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DR. ALMUTH MEYER-ZOLLITSCH 
LEITERIN DES GOETHE-INSTITUTS VIETNAM

Willkommen in Ho Chi Minh City, der pulsierenden Wirtschafts-
metrople und größten Stadt Vietnams, die zur ersten Megastadt 
Vietnams aufgestiegen ist und damit auf Augenhöhe mit New 
Delhi, São Paulo und Mexiko-City steht. 

Ho Chi Minh City verändert sich im schnellen Takt der Globalis-
ierung – und hat sich doch in vielen kleinen Straßen noch einen 
fast dörflichen Charakter erhalten. Für viele Menschen ist die 
Megastadt Ort der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, einen 
kleinen Anteil am neuen Wohlstand. Werden sich diese Träume 
erfüllen, auch wenn die Einwohnerzahl um weitere Millionen 
wächst und der Klimawandel ganze Stadtteile dauerhaft unter 
Wasser setzt? 

Die Herausgeber Michael Waibel und Henning Hilbert haben 
sich über viele Jahre mit den Veränderungen der Stadt und 
ihren Entwicklungsperspektiven beschäftigt, u.a. in mehreren 
Konferenzen in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut.

Dieses Buch möchte Sie zu einer Reise durch die bekannten 
und weniger bekannten Seiten dieser faszinierenden Stadt 
einladen und Sie etwas von ihrer Lebenskraft und Dynamik 
spüren lassen. Lassen Sie sich mitnehmen vom unaufhörlichen 
Verkehrsstrom, ein bisschen chaotisch, aber immer vorwärts… 
wie die ganze Stadt Ho Chi Minh City!

DR. ALMUTH MEYER-ZOLLITSCH 
DIRECTOR OF GOETHE-INSTITUT VIETNAM

Welcome to Ho Chi Minh City, the vibrant economic metropolis 
and biggest city of Vietnam, which recently emerged as the 
country’s first mega city. Now, Ho Chi Minh City stands head 
to head with other mega cities such as New Dehli, São Paulo or 
Mexico City. 

Ho Chi Minh City is rapidly changing against the backdrop of 
globalization, but has preserved an almost rural character in 
many of its small alleys. For many people, the mega city is a 
place of hope for a better future, a small share of new welfare. 
Can these dreams be fulfilled if the number of inhabitants con-
tinues to rise by millions and climate change is flooding entire 
city districts? 

The editors Michael Waibel and Henning Hilbert have been 
dealing with these rapid changes and the perspectives on ur-
ban development for many years and have organized several 
conferences in cooperation with the Goethe Institute. 

This book invites the reader on a journey through the familiar 
and lesser-known aspects of this fascinating city to witness its 
vibrancy and dynamism. Allow yourself to be taken by endless 
stream of traffic, which while chaotic, barrels forward, just like 
the city of Ho Chi Minh itself. 

TS. ALMUTH MEYER-ZOLLITSCH 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN GOETHE VIỆT NAM

Chào mừng các bạn đến với TP. Hồ Chí Minh, thủ đô kinh tế sôi 
động nhất và thành phố lớn nhất Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh đã 
trở thành đại đô thị đầu tiên của Việt Nam và do đó có thể sánh 
cùng các đại đô thị khác như New Delhi, São Paulo và thành 
phố Mexiko-City. 

Cùng với quá trình toàn cầu hóa, TP. Hồ Chí Minh đã thay đổi 
một cách nhanh chóng - tuy nhiên, ở rất nhiều nơi, nhiều hẻm 
nhỏ, đời sống vẫn còn giữ nguyên nếp sống làng quê. Đối với 
rất nhiều người, đại đô thị là miền đất hứa hẹn một tương lai 
tốt đẹp hơn, một cuộc sống mới sung túc. Nhưng liệu những giấc 
mơ này có thể được thực hiện khi số dân của thành phố tăng lên 
một vài triệu và biến đổi khí hậu đã làm cho một phần thành 
phố thường xuyên ngập trong nước? 

Hai đồng chủ biên cuốn sách Michael Waibel và Henning Hilbert 
đã nhiều năm tìm hiểu về những thay đổi cũng như xu hướng 
phát triển trong tương lai của thành phố và đã trình bày điều 
này trong những hội thảo hợp tác cùng Viện Goethe. Cuốn sách 
này muốn mời bạn cùng lướt qua những phần đã biết và chưa 
biết của thành phố hấp dẫn này và muốn để bạn cùng cảm nhận 
sức sống mãnh liệt và năng động của nó. Bạn hãy cùng tham gia 
vào dòng chảy không ngừng của giao thông, có đôi chút lộn xộn 
nhưng luôn tiến lên phía trước của TP. Hồ Chí Minh.

LAURENT GENET 
DIREKTOR VON AUDI VIETNAM

Im Jahr 2007 hat Audi die Weltklassearchitektur von Audi nach 
Vietnam gebracht und den ersten Audi Terminal zunächst in 
Ho Chi Minh City und später auch in Hanoi gebaut. Seither sind 
zahlreiche weitere fortschrittliche Gebäude errichtet worden. 
Damit hat Audi zur Transformation von Ho Chi Minh City hin 
zur Megastadt beigetragen und unterstützt nun die vorliegen-
de Publikation, die diese Entwicklung mit Fotos dokumentiert. 
Sich nachhaltige, für alle zugängliche und Freude machende 
Möglichkeiten der städtischen Mobilität vorzustellen, heißt 
diese neu zu erfinden. 

Mehr Ideen zum Thema finden Sie unter: 
http://audi-urban-future-initiative.com

LAURENT GENET 
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA AUDI VIỆT NAM

Trong năm 2007 AUDI đã mang đến Việt Nam kiến trúc AUDI 
mới nhất đẳng cấp thế giới, AUDI xuất hiện đầu tiên tại thành 
phố Hồ Chí Minh sau đó là Hà Nội. Những tòa nhà hiện đại đã 
xuất hiện từ đó.

Audi tự hào đi tiên phong trong sự phát triển Đại Đô thị TP. Hồ 
Chí Minh và ngày nay hỗ trợ trong việc xuất bản cuốn sách ảnh 
Đại Đô Thị TP. Hồ Chí Minh. Để hình dung lại thành phố với việc 
đi từ nơi này đến nơi khác một cách bền vững, dễ tiếp cận, công 
bằng, và thú vị cũng chính là hình dung lại tính linh động, lưu 
chuyển trong đô thị.

Xem thêm các ý tưởng mới ở: 
http://audi-urban-future-initiative.com

LAURENT GENET 
CEO OF AUDI VIETNAM

In 2007 Audi brought to Vietnam the latest world-class Audi 
architecture, the Audi Terminal first in Ho Chi Minh City then 
in Hanoi. Progressive looking buildings have appeared since. 
Audi proudly pioneered Ho Chi Minh Mega City move and today 
supports Ho Chi Minh Mega City publication. To re-imagine the 
city for sustainable, accessible, equitable, and enjoyable ways to 
move from one place to another is to re-imagine urban mobility. 

More emerging ideas on http://audi-urban-future-initiative.com

LỜI CHÀO MỪNG     
GRUSSWORTE 

GREETING WORDS
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LỜI NÓI ĐẦU 
VORWORT 

FOREWORD

MICHAEL WAIBEL & HENNING HILBERT

Mục đích chính của cuốn sách này là nhằm giới thiệu bằng 
hình ảnh sự phát triển gần đây nhất của đô thị lớn nhất và 
được toàn cầu hóa nhanh nhất của Việt Nam: TP. Hồ Chí 
Minh. Trong những năm qua, TP. Hồ Chí Minh đã trở thành 
đại đô thị đầu tiên của Việt Nam với số dân lên đến trên 
10 triệu người.

Cuốn sách ảnh “Đại đô thị TP. Hồ Chí Minh“ thể hiện một cái 
nhìn rất thời sự từ phối cảnh liên kết một cách chặt chẽ các 
khía cạnh khác nhau của thành phố sôi động này. Thứ tự 
ưu tiên trong cuốn sách không phải là khía cạnh mỹ thuật 
mà nhấn mạnh tính đa dạng của phong cảnh thành phố, đa 
dạng trong nơi ở, và không dừng lại ở tính đa dạng trong cư 
dân của thành phố. Chính vì thế mà trong cuốn sách không 
chỉ có ảnh nội đô được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ với những 
công trình tuyệt đẹp mới xây và các trung tâm thương mại 
đồ sộ hoặc những biệt thự sang trọng ở khu vực Nam Sài 
Gòn hoặc quận 2 mà còn có ảnh về những nơi ở tồi tàn của 
đa phần nữ lao động nhập cư ở vùng ven thành phố.

Đối với các chủ biên, cái thực sự hấp dẫn của cuốn sách 
chính là phạm vi rộng lớn của các mặt đối lập trong nội tại 
của Đại đô thị và đặc biệt là sự phát triển cực kì năng động 
đã làm TP. Hồ Chí Minh trở thành một đối tượng nghiên cứu 
cực kì hấp dẫn. Vì vậy việc quan sát và ghi chép lại bằng 
ảnh là hết sức có ích.
 
Cuối cùng, các chủ biên muốn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến 
những người đã có ảnh đóng góp cho cuốn sách, đến Viện 
Goethe và các doanh nghiệp. Tất cả mọi người, mọi đơn vị 
đã giúp đỡ nhiệt tình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
xuất bản thành công cuốn sách ảnh này.

MICHAEL WAIBEL & HENNING HILBERT

Das Hauptziel dieser Publikation ist es, die jüngere Stad-
tentwicklung des größten und am stärksten globalisierten 
Stadtraumes von Vietnam, Ho Chi Minh City, zu veranschauli-
chen. In den vergangenen Jahren ist Ho Chi Minh City zur 
ersten Megastadt des Landes mit einer Bevölkerungszahl 
von mehr als 10 Millionen Einwohnern aufgestiegen.

In dem Fotobuch “TP. Ho Chi Minh MEGA City” wird aus  
einer holistischen Perspektive ein dokumentarischer Blick 
auf verschiedenen Aspekte dieser pulsierenden Metropole 
geworfen. Im Vordergrund stehen hierbei ausdrücklich 
keine ästhetisierenden Aspekte, sondern die Hervor- 
hebung der Vielfalt der Stadtlandschaften, der Vielfalt des 
Wohnraums sowie nicht zuletzt der Vielfalt der Stadtbe-
wohner. Aus diesem Grund zeigt diese Publikation nicht 
nur Fotos von der herausgeputzten Innenstadt mit ihren 
Repräsentationsbauten und Luxuseinkaufszentren oder den 
eleganten Villen in Saigon South oder Distrikt 2, sondern 
räumt beispielsweise auch den prekären Wohnverhältnis-
sen der meist weiblichen Arbeitsmigranten in der städt-
ischen Peripherie Raum ein.

Für die Herausgeber ist es gerade das immens große Spek-
trum der Kontraste innerhalb der Megastadt und insbe-
sondere auch die hohe Entwicklungsdynamik, welche Ho 
Chi Minh City zu einem faszinierenden Objekt machen, das 
es lohnt, beobachtet und fotographisch dokumentiert zu 
werden.

Zu guter Letzt möchten die Herausgeber allen Personen, 
die Fotos beigetragen haben, ausdrücklich danken, außer-
dem dem Goethe-Institut Vietnam und insbesondere den  
Unternehmen. Alle haben erst durch ihre große Unter-
stützung die erfolgreiche Veröffentlichung dieses Foto- 
buches ermöglicht.

MICHAEL WAIBEL & HENNING HILBERT

This publication aims to illustrate the recent urban devel-
opment of Ho Chi Minh City, Vietnam’s biggest and most 
globalised urban agglomeration. Recently, Ho Chi Minh City 
has emerged as first mega city of Vietnam with a popula-
tion exceeding more than 10 million in the greater metro-
politan region. 

Through this photo book, “TP. Ho Chi Minh MEGA City,” we 
would like to document the various aspects of this bus-
tling metropolis from a holistic perspective. We explicitly 
avoid aestheticizing our subjects, but instead highlight the 
diversity of the urban landscape, the diversity of hous-
ing and last but not least, the diversity of the people. This 
publication therefore does not only include photos of the 
glittering city centre with its high-end shopping malls or 
of the splendid villas from Saigon South and District 2, but 
also devotes space to illustrating the spectrum of housing 
conditions, including, for instance, those of the predomi-
nantly female labour migrants from the urban periphery. 

For us, it is precisely this immense range of contrasts 
found within the mega city and its constantly shifting  
dynamics that make it a fascinating object of observation 
and documentation.

Lastly, the editors would like to express their sincere grat-
itude to all the contributing photographers, the Goethe In-
stitute Hanoi and especially to the companies who have 
all generously supported the successful development of 
this photo book.  

98

1 2. 3.

4. 5. 6.

1.-6. Sự đa dạng về người dân đô thị đi cùng với đa dạng trong nhận thức của họ về không gian: trích đoạn các bản đồ tư duy miêu tả các không gian hoạt động cá nhân trong thành phố. Thực hiện bởi sinh viên 
khoa Qui Hoạch Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
So vielseitig wie die Stadtbewohner ist auch ihre Raumwahrnehmung: Auszüge von kognitiven Karten, die individuelle Bewegungsräume in der Stadt illustrieren. Gezeichnet von Studierenden der Stadtplanung der 
Universität für Architektur in Ho Chi Minh City.

Urban citizens’ perceptions of space are as diverse as they are: cognitive maps illustrating activities within the city. Designed by urban planning students of Ho Chi Minh City University of Architecture.

© Michael Waibel 2009 
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ĐẠI ĐÔ THỊ  
NHÌN TỪ TRÊN CAO 
DIE MEGASTADT  
VON OBEN 
THE MEGA CITY  
FROM ABOVE

Ở chương này các bức ảnh được chụp từ tầng thượng của 
khoảng 20 tòa nhà cao tầng trên khắp thành phố. Bản đồ ở 
hai trang sau đây sẽ cho thấy những địa điểm cụ thể.

Nhiều góc chụp cho thấy toàn cảnh gần đây của Quận 1, 
nổi bật với hình ảnh đáng chú ý của Tháp Tài Chính Bitexco 
và các tòa nhà cao tầng lân cận như Vincom Centre, Saigon 
Square Times hay Saigon One Tower, tòa nhà vẫn còn đang 
trong quá trình xây dựng. Có lẽ điểm nổi bật nhất là mật độ 
rất cao của kết cấu đô thị ở hầu hết các nơi của đại đô thị. 
Ngay cả trong Quận 1 với các đại lộ di sản thời Pháp thuộc, 
bạn có thể thấy các cấu trúc xây dựng cao và dày đặc ẩn 
đằng sau các tòa nhà trong khu vực. Nếu ra khỏi trung tâm 
thành phố, bạn sẽ thấy rằng đa phần của không gian đô thị 
là các mê cung dường như vô tận của các tòa nhà thấp tầng 
và mạng lưới dày đặc của các con hẻm nhỏ.

Các góc chụp cũng cho thấy cái được gọi là phân mảng 
không gian xã hội trong học thuật. Điều này được hiểu là sự 
tương phản nổi bật nằm cạnh nhau, giữa cao tầng và thấp 
tầng, cao dày đặc và thấp dày đặc, qui hoạch và tự phát, 
hiện đại và truyền thống, giàu và nghèo, v.v. Một ví dụ 
hoàn hảo cho điều này sẽ là góc nhìn từ khu căn hộ cao cấp 
City Garden ở quận Bình Thạnh. Từ đó bạn có thể nhìn thấy 
hai tòa nhà căn hộ cao cấp The Manor và Saigon Pearl mọc 
lên sừng sững từ một biển nhà thấp tầng với mật độ cao của 
khu dân cư lộn xộn phía rìa ngoài đô thị.

Chụp ảnh từ các tòa nhà cao tầng là một cuộc phiêu lưu 
trong một vài trường hợp. Ví dụ, một lần tác giả đã phải 
len qua một đoạn ống rất hẹp để lên đến sân thượng hoặc 
một lần đã vô tình kích hoạt hệ thống báo động vì đi lên 
nóc nhà qua một cánh cửa đẩy lên trên. Chiến lược thường 
dùng nhất là tận dụng các cầu thang thoát hiểm thường 
bụi bặm và tăm tối để đến được tầng mái. Tuy nhiên, một 
vài lần ông cũng may mắn nhận được hỗ trợ chính thức từ 
Ban quản lý tòa nhà như trong trường hợp lên căn hộ City 
Garden và Tháp Tài chính Bitexco. Ở Tháp tài chính Bitexco, 
ông thậm chí còn được phép chụp ảnh từ thềm sân bay cho 
trực thăng, nơi có một tầm nhìn tuyệt đẹp.

Ngoài ra có một số bức ảnh được chụp từ máy bay. Đây là 
một thách thức lớn, bởi trong rất nhiều trường hợp, hoặc 
là thời tiết không thích hợp, máy bay đã không bay đúng 
hướng, hay trời vẫn còn tối, hoặc các cửa sổ máy bay đã bị 
trầy xước nhiều. May mắn thay, một vài bức ảnh khá đẹp 
có thể chụp được như hình ảnh khu đô thị mới Nam Sài 
Gòn trong một buổi sáng nắng sớm trong chuyến đi từ Quy 
Nhơn trên một máy phản lực.

Michael Waibel

Für dieses Kapitel wurden als Einstieg Fotos von insgesamt 
etwa 20 Hochhäusern im ganzen Stadtgebiet gemacht. Die 
Übersichtskarte auf der folgenden Doppelseite zeigt die 
jeweiligen Standorte.

Viele Aufnahmen zeigen die sich entwickelnde Skyline vom 
Distrikt 1, die dominiert wird von der unverwechselbaren 
Silhouette des Bitexco Financial Tower. Weitere 
Hochhäuser in der Umgebung sind das Vincom Center, 
das Saigon Times Square-Gebäude und der sich im Bau 
befindliche Saigon One Tower. Beim Blick von oben ist 
das vielleicht auffälligste Merkmal die extreme Dichte der 
Baustrukturen in nahezu allen Quartieren der Megastadt. 
Selbst im Distrikt 1 mit seinen aufgrund des französischen 
Kolonialerbes breiten Boulevards entdeckt man von oben 
die hochverdichteten Strukturen hinter den Gebäuden 
innerhalb der Straßenblöcke. Außerhalb des Stadtzentrums 
besteht die überwältigende Mehrheit des Stadtraums aus 
einem scheinbar endlosen Meer von niedrigen Gebäuden, 
durchzogen von einem dichten Netzwerk von schmalen 
Gassen (hẻm).

Die Ansichten enthüllen auch das, was in der Wissenschaft 
als „sozialräumliche Fragmentierung“ bezeichnet wird. 
Darunter versteht man die unmittelbare Nähe von extremen 
Gegensätzen, hohen und niedrigen Gebäuden, geplant und 
ungeplant, modern und traditionell, reich und arm und so 
weiter. Ein Musterbeispiel hierfür zeigt der Blick von den City 
Garden Apartments im Binh Thanh-Distrikt: Von dort sieht 
man die Luxushochhaustürme von „The Manor“ und „Saigon 
Pearl“ aus einer undefinierbaren Masse hochverdichteter 
Marginalsiedlungen herausragen.

Das Aufnehmen der Fotos von den Dächern der Hoch-
häusern war manchmal ein kleines Abenteuer. Zum 
Beispiel musste der Autor, um auf die Dachterrasse zu 
gelangen, sich einmal durch einen sehr schmalen Spalt 
zwischen zwei Versorgungsrohren quetschen und ein 
anderes Mal wurde beim Versuch, eine Falltür zu öffnen, 
versehentlich eine lautstarke Alarmanlage ausgelöst. Die 
übliche Strategie war allerdings, die immer staubigen 
und meist dunklen Notfalltreppen zu nutzen. Einige Male 
erfolgte dankenswerterweise die Unterstützung durch die 
Hausverwaltung, so etwa im Fall der City Garden Apartments 
und des Bitexco Financial Tower. Bei letzterem Gebäude 
wurde es sogar erlaubt, von der Helikopterplattform Fotos 
zu machen.

Zudem wurden einige Fotos aus dem Flugzeug geschossen. 
Dies stellte sich als eine Herausforderung heraus, da in 
vielen Fällen das Wetter zu schlecht war, das Flugzeug 
in die falsche Richtung flog, es noch oder bereits dunkel 
war, oder das Sichtfenster starke Kratzspuren aufwies. 
Glücklicherweise gelangen eines frühen Morgens von 
einer Propellermaschine aus, die sich – von Quy Nhon 
kommend – im Anflug befand, einige seltene Fotos des 
neuen Stadtgebietes von Saigon South.

Michael Waibel

The photos in this chapter were taken from the roofs of 
around 20 high-rise buildings across the city. The map on 
the following pages shows these specific locations.

Many views show the emerging skyline of District 1 
dominated by the remarkable silhouette of the Bitexco 
Financial Tower and other nearby high-rise buildings like 
the Vincom Centre, Saigon Times Square or Saigon One 
Tower – the latter still under construction. The most striking 
feature is probably the extreme density of the urban fabric 
in almost every part of the mega city. Even within District 
1, with its wide French colonial heritage boulevards, you 
will see highly densely packed buildings hidden behind 
the facades of street blocks. If you leave the city centre, 
you realize that the overwhelming majority of urban space 
is composed of this seemingly endless maze of low-rise 
buildings and a dense network of small alleys (hẻm).

The views also reveal what is called socio-spatial 
fragmentation in the academic community. This is 
understood as the immediate proximity of striking 
contrasts: high-rise and low-rise, high-dense and low-
dense, planned and informal, modern and traditional, rich 
and poor, etc. A perfect example for this would be the view 
from the City Garden Apartments in Binh Thanh District. 
From there, you see the luxury residential towers of The 
Manor and Saigon Pearl emerging from a sea of high-
density low-rise marginal settlements.

Taking photos from the top of these high-rise building 
was an adventure in some cases. For example, one time 
the author had to squeeze through a very narrow gap of 
supply pipes to reach the roof terrace. Another time he 
accidentally triggered the sound alarm system by passing 
through a trap door. The most common strategy was to 
use an often dusty and dark emergency staircase to reach 
the roof platform. A few times however, he thankfully 
received official support from building management 
boards, such as in the case of City Garden Apartments and 
of Bitexco Financial Tower. On the latter occasion, he was 
even allowed to take photos from the helipad platform, 
which offered a spectacular view.

Some photos were also taken from an airplane. This was 
quite a challenge, because in many cases the weather was 
inclement, or the plane was not flying in the right direction, 
or it was already dark or the airplane windows were too 
strongly scratched. Luckily, a few spectacular shots were 
taken, including one of the Saigon South new urban area 
during an early sunny morning, done when arriving in a 
turboprop machine from Quy Nhon.

Michael Waibel
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Tổng quát về địa điểm chụp ảnh toàn cảnh 
Übersichtskarte der Standorte der Panoramaaufnahmen

Overview of locations of panorama shoots

© Claus Carstens 2013 / Department of Geography / Hamburg University
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Rach Mieu Building, Phu Nhuan District

My Phuoc Building, Binh Than District
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Imperia An Phu Building, District 2

Saigon Trade Centre, District 1

Vincom Centre, District 1

Sheraton Hotel, District 1

Riverside Hotel, District 1
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Copac Building, District 4

AB Tower, District 1
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Khan Hoi Building, District 4

Sky Garden – Phu My Hung, District 7

Sunrise City Tower, District 7

Phuc Thin Plaza, District 5

Thuan Kieu Plaza III, District 5

Chung Hung Giai Viet, District 8

Nhat Ha Hotel, District 1

Intresco Tower, District 2

10000 2000 m

100 20 km

administrative municipality

urban districts

area of separate map



14. chương / chapter 1 Die Megastadt von oben  / The mega city from above 15Đại Đô Thị Nhìn Từ Trên Cao

©  all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editors 

1.

2. 3.

1.  Góc nhìn từ Tòa nhà AB, Quận 1
 Blick vom AB Tower, Distrikt 1

 View from AB Tower, District 1

 © Michael Waibel 2013

2.-3. Góc nhìn từ Khách sạn Riverside, Quận 1 
 Blick vom Riverside Hotel, Distrikt 1

 View from Riverside Hotel, District 1

 © Michael Waibel 2013
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1.  Góc nhìn từ Khu chung cư cao cấp City Garden, Quận Bình Thạnh  
 Blick von der Luxuswohnanlage City Garden Apartments, Binh Thanh-Distrikt

 View from luxury housing estate City Garden Apartments, Binh Thanh District

 © Michael Waibel 2013

2.  Góc nhìn từ Khu chung cư cao cấp City Garden
 Blick von der Luxuswohnanlage City Garden Apartments

 View from luxury housing estate City Garden Apartments

 © Michael Waibel 2013

1.
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1.  Góc nhìn từ Chung cư Rạch Miễu, Quận Phú Nhuận
 Blick vom Rach Mieu-Gebäude, Phu Nhuan-Distrikt

 View from Rach Mieu Building, Phu Nhuan District

 © Michael Waibel 2013

2.  Góc nhìn từ Chung cư Rạch Miễu 
 Blick vom Rach Mieu-Gebäude

 View from Rach Mieu Building

 © Michael Waibel 2013
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2.
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1-3.  Góc nhìn từ Toà nhà Sunrise City, Quận 7
 Blick vom Sunrise City Tower, Distrikt 7

 View from Sunrise City Tower, District 7

 © Michael Waibel 2013
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22. chương / chapter 1

1.  Góc nhìn từ Trung tâm thương mại  
Vincom, Quận 1

 Blick vom Vincom Center, Distrikt 1

 View from Vincom Center, District 1

 © Michael Waibel 2013

2.  Góc nhìn từ Trung tâm thương mại Vin-
com về hướng Nhà thờ Đức Bà

 Blick vom Vincom Center auf die  
Kathedrale Notre Dame

 View from Vincom Center towards Notre 
Dame Cathedral

 © Michael Waibel 2013

3.  Tượng Đức Mẹ Maria trên tầng thượng 
Trung tâm thương mại Vincom 

 Marienstatue auf der Dachterasse des 
Vincom Center

 Marble statue of the Virgin Mary on top 
of Vincom Center

 © Michael Waibel 2013 

4.-5. Góc nhìn từ khách sạn Nhật Hạ  
(Quận 1) theo hướng Tây Nam

 Blick vom Nhat Ha-Hotel (Distrikt 1)  
Richtung Südwesten

 View from Nhat Ha hotel (District 1) 
 towards the south-west

 © Kenneth Pellfolk 2011

6.  Góc nhìn từ Trung tâm thương mại  
Vincom về phía Đông

 Blick vom Vincom Center Richtung Osten
 View from Vincom Center towards the 

east

 © Leigh Ann Chow 2013
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1.  Góc nhìn từ Toà nhà Ruby, Sài Gòn Pearl, 
Quận Bình Thạnh 

 Blick vom Ruby Tower der Saigon Pearl-

  Wohnanlage, Binh Thanh-Distrikt

View from Ruby Tower, Saigon Pearl, 
Binh Thanh District 

© Michael Waibel 2013

2.-3. Góc nhìn từ Toà nhà Ruby, Sài Gòn Pearl
 Blick vom Ruby Tower der Saigon 

Pearl-Wohnanlage

 View from Ruby Tower, Saigon Pearl 

 © Michael Waibel 2013
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1-2. Góc nhìn từ Toà nhà Ruby, Sài Gòn Pearl
 Blick vom Ruby Tower der Saigon Pearl-

Wohnanlage

 View from Ruby Tower, Saigon Pearl 

 © Michael Waibel 2013

3.  Góc nhìn từ Cầu Thủ Thiêm về hướng
 Sài Gòn Pearl và khu căn hộ The Manor
 Blick von der Thu Thiem Brücke auf die  

Wohnanlagen Manor und Saigon Pearl

 View from Thu Thiem Bridge towards  
Saigon Pearl and Manor Residential Towers

 © Michael Waibel 2010

3. 2.
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1.  Góc nhìn từ Tháp Tài chính Bitexco về hướng trung tâm thành phố
 Blick vom Bitexco Financial Tower auf die Innenstadt

 View from Bitexco Financial Tower towards the city centre

 © Michael Waibel 2013
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1.  Tháp Tài chính Bitexco, tòa nhà cao nhất 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 Das höchste Gebäude von Ho Chi Minh 
City, der Bitexco Financial Tower

 Bitexco Financial Tower, highest building 
of Ho Chi Minh City

 © Michael Waibel 2011

2.  Bar Alto trên tầng 52 của tháp Tài chính 
Bitexco  

 Alto Bar, 52. Stockwerk, Bitexco Financial 
Tower  

 Alto Bar, 52nd floor of Bitexco Financial 
Tower  

 © Leigh Ann Chow 2013

3.  Góc nhìn từ Tháp Tài chính Bitexco về 
phía Đông

 Blick vom Bitexco Financial Tower nach 
Osten

 View from Bitexco Financial Tower 
towards the east

 © Leigh Ann Chow 2013

4. Góc nhìn từ Tháp Tài chính Bitexco về 
phía Tây 

 Blick vom Bitexco Financial Tower nach 
Westen

 View from Bitexco Financial Tower 
towards the west

 © Leigh Ann Chow 2013

5.  Góc nhìn từ Tháp Tài chính Bitexco về 
chợ Bến Thành 

 Blick vom Bitexco Financial Tower auf 
den Ben Thanh Markt

 View from Bitexco Financial Tower 
towards Ben Thanh Market

 © Leigh Ann Chow 2013
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1.  Góc nhìn từ Tháp Tài chính Bitexco về phía bán đảo Thủ Thiêm
 Blick vom Bitexco Financial Tower auf den Flusshalbinsel Thu Thiem

 View from Bitexco Financial Tower towards Thu Thiem Peninsula

 © Michael Waibel 2013
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1-3.  Góc nhìn từ Sky Garden, Phú Mỹ Hưng
 Blick von der Anlage Sky Garden im 

Wohngebiet Phu My Hung

 View from Sky Garden, Phu My Hung

 © Michael Waibel 2013
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1.  Góc nhìn từ Chánh Hưng Giai Việt về 
 phía Tây, Quận 8
 Blick vom Chanh Hung Giai Viet-Hochhaus 

Richtung Osten, Distrikt 8

 View from Chanh Hung Giai Viet towards 
the east, District 8

 © Michael Waibel 2013

2.  Góc nhìn từ Phúc Thịnh Plaza về 
 phía Nam, Quận 5
 Blick vom Phuc Thinh Plaza-Hochhaus, 

Distrikt 5, Richtung Süden

 View from Phuc Thinh Plaza towards the 
south, District 5

 © Michael Waibel 2013

3.  Góc nhìn từ Thuận Kiều Plaza III, Quận 5
 Blick vom Thuan Kieu Plaza III-Hochhaus, 

Distrikt 5

 View from Thuan Kieu Plaza III, District 5

 © Michael Waibel 2013

3. 2.
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1.  Góc nhìn từ Thuận Kiều Plaza III về phía 
Bắc, Quận 5 

 Blick vom Thuan Kieu Plaza III-Hochhaus 
Richtung Norden, Distrikt 5

 View from Thuan Kieu Plaza III towards 
the north, District 5

 © Michael Waibel 2013

2.  Góc nhìn từ Thuận Kiều Plaza III về phía 
Nam, Quận 5 

 Blick vom Thuan Kieu Plaza III-Hochhaus 
Richtung Süden, Distrikt 5

 View from Thuan Kieu Plaza III towards 
the south, District 5

 © Michael Waibel 2013

1.

2.
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1.  Góc nhìn từ Tháp Tài chính Bitexco 
 Blick vom Bitexco Financial Tower

 View from Bitexco Financial Tower

 © Michael Waibel 2011

2.  Góc nhìn từ Chung cư Copac Square, 
 Quận 4
 Blick vom Copac Square-Gebäude,  

Distrikt 4

 View from Copac Square Building, 
 District 4

 © Leigh Ann Chow 2013

3.  Góc nhìn từ Chung cư Khánh Hội, Quận 4
 Blick vom Khanh Hoi-Hochhaus, Distrikt 4 

 View from Khanh Hoi Building, District 4

 © Michael Waibel 2013 

4.-5. Góc nhìn về phía khu mê cung của siêu 
đô thị từ Chánh Hưng Giai Việt, Quận 8  

 Blick auf die endlose Weite der Megastadt 
vom Chanh Hung Giai Viet-Hochhaus, 
Distrikt 8

 View towards the endless maze of the 
mega city from Chanh Hung Giai Viet,  
District 8

 © Michael Waibel 2013

6.  Góc nhìn từ Khách sạn Nikko Sài Gòn, 
Quận 1  

 Blick vom Nikko Saigon-Hotel, Distrikt 1

 View from Hotel Nikko Saigon, District 1 

© Leigh Ann Chow 2013

4. 5. 6
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8.
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1.  Góc nhìn từ Tòa nhà Botanic, Quận Phú Nhuận  
 Blick vom Botanic Tower, Phu Nhuan-Distrikt

 View from Botanic Tower, Phu Nhuan District

 © Henning Hilbert 2009

2.  Góc nhìn từ Chung cư Khánh Hội, Quận 4
 Blick vom Khanh Hoi Building, Distrikt 4

 View from Khanh Hoi Building, District 4

 © Michael Waibel 2013

3.  Góc nhìn từ Tòa nhà AB, Quận 1 
 Blick vom AB Tower, Distrikt 1

 View from AB Tower, District 1

 © Michael Waibel 2013

4.  Góc nhìn từ tòa nhà cao tầng ở Cao ốc Intresco 
An Phú - An Khánh, Quận 2 

 Blick vom Intresco Tower, An Phu - An Khanh 
Areal, Distrikt 2

 View from Intresco Tower, An Phu - An Khanh 
Area, District 2

 © Ceyhan Cüce 2011

5.  Góc nhìn từ Khu căn hộ City Garden 
 Blick von der Wohnanlage City Garden 

 View from City Garden Apartments

 © Michael Waibel 2013

6.  Góc nhìn từ Thuận Kiều Plaza III về phía Bắc 
 Blick vom Thuan Kieu Plaza III-Hochhaus Richtung 

Norden

 View from Thuan Kieu Plaza III towards the north

 © Michael Waibel 2013

7.  Cờ Việt Nam trên sân bay trực thăng Tháp Tài 
Chính Bitexco  

 Vietnamesische Flagge auf der Helikopter- 
plattform des Bitexco Financial Tower

 Vietnamese flag on helipad of the Bitexco  
Financial Tower

 © Leigh Ann Chow 2013

8.  Nhà thờ, Góc nhìn từ Trung tâm Mua sắm Sài 
Gòn, Quận 1

 Katholische Kirche, Blick vom Saigon Trade  
Centre, Distrikt 1

 Catholic Church, View from Saigon Trade Centre, 
District 1

 © Michael Waibel 2013

9.  Nút giao thông, Góc nhìn từ Khách sạn Riverside, 
Quận 1 

 Verkehrinsel, Blick vom Riverside Hotel,
 Distrikt 1

 Traffic Island, View from Riverside Hotel,
 District 1

 © Michael Waibel 2013

10. Góc nhìn từ Thuận Kiều Plaza III, Quận 5  
 Blick vom Thuan Kieu Plaza III Hochhaus,  

Distrikt 5

 View from Thuan Kieu Plaza III, District 5

 © Michael Waibel 2013

10.
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1.  Góc nhìn từ Tòa nhà Imperia về Trung tâm Thành phố  
 Blick vom Imperia An Phu-Hochhaus auf das Stadtzentrum

 View from Imperia An Phu Tower towards the city centre

 © Clément Musil 2013
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4.

