác khi những người sáng tạo 
nội dung tại các địa phương của chúng tôi cộng tác để thực 
hiện các bài đăng chung.

Ngoài Instagram, sự hiện diện trên không gian kỹ thuật số 
của chúng tôi đang tăng lên. Tang Facebook à làm nhiệm vụ 
chia sẻ tin tức của TRYSPACES đến nhiều khán giả đa dạng. 
Tin bài trên Facebook do Ban Điều phối Trung tâm đăng tải, 
và cũng lấy các bài đăng từ tài khoản Instagram kể từ mùa 
xuân năm 2021. Tính đến ngày 6 tháng 10 năm 2021, chúng 
tôi có 1018 người theo dõi ( nhiều hơn 178 so với ngày này 
năm ngoái ). Trung bình mỗi bài viết của chúng tôi tiếp cận 
được 200 người ( ít nhất : 27, nhiều nhất : 4500 lượt xem ). 
Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, chúng tôi 
đã đăng 150 bài trên Facebook. Những bài tiếp cận được 
nhiều người nhất là về các sự kiện được tổ chức ở Thành 
phố Mexico và Montreal dựa trên kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi. Các ấn phẩm của chúng tôi được viết bằng bốn 
ngôn ngữ của TRYSPACES và do đó được đọc bởi khán giả 
nói tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp và tiếng Việt.

Ra mắt thử thách #NewNormal trên tài khoản 
Instagram, tháng 10 năm 2020

Thực hiện bởi : Bài đăng của Amed Aroche, Van Anh Le và Tonatiuh Martinez 
trên tài khoản Instagram TRYSPACES vào ngày 28 tháng 2 năm 2021

Điều chỉnh nội dung nghiên cứu. Thực hiện bởi : Đăng bởi Amed Aroche trên tài 
khoản Instagram của TRYSPACES, ngày 31 tháng 1 năm 2021.

https://ouq.qc.ca/revues/larrimage-amenagement-transport-collectif/?fbclid=IwAR23vGHFEWgt75BIWPsFpvOsdJSoEKcl6DmQIMk2YEGWJjTK8UK2QPOwtXA
https://ouq.qc.ca/revues/larrimage-amenagement-transport-collectif/?fbclid=IwAR23vGHFEWgt75BIWPsFpvOsdJSoEKcl6DmQIMk2YEGWJjTK8UK2QPOwtXA
https://ouq.qc.ca/revues/larrimage-amenagement-transport-collectif/?fbclid=IwAR23vGHFEWgt75BIWPsFpvOsdJSoEKcl6DmQIMk2YEGWJjTK8UK2QPOwtXA
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/02/chez-certains-jeunes-la-pandemie-de-covid-19-radicalise-un-sentiment-d-impuissance-et-de-colere_6082467_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/02/chez-certains-jeunes-la-pandemie-de-covid-19-radicalise-un-sentiment-d-impuissance-et-de-colere_6082467_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/02/chez-certains-jeunes-la-pandemie-de-covid-19-radicalise-un-sentiment-d-impuissance-et-de-colere_6082467_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/02/chez-certains-jeunes-la-pandemie-de-covid-19-radicalise-un-sentiment-d-impuissance-et-de-colere_6082467_4401467.html
https://www.instagram.com/tryspaces_digital/
https://tryspaces.org/newnormal-activity-on-video/
https://tryspaces.org/newnormal-activity-on-video/
https://www.facebook.com/tryspaces
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Tài khoản Twitter của chúng tôi được dùng để chia sẻ các hoạt động và tin tức của TRYSPACES 
tới một đối tượng cụ thể hơn : các nhà nghiên cứu, các tổ chức xã hội và cộng đồng khoa học. 
Tài khoản này tạo điều kiện cho việc kết nối và theo dõi có chiến lược những hoạt động của các 
tổ chức đối tác của TRYSPACES và những tổ chức làm về các chủ đề tương tự.  Tính đến ngày 6 
tháng 10 năm 2021, chúng tôi có 164 người theo dõi trên Twitter và trong năm ngoái, các bài 
đăng của chúng tôi đã được 26.268 người xem.

