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‘Đi trên dây: Tôn trọng và Làm việc cùng Cộng đồng’ 
 
Một vài lưu ý chung dành cho người thực hành nghệ thuật, văn hóa, và khoa học xã hội  
 
Từ khóa/ khái niệm khả dụng  
 
Can dự/kết nối (engagement): Một quá trình song-phương nơi hai (nhóm) cá nhân ngồi lại với nhau, trao đổi 
và lắng nghe nhau một cách tích cực, nhằm hướng tới lợi ích chung.  
 
Can dự/kết nối với Công chúng: Thường tập trung vào một công chúng rộng lớn hơn và bao gồm nhiều 
phương pháp giao tế khác nhau. 
 
Can dự/kết nối với Cộng đồng: Thường tập trung vào các cá nhân hay nhóm người liên đới đến một công trình 
nghiên cứu. 
 
Bối cảnh: Thấu hiểu những tình thế phức tạp và đa tầng đan xen trong một nơi chốn hay hoàn cảnh cụ thể. 
Hình dung bối cảnh và tái hình dung bối cảnh là hai lưu ý quan trọng đối với thực hành nghệ thuật văn hóa liên 
quan đến những vấn đề nhạy cảm.  
 
Đạo đức: Một tôn chỉ hay triết lý về những điều đúng sai, tốt xấu. 
 
Ý đồ (Intent) & Tính minh bạch: Tầm quan trọng của việc truyền tải mục đích – chia sẻ rõ ràng lý do ta ở đây 
và làm cái mình đang làm / Khác biệt giữa ý đồ và mục đích / Liệu bạn đã suy nghĩ thấu đáo và quyết chí làm 
(điều gì) chưa? Điều đó có quan trọng không?  
 
Thấu nhạy văn hóa và sự tôn trọng với người yếm thế: Cần phải có trách nhiệm với nội dung sau cuối, ngay 
cả khi người tham gia đã ký đơn đồng thuận (họ có thể không hoàn toàn nhận thức hết những hệ lụy của việc 
chia sẻ trải nghiệm bản thân) / Nhất thiết không được 'chụp mũ' người tham gia, phải để khoảng trống cho họ 
đặt câu hỏi với bạn (người nghiên cứu). 
 
Đồng thuận: Làm thế nào? Cho ai? Với mục đích gì? Hãy trình bày rõ ràng với người tham gia cách bạn sẽ sử 
dụng/ chia sẻ các đóng góp của họ vào 'nghiên cứu' – hãy hỏi họ nhiều lần trong suốt dự án rằng họ có đồng 
thuận không (thực hành đồng thuận hoàn lưu - dynamic consent), vì người tham gia có thể không nhận thức 
hoàn toàn về việc nghiên cứu của bạn sẽ được công bố ở đâu và sẽ dẫn tới hệ quả dài hơi nào cho họ. 
 
Dàn xếp: Linh hoạt mềm dẻo (đối với người nghiên cứu/ nghệ sĩ, đây là quá trình điều chỉnh ý đồ khi xem xét 
các nguy cơ tiềm ẩn đối với những người tham gia và với chính mình trong khi nghiên cứu). 
 
Đáp ứng-Trách nhiệm (Response-ability): Làm sao để cùng đưa ra phản hồi về các vấn đề sao cho phù hợp với 
đôi bên (nhận thức về các mối quan hệ quyền lực trong cộng đồng mà bạn đang nghiên cứu, cũng như vị thế 
của bạn trong hệ thống quyền lực đó). Đây không chỉ là vấn đề giữa người với người, mà còn giữa các thực 
hành/ chuyên môn nghệ thuật (đa chuyên ngành) – suy ngẫm về các mối dây quyền lực tiềm ấn giữa các ngành 
khác nhau (điều này đặc biệt liên quan khi thực hành của bạn dao động giữa 'truyền thống' ('mỹ nghệ') và 'hiện 
đại' ('mỹ thuật').  
 