7.
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8.

6.

9.

1.  Góc nhìn từ Tòa nhà Botanic, Quận Phú 
Nhuận

 Blick vom Botanic Tower, Phu Nhuan- 
Distrikt

 View from Botanic Tower, Phu Nhuan 
District

 © Michael Waibel 2013

2.  Góc nhìn từ Khu căn hộ cao cấp City 
Garden, Quận Bình Thạnh

 Blick von der Luxuswohnanlage City 
Garden Apartments, Binh Thanh-Distrikt

 View from City Garden Apartments, Binh 
Thanh District

 © Michael Waibel 2013

3.  Góc nhìn từ Khu căn hộ cao cấp City 
Garden

 Blick von der Luxuswohnanlage City 
Garden Apartments

 View from City Garden Apartments 

© Michael Waibel 2013

4.  Góc nhìn từ Phúc Thịnh Plaza, Quận 5 
 Blick vom Phuc Thinh Plaza-Hochhaus, 

Distrikt 5

 View from Phuc Thinh Plaza, District 5

 © Michael Waibel 2013

5.  Góc nhìn từ Thuận Kiều Plaza III, Quận 5
 Blick vom Thuan Kieu Plaza III-Hochhaus, 

Distrikt 5

 View from Thuan Kieu Plaza III, District 5

 © Michael Waibel 2013

6.  Góc nhìn từ Tòa nhà Botanic, Quận Phú 
Nhuận  

 Blick vom Botanic Tower, Phu Nhuan- 
Distrikt

 View from Botanic Tower, Phu Nhuan 
District

 © Michael Waibel 2013 

7.  Góc nhìn từ Khu căn hộ City Garden
 Blick von der Luxuswohnanlage City 

Garden Apartments

 View from City Garden Apartments 

© Michael Waibel 2013

8.  Góc nhìn từ Chung cư Mỹ Phước, Quận 
Bình Thạnh  

 Blick vom My Phuoc-Hochhaus, Binh 
Thanh-Distrikt

 View from My Phuoc Building, Binh Thanh 
District

 © Michael Waibel 2013

9.  Góc nhìn từ Khu căn hộ cao cấp City 
Garden  

 Blick von der Luxuswohnanlage City 
Garden Apartments

 View from City Garden Apartments 

© Michael Waibel 2013

10.-12. Góc nhìn từ Chung cư Nguyễn Văn 
Đậu, Quận Bình Thạnh  

 Blick vom Nguyen Van Dau-Apartment, 
Binh Thanh-Distrikt

 View from Nguyen Van Dau Apartment, 
Binh Thanh District

 © Henning Hilbert 2009

11.10. 12.
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1. 2. 3.

4. 5. 6.

1.  Điểm giao quốc lộ ở phía đông trung tâm Thành phố 
 Hồ Chí Minh 
 Autobahnkreuz im Osten der Metropolregion Ho Chi 

Minh City

 Highway crossroads in the east of the Ho Chi Minh City 
metropolitan region

 © Michael Waibel 2013

2.  Vùng đô thị phát triển tự phát ven Thành phố Hồ Chí 
Minh 

 Unkoordinierte Siedlungsstrukturen in der Peripherie 
von Ho Chi Minh City

 Urban sprawl on the periphery of Ho Chi Minh City

 ©  Michael Waibel 2012

3.  Góc nhìn Quận 8 từ máy bay  
 Blick aus dem Flugzeug auf Distrikt 8

 Aerial view of District 8

 © Michael Waibel 2009

4.  Khu công nghiệp và dân cư sát Sân bay Quốc tế  
Tân Sơn Nhất 

 Industriezone und Wohngebiet in unmittelbarer Nähe 
des internationalen Flughafens Tan Son Nhat

 Industrial and residential areas in close  
proximity to the Tan Son Nhat International Airport

 © Michael Waibel 2012

5.  Cấu trúc nhà ở vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh    
 Gebäudestrukturen am Stadtrand von Ho Chi Minh City

 Building structures on the periphery of Ho Chi Minh City

 © Michael Waibel 2007

6.  Cấu trúc khu ở tại vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh 
nhìn từ máy bay  

 Blick aus dem Flugzeug auf Siedlungsstrukturen in der 
Peripherie der Metropolregion von Ho Chi Minh City

 Aerial view of settlement structures on the periphery of 
the metropolitan region of Ho Chi Minh City

 © Michael Waibel 2009

7.  Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng ở Nam Sài Gòn, Quận 7, 
góc nhìn từ máy bay

 Blick aus dem Flugzeug auf das neue Stadtzentrum von 
Phu My Hung in Saigon South, Distrikt 7

 Aerial view of the Phu My Hung New City Center in 
Saigon South, District 7

 © Michael Waibel 2009

8.  Khu đô thị đang phát triển dọc kênh  Bà Lớn, Bình 
Chánh, góc  nhìn từ máy bay

 Blick aus dem Flugzeug auf ein sich entwickelndes 
Neubaugebiet am Ba Long-Kanal, Distrikt Binh Chanh

 Aerial view of new urban area under development along 
Ba Long Canal, District Binh Chanh

 © Michael Waibel 2009

9.  Khu vực xây dựng mới dọc đường Nguyễn Văn Linh,  
óc nhìn từ máy bay 

 Blick aus dem Flugzeug auf ein sich entwickelndes 
Neubaugebiet am Nguyen Van Linh Parkway

 Aerial view of new urban area under  
development along Nguyen Van Linh Parkway

 © Michael Waibel 2009

8.7.
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1.  Góc nhìn từ máy bay của Khu làng Đại học 
Quốc gia Việt Nam, Quận Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

 Blick aus dem Flugzeug auf den sich im 
Bau befindlichen Campus der National- 
universität im Thu Duc-Distrikt von 

 Ho Chi Minh City

 Aerial view of the campus of Vietnam 
National University in Thu Duc District  
of Ho Chi Minh City

 © Michael Waibel 2013

2.  Quang cảnh Thành phố Hồ Chí Minh nhìn 
từ máy bay   

 Blick aus dem Flugzeug auf die Skyline  
von Ho Chi Minh City

 Aerial view of Ho Chi Minh City skyline

 © Michael Waibel 2012

3.  Thanh Đa là một bán đảo xanh được bao 
bọc chung quanh bởi sông Sài Gòn và 
kênh Thanh Đa, thuộc địa bàn phường  
27, quận Bình Thạnh

 Blick aus dem Flugzeug auf die grüne-
Flusshalbinsel Thanh Da, die eingefasst 
wird vom Saigon-Fluss und dem Thanh Da-
Kanal, Stadtbezirk 27, Binh Thanh-Distrikt

 Aerial view of the green river peninsula 
Thanh Da, which is flanked by the Saigon 
River and Thanh Da Canal and located in 
Ward 27, Binh Thanh District

 © Michael Waibel 2013

3. 2.
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1.  Góc nhìn từ Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 
Quận 1  

 Blick vom Sheraton Saigon Hotel, Distrikt 1

 View from Sheraton Saigon Hotel, District 1

 © Michael Waibel 2013

2.  Quán bar ở tầng 23 Khách sạn Sheraton  
Sài Gòn  

 Getränk in der Level 23 Bar des Sheraton 
Saigon Hotels

 Drink at Level 23 Bar of the Sheraton 
Saigon Hotel

 © Michael Waibel 2013

1.

2.
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THAY ĐỔI QUA  
THỜI GIAN 
WANDEL IM  
LAUFE DER ZEIT
CHANGE OVER TIME

Trong những năm qua Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng 
kiến nhiều biến đổi đáng kể về cơ cấu vật chất. Từ đó, có 
thể xác định được ba thay đổi lớn.

Đầu tiên là sự phát triển không ngừng của một khung cảnh 
hiện đại nổi bật với các tòa nhà cao tầng mới xây dựng bởi 
các công ty quốc gia và quốc tế trong trung tâm thành phố. 
Trong số đó, nổi tiếng nhất chắc chắn sẽ là Tháp Tài chính 
Bitexco với hình khối đặc biệt của nó và sân đỗ máy bay 
trực thăng với lá cờ Việt Nam. Các tòa nhà nổi tiếng khác 
bao gồm Trung tâm thương mại Vincom với tòa tháp đôi 
bằng thép và kính xanh lam, mái trang trí có hình dáng như 
cánh buồm, những Tòa nhà lớn như Times Square hoặc AB 
Tower với các câu lạc bộ đêm trên tầng thượng nổi tiếng 
nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, một số người 
cho rằng việc xây lên nhiều nhà cao tầng đang diễn ra ở 
trung tâm thành phố cũng đồng thời phá hủy của các công 
trình thời Pháp thuộc và khiến cho thành phố Hồ Chí Minh 
dần mất đi di sản kiến trúc của mình trong quá trình hiện 
đại hóa.

Điểm nổi bật thứ hai của phát triển đô thị gần đây là việc 
không gian đô thị mở rộng với qui mô lớn, sau khi đã lan 
rộng ra các khu vực ngoại ô, đặc biệt là ở vùng phía tây và 
phía đông. Điểm nổi bật nhất của việc mở rộng không gian 
đô thị chắc chắn là khu đô thị mới Nam Sài Gòn, phía nam 
Quận 4 và Quận 8. Dự đoán rằng hơn 500.000 dân sẽ sống 
trong khu đô thị phức hợp này trong tương lai. Trong thập 
kỷ qua, cụ thể là trung tâm thành phố mới Phú Mỹ Hưng, 
được phát triển bởi một công ty liên doanh từ Đài Loan, đã 
đánh dấu một bước ngoặt cho sự phát triển. Những hình 
ảnh trong chương này sẽ minh họa về môi trường xây dựng 
với mật độ cao cũng như sự phát triển nhanh chóng của 
cây xanh.

Đặc điểm thứ ba là việc thực hiện các dự án lớn về cơ sở 
hạ tầng như xây dựng đường cao tốc, các cây cầu, và sự 
phát triển một đô thị trung tâm thương mại mới trên bán 
đảo Thủ Thiêm. Việc xây dựng Đại lộ Võ Văn Kiệt được hỗ 
trợ bởi các tổ chức tài trợ Nhật Bản là một ví dụ điển hình. 
Điều này thường đi cùng với việc giải tỏa của các khu dân 
cư ở phía ngoài dọc theo các con kênh. Tuy nhiên, không 
thể phủ nhận rằng người dân địa phương đã phải chịu tổn 
thất khi buộc phải dọn đi và đôi khi nhận chỉ được khoản 
tiền bồi thường còn khiêm tốn.

Tất cả những điều đó cho phép khẳng định rằng mọi dự 
án phát triển đô thị đều nhằm cải thiện điều kiện sống 
cho đại đa số cư dân của thành phố. Càng ngày càng có 
thêm nhiều không gian xanh, nhiều những căn hộ cao cấp 
và tuyến đường mới, giúp giảm thiểu những điểm ùn tắc 
thường ngày.

Michael Waibel

In den letzten Jahren hat Ho Chi Minh City zahlreiche 
Transformationsprozesse der baulichen Stadtstrukturen 
erfahren. Dafür sind maßgeblich drei Entwicklungen 
verantwortlich.

Die erste ist die Entstehung einer modernen Skyline mit einer 
beeindruckenden Konzentration von Hochhausgebäuden, 
die von nationalen und internationalen Konzernen errichtet 
wurden. Unter diesen ragt der Bitexco Financial Tower mit 
seiner markanten Silhouette und der Helikopterplattform 
auf halber Höhe mit der vietnamesischen Flagge sicher 
besonders hervor. Andere bemerkenswerte Gebäude sind 
das Vincom Center mit seiner blauen Glassfassade und 
den wie Segeln geformten Dachkonstruktionen auf den 
Zwillingstürmen, die massive Struktur des Saigon Time 
Square-Gebäudes oder der AB Tower mit dem berühmtesten 
Nachtclub der Metropole auf seiner Dachterrasse, der Chill 
Skybar. Einige beklagen jedoch, dass die zunehmende 
Errichtung von Hochhäusern im Stadtzentrum mit dem 
Abriss von Gebäuden aus der französischen Kolonialzeit 
einhergeht und somit Ho Chi Minh City sein Architekturerbe 
zugunsten der Modernisierung aufgibt.

Das zweite bemerkenswerte Kennzeichen der jüngeren 
Stadtentwicklung ist die massive stadträumliche Expansion 
in die Peripherie. Diese hat bereits die Verwaltungsgrenzen 
überschritten, vor allem im Westen und Osten der Stadt. 
Das bekannteste Beispiel hierfür ist sicher Saigon South, ein 
neues Stadtgebiet südlich von Distrikt 4 und 8. In diesem 
multifunktionalen Quartier sollen zukünftig über eine halbe 
Million Menschen leben. Bereits während der letzten zehn 
Jahre hat sich insbesondere das von einem taiwanesischen 
Joint Venture-Unternehmen errichtete neue Stadtzentrum 
Phu My Hung auf beeindruckende Art und Weise entwickelt. 
Die Fotos in diesem Kapitel dokumentieren die Verdichtung 
der Baustrukturen und zudem das rasche Wachstum der 
Vegetation.

Ein drittes Merkmal ist die Durchführung von städtischen 
Großinfrastrukturprojekten wie die Errichtung neuer 
Schnellstraßen, Brücken oder die Entwicklung eines neuen 
Geschäftszentrums auf der Flusshalbinsel Thu Thiem. Der 
Bau der Vo Van Kiet-Schnellstraße, die von japanischen 
Geberorganisationen unterstützt wurde, ist dafür ein sehr 
bekanntes Beispiel. Dies ging oft einher mit dem Abriss 
von Marginalsiedlungen entlang der Kanäle. Es darf jedoch 
nicht verschwiegen werden, dass dies in der Regel zur 
Vertreibung der lokalen Bevölkerung führte, die zumindest 
in einigen Fällen dafür nur unzureichend entschädigt wurde.

Alles in allem kann aber festgestellt werden, dass die 
Stadtentwicklungsprojekte dazu beitragen, die Lebens-
qualität der großen Mehrheit der Stadtbewohner zu 
verbessern. Es sind neue Grünflächen, hochwertige Wohn-
anlagen und Verkehrswege entstanden, die die alltäglichen 
Staus reduziert haben.

Michael Waibel

During recent years, Ho Chi Minh City has witnessed many 
substantial transformations of its physical fabric. Three 
major changes can be identified.

The first is the dynamic development of a modern skyline 
with an impressive concentration of new high-rise 
buildings erected by national and international companies 
in the city centre. Among them, the most famous would 
certainly be the Bitexo Financial Tower with its notable 
shape and helicopter platform with the Vietnamese flag. 
Other renowned buildings include the blue-glass steel 
construction of the Vincom Center with its sail-shaped 
flourishes atop each of its twin towers, the massive 
Times Square Building or the AB Tower with Ho Chi Minh 
City’s most famous night club, Chill, on its roof terrace. 
However, some people complain that the proliferation of 
high-rise buildings in the city centre is coinciding with the 
demolition of French colonial buildings, causing Ho Chi 
Minh City to lose its architectural heritage in the course of 
modernization.

A second striking feature of the recent urban development 
is the massive urban spatial expansion, which has already 
expanded across administrative borders, particularly 
in the western and eastern parts of the city. The most 
prominent example of urban spatial expansion is certainly 
Saigon South, a new urban area south of District 4 and 
District 8. Over 500,000 people are expected to live within 
this mixed-used urban quarter in the future. Already 
in the past decade, the Phu My Hung new city centre in 
particular, developed by a joint venture company from 
Taiwan, developed remarkably. The photos in this chapter 
illustrate the densification of the built environment as well 
as the rapid growth of vegetation.

A third feature is the implementation of major infrastructure 
projects such as the erection of new highways, bridges and 
the development of a new central business district on Thu 
Thiem peninsula. The erection of the Vo Van Kiet Highway, 
supported by Japanese donor organisations, is another 
prominent example. This often was accompanied by the 
demolition of marginal settlement areas along the canals. 
However, it cannot be denied that the local population 
suffered from eviction and only meager compensation in 
some cases. 

All in all, it can be said that the urban development 
projects significantly enhanced the quality of life for the 
overwhelming majority of the mega city’s inhabitants. They 
added new green, leisure and commercial spaces, high-
quality residential units and new traffic infrastructures, 
which eased prevalent congestion.

Michael Waibel
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1.  Góc nhìn từ Cầu Ông Lãnh, nối quận 1 
và quận 4 , kênh Bến Nghé, năm 2001

 Blick von der Ong Lanh-Brücke 
zwischen Distrikt 1 und Distrikt 4 auf 
Ben Nghe-Kanal im Jahr 2001

 View from Ong Lanh bridge connecting 
District 1 and District 4 towards Ben 
Nghe Canal in 2001

 © Laurent Weyl / Collectif ARGOS

2.  Góc nhìn từ Cầu Ông Lãnh, năm 2003  
 Blick von der Ong Lanh-Brücke im 

Jahr 2003

 View from Ong Lanh bridge in 2003

 © Laurent Weyl / Collectif ARGOS

3.  Góc nhìn từ Cầu Ông Lãnh, năm 2005    
 Blick von der Ong Lanh-Brücke im 

Jahr 2005

 View from Ong Lanh bridge in 2005

 © Laurent Weyl / Collectif ARGOS

4.  Góc nhìn từ Cầu Ông Lãnh, năm 2006
 Blick von der Ong Lanh-Brücke im 

Jahr 2006

 View from Ong Lanh bridge in 2006

 © Laurent Weyl / Collectif ARGOS

5.  Góc nhìn từ Cầu Ông Lãnh, năm 2007  
 Blick von der Ong Lanh-Brücke im 

Jahr 2007

 View from Ong Lanh bridge in 2007

 © Laurent Weyl / Collectif ARGOS

6.  Góc nhìn từ Cầu Ông Lãnh, năm 2011  
 Blick von der Ong Lanh-Brücke im 

Jahr 2011

 View from Ong Lanh bridge in 2011

 © Laurent Weyl / Collectif ARGOS

     www.collectifargos.com
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1.  Góc nhìn từ Cầu Ông Lãnh, nối quận 1 và quận 4, kênh  
Bến Nghé, năm 2003

 Blick von der Ong Lanh-Brücke zwischen Distrikt 1 und 
Distrikt 4 auf den Ben Nghe-Kanal im Jahr 2003

 View from Ong Lanh bridge connecting District 1 and 
District 4 towards Ben Nghe Canal in 2003

 © Michael Waibel

2.  Góc nhìn từ Cầu Ông Lãnh, năm 2013  
 Blick von der Ong Lanh-Brücke im Jahr 2013

 View from Ong Lanh bridge in 2013

 © Michael Waibel

3.  Góc nhìn từ Cầu Chà Và nối quận 5 với quận 8 về phía 
kênh Tàu Hủ, năm 2002

 Blick von der Cha Va-Brücke zwischen Distrikt 5 und 
Distrikt 8 auf den Tau Hu-Kanal im Jahr 2002

 View from Cha Va bridge connecting District 5 and District 
8 towards Tau Hu Canal in 2002

 © Ronald Eckert

4.  Góc nhìn từ Cầu Chà Và, năm 2012
 Blick von der Cha Va-Brücke im Jahr 2012

 View from Cha Va bridge in 2012

 © Ronald Eckert
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1.  Góc nhìn từ Trung tâm mua sắm Sài Gòn về phía khu 
trung tâm thương mại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003

 Blick vom Saigon Trade Centre auf das Geschäftszentrum 
von Ho Chi Minh City im Jahr 2003

 View from the Saigon Trade Centre towards the Central 

Business District of Ho Chi Minh City in 2003

 © Michael Waibel

2.  Góc nhìn từ Trung tâm mua sắm Sài Gòn về phía khu 
trung tâm thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2013  

 Blick vom Saigon Trade Centre auf das Geschätszentrum 
von Ho Chi Minh City im Jahr 2013

 View from the Saigon Trade Centre towards the Central  
Business District of Ho Chi Minh City in 2013

 © Michael Waibel

3.  Góc nhìn từ Trung tâm mua sắm Sài Gòn về phía khu 
trung tâm thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2007  

 Blick vom Saigon Trade Centre auf das Geschäftszentrum 
von Ho Chi Minh City im Jahr 2007

 View from the Saigon Trade Centre towards the Central  
Business District of Ho Chi Minh City in 2007

 © Nguyen Chinh Luong
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1.  Góc nhìn từ Trung tâm mua sắm Sài Gòn về phía đông, 
năm 2007, Cảng Ba Son; Cầu Thủ Thiêm trong giai đoạn 
xây dựng

 Blick vom Saigon Trade Centre Richtung Osten im Jahr 
2007: Ba Son-Hafen, Thu Thiem-Brücke im Bau

 View from the Saigon Trade Centre towards the East in 
2007: Ba Son port, Thu Thiem bridge under  
construction

 © Nguyen Chinh Luong

2.  Góc nhìn từ Trung tâm mua sắm Sài Gòn về phía đông, 
năm 2003

 Blick vom Saigon Trade Centre Richtung Osten im Jahr 
2003

 View from the Saigon Trade Centre towards the East in 
2003

 © Michael Waibel

3.  Góc nhìn từ Trung tâm mua sắm Sài Gòn về phía đông, 
năm 2013

 Blick vom Saigon Trade Centre Richtung Osten im Jahr 
2013

 View from the Saigon Trade Centre towards the East in 
2013

 © Michael Waibel

1.
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1.  Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng ở Nam Sài Gòn, Quận 7,  
năm 2002  

 Neuer Stadteil Phu My Hung in Saigon South, Distrikt 7,  
im Jahr 2002

 New urban area Phu My Hung in Saigon South in 2002

 © Ronald Eckert

2.  Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng ở Nam Sài Gòn, Quận 7,  
năm 2012    

 Neuer Stadteil Phu My Hung in Saigon South, Distrikt 7,  
im Jahr 2012

 New urban area Phu My Hung in Saigon South in 2012

 © Ronald Eckert

3.  Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng ở Nam Sài Gòn, Quận 7,  
năm 2002 

 Neuer Stadteil Phu My Hung in Saigon South, Distrikt 7,  
im Jahr 2002

 New urban area Phu My Hung in Saigon South in 2002

 © Ronald Eckert

4.  Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng ở Nam Sài Gòn, Quận 7,  
năm 2012    

 Neuer Stadteil Phu My Hung in Saigon South, Distrikt 7,  
im Jahr 2012

 New urban area Phu My Hung in Saigon South in 2012

 © Ronald Eckert
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1.  Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng ở Nam Sài Gòn, Quận 7,  
năm 2004 

 Neuer Stadteil Phu My Hung in Saigon South, Distrikt 7,  
im Jahr 2004

 New urban area Phu My Hung in Saigon South in 2004

 © Michael Waibel

2.  Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng ở Nam Sài Gòn, Quận 7,  
năm 2013  

 Neuer Stadteil Phu My Hung in Saigon South, Distrikt 7,  
im Jahr 2013

 New urban area Phu My Hung in Saigon South in 2013

 © Michael Waibel

3.  Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng ở Nam Sài Gòn, Quận 7,  
năm 2004 

 Neuer Stadteil Phu My Hung in Saigon South, Distrikt 7,  
im Jahr 2004

 New urban area Phu My Hung in Saigon South in the 2004

 © Michael Waibel

4. Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng ở Nam Sài Gòn, Quận 7,  
năm 2013  

 Neuer Stadteil Phu My Hung in Saigon South, Distrikt 7, im 
Jahr 2013

 New urban area Phu My Hung in Saigon South in 2013

 © Michael Waibel
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1.  Góc nhìn từ đường Lương Định Của, Thủ Thiêm về hướng 
Quận 1 năm 2004

 Blick von der Luong Dinh Cua Straße in Thu Thiem auf die 
Skyline von Distrikt 1 im Jahr 2004

 View from Luong Dinh Cua Street in Thu Thiem towards 
District 1 in 2004

 © Michael Waibel

2.  Góc nhìn từ đường Lương Định Của, Thủ Thiêm về hướng 
Quận 1, năm 2013. Cấu trúc của khu dân cư bị quá trình 
xây dựng Thủ Thiêm ở đây phá vỡ  

 Blick von der Luong Dinh Cua Straße in Thu Thiem auf die 
Skyline von Distrikt 1 im Jahr 2013. Die Siedlungs- 
strukturen wurden im Zuge der Thu Thiem-Entwicklung 
hier abgerissen.

 View from Luong Dinh Cua Street in Thu Thiem towards 
District 1 in the year 2013. The settlement structures have 
been demolished at that site in favour of the Thu Thiem 
development.

 © Michael Waibel

3.  Góc nhìn từ đường Cây Bàng dọc theo Sông Sài Gòn về 
phía khu dân cư xây dựng ở Thủ Thiêm, năm 2004

 Blick von der am Saigon-Fluss entlang führenden Cay Bang 
Straße in Thu Thiem auf Siedlungsstrukturen im Jahr 2004

 View from Cay Bang Street along the Saigon River towards 
settlements structures in Thu Thiem in 2004

 © Michael Waibel

4.  Góc nhìn từ đường Cây Bàng dọc theo Sông Sài Gòn về 
phía cây xanh ở Thủ Thiêm, năm 2013  

 Blick von der am Saigon-Fluss entlang führenden Cay 
Bang-Straße in Thu Thiem auf die entstandene Vegetation 
im Jahr 2013

 View from Cay Bang Street passing along the Saigon River 
towards vegetation in Thu Thiem in 2013

 © Michael Waibel
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1.  Góc nhìn từ Khách sạn Sheraton Sài Gòn về phía Quận 1, 
năm 2004 

 Blick vom Sheraton Saigon Hotel auf die Skyline von 
Distrikt 1 im Jahr 2004

 View from Sheraton Saigon Hotel towards the skyline of 
District 1 in 2004

 © Michael Waibel

2.  Góc nhìn từ khách sạn Sheraton Sài Gòn về phía Quận 1, 
năm 2013   

 Blick vom Sheraton Saigon Hotel auf die Skyline von 
Distrikt 1 im Jahr 2013

 View from Sheraton Saigon Hotel towards the skyline of 
District 1 in the year 2013

 © Michael Waibel

3.  Góc nhìn về phía tây nam của khu dân cư dọc theo kênh 
Đôi, từ Cầu Chữ Y nối Quận 5 với Quận 8 năm 2003

 Blick Richtung Südwesten auf Marginalsiedlungen entlang 
des Doi-Kanals von der Chu Y Brücke, die Distrikt 5 mit 
Distrikt 8 verbindet

 View towards southwest of marginal settlements along Doi 
canal from Chu Y bridge connecting District 5 and District 
8 in the year 2003

 © Michael Waibel

4.  Các dự án hạ tầng còn lâu mới phủ kín các con kênh: Cảnh 
khu dân cư hiện nay nhìn từ cầu Chữ Y, năm 2013 

 Die Infrastrukturprojekte haben noch längst nicht alle 
Kanäle erfasst: Blick auf im Jahr 2013 noch immer  
existierende Marginalsiedlungen von der Chu Y Brücke 

 The infrastructure projects have not upgraded all of the 
canals: view of still existing marginal settlements from  
Chu Y bridge in the year 2013

 © Michael Waibel

3. 4.

1. 2.
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NƠI Ở TRONG ĐẠI ĐÔ THỊ 
WOHNEN IN DER 
MEGASTADT 
HOUSING IN THE  
MEGA CITY

Sở hữu được một ngôi nhà là rất quí trong xã hội Việt Nam. 
Đây là một trong những lý do vì sao giá đất so với mức thu 
nhập ở địa phương lại là một trong những mức cao nhất 
trên thế giới. Ở nhà thuê chỉ là lựa chọn cho những người 
không có khả năng mua nhà ở của riêng mình, cho người 
lao động nhập cư, người không có quyền sở hữu tài sản do 
hình thức cư trú về pháp lý của mình hoặc cho những người 
chỉ sống tạm thời trong thành phố. Mức giá cao tiếp tục bị 
nâng lên bởi lượng tiền gửi về từ người Việt Nam sống ở 
nước ngoài (Việt kiều), những người đầu tư một khoản tiền 
khổng lồ vào lĩnh vực bất động sản - nhìn chung là thông 
qua người thân của họ. Thế nhưng hiện nay thị trường đã 
khá trì trệ. Quá nhiều dự án, công trình đã được xây dựng 
trong một thời gian quá ngắn và đưa ra thị trường với mức 
giá quá cao.

Đến nay, các loại hình nhà ở phổ biến nhất là nhà phố, 
thường được xây dựng trên một khu đất hình chữ nhật từ 
3-5 tầng. Mặt tiền quay ra đường và thường chỉ 3 đến 5 
mét. Ngược lại, chiều dài có thể lên đến 15-20 mét về phía 
sau. Nhìn chung, từ hai đến ba thế hệ của một gia đình sống 
trong một ngôi nhà như vậy. Trong nhiều trường hợp, các 
gia đình đều mở một cửa hàng bán lẻ ở tầng trệt.

Trong những năm gần đây, căn hộ chung cư cao tầng đã 
ngày càng trở nên phổ biến đối với tầng lớp trung lưu đô 
thị đang nổi lên nhanh chóng. Lý do cho điều này là về 
khía cạnh an ninh cũng như không gian mua sắm và giải trí 
trong khu vực được an toàn. Bên cạnh đó các tầng cao hơn 
còn được hưởng lợi của làn gió mát.

Ở mức độ cao nhất về nhà ở có các biệt thự. Mô hình cho 
phong cách kiến trúc chính là những tòa nhà được xây dựng 
theo phong cách Pháp để lại từ thời thực dân Pháp đô hộ 
trước đây. Không gian ở với hơn 500 mét vuông là mức 
tiêu chuẩn đối với biệt thự. Loại hình này hơn nữa thường 
để chứng minh sự giàu có và trong nhiều trường hợp đều 
không có giới hạn cho sự phô trương.

Ở mức thấp nhất về nhà ở, bạn sẽ tìm thấy ở các khu dân 
cư dọc theo nhiều kênh rạch. Rất nhiều người trong số đó 
đã bị giải tỏa trong quá trình tiến hành các dự án cơ sở hạ 
tầng lớn trong những năm gần đây. Ít được biết đến, nhưng 
giống nhau về tính không ổn định của điều kiện sống cho 
người lao động nhập cư là nơi ở được gọi là nhà trọ. Đây là 
những căn phòng đơn cho thuê trong những ngôi nhà phố. 
Thông thường, để tiết kiệm chi phí, 2 đến 5 người nhập cư 
sẽ ở chung trong một phòng. Có rất nhiều khu nhà nội trú 
phức hợp lớn, chủ yếu ở gần các khu công nghiệp.

Nói một cách ngắn gọn, loại nhà ở tại các thành phố lớn 
cũng đa dạng như chính cư dân của nó vậy.

Michael Waibel

Wohneigentum hat einen ungemein hohen gesellschaft-
lichen Stellenwert in Vietnam. Dies ist eine der Ursachen 
dafür, dass die Preise für Land im Verhältnis zum 
Einkommen zu den höchsten auf der ganzen Welt gehören. 
Zur Miete wohnen in der Regel nur diejenigen, die es 
sich nicht leisten können, die als Migranten aufgrund 
ihres rechtlichen Aufenthaltsstatus kein Wohneigentum 
erwerben dürfen oder die sich nur temporär in der 
Stadt aufhalten. Das Preisniveau wird weiter befeuert 
durch Rücküberweisungen der Auslandsvietnamesen (Viet 
Kieu), die über ihre Verwandten enorme Summen in den 
Immobiliensektor pumpen. Derzeit stagniert jedoch der 
Markt. Es wurde zu viel in zu kurzer Zeit gebaut und zu 
teuer angeboten. 

Die traditionell mit Abstand beliebteste Gebäudetypologie 
ist ein Reihenhaustyp, der üblicherweise mit drei bis fünf 
Stockwerken auf einer Grundstücksparzelle in Form eines 
länglichen Rechtecks errichtet wird. Dabei weist die schmale 
Seite oft nur drei bis fünf Meter Breite zur Straße auf, die 
Ausstreckung nach hinten kann hingegen 15 bis 25 Meter 
betragen. Es leben in der Regel zwei bis drei Generationen 
einer Familie in einem solchen Haus. Oft befindet sich ein 
von der Familie betriebenes Einzelhandelsgeschäft im 
Erdgeschoss. 

In den letzten Jahren haben zudem bei den rasch 
anwachsenden städtischen Mittelschichten Eigentums-
wohnungen in Hochhausanlagen enorm an Beliebtheit 
gewonnen. Vorteile sind Sicherheitsaspekte, da die An-
lagen bewacht werden und integrierte Einkaufs- und Frei-
zeitmöglichkeiten. Zudem bläst in den höheren Etagen oft 
eine vergleichsweise frische Brise.

Am obersten Ende der Wohnskala befinden sich ohne 
Zweifel die Villen. Als stilistisches Vorbild dienen hier die 
Gebäude der ehemaligen französischen Kolonialherren. 
Wohnflächen von über 500 Quadratmetern sind üblich. 
Hier wird demonstrativ der erworbene Wohlstand zur 
Schau gestellt und der Protz kennt oft keine Grenzen.

Am unteren Ende befinden sich die entlang der zahlreichen 
Kanäle errichteten Marginalsiedlungen, von denen im 
Zuge von Infrastrukturprojekten etliche in den letzten 
Jahren abgerissen wurden. Ebenfalls prekär sind die 
Wohnbedingungen in den sogenannten Boarding-Houses, 
in denen vornehmlich Arbeitsmigranten unterkommen. 
Darunter wird in der Regel ein Komplex aus mehreren 
Mieteinheiten verstanden, die aus jeweils einem Raum 
bestehen. Es gibt in unmittelbarer Nähe zu größeren 
Industriezonen riesige Anlagen. Gewöhnlich teilen sich 
zwei bis fünf Migranten eine solche Ein-Raum-Einheit.

Kurzum: Das Spektrum des Wohnens in der Megastadt ist 
so vielfältig wie das ihrer Bewohner.

Michael Waibel

Home ownership is highly valued in Vietnamese society. 
This is one of the reasons why the price of land in relation 
to local income is one of the highest in the world. Renting 
property is reserved only for those who cannot afford 
to buy their own residential housing, namely for labour 
migrants who are not allowed to purchase a property title 
due to their legal status or for people only temporarily 
living in the city. High prices are further fuelled by 
remittances of the Foreign Vietnamese (Viet Kieu), who 
channel enormous amounts of money into the real estate 
sector, generally through relatives. Presently, however, 
the market is rather stagnant. Too much has been built too 
rapidly and put on the market for too high a price.

