
Kasamang Pamumuhay Sa Mundong Lto (Filipino; Tagalog) 
 
Kabanata I:  

Ang Taiwan ay kilala na sa iba't-ibang bansa o 'mga tagalabas'. Sa kolonisasyon nito ng 

mga Dutch at Espanya, sila ay pumunta kasama ang mga Han-Chinese sa panahon ng Ming 

at Qing dynasty. Nanakop ng mga Hapon at ang dalawang milyong mga dependanteng 

militar na dinala ng Pamahalaang Republika ng Tsina sa Taiwan. Ang kanyang kwento ay 

isinulat na mayroong isang malaking kahulugan bilang pagtanggap at mananatiling buhay. 

Ukol sa kapitalismo at globalisasyon, itong isla na ito ay inaaasahang tumanggap ng mga 

naninirahan sa ibang bansa o "outsider". 

 

Ang salitang 'kasaysayan' ay palaging nagbibigay sa atin ng ilusyon na ang oras at espasyo 

ay malayo, ngunit ang mabilis na mga sulyap sa paligid ng ating lungsod ay hindi sumasang-

ayon dito, kinuha ang ASEAN Square sa Taichung, ang Zhongping Commercial District sa 

Taoyuan, o kahit na'maliit na Indonesia' na malapit sa Taipei Main Station. Ang buhay ng 

mga migranteng manggagawa ay lubusang nahubog ang hitsura ng Taiwan. Kahit na, sila na 

ay nagsasalita ng hindi pamilyar na mga wika at namuhay sa kanilang buhay sa iba't ibang 

paraan para sa atin sila ay kasakaluyang hindi tinuturing ng Taiwan bilang 'iba'.  

 

-Ano sa palagay mo ang naiisip sa iyo ng mga taong lokal?  

-Gaano mo kagustong na makilala ka ng mga taga-lokal?  

 

Ang mga kalahok sa loob ng likhang sining na ito ay naitala na may lubusang pagkakaiba sa 

dalawang katanungang ito. Ang dalawang tila magkatulad na mga katanungan ay talagang 

magkakaiba. Ang dating ay nangyari na, ang huli ay nasa hindi kilalang hinaharap; ang dating 

nagpapahayag ng mga katotohanan, at ang huli ay naglalabas ng mga ideya.  

 

Sa silid ng eksibisyon, ang manonood ay sinalubong ng maraming mga "life-sized portraits" 

o kasinglaki ng mga tao na ginawa ng anim na indibidwal na may magkakaibang pagkatao. 

Mayroon silang sari-sariling mga pangarap, kasanayan, libangan, damdamin ng pagiging 

mababa, pagmamataas, pagkalito, at pagtitiyaga. Lahat ng bagay ay mahalaga bilang isang 

tao.  

Walang kamalayan ang madla na ang anim na kalahok ay binubuo ng dalawang 
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