Trên Vimeo, chúng tôi trân trọng 132 sản phẩm nghe nhìn của mình. Các sản phẩm này đã 
được xem 3000 lần tính đến ngày 6 tháng 10 năm 2021. Trong năm 2020-2021, các video 
được xem nhiều nhất là phim tài liệu Making our Place ( 546 lượt xem ), trình bày về trường 
hợp nghiên cứu về lao động tình dục nam ở Thành phố Mexico ( TRYMéxico Mal lao động tình 
dục ở Zona Rosa, 341 lượt xem ), phim tài liệu Outside in Hanoi ( 167 lượt xem ), video tập hợp 
các khái niệm chính của TRYSPACES ( 159 lượt xem ), và bộ phim tài liệu mới của chúng tôi về 
các trường hợp nghiên cứu của Thành phố Mexico ( Si mis Dos tocan los tuyos, 136 lượt xem ).

Cuối cùng,  website của chúng tôi hoạt động như một thư viện công cộng của TRYSPACES. Tất 
cả các bài thuyết trình, tin tức, kết quả và các thành viên của dự án nghiên cứu đều có thể được 
tìm thấy ở đó, bằng bốn ngôn ngữ. Năm nay, chúng tôi đã thêm một trang dành riêng cho các 
tác động của TRYSPACES. Trang này đã nhận được khoảng 500 lượt truy cập. Tính đến ngày 6 
tháng 10 năm 2021, chúng tôi đã nhận được 13.000 lượt truy cập.

Liên hoan 4Cities

Một trong những điểm nổi bật trong năm thứ tư của dự án hợp tác TRYSPACES chắc chắn là 
Liên hoan 4Cities, một chuỗi các sự kiện được tổ chức trong suốt tháng 6 năm 2021 để kích thích 
chương trình so sánh của chúng tôi :

— 3 cuộc trò chuyện chuyên đề về các chủ đề là nghiên cứu có sự tham gia, không gian kỹ 
thuật số và các phương pháp so sánh ( với bài giảng của AbdouMaliq Simone, Cao đẳng 
Goldsmith, Đại học London )

— 2 cuộc họp sinh viên

— 3 ngày diễn ra hội thảo so sánh

— 1 tấm chăn ghép có sự hợp tác

— 2 họa sĩ minh họa đã mang đến một góc nhìn mới mẻ cho các cuộc thảo luận và nghiên   
cứu của chúng tôi

Tám mươi thành viên TRYSPACES đã tham gia liên hoan. Tất cả các 
hoạt động được dịch bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và 
tiếng Việt, với sự tham gia của hơn 20 phiên dịch viên. Điều này đã hỗ 
trợ rất nhiều cho những cuộc trao đổi của chúng tôi và giúp mọi người 
có cơ hội tham gia đầy đủ hơn. Những người tham gia đánh giá cao việc 
có một nền tảng ( Fanslab ) để tổng hợp các tài liệu chuẩn bị, thông tin 
hậu cần, thông tin chương trình và thông tin liên hệ của những người 
tham gia khác. Sự kết hợp giữa các hoạt động diễn ra đồng thời và 
không đồng thời cho phép sự tham gia linh hoạt trong những không 
gian mở để mọi người học hỏi lẫn nhau. Bất chấp khoảng cách vật 
lý, chúng tôi đã có thể kết nối 
các thành viên trước đó không 
quen biết nhau và tạo đà cho 
các dự án so sánh. Việc được 
nhận một gói gửi đến tận nhà 
cho dự án làm chăn ghép 
đã thúc đẩy việc kết hợp các 
hoạt động vật lý và qua mạng 
nhiều hết mức có thể.

Phiên dịch đồng thời trong Liên hoan 4Cities. Thực hiện bởi : Minh 
họa bởi Hà Thành Trung, ngày 16 tháng 6 năm 2021.