By far, the most popular type of housing is the row house, 
usually erected on a four-sided plot of land with three to 
five storeys. The narrower edge is oriented towards the 
street and often measures only three to five metres. In 
contrast, the length towards the back of the plot can extend 
up to 15-20 metres. Generally, two to three generations of 
a family live in these structures. In many cases, the family 
operates a retail shop on the ground floor.

In recent years, high-rise condominiums have gained 
popularity among the rapidly emerging urban middle class 
population. The reasons for this include security as well 
as the presence of shopping and leisure spaces within the 
guarded compounds. Apart from that, the higher floors 
benefit from fresh breezes.

At the higher end of the residential housing spectrum are 
detached villas. Their architectural role models are former 
French colonial buildings. Residential living spaces of more 
than 500 square metres are the norm for villas. They also 
often serve to highlight newly acquired affluence, the 
demonstration of which, in many cases, knows no limits.

At the lower end, on the other hand, one finds marginal 
settlements along the many canals. Many have been 
demolished in the course of development of large 
infrastructure projects in recent years. Less known, but 
equally precarious, are the living conditions of labour 
migrants in so-called boarding houses. These are small 
one-room rental units shared by several people within row 
houses. Usually two to five migrants will save costs by 
sharing one room. There are many sprawling complexes of 
boarding houses mostly near industrial zones. 

The range of housing in the mega city is ultimately as 
diverse as its citizens.

Michael Waibel
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1.  Khu nhà ở cao cấp, Diamond Island, Quận 2 
 Luxuswohnanlage Diamond Island, Distrikt 2

 High end housing estate “Diamond Island,” District 2

 © Clément Musil 2013
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1.  Biệt thự, Quận 7  
 Villa, Distrikt 7

 Villa, District 7

 © Michael Waibel 2011

2.  Biệt thự, Sunrise City, Quận 7 
 Villa, Sunrise City, Distrikt 7

 Villa, Sunrise City, District 7

 © Michael Waibel 2011

3.  Biệt thự, Sunrise City, Quận 9
 Villa, Distrikt 9

 Villa, District 9

 © Michael Waibel 2011  

4.  Biệt thự, Phường An Phú, Quận 2
 Villa, Stadtbezirk An Phu, Distrikt 2

 Villa, An Phu Ward, District 2

 © Michael Waibel 2010

5.  Biệt thự, Quận 7 
 Villa, Distrikt 7

 Villa, District 7

 © Michael Waibel 2011

6.  Biệt thự ở An Phú - An Khánh, Quận 2 
 Villa in An Khanh - An Phu, Distrikt 2

 Villa in An Khanh - An Phu Ward, District 2

 © Michael Waibel 2010

7.  Biệt thự tại An Phú, Quận 2
 Villa, Stadtbezirk An Phu, Distrikt 2

 Villa, An Phu Ward, District 2

 © Michael Waibel 2010

8.  Biệt thự, Quận 2
 Villa, Distrikt 2

 Villa, District 2

 © Michael Waibel 2011

9.  Nhà đang xây dựng, An Phú, Quận 2 
 Haus im Bau, Stadtbezirk An Phu, Distrikt 2

 House under construction, An Phu Ward, District 2

 © Michael Waibel 2010

10.  Biệt thự ở An Phú, Quận 2
 Villa, Stadtbezirk An Phu, Distrikt 2

 Villa, An Phu Ward, District 2

 © Michael Waibel 2010
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1.  Biệt thự đang xây dựng trong khu Biệt thự cao 
cấp “Goldora Villa”, Quận 9  

 Villa im Bau in der bewachten Wohnanlage 
 “Goldora Villa”, Distrikt 9

 Villa under Construction within the Gated  
Compound “Goldora Villa”, District 9

 © Michael Waibel 2011

2.  Biệt thự, Quận 9 
 Villa, Distrikt 9

 Villa, District 9

 © Michael Waibel 2011 

3.  Khu Nhà ở Cao cấp dọc theo đại lộ Phạm Văn 
Đồng, Quận Thủ Đức 

 Neues Luxushaus entlang der Pham Van Dong- 
Schnellstraße, Thu Duc-Distrikt

 New luxury housing along Pham Van Dong High-
way, Thu Duc District

 © Michael Waibel 2013 
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1.  Biệt thự, Quận 2 
 Villa, Distrikt 2

 Villa, District 2

 © Michael Waibel 2013

2.  Cổng chào Khu Biệt thự Cao cấp Goldora 
Villa, Quận 9 

 Eingangsbereich der bewachten  
Wohnanlage “Goldora Villa”, Distrikt 9

 Entrance gate of gated community 
 “Goldora Villa,” District 9

 © Michael Waibel 2011 

3.  Cổng Biệt thự trang trí lộng lẫy ở Quận 2
 Reich verziertes Eingangstor einer Villa, 

Distrikt 2

 Ornately decorated gate of Villa in  

District 2

 © Michael Waibel 2013
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1.  Nhà phố mới ở An Phú - An Khánh, Quận 2
 Neue Reihenhäuser in An Khanh - Stadtbezirk An Phu, 

Distrikt 2

 New row houses in An Khanh - An Phu Ward, An Phu, 
District 2

 © Michael Waibel 2010

2.  Nhà phố mới ở tỉnh Bình Dương  
 Neue Reihenhäuser in der Binh Duong-Provinz

 New row houses in Binh Duong Province

 © Michael Waibel 2008

1.

2.
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1. Góc nhìn một bên của hai nhà phố, An Phú, Quận 2
 Seitenansicht zweier Reihenhäuser, An Phu, Distrikt 2 

Side view of two town houses, An Phu, District 2

 © Michael Waibel 2010

2. Chung cư cao tầng, Quận 7  
 Hochhauswohnanlagen, Distrikt 7

 Residential towers, District 7

 © Michael Waibel 2011

3. Nhà cao tầng đang xây dựng, Quận 7
 Hochhauswohnanlage im Bau, Distrikt 7

 Residential towers under construction, District 7

 © Henning Hilbert 2011

4.  Nhà phố và Chùa, An Phú, Quận 2
 Reihenhaus und Pagode, Stadtbezirk An Phu, Distrikt 2 

Town house and pagoda, An Phu Ward, District 2

 © Michael Waibel 2010

5.  Góc nhìn một bên của một nhà phố, An Phú, Quận 2
 Seitenansicht eines Reihenhauses, An Phu, Distrikt 2 

Side view of a town house, An Phu, District 2

 © Michael Waibel 2010

4. 5.

3.



86. chương / chapter 3 Wohnen in der Megastadt / Housing in the mega city 87Nơi ở Trong Đại Đô Thị

©  all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editors 

1.  Khu biệt thự đang thi công, Quận 2
 Villensiedlung im Bau, Distrikt 2

 Villa compound under construction, 
District 2

 © Henning Hilbert 2013

2.  Biệt thự đang thi công, Quận 2 
 Villa im Rohbau, Distrikt 2

 Villa under construction, District 2

 © Henning Hilbert 2013

3.  Căn nhà ở góc đường đang thi công và nhà tạm 
của thợ xây dựng, Quận 2 

 Eckhaus in Bau und Bauarbeiterhütte, Distrikt 2

 Corner house under construction and hut of 
construction workers, District 2

 © Henning Hilbert 2013

4.  Vườn ươm trong khu dân cư, Quận Thủ Đức 
 Gärtnerei in Wohngebiet, Thu Duc-Distrikt

 Nursery in residential area, Thu Duc District

 © Henning Hilbert 2013

1. 4.
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1.  Nhà phố mới, Quận 7
 Neue Reihenhäuser, Distrikt 7

 New row Houses, District 7

 © Michael Waibel 2010

2.  Nhà phố mới, Sunrise City, Quận 7 
 Neues Stadthaus, Sunrise City, Distrikt 7

 New town house, Sunrise City, District 7

 © Michael Waibel 2011

3.  Nhà phố mới dọc theo Đại lộ mới, Quận Bình 
Thạnh 

 Neue Reihenhäuser entlang neuer Schnellstraße, 
Binh Thanh-Distrikt

 New row houses along new highway, Binh Thanh 
District

 © Michael Waibel 2013

4.  Nhà ở mới xây dựng, Quận 7 
 Neue Wohngebäude in der Sunrise City, Distrikt 7

 New housing, Sunrise City, District 7

 © Michael Waibel 2011

5.  Nhà phố mới với hình vẽ trái tim, tỉnh Bình Dương 
 Neues Reihenhaus mit Herz-Graffiti, Binh Duong-

Provinz

 New row house with heart-shaped Grafitti, Binh 
Duong Province

 © Michael Waibel 2008

6.  Nhà phố nằm trước các Chung cư cao tầng, Quận 2 
 Stadthäuser vor Hochhäusern, Distrikt 2

 Town house in front of highrise buildings,  
District 2

 © Michael Waibel 2010

7.-9. Nhà mới xây dựng, Sunrise City, Quận 7
 Neue Wohngebäude in der Sunrise City, Distrikt 7

 New housing, Sunrise City, District 7

 © Michael Waibel 2013

10.  Nhà phố trong Khu Đô thị Mới, Quận 9 
 Gebäude in Neubaugebiet in Distrikt 9

 Building in new urban area, District 9

 © Michael Waibel 2013

10.
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1.  Cột và búa, khu vực đang xây dựng, Quận 7 
 Pfeiler und Hammer, Baustelle im Distrikt 7

 Pillar and hammer, construction site in 
District 7

 © Michael Waibel 2010

2.  Nhà siêu nhỏ đang xây dựng dọc đại lộ, 
Quận Bình Thạnh 

 Schmales Haus entlang einer Schnellstraße 
im Bau, Binh Thanh-Distrikt

 Tiny house along a highway under 
construction, Binh Thanh District

 © Henning Hilbert 2013

3.  Nhân viên bảo vệ ở khu vực xây dựng, An 
Phú, Quận 2

 Wachmann an Baustelle in An Phu,  
Distrikt 2

 Security guard at construction site in  
An Phu Ward, District 2

 © Michael Waibel 2009

4.  Công nhân xây dựng trẻ ở Khu Crescent, 
Nam Sài  Gòn, Quận 7      

 Junger Bauarbeiter im Crescent-Distrikt, 
Saigon South, Distrikt 7

 Young construction worker in Crescent 
District, Saigon South, District 7

 © Michael Waibel 2010

5.  Mặt đứng Cao ốc Botanic, Quận Phú Nhuận  
 Fassade der Botanic Towers, Phu Nhuan-

Distrikt

 Facade of Botanic Towers, Phu Nhuan 
District

 © Henning Hilbert 2009

6.  Quán Cà phê Starbucks đầu tiên tại Việt 
Nam, Quận 1 

 Der erste Starbucks Vietnams, Distrikt 1

 Vietnam’s first Starbucks, District 1

 © Michael Waibel 2013

7.  Nhà siêu nhỏ dọc Kênh Tân Hóa, Lò Gốm, 
Quận 6 

 Schmales Haus entlang des Tan Hoa, Lo Gom-
Kanals in Distrikt 6

 Tiny house along Tan Hoa, Lo Gom Canal in 
District 6

 © Michael Waibel 2013

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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1. Quận 1 về đêm
 Blick bei Nacht auf die Skyline von 

Distrikt 1

 Night view of skyline of District 1

 © Michael Waibel 2012

2.  Cảnh về đêm của Khu Chung cư Cao tầng 
Sài Gòn Pearl từ Cầu Thủ Thiêm 

 Blick bei Nacht auf die Saigon Pearl 
Hochhaustürme von der Thu Thiem-
Brücke

 Night view of the Saigon Pearl Residential 

Towers from Thu Thiem Bridge

 © Michael Waibel 2011

3. Khu dân cư Crescent - Góc nhìn từ cầu 
Ánh Sao, Quận 7

 Blick auf die Starlight Brücke des 
Crescent-Distrikts, Distrikt 7

 Crescent District - View of Starlight 
Bridge, District 7

 © Michael Waibel 2012

4.  Crescent Walk, lối đi dạo dài 700 mét 
dọc theo bờ sông, Quận 7  

 Der Crescent Walk, eine 700 Meter lange 
Promenade entlang der Waterfront des 
Crescent-Distrikt, Distrikt 7

 Crescent Walk, the 700-metre long 
promenade along the waterfront of 
Crescent District, District 7

 © Michael Waibel 2012

3. 4.
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1.  Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 
Quận 5

 Universität für Medizin und Pharmazie, 
Distrikt 5

 Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy 
University, District 5

 © Michael Waibel 2010

2.  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Quận 5
 Tropenkrankenhaus, Distrikt 5

 Hospital for Tropical Diseases, District 5

 © Michael Waibel 2010

3.  Tòa nhà President Place
 President Place-Gebäude (2012 erbaut), 

Distrikt 1

 President Place Building (erected 2012), 
District 1

 © Michael Waibel 2013

4.  Trường Quốc tế Việt Úc (2009) 
 Vietnamesisch-Australische Internationale 

Schule (2009)

 Vietnam Australia International School 
(erected 2009)

 © Michael Waibel 2010

5.  Khách Sạn Palace, Quận 1 (xây dựng năm 
1960)

 Das Palace Hotel (1960), Distrikt 1

 Palace Hotel (1960), District 1

 © Michael Waibel 2013

6.  Mặt tiền tòa nhà Stacking Green, Quận 
2, (Kiến trúc sư: Võ Trọng Nghĩa,Daisuke 
Sanuki, Shunri Nishizawa)

 Fassade des 2011 errichteten “Stacking 
Green”-Hauses (Architekten: Vo Trong 
Nghia, Daisuke Sanuki, Shunri Nishizawa)

 Façade of the “Stacking Green” House, 
erected 2011, Architects: Vo Trong Nghia, 
Daisuke Sanuki, Shunri Nishizawa

 © Michael Waibel 2012

7.  Mái che cửa sổ, Quận 1  
 Konstruktive Fensterverschattung,  

Distrikt 1

 Constructive window shade, District 1

 © Michael Waibel 2011

8.  Mái che cửa sổ, Quận 1  
 Konstruktive Fensterverschattung,  

Distrikt 1

 Constructive window shade, District 1

 © Michael Waibel 2013

9.  Mái che cửa sổ, Quận 9
 Konstruktive Fensterverschattung,  

Distrikt 9

 Constructive window shade, District 9

 ©  Michael Waibel 2012

10. Cầu thang trong Công trình “Stacking 
Green”

 Treppenhaus des “Stacking Green”- 
Gebäudes

 Staircase of the “Stacking Green” Building

 © Michael Waibel 2012

11.  Trường Trung học Bình Dương, xây dựng 
năm 2011, (Kiến trúc sư: Võ Trọng Nghĩa, 
Shunri Nishizawa, Daisuke Sanuki) 

 Die 2011 errichtete Binh Duong-Schule 
(Architekten: Vo Trong Nghia, Shunri 
Nishizawa, Daisuke Sanuki)

 Binh Duong School, erected 2011,  
architects: Vo Trong Nghia, Shunri  
Nishizawa, Daisuke Sanuki

 ©  Michael Waibel 2012

12.  Trường học ở Bình Dương 
  Binh Duong-Schule

 Binh Duong School

 ©  Michael Waibel 2012
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 Ví dụ điển hình về Kiến trúc Nhiệt đới tại 
thành phố Hồ Chí Minh: chợ Bình Tây ở 
Khu Chợ Lớn, Quận 5

 Musterbeispiel für tropische Architektur 
in Ho Chi Minh City: Der Binh Tay-Markt 
in Cholon, Distrikt 5

 Example for tropical architecture in Ho 
Chi Minh City: Binh Tay market in Cholon, 
District 5

 © Michael Waibel 2011 / 2013
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1. 2.

1. Góc nhìn từ khu nhà ở cao cấp The Manor,  
Quận Bình Thạnh  

 Blick auf die Luxuswohnanlage 
 “The Manor”, Binh Thanh-Distrikt

 View of the luxury housing estate “The 
Manor”, Binh Thanh District

 © Michael Waibel 2010

2.  Chi tiết mặt tiền The Manor 
 Fassade von “The Manor”

 “The Manor” facade details

 © Henning Hilbert 2011 

3. Chung cư cao tầng phức hợp Cantaville và 
Estella, Quận 2    

 Die neuen Hochhauswohnanlagen Canta-
ville und Estella, Distrikt 2

 New highrise apartment complexes Canta-

ville and Estella, District 2

 © Henning Hilbert 2013

4.  Bên trong Khu Dân cư Imperia, Quận 2  
 Zentraler Innenbereich der Imperia 

Wohnanlage, Stadtbezirk An Phu, Distrikt 2

 Central courtyard, Imperia An Phu Ward, 
District 2

 © Clément Musil 2013

4. 3.
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1.  Người thợ sơn tường ở Chung cư Vista, 
Quận 2 

 Fassadenmaler am Vista Apartment- 
gebäude, Distrikt 2

 Façade painter at the Vista Apartment  
building, District 2

 © Henning Hilbert 2013

2.  Tòa nhà chung cư đang thi công, Quận 7 
Wohngebäude im Bau, Distrikt 7   

 Apartment building under construction, 
District 7

 © Henning Hilbert 2013

3.  Ngựa trong Khu đô thị mới được đưa vào 
hoạt động, Quận 7 

 Pferde in einem neu erschlossenen 
Wohngebiet im Distrikt 7

 Horses in a newly developed residential 
area in District 7

 © Henning Hilbert 2013

4.  Tổ hợp chung cư Skygarden vào thời 
điểm bắt đầu phát triển, Phú Mỹ Hưng, 
Nam Sài Gòn, Quận 7 

 Die Blocks der Skygarden-Wohnanlage in 
der ersten Entwicklungsphase, Phu My 
Hung, Saigon South, Distrikt 7

 Skygarden residential housing blocks at 
the beginning of their development, Phu 
My Hung, Saigon South, District 7

 © Michael Waibel 2005 

4. 5.
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3.  Nhà cao tầng ở Nam Sài Gòn, Quận 7  
 Hochhausgebäude in Saigon South, Distrikt 7

 Highrise buildings in Saigon South, District 7

 © Michael Waibel 2013

4.  Mặt tiền của tòa nhà trong khuôn viên Trường RMIT, Quận 7 
 Fassade eines Campusgebäudes des Royal Melbourne Institute 

of Technology (RMIT) im Distrikt 7

 Façade of a campus building of Royal Melbourne Institute of 
Technology (RMIT) in District 7

 © Michael Waibel 2013

1.  Mặt trời lặn ở dọc kênh, Nam Sài Gòn, Quận 7 
 Sonnenuntergang an einem Kanal in Saigon South, Distrikt 7

 Sunset on the canal in Saigon South, District 7 

 © Michael Waibel 2013

2.  Một gia đình trong công viên ở Nam Sài Gòn, Quận 7  
 Familie im Park an einem Kanal in Saigon South, Distrikt 7

 Family at a park along a canal in in Saigon South, District 7

 © Michael Waibel 2013

1. 2. 4.
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1.  Sự tương phản về nhà ở, Quận Bình Thạnh 
 Gegensätzliche Wohnbedingungen im Binh Thanh-Distrikt

 Housing contrasts in Binh Thanh District 

 © Henning Hilbert 2013



106. chương / chapter 3 Wohnen in der Megastadt / Housing in the mega city 107Nơi ở Trong Đại Đô Thị

©  all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editors 

1.

2. 3.

1.  Sự đa dạng của các loại nhà ở, Quận 4
 Blick auf unterschiedliche Wohnstrukturen  

im Distrikt 4

 View of diverse housing types in District 4

 © Michael Waibel 2011

2.  Sự tương phản về nhà ở, Quận 4 
 Gegensätzliche Wohnbedingungen im Distrikt 4

 Housing contrasts in District 4

 © Michael Waibel 2006

3.  Chung cư tái định cư cho người dân khu ổ chuột dọc Kênh Tân Hóa -  
Lò Gốm, Quận 6

 Gebäude für umgesiedelte Slumbewohner am Tan Hoa Lo Gom-Kanal, 
Distrikt 6

 Building for re-settled slum inhabitants along Tan Hoa Lo Gom Canal, 
District 6

 © Michael Waibel 2006
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1.  Góc nhìn từ Trung tâm Khu đô thị mới 
Phú Mỹ Hưng, Nam Sài Gòn, Quận 7

  Blick auf das neue Stadtzentrum Phu My 
Hung, Saigon South, Distrikt 7

 View of the Phu My Hung New City 
Centre, Saigon South, District 7

 © Michael Waibel 2012

2.  Khu đô thị mới sẽ xây dựng trên vùng 
đầm nước, huyện Bình Chánh 

  Neubaugebiet unter Wasser, Binh 
Chanh-Distrikt

 New urban area under water, Binh  
Chanh District

 © Michael Waibel 2010

1.

2.
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1.  Tháp nước đang xây dựng trong một khu 
dân cư mới, Huyện Bình Chánh 

 Wasserturm in einem Neubaugebiet, Binh 
Chanh-Distrikt

 Water tower under construction within a 
new residential area, Binh Chanh District

 © Michael Waibel 2010

2.-5. Công trình mới, Huyện Bình Chánh  
 Baustelle, Binh Chanh-Distrikt

 New construction, Binh Chanh District

 © Michael Waibel 2010

1.

3.

4.

5.2.

6.  Sàn nhà phố đang xây dựng, Huyện Bình Chánh  
 Geschoss eines Reihenhauses im Bau, Binh Chanh-Distrikt

 Townhouse floor under construction, Binh Chanh District

 © Michael Waibel 2010

7.  Mặt bằng xây dựng một ngôi nhà phố, Huyện Bình Chánh  
 Bauplan eines Reihenhauses, Binh Chanh-Distrikt

 Construction plan of a town house, Binh Chanh District

 © Michael Waibel 2010

8.  Công nhân xây dựng, Huyện Bình Chánh  
 Bauarbeiter, Binh Chanh-Distrikt

 Construction worker, Binh Chanh District

 © Michael Waibel 2010

8.

7.6.
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1.

1.  Nhà của tầng lớp thượng lưu dọc theo bờ sông ở Quận Bình Thạnh, nhìn từ Quận 2
 Gehobene Wohnverhältnisse entlang des Wassers im Binh Thanh-Distrikt, Blick von Distrikt 2 

 Upper-class houses along the waterfront in Binh Thanh District, view from District 2

 © Miriam König 2012
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3.  Nhà ở gần bờ Kênh Đôi khi nước lên cao
 Marginalsiedlung entlang des Doi-Kanals während Hochwasser

 Marginal houses along the Doi channel during high water

 © Miriam König 2012

4.  Trẻ em câu cá ở giữa những căn nhà sàn, Quận Bình Thạnh
 Angelnde Kinder zwischen einfachen Hütten, Binh Thanh Distrikt

 Fishing children admid simple huts, Binh Thanh District

 © Henning Hilbert 2013

5.  Gia đình nhập cư từ Đồng bằng Sông Cửu Long sống trong bối cảnh 
đô thị hóa nhanh chóng, phường Tân Phong, Quận 7 

 Migrantenfamilie aus dem Mekongdelta, die in dem von rascher 
Urbanisierung erfassten Stadtbezirk Tan Phong im Distrikt 7 lebt

 Migrant family from the Mekong Delta living in the rapidly  
urbanizing Tan Phong Ward, District 7

 © Miriam König 2012

5.

4.3.

1.  Nhà lụp xụp ở dọc Kênh Đôi, Quận 8
 Marginalsiedlung am Doi-Kanal in Distrikt 8

 Temporary houses along Doi channel in District 8

 © Miriam König 2012

2.  Lợn ở Quận 8
 Schwein, Distrikt 8

 Pig, District 8

 © Michael Waibel 2011

1. 2.



116. chương / chapter 3 Wohnen in der Megastadt / Housing in the mega city 117Nơi ở Trong Đại Đô Thị

©  all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editors 

1.  Nhà lụp xụp soi bóng xuống dòng kênh ở quận 8
 Einfache Hütten, die sich im Wasser eines Kanals 

spiegeln, Distrikt 8

 Simple huts reflected in the water along a canal, 
District 8

 © Do Phu Hung 2011

2.  Nhà ven kênh ở quận 8 
 Marginalsiedlungen entlang eines Kanals,  

Distrikt 8

 Marginal settlements along canal, District 8

 © Do Phu Hung 2011

1.

2.
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1.  Nhà ở khu vực bờ sông, Huyện Nhà Bè  
 Wohnen entlang der Küste, Nha Be-Distrikt

 Housing along the coast in Nha Be District

 © Michael Waibel 2006

2.  Cấp nước di động, Huyện Nhà Bè 
 Mobile Wasserversorgung, Nha Be-Distrikt

 Mobile water supply, Nha Be District

 © Michael Waibel 2006

2.

1.
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1.  Nhà trọ, hình thức nhà ở thường thấy đối với 
người lao động nhập cư, tỉnh Bình Dương

 Boarding House, die übliche Wohnstätte für 
Arbeitsmigranten, Binh Duong-Provinz

 Boarding house, the usual home for labor 
migrants, Binh Duong Province

 © Michael Waibel 2008

2.  Nhà trọ, tỉnh Bình Dương
 Boarding House, Binh Duong-Provinz

 Boarding house, Binh Duong Province

 © Michael Waibel 2008

3.  HÌnh ảnh căn hộ một phòng trong nhà trọ, tỉnh 
Bình Dương

 Blick ins Innere einer Einzimmerwohnung eines 
Boarding House, Binh Duong-Provinz

 View into a single unit of a boarding house, 
Binh Duong Province

 © Michael Waibel 2008

4.  Chỗ trọ gần khu vực nhà máy, tỉnh Bình Dương  
 Boarding House Siedlung in unmittel- 

barer Nähe zu Fabrikgelände, Binh  
Duong-Provinz

 Boarding house settlement in close proximity 
to factory site, Binh Duong Province

 © Michael Waibel 2007

5. Nhà trọ quy mô lớn hơn, tỉnh Bình Dương
 Größere Boarding House Siedlungs-

agglomeration, Binh Duong-Provinz

 Larger boarding house settlement 
agglomeration, Binh Duong Province

 © Michael Waibel 2008
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3.  Người lao động nhập cư, tỉnh Bình Dương 
 Arbeitsmigranten, Binh Duong-Provinz

 Labor migrants, Binh Duong Province

 © Michael Waibel 2008

4.  Nhà ở của một gia đình có nhà trọ phía sau, tỉnh Bình Dương
 Wohnhaus einer Familie mit Boarding House im hinteren 

Gebäudetrakt, Binh Duong-Provinz

 House of a family with boarding house behind, Binh Duong 
Province

 © Michael Waibel 2008

5.  Người lao động nhập cư, gần Khu Công Nghiệp Việt Hương, 
tỉnh Bình Dương

 Arbeitsmigranten, in der Nähe der Viet Huong-Industriezone, 
Binh Duong-Provinz

 Labor migrants, Binh Duong Pronvince close to Viet Huong 
Industrial Zone

 © Michael Waibel 2007

5.

4.3.

1.  Người lao động nhập cư, tỉnh Bình Dương
 Arbeitsmigranten, Binh Duong-Provinz

 Labor migrants, Binh Duong Province

 © Michael Waibel 2008

2.  Quét sơn một phòng đơn trong Nhà trọ, gần  
Khu Công Nghiệp Việt Hương, tỉnh Bình Dương

 Anstreichen einer Einzimmerwohnung eines 
Boarding House in der Nähe der Viet Huong- 
Industriezone, Binh Duong-Provinz

 Painting a single unit in a boarding house, Binh 
Duong Pronvince close to the Viet Huong Industrial 
Zone

 © Michael Waibel 2007

1. 2.
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1.-9. Phần lớn nữ lao động nhập cư, tỉnh Bình 
Dương

 Das überwiegend weibliche Gesicht der 
Arbeitsmigration, Binh Duong-Provinz

 The predominently female face of labor 
migration, Binh Duong Province

 © Michael Waibel 2007 & 2008

10.  Người nữ nhập cư làm công việc giữ trẻ, 
Quận 4

 Eine als Kindermädchen tätige Migrantin 
im Distrikt 4

 Female migrant nanny in District 4

 © Michael Waibel 2013

10.
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1.  Nông nghiệp trong đô thị ở Quận 12
 Städtische Landwirtschaft in Distrikt 12

 Urban agriculture in District 12

 © Michael Waibel 2006

2.  Ngôi nhà giản dị và đậm chất nông thôn 
trong đô thị ở Quận 12

 Einfaches Haus und städtische Land-
wirtschaft in Distrikt 12

 Simple house and urban agriculture in 
District 12

 © Michael Waibel 2006

3.  Xe bán nước mía, Quận Tân Phú
 Mobiler Verkauf von Zuckerrohr, Tan 

Phu-Distrikt

 Mobile sales of sugar cane, Tan Phu 
District

 © Michael Waibel 2006

4.  Nông nghiệp trong đô thị ở Quận 12
 Städtische Landwirtschaft in Distrikt 12

 Urban agriculture in District 12

 © Michael Waibel 2006

1. 2. 4.
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1.  Cửa tiệm làm tóc trong một ngôi nhà, phía 
Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An

 Frisörgeschäft in einem einfachen Haus, 
südlich von Ho Chi Minh City, Long An-
Provinz

 Hairdresser shop in simple house, south of 
Ho Chi Minh City, Long An Province

 © Michael Waibel 2013

2.  Quảng cáo về khu đô thị mới phía Nam 
Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An

 Hinweistafel für neues Baugebiet südlich 
von Ho Chi Minh City, Long An-Provinz

 Billboard informing about a new urban 
area south of Ho Chi Minh City, Long An 
Province

 © Michael Waibel 2013

3.  Nhà lợp mái tranh, phía Nam Thành phố 
Hồ Chí Minh, tỉnh Long An

 Strohgedecktes Haus, südlich von Ho Chi 
Minh City, Long An-Provinz

 House with thatch roof, south of Ho Chi 
Minh City, Long An Province

 © Michael Waibel 2013
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Dự án Thủ Thiêm bao gồm sự phát triển của một khu trung 
tâm thương mại mới (CBD) trên một bán đảo đối diện với 
Quận 1 vốn là trung tâm thành phố cũ thời Pháp thuộc tại 
thành phố Hồ Chí Minh. Không nghi ngờ gì, mô hình chính 
cho khu vực này là khu đô thị mới Phố Đông ở Thượng Hải. 
Mục đích của Thủ Thiêm là để giảm bớt đi áp lực phát triển 
trên thành phố cũ và thực hiện một thành phố mới hiện đại 
mang tầm thế giới và là trung tâm thương mại bát ngát đến 
tận chân trời.

Việc xây dựng một đường hầm dài 1,5 km như một phần của 
đại lộ Võ Văn Kiệt (được tài trợ bởi một khoản vay từ Ngân 
hàng Phát triển Nhật Bản) và một số cây cầu mới đang làm 
phục vụ cho việc kết nối bán đảo với các vùng xung quanh 
của thành phố. Vào tháng Giêng năm 2008, cây cầu đầu 
tiên kết nối Thủ Thiêm với Quận Bình Thạnh đã được hoàn 
thành. Sau một vài lần chậm trễ, việc xây dựng đường hầm 
dưới sông Sài Gòn đã hoàn thành vào tháng 11 năm 2011. 
Tổng số khu vực phát triển khoảng 657 ha, quy mô dân số 
tương lai sẽ khoảng 130.000 người. Tổng mức đầu tư cho 
việc xây dựng khu vực do Ban quản lý Khu đô thị Trung 
tâm mới Thủ Thiêm đề xuất đã lên đến khoảng vài trăm 
triệu đô-la Mỹ.

Tuy nhiên, tiến độ đã diễn ra khá chậm trong những năm 
đầu của dự án. Trong một thời gian dài, các hoạt động xây 
dựng tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông 
và giải tỏa các cấu trúc nhà ở hiện có. Hàng chục ngàn 
người phải di dời. Do sự chậm trễ liên quan đến việc hoàn 
thành các căn hộ mới tái định cư cho những hộ bị giải tỏa, 
nhiều người dân Thủ Thiêm đã phải sống nhiều năm trong 
cảnh bất ổn định. Điều này sẽ được mô tả rõ nét trong 
chương ngay sau đây. Một lý do khác cho sự chậm trễ là các 
cuộc tranh cãi không ngừng về việc thanh toán số tiền bồi 
thường và các vấn đề qui hoạch. Cuối cùng, qui hoạch tổng 
thể đã phải sửa đổi vì người ta nhận thấy được vấn đề quan 
trọng là, bán đảo đang bị đe dọa nghiêm trọng, không chỉ 
bởi lũ lụt - do tác động của biến đổi khí hậu.

Trong khi hầu như không có nhà ở mới được xây dựng tại 
khu qui hoạch Thủ Thiêm, các hoạt động xây dựng lại đã 
bùng nổ ở các khu vực lân cận trong nhiều năm, ví dụ như 
trong Khu đô thị mới An Khánh. Tương tự như khu vực Nam 
Sài Gòn, các công ty đang hoạt động tại đây, trong đó có 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang có mục tiêu là nhắm 
đến các tầng lớp trung lưu và thượng lưu đang giàu lên 
nhanh chóng. Việc xây dựng đại lộ Võ Văn Kiệt đã mang lại 
các liên kết giao thông tốt đến trung tâm thành phố. Hơn 
nữa có thể chắc chắn rằng các cư dân mới đều hy vọng sẽ 
được hưởng lợi ích kinh tế từ trung tâm mới của thành phố 
trong tương lai.

Michael Waibel

Bei dem Projekt Thu Thiem handelt es sich um die 
Entwicklung eines neues Central Business District (CBD) 
auf einer Halbinsel gegenüber der in Distrikt 1 gelegenen 
historischen Kolonialstadt von Ho Chi Minh City. Das Vorbild 
für die Anlage von Thu Thiem ist ohne Zweifel Pudong in 
Shanghai. Mit der Errichtung von Thu Thiem soll einerseits 
der Entwicklungsdruck auf das alte Stadtzentrum reduziert 
werden und andererseits ein modernes, einer Weltstadt 
genügendes Geschäftszentrum mit entsprechender Skyline 
realisiert werden. 

Der Bau eines 1,5 km langen Tunnels als Teil der Vo 
Van Kiet-Schnellstraße (finanziert durch einen Kredit 
der Japanischen Entwicklungsbank) und die Errichtung 
mehrerer Brücken dient der Anbindung der Halbinsel an 
die umgebende Stadt. Die erste Brücke, die Thu Thiem mit 
dem nördlich angrenzenden Binh Thanh Distrikt verbindet, 
wurde im Januar 2008 fertig gestellt. Die Errichtung 
des Tunnels unter dem Saigon-Fluss ist nach längeren 
Verzögerungen im November 2011 abgeschlossen worden. 
Die projektierte Gesamtfläche umfasst 657 ha, und die 
zukünftige Einwohnerzahl soll ca. 130.000 betragen. 
Das Investitionsvolumen der mit der Implementierung 
beauftragten Sonderbehörde Thu Thiem New Urban Center 
Management Authority beträgt mehrere hundert Mio. US-$.

