
Người Sống Chung (Vietnamese) 
 

Chương I:  
Đài Loan không còn xa lạ với những người ‘di dân’. Nơi đây từng là thuộc địa của người Hà 
Lan và sau đó là người Tây Ban Nha, đến người nhập cư Hán-Trung trong triều đại nhà Minh 
và nhà Thanh, người nhập cư Nhật Bản trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, và hơn hai triệu 
gia thuộc của binh lính Chính phủ Cộng hòa. của Trung Quốc đến Đài Loan. Với vận mệnh 
lịch sử của nơi đây được viết lên bằng sự bao dung và cùng sinh sống. 
phát triển toàn cầu hóa nơi đây cũng không thể tránh được sự chào đón người nhập cư thời 
đại mới : “ lao động nước ngoài” 
‘Lịch sử’ lúc nào cũng tạo ra ảo giác thời gian và không gian xa vời với chúng ta , nhưng mắt 
thường thì không thể nào lừa gạt được, như quảng trường ASEAN của tp Đài Trung , khu 
thương mại Trung Bình tp Đào Viên, phố Indo ở ga Đài Bắc..v.v. những nơi này đã chứng 
minh cuộc sống của người lao động nhập cư và cũng góp phần vào diện mạo mới của Đài 
Loan. 
 
. Cho dù như thế ‘họ’ những người nói những ngôn ngữ không quen thuộc và sống cuộc sống 
của họ theo những cách khác với chúng ta, ‘họ’ vẫn tồn tại ở Đài Loan với tư cách là “người 
ngoài” 
 
- Bạn nghĩ người dân địa phương nghĩ về bạn như thế nào? 
- Bạn muốn người dân địa phương nghĩ về mình như thế nào? 
 
Những người tham gia trong tác phẩm nghệ thuật này đưa đến 2 thông điệp hoàn toàn khác 
bởi hai câu hỏi này. Hai câu hỏi có vẻ giống nhau nhưng thực sự thì khác nhau. Cái trước đã 
xảy ra rồi, cái sau là trong tương lai không xác định,cái trước thể hiện sự thật, và cái sau rút ra 
những lý tưởng. 
Trong phòng triển lãm, người xem được chào đón bởi nhiều bức chân dung có kích thước thật 
của sáu cá nhân với những tính cách riêng biệt. Họ có ước mơ,lo lắng, sở thích riêng, cảm 
giác tự ti, tự hào, bối rối và kiên trì. Mọi thứ tạo nên đặc trưng của con người chúng ta. 
 
Chúng ta sẽ không biết rằng sáu người tham gia tác phẩm bao gồm hai loại người: người Đài 
Loan đã làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài đến làm việc tại Đài Loan. Trong tình 
huống này, ‘người ngoại lai’ và ‘người bản địa’ phản chiếu lẫn nhau. 
Có lẽ chỉ cần đối mặt với chiếc ghế trống này, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành bạn và bạn sẽ 
trở thành tôi. 
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