Cuộc trao đổi 3 : Phân tích có tính So sánh trong Bối cảnh Liên văn 
hóa Bài giảng của AbdouMaliq Simone, nhà nghiên cứu và giáo 

sư tại Đại học Sheffield. Thực hiện bởi : Hình minh họa của Phanie 
Bernier, ngày 21 tháng 6 năm 2021.

Liên hoan 4CITIES đã đem đến một 
cơ hội tốt để cùng nhau suy nghĩ về 
nghiên cứu so sánh. Đây là một dịp 
để cùng nhau nhìn ra những điểm 
chung, và những nét riêng của các 
thành phố. Đây cũng là cơ hội để 
học hỏi những cách làm sáng tạo 

của các thành phố khác.

Me encantó el festival. En verdad les 
agradezco a tod@s por el esfuerzo y 

dedicación para realizar este intercambio 
tan beneficioso y gratificante. 

Merci beaucoup dans l’ensemble j’ai 
vraiment aimé l’expérience  : ) Bravo 
à toute l’équipe. Ce n’est pas facile 

de rendre les choses intéressantes et 
dynamiques. Vous avez réussi. 

Me encantó el festival en general no tengo 
ninguna actividad que no haya disfrutado, 

es increíble conocer las similitudes con 
otros países y tener la oportunidad de 
conocer de sus culturas desde adentro.

https://twitter.com/tryspaces
https://vimeo.com/user72205844
https://tryspaces.org/?lang=fr
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3. ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN
Liên minh Sinh viên

Liên minh Sinh viên là một cơ cấu chính thức của TRYSPACES. Đại diện của Liên minh có ghế 
trong Ban Chỉ đạo. Mỗi ban điều phối địa phương cũng bầu ra một đại diện. Trong năm thứ tư 
này, Montreal không có đại diện địa phương vì người đại diện hiện nay, Célia Bensiali, bắt đầu 
làm việc trong vai trò là cán bộ nghiên cứu chuyên môn cho Ban Điều phối Trung tâm.

—    Mexico  : Aitana Villamar

—    Hà Nội : Đặng Hữu Liễu

—    Paris : Alice Lancien và Kenza Talmat

—    Montreal : trống

—    Điều phối Liên minh và đại diện trong Ban Chỉ đạo : Laura Ferro

Ngân sách hàng năm của Liên minh Sinh viên là $10.000. Nguồn quỹ này được sử dụng để tài trợ 
cho những hoạt động do Liên minh khởi xướng. Trong năm nay do đại dịch nên các hoạt động 
của địa phương đã bị chậm lại rất nhiều. Sinh viên đã tích cực tham gia các hoạt động so sánh 
địa phương, nhưng những hoạt động này không do Liên minh khởi xướng. Ở cấp độ xuyên địa 
phương, việc vận động đã được tiếp thêm sinh khí trong Liên hoan 4Cities. Trong dịp này, Liên 
minh đã tổ chức hai cuộc họp sinh viên với sự góp mặt của một số sinh viên mới. Các dự án so 
sánh mới đang được xây dựng cho hai năm tới.

Hoạt động đào tạo

Sinh viên của TRYSPACES rất tích cực trong dự án hợp tác. Họ được hưởng lợi từ một khóa đào 
tạo hoàn chỉnh với các hoạt động tích hợp tất cả các khía cạnh của nghiên cứu. Cách tiếp cận 
phòng thí nghiệm sống khuyến khích họ tham gia vào một số hội thảo quy tụ các đối tác, nhà 
nghiên cứu, thanh thiếu niên và sinh viên, trong đó việc học tập lẫn nhau diễn ra ở cường độ cao 
và còn nhiều phần khác với các khóa học họ được học trong chương trình giảng dạy của mình. 