Allerdings verlief der Entwicklungsfortschritt in den ersten 
Jahren überaus schleppend. Lange beschränkten sich die 
Bautätigkeiten im projektierten Areal im Wesentlichen 
auf die Errichtung von Verkehrsinfrastruktur und den 
Abriss der existierenden Siedlungsstrukturen. Mehrere 
zehntausend Menschen mussten umgesiedelt werden. Durch 
Verzögerungen bei der Fertigstellung von Ersatzwohnungen 
mussten viele Bewohner von Thu Thiem jahrelang in einer 
Trümmerlandschaft leben. Dies lag aber auch an den sich 
lange hinziehenden Auseinandersetzungen über die Höhe 
von Kompensationszahlungen und an Planungsproblemen. 
Schließlich wurden auch mehrfache Modifizierungen des 
Masterplans notwendig, weil man erkannt hatte, dass der 
Halbinsel nicht zuletzt durch die Folgen des Klimawandels 
eine erhebliche Überschwemmungsgefahr droht. 

Während auf dem Planungsareal von Thu Thiem selbst 
fast noch keine neue Wohnbebauung errichtet worden 
ist, boomen seit Jahren die Wohnungsbauaktivitäten in 
den angrenzenden Gebieten wie An Khanh. Ähnlich wie in 
Saigon South haben die vor Ort tätigen Developer, unter 
ihnen viele vietnamesische Unternehmen, vor allem die 
Mittel- und Oberschichten als Zielgruppe. Die Errichtung 
der Vo Van Kiet-Schnellstraße hat diesem Areal eine 
exzellente Verkehrsanbindung an die Innenstadt gebracht. 
Zudem ist davon auszugehen, dass sich die Zugezogenen 
positive wirtschaftliche Effekte durch den neuen CBD 
erhoffen. 

Michael Waibel

The Thu Thiem project encompasses the development 
of a new Central Business District (CBD) on a peninsula 
opposite the colonial city in District 1 of Ho Chi Minh City. 
It undoubtedly took the newly developed Pudong urban 
area of Shanghai as its model. The aim of Thu Thiem is to 
remove development pressure from the old city and build 
a new modern world-class city and business centre with a 
renowned skyline.

The construction of a 1,5 km long tunnel, as part of the Vo 
Van Kiet highway (funded by a loan from the Japanese 
Development Bank), and the erection of several bridges 
serves to connect the peninsula to the surrounding parts of 
the city. In January 2008, the first bridge connecting Thu 
Thiem with the Binh Thanh District was completed. After 
some delays, the tunnel construction below Saigon River 
was finished in November 2011. The total development 
area is about 657 ha and the future population size is 
expected to reach 130,000 people. The Thu Thiem New 
Urban Center Management Authority is a special-purpose 
association tasked with managing several hundred million 
US dollars to develop the new Central Business District.

However, progress was quite slow during the first years 
of development. For a long time, construction activities 
focussed on building  traffic infrastructure and demolishing 
existing settlement structures. Several tens of thousands of 
people had to be relocated. Due to delays in the completion 
of new apartments to replace those demolished, many 
inhabitants of Thu Thiem had to live amidst the rubble for 
many years. This phenomenon is well illustrated in this 
chapter. Another reason for delays were endless conflicts 
regarding the amount of compensation payments and other 
general planning problems. Finally, the master plan had to 
modified because it was discovered that the peninsula is 
seriously susceptible to flooding, especially considering 
the impact of global climate change.

Whereas there is almost no new residential construction 
at the planning site of Thu Thiem, construction activities 
have been booming in neighbouring areas for many years, 
such as in An Khanh’s new urban area. As in the case 
of Saigon South, the developer companies - with many 
Vietnamese enterprises among them - try to appeal to the 
rapidly emerging middle and upper classes. The erection 
of the Vo Van Kiet highway has provided these sites with 
an excellent traffic link to the city centre. New residents 
stand to benefit economically from the future CBD.

Michael Waibel

THỦ THIÊM:  
GIẢI TỎA & TẦM NHÌN 
THU THIEM:
ABRISS UND VISION
THU THIEM: 
DEMOLITION & VISION
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1.  Đường chân trời Quận 1, góc nhìn từ Thủ Thiêm  
 Die Skyline von Distrikt 1, Blick von Thu Thiem

 The skyline of District 1, view from Thu Thiem

 © Michael Waibel 2012

2.  Góc nhìn từ Tháp Tài chính Bitexco thẳng về phía khu vực 
sẽ là Trung tâm Thương mại mới Thủ Thiêm

 Blick vom Bitexco Financial Tower auf das Areal des 
geplanten neuen Geschäftszentrums Thu Thiem

 View from Bitexco Financial Tower towards the planned 

new Central Business District Thu Thiem

 © Michael Waibel 2011

1.
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4. 5.

1.  Đại lộ Thủ Thiêm đang xây dựng
 Thu Thiem Schnellstraße im Bau

 Thu Thiem highway under construction

 © Dana Kersten 2010

2.  Đại lộ Thủ Thiêm đang xây dựng
 Thu Thiem Schnellstraße im Bau

 Thu Thiem highway under construction

 © Michael Waibel 2010

3.  Trạm thu phí hầm Thủ Thiêm
 Zahlstation für Thu Thiem Tunnel

 Toll station Thu Thiem tunnel

 © Michael Waibel 2011

4.  Tầm nhìn cho Thủ Thiêm
 Vision für Thu Thiem

 Vision for Thu Thiem

 © Michael Waibel 2011

5.  Dự án cảnh quan, không gian mở ở Thủ Thiêm
 đối diện với Quận 1
 Verschönerungsmaßnahme: Öffentlicher Platz 

im Bau, Thu Thiem, gegenüber der Skyline von 
Distrikt 1

 Beautification project, public space in Thu Thiem 
opposite Skyline of District 1

 © Michael Waibel 2012
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1.  Cổng vào khu phố, Thủ Thiêm
 Tor eines Gemeindehauses

 Gate of community house

 © Petra Wiesbrock 2013

2.  Phần còn lại của nhà bị giải tỏa, Thủ 
Thiêm

 Überreste eines Abrisshauses

 Remains of a demolished house

 © Petra Wiesbrock 2013

3.  Tận dụng không gian đã giải tỏa, Thủ 
Thiêm

 Nutzbarmachen von Baulücken

 Making use of demolition gaps

 © Petra Wiesbrock 2013

4. Xe mì gõ và cây phơi đồ, Thủ Thiêm
 Mobile Verkäufsstände und Wäsche, Thu 

Thiem

 Mobile stalls and laundry, Thu Thiem

 © Dana Kersten 2010

5.  Quần áo phơi giữa đống gạch vụn, Thủ 
Thiêm

 Wäschetrocknen auf Schutt

 Clothes hung to dry amidst rubble

 © Jacob Weger 2012

6.  Nền đất của một căn nhà bị giải tỏa, Thủ 
Thiêm

 Überwuchterter Fußboden eines  
abgerissenen Hauses, Thu Thiem

 Over-grown floor of a demolished house, 
Thu Thiem

 © Michael Waibel 2012 

7.  Người công nhân xây dựng trẻ tuổi, Thủ 
Thiêm

 Junge Bauarbeiter, Thu Thiem

 Young construction workers, Thu Thiem

 © Michael Waibel 2012

8.  Người phụ nữ đang cười, Thủ Thiêm
 Lachende Frau, Thu Thiem

 Laughing woman, Thu Thiem

 © Michael Waibel 2007

9.  Căn nhà cuối cùng còn sót lại, Thủ Thiêm  
 Letztes Haus, Thu Thiem

 Last remaining house, Thu Thiem

 © Henning Hilbert 2011

10.  Bản đồ trên một bức tường của căn nhà 
bị giải tỏa, Thủ Thiêm

 Karten an der Wand eines abgerissenen 
Hauses, Thu Thiem

 Maps on a wall of a demolished house, 
Thu Thiem

 © Henning Hilbert 2010

10.
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3.  HÌnh vẽ trên tường của một ngôi nhà đã bị giải tỏa một phần, 
Thủ Thiêm

 Graffiti an Wand eines teilweise abgerissenen Hauses, Thu 
Thiem

 Graffiti on wall of partially demolished house, Thu Thiem

 © Jacob Weger 2012

4.  Lấy lại thép từ ngôi nhà đã giải tỏa, Thủ Thiêm   
 Ausbau von Metallrohren eines abgerissenen Hauses, Thu Thiem

 Extracting Metal from demolished house, Thu Thiem

 © Jacob Weger 2013

5.  Ghế bành, Khu vực giải tỏa ở Thủ Thiêm 
 Sessel, Abrissreal Thu Thiem

 Armchair, Thu Thiem Demolition Site

 © Michael Waibel 2012

5.

4.3.

1.  Người đàn ông đang hút thuốc, Thủ Thiêm
 Rauchender Mann, Thu Thiem

 Smoking man, Thu Thiem

 © Michael Waibel 2012

2.  Xe hàng rong, Thủ Thiêm
 Mobiler Verkaufsstand, Thu Thiem

 Mobile Stall, Thu Thiem

 © Michael Waibel 2012

1.

2.
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1.  Quán ăn đường phố trong khu giải tỏa ở Bán đảo Thủ Thiêm
 Kleines Restaurant im Abrissrareal der Flusshalbinsel Thu 

Thiem

 Small restaurant in the demolition site of Thu Thiem peninsula 

© Michael Waibel 2012

2.  Người bán hàng rong trong khu giải tỏa ở Thủ Thiêm
 Straßenverkäufer im Abrissgebiet Thu Thiem

 Street hawker in the demolition area of Thu Thiem

 © Henning Hilbert 2010

1.
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5.  Tường nhà, Thủ Thiêm, Quận 2
 Hauswand, Thu Thiem, Distrikt 2

 House wall, Thu Thiem, District 2

 © Henning Hilbert 2009

6.  Tường nhà, Thủ Thiêm, Quận 2
 Hauswand, Thu Thiem, Distrikt 2

 House wall, Thu Thiem, District 2

 © Clément Musil 2012

7.  Góc nhìn từ Bán đảo Thủ Thiêm về phía Quận 1
 Blick von der Flusshalbinsel Thu Thiem in Richtung Distrikt 1

 View of District 1 from Thu Thiem River Peninsula 

 © Henning Hilbert 2010

5.

1.  Mực nước sông Sài Gòn dâng cao, Thủ 
Thiêm, Quận 2

 Hoher Wasserstand des Saigon-Flusses, 
Thu Thiem, Distrikt 2

 High water level of Saigon River, Thu 
Thiem, District 2

 © Michael Waibel 2012

2.  Cậu bé, Thủ Thiêm, Quận 2
 Junge, Thu Thiem, Distrikt 2

 Boy, Thu Thiem, District 2

 © Michael Waibel 2012

1.

5.2.

3.

4.

6.

3.  Người đàn ông đang mỉm cười, Thủ 
Thiêm

 Lächelnder Mann, Thu Thiem

 Smiling men, Thu Thiem

 © Michael Waibel 2012

4.  Bàn nhậu vui vẻ, Thủ Thiêm
 Fröhliche Runde, Thu Thiem

 Cheerful round, Thu Thiem

 © Michael Waibel 2012
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Trước khi lang thang trên phố, tham quan di tích hay khám 
phá các cửa hàng, với một thành phố chưa biết đến, trước 
hết người ta thường phải tìm hiểu thông qua bản đồ. Bản 
đồ du lịch của thành phố Hồ Chí Minh thể hiện rất nhiều 
khoảng trống ngoài các đường giao thông chính và quốc lộ. 
Chính điều này đã không phản ánh đúng tầm quan trọng 
của một thế giới đô thị ẩn sau đó, thực tế lại là vô số các 
khu phố và ngõ hẻm. Cư dân của Thành phố Hồ Chí Minh 
thường dùng phép ẩn dụ để nói về những khu phố của họ 
như là mê cung, tổ kiến hay thậm chí là mạng nhện.

Mạng lưới không được qui hoạch và dày đặc này trên thực 
tế được hình thành tự phát bởi người dân thành phố trong 
suốt khoảng thời gian lịch sử không xác định. Theo ghi chép, 
tổ chức không gian hẻm cho thấy mạng lưới của những con 
đường nông thôn và các cánh đồng lúa trước đây, hệ thống 
đê đã được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Kết quả ngày 
nay là hệ thống đặc thù của một đô thị đang phát triển với 
những con hẻm rất hẹp chỉ rộng sáu hoặc thậm chí là bốn 
mét. Hằng ngày, một lưu lượng lớn xe máy di chuyển thông 
qua mạng lưới địa phương này, nơi những tiếng còi xe lẫn 
vào các cuộc trò chuyện của những gánh hàng rong, tiếng 
cười của trẻ em và sự mua bán nhộn nhịp trên đường phố.

Những khu phố hẻm nuôi dưỡng một nền văn hóa đô thị 
đầy sức sống và tạo nên những nơi chốn công cộng sôi động 
và nhiều màu sắc nhất trong thành phố. Trong thế giới thu 
nhỏ đầy hấp dẫn này, các nút giao thông là những điểm có 
nhiều cơ hội để đầu tư nhất và mỗi chỗ trống là vị trí có thể 
được tự do sử dụng cho buôn bán hoặc hoạt động tập thể 
trong khu phố. Một người đi bộ xuyên qua các con hẻm và 
khu phố ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cảm nhận được nhịp 
đập của cuộc sống nơi đây và tận hưởng một không gian 
năng động, thay đổi trong suốt cả ngày. Không gian nhỏ, 
cùng với tình làng nghĩa xóm trong khu phố, góp phần tạo 
cho nhiều người dân nơi đây cảm giác gắn bó với khu hẻm 
nơi họ sinh sống. Vào các dịp lễ hội tôn giáo và mừng Năm 
mới chính là khoảnh khắc đặc biệt để thấy và hiểu được 
các phong tục, tập quán và văn hóa của người dân ở đây.

Tuy nhiên, việc hiện đại hóa nhanh chóng của các đô thị 
mang lại những thách thức mới cho các khu dân cư. Nhà ở 
tại địa phương hiện nay phải đối mặt với sự gia tăng về lưu 
lượng giao thông và các hình thức kiến trúc mới như nhà 
cao tầng, đang dần lấn sang các dạng nhà ống hẹp. Chính 
quyền thành phố cũng đã lên kế hoạch cho các dự án mở 
rộng. Hiện nay, các con hẻm tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn 
đang đứng giữa cái hiện đại hóa và truyền thống.

Marie Gibert

Bevor man ihre Straßen durchwandert und ihre Seh-
enswürdigkeiten besucht, begegnet man einer unbekannt-
en Stadt normalerweise über einen Stadtplan. Allerdings 
weisen die offiziellen Touristenpläne von Ho Chi Minh City 
zwischen den großen Straßen großflächige weiße Areale 
aus. Damit wird die Existenz einer versteckten Welt ignor-
iert, die aus unzähligen Nachbarschaften und kleinen Gas-
sen (hẻm) besteht. Die Leute, die dort leben, benutzen oft 
kreative Metaphern, wenn sie von diesen Gassenvierteln 
sprechen und bezeichnen sie beispielsweise als Labyrinth, 
Ameisenhaufen oder sogar als Spinnennetz.

Dieses planlose und außergewöhnlich dichte Netzwerk ent-
stand schrittweise vor allem aus praktischen Erwägungen 
seiner Einwohner. So orientiert sich die räumliche Struktur 
dieser Viertel noch immer an einem über Jahrzehnte ge-
wachsenen ursprünglichen Netzwerk von Feldwegen und 
Feldern. Was heute daraus geworden ist, ist das einzigar-
tige Phänomen einer wachsenden Megastadt, die zu einem 
beträchtlichen Teil aus sechs oder gar nur vier Meter bre-
iten  Gassen besteht. Eine große Zahl von Mopeds nutzt 
dieses traditionelle Netzwerk täglich, wobei sich das Dröh-
nen der Hupen mit den Stimmen der Verkäuferinnen, dem 
Lachen von Kindern und der Geschäftigkeit der Straßen-
märkte vermischt.

Diese Gassenviertel beheimaten eine lebendige städtische 
Kultur und bilden die belebtesten und farbenfrohesten 
öffentlichen Plätze der Stadt. In diesem faszinierenden 
Mikrokosmos bieten insbesondere Kreuzungen die strat-
egisch interessantesten Chancen für Geschäfte,  und jede 
freie Stelle ist ein möglicher Standort für Handel oder nach- 
barschaftliches Miteinander. Wer sich durch die Gassen-
viertel bewegt, kann unmittelbar den Puls des Lebens er-
fahren und in die dynamische Atmosphäre eintauchen, die 
sich zu verschiedenen Tageszeiten deutlich verändert. Die 
schattige Umgebung gepaart mit nachbarschaftlicher Sol-
idarität trägt zu der starken Bindung bei, die die meisten 
Einwohner ihrer Heimatgasse entgegenbringen. Religiöse 
Feste oder die Neujahrsfeiern sind Momente, in denen 
die alltägliche Kultur dieser Viertel besonderes intensiv 
wahrgenommen werden kann.

Allerdings bringt die schnelle Modernisierung der Mega-
stadt auch neue Herausforderungen für die Gassenviertel 
mit sich. Private Nutzung konkurriert mit ständig zuneh-
mendem Verkehr und neuen architektonischen Formen 
wie Hochhäusern, die immer weiter in das Wirrwarr der 
schmalen Gassenhäuser hineindrängen. Die Stadtverwal-
tung hat etwa bereits konkrete Pläne wann welche Gasse 
verbreitert werden soll. Somit befinden sich die Gassen 
heutzutage am Scheidepunkt zwischen Modernisierung 
und Tradition.

Marie Gibert

Before wandering its streets, visiting its monuments or 
discovering its shops, an unknown city is often first en-
countered through a map. The official tourist map of Ho 
Chi Minh City shows many empty spaces apart from the 
main traffic arteria and boulevards. This representation 
belies the importance of a hidden urban world, which is 
actually made of countless neighborhoods and alleyways 
(hẻm). Ho Chi Minh City’s urban dwellers often use creative 
metaphors to speak of these neighborhoods, referring to 
them as labyrinths, anthills or even spider-webs.

This unplanned and exceptionally dense network was 
mainly borne of pragmatic actions by city dwellers during 
uncertain historical times. Like a palimpsest, the alleys’ 
spatial organization reveals an ancient network of rural 
paths and paddy fields, embankment systems that struc-
tured the territory many decades ago. The result today is 
the unique organization of a growing metropolis with very 
narrow alleys as little as six or even four meters wide. 
Large numbers of motorbikes travel through this vernac-
ular network everyday, where the drones of klaxons mix  
with the chatter of vendors, the laughter of children and 
the bustle of street markets.

The neighborhoods of alleyways foster a vivid urban cul-
ture and constitute the most vibrant and colorful public 
places in the city. In this fascinating microcosm, intersec-
tions are the most strategic opportunities for investment 
and every blank wall is a possible location to be freely 
used for trade or for a neighborhood gathering. Walking 
through the alleys and neighborhoods of Ho Chi Minh al-
lows one to take the pulse of city life and to enjoy a dy-
namic atmosphere as it changes throughout the day. Their 
leafy environments, together with neighborhoods solidar-
ity, contribute to the strong attachment many dwellers 
feel toward their alley of residence. Religious festivals 
and New Year celebrations are special moments where the 
popular culture of these neighbourhoods can be observed.

However, the rapid modernization of the metropolis brings 
new challenges to these neighbourhoods. Local property 
uses compete with increasing traffic and new architectural 
forms, such as high-rise buildings, are encroaching upon 
narrow tube houses. City authorities are already schedul-
ing enlargement projects. Today, Ho Chi Minh City alleys 
are at a crossroad between modernization and tradition.

Marie Gibert

LÀNG TRONG ĐẠI ĐÔ THỊ
DAS DORF IN DER 
MEGASTADT 
THE VILLAGE IN THE  
MEGA CITY
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1.  Một con hẻm ở Quận 5
 Gasse im Distrikt 5

 An alley in District 5

 © Michael Waibel 2013

2.  Một con hẻm ở Quận Bình Thạnh
 Gasse im Binh Thanh-Distrikt

 An alley in Binh Thanh District

 © Marie Gibert 2010

3.  Một con hẻm ở Quận 5 
 Gasse im Distrikt 5

 An alley in District 5

 © Michael Waibel 2013

3. 2.

1.
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1.  Bàn thờ trên đường, Quận Bình Thạnh
 Straßenaltar im Binh Thanh-Distrikt

 Street altar in Binh Thanh District 

 © Marie Gibert 2011

2.  Không gian công cộng nhỏ ở Quận 3
 Kleiner öffentlicher Platz im Distrikt 3

 Small public place in District 3

 © Marie Gibert 210

3.  Bán nước trước nhà văn hóa khu phố ở 
Quận Bình Thạnh

 Verkauf von Getränken vor einem Nachbar-
schaftskulturhaus im Binh Thanh-Distrikt

 A drink seller in front of a neighborhood 
cultural house in Binh Thanh District 

 © Marie Gibert 2010

4.  Quán cà phê trong hẻm ở Quận Bình Thạnh
 Ein Gassencafé im Binh Thanh-Distrikt

 An alley café in Binh Thanh District

 © Marie Gibert 2010

5.  Vui chơi trong hẻm, Quận Bình Thạnh
 Freizeitvergnügen in einer Gasse des Binh 

Thanh-Distrikts

 Playtime, alley, Binh Thanh District

 © Marie Gibert 2011

6.  Quán cà phê dọc bờ kênh ở Quận 6 
 Ein Café entlang eines Kanals im Distrikt 6

 A café along the canal in District 6

 © Marie Gibert 2008

7.  Chợ trong hẻm, Quận Phú Nhuận
 Markt in Gasse im Phu Nhuan-Distrikt

 Market in an alley, Phu Nhuan District 

 © Marie Gibert 2008

8.  Miếu nhỏ ở Quận 8 
 Kleiner Tempel im Distrikt 8

 Small temple in District 8

 © Do Phu Hung 2009

9.  Phụ nữ và trẻ em trong hẻm, Quận Bình 
Tân

 Frauen und Kinder in Gasse im Binh 
Tan-Distrikt

 Women and children, alley, Binh Tan  
District

 © Marie Gibert 2013

10. Gà chọi nuôi trong một con hẻm ở Quận 
Bình Thạnh

 Kampfhähne, Gassenviertel, Binh Thanh- 
Distrikt

 Gamecocks, Alley, Binh Thanh District

 © Marie Gibert 2008

10.

1. 2. 3.

4.

7.

5.

8.

6.

9.



151150. chương / chapter 5 Das Dorf in der Megastadt / The village in the mega city Làng Trong Đại Đô Thị

©  all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editors 

1.  Người bán hàng rong tên Nương và 
khách hàng, Quận 8

 Straßenverkäuferin Nuong und Kundin, 
Stadtbezirk 2, Distrikt 8

 Street vendor Nuong and customer, 
Ward 2, District 8

 © Astrid Schulz 2013

2.  Cha và con gái, Phường 2, Quận 8
 Vater und Tochter, Stadtbezirk 2,  

Distrikt 8

 Father and daughter, Ward 2, District 8 

© Astrid Schulz 2013

1.

2.

Nương, 33 tuổi đã làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh được 3 năm. Cô bán đa dạng các hàng hóa trên đường phố và gửi phần lớn số tiền cô kiếm 
được về cho gia đình của mình. Cô kiếm được khoảng 100.000 đồng mỗi ngày, so với 40.000 lúc còn ở quê mình. Nương không có dự định sẽ 
định cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô nhận thức rất rõ rằng cô sẽ không đủ khả năng sống ở đây. Trong thời gian này, cô thuê một chiếc giường 
trong một căn hộ để ở tạm.
Die 33 Jahre alte Nuong arbeitet seit drei Jahren in Ho Chi Minh City. Sie verkauft verschiedene Produkte auf der Straße und schickt das meiste 
von ihr verdiente Geld zu ihrer Familie nachhause. Sie verdient etwa 100.000 Vietnamesische Dong (ca. 5 US$) pro Tag. In ihrem Heimatort betrug 
ihr Verdienst nur 40.000. Nuong hat nicht vor, dauerhaft in Ho Chi Minh City zu bleiben. Sie ist sich bewusst, dass sie sich dies nicht leisten kann. 
Als Unterkunft hat sie eine Schlafstätte in einem Mehrbettzimmer gemietet.

The 33 years old Nuong has been working in Ho Chi Minh City for three years. She sells a variety of goods in the street and sends most of the 
money she makes to her family back home. She makes around 100.000 Vietnamese Dong a day in contrast to the 40.000 she would receive in 
her home town. Nuong is not planning to stay in Ho Chi Minh City forever. She is well aware that she cannot continue to afford living here. For 
the time being she rents a bed in shared accommodation.
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4.  Người dọn rác trong hẻm ở Quận Bình 
Thạnh

 Gasse mit Müllsammlern im Binh Thanh- 
Distrikt

 Alley with garbage collectors in Binh 
Thanh District 

 © Marie Gibert 2013

5.  Cuộc sống thường nhật trong một con 
hẻm, Quận Bình Thạnh

 Alltagsleben in einer Gasse, Binh 
Thanh-Distrikt

 Daily life in an alley, Binh Thanh District 

 ©  Henning Hilbert 2009

1.  Khu chợ phía sau một con hẻm ở Quận 
Phú Nhuận

 Versteckter Markt in einer Gasse im Phu 
Nhuan-Distrikt

 Hidden market in an alley in Phu Nhuan 
District

 © Henning Hilbert 2013

2.  Cuộc sống trong một con hẻm, Quận Bình 
Thạnh

 Gassenleben im Binh Thanh-Distrikt

 Life in an alley in Binh Thanh District

 © Henning Hilbert 2013

3.  Bán rau quả trong hẻm, Quận Bình 
Thạnh

 Gemüsehandel in einer Gasse des Binh 
Thanh-Distrikts

 Vegetable trade, alley, Binh Thanh district

 © Marie Gibert 2011

4. 5.1. 2. 3.
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1.

1.  Bàn thờ trên tường, trong hẻm ở Quận 
Phú Nhuận

 Ahnenaltar an Hauswand, Gasse im Phu 
Nhuan-Distrikt

 Ancestral altar, alley, Phu Nhuan District 

 © Marie Gibert 2008

2.  Người đàn ông đang đi trong một con hẻm 
ở Quận 1  

 Mann in einer Gasse in Distrikt 1

 Man walking in an alley in District 1

 © Kenneth Pellfolk 2012

3.  Lư hương thờ cúng đặt trên tường trong 
con hẻm ở Quận 6

 Räucherstäbchen zur Ahnenverehrung in 
einer Gasse von Distrikt 6 

 Incense sticks for the worship of ancestors 
along a wall, alley in District 6

 © Marie Gibert 2008

3. 2.
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1.  Một con hẻm có nhiều cây xanh ở Quận Bình Thạnh
 Ein Gasse mit viel Grün im Binh Thanh-Distrikt

 A green and leafy alley in Binh Thanh District

 © Marie Gibert 2010

2.  Một con hẻm sau nhà ở Quận Phú Nhuận 
 Eine Hinterhofgasse im Phu Nhuan-Distrikt

 A backyard alley in Phu Nhuan District

 © Marie Gibert 2010

3.  Một con hẻm ở Quận Phú Nhuận
 Eine Gasse im Phu Nhuan-Distrikt

 An alley in Phu Nhuan District 

 © Marie Gibert 2011

4.  Lưu trữ mứt ở một con hẻm trong “Khu phố mứt”, 
Quận 3

  Das Lagern von kandierten eingelegten Früchten 
in einer Gasse, die sich auf die Herstellung dieses 
Produktes spezialisiert hat, Distrikt 3

 Storing jam in an alley that specializes in producing 
jams, District 3

 © Marie Gibert 2011

5.  Một nghĩa trang nhỏ ở Quận Bình Thạnh
 Kleiner Friedhof inmitten des Binh Thanh-Distrikts

 Small cemetery in Binh Thanh District

 © Marie Gibert 2010

6.  Dọn cơm, con hẻm ở Quận 6
 Essenszubereitung, Gasse im Distrikt 6

 Preparing a meal, alley, District 6

 © Marie Gibert 2008

7.  Trữ các túi đựng rơm, con hẻm ở Quận 6
 Das Lagern großer Ballen von Trinkhalmen, Gasse 

im Distrikt 6

 Stocking large packages of straws, alley, District 6

 © Marie Gibert 2008

8.  Người bán hàng rong trong con hẻm ở Quận Bình 
Thạnh

 Straßenverkäuferin im Binh Thanh-Distrikt

 Street vendor in Binh Thanh District

 © Henning Hilbert 2013

9.  Người bán hàng rong trong con hẻm đang được 
nâng cấp, Quận Phú Nhuận

 Straßenverkäufer in einer Gasse, die von  
Bauarbeiten betroffen ist, Phu Nhuan-Distrikt

 Street seller in an alley under renovation, Phu 
Nhuan District 

 © Marie Gibert 2010

10.  Nướng tôm trong hẻm, Quận Bình Thạnh
 Die Zubereitung von gegrillten Shrimps in einer 

Gasse im Binh Thanh-Distrikt

 Cooking shrimp skewers in the alley, Binh Thanh 
District

 © Marie Gibert 2010

10.
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1.  Bãi rác được tạm dùng để chơi bóng, Quận 8
 Müllsammelplatz, der zeitweilig als Fußballfeld dient, Distrikt 8

 Garbage collection site temporarily serving as playground for 
soccer, District 8

 © Michael Waibel 2013

2.  Người đàn ông đang cười, TV-Café, Quận 6
 Lächelnder Mann, TV-Café, Distrikt 6

 Smiling man, TV-Café, District 6

 © Michael Waibel 2013

1. 2.
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1.  Người bán hàng rong ở Quận Phú Nhuận
 Straßenverkäufer im Phu Nhuan-Distrikt

 Street seller in Phu Nhuan District

 © Michael Waibel 2006

2.  Treo cờ vào ngày Quốc khánh trong con hẻm, Quận 3
 Beflaggung anläßlich des Nationalfeiertages, Distrikt 3

 Flags for National Day in an alley, District 3

 © Marie Gibert 2011

3.  Một con hẻm ở Quận Phú Nhuận
 Eine Gasse im Phu Nhuan-Distrikt

 An alley in Phu Nhuan District 

 © Henning Hilbert

4.  Người đàn ông đang sơn cửa trong một con hẻm, 
Quận 3 

 Lackierung einer Tür in einer Gasse im Distrikt 3

 Man spray-painting a door in an alley of District 3

 © Kenneth Pellfolk 2013

5.  Mái che trong một con hẻm, Quận Binh Tân
 Verschattungsmaßnahme in Gasse im Binh Tan- 

Distrikt

 Shading measure in an alley in Binh Tan District

 © Marie Gibert 2013

6.  Lễ cưới trong con hẻm, Quận 3 
 Hochzeitsfeier in einer Gasse im Distrikt 3

 Celebrating a wedding in the alley, District 3

 © Marie Gibert 2011

7.  Hiện đại hóa hệ thống cấp nước trong con hẻm ở 
Quận Phú Nhuận

 Die Kanalisation in einer Gasse wird modernisiert, 
Phu Nhuan-Distrikt

 Modernizing the water supply system in the alley, 
Phu Nhuan District

 © Marie Gibert 2010

8.  Phơi đồ trong một con hẻm, Quận Binh Tân
 Wäschetrocknen in schmaler Gasse im Binh Tan- 

Distrikt

 Drying laundry in a small alley, Binh Tan District 

© Marie Gibert 2013

9.  Nâng cấp hẻm, Quận Bình Thạnh
 Bauarbeiten in einer Gasse im Binh Thanh-Distrikt

 Improving the alley, Binh Thanh District

 © Marie Gibert 2010

10.  Vừa đi xe máy vừa hút thuốc trong một con hẻm 
nhỏ

 Rauchender Mopedfahrer in einer schmalen Gasse

 Smoking motorbike driver in a narrow alley

 © Henning Hilbert 2013
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1.  Người phụ nữ bán hàng trên đường về 
nhà   

 Essensverkäuferin auf dem Weg nach 
Hause

 Food lady on the way home 

 © Henning Hilbert 2011

2.  Phơi quần áo trong một con hẻm, Quận 
Bình Thạnh

 Wäschetrocknen in einer Gasse, Binh 
Thanh-Distrikt

 Laundry drying in an alley, Binh Thanh 
District

 © Henning Hilbert 2011

3.  Ăn sáng trong hẻm, Quận Bình Thạnh 
  Frühstückssuppe, Gasse, Binh Thanh- 

Distrikt

 Breakfast soup, alley, Binh Thanh District

 © Henning Hilbert 2009

4.  Hai người trên xe máy trong một con 
hẻm, Quận Bình Thạnh

 Paar auf einem Moped in einer Gasse im 
Binh Thanh-Distrikt

 Couple on a motorbike in an alley, Binh 
Thanh District

 © Henning Hilbert 2011

3. 4. 2.

1.
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1.  Phơi quần áo trên mái nhà ở Quận Bình 
Thạnh

 Wäschetrocknen auf Hausdächern im Binh 
Thanh-Distrikt

 Laundry drying on the roofs in Binh 

Thanh District

 © Henning Hilbert 2009

2.  Phơi quần áo, Quận Bình Thạnh
 Wäschetrocknen, Binh Thanh-Distrikt

 Laundry drying, Binh Thanh District 

© Henning Hilbert 2009 

3-5.  Phơi quần áo, Quận Bình Thạnh
 Wäschetrocknen im Binh Thanh-Distrikt

 Laundy drying, Binh Thanh District

 © Henning Hilbert 2008 / 2009

1. 2. 5.
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Trong chương này, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh 
đã được hỏi về cảm nhận và mối quan hệ của họ với cái 
mà họ gọi là nhà. Chúng tôi muốn có một cái nhìn sâu hơn 
ẩn sau vẻ bên ngoài và tìm hiểu về cách thức người dân sử 
dụng không gian cá nhân của họ. Kết quả là một tập hợp 
những hiểu biết thú vị về khái niệm nhà và nơi làm việc từ 
người giàu cho đến người nghèo, từ trẻ em cho đến các thế 
hệ lớn tuổi hơn và từ người nhập cư cho đến những người 
đã sống cả đời ở đây và giúp tạo nên khu phố này.

Nhiều người mô tả về thành phố là nơi chứa đựng nhiều cơ 
hội. Đặc biệt là giới trẻ theo xu hướng cuộc sống hiện đại, 
các trung tâm mua sắm mới, những quán cà phê theo phong 
cách phương Tây và nhiều lựa chọn khác nhau để giải trí 
mà họ có khả năng đáp ứng được.