Nghiên cứu: Bạn đang thu thập những dữ liệu gì – bạn lưu trữ chúng như thế nào, cách bạn chọn phương tiện 
lưu trữ sẽ ảnh hưởn thế nào đến việc 'trình bày' dữ liệu; ngôn ngữ bạn sử dụng trong lúc giao tiếp là gì? Hãy 
nhận thức rõ về cách một câu chuyện biến đổi khi nó được truyền qua tai nhiều người: người tham gia, đến 
điều phối viên, đến khán giả. Hãy cẩn trọng với cách ngôn ngữ ưu tiên người này và che khuất người khác.  
 
Giao tiếp: Hiểu sâu nắm rõ, lưu tâm đến ngôn ngữ; nhận thức về việc ai đang 'trình diện'/đại diện cho ai (và tại 
sao). 
 
Lợi ích chung: Thời gian và công sức bỏ ra sẽ giúp gì cho tất cả mọi người? Cơ hội để một nhóm người chia sẻ 
với người nghiên cứu về vấn đề cấp thiết nhất đối với họ / Tầm quan trọng của việc không quy chụp những gì 
người tham gia suy nghĩ hay cảm nhận.  
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Hãy nghĩ về các điều có thể làm lợi cho cộng đồng này, nhưng lại gây hại cho các cộng đồng khác → Liệu chúng 
ta có sẵn sàng 'hy sinh' các nhóm khác đó vì lợi ích cao cả hơn? Có cách nào để kiến tạo các 'chương trình' hay 
'hoạt động' có tính 'hướng thiện' nhằm hoàn trả/ đóng góp lại cho các cộng đồng đã tham gia vào nghiên cứu/ 
thực hành của bạn? Ví dụ như 'các giá trị xã hội' → Sau nghiên cứu, điều gì sẽ còn ở lại với người/ cộng đồng 
tham gia? Nghiên cứu này sẽ nuôi dưỡng hình thái tự chủ tự quyền nào (hỗ trợ cộng đồng xây dựng niềm tin 
vào bản thân để có thể tự giải quyết vấn đề của mình)?  
 
Cảm tạ: Ghi nhận công sức/ đóng góp của tất cả những người tham gia. 
 
Tác quyền: Thấu hiểu vai trò và đóng góp của những người làm văn hóa vào bối cảnh truyền thông đại chúng 
hiện này (ví dụ, chúng ta đang ứng phó hay tiếp tay cho các tệ nạn xã hội?). Vai trò của người hướng dẫn và 
đánh giá nội bộ như một thực hành thường xuyên trong quá trình nghiên cứu, đặc biệt khi ta bàn bạc về vấn 
đề ai là người có quyền sử dụng, lưu trữ, và đại diện.  
 
Xung khắc: Mối quan hệ giữa các ý tưởng hay giá trị với những đòi hỏi hay vấn đề đôi khi là đối ngược nhau. 
Kiến tạo hay phá huỷ? Hãy suy nghĩ kỹ và có định hướng để đảm bảo các bên đều được tôn trọng. 
 
…... 
 
Từ khoá / khái niệm mang tính bảo hộ  
 
Ranh giới: Hãy nhận thức về 'vị trí' của người tham gia cũng như 'tác động' của họ lên việc đại diện/ trình diện 
– Hiểu về các mối quan hệ quyền lực giữa người nghiên cứu và cá nhân/ cộng đồng tham gia nghiên cứu. 
 
Đồng thuận cho tất cả: Cả người nghiên cứu và người tham gia đều phải ký vào đơn đồng thuận (vì cả hai đều 
chia sẻ thông tin trong nghiên cứu). 
 
Sở hữu trí tuệ: Nắm rõ việc 'sử dụng' các trải nghiệm, đố vật, hay mối quan hệ mà người tham gia mang lại; 
hãy tinh tế trong lúc ghi nhận công sức của họ. 
 
Nhẫn nại: Thấu hiểu những tác động của sang chấn trong khi chia sẻ với người lạ. 
 
 
 
 