Sự tham gia của thanh thiếu niên, đối tác, sinh viên và các nhà nghiên cứu vào TRYSPACES có tác 
động khiến họ thay đổi. Các thành viên thay đổi thực hành của họ, tầm nhìn của họ về nghiên 
cứu, nghệ thuật hoặc sự can thiệp với thanh thiếu niên. Trong các cuộc họp suy ngẫm do đối tác 
của chúng tôi là Culturans ( Mexico ) khởi xướng để đề xuất một nền tảng tương tác nhằm trực 
quan hóa dự án hợp tác ( TRYCITY ), chúng tôi đã nói về « tầm nhìn bao quát về TRYSPACES ». 
Những cuộc họp này khơi ra một bản sắc mạnh mẽ, có đặc trưng là một đối tượng nghiên cứu 
chung - thanh thiếu niên là tác nhân của sự thay đổi xã hội-, nhưng cũng thông qua các hoạt 
động chung : hợp tác, đổi mới và so sánh. Một sinh viên cho biết : “ TRYSPACES không chỉ là một 
dự án nghiên cứu, mà còn là một cách sống ”. Câu nói đơn giản này tóm gọn tác động ở mức biến 
đổi mà dự án hợp tác tạo ra cho những người tham gia. Việc đào tạo trong TRYSPACES không chỉ 
định hướng các dự án trong cuộc sống của chúng tôi mà còn cả những hoạt động của chúng tôi 
trong thành phố, thậm chí bên ngoài các tình huống nghiên cứu.

4. SỰ THAM GIA CỦA ĐỐI TÁC
TRYSPACES bao gồm 27 đối tác đã ký thỏa thuận hợp tác vào năm 2017.  Năm nay, một đối tác 
mới đã gia nhập đội ngũ : Wapikoni mobile, cung cấp dịch vụ đào tạo qua phương thức nghe 
nhìn và giới thiệu các tác phẩm của các nhà làm phim Bản địa.

Hoạt động của đối tác

Các đối tác công nghệ-nghệ thuật và cộng đồng- xã hội của chúng tôi thực sự tham gia vào sự 
phát triển của dự án hợp tác. Họ là tâm điểm của phòng thí nghiệm sống và  quá trình tổ chức 
hội thảo có sự tham gia. Họ đào tạo cho sinh viên và nhà nghiên cứu và đóng góp vào hoạt động 
phân tích bằng cách đề xuất những cách thức để trực quan hóa dữ liệu. Ví dụ, họ chuyển đổi 
dữ liệu thô như bản phác thảo được thực hiện trong các tình huống quan sát dân tộc học, lời 
nguyên văn từ cuộc phỏng vấn hoặc ấn phẩm do các thành viên trẻ thực hiện trên mạng xã hội, 
thành những bản đồ để hỗ trợ việc thể hiện bằng hình ảnh các chủ đề xuyên suốt. Và tất nhiên, 
họ góp phần vào việc trình bày các kết quả nghiên cứu và ảnh hưởng của những kết quả đó. 
Với những đối tác này, chúng tôi học cách suy nghĩ và thể hiện bản thân mình theo cách khác. 

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 rất lớn của họ trong dự án hợp tác. Tại Montreal, Conseil 
Jeunesse de Montréal và Respire đã cộng tác trong việc soạn thảo một bản kiến nghị gửi Hội 
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đồng Thành phố về việc xây dựng chi tiết chính sách cho thành phố về đêm ; L’Anonyme đang 
đổi mới về nhà ở và dịch vụ khách hàng bằng cách phát triển một không gian cho những người 
có hành vi bị coi là phá chuẩn ( chẳng hạn như sử dụng chất kích thích bất hợp pháp hoặc 
hoạt động mại dâm ) với sự hợp tác của nhóm nghiên cứu của chúng tôi ; Wapikoni tổ chức 
các hội thảo làm phim quy tụ những người trẻ từ Montreal-North và thanh thiếu niên Bản địa. 
Tại Paris, Mairie Saint-Denis tham gia vào ban chỉ đạo của chúng tôi và tiếp nhận các sinh viên 
thực tập, đồng thời cộng tác trong các hoạt động làm tăng giá trị của nghiên cứu Pop-Part. Tại 
Hà Nội, HealthBridge, Bảo tàng Phụ nữ và các nhóm nghiên cứu của chúng tôi hợp tác trong 
việc sản xuất và trình bày những bộ phim tài liệu của chúng tôi, còn các đối tác mới như Think 
Playground ( Hà Nội ) tham gia cùng nhóm trong việc triển khai dự án sáng tạo và nghiên cứu 
so sánh do Culturans ( Mexico khởi xướng ). Dự án mang tên TRYCITIES này sẽ được triển khai 
từ tháng 1 năm 2022 cho việc đồng sản xuất có tính so sánh với thanh thiếu niên và sinh viên 
từ bốn thành phố.