Mặc dù thực tế rằng Sài Gòn không mang một vẻ đẹp cổ 
điển, hầu hết mọi người đều cảm thấy một niềm tự hào 
mạnh mẽ và vui mừng cho sự phát triển gần đây. Việt Nam 
mong muốn bắt kịp với nền kinh tế và hầu hết mọi người 
hoàn toàn ý thức rằng họ vẫn còn ở phía sau mức sống của 
phương Tây mà họ vẫn thấy trên truyền hình. Tuy nhiên, 
vẫn có sự phân cách rất rõ giữa các khu vực trong thành 
phố. Ở một số nơi cuộc sống vẫn diễn ra theo những cách 
rất truyền thống và những người ở thế hệ trước dường như 
không bao giờ tham gia vào cuộc sống của thành phố hiện 
đại.

Khi rời khỏi những con đường lớn tấp nập và ghé sang các 
khu dân cư tự phát, người ta có thể có được cảm giác của 
việc quay ngược thời gian. Lao động nhập cư vẫn còn tiếp 
tục tràn vào thành phố với hy vọng có thể cải thiện cuộc 
sống. Giấc mơ của họ rất đơn giản, lối sống của họ vẫn 
giống như ở nông thôn. Đối với những người cố gắng để tiết 
kiệm đủ tiền, tất cả những gì họ mong muốn là sở hữu một 
doanh nghiệp hoặc mua được một căn nhà. Sau đó, khi họ 
kiếm tiền nhiều hơn, họ chỉ muốn xây dựng lại, mở rộng và 
hiện đại hóa. Sau khi đạt được mục tiêu này, ước mơ của họ 
thay đổi và đó có thể là được đi du lịch nước ngoài. Nhưng 
trước khi đạt được điều đó đã phải tốn rất nhiều công sức, 
đòi hỏi cả gia đình đều phải làm việc như nhau. Và không 
còn đủ cả thời gian lẫn tiền bạc để vui chơi ở Quận 1 hay 
thậm chí là công viên.

Đối với những người cố gắng để đạt được mục tiêu của họ, 
cuộc sống trở nên đa dạng hơn. Trong khi những người lớn 
tuổi vẫn thích dành thời gian ở nhà với gia đình, lớp trẻ 
luôn sẵn sàng để phá vỡ những quan niệm truyền thống. Có 
một hướng đi mới, một cảm giác mới của tự do. Thế giới của 
họ dường như được mở ra. Đối với họ, điều rất thú vị là họ 
có thể tham gia vào lối sống mới của đô thị.

Astrid Schulz

Für dieses Kapitel wurden verschiedene Stadtbewohner 
nach ihren Eindrücken und ihrem Verhältnis zur Megastadt 
befragt. Wir waren daran interessiert,  einen sprichwörtli-
chen Blick hinter die Fassade zu werfen und herauszufin-
den, wie die Menschen ihr persönliches Umfeld gestalten. 
Das Ergebnis ist eine Zusammenstellung von faszinierenden 
Einblicken in Häuser und Arbeitsplätze von reich bis arm, 
von der jungen hin zur älteren Generation, von Migranten 
bis hin zu der alteingesessenen Bevölkerung.

Viele Menschen beschreiben die Stadt als einen Ort voller 
Möglichkeiten. Vor allem die jüngere Generation ist offen für 
moderne Lebensstile und begrüßt die Shopping Malls, Cafés 
und die vielen weiteren neuen Optionen zur Freizeitgestal-
tung – sofern sie es sich leisten kann.
 
Trotz der Tatsache, dass Saigon weit davon entfernt ist,  
im klassischen Sinn als “schön” zu gelten, sind die meisten 
Menschen stolz auf ihre Stadt und begrüßen die jüngere En-
twicklung. Vietnam ist zwar ein aufstrebendes Schwellen-
land, aber die meisten Stadtbewohner sind sich bewusst, 
dass ihr eigener Lebensstandard sich noch weit hinter dem 
westlichem befindet, den sie aus dem Fernsehen kennen. 
Allerdings gibt es hier deutliche Unterschiede zwischen den 
Distrikten. In einigen Arealen verläuft das Leben noch im-
mer in sehr traditionellen Bahnen, und die ältere Generation 
ist dort kaum am modernen Großstadtgeschehen beteiligt.

Sobald man die stark befahrenen großen Straßen verlässt, 
gelangt man in natürlich gewachsene Viertel, in denen die 
Zeit stillzustehen scheint. Wanderarbeiter aus ländlichen 
Gebieten strömen noch immer in die Stadt in der Hoff-
nung, ihr Leben zu verbessern. Ihre Träume sind einfach, 
ihr Lebensstil folgt der Lebensweise, die sie vom Land ge-
wohnt sind. Diejenigen, die es geschafft haben genug Geld 
zu sparen, investieren alles in ein eigenes Geschäft oder in 
den Kauf eines Hauses, später denken sie an Umbau, Ver-
größerung oder Modernisierung. Erst wenn diese Ziele erre-
icht sind, verändern sich ihre Träume, und es wird möglich 
ins Ausland zu reisen. Aber bis dahin ist viel Engagement 
nötig, und es wird vorausgesetzt, dass die gesamte Familie 
zusammenarbeitet. Es gibt wenig Zeit und Geld, um den Dis-
trikt 1 aufzusuchen oder Parkanlagen zu besuchen.

Für diejenigen, die es geschafft haben, ihre Ziele zu erre-
ichen, wird das Leben vielseitiger. Während die ältere Gen-
eration noch immer am liebsten ihre Zeit innerhalb ihrer 
Familie verbringt, sind die jungen Leute eher bereit, mit 
Traditionen zu brechen. Es herrscht ein neues Gefühl von 
Freiheit. Die Welt scheint sich zu öffnen. Für diese Genera-
tion ist es ungemein spannend, das neue Lebensgefühl der 
Megastadt erleben zu können.

Astrid Schulz

In this chapter, various Ho Chi Minh City residents have 
been asked to comment on their impressions and relation-
ships to the city they call home. We wanted to take a closer 
look behind the facade and explore how people use their 
personal space. The outcome is a collection of fascinating 
insights into homes and workplaces spanning rich and 
poor, younger and older generations, migrants and those 
who have lived there all their lives and helped shape the 
city.

Many people describe the city as full of opportunities. The 
younger generation especially embraces the modern life-
style, the newly created shopping malls, the Western-style 
coffee shops and various other options for entertainment 
– provided they can afford them. 

Despite the fact that Saigon is far from being beautiful in 
a classical sense, most people have a strong sense of pride 
and welcome recent development. Vietnam wishes to catch 
its economy up with those of Western countries and most 
people are quite aware that their living conditions still fall 
behind the Western standard they see on TV. There exist, 
however, clear divisions between the various districts and 
neighborhoods. In some areas, life still goes on in very tra-
ditional ways and the older generation hardly ever partic-
ipates in modern city life.

When one leaves the endless bustle of the busy main roads 
and turns into the organically developed neighborhoods, 
one feels as though they have stepped back in time. Mi-
grant workers still crowd into town in the hope of improv-
ing their lives. Their dreams are simple and their lifestyle 
is based on the one they had in the countryside. For those 
who manage to save enough money, all they desire is to 
own a business or to buy a house. After that, when they 
make even more money, they just want to rebuild, enlarge 
and modernize. After achieving their goal, their dreams 
change and it may become possible to travel abroad. But 
until then, much dedication is needed and the entire family 
must act as a unit. There is neither time nor money to en-
joy the amenities of District 1 or to visit the parks.

For those who have managed to accomplish their goals, life 
entails more variety. While the older generation still pre-
fers to spend time at home with their families, the younger 
is getting ready to break with traditions. There is a new 
direction, a new sense of freedom. Their world seems to 
have opened up. For them it is exciting to be able to par-
ticipate in the mega city’s new lifestyle.

Astrid Schulz

DÂN CƯ TRONG ĐẠI ĐÔ THỊ
MENSCHEN IN DER 
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1.  Bùi Quế Hương và con trai Đặng Hoàng Quân (11 tuổi) 
trong một quán ăn ở Quận 1

 Bui Que Huong und ihr Sohn Dang Hoang Quan (11 Jahre 
alt) in einem Restaurant im Distrikt 1

 Bui Que Huong and her son Dang Hoang Quan (11 years 
old) at a restaurant in District 1

 © Astrid Schulz 2013

2.  Bùi Quế Hương (40 tuổi) sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh 
và đang là một điều phối viên dự án. Cô đang sống tại 
phường 7, Quận 3.

 Bui Que Huong (40 Jahre alt) ist in Ho Chi Minh City 
geboren und arbeitet als Projektkoordinatorin. Sie lebt im 
Distrikt 3. 

 Bui Que Huong (40 years old) was born in Ho Chi Minh 
City and now works as a project coordinator. She lives in 
District 3.

 © Astrid Schulz 2013

2.

Hương đã làm việc cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong 
một thời gian dài. Cô đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển xã 
hội. Vì vậy, cô rất vui khi mức sống đang ngày càng tăng lên. Hơn 
hết, hiện nay có nhiều khả năng hơn trong việc giúp mọi người 
có được nền giáo dục tốt hơn hay thành lập tổ chức từ thiện để hỗ 
trợ các cộng đồng nghèo.
Huong arbeitet schon lange für internationale Nichtregierungsor-
ganisationen. Sie interessiert sich dabei vor allem für soziale Be-
lange. Sie äußert Zufriedenheit darüber, dass der Lebensstandard 
insgesamt steigt. Dies eröffnet nun bessere Möglichkeiten, die Bil-
dung für jeden zu verbessern oder Wohltätigkeitsorganisationen 
zu gründen, die den ärmeren Bevölkerungsgruppen helfen.

Huong has been working for international non-government or-
ganizations for a long time. She has a strong interest in social 
development. She is therefore pleased that the standard of living 
is rising. Overall, there are now more possibilities for better edu-
cation for everyone and for establishing charities to support poor 
communities.

1.
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1.  Võ Thùy Bảo Ngọc (13 tuổi) là học sinh trung học ở thành phố, sống tại phường 7, Quận 3.
 Vo Thu Bao Ngoc ist 13 Jahre alt und geht auf die Oberschule. Sie ist in Ho Chi Minh City 

geboren und wohnt im Distrikt 3. 

 Vo Thuy Bao Ngoc (13 years old) is a secondary school student who was born in the city 
and lives in District 3.

 © Astrid Schulz 2013

Đối với Ngọc, Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi rất bận rộn. Cô muốn thành phố được sạch 
sẽ và văn minh hơn trong tương lai. Khi cô lớn lên cô muốn trở thành một thương nhân 
hay một nhà thiết kế.
Für Ngoc ist Ho Chi Minh City ein sehr geschäftiger Ort. Sie würde sich für die Zukunft 
wünschen, dass die Stadt sauberer und insgesamt zivilisierter wird. Wenn Sie erwachsen ist, 
würde sie gerne Geschäftsfrau oder Designerin werden.

For Ngoc Ho Chi Minh City, is a very busy place. She wants the city to be cleaner and more 
civilized in the future. When she grows up, she would like to work as a marketer or a de-
signer.

2.  Bùi Văn Ánh (64 tuổi) đến thăm chùa Ấn Quang, tại quận 10. Ông sống ở quận 3 trong 60 
năm, nhưng gần đây đã chuyển đi.

 Bui Van Anh ist 64 Jahre alt und besucht gerade die im Distrikt 10 gelegene An Quang Pa-
gode. Er hat über 60 Jahre im Distrikt 3 gelebt, ist aber mittlerweile von dort weggezogen 

 Bui Van Anh (64 years old) visits the An Quang Pagoda,located in District 10. He lived in 
District 3 for 60 years, but has recently moved.

 © Astrid Schulz 2013

Ông Ánh vẫn nhớ khi ông còn là một đứa trẻ, khu vực bây giờ được gọi là quận 3, từng là 
một hồ nước với các loại thực vật, chủ yếu là rau muống. Người ta chiếm một số lô đất và 
bắt đầu xây dựng nhà ở cho đến khi khu vực này đã hoàn toàn bị bao phủ. Cấu trúc của các 
con hẻm quanh khu vực tự phát này vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng nhiều ngôi nhà đã được 
xây dựng lại và hiện đại hóa nhiều lần.
Anh stellt sich seinen Geburtsort vor, als er noch ein Kind war: Damals war der Distrikt 3 
noch zum großen Teil ein See mit Gemüsefeldern, zumeist Wasserspinat. Dann begannen 
Leute, Land aufzuschütten und Häuser darauf zu errichten, bis das Gebiet komplett zugebaut 
war. Die Gassenstrukturen dieser organisch gewachsenen Nachbarschaft sind noch immer 
gleich, aber viele Gebäude sind inzwischen mehrfach renoviert und modernisiert worden.

Anh still imagines the area from when he was a child: what is now known as district 3 used 
to be a lake with fields of vegetables, mostly morning glory. People began to occupy plots 
of land and build houses until the area was completely built-up. The structure of the alleys 
in this naturally-developed neighborhood remains the same, but many homes have been 
rebuilt and modernized several times.

1.

2.
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1.  Người lao động nhập cư Nguyễn Thị Tiên cùng cô con gái Lê Hoàng Thanh Thủy trong ngôi nhà trọ, Quận Bình 
Thạnh    

 Arbeitsmigrantin Nguyen Thi Tien mit ihrer Tochter Le Hoang Thanh Thuy in einer Boarding House-Siedlung Binh 
Thanh-Distrikt

 Migrant worker Nguyen Thi Tien with her daughter Le Hoang Thanh Thuy within a boarding house settlement, 
Binh Thanh District

 © Astrid Schulz 2013

2.  Đứa bé nhập cư tựa người vào tường, Quận Bình Thạnh
 Migrantenkind, an eine Wand gelehnt, Binh Thanh-Distrikt

 Migrant child leaning against a wall, Binh Thanh District

 © Astrid Schulz 2013

Nguyễn Thị Tiên quê ở Quảng Ngãi nhưng đã sinh sống nhiều năm qua  ở trong một khu dân cư nghèo vùng ngoại 
ô phía Bắc Thành Phố Hồ Chí Minh. Chị Tiên đã lập gia đình và có 1 đứa con gái. Số tiền chị Tiên kiếm được nhờ vào 
nhiều nghề khác nhau, chẳng hạn như  việc mua bán dừa tươi tạm thời hiện nay.
Nguyen Thi Tien kommt ursprünglich aus der Quang Ngai-Provinz, aber lebt bereits seit vielen Jahren in einer ein-
fachen Siedlung am nördlichen Stadtrand von Ho Chi Minh City. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Ihr Geld 
verdienen sie durch verschiedene Aushilfstätigkeiten wie z.B. dem Verkauf von Kokusnüssen.

Nguyen Thi Tien is originally from the province of Quang Ngai, but has been living in a simple boarding house on the 
northern outskirts of Ho Chi Minh City for many years. She is married and has one daughter. They make their money 
through various activities, such as occassionally selling coconuts.

1. 1.

2.
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2.  Trên bức ảnh bạn có thể nhìn thấy bà Nguyễn Thị Tú (85 tuổi) và cháu gái nhỏ con 
hàng xóm. Bà Tú sinh ra ở Vĩnh Long (Đồng bằng Sông Cửu Long) đã nghỉ hưu nhiều 
năm. Bà hiện đang sống ở phường 2, Quận 8.

 Auf dem Bild ist Nguyen Thi Tu (85 Jahre alt) mit einem kleinen Mädchen aus der 
Nachbarschaft zu sehen. Tu wurde in Vinh Long im Mekongdelta geboren und ist seit 
Langem pensioniert. Sie lebt im Distrikt 8.

 In the picture, one can see Nguyen Thi Tu (85 years old) with a little girl from the 
neighborhood. Tu was born in Vinh Long (Mekong Delta) and has been retired for a 
long time. She lives in District 8.

 © Astrid Schulz 2013

Bà Tú đã sống ở đây được 50 năm. Bà đã từng sở hữu được mảnh đất, nhưng đã phải bán lại và hiện đang sống ở một phòng trong một căn 
nhà nhỏ có 2 tầng. Ước mơ của bà là có thể trúng xổ số để xây một căn nhà phố to và hiện đại, giống như nhà của con trai bà.
Tu lebt hier seit über fünfzig Jahren. Ihr hat das Land einst gehört, aber musste es verkaufen. Sie lebt heute in einem einzigen Zimmer eines 
kleinen zweistöckigen Gebäudes. Ihr Traum ist es, bei der Lotterie zu gewinnen,  damit sie ein großes und modernes Stadthaus errichten 
lassen kann, vergleichbar dem Haus ihres Sohnes.

Tu has been living here for over 50 years. She once owned the land but had to sell it and lives in a single room in a small 2-storey building. 

Her dream is to win the lottery so she can build a tall, modern townhouse,like the one owned by her son.

1.  Nguyễn Văn Bốn (70 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Tùy (60 tuổi), cả hai cùng sinh ra ở Quảng 
Nam, đến Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1990. Nghề nghiệp của họ là bán hủ tiếu. 
Hiện tại họ đang sống ở Quận 8

 Nguyen Van Bon (70 Jahre alt) und seine Frau Nguyen Thi Tuy (60 Jahre alt) sind 
beide in der Quang Nam- Provinz geboren. Im Jahr 1990 sind sie nach Ho Chi Minh 
City gezogen. Sie leben davon, dass sie ansässige Nudelsuppengeschäfte mit frisch 
geschnittenem Gemüse versorgen. Sie wohnen zusammen im Distrikt 8. 

 Nguyen Van Bon (70 years old) and his wife Nguyen Thi Tuy (60 years old) were both 
born in Quang Nam Province and came to Ho Chi Minh City in 1990. Their job consists 
of supplying local noodle soup stalls with freshly cut vegetables. They both live in 
District 8.

 © Astrid Schulz 2013

Ông Bốn và bà Tùy chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh mong tìm kiếm cuộc sống khá hơn. Họ mua được mảnh đất nhỏ và xây lên một ngôi 
nhà trệt, đến nay đã 20 năm. Họ vẫn luôn mơ ước có một ngôi nhà khang trang hơn, nhưng sẽ mất một thời gian dài và thật kiên nhẫn để 
dành dụm được đủ số tiền cần thiết. Cuộc sống của họ ngày càng bị tác động nhiều hơn bởi quá trình hiện đại hóa đang diễn ra ở Tp. HCM.
Bon und Tuy sind auf der Suche nach einem besseren Leben nach Ho Chi Minh City gezogen. Sie kauften ein kleines Stück Land und bauten 
darauf ein einstöckiges Gebäude, das mittlerweile 20 Jahre alt ist. Sie träumen noch immer von einem besseren Haus, aber es braucht 
viel Zeit und Geduld, um die notwendigen finanziellen Mittel dafür aufzubringen. Ihr Leben wird kaum beeinflusst von der anhaltenden 
Modernisierung von Ho Chi Minh City, ihre Lebensweise ist noch immer traditionell und ähnelt der der Bewohner des Mekongdeltas.

Bon and Tuy moved to Ho Chi MInh City in search of a better life. They bought a small plot of land and built a one-storey building, which 
is now 20 years old. They still dream of a better home, but it would take a long time and a lot of patience to save up the necessary funds. 
Their life has been barely affected by the ongoing modernization of Ho Chi MInh City and their lifestyle remains traditional like that of the 
Mekong Delta.

1. 2.
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1.  Hai công nhân xây dựng, Quận Bình Thạnh
 Zwei Bauarbeiter, Binh Thanh-Distrikt

 Two construction workers, Binh Thanh District

 © Astrid Schulz 2013

2.  Công nhân xây dựng, Quận Bình Thạnh
 Bauarbeiter, Binh Thanh-Distrikt

 Construction worker, Binh Thanh District

 © Astrid Schulz 2013

3.  Công trường, Quận Bình Thạnh
 Baustelle, Binh Thanh-Distrikt

 Construction site, Binh Thanh District

 © Astrid Schulz 2013

2. 3.

1.
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2.  Ông Huỳnh Công Việt (90 tuổi) sinh ra ở tỉnh Long An, là cán bộ đã về hưu. Ông đã 
sống ở Phường 7, Quận 3 được 60 năm.

 Huynh Cong Viet ist 90 Jahre alt und wurde in der Long An-Provinz geboren. Er lebt 
seit über 60 Jahren im Distrikt 3.

 Huynh Cong Viet (90 years old) was born in Long An Province and is a retired commu-
nist cadre. He has been living in District 3 for about 60 years.

 © Astrid Schulz 2013

Ông Việt là một trong những người đến khu vực này đầu tiên ở Quận 3 để xây nhà ở. Ông thường xem TV và không đi đâu khác khỏi chiếc 
võng của mình. Ông cho rằng cuộc sống của mình thật sự rất hạnh phúc và không có mong ước gì hơn.
Viet war einer der ersten, die in diese Gegend des heutigen Distrikts 3 gezogen sind, um ein Haus zu errichten. Gewöhnlich schaut er Fern-
sehen und bewegt sich nicht mehr weit weg von seiner Hängematte. Er behauptet, dass er total zufrieden mit seinem Leben ist und alles 
hat, was er braucht.

Viet was one of the first people who came to this area in District 3 to build a house. He is now no longer moves far from his hammock, and  
usually just watches TV. He claims to be totally happy with his life and has everything he needs.

1.  Cụ Nguyễn Thị Sen (91 tuổi) làm nghề bà đỡ ở Thành phố Long Xuyên (Đồng bằng 
Sông Cửu Long) đã sống ở Phường 7, Quận 3 được khoảng 60 năm. 

 Nguyen Thi Sen (91 Jahre) ist Hebamme. Sie wurde in der Stadt Long Xuyen im Me-
kongdelta geboren  und lebt seit über 60 Jahren im Distrikt 3. 

 Nguyen Thi Sen (91 years old) is a midwife born in Long Xuyen City (Mekong Delta), 
who has been living in District 3 for over 60 years.

 © Astrid Schulz 2013

Cụ Sen đã sống ở khu phố này được 60 năm. Căn nhà phố chiều ngang 2.5 mét của cụ đã được sửa chữa lại gần 10 năm trước. Vì là “bà mụ” 
cụ đã hộ sinh cho rất nhiều đứa bé và dường như cụ biết hết tất cả mọi người trong khu vực. Đến nay, đa số bạn bè của cụ đã mất hoặc 
chuyển đi nơi khác.
Sen lebt seit 60 Jahren in der Nachbarschaft. Ihr Wohngebäude ist ein typisches Tunnelhaus und nur 2,5 m breit. Als Hebamme hat sie un-
zähligen Babies zur Geburt verholfen und sie kannte fast jeden in der Nachbarschaft. Mittlerweile sind jedoch ihre engen Freunde entweder 
gestorben oder weggezogen. 

Sen has been living in this neighborhood for 60 years. Her typical 2.5 m wide tube house building was renovated about 10 years ago. As a 
midwife, she helped give birth to countless babies and she used to know almost everybody in the area. By now, many of her close friends 
have died or moved to other areas.

1. 2.
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2.  Trần Tuấn Minh là chồng mới cưới của Thư (trang trước). Anh năm nay 27 tuổi và sinh
 ra ở Cần Thơ. Anh là thạc sĩ công nghệ thông tin.
 Tran Tuan Minh ist der frisch verheiratete Ehemann von Thu (siehe vorherige Seite). Er 

ist 27 Jahre alt und wurde auch in Can Tho geboren. Er hat einen Masterabschluss in 
Computertechnik.

 Tran Tuan Minh is the recently wed husband of Thu (previous page). He is 27 years old 
and was also born in Can Tho. He holds a masters degree in computer engineering. 

 © Astrid Schulz 2013

Minh vừa kết hôn với Thư và sau khi sống ở một căn phòng 22 mét vuông, đôi vợ chồng đã chuyển đến một căn hộ có một phòng ngủ. Anh 
nhận thấy rằng chất lượng cuộc sống ở thành phố đang được cải thiện, không chỉ với bản thân anh. Trong khu phố của anh, có một lối đi 
dạo được xây dựng một năm trước, nơi mà anh có thể đi bộ và hít thở không khí trong lành. 
Minh hat vor kurzem Thu geheiratet. Nachdem das Paar in einem nur 22 Quadratmeter großen Zimmer gelebt hatte, sind sie nun in eine 
Wohnung mit Schlafzimmer und Küche gezogen. Im Allgemeinen hat sich Minhs Meinung nach die Lebensqualität in der Stadt verbessert, 
nicht nicht für ihn selbst. In seiner Nachbarschaft ist vor einem Jahr eine Promenade fertiggestellt worden, wo er gerne spazieren geht und 
die frische Luft genießt.

Minh recently married Thu and after living in a 22sqm room, the couple moved into a one bedroom flat. He generally observed that quality 
of life has been improving in the city and not just for him. In his neighborhood, there is a new promenade that was completed one year ago, 
on which he takes walks and enjoys the fresh air.

1.  Hà Nguyễn Anh Thư năm nay 26 tuổi, sinh ra ở Thành phố Cần Thơ. Cô là một bác sĩ. 
Cô vừa kết hôn với Minh (xem trang bên phải) và chuyển đến sống trong một căn hộ 1 
phòng ngủ.

 Ha Nguyen Anh Thu ist 26 Jahre alt und wurde in Can Tho geboren. Sie ist  ausgebil-

dete Ärztin. Sie hat vor kurzem geheiratet und ist mit ihrem Ehemann Minh (siehe 
rechte Seite) in eine Zweizimmerwohnung gezogen.

 Ha Nguyen Anh Thu is 26 years old and was born in Can Tho. She is an educated doc-
tor. Recently, she married Minh (see page on the right) and moved into a one bedroom 
flat.

 © Astrid Schulz 2013

Đối với Thư, thay đổi lớn nhất trong cuộc sống hằng ngày của cô là việc xây dựng cầu vượt Hàng Xanh qua đường đường Điện Biên Phủ 
ở Quận Bình Thạnh. Điều đó giúp cô trở về nhà nhanh hơn và giảm kẹt xe vào những giờ cao điểm. Nơi cô yêu thích là Sài Gòn Square và 
Nhà thờ Đức Bà.
Für Thu ist die größte Verbesserung ihres Alltagslebens seit kurzem die Errichtung der Straßenüberführung Hang Xanh über die Dien Bien 
Phu-Straße im Binh Thanh-Distrikt, weil es den Weg nach hHause verkürzt und den Verkehrsstau in der Rush Hour reduziert. Ihre Liebling-
sorte sind der Saigon Square und die Duc Ba Kirche.

For Thu, the biggest improvement of her everyday life has been the construction of the elevated crossing Hang Xanh across Dien Bien Phu 
Street in the Binh Thanh District. It shortens her way home and decreases traffic jams during rush hour. Her favorite places are Saigon 
Square and Duc Ba Church.

1. 2.
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2.

1.  Trần Phước Thiện (19 tuổi) đang làm bánh, Quận 8
 Tran Phuoc Thien (19 Jahre alt) bei der Zubereitung von Bäckereipro-

duken, Distrikt 8 

 Tran Phuoc Thien (19 years old) preparing bakery products, District 8

 © Astrid Schulz 2013

2.  Nguyễn Thị Chi (25 tuổi) đang chuẩn bị cơm trưa
 Nguyen Thi Chi (25 Jahre alt) bereitet das Mittagessen zu

 Nguyen Thi Chi (25 years old) preparing lunch

 © Astrid Schulz 2013

3.  Trần Phước Thiện đang cho tương ớt vào những bao nhỏ
 Tran Phuoc Thien füllt Chilli Sauce in Tütchen 

 Tran Phuoc Thien filling chili sauce into small bags

 © Astrid Schulz 2013

3.1.

Gia đình có 8 anh chị em và hai người con dâu chuyển đến từ Đồng bằng Sông Cửu Long (Tỉnh An Giang) khoảng 15 năm trước. Họ mở một tiệm bánh vào năm 2003 tại căn 
nhà đang thuê. Họ bán bánh trên phố, nhưng trong tương lai họ muốn sở hữu một tiệm bánh riêng và kinh doanh ở đó.
Diese Familie, bestehend aus 8 Geschwistern mit zwei Ehefrauen, kam vor etwa 15 Jahren aus dem Mekong Delta (An Giang Provinz). Im Jahre 2003 gründeten sie eine Bäckerei 
in einem gemieteten Gebäude. Ihre Produkte werden auf der Straße angeboten, aber in der Zukunft würden sie gerne ihr eigenes Bäckereigeschäft besitzen.

This family of eight siblings and two women, related through marriage, came from the Mekong Delta (An Giang Province) about 15 years ago. They started a bakery in 2003 in 
a building they rented. Their products are sold on the street, but in the future they would like to own their bakery and sell their goods from within their own shop.
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3. 4.

3.-4. Bùi Văn Châu Hòa (17 tuổi) sống trên chiếc ghe ở Quận 5. Em sinh ra ở Bến Tre, Đồng bằng Sông Cửu Long.
 Bui Van Chau Hoa (17 Jahre alt) lebt auf einem Boot in Distrikt 5. Er kommt aus der Ben Tre-Provinz, Mekong Delta. 

 Bui Van Chau Hoa (17 years old) lives on a boat in District 5. He was born in Ben Tre Province, Mekong Delta. 

 © Astrid Schulz 2013

Hòa nghỉ học khi vừa hết lớp 10 và đang theo cha mẹ làm việc. Thu nhập của gia đình em đều từ việc bán chuối và dừa
trên chiếc ghe. Họ luôn liên lạc về quê mình mỗi tháng để cung cấp thêm hàng. Hòa rất ít khi đến Quận 1. Em thích nhìn
ngắm những con đường hiện đại, nhưng thực tế không đủ khả năng để đi đến đó.
Hoa verließ die Schule nach der Jahrgangsstufe 10 und arbeitet nun mit seinen Eltern. Seine Familie betreibt einen Ba-
nanen- und Kokoshandel von ihrem Boot aus. Sie pendeln jeden Monat in Ihre Heimatstadt, um neue Ware zu besorgen. 
Hoa besucht den Distrikt 1 nur selten. Obwohl er den Anblick der modernen Geschäftsstraßen genießt, kann er es sich 
eigentlich nicht leisten auszugehen.

Hoa left school after the tenth grade and now works with his parents. His family runs a banana and coconut wholesale 
business from their boat. They commute to his hometown every month for new stock. Hoa rarely visits District 1. He 
enjoys looking at the modern streets, but cannot actually afford to go there.

1.

1.-2. Người phụ nữ trong ảnh (63 tuổi). Những người còn lại trong hình: cháu ngoại của bà và những đứa cháu, con hàng 
xóm. Sinh ra ở Thành phố Cần Thơ, Đồng bằng Sông Cửu Long. Nghề nghiệp: Nội trợ, không đi học, Phường 7, Quận 
5. Sống ở đây từ năm 2005

 Die Frau auf dem Foto ist 63 Jahre alt. Sie sitzt zusammen mit ihrer Enkeltochter und Nachbarskindern. Sie lebt an 
diesem Ort in Distrikt 5 seit dem Jahr 2005. 

The woman in the picture is 63 years old. She is sitting together with her granddaughter and children from the 
neighborhood. She has been living at this location in District 5 since 2005.

 © Astrid Schulz 2013

Bà sinh ra ở Cần Thơ, Đồng bằng Sông Cửu Long và là nội trợ, không được đi học. Bà đến sống ở đây với gia đình năm 
2005 và họ đang thuê một căn lều cạnh con sông với giá 700.000 đồng mỗi tháng. Khi đến Tp. HCM, họ hi vọng có 
thể cải thiện được cuộc sống. Tuy nhiên, không có gì thay đổi nhiều và vẫn rất vất vả để kiếm được miếng ăn. Bà và 
gia đình hầu như chưa từng rời khỏi khu mình ở.
Sie wurde in der Provinz Can Tho, Mekongdelta, geboren und ist Hausfrau ohne Ausbildung. Sie kam mit ihrer Fam-
ilie im Jahr 2005 hierher. Sie mieteten eine einfache Hütte am Fluss für 700.000 Dong pro Monat. Als sie sich in Ho 
Chi Minh City ansiedelten, hoffte die Familie, dass sich ihr Leben verbessern würde. Allerdings hat sich nicht viel 
verändert, und es ist immer noch schwierig, über die Runden kommen. Sie und ihre Familie verlassen kaum die Na-
chbarschaft.

She was born in Can Tho Province, Mekong Delta and is a housewife with no education. She came here with her family 
in 2005 and they rent a simple hut by the river for 700.000 Dong per month. When they settled in Ho Chi Minh City, 
the family hoped to improve their lives. However, not much has changed and it is still difficult to make ends meet. She 
and her family hardly ever leave the neighborhood. 

2.
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1.  Andy T. Phạm và con gái Thiên Anh trên ban công của tòa nhà 
chung cư ở Phường An Phú, Quận 2.

  Andy T. Pham und seine Tochter auf dem Balkon ihres 
Apartmenthochhauses in An Phu, Distrikt 2. 

 Andy T. Pham and his daughter on the balcony of their tower 
block apartment in An Phu Ward, District 2

 © Astrid Schulz 2013

2.  Andy T. Phạm, vợ và cô con gái thứ hai trong phòng khách 
 của họ
 Andy T. Pham, seine Ehefrau und ihre Tochter in ihrem 

Wohnzimmer 

 Andy T. Pham, his wife and their daughter in their living room

 © Astrid Schulz 2013

Andy lớn lên và học ở Mỹ, nhưng vừa quyết định về sống và làm việc 
ở Tp. HCM, anh là kiến trúc sư. Anh nhận xét rằng Việt Nam đi sau 
về cơ sở hạ tầng và cần phải bắt kịp các nước trên thế giới. Vì vậy, 
anh quyết định tham gia thực hiện qui hoạch để cải thiện không gian 
sống. Andy cho rằng tích cực tham gia vào việc phát triển cho thành 
phố là rất cần thiết.
Andy ist in den USA aufgewachsen und hat Architektur studiert. 
Er hat erst vor kurzem beschlossen, nach Saigon umzusiedeln. Er 
wurde sich bewußt, dass sich Vietnam mit seiner Infrastruktur 
weit hinter den Rest der Welt befindet. Deshalb entschied er sich, 
an der Neugestaltung eines Masterplans für die Verbesserung der 
Umwelt teilzunehmen. Andy empfindet sein Tätigkeitsfeld als sehr 
lohnenswert und ist stolz, an den neuen Entwicklungen mitzuwirken.

Andy was raised and educated in the US, but recently decided to 
relocate to Ho Chi Minh City, where he works as an architect. He 
remarks that Vietnam’s infrastructure isbehind and needs to catch 
up with the rest of the world. Therefore, he decided to take part in 
creating a master plan for improving the environment. Andy finds it 
very rewarding to actively taking part in the city’s new developments.

2.

1.
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1. 2.

1.  Nguyễn Hà Thủy Tiên (28 tuổi) sinh ra ở Sài Gòn và là kế toán của một công ty truyền 
thông xã hội. Cô đã sống trong một căn hộ ở Quận 7 được 3 năm.

 Nguyen Ha Thuy Tien (28 Jahre alt) wurde in Saigon geboren und ist im Buchhaltungs-
management eines ‘Social Media’ Unternehmens tätig. Sie lebt seit drei Jahren in einer 
Apartmentwohnung im Distrikt 7.

