
Hidup Bersama di Dunia Ini (Indonesian) 
 
Bab I: Hidup Bersama di Dunia Ini 
 
Taiwan tidak asing untuk 'orang luar'. Dari penjajahan oleh Belanda lalu Spanyol, 
hingga imigran Han-Cina selama dinasti Ming dan Qing, imigran Jepang pada masa 
pendudukan Jepang, dan dua juta tanggungan militer yang dibawa oleh mundurnya 
Pemerintah Republik Cina ke Taiwan. Kisahnya telah ditulis oleh sejumlah besar 
toleransi dan koeksistensi. 
 
Sekarang di samping kapitalisme dan globalisasi, pulau ini mau tidak mau 
menyambut 'orang luar' modern, atau bisa dibilang pekerja migran. 
 
Kata 'sejarah' selalu memberi kita ilusi bahwa ruang dan waktu itu jauh, tetapi 
selayang pandang di sekitar kota kita membuktikan hal ini. Ambillah ASEAN Square 
(Piramid) di Taichung, Distrik Komersial Zhongping di Taoyuan, atau bahkan 
'Indonesia kecil' yang dekat Taipei Main Station. Kehidupan pekerja migran telah 
benar-benar membentuk penampilan Taiwan. Meski begitu, mereka, yang berbicara 
bahasa asing dan menjalani hidup mereka dengan cara yang berbeda dengan kita, 
selalu ada di Taiwan sebagai 'orang lain'. 
 
-Bagaimana menurut Anda penduduk setempat memikirkan Anda? 
-Bagaimana Anda ingin penduduk setempat memikirkan Anda? 
 
Peserta dalam karya seni ini dibawa ke keadaan yang sama sekali berbeda oleh dua 
pertanyaan ini. Kedua pertanyaan yang kelihatannya mirip ini sebenarnya memiliki 
pola yang berbeda. Yang pertama telah terjadi, yang terakhir ada di masa depan 
yang tidak diketahui; yang pertama mengungkapkan fakta, dan yang terakhir 
menggambarkan cita-cita. 
 
Di ruang pameran, penonton akan disambut oleh beberapa potret seukuran aslinya, 
dari enam individu dengan kepribadian yang berbeda. Mereka memiliki impian, 
kekhawatiran, hobi, perasaan rendah diri, kebanggaan, kebingungan, dan ketekunan 
mereka sendiri. Segala sesuatu yang membuat kita menjadi manusia yang khas. 
 
Penonton tidak menyadari bahwa enam peserta terdiri dari dua jenis orang: orang 
Taiwan yang telah bekerja di luar negeri dan orang asing yang datang untuk bekerja 
di Taiwan. Dalam situasi ini 'orang luar' dan 'penduduk setempat' saling 



mencerminkan. Mungkin hanya dengan menghadap ke kursi kosong ini, suatu hari 
nanti aku akan menjadi kamu dan kamu akan menjadi aku. 
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