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, nhưng cũng thông qua đóng góp tài chính của họ cho 
dự án.

Tổng số tiền đóng góp của các đối tác cho Năm 1-4 hiện đã đạt $1,805,862, tương đương với 72% 
tổng số tiền tài trợ mà chúng tôi nhận được cho đến nay.

5. QUẢN TRỊ
Cơ cấu quản trị của TRYSPACES phản ánh các giá trị của chúng tôi cùng với Ủy ban Đạo đức Quốc 
tế và Liên minh Sinh viên độc lập. Ban Chỉ đạo có bốn ghế dành cho các đối tác phi học thuật, một 
trong số đó được dành cho các đối tác của các nước đang phát triển. Cơ cấu dân chủ và linh hoạt 
này cho phép tất cả các đối tác tỏa sáng trong dự án hợp tác và khởi xướng các dự án, đồng thời 
mang đến khả năng phục hồi tuyệt vời. 

Chúng tôi cũng đã củng cố Ban Điều phối Trung tâm bằng cách thêm một cán bộ nghiên cứu 
chuyên môn chịu trách nhiệm về chiến lược huy động tri thức, Célia Bensiali, cũng như một 
nghiên cứu sinh đã hỗ trợ việc tổ chức Liên hoan 4Cities và các hoạt động tiếp theo của dự án 
làm chăn ghép, Anne-Marie Veillette. Cả hai đều làm việc với điều phối viên truyền thông và liên 
lạc của chúng tôi, Alexandra Nadeau. 

Trong Ban Chỉ đạo, một trong những vấn đề quan trọng trong năm qua là việc điều chỉnh chương 
trình học bổng sinh viên của chúng tôi theo những nhu cầu mới liên quan đến sự thay đổi về công 
việc so sánh. Do đó, chúng tôi đã dành một nguồn tiền cụ thể để hỗ trợ các dự án so sánh, thay 
vì đơn giản là chia ngân sách học bổng cho bốn thành phố của dự án hợp tác. Chúng tôi cũng đã 
phải điều chỉnh các quy trình của mình để tuân thủ các quy tắc hành chính mới cho sinh viên tại 
Montreal áp đặt bởi INRS, tổ chức quản lý khoản tài trợ của nghiên cứu. Điều này đã khiến một 
số sinh viên ở Montreal bức xúc và chúng tôi hiện đang cố tìm ra các giải pháp.