 Nguyen Ha Thuy Tien (28 years old) was born in Saigon and is employed as an ac-
countant manager of a social media company. She has been living in her apartment in 
District 7 for 3 years.

 © Astrid Schulz 2013

Tiên có một lối sống với nhiều điều mới và hiện đại. Một trong những sở thích của cô là leo vách đá ở Quận 3. Tuy nhiên, cô cũng nhắc đến 
vấn đề ảnh hưởng của Phương Tây đã dần làm thay đổi cách cư xử của con người. Một số người trở nên thoáng hơn, số khác lại không quan 
tâm đến vấn đề sức khỏe.
Tien greift begeistert die neuen Möglichkeiten des modernen Lebens auf. Zu ihren Hobbies gehört das Felsenklettern im Distrikt 3. Jedoch 
sieht sie auch, dass die westlichen Einflüsse langsam Veränderungen in den Verhaltensweisen der Menschen mit sich bringen. Einige können 
dadurch ihren Horizont erweitern und werden offener, bei anderen führt es jedoch zu einem ungesunden Lebensstil.

Tien fully embraces the new opportunities and a modern lifestyle. Among her hobbies is rock climbing in District 3. However, she also 
reflects on how Western influences are slowly changing people’s behavior. Some become more open-minded, while others lose touch with 
their health.

1.  Nguyễn Phương Âu (29 tuổi) sinh ra ở Sài Gòn và làm kinh doanh cùng gia đình. Cô 
sống ở Quận 3. 
Nguyen Phuong Au ist 29 Jahre alt und wurde in Saigon geboren. Sie arbeitet in dem 
Unternehmen ihrer Familie und lebt in Distrikt 3. 

 Nguyen Phuong Au (29 years old) was born in Saigon and works for her family’s busi-
ness. She lives in District 3.

 © Astrid Schulz 2013

Những nơi Âu yêu thích nằm ở Quận 1, nơi họ có nhiều kỉ niệm. Tuy nhiên cô cũng lấy làm tiếc khi những năm gần đây, những nơi đó đã 
thay đổi nhiều hoặc không còn tồn tại nữa.
Au’s Lieblingsorte in der Stadt sind im Distrikt 1, da sie sie mit vielen Kindheitserinnerungen verbindet. Sie bedauert jedoch, dass sich in den 
letzten Jahren viele dieser Orte verändert haben oder teilweise überhaupt nicht mehr existieren.

Au’s favorite places in the city were located in District 1, since they hold many childhood memories. However, she regrets that in recent years 
many of those places have changed or no longer exist.  
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2.  Nguyễn Đăng Khoa (28 tuổi) sinh ra ở Thành phố Cần Thơ. Anh đang làm bác sĩ ở một 
bệnh viện nhi đồng. Khoa đang sống cùng gia đình ở Quận 11. Ảnh chụp ở một quán 
cà phê L’Usine rất hay trên con đường Đồng Khởi nổi tiếng ở Quận 1. Phía sau có thể 
thấy đó là nhà hát thành phố.

 Nguyen Dang Khoa ist 28 Jahre alt und wurde in Can Tho geboren. Er ist als Arzt in 
einem Kinderkrankenhaus tätig. Khoa lebt mit seiner Familie im Distrikt 11. Das Foto 
wurde in dem schicken Café L’Usine aufgenommen, in der berühmten Dong Khoi-Straße 
im Distrikt 1. Im Hintergrund ist das Stadttheater zu sehen. 

 Nguyen Dang Khoa (28 years old) was born in Can Tho City. He works as a doctor at a 
children’s hospital. Khoa lives with his family in District 11. The photo was taken at the 
upscale coffee shop L’Usine on the famous Dong Khoi Street, District 1. The municipal 
theater is visible in the background. 

 © Astrid Schulz 2013

Khoa so sánh một vài điểm tích cực & tiêu cực của việc đô thị phát triển thời gian gần đây. Một số nơi trở nên nhiều hơn như khu vực công 
cộng, những không gian riêng tư khác lại ít hơn. Anh rất thích một vài công trình, nhưng cũng phê phán tình trạng ô nhiễm môi trường. Khi 
rảnh rỗi, anh thường đi Công Viên giải trí Đầm Sen (Quận 11) hay Sân vận động Phú Thọ (Quận 10) để xem đua chó.
Khoa vergleicht einige der positiven und negativen Aspekte der jüngeren Stadtentwicklung. Einige Gebiete sind erweitert worden, wie 
etwa öffentliche Plätze, andere wurden dagegen kleiner, wie private Räume. Er mag einige der neuen Gebäude sehr, aber kritisiert auch die 
wachsende Umweltverschmutzung. In seiner Freizeit besucht er gerne den Dam Sen-Vergnügungspark (Distrikt 11) oder das Phu Tho-Stadion 
(Distrikt 10), um Hunderennen anzuschauen.

Khoa compares some of the positive and negative aspects of recent urban development. Some areas grow bigger, such as public places, while 
others become smaller, such as private spaces. He loves some of the new buildings, but also criticized the environmental pollution. In his 
spare time, he likes to visit Dam Sen Amusement Park (District 11) or Phu Tho Stadium (District 10) to watch dog races.

1.  Tân Trần sinh ra ở Sài Gòn, nhưng lớn lên ở Canada. Anh đã làm Giám đôc nghiên cứu 
thị trường ở Quận 3 được 6 tháng. 

 Tran Tan wurde in Saigon geboren, ist aber in Kanada aufgewachsen. Er arbeitet in 
einer Managerposition in einem Marktforschungsunternehmen im Distrikt 3, wo er seit 
sechs Monaten tätig ist. 

 Tan was born in Saigon, but raised in Canada. He has been employed as market 
research manager in district 3 for the past six months.

 © Astrid Schulz 2013

Tân lớn lên ở Vancouver và sau đó sống ở Anh. Gần đây anh trở về Việt Nam để tìm về cội nguồn của mình. Anh cảm thấy thoải mái khi 
sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và miêu tả nó như một thành phố đầy sức sống, tươi trẻ và nhiều tiềm năng. 
Tan ist in Vancouver aufgewachsen und hat später in Großbritannien gelebt. Vor kurzem ist er nach Vietnam zurückgekehrt,  um seine 
Wurzeln zu finden. Ihm gefällt das Leben in Ho Chi Minh City und er beschreibt die Metropole als lebendig and voller Energie, mit vielen 
neuen Möglichkeiten.

Tan was raised in Vancouver and later lived in the UK. Recently, he returned to Vietnam in order to find his roots. He takes pleasure in living 
in Ho Chi Minh City and describes the city as a fresh and vibrant metropolis full of energy and new opportunities.

1. 2.
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1.  Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (28 tuổi) sinh ra ở Tiền Giang (Đồng bằng 
Sông Cửu Long) và là công nhân viên chức nhà nước. Cô sống ở một 
căn phòng cho thuê được 1 năm, cùng với 3 bạn nữ nữa, ở Quận Bình 
Thạnh.

 Nguyen Ngoc Thuy Tien ist 28 Jahre alt und wurde in der Tien Giang 
Provinz (Mekong Delta) geboren. Sie ist Verwaltungsangestellte und 
lebt seit einem Jahr in einem gemieteten Zimmer im Binh Thanh-Dis-
trikt, das sie sich mit drei anderen jungen Frauen teilt.

 Nguyen Ngoc Thuy Tien (28 years old) was born in Tien Giang Province 
(Mekong Delta) and works as in administration. She has been living in 
a rented room for one year, which she shares with three other young 
women. It is located in Binh Thanh District.

 © Astrid Schulz 2013

2.  Tiên đang ăn tối tại một quán ăn địa phương
 Tien genießt ihr Abendessen in einer nahegelegenen Garküche

 Tien enjoying her dinner in a local food stall

 © Astrid Schulz 2013

1.

Tiên đến Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 10 năm trước. Cô có cảm giác 
tích cực về sự phát triển gần đây của thành phố vì cô biết cô sẽ được nhiều 
lợi ích hơn trong tương lại. Cô rất thích căn phòng của mình, đặc biệt là gió 
mát thối vào từ ban công.
Tien kam vor etwa zehn Jahren nach Ho Chi Minh City. She hat im Allge-
meinen ein positives Gefühl gegenüber der jüngeren Entwicklung der Stadt, 
da sie sich bewusst ist, dass sie davon in der Zukunft profitieren wird. Sie 
ist sehr glücklich über ihr Zimmer, insbesondere wenn vom Balkon her eine 
kühle Brise in den Raum weht.

Tien came to Ho Chi Minh City about 10 years ago. Generally, she feels 
positively about the recent development of the city, as she knows she will 
benefit from it in the future. She is very happy about her room, especially 
the cool breeze, from the balcony.

2.
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2.

1.

1.  Bà Huỳnh Thị Ngọc Tiên (57 tuổi) là vợ của ông Hiệp, sinh ra ở Tỉnh Trà 
Vinh, Đồng bằng Sông Cửu Long. Bà là nội trợ và đang sống ở Quận 8.

 Huynh Thi Ngoc Tien ist 57 Jahre alt und wurde in der Tra Vinh-Provinz im 
Mekongdelta geboren. Sie ist Hausfrau und wohnt in Distrikt 8.

 Huynh Thi Ngoc Tien (57 years old) is the wife of Hup and was born in Tra 
Vinh Province in the Mekong Delta. She is a housewife and lives in District 8.

 © Astrid Schulz 2013 

2.  Ông Phan Nghĩa Hiệp (61 tuổi) sinh ra ở Đồng bằng Sông Cửu Long và đã 
sống ở Quận 8 được 30 năm. Ông là người dạy luật giao thông.

 Phan Nghia Hiep ist 61 Jahre alt und im Mekongdelta geboren. Seit 
über 30 Jahren lebt er im gleichen Quartier im Distrikt 8. Er arbeitet als 
Verkehrsrechtsausbilder.

 Phan Nghia Hiep (61 years old) was born in the Mekong Delta and has been 
living in the same neighborhood in District 8 for 30 years. He works as a 
traffic law trainer.

 © Astrid Schulz 2013

Ông Hiệp cùng gia đình chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh từ 30 năm trước. Họ
mua được một mảnh đất 3.5m x 12m ở Quận 8 và từ đó đến nay đã được xây lại
3 lần. Lần cuối cùng là một căn nhà phố 5 tầng có 6 phòng. Tuy nhiên, ông Hiệp 
vẫn thích những lối truyền thống ở vùng quê như giặt quần áo ở trước sân. Nhà 
của họ là căn cao nhất trong hẻm; được như gia đình họ là mong ước đạt đến của 
hầu hết những người hàng xóm. Một số phòng thường được dùng cho khách nước 
ngoài thuê để kiếm thêm thu nhập.
Hiep ist mit seiner Familie vor 30 Jahren nach Ho Chi Minh City gezogen. Sie 
kauften ein Stück Land im Distrikt 8 mit dem typischen Maß von 3,5 m Breite und 
12 m Tiefe. Auf ihrem Grundstück bauten sie ein Haus, das seither bereits drei Mal 
komplett neu errichtet wurde. Die jüngste Version ist ein modernes fünfstöcki-
ges Gebäude mit sechs Zimmern. Trotzdem hängt Hiep noch immer an einigen 
ländlichen Traditionen, wie dem Waschen von Wäsche im Vorhof. Ihr Haus ist 
das höchste in der ganzen Gasse, und die Familie hat erreicht, wovon die meisten 
Nachbarn träumen. Einige ihrer Zimmer vermieten sie an Ausländer, was ihnen 
ein beträchtliches Zusatzeinkommen einbringt.

Hiep brought his family to Ho Chi Minh City 30 years ago. They bought a typical 
3.5m x 12m plot of land in District 8. Since then, they have completely rebuilt 
their house three times. The latest building is a modern five-storey townhouse 
with six rooms. Nonetheless, Hiep still enjoys old country side traditions likes 
washing clothes in the courtyard. Their home is the tallest building in the alley; 
the family has achieved what most of her neighbors dream of. Some of the rooms 
are occasionally rented to foreigners, which provides sizable extra income.
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1.  Cả ba thế hệ cùng ăn và cười đùa: Bà, mẹ và con gái. Mẹ là Phan Thạch Trúc năm nay 34 tuổi, đang làm việc ở một 
ngân hàng. Cô sinh ra ở thành phố Long Xuyên (Tỉnh An Giang thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long) nhưng đã 
sống ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1997. Nhà của cô ở Quận Phú Nhuận.

 Drei Generationen, die zusammen essen und lachen: Großmutter, Mutter und  Tochter. Die Mutter Phan Thach Truc 
ist 34 Jahre alt und arbeitet bei einer Bank. Sie wurde in der Stadt Long Xuyen (An Giang-Provinz im Mekongdelta) 
geboren und lebt in Ho Chi Minh City seit 1997. Ihr Haus liegt im Phu Nhuan-Distrikt.

 Three generations eating together and laughing: grandmother, mother and daughter. The mother Phan Thach Truc is 34 
years old and works at a bank. She was born in the city of Long Xuyen (An Giang Province in the Mekong delta), but 
has been living in Ho Chi Minh City since 1997.  Her house is in the Phu Nhuan District.

 © Astrid Schulz 2013

2.  Mẹ & con gái trong bếp 
 Mutter und Tochter in der Küche 

 Mother and daughter in the kitchen

 © Astrid Schulz 2013

3.  Bà ngoại Nguyễn Thế Liên năm nay 61 tuổi, sinh ra ở Đà Nằng. Bà là một dược sĩ đã về hưu và hiện đang sống ở Quận 
Phú Nhuận, Phường 1.

 Die Großmutter Nguyen The Lien ist 61 Jahre alt und in Danang geboren. Sie ist pensionierte Apothekerin und lebt mit 
ihrer Familie im Stadtbezirk 1, Phu Nhuan-Distrikt.

 The grandmother Nguyen The Lien is 61 years old and was born in Danang. She is a retired pharmacist and lives in the 
Phu Nhuan District, Ward 1.

 © Astrid Schulz 2013
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3.

1.

Trúc rất vui khi nhìn về khía cạnh văn hóa như những nơi gặp mặt dành cho sân khấu hoặc ca kịch đã được cải thiện hơn 
trong 10 năm qua. Công viên cũng trở nên thu hút hơn và gia đình Trúc vẫn thường đến chơi vào dịp cuối tuần. Mặc dù khu 
phố cô ở hiện tại đã trở nên đông đúc hơn, Trúc vẫn thích cuộc sống ở Sài Gòn.
Truc freut sich, dass sich das Kulturangebot, einschließlich der Veranstaltungsorte für Bühne und Theater, in den letzten 10 
Jahren verbessert hat. Öffentliche Parkanlagen sind ebenfalls einladender geworden, und Truc’s Familie genießt regelmäßige 
Besuche am Wochenende. Trotz der Tatsache, dass es in ihrer Nachbarschaft deutlich voller geworden ist, genießt Truc im 
Allgemeinen ihr Leben in Ho Chi Minh City.

Truc is delighted that the cultural offerings, such as venues for stage and theatre, have been improved over the last 10 years. 
Parks have also become more inviting and Truc’s family enjoys regular visits during the weekends. Despite the fact that her 
neighborhood has become more crowded, Truc generally enjoys living in Ho Chi Minh City.

Đường nhà bà Liên đã được mở rộng từ 10 năm trước và nhà của họ đã phải lùi vào 2 mét, vì thế họ đã phải xây lại căn nhà 
để có nhiều không gian ở hơn. Căn nhà mới từ 2 đã thành 5 tầng và có cả sân thượng. Bà Liên thích đi vòng quanh Thành 
phố Hồ Chí Minh, nơi bà yêu thích là những quán cà phê, rạp chiếu phim và các công viên với không khí trong lành và tập 
thể dục buổi sáng.
Die Seitenstraße von Lien wurde vor zehn Jahren verbreitert, und dadurch wurde ihr Haus um zwei Meter verkürzt. Es 
musste neu errichtet werden, um genügend Wohnfläche zu gewinnen. Beim neuen Haus wurde die Zahl der Stockwerke 
von zwei auf fünf erhöht und zudem eine Dachterasse hinzugefügt. Lien geht gerne aus. Ihre Lieblingsorte in der Stadt sind 
bestimmte Cafés, das Theater und die Parkanlagen. Letztere nutzt sie für die frische Luft und zur Morgengymnastik.

Lien’s street was enlarged 10 years ago and their house was shortened by two metres, so they had to rebuild their home to 
regain enough living space. The new house rose from two floors to five and also features a roof terrace. Lien enjoys going 
out in Ho Chi Minh City and her favorite places are certain coffee shops, the theatre and parks with their fresh air and 
morning gymnastics.
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1.  Lê Thị Ngọc Oanh (36 tuổi) và chồng Nguyễn Văn Châu (41 tuổi) cũng sinh ra ở Sài Gòn. Họ mở quán hủ tiếu ở trước 
nhà trên đường Điện Biên Phủ, Quận 3 đã được 13 năm.

 Le Thi Ngoc Oanh (36 Jahre alt) und ihr Ehemann Nguyen Van Chau (41 Jahre alt) sind beide in Saigon geboren. Seit 13 
Jahren betreiben sie zusammen ein Nudelsuppengeschäft in der Dien Bien Phu-Straße im Distrikt 3.

 Le Thi Ngoc Oanh (36 years old) and her husband Nguyen Van Chau (41 years old) were both born in Saigon. They have 
been operating a noodle soup shop in front of their house in Dien Bien Phu Street, District 3 for thirteen years.

 © Astrid Schulz 2013

2.  Nguyễn Văn Châu và tô hủ tiếu trên tay
 Nguyen Van Chau mit einer Schale Nudelsuppe

  Nguyen Van Chau with a bowl of noodle soup

 © Astrid Schulz 2013

Oanh và Châu nhận thấy rằng thành phố đã trở nên quá đông đúc, mặc dù dân số tăng sẽ mang lại lợi ích cho công việc 
của họ. Vào những lúc rảnh rỗi, họ chơi tennis ở sân tennis gần đó hoặc đi uống nước cùng bạn bè.
Beide finden die Stadt zu überfüllt, obwohl das gut für ihr Geschäft ist. In ihrer Freizeit spielen sie gerne Tennis in einer 
Anlage in der Nähe oder trinken etwas zusammen mit Freunden.

Oanh and Chau find the city overcrowded, although the increasing population is good for their business. In their spare 
time they enjoy playing tennis at a nearby tennis court or meeting their friends for a drink.

3.  Bà Hoàng Thị Thuận (60 tuổi) sinh ra ở Sài Gòn. Bà làm đầu bếp trên đường Nguyễn Thượng Hiền, Quận 10. Bà đã làm 
việc này được 10 năm nay.

 Hoang Thi Thuan ist 60 Jahre alt und wurde in Saigon geboren. Sie ist seit 10 Jahren als Köchin beschäftigt, ihr Arbeit-
splatz ist in der Nguyen Thuong Hien-Straße im Distrikt 10. Das Foto rechts zeigt sie zusammen mit ihner Kollegin.

 Hoang Thi Thuan (60 years old) was born in Saigon. She is employed as a cook (the picture shows her with a co-worker at 
her workplace) at Nguyen Thuong Hien in District 10. She has been working in this position for 10 years.

 © Astrid Schulz 2013

Mặc dù bà Thuận nhận thấy được rằng đã có rất nhiều thay đổi trong vòng 5 năm vừa qua, nhưng bà nghĩ Thành phố Hồ 
Chí Minh vẫn chưa phải là một thành phố lớn đáng kể đối với các nước phương Tây. Bà cũng lấy làm tiếc vì giá cả các thứ 
đều tăng vọt và thậm chí giá thức ăn ở chợ, siêu thị trong khu vực cũng trở nên đắt đỏ hơn nhiều.
Thuan hat während der letzten fünf Jahre eine Menge Veränderungen in der Stadt festgestellt. Insgesamt meint sie aber, 
dass Ho Chi Minh City noch nicht die gleiche Lebensqualität aufweist wie die großen Städte in der westlichen Welt. Sie be-
dauert auch, dass die Einkaufspreise angestiegen sind und dass sogar die Lebensmittel auf dem lokalen Markt viel teuerer 
geworden sind.

Thuan has noticed a lot of changes within the last 5 years, but she thinks Ho Chi Minh City is still not as good as other big 
cities in the western world. She also regrets that everything has gone up in price and even food shopping at the local market 
has become a lot more expensive.   

1. 2.



201Dân Cư Trong Đại Đô Thị200. chương / chapter 6 Menschen in der Megastadt  / People in the mega city

©  all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editors 

2.

1.

1.  Người chủ quán hủ tiếu ở Quận 8
 Die Besitzerin eines Nudelsuppengeschäftes im Distrikt 8

 Owner of a noodle soup stall in District 8

 © Astrid Schulz 2013

2.  Người lái xe ôm đang chờ khách ở Quận 8
 Motorradtaxifahrer, der auf Kunden wartet, Distrikt 8

 A motorbike taxi driver waiting for customers in District 8

 © Astrid Schulz 2013 

Người đàn ông trong ảnh là chồng của cô chủ quán hủ tiếu (ảnh bên trái). Ông làm nghề 
lái xe ôm trong khu phố. Ông kiếm tiền bằng cách chạy qua những đường phố đông 
nghịt của TP. HCM, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Ông thích ở trong khu phố của mình 
hơn, để tận hưởng một cuộc sống yên bình.
Der Mann auf dem Foto ist der Ehemann der Nudelsuppengeschäftsbesitzerin (Foto 
auf der linken Seite). Er bietet seine Dienste als Motorradtaxi für die Menschen in der 
Nachbarschaft an. Er profitiert von den jüngst neu errichteten Verkehrswegen, da die 
die Straßen in Ho Chi Minh City üblicherweise sehr verstopft sind, besonders zur Rush 
Hour. Er zieht es vor, in seinem Wohnviertel zu bleiben und ein ruhiges Leben zu 
führen.

The man on the picture is the husband of the noodle soup shop owner (photo left page). 
He offers a motorbike taxi service to people in his neigborhood. He benefits from the 
newly built roads, because driving through HCMC is usually very congested, especially 
during rush hour. He prefers staying in his neighborhood, leading a peaceful life.
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1.  Phạm Di Linh năm nay 33 tuổi, sinh ra ở Vĩnh Long, Đồng bằng Sông 
Cửu Long. Cô học thiết kế đồ học và đang sống ở Quận 8.

 Pham Di Linh ist 33 Jahre alt und wurde in Vinh Long im Mekongdelta 
geboren. Sie hat Grafikdesign studiert und wohnt im Distrikt 8.

 Pham Di Linh is 33 years old and was born in Vinh Long, Mekong 
Delta. She studied graphic design and lives in District 8.

 © Astrid Schulz 2013 

2.  Linh đang xem điện thoại trong một quán cà phê ở Tháp Tài chính 
Bitexco, Quận 1.

 Linh mit ihrem Smartphone in einem Café am Bitexco Tower, Distrikt 1.

 Linh is checking her smart phone in a coffee place at Bitexco Financial 
Tower in District 1.

 © Astrid Schulz 2013

Linh là một phụ nữ hiện đại và đầy tự tin, cô đã tự chuyển từ nơi ở truyền 
thống của mình đến một nơi với lối sống tiến bộ hơn như Thành phố Hồ Chí 
Minh. Cô thích sống ở khu của mình và quen hết tất cả những người hàng 
xóm. Nhưng cô cũng thích những nơi vui chơi và mua sắm ở Quận 1. Cô hi 
vọng có thể được đi du lịch nước ngoài.
Linh ist eine moderne und selbstbewusste junge Frau, die flexibel zwischen 
ihrem traditionellen Wohnviertel und dem modernen Lebensstil von Ho Chi 
Minh City pendelt. Sie liebt das Leben in ihrem Distrikt sehr und kennt 
die Lebensgeschichten aller ihrer Nachbarn. Aber sie genießt auch die Un-
terhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten im Distrikt 1. Ihr Traum ist es, ins 
Ausland zu reisen.

Linh is a modern and confident young woman, who moves freely between 
her traditional neighborhood and the progressive lifestyle of Ho Chi Minh 
City. She loves living at her district and knows every neighbor’s story. But 
she also enjoys the entertainment and shopping opportunities in District 1. 
Her dream is to travel abroad.
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1.-4. Ảnh chụp người phụ nữ 33 tuổi, đã sống ở 
thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1997. Quê cô 
ở Đà Lạt. Cô đang làm quản lý sản phẩm cho 
một công ty du lịch cao cấp. Sở thích của cô là 
du lịch, chụp ảnh và nấu ăn. Trong những ngày 
cuối tuần, cô tìm đến các hoạt động giải trí như 
đi chơi cùng bạn bè, đến nhà hàng và quán bar, 
mua sắm hoặc tham dự các buổi hòa nhạc.

 Die  Frau auf den Fotos ist 33 Jahre alt und lebt 
in Ho Chi Minh City seit 1997. Ihr Heimatort ist 
Dalat. Sie arbeitet als Produktmanagerin für 
ein Luxusreiseunternehmen. Ihre Interessen 
sind Reisen, Fotografieren und Kochen. Am 
Wochenende trifft sie gerne Freunde, sucht 
Restaurants und Bars auf, geht Shoppen oder 
besucht Live-Konzerte.

 The woman in this photograph is 33 years old 
and has been living in Ho Chi Minh City since 
1997. Her hometown is Dalat. She works as a 
product manager for a luxury travel company. 
Her interests include travel, photography and 
cooking. During the weekend, she pursues 
leisure activities such as hanging out with 
friends, visiting restaurants and bars, shopping 
or attending live concerts.

 © Paulette Chheav 2013

1. 3.
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Nhiều du khách ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh lần đầu 
tiên nhớ đến giao thông như một đặc trưng ấn tượng nhất 
của thành phố. Một lượng lớn xe máy khổng lồ di chuyển 
qua các con đường hẹp trong trung tâm thành phố, băng 
qua các ngã tư không theo một trật tự nào, di chuyển đồng 
thời đủ mọi hướng, và mỗi người lái đều cố gắng để đến 
được nơi mình định tới trong thời gian ngắn nhất có thể.

Tuy nhiên, nếu quan sát kĩ hơn có thể nhận thấy rằng vẫn 
có một hệ thống trong sự hỗn loạn này, ví dụ như các nhóm 
xe máy theo bản năng tự nối đuôi và cùng nhau rẽ trái qua 
luồng giao thông đang di chuyển đến hoặc một nhóm lớn 
các xe máy từ hai phía rẽ sang con đường chính tại các giao 
lộ không có đèn giao thông. Ở một mức độ nào đó, giao 
thông tự có kiểm soát riêng của nó, một cách thận trọng và 
liên tục. Những người đủ can đảm gần như có thể dễ dàng 
băng qua mớ hỗn loạn giữa các xe máy đang không ngừng 
vượt nhau như một màn ảo thuật và di chuyển xung quanh 
người đi đường.

Trên quan điểm của người đi xe máy, giao thông đặc biệt 
nguy hiểm khi xe buýt và xe tải băng ngang đường của họ. 
Các điểm dừng xe buýt vẫn còn nằm trên làn đường dành 
cho xe máy và nhiều nơi tập kết các thùng container đựng 
rác cũng nằm gần các trục đường chính. Tuy nhiên, vấn 
đề đã được cải thiện nhiều trong thập kỷ qua. Trên những 
đường cao tốc chính, làn đường cho xe máy và xe hơi được 
ngăn bởi những dải phân cách bê tông trải dài, và trên 
những tuyến giao thông chiến lược trong nội thành, các 
hàng rào kim loại giúp ngăn chặn các luồng giao thông đến 
từ nhiều hướng không bị lẫn vào nhau. Số lượng xe máy 
chở quá số người như năm thành viên trong một gia đình 
cùng đi trên một chiếc xe máy, đang giảm dần. Đường phố 
bắt đầu xuất hiện các kiểu xe mới, mạnh mẽ hơn, phong 
cách mới hơn, ngày càng có nhiều xe mới liên tục được 
đăng ký. Các dự án hạ tầng giao thông quan trọng, như hầm 
Thủ Thiêm dưới sông Sài Gòn và Đại lộ Võ Văn Kiệt, đã làm 
giảm lưu lượng giao thông trong trung tâm thành phố. Các 
dự án đường vành đai đang được tiến hành và một số dự án 
cầu mới bắc qua sông Sài Gòn vẫn đang lên kế hoạch. Giao 
thông công cộng hiện đang đóng một vai trò quan trọng 
hơn. Số lượng các tuyến xe buýt đã tăng lên nhanh chóng 
trong những năm gần đây, vì vậy mà hiện nay trên hầu hết 
các trục đường chính đều có tuyến xe buýt. Dự án tàu điện 
ngầm, với sáu tuyến đường trong tương lai, đã bắt đầu được 
xây dựng, ít nhất là ở phần mặt đất phía trên của tuyến số 
1. Các căn hộ chung cư cũng đã quảng cáo về khả năng gần 
ga tàu điện ngầm của họ trong tương lai. Tuy nhiên, sẽ cần 
thêm nhiều năm nữa cho đến lúc một hệ thống lớn giao 
thông công cộng được hoàn thiện, và một hệ thống như vậy 
có được người dân chấp nhận hay không, vẫn còn là điều 
chưa biết. Cho đến nay, việc đi lại bằng xe máy đáp ứng khá 
tốt với nhu cầu của cư dân đô thị. Một cách nhanh chóng, 
không cần chờ đợi, di chuyển trực tiếp đến mọi địa điểm.

Henning Hilbert

Vielen Besuchern, die Ho Chi Minh City zum ersten Mal 
besuchen, prägt sich als eindrücklichstes Charakteristikum 
der Megastadt vor allem ihr Verkehr ein: Eine kaum 
vorstellbare Zahl an Mopeds, die sich durch relativ schmale 
Innenstadtstraßen schieben, Kreuzungen ungeordnet – in 
alle Richtungen gleichzeitig – passieren, jeweils von dem 
Wunsch getrieben, auf kürzestem Weg ihr Ziel zu erreichen.

Wenn man allerdings genauer hinschaut, kann man in 
diesem scheinbaren Chaos ein System erkennen, wie kleine 
Gruppen von Mopeds sich instinktiv zusammenschließen 
und gemeinsam durch den Gegenverkehr links abbiegen oder 
sich bei ampellosen Kreuzungen eine Moped-Masse seitlich 
in den Hauptstraßenverkehr hineinschiebt. Gewissermaßen 
regelt der Verkehr sich selbst, irgendwie rücksichtsvoll 
und rücksichtslos zur selben Zeit. Wer es wagt, kann quasi 
mühelos durch dieses Chaos hindurchlaufen, in dem Mopeds 
wie von Geisterhand ausweichen und um den Fußgänger 
herumfließen.

Gefährlich ist der Verkehr aus Sicht der Mopedfahrer vor 
allem dann, wenn Busse und Lastwagen ihre Wege kreuzen. 
Bushaltestellen sind immer noch auf den Mopedspuren 
untergebracht, und viele Containersammelplätze liegen 
dicht an den Hauptverkehrsadern. Gleichwohl hat sich 
vieles verbessert. Auf großen Highways sind die Moped- 
und Autospuren auf weiten Strecken durch regelrechte 
Mauern abgetrennt, Metallzäune verhindern auf strategisch 
wichtigen innerstädtischen Straßen ein Vermischen der 
verschiedenen Fahrtrichtungen.  Die Zahl der abenteuerlich 
beladenen Mopeds oder fünfköpfigen Familien, die 
zusammen nur auf einem Untersatz fahren, lässt nach, 
es überwiegen neue stärkere und schickere Mopeds. 
Aber es kommen auch ständig neue Autos dazu. Große 
Verkehrsinfrastrukturprojekte wie der Thu Thiem-Tunnel 
unter dem Saigon-Fluss und der dazugehörige East-West 
Highway entlasten den Innenstadtverkehr nachhaltig. 
Ringstraßenprojekte machen Fortschritte, und mehrere 
neue Brücken überqueren den Saigon-Fluss. Weitere sind in 
Planung. 

Öffentliche Verkehrsmittel spielen mittlerweile eine 
wichtigere Rolle. Die Zahl der Buslinien ist in den 
vergangenen Jahren rasant gestiegen, so dass mittlerweile 
nahezu jede Straße angefahren wird. Das U-Bahnprojekt, 
das langfristig sechs Linien vorsieht, hat zumindest für den 
oberirdischen Teil der Linie 1 die Bauarbeiten aufgenommen. 
Apartmenthäuser bewerben bereits ihre zukünftige 
Nähe zur Metrostation. Bis hier ein funktionierendes 
Massentransportsystem entsteht, werden allerdings noch 
einige Jahre vergehen. Und inwiefern ein solches von der 
Bevölkerung angenommen wird, muss sich auch zeigen. 
Letztendlich entspricht der Mopedverkehr den Bedürfnissen 
der Stadtbewohner: Schnell, ohne Warten und Umwege  
direkt zum Ziel. 

Henning Hilbert

Many visitors who visit Ho Chi Minh City for the first time 
remember traffic as the most impressive feature of the 
metropolis. An unimaginable number of motorbikes move 
through relatively narrow downtown streets, disorderly 
passing through intersections, traveling in all directions 
simultaneously, with each driver trying to reach his or her 
destination in the shortest time possible.

When looking more closely, however, it is possible to 
recognize a system in this apparent chaos, when for, for 
instance, a small group of motorbikes unites instinctively 
and turns left together through oncoming traffic or a 
mass of motorbikes pushes laterally into the main road 
at intersections without traffic lights. To some extent the 
traffic regulates itself, somehow considerate and ruthless 
at the same time. Those who dare can almost effortlessly 
pass through this chaos in which motorbikes miss each 
other, as if by magic, and flow around the pedestrians.

From the perspective of motorbike riders, the traffic is 
especially dangerous when buses and trucks cross their 
paths. Bus stops are still located on the motorbike lanes 
and many storage places for containers are close to the 
main roads. Nevertheless, much has improved during 
the past decade. On major highways, motorbike and car 
lanes are separated by long stretches of concrete walls, 
and on strategic inner city roads, metal fences prevent 
the mixing of traffic in different directions. The number 
of overburdened motorbikes with five members of a 
family riding together on one bike is decreasing. Streets 
are dominated by new, stronger, more stylish motorbikes, 
and there are constantly new cars being registered. Major 
transport infrastructure projects, such as the Thu Thiem 
tunnel below Saigon River and the associated Vo Van 
Kiet Highway, have reduced downtown traffic. Ring road 
projects are making progress and several new bridges now 
cross the Saigon River with more planned. 

Public transportation is now playing a more important 
role. The number of bus routes has increased rapidly in 
recent years, so that now almost every major street is 
serviced. The subway project, which will provide six lines 
in the future, has started construction of the above-ground 
portion of line 1. Apartment houses already advertise their 
future proximity to metro stations. However, it will be a 
few more years until a functioning mass transit system 
is finished, and whether or not such a system will be 
accepted by the population is still unknown. So far, travel 
by motorbike corresponds quite well with the needs of 
urban residents, it is quick, requires no waiting and can 
proceed directly to their destinations.

Henning Hilbert

GIAO THÔNG TRONG
ĐẠI ĐÔ THỊ
VERKEHR IN DER MEGASTADT 
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1.  Dòng lưu thông xe máy ở vòng xoay Chợ Bến Thành
 Mopedstrom im Kreisverkehr des Ben Thanh-Markts 

Stream of motorbike traffic at Ben Thanh Market roundabout

 © Paulette Chheav 2013

1.
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1.- 9. Người đi xe gắn máy trên quốc lộ 1A
 Mopedfahrer auf dem Highway 1A

 Motorbike riders on highway 1A

 © Henning Hilbert 2013

10.  Yêu cầu đội nón bảo hiểm được đưa ra 
vào tháng 12 năm 2007  

 Die Helmpflicht wurde erst im Dezember 
2007 eingeführt.

 Mandated helmet wearing has just been 
introduced in December 2007

 © Henning Hilbert 2006
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1.  Giờ cao điểm vào buổi sáng trên đường 
Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh  

 Morgendlicher Stoßverkehr in der Bach 
Dang-Straße, Binh Thanh-Distrikt

 Morning rush hour at Bach Dang Street, 
Binh Thanh District

 © Henning Hilbert 2013

2.  Giờ cao điểm vào buổi sáng tại vòng 
xoay Quang Trung 

 Morgendlicher Stoßverkehr am Quang 
Trung-Kreisverkehr

 Morning rush hour at Quang Trung 
 roundabout

 © Henning Hilbert 2006

3.-5. Sự hỗn loạn trên đường phố hằng ngày 
 Das alltägliche Chaos auf den Straßen

 The daily chaos in the streets

 © Henning Hilbert 2013
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1.-9. Các xe gắn máy kẹt lại thành nhóm khi 
đi qua vòng xoay trên đường Điện Biên 
Phủ 

 Gruppenbildung der Mopeds bei der 
Durchquerung eines Kreisverkehrs an der 
Dien Bien Phu-Straße

 Group of motorbikes crossing a round-
about at Dien Bien Phu Street

 © Henning Hilbert 2013

10.  Vòng xoay trên đường Điện Biên Phủ / 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1  

   Kreisverkehr an der Dien Bien Phu / 
Nguyen Binh Khiem-Straße, Distrikt 1

 Roundabout on Dien Bien Phu / Nguyen 
Binh Khiem Street, District 1

 © Henning Hilbert 2013
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1.  Điều nguy hiểm nhất trong giao thông 
đường bộ gây ra bởi xe gắn máy và xe 
tải hoặc xe buýt gặp nhau 

 Die größte Gefahr im Straßenverkehr 
entsteht bei der Begegnung von Mopeds 
und Lastwagen oder Bussen

 The greatest danger in road traffic comes 
from the encounter of mopeds and trucks 
or buses

 © Henning Hilbert 2013

2.  Xe tải container vượt ẩu trên làn đường 
dành cho xe gắn máy, Xa lộ Hà Nội, Quận 
Thủ Đức 

 Sattelschlepper fährt rücksichtslos auf die 
Mopedspur, Hanoi Highway, Thu Duc- 
Distrikt

 Container truck driving recklessly in the 
motorbike lane, Hanoi Highway, Thu Duc 
District

 © Henning Hilbert 2013

3.  Xe tải trong luồng giao thông xe gắn 
máy  

 Lastwagen im Mopedverkehr

 Truck in motorbike traffic

 © Henning Hilbert 2013

4.  Các loại phương tiện giao thông 
 Unterschiedliche Transportfahrzeuge

 Various transport vehicles

 © Henning Hilbert 2013

5.  To tương phản với nhỏ 
 Groß gegen klein

 Great against small

 © Henning Hilbert 2011

4. 5.1. 2. 3.
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1.

2.

1.  Người đi bộ qua đường tại ngã tư, Quận Bình Thành
 Fussgängerin an großer Kreuzung, Binh Thanh-Distrikt

 Pedestrian at large intersection, Binh Thanh District

 © Henning Hilbert 2013

2.-3. Cầu Sài Gòn cũ và mới ngay sau ngày khánh thành vào tháng 10 năm 
2013

 Alte und neue Saigonbrücke, kurz nach der Eröffnung im Oktober 2013

 Old and new Saigon bridge shortly after opening in October 2013

 © Henning Hilbert 2013

3.
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2.-4. Đường rợp bóng cây, Quận 3
 Baumbestandene Straßen, Distrikt 3

 Tree-lined roads – District 3

 © Do Phu Hung 2011

1.  Cầu thép cũ ở Quận 7  
 Alte Metallbrücke im Distrikt 7

 Old metal bridge in District 7

 © Henning Hilbert 2013
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1.

2.

1.  Sinh viên từ kí túc xá đến trường, Làng ĐHQG Thủ Đức  
 Studenten auf dem Weg vom Wohnheim zur Universität, VNU Thu 

Duc-Campus

 Students on their way from the dormitory to university, VNU Thu Duc 

Campus © Henning Hilbert 2013

2.  Xe buýt khu vực Quận Tân Bình 
 Lokaler Kleinbus im Tan Binh-Distrikt

 Local mini bus in Tan Binh District

 © Henning Hilbert 2006 

3.  Các lái xe ôm đang chờ khách  
 Mopedtaxifahrer warten auf Kundschaft

 Motorbike taxi drivers waiting for  
customers

 © Henning Hilbert 2013

3.
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1.  Mọi thứ đều có thể với xe gắn máy
 Es passt alles auf ein Moped

 Everything fits on a motorbike

 © Henning Hilbert 2013 

2.  Xe xích lô  
 Cyclo transporter

 Cyclo transporter

 © Henning Hilbert 2013
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1.  Điều khiển xe nguy hiểm ở ngã rẽ trên 
Quốc lộ 1A 

 Gefährliches Wendemanöver auf dem 
Highway 1A

 Dangerous turning manoeuvre on High-
way 1A

 © Henning Hilbert 2013

2.  Người làm vườn chăm sóc cây trên ngã tư 
quốc lộ, Quận Thủ Đức 

 Gärtnerinnen pflegen die Grünanlagen an 
einem Autobahnkreuz, Thu Duc-Distrikt

 Gardeners maintain the gardens at a 
highway junction, Thu Duc District

 © Henning Hilbert 2013
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1.  Đường đang thi công, Quận Tân Phú 

Straße im Bau, Tan Phu Distrikt

 Road under construction, Tan Phu District

 © Michael Waibel 2006

2.  Đường đang thi công, Quận 12
 Straße im Bau, Distrikt 12

 Road under construction, District 12

 © Michael Waibel 2006

3.  Đường đang thi công, Quận Tân Phú
 Straße im Bau, Tan Phu Distrikt

 Road under construction, Tan Phu District

 © Michael Waibel 2006

4.-5. Đường đang thi công, Quận 6
 Straße im Bau, Distrikt 6

 Road under construction, District 6 

© Michael Waibel 2013
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1.  Nhà phố dọc khu vực thi công Đại lộ Phạm Văn 
Đồng, Quận Bình Thạnh   

 Reihenhäuser entlang der Baustelle der Pham Van 
Dong-Schnellstraße, Binh Thanh-Distrikt

 Row houses along the construction site of Pham 
Van Dong Highway, Binh Thanh District 

 © Waibel 2013

2.  Cầu Bình Lợi 2 đang thi công, bắc qua sông Sài Gòn 
giữa Quận Bình Thạnh và Quận Thủ Đức

 Die Binh Loi 2-Brücke über den Saigon-Fluss 
zwischen Binh Thanh-Distrikt und Thu Duc-Distrikt 
im Bau

 Binh Loi 2 Bridge across the Saigon River between 
Binh Thanh Distrikt and Thu Duc District, under 
construction

 © Waibel 2013

3.  Cầu đi bộ đang thi công, Đại lộ Phạm Văn Đồng, 
Quận Bình Thạnh  

 Fußgängerbrücke im Bau, Pham Van Dong-Schnell-
straße, Binh Thanh-Distrikt

 Pedestrian bridge under construction, Pham Van 
Dong Highway, Binh Thanh District

 © Waibel 2013

4.  Đại lộ Phạm Văn Đồng đang thi công, Quận Bình 
Thạnh 

 Pham Van Dong-Schnellstraße im Bau, Binh-Thanh 
Distrikt

 Pham Van Dong Highway under construction, Binh 
Thanh District

 © Waibel 2013

3. 4. 2.
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1.  Đường tại ngã tư, góc nhìn khu nhà 
Estella Quận 2

 Neue Kreuzung, Blick vom Apartmentge-

bäude Estella, Distrikt 2

 New crossroads, view from Estella apart-

ment building, District 2

 © Henning Hilbert 2013
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1.  Khu vực đang thi công, Đại lộ Võ Văn Kiệt, góc nhìn từ 
cầu Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

 Baustelle der Vo Van Kiet-Schnellstraße, Blick von der 
 Nguyen Van Cu-Brücke, Distrikt 1

 Construction site of Vo Van Kiet Highway, 
 view from Nguyen Van Cu bridge, District 1

 © Michael Waibel 2009

2-3. Khu vực đang thi công ở Đại lộ Võ Văn Kiệt, góc nhìn từ 
cầu Calmette

 Baustelle der Vo Van Kiet-Schnellstraße, Blick von der 
Calmette-Brücke, Distrikt 1

 Construction site of Vo Van Kiet Highway, view from 
Calmette bridge

 © Michael Waibel 2009

4.  Công nhân xây dựng, góc nhìn từ cầu Calmette 
 Bauarbeiter, Blick von der Blick von der Calmette-

Brücke 

 Construction worker, view from Calmette bridge

 © Michael Waibel 2009
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1.-3. Đường trên cao đang thi công, Quận 9  
 Hochstraße im Bau, Distrikt 9

 Elevated highway under construction, 
District 9

 © Michael Waibel 2011

4.  Công nhân xây dựng ngồi trước cột bê-
tông của một đường trên cao, Quận 9 

 Bauarbeiter, der vor Betonträgern für eine 
Hochstraße sitzt, Distrikt 9

 Construction worker sitting in front of 
concrete piles for the construction of an 
elevated highway, District 9

 © Michael Waibel 2011

3. 4. 2.
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1.  Cầu Phú Mỹ nối Quận 7 và Quận 2 đang 
thi công. Góc nhìn từ tàu cao tốc đến từ 
Cần Thơ

 Die Phu My-Brücke, die Distrikt 7 mit 
Distrikt 2 verbindet, im Bau. Blick von 
dem aus Can Tho kommenden Schnell-
boot

 Phu My bridge connecting District 7 and 
District 2 under construction. View from 
a speedboat coming from Can Tho City

 © Michael Waibel 2009

2.  Phía dưới Cầu Phú Mỹ
 Unter der Phu My-Brücke

 Under Phu My Bridge

 © Henning Hilbert 2011

3.  Cầu Phú Mỹ đang thi công
 Phu My-Brücke im Bau

 Phu My Bridge under construction

 © Michael Waibel 2009

4.  Cầu Phú Mỹ
 Phu My-Brücke

 Phu My bridge 

 © Henning Hilbert 2013
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1.  Hai cây cầu in bóng xuống dòng kênh Quận 8
 Zwei Brücken, die sich im Wasser eines Kanals 

spiegeln, Distrikt 8

 Reflection of two bridges in a canal, District 8

 © Do Phu Hung 2011

2.  Cầu Sài Gòn mới đang thi công  
 Neue Saigon-Brücke im Bau 

 New Saigon bridge under construction

 © Henning Hilbert 2013 
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1.  Phà cập bến, Sông Sài Gòn
 Anlegemanöver auf dem Saigon-Fluss

     Docking maneuver of a ferry, Saigon 
River

 © Henning Hilbert 2013

2.  Phà địa phương ở Quận Nhà Bè 
 Lokale Fähre im Nha Be-Distrikt

 Local ferry boat in Nha Be District

 © Henning Hilbert 2013

3.  Tàu truyền thống với hình vẽ đôi mắt 
trước mũi tàu

 Traditionelles Boot mit „Augen“

 Traditional boat with „eyes“

 © Miriam König 2012

4.  Bến phà, Huyện Nhà Bè
 Fähranlegestelle, Nha Be-Distrikt

 Ferry pier, Nha Be District

 © Michael Waibel 2006

3. 4. 2.
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1.  Cầu Sài Gòn mới đang thi công
 Die neue Saigon-Brücke im Bau

 New Saigon bridge under construction

 © Truc-Anh 2013

2.  Nghịch lý trong giao thông đô thị 
 Gegensätze im Stadtverkehr

 Contrasts in urban transport

 © Fernando Villalobos
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2.



247Linh Hồn Của Đại Đô Thị246. chương / chapter 8 Die Seele der Megastadt / The soul of the mega city

©  all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editors 247

Trong những chương trước, chúng tôi đã cố gắng lột tả sự 
thay đổi của TP. Hồ Chí Minh trong mười năm gần đây. Trên 
rất nhiều khía cạnh, sự thay đổi làm ta có cảm giác ngộp 
thở: Nhà cao tầng mọc lên như nấm từ biển nhà liền kề lộn 
xộn, những con đường cao tốc mọc lên giữa các khu phố đã 
hoàn thiện và những tổ hợp trung tâm thương mại tuyệt 
đẹp làm ta tưởng tượng đến Sing-ga-po. Ra ngoài thành 
phố, khi nhìn thấy những khu đô thị rộng nhiều ki-lô-mét 
vuông nhưng hoàn toàn để trống, người ta thường tự hỏi, 
ai sẽ sống ở đây. Về khía cạnh chuyển đổi cơ bản này, thi 
thoảng người ta vẫn đặt ra câu hỏi về cái đặc trưng Việt 
Nam, nay bỏ đâu mất rồi.  

Nếu ta đi qua những khu vực công cộng của thành phố như 
công viên hay đường dạo bên sông hoặc khu vực làng xóm 
trong thành phố hay ngay cả trên vỉa hè của những con 
phố lớn, đương nhiên câu hỏi này không được đặt ra. Cái 
hấp dẫn của TP. Hồ Chí Minh chính là sự cùng tồn tại của 
các mặt đối lập, như hàng Phở trước quán đồ ăn nhanh (fast 
food), xe hơi sang trọng giữa hàng xe máy, bảng quảng cáo 
đẹp trước những ngôi nhà cũ kỹ. 

Cuối cùng thì TP. Hồ Chí Minh chính là cái đó. Cái mới và 
cái cũ, người giàu và người nghèo, ứng biến và chủ định. 
Linh hồn của thành phố chính là cái hiển hiện nơi công 
cộng của nó. Trước hết, đó là con người. Lạc quan, luôn vui 
vẻ và thực tế.  

Ai có khả năng thì chơi tennis ở sân hiện đại ven thành 
phố, ai ít khả năng hơn thì chơi cầu lông ở công viên. Các 
đôi uyên ương không còn chỉ chụp ảnh cưới ở trước nhà thờ 
thời Pháp nữa mà còn chụp trên các cây cầu hiện đại hoặc ở 
các con đường vắng xe ở ngoại ô. Nhiếu đôi tình nhân chọn 
nơi công cộng làm không gian riêng cho mình. 

Tối tối, càng ngày càng nhiều người đi sang Thủ Thiêm chơi, 
nơi sau này sẽ là trung tâm mới của thành phố. Ở đó, họ 
ngồi trên những cái ghế nhựa hoặc yên xe máy, nhìn về 
quận 1 sáng choang ánh đèn nhiều màu và tự hào về thành 
phố của mình và những cái đang trở thành hiện thực. Đổi 
thay ở đây được hiểu là cơ hội và là chỉ số của sự phát triển. 
Tương tự như vậy là giao thông. Luôn có chút hỗn độn, 
nhưng mà luôn luôn tiến lên. 

Henning Hilbert

Wie sehr sich Ho Chi Minh City in den vergangenen Jahren 
gewandelt hat, haben wir versucht in den vorherigen 
Kapiteln aufzuzeigen. In vielerlei Hinsicht sind die 
Veränderungen atemberaubend: Hochhäuser wachsen wie 
Pilze aus dem unkoordinierten Meer der Reihenhäuser, 
neue Schnellstraßen werden durch gewachsene Stadtteile 
geschlagen und schicke Kaufhauskomplexe erinnern 
an Singapur. Außerhalb der Stadt fragt man sich, wer 
in den vielen quadratkilometergroßen, gänzlich leeren 
Wohngebieten einmal wohnen soll. Angesichts dieser 
fundamentalen Transformationen drängt sich manchmal 
die Frage auf, wo das typisch Vietnamesische geblieben ist.

Wenn man dann aber durch die öffentlichen Räume der 
Stadt läuft, seien es die Parks oder Uferpromenaden, die 
Gassenviertel oder selbst die Bürgersteige der großen 
Straßen, dann stellt sich diese Frage eigentlich nicht. Das 
Faszinierende an Ho Chi Minh City ist das Miteinander ihrer 
Gegensätze. Der Pho-Stand vor dem Fastfood Restaurant, 
die Limousine zwischen den Mopeds, die schicken 
Werbetafeln vor den in die Jahre gekommenen Häusern.

Letztendlich ist Ho Chi Minh City genau das. Das Alte und 
das Neue, das Reiche und das Arme, das Improvisierte 
und das Anvisierte. Die Seele der Stadt ist, was in den 
öffentlichen Räumen von ihr sichtbar wird. Vor allem aber 
sind es die Menschen. Optimistisch, meist fröhlich und 
immer pragmatisch.

Wer es sich leisten kann, spielt Tennis in den gehobenen 
Sportanlagen am Stadtrand, wer nicht, spielt Federball 
im Park. Hochzeitspaare lassen sich nicht mehr nur vor 
der kolonialen Kirche fotografieren, sondern auch an den 
neuen modernen Brücken oder in den leeren Straßen der 
Vororte. Für Liebespaare werden öffentliche Räume zum 
privaten Rückzugsort.

Abends zieht es immer mehr Leute nach Thu Thiem, wo 
später einmal das neue Stadtzentrum wachsen soll. Dort 
sitzt man auf Plastikhockern, schaut auf die bunt glitzernde 
Skyline des Distrikt 1 und ist stolz auf seine Stadt und auf 
das, was aus ihr geworden ist. Veränderungen werden hier 
als Chance begriffen und als Indiz, dass es vorwärts geht. 
Genauso wie der Verkehr. Immer etwas chaotisch, aber 
immer zielstrebig voran.

Henning Hilbert

In the previous chapters, we have tried to show to which 
extent Ho Chi Minh City has changed over the past ten years. 
In many ways, the changes are breathtaking: skyscrapers 
have grown like mushrooms from an uncoordinated sea 
of narrow townhouses, new highways have cut through 
developed districts and chic department store complexes 
call to mind images of Singapore. Outside the city, one 
wonders who will someday live in the miles of completely 
empty, large residential areas. Given these changes, which 
are obviously needed, sometimes questions arise about 
what remains that is typically Vietnamese.

But if one passes through the public spaces of the city, 
such as the parks and promenades, the alley areas or even 
the sidewalks of major streets, then this question does 
not really matter anymore. The fascinating thing about Ho 
Chi Minh City is the coexistence of contrasts.  Pho stands 
do business in front of fast food restaurants; sedans race 
between motorbikes; fancy advertising billboards decorate 
the facades of old buildings.

Ho Chi Minh City is ultimately just that: the old and the new, 
the rich and the poor, the improvised and the envisioned. 
The soul of the city is what is visible in its public spaces. 
But above all Ho Chi Minh City is its people: optimistic, 
cheerful and almost always pragmatic.

Those who can afford it play tennis in upscale sports 
facilities in the suburbs, while those who cannot play 
badminton in the park. Bridal couples not only choose the 
colonial cathedral as a background for their photo shoots, 
but also the Phu My Bridge or the empty streets of the 
suburbs. For couples who are not allowed to be alone 
in their own homes, public spaces are becoming private 
retreats.

In the evenings more and more people are attracted to Thu 
Thiem, where a new central business district is expected to 
develop. There people are sitting on plastic stools, looking 
at the colorful, glittering skyline of District 1, proud of their 
city and what has became of it. Changes are here seen as 
opportunity and a sign that things are moving forward. 
Just like the traffic. Always chaotic, but always on track.

Henning Hilbert

LINH HỒN CỦA ĐẠI ĐÔ THỊ
DIE SEELE DER 
MEGASTADT 
THE SOUL OF THE 
MEGA CITY



249Linh Hồn Của Đại Đô Thị248. chương / chapter 8 Die Seele der Megastadt / The soul of the mega city

©  all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editors 

Đôi vợ chồng mới cưới trước Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Frisch verheiratetes Hochzeitspaar vor dem Opernhaus von Ho Chi Minh City, Distrikt 1

Newlyweds in front of the Opera House in Ho Chi Minh City, District 1

© Nguyen Chinh Luong 2013
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1.  Những cặp đôi chi rất nhiều tiền cho 
những bộ sưu tập ảnh cưới công phu ở 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 Für aufwendige Hochzeitsalben wird in 
Ho Chi Minh City viel Geld ausgegeben

 Couples spend a lot of money on elabo-
rate wedding albums in Ho Chi Minh City

 © Henning Hilbert 2013

2.  Nhà thờ là một địa điểm để chụp ảnh phổ 
biến... 

 Beliebter Fotohintergrund ist die  
Kathedrale.... 

The cathedral is a popular photo  
background..

 © Henning Hilbert 2013

3.  ...cũng như góc nhìn từ Thủ Thiêm về 
phía Quận 1

 ... aber auch der Blick von Thu Thiem  
auf Distrikt 1

 ...as well as the view from Thu Thiem 
towards District 1

 © Henning Hilbert 2013

3. 2.

1.
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1.  Chăm sóc mặt tại thẩm mỹ viện 
 Gesichtsreinigung in einem Schönheitssalon

 Facial at the beauty salon

 © Paulette Chheav 2013

2.  Làm tóc và trang điểm với thợ chuyên 
nghiệp 

 Frisieren und das Auftragen von Make-Up 
durch eine professionelle Visagistin

 Hair styling and make-up with a profes- 
sional stylist

 © Paulette Chheav 2013

3.  Thử áo cưới trước nghi lễ 
 Anprobe des Hochzeitskleides vor der 

Zeremonie

 Wedding dress fitting before the ceremony

 © Paulette Chheav 2013

4.  Tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính 
 Stolzes Posieren vor der Kamera

 Proudly posing in front of the camera 

 © Paulette Chheav 2013

5.  Soi gương trước khi gặp khách hàng 
 Ein letzter Blick in den Spiegel 

 A last look in the mirror

 © Paulette Chheav 2013

1. 4.

2.

3.

5.
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2. 3.

1.  Cô gái mặc Áo Dài đang qua cầu đi bộ giữa Quận 5 & 8
 Mädchen in Ao Dai-Kleid, die eine Fußgängerbrücke zwischen Distrikt 5 

und 8 überquert

 Girl wearing traditional Ao Dai cloth, crossing a pedestrian bridge 
between District 5 and 8 

 © Michael Waibel 2006

2.  Chụp ảnh cưới trên cầu tại Quận 7
 Hochzeitsfoto-Shooting auf Brücke in Distrikt 7

 Wedding photo shoot on a bridge in District 7

 © Michael Waibel 2010

3.  Cô gái đang tạo dáng trên cầu đi bộ, Quận 1
 Posierende junge Frau, Fußgängerbrücke, Distrikt 1

 Young woman posing on a pedestrian bridge, District 1

 © Paulette Chheav 2013

1.
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Nhân viên trẻ đang pha cà phê cappuccino ở một quán cà phê quốc tế, Quận 1
Junge Vietnamesin, die Cappuccino in einer Filiale einer internationalen Kaffeehauskette zubereitet, Distrikt 1

Young staff making cappuccino at an international coffee chain, District 1

© Kenneth Pellfolk 2013
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1.  Sáng Chủ nhật ở Công viên, Đường Lê Duẩn, Quận 1
 Sonntagmorgen im Park, Le Duan-Straße, Distrikt 1

 Sunday morning at the park, Le Duan Street, District 1

 © Henning Hilbert 2013

2.  Quán cà phê ghế xếp cạnh bờ sông, Quận 7 
 Liegestuhlcafe am Fluss, Distrikt 7

 Riverside deckchair cafe, District 7

 © Henning Hilbert 2013

3.  Đôi bạn trẻ đang chụp ảnh trên Đường Lê Duẩn, Quận 1
 Junges Paar beim Fotografieren, Le Duan-Straße, Distrikt 1

 Photo shoot of young couple in Le Duan Street, District 1

 © Henning Hilbert 2013

4.  Dạy võ thuật tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1 
 Kampfsporttraining im Le Van Tam-Park, Distrikt 1

 Martial arts training in Le Van Tam Park, District 1

 © Henning Hilbert 2013

5.  Tập nhảy ở Công viên Gia Định, Quận Gò Vấp 
 Tanztraining im Gia Dinh-Park, Go Vap-Distrikt

 Dance training in Gia Dinh Park, Go Vap District

 © Henning Hilbert 2013

6.  Lớp học nhảy ở Công viên Gia Định, Quận Gò Vấp 
 Tanzstunde im Gia Dinh-Park, Go Vap-Distrikt

 Dance Lesson in Gia Dinh Park, Go Vap District

 © Henning Hilbert 2013

7.  Các em học sinh sau giờ thể dục, Công viên Gia Định, Quận 
Gò Vấp

 Schulkinder nach dem Sportunterricht, Gia Dinh-Park, Go 
Vap-Distrikt

 Schoolchildren after a sports lesson, Gia Dinh Park, Go Vap 
District

 © Henning Hilbert 2013

8.  Học kĩ năng trong giờ học thể dục ở Công viên Gia Định, 
Quận Gò Vấp 

 Geschicklichkeitstraining bei Sportstunde im Gia Dinh-Park, 
Go Vap-Distrikt

 Sports lesson in Gia Dinh Park, Go Vap District

 © Henning Hilbert 2013

9.  Lớp học thể dục buổi sáng, Công viên Gia Định, Quận Gò 
Vấp

 Schulklasse bei Morgengymnastik, Gia Dinh-Park, Go 
Vap-Distrikt

 School class at morning gymnastics, Gia Dinh Park, Go Vap 
District

 © Henning Hilbert 2013

10.  Đôi bạn đang học bài trong công viên, Công viên 23 Tháng 
9, Quận 1 

 Junges Paar beim Lernen im Park, 23. September-Park, 
Distrikt 1

 Young couple studying in the park, 23th September Park, 
District 1

 © Henning Hilbert 2013

1. 2. 3.
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4. 5.

1.-2. Không gian công cộng, Quận 6
 Öffentlicher Raum, Distrikt 6

 Public space, District 6

 © Michael Waibel 2006

3.  Uống bia, Thủ Thiêm, Quận 2
 Biertrinkende Runde, Thu Thiem,  

Distrikt 2

 Drinking beer, Thu Thiem, District 2

 © Michael Waibel 2010

4.  Ngồi thư giãn ở không gian công cộng, 
Quận 4

 Freizeit genießen im öffentlichen Raum, 
Distrikt 4

 Enjoying leisure time in public space, 
District 4

 © Michael Waibel 2013

5.  Uống bia, Quận 4
 Biertrinkende Runde, Distrikt 4

 Drinking beer, District 4

 © Michael Waibel 2013

1. 2. 3.



263Linh Hồn Của Đại Đô Thị262. chương / chapter 8 Die Seele der Megastadt / The soul of the mega city

©  all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editors 

1. 5.3. 4. 2.

5.

5.

3.

1.-5. Những cậu bé đang nhảy và tắm ở 
cầu Him Lam, Quận 7

 Springende und schwimmende  
Teenager, Him Lam-Brücke, Distrikt 7

 Teenage boys jumping and swimming, 
Him Lam bridge, District 7

 © Michael Waibel 2013 

6.-10. Cảnh thường thấy trên đường phố 
ở Thành phố Hồ Chí Minh: rửa xe gắn 
máy, Quận 2

 Eine typische Straßenszene in Ho Chi 
Minh City: Reinigen eines Motorrades, 
Distrikt 2

 Typical Ho Chi Minh City street scene: 
 cleaning a motorbike, District 2

 © Astrid Schulz 2013

2.

1.

4.
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1.  Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán 2011 (Nguyễn Huệ, Quận 1) 
 Blumendekorierte Nguyen Hue-Straße während der Zeit des Vietnamesischen 

Neujahrsfestes, Distrikt 1

 Nguyen Hue Street decorated with flowers in celebration of the 2011 Vietnamese 
Lunar New Year (Nguyen Hue Street, District 1)

 © Nguyen Chinh Luong 2011 

2.  Giấc ngủ của người thợ hớt tóc vỉa hè (Nguyễn Văn Thủ, Quận 1)
 Schlafender Straßenfriseur (Nguyen Van Thu-Straße, Distrikt 1)

 Sleeping Street hairdresser (Nguyen Van Thu Street, District 1)

 © Nguyen Chinh Luong 2010

1. 2.
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1.  Bé gái ở khu đô thị mới An Phú - An 
Khánh, Quận 2

 Junge Mädchen im Neubaugebiet An Phu 
- An Khanh, Distrikt 2

 Young girls in the new urban area of An 
Phu - An Khanh, District 2

 © Michael Waibel 2010

2.  Người thanh niên đang chơi game cùng 
bạn, Quận 5 

 Junger Mann und Freund mit Videospiel, 
Distrikt 5

 Young man and friend playing video 
games, District 5

 © Michael Waibel 2006

3.  Bà ngoại hạnh phúc cùng cháu trai, Quận 
Phú Nhuận

 Glückliche Großmutter mit ihrem Enkel

 Cheerful grandmother with her grandson 

© Tran Thu Hang 2012

4.  Người thanh niên đang làm việc tại nơi 
thu gom giấy cũ    

 Junger Mann, der für Papiersammel- 
unternehmen arbeitet

 Young man working for paper collecting 
company

 © Michael Waibel 2008

3. 4. 2.

1.
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Thanh thiếu niên chơi đá banh trước một Chung cư cũ, Quận Bình Thạnh
Jugendliche spielen Fussball vor älterem Apartmenthaus, Binh Thanh-Distrikt

Young people playing football in front of an older apartment building, Binh Thanh District

© Henning Hilbert 2013
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1.

2. 3.

1.  Thú vui mới: máy bay mô hình tại khu dân cư mới ở Quận 2
 Ein neues Hobby: Modellflugzeuge in Neubaugebiet in Distrikt 2

 A new hobby: model planes in a residential area in District 2

 © Henning Hilbert 2013

2.  Ảnh chụp các bạn trẻ tại khu dân cư trong tương lai ở Quận 2 
 Fotosession junger Leute in einem zukünftigen 
 Wohngebiet in Distrikt 2

 Photo shooting of young people in a future residential area 
 in District 2

 © Henning Hilbert 2013

3.  Quần vợt ngày càng trở nên phổ biến với tầng lớp trung lưu, Quận 7  
 Tennis wird immer populärer bei der Mittelklasse, Distrikt 7

 Tennis is becoming more and more popular with the middle class, 
District 7 

 © Henning Hilbert 2013
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1.

2.

1.  Trên đường đi làm, Khu Công Nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương
 Auf dem Weg zur Arbeit, Song Than-Industriepark, Binh Duong-Provinz

 Heading for work, Song Than Industrial Park, Binh Duong Province 

 © Henning Hilbert 2013

2.  Một nơi khá nổi tiếng khi chiều muộn, quán cafe trên mái nhà ở rất gần sân bay trên  
đường Quang Trung, Quận Gò Vấp

 Ein populärer Ort am Spätnachmittag sind die Cafés auf Dachterrassen unmittelbar am 
Flughafen in der Quang Trung-Straße, Go Vap-Distrikt

 A popular destination during late afternoons are the roof garden cafes in close proximity 
to the airport on Quang Trung Street, Go Vap District 

 © Henning Hilbert 2013
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1.  Người phụ nữ đi xe đạp trước cổng dành 
cho xe container Hiệp Phước, Huyện Nhà 
Bè

 Frau auf Fahrrad vor dem Container 
Terminal Hiep Phuoc, Nha Be-Distrikt

 Woman on bicycle in front of the contain-
er terminal of Hiep Phuoc, Nha Be District

 © Michael Waibel 2013 

2.  Saigon Outcast Không gian Sáng tạo ỏ  
An Phú, Quận 2

 Saigon Outcast, ein Ort für Kreativität in 
An Phu, Distrikt 2

 Saigon Outcast Creative Space, An Phu, 
District 2

 © Michael Waibel 2013

3.  Saigon Outcast, Quận 2 
 Saigon Outcast, Distrikt 2 

Saigon Outcast, District 2

 © Michael Waibel 2013

2. 3.

1.
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1.

1.  Bảng quảng cáo ở nhà gần Chợ Bến Thành, Quận 1
 Werbetafel an Haus neben dem Ben Thanh-Markt

 Advertisement at house next to Ben Thanh Market

 © Henning Hilbert 2009

2.-4. Bảng quảng cáo 
 Werbetafeln

 Advertisements

 © Henning Hilbert 2009 / 2011

5.  Các bảng quảng cáo rất thường thấy trước những nhà 
dân ở Thành phố Hồ Chí MInh 

 Werbetafeln an normalen Wohnhäusern sind nicht 
ungewöhnlich in Ho Chi Minh City

 Advertisments at normal residential houses are not 
uncommon in Ho Chi Minh City

 © Henning Hilbert 2009

6.  Bảng quảng cáo ở nhà dân, Quận 1 
 Werbetafel an Wohnhaus, Distrikt 1

 Advertisement at residential house, District 1

 © Henning Hilbert 2009

6.

5.4.2. 3.
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1.  Thức ăn nhanh ngày càng trở nên phổ 
biến hơn: Nhà hàng đang thi công trên 
đường Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận 

 Fastfood wird immer populärer: Bauar- 
beiten für ein neues Restaurant in der 
Pham Xich Long-Straße, Phu Nhuan-Dis-
trikt

 Fastfood is becoming more and more 
popular: construction for a new restau-
rant in Pham Xich Long Street, Phu Nhuan 
District

 © Henning Hilbert 2013

2.  Bảo vệ trước nhà hàng thức ăn nhanh, 
Quận Phú Nhuận 

 Sicherheitspersonal vor Fastfood- 
Restaurant, Phu Nhuan-Distrikt

 Security staff in front of fast food  
restaurant, Phu Nhuan District

 © Henning Hilbert 2013

3.  Xe bán xúc xích Đức trên đường Phan 
Xích Long, Quận Phú Nhuận 

 Mobiler Essensstand mit deutscher 
Bratwurst in Pham Xich Long-Straße,  
Phu Nhuan-Distrikt

 Mobile food stall with German sausage 
in Pham Xich Long Street, Phu Nhuan 
District

 © Henning Hilbert 2013

2. 3.

1.
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1.  Nơi sửa ống nước trên đường phố
 Kleiner Werkzeugkasten

 Small tool shed

 © Claire Bailliez 2013

2.  Lồng chim 
 Vogelkäfig

 Bird cage

 © Claire Bailliez 2013

1.