Về phần mình, Ủy ban Đạo đức Quốc tế ( International Ethics Committee - IEC ) đã và đang xem 
xét sự đa dạng trong TRYSPACES. Chúng tôi biết rằng xung đột có thể xuất hiện trong nghiên cứu 
có sự tham gia và quan hệ đối tác, đặc biệt là khi những người tham gia có nguồn gốc xuất thân 
khác nhau và có vị trí khác nhau trong hệ thống phân cấp quyền lực. Chúng tôi đã áp dụng một 
chính sách giải quyết xung đột kể từ năm 2017. Chính sách ghi nhận điều này. Vào tháng 12 năm 
2020, chúng tôi đã quyết định trình bày rõ ràng hơn chính sách nền tảng trên trang nhất của báo 
cáo hàng năm về việc chúng tôi nhạy cảm với sự đa dạng của các quan điểm liên quan đến vị trí 
xã hội của mọi người ( giới tính, chủng tộc, lãnh thổ, tuổi tác, tầng lớp, v.v. . ) và các mối quan hệ 
quyền lực củng cố chúng. Từ ngữ của tuyên bố đã được thảo luận để không áp đặt các giá trị và 
nguyên tắc văn hóa mà có thể được coi là sự áp đặt mang đặc điểm của chủ nghĩa thuộc địa lên 
các nhà nghiên cứu, sinh viên và đối tác ở các quốc gia khác ngoài Canada. Tuyên bố được thông 
qua như sau :

TRYSPACES thúc đẩy 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, những khả 
năng khác nhau và tầng lớp xã hội, cũng như sự đan xen của các yếu tố đó. 
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Ý kiến của bạn về chất lượng của việc trao đổi thông tin và quản lý

Ban Điều phối Trung tâm đã tổ chức một cuộc khảo sát để nắm bắt tình hình của dự án hợp 
tác. Tổng cộng năm nay, chúng tôi đã nhận được 35 phản hồi.

Đại dịch. Thực hiện bởi : Minh họa bởi Hà Thành Trung, ngày 16 tháng 6 năm 2021.

* PVì lý do hành chính, việc chuyển tiền trong năm cho Paris đã không diễn ra trong giai đoạn 2020-2021. Khoản tiền này sẽ được kết hợp với lần chuyển tiền trong năm thứ 5.

Ban điều phối 
trung tâm Mexico Paris* Hà Nội Montreal TỔNG

Nghiên cứu và điều tra

Học bổng bậc đại học $23,464 $1,832 $3,600 $28,896

Học bổng bậc thạc sĩ $23,689 $1,819 $1,500 $10,387 $37,395

Học bổng bậc tiến sĩ $82,476 $844 $4,725 $88,045

TỔNG CỦA PHẦN $154,336

Hành chính

Lương cho Ban điều phối 
trung tâm $63,695 $1,139 $65,014

Vật tư và thiết bị $338 $70 $3,716 $323 $4,447

TỔNG CỦA PHẦN $68,461

Huy động tri thức

Dịch vụ Chuyên nghiệp $38,966 $10,393 $3,287 $10,914 $4,850 $68,210

Chi phí đi lại

TỔNG CỦA PHẦN $68,210

TỔNG NĂM 4 $292,007

Ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021

6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Điều thách thức nhất trong năm nay chắc chắn là đại dịch và ảnh 
hưởng của nó lên công việc so sánh của chúng tôi, việc các thành phố 
không thể gặp nhau trực tiếp, và những khó khăn đối với hoạt động 
thực địa, ngoài việc ảnh hưởng đến tinh thần của các thành viên và 
các mối quan hệ giữa các cá nhân. Điều này được phản ánh, chẳng 
hạn, ở mức độ hài lòng về các mối quan hệ giữa các cá nhân được 
phát triển trong TRYSPACES, đã tăng lên vị trí thứ 7 từ vị trí thứ 5 vào 
năm ngoái.

Tuy nhiên, những người trả lời khảo sát cũng chỉ ra rằng các yếu tố 
tích cực nhất trong năm nay trong TRYSPACES là những đổi mới kỹ 
thuật số như tài khoản Instagram mới của TRYSPACES và Liên hoan 
4Cities. Những đổi mới này tạo điều kiện các cuộc họp từ xa, cải thiện 
hoạt động chia sẻ kiến thức và công việc đối chiếu chuyên sâu.

« Điều tôi đánh giá cao nhất về TRYSPACES trong năm nay 
là sự đồng cảm và thấu hiểu về tình hình toàn cầu. Bất 
chấp những khó khăn, nhiều tiến bộ đã đạt được và được 
trình bày tại Liên hoan 4Cities. »
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