2.
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1.

1.  Cửa hàng đầu tiên của Louis Vuitton trong khoảng thời 
gian đất nước gia nhập WTO, Quận 1 đối diện Nhà hát 
Thành phố

 Erstes Geschäft von Louis Vuitton in der Zeit des Beitritts 
zur Welthandelsorganisation WTO, Distrikt 1 gegenüber 
dem Stadttheater

 First shop of Louis Vuitton during the time of Vietnam’s 
entry into the World Trade Organisation WTO, District 1 
opposite the Opera House

 © Michael Waibel 2007 

2.  Bảng thông báo của một cửa hàng thời trang, Quận 1
 Ankündigung einer Modeboutique, Distrikt 1

 Announcement of a fashion shop, District 1

 © Henning Hilbert 2009

2.
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1.  Những thanh niên đang ngồi trên xe máy 
ngắm cảnh đêm, Thủ Thiêm 

 Junge Leute auf dem Moped, die sich die 
Skyline bei Nacht anschauen, Thu Thiem

 Young people on a motorbike watching 
the skyline at night, Thu Thiem

 © Henning HIlbert 2013

2.  Ảnh chụp về đêm từ Thủ Thiêm 
 Foto Shooting in Thu Thiem bei Nacht

 Photo shooting in Thu Thiem at night

 © Henning HIlbert 2013

1.

2.
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5.

4.3.

1.-5. Những ấn tượng tại Chill Skybar trên tầng 
thượng Tòa nhà AB Tower, Quận 1

 Impressionen aus der Chill Skybar auf der 
Dachterasse des AB Tower, Distrikt 1 

 Impressions from Chill Skybar on roof top of 
AB Tower, District 1

 © Leigh Ann Chow 2013

1. 2.
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1.-4. Karaoke là loại hình giải trí rất được 
giới trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh yêu 
thích. Mặt tiền đầy màu sắc của các Quán 
Cafe Karaoke tại Quận 3 và Quận Bình 
Thạnh

 Sehr beliebt bei jungen Leuten in Ho Chi 
Minh City ist Karaoke. Bunt leuchtende 
Fassaden von Karaoke Cafes in Distrikt 3 
und Binh Thanh-Distrikt

 Karaoke is very popular among young 
people in Ho Chi Minh City. Colorful,  
shining facades of karaoke cafes in  
District 3 and Binh Thanh District

 © Henning Hilbert 2013

3. 4.1.
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chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên trong đời, ông bắt đầu ghi nhận lại những thay đổi trong không gian và 

phát triển đô thị ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Các nghiên cứu của ông tập trung vào các chủ đề như đô thị hóa, các chính sách giảm thiểu hậu quả của biến 

đổi khí hậu, các chính sách xây dựng các khu nhà ở sử dụng năng lượng một cách hiệu quả, các phong cách 

sống bảo vệ môi trường, các thói quen và hành vi của tầng lớp trung lưu ở đô thị, cũng như tăng trưởng xanh 

và quản lý đô thị (xanh). Các khu vực nghiên cứu chính của ông gồm có Việt Nam và Trung Quốc. Ông là Tổng 

Biên tập của tạp chí ĐỊA LÝ THÁI BÌNH DƯƠNG thường đăng tải các bài nghiên cứu đánh giá đồng cấp, và cũng 

là Tổng Biên tập của loạt sách DIỄN ĐÀN THÁI BÌNH DƯƠNG.

Từ năm 2008 đến năm 2013, ông là Điều phối viên cho hợp phần “Xây dựng nhà ở thích ứng với khí hậu và 

các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả ở Việt Nam” trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu sự phát

triển bền vững của các siêu đô thị trong tương lai” do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức tài trợ thực hiện.

Sản phẩm của dự án là các ấn bản Sổ tay Xây dựng nhà ở xanh (2011) và Sổ tay Các sản phẩm và Dịch vụ xanh

(2013). Trong thời gian soạn thảo và phổ biến các cuốn sổ tay này, Michael Waibel đã tiếp cận nhiều bên liên 

quan thuộc chính phủ trung ương và chính quyền địa phương, cũng như khối doanh nghiệp và xã hội dân sự

nhằm tăng cường ý thức làm chủ và thúc đẩy sự hợp tác đa ngành. Trong giai đoạn 2007-2009, với vai trò 

chuyên gia tư vấn ngắn hạn, ông đã thay mặt cho chương trình Quy hoạch Môi trường Đô thị do Liên minh 

Châu Âu tài trợ (chương trình UEPP-VN) để tham gia một số đợt giảng dạy tại Khoa Quy hoạch đô thị Trường

Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, ông là điều phối viên khoa học cho nhiều hội thảo, hội nghị của 

Viện Goethe tại Hà Nội về các chủ đề tăng trưởng xanh (2013), xây dựng nhà ở xanh (2012), biến đổi khí hậu 

và phát triển đô thị bền vững (2010). Năm 2013, ông tham gia giảng dạy tại một số trường đại học Việt Nam 

với sự hỗ trợ của Tổ chức Trao đổi Hàn lâm CHLB Đức DAAD. Cũng trong năm này, Michael Waibel biên tập và 

cho xuất bản một tập sách về tình hình phát triển đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây. 

Tập sách này có sự đóng góp ý kiến khoa học và biên soạn của nhiều tác giả thuộc nhiều chuyên ngành, và do 

nhà xuất bản Regiospectra tại Berlin xuất bản với gần 100 bức ảnh minh họa, chủ yếu là ảnh đen trắng. Đối 

với Michael Waibel, đây là bước khởi đầu để phản ánh một cách trực quan hơn về sự phát triển đô thị trong 

tiến trình thành phố Hồ Chí Minh biến đổi để trở thành siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam. Kết quả toàn diện 

của quá trình phản ánh này chính là tập sách đang nằm trong tay độc giả.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm thông tin về ấn phẩm và hồ sơ dự án của Michael Waibel tại địa chỉ trang web 

của ông: www.michael-waibel.de

Henning Hilbert

Henning Hilbert theo học ngành Đức ngữ và nghệ thuật sân khấu  tại các trường đại học ở Munich và Berlin. 

Từ sau khi tốt nghiệp năm 1997, anh chuyển sang sinh sống  và làm việc ở khu vực Đông Nam Á. Sau vài 

năm giảng dạy tiếng Đức tại Trường Đại học Kasetsart, Bangkok, năm 2000, theo chương trình của DAAD, 

anh chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh và giảng dạy tiếng Đức tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân 

văn trong 5 năm, đồng thời cũng chịu trách nhiệm quảng bá về giáo dục đại học Đức cho các học sinh, sinh 

viên Việt Nam muốn theo học tại Đức. Tiếp đó, anh sang Seoul công tác chuyên môn trong 1 năm và quay lại 

thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2007. Anh là cán bộ điều phối chương trình tại Trường Đại học Việt Đức kể 

từ khi trường được thành lập. 

Những khi rảnh rỗi, Henning Hilbert thích đi chụp ảnh và ngắm nhìn những thay đổi nhanh chóng của thành 

phố trong hơn 13 năm qua. Anh đặc biệt thích thú với những sự tương phản rõ rệt ở thành phố Hồ Chí Minh, 

ví dụ như mật độ dân số đông đúc, các khu vực đường phố nhộn nhịp được sử dụng cho nhiều chức năng hỗn 

hợp ở Phú Nhuận và Bình Thạnh, trái ngược với những khu dân cư thưa thớt ở ngoại ô. Ghi nhận lại sự phát 

triển nhanh chóng của một siêu đô thị và khám phá thành phố từ tất cả mọi góc nhìn là một trong những 

hoạt động ưa thích của Henning Hilbert. Chính vì những lý do đó mà anh đã chấp nhận đề nghị cùng biên tập 

cho ấn phẩm này. 

Email: henning.hilbert@gmail.com

CÁC NHÀ NHIẾP ẢNH THAM GIA HỖ TRỢ 
(theo thứ tự trình bày ảnh)

Kenneth Pellfolk

Kenneth là một nhà nhiếp ảnh tự do người Thụy Điển. Anh đã sống ở Đông Nam Á trong suốt 6 năm qua, trong 

đó có 5 năm ở Việt Nam. Anh cũng đã đi rất nhiều nơi ở Đông Nam Á. 

Những lĩnh vực quan tâm chính của anh bao gồm chụp ảnh đường phố và cảnh mọi người đi lại trên đường 

phố, bên cạnh đó anh cũng còn chụp ảnh một số chủ đề khác. Hiện tại Kenneth đang sống ở thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

Email: contact@kennethpellfolk.com; Website: www.kennethpellfolk.com

Leigh Ann Chow
Leigh Ann vừa chuyển từ New York đến Việt Nam và làm việc cho một quỹ đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Chị sinh ra ở Việt Nam, do đó chị muốn quay lại Việt Nam để biết thêm về quê hương mình. Leigh Ann đã 

đi rất nhiều nơi ở Việt Nam và Đông Nam Á. Chị thích trải nghiệm những biến chuyển và sự năng động của 

thành phố.   

Email: leighann.chow@gmail.com

Clément Musil
Clément Musil có bằng Tiến sĩ về quy hoạch vùng và quy hoạch đô thị của Trường Đại học Paris-Est, Pháp. 

Hiện tại anh đang là trợ lý nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Kiến trúc Xã hội đô thị Paris (IPRAUS) thuộc Trường 

Kiến trúc Paris Belleville. Chủ đề nghiên cứu chính của anh là hợp tác đô thị và hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) cho ngành giao thông ở Việt Nam. Sau hai năm sống ở Hà Nội và hai năm ở thành phố Hồ Chí Minh, 

nghiên cứu của anh tập trung vào các vấn đề đất đai và bất động sản ở Việt Nam và Lào. 

Email: musil.clement@gmail.com

Laurent Weyl
Laurent là một nhà nhiếp ảnh người Pháp và là thành viên của hiệp hội “Collectif Argos” từ năm 2001. Đặt 

trụ sở tại Paris, Argos là một hiệp hội của các nhà nhiếp ảnh và nhà văn độc lập ưa thích cách tiếp cận thời 

sự để phản ánh những chuyển đổi cũng như các vấn đề môi trường xã hội của các đô thị. Các hoạt động của 

hiệp hội hướng tới những chủ đề xã hội và địa chính trị, cũng như những hoàn cảnh sống khó khăn, ví dụ như 

người nghèo ở các siêu đô thị, các nạn dân do vấn đề khí hậu, thông qua những câu chuyện mang tính dân 

tộc học và xã hội học.

Những tác phẩm của anh được trưng bày và xuất hiện thường xuyên tại các liên hoan nhiếp ảnh (Visa, Arles, 

Vannes...), trên báo chí Pháp và quốc tế (Geo Voyage và Geo France, Geo Germany, Flair Italy, Figaro Mag-

azine, El Pais, Internazional, Geographical,...). Anh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ năm 2012 

cho đến nay.

Email: laurentweyl@gmail.com; Web: www.collectifargos.com 

Roland Eckert
Ronald là một nhà thiết kế và quy hoạch đô thị ở Berlin. Kể từ năm 2002, anh thường xuyên đến Việt Nam. Là 

cán bộ nghiên cứu của Khoa Quy hoạch đô thị Trường Đại học Cottbus, CHLB Đức, anh đã thực hiện các hoạt 

động nghiên cứu thực địa ở thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 7 năm. Anh quan tâm đến những vấn đề thiết 
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kế và quy hoạch đô thị để thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu của anh tập trung vào các nội dung phát 

triển đô thị bền vững, quy hoạch siêu đô thị ở châu Á, và tìm hiểu các kết cấu đô thị có mật độ cao.

Email: reausb@arcor.de

Dana Kersten

Dana Kersten là một nhiếp ảnh gia, chuyên chụp ảnh về cảnh quan và đô thị.

Email: dana.kersten@gmx.net

Web: www.danakersten.blogspot.de/

Jacob Weger
Jacob là một nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Nhân trắc học môi trường tại Trường Đại học Georgia, Hoa 

Kỳ. Sau 3 năm sống tại Việt Nam, hiện tại chủ đề nghiên cứu của anh tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, 

thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng và phổ biến kiến thức môi trường. Anh có kế hoạch quay trở lại Việt 

Nam trong thời gian sắp tới để nghiên cứu về biến đổi khí hậu trong bối cảnh văn hóa và chính trị tại đây, 

cũng như mối liên quan của biến đổi khí hậu tới công tác quản lý và phát triển ở vùng đồng bằng sông Cửu 

Long. Hiện tại Jacob đã biết ăn và rất ưa thích món mì Quảng. 

Email: joweger@uga.edu

Marie Gibert
Marie Gibert là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Địa lý đô thị tại Trường Đại học Paris 1 tại Panthéon-Sorbonne, 

Pháp. Đề tài nghiên cứu của chị là tính năng động của các không gian công cộng và không gian riêng tư trong 

quá trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Hoạt động nghiên cứu tại thực địa tập trung cụ thể 

vào các ngõ hẻm trong thành phố và sự chuyển đổi của các không gian này trong quá trình thành phố đang 

biến đổi trở thành một siêu đô thị. Chị đã tiến hành các công việc nghiên cứu thực địa tại thành phố Hồ Chí 

Minh trong suốt 5 năm, đồng thời trong khoảng thời gian đó, chị cũng tham gia giảng dạy thường xuyên về 

quy hoạch đô thị tại Trường Đại học Kiến trúc và Quy hoạch đô thị thành phố Hồ Chí Minh. 

Marie đóng góp rất nhiều cho phần viết về các ngõ hẻm và cũng tham gia viết đoạn mở đầu giới thiệu tập sách. 

Email: marie_gibert@hotmail.com

Petra Wiesbrock

Petra là một chuyên gia tư vấn chiến lược làm việc tự do trong lĩnh vực thiết kế và quy hoạch đô thị. Chị đã 

ở Việt Nam khoảng 1 năm để thực tập và làm việc cho GIZ, đồng thời nghiên cứu viết luận văn thạc sĩ. Hiện 

tại Petra đang sống ở Hamburg, CHLB Đức.

Email: petrawiesbrock@gmx.de

Miriam König

Miriam làm việc trong lĩnh vực hợp tác phát triển ở Đức Để thực hiện luận văn thạc sĩ về Địa lý, chị đã ở Việt 

Nam 2 tháng để nghiên cứu về khả năng dễ bị tổn thương của những nhóm dân nông thôn di cư ra thành phố 

Hồ Chí Minh. Để hiểu kỹ hơn về cuộc sống của họ, chị đã dành nhiều thời gian để đi khám phá thành phố và 

các khu vực dân nghèo bên cạnh các kênh rạch trong thành phố. Là một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư đầy nhiệt 

huyết, chị rất thích dùng máy ảnh để ghi lại những cảm xúc và ấn tượng của mình. 

Email: koenigmiriam@gmx.de

Đỗ Phú Hưng
Đỗ Phú Hưng, Tiến sĩ Quy hoạch đô thị, là giảng viên và chủ nhiệm Khoa Quy hoạch của Trường Đại học Kiến 

trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi Ông đã tốt nghiệp cử nhân kiến trúc. Ông đã đạt học vị tiến sỹ 

với luận văn mang tên “Phương pháp tiếp cận với sự tham gia của người dân trong quá trình quy hoạch đô 

thị”. Ông cũng tham dự các khóa học về “Quy hoạch hành động” ở Rotterdam và “Thành phố bền vững Châu 

Á” tại Bắc Kinh. Chính nhờ vậy, quan điểm của ông về đô thị thiên về các vấn đề xã hội, các khía cạnh tiếp 

cận từ phía người dân, cũng như các tập quán xã hội.

Astrid Schulz
Astrid là một nhiếp ảnh gia tự do ở Luân Đôn, chuyên chụp ảnh chân dung và ảnh thời sự. Các dự án cá nhân 

của chị mang nhiều tính chất của nhiếp ảnh mỹ thuật và chị đã có nhiều cuộc triển lãm quốc tế kể từ năm 

2001 cho đến nay.

Mới đây, Astrid đã hoàn thành một cuộc trưng bày nghệ thuật tạo hình tại thành phố Huế ở miền Trung Việt 

Nam. Rất yêu thích các món ăn châu Á, chị đã chọn chủ đề này cho cuộc trưng bày và sử dụng các món ăn 

một cách hài hước để trưng bày các mẫu vật và chân dung những người nông dân. Sau cuộc trưng bày ở Huế, 

chị trở về Anh và hy vọng sẽ tiếp tục trưng bày dự án này tại châu Âu.  

Trong tập sách này, chị chấp bút cho chương viết về “Dân cư ở siêu đô thị”, đồng thời cũng tham gia viết phần 

giới thiệu, có ý kiến đóng góp cho tất cả các bức ảnh và thu thập thông tin tiểu sử của những người tham gia 

phỏng vấn. 

Email: info@astridschulz.com; Web: www.astridschulz.com

Paulette Chheav
Paulette Chheav có bằng Thạc sĩ Ngoại ngữ của Trường Đại học Paris X tại Nanterre, Pháp. Chị đã sống ở châu 

Á 6 năm, trong đó có 2 năm ở Việt Nam. Hiện tại chị đang làm việc cho một công ty cung cấp các dịch vụ du 

lịch cao cấp ở Đông Nam Á. 

Là người đã quan sát và chứng kiến sự chuyển đổi của thành phố trong những năm gần đây, chị rất thích lái 

xe quanh thành phố để chụp các bức ảnh về văn hóa đô thị và ghi lại từng thời điểm đáng nhớ trong cuộc 

sống ở thành phố. 

Email: paulene79@hotmail.com

Truc-Anh
Truc-Anh là một họa sĩ người Pháp, sinh tại Paris. Ông sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 

2011. Ông được cấp bằng BFA, MFA và làm việc Trường Nghệ thuật Quốc gia La Cambre, ở Bỉ, nơi ông giảng 

dạy vào năm 2010. Ông tốt nghiệp sau đại học tại Haute École Suisse des Arts ở Thụy Sĩ, nơi ông đã giành giải 

Prix de la Fondation Manganel. Ông giành giải Photo Europa năm 2009. Từ năm 2006, ông đã thực hiện các 

triển lãm cá nhân tại Pháp, Bỉ, Hà Lan, Việt Nam cũng như triển lãm nhóm trong Liên hoan ảnh New Delhi  ở 

Ấn Độ. Ông là thành viên của Artist Pension Trust ở Bắc Kinh. Tác phẩm của ông được đề cao tại Google và 

Almanac 2014, Nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương.

Tác phẩm của ông được trưng bày tại Galerie Quỳnh (VN), Galerie Albus Lux (NL) và Galerie Sator (FR).

Web: www.truc-anh.com, www.the-anarchivist.com

Fernando Villalobos
Fernando Villalobos là một nhiếp ảnh gia người Colombia đã dành bảy năm ở Việt Nam để chụp ảnh về sự 

thay đổi cảnh quan của thành phố Hồ Chí Minh. Với anh, sự tương phản giữa một xe kéo đi qua trước một 

chiếc Audi mới đầu năm 2007 đã minh họa một cách hoàn hảo sự phát triển không ngừng tiến tới một đại đô 

thị. Fernando hiện nay đang sống ở Na Uy.

Email: fervillalobos@hotmail.com

Nguyễn Chính Lượng
Nguyễn Chính Lượng, Thạc sĩ quy hoạch đô thị, là giảng viên khoa Quy hoạch của trường Đại học Kiến Trúc 

Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã đạt học vị thạc sĩ với luận văn mang tên “Mảng xanh công cộng khu trung tâm 

thành phố Hồ Chí Minh”. Ông cũng là một nhà nhiếp ảnh tự do ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông chụp nhiều thể 

loại như chân dung, thiên nhiên phong cảnh, hoa, kiến trúc, đô thị và con người, và ảnh sự kiện, ... 

Web: www.archrockco.com 

Claire Bailliez

Claire là Ủy viên Ban chấp hành và quản lý. Nhiệm vụ của cô là cùng người quản lý và giám đốc tìm cách 

phát triển với một hiệu suất cao. Đối với cô, muốn có hiệu suất trước hết phải có niềm vui và động lực. Mong 

muốn của cô là mang lại một cái nhìn mới và chiến lược mới về quản lý dự án và đưa ra quyết định, để có các 

phương pháp phản ứng và động lực thay thế.

Trên mức độ cá nhân, Claire là người Pháp, lớn lên trong một gia đình đa văn hóa (Trung Quốc / Pháp) và tái 

định cư tại Việt Nam trong gần 3 năm. Đam mê của cô là du lịch, khám phá các nền văn hóa mới và nhiếp ảnh 

là một trong những điều giúp cô thể hiện cách mình nhìn nhận môi trường mới như thế nào.

Email: claire-bailliez@hotmail.fr

Rosalina Barboukova
Rosalina Babourkova là một nhà quy hoạch và địa lý đô thị. Sau một vài năm làm việc trong ngành du lịch, 

chị đi thực tập theo Chương trình Quy hoạch môi trường đô thị ở Việt Nam (UEPP-VN) và tham gia giảng dạy 

chia sẻ kinh nghiệm tại Khoa Quy hoạch đô thị Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh để củng cố 

thêm các mối quan tâm học thuật. Ngoài luận án nghiên cứu tiến sĩ về điều kiện tiếp cận dịch vụ cấp điện ở 

các khu định cư của các nhóm dân tộc thiểu số tại Bungari, Rosalina cũng làm trợ lý nghiên cứu và giảng dạy 

cho chương trình đào tạo đại học chuyên ngành phát triển kinh tế đô thị và quy hoạch phát triển đô thị tại 

Khoa Quy hoạch Phát triển Trường Đại học Luân Đôn, và giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Quy hoạch đô thị 

Trường Đại học Kiến trúc, Xây dựng và Trắc địa tại Sofia, Bungari. 

Email: rosalina.babourkova@gmail.com
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Jacob Weger

Jacob is a doctoral student in environmental anthropology at the University of Georgia, USA. Having spent 

three years living in Vietnam, his current research focuses on climate change, adaptation, and the production 

and dissemination of environmental knowledge. In the future, he plans to return to Vietnam to study the 

cultural and political context of climate change knowledge and its relation to governance and development 

in the Mekong Delta. He could really go for a bowl of mì quảng about now.

Email: joweger@uga.edu

Marie Gibert

Marie Gibert is a doctoral candidate in urban geography at the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France. 

Her research deals with the dynamics of public and private spaces in the development of Ho Chi Minh City 

today. Her fieldwork focuses more specifically on the city alleyways network (hẻm) and its contemporary 

transformations, in the course of metropolization. She has been conducting fieldwork in Ho Chi Minh City for 

5 years, during which time she regularly taught urban planning at the University of Architecture and Urban 

Planning of Ho Chi Minh City.

Email: marie_gibert@hotmail.com

Petra Wiesbrock

Petra is a strategy consultant and freelancer, working in the field of urban planning and design. She spend 

about a year in Vietnam, doing an internship and working for the Gesellschaft für Internationale Zusammenar-

beit (GIZ) as well as doing research for her master thesis. Petra is currently living in Hamburg, Germany.

Email: petrawiesbrock@gmx.de

Miriam König

Miriam is working in development cooperation in Germany. For her Master’s thesis in Geography she spent 

two months in Vietnam to research the vulnerability of rural-urban migrants in Ho Chi Minh City. In order to 

better understand their livelihoods she spend lots of time exploring the city notably the marginalized areas 

along the numerous waterways. As a passionate hobby photographer she enjoyed capturing her impressions 

with her camera. 

Email: koenigmiriam@gmx.de

Do Phu Hung

Do Phu Hung, PhD in urban planning, is a professor and Dean of the Faculty of Urban Planning at the Ho Chi 

Minh City University of Architecture, where he was also educated. The topic of his thesis dealt with the public 

participation in urban planning processes. He attended further courses on “Action Planning” in Rotterdam 

and “Sustainable Cities in Asia” in Beijing. This inclined his perspective toward social issues from a bottom-up 

approach in term of social praxis.

Following this approach, he has contributed a number of candid shots depicting urban issues in their real 

contexts.

Email: fathersantaclaus@ymail.com

Astrid Schulz

Astrid is a London based freelance photographer, who specializes in portraiture and documentary photog-

raphy. Her personal projects lean towards fine art photography and she exhibits internationally since 2001.

Recently Astrid completed an artist residency in the City of Hue, Central Vietnam. Passionate about Asian 

food, she chose this to be her topic of work and playfully created food displaying objects as well as portraits 

of farmers. After her exhibition in Hue and now back in the UK, she wishes to show this project in Europe.

Email: info@astridschulz.com

Web: www.astridschulz.com

EDITORS 

Michael Waibel

Michael Waibel, PhD in geography, is senior researcher and project leader at the Department of Geography 

of the University of Hamburg, Germany. In 1996 he went to Hanoi for the first time and fell for charm of the 

city immediately. Ever since he has come back to Vietnam more than 60 times. In 2001 he completed his PhD 

on urban development in Hanoi at the University of Goettingen, Germany. In 2002 he bought his first digital 

camera and started to document extensively new urban development and spatial changes both in Hanoi and 

Ho Chi Minh City. 

His research interests focus on urbanism, climate change mitigation policies, energy-efficient housing pol-

icies, pro-environmental lifestyles, urban middle class behaviour, as well as urban (green) governance and 

green growth. His main research areas are Vietnam and China. He is editor-in-chief of the peer-reviewed 

journal PACIFIC GEOGRAPHIES and of the book series PAZIFIK FORUM.

From 2008-20013 he was coordinator of the work package “Climate Adapted Housing and Energy-Efficient 

Buildings in Vietnam” within a research project as part of the funding programme “Research for the Sus-

tainable Development of Megacities of Tomorrow” implemented by the German Ministry of Education and 

Research (BMBF). A main outcome of this activity has been the publication of the “Handbook for Green 

Housing” (2011) and of the “Handbook for Green Products and Services” (2013). During the process of devel-

opment and dissemination of these handbooks he tried to integrate various stakeholders from the local and 

national government, corporate sector and civil society to increase ownership and to promote cross-sector 

cooperation. From 2007-2009 he was short-term consultant on several missions for the Urban Planning 

Faculty of Ho Chi Minh University of Architecture on behalf of the EU funded Urban Environmental Planning 

Programme (UEPP-VN). Further he was scientific coordinator of numerous conferences on behalf of Goethe 

Institute Hanoi about topics such as green growth (2013), green housing (2012) or about climate change and 

sustainable urban development (2010). In 2013 he lectured at several universities in Vietnam, supported by 

the German Academic Exchange Service DAAD. Also in 2013, Michael published an edited volume about the 

recent urban development of Ho Chi Minh City with scientific and narrative contributions from authors of 

various backgrounds. This book which got published by Regiospectra publishing house in Berlin was illus-

trated with about 100 photos most of them in black and white. For Michael, this was the starting point to 

reflect over another – more visual – way to illustrate the recent urban development of Ho Chi Minh City into 

Vietnam’s first mega city. The comprehensive result of this you are holding in your hands right now.

More information on his publication and project record can be found at his web-site: 

www.michael-waibel.de

Henning Hilbert

Henning Hilbert studied German Language and Dramatics at universities in Munich and Berlin and has lived 

in South East Asia after his graduation in 1997. After some years as a German language lecturer at Kasetsart 

University in Bangkok he moved in 2000 to Ho Chi Minh City and worked there as a DAAD lecturer. There 

he taught German at the University of Social Sciences and Humanities for five years as well being in charge 

for DAAD higher education marketing for Vietnamese who wanted to study in Germany. After a one year 

professional stay in Seoul he returned to Ho Chi Minh City in 2007. He has been working at the Vietnamese 

German University (VGU) since its opening as a program coordinator.

In his free time he likes to take photographs and enjoys tracing the rapid changes, which have occurred in 

the city during the last 13 years. He is especially fascinated by the huge differences in Ho Chi Minh City, such 

as the extensive alley areas in Phu Nhuan and Binh Thanh and the completely empty living quarters in the 

suburbs. Keeping record of the fast developing mega city and discovering all corners of the city is one of 

his favorite activities. For this reason he accepted the offer to contribute as a co-editor to this publication.

Email: henning.hilbert@gmail.com

CONTRIBUTING PHOTOGRAPHERS

Kenneth Pellfolk

Kenneth is a freelancing photographer from Sweden who has been living in Southeast Asia for the past 6 

years, 5 years of those in Vietnam. He spent quite a lot of time on travelling around Southeast Asia. 

His main areas are travel and street photography but other kinds of photography are done, as well. Kenneth 

is currently staying in Ho Chi Minh City, Vietnam.

Email: contact@kennethpellfolk.com

Web: www.kennethpellfolk.com

Leigh Ann Chow

Leigh Ann recently moved to Vietnam from New York City and works at an investment fund in Ho Chi Minh 

City. She was born in Vietnam and returned to learn more about her heritage. Leigh Ann has traveled ex-

tensively throughout Vietnam and within Southeast Asia. She enjoys experiencing the energy and evolution 

of the city.   

Email: leighann.chow@gmail.com

Clément Musil

Clément Musil holds a PhD in regional and urban planning from the University Paris-Est, France. He is pres-

ently an associated researcher at IPRAUS (Institut Parisien de Recherche Architecture Urbanistique Société) 

at the Paris Belleville Architecture School. His main research deals with urban cooperation and official de-

velopmental assistance in the transport sector in Vietnam. Having spent two years living in Hanoi, and two 

years in Ho Chi Minh City, his research also focuses on land issues and real estate in Vietnam as well as Laos.

Email: musil.clement@gmail.com

Laurent Weyl

Laurent is a French photographer member of the “Collectif Argos” since 2001. Based in Paris, Argos groups 

together independent photographers and writers engaged in a documentary approach concerning transfor-

mations as well as social and environmental issues. Its work is aimed at social and geopolitical subjects. It 

includes investigations on harsh human conditions such as urban poverty in megapoles, climate refugees as 

well as socio-ethnological stories.

Regularly shown, his work can be seen at photography festivals (Visa, Arles, Vannes...) and in the French and 

International press (Geo Voyage and Geo France, Geo Germany, Flair Italy, Figaro Magazine, El Pais, Inter-

nazional, Geographical,...). Since 2012, I live in Ho Chi Minh City (Vietnam).

Email: laurentweyl@gmail.com 

Web: www.collectifargos.com 

Roland Eckert

Ronald is an urban planner and designer from Berlin. He has been visiting Vietnam regularly since 2002. 

As a research associate at the Department of Urban Planning at the University of Cottbus, Germany, he has 

been conducting fieldwork in Ho Chi Minh City for seven years. He is concerned with climate change-adapted 

urban planning and design. His research foci are sustainable urban development and metropolitan planning 

in Asia and the investigation into densified urban structures.

Email: reausb@arcor.de

Dana Kersten

Dana Kersten is a photographer, specialising in urban and landscape photography. 

Email: dana.kersten@gmx.net

Web: www.danakersten.blogspot.de/

Paulette Chheav

Paulette Chheav studied Foreign Languages at the University of Paris-X-Nanterre. Passionate about travel 

and photography, she moved to Asia  in 2007 and currently lives and works in Ho Chi Minh City. Observing 

and witnessing the transformation of the city in the past few years, she enjoys driving around and photo-

graphing urban culture and every moment of Vietnamese life

Email: paulene79@hotmail.com

Truc-Anh
Truc-Anh is a French artist born in Paris, and has lived and worked in Ho Chi Minh City since 2011. He holds 

a BFA, MFA and Aggregation from the La Cambre National School of Art, in Belgium, where he taught in 2010. 

He also holds a post graduate degree from the Haute École Suisse des Arts in Switzerland, where he won the 

Prix de la Fondation Manganel. He also won the Photo Europa Prize in 2009. Since 2006, he has exhibited 

his work in solo shows in France, Belgium, Netherlands, Vietnam in addition to group shows, including at the 

New Delhi Photo Festival in India. He is member of the Artist Pension Trust in Beijing. His work has been 

featured in the Google Institute and the Almanac 2014 of Asia Art Pacific.

His work is represented by Galerie Quynh (VN), Galerie Albus Lux (NL) and Galerie Sator (FR).

Web: www.truc-anh.com, www.the-anarchivist.com

Fernando Villalobos

Fernando Villalobos is a Colombian photographer who spent seven years in Vietnam shooting Ho Chi Minh 

City’s changing cityscape. For him, the contrast of a rickshaw passing in front of the new Audi Terminal as early 

as 2007 perfectly illustrates the city’s dynamic move towards a mega city. Fernando presently lives in Norway.

Email: fervillalobos@hotmail.com

Nguyen Chinh Luong

Nguyen Chinh Luong, holds a masters degree in urban planning and is a lecturer at the Faculty of Urban Plan-

ning at the Ho Chi Minh City University of Architecture. The topic of his thesis was “Public green space in the 

center of Ho Chi Minh city.” Adding to this, he is also a freelance photographer and is interested in many topic 

including portraits, landscapes, flowers, architecture, people, urban environments, event photography, etc.

Website: www.archrockco.com

Claire Bailliez

Claire is an executive and team coach, accompanying managers and directors to promote fruitful perfor-

mance. For her, performance must be a source of pleasure and motivation. Her ambition is providing new 

perspectives and strategies on project management and decision-making in order to generate collective 

behaviors and responsible dynamics.

Claire was born in France, raised in multicultural family (Chinese/ French) and has been living in Vietnam for 

nearly three years. She is passionate about traveling discovering new cultures and photography is a signifi-

cant creative outlet that depicts her encounter with these new environments.

Email: claire-bailliez@hotmail.fr

Rosalina Barboukova

Rosalina Babourkova is an urban geographer and planner. After a few years of work in the tourism indus-

try, an internship with the Urban Environmental Planning Programme in Vietnam (UEPP-VN) and teaching 

experience at the Urban Planning Department of Ho Chi Minh City University of Architecture cemented the 

academic path for me. I have worked as Graduate Teaching and Research Assistant in the fields of Urban 

Economic Development and Urban Development Planning at the Development Planning Unit, University 

College London, and as Visiting Lecturer at the Urban Planning Department of the University of Architecture, 

Construction and Geodesy in Sofia, Bulgaria. 

Email: rosalina.babourkova@gmail.com

297296 Nhóm tác giả / Authors

©  all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editors 



Hỗ trợ / Institutional support

Hội đồng phê chuẩn / Officially endorsed by

NATIONAL URBAN AND RURAL PLANNING INSTITUTE – MINISTRY OF CONSTRUCTION

SOUTHERN SUB-INSTITUTE FOR URBAN AND RURAL PLANNING  

 

Đối tác truyền thông / Media partner



NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI
B15-Lô 2 – Mỹ Đình I  –  Hà Nội  –  Việt Nam
Tel: (04) 6287 2617  –  (04) 6287 2348  – Fax: (04) 6287 1730
E-mail: nxbthoidai@nxbthoidai.vn

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh
Số 1101 Trần Hưng Đạo – P.5 – Q.5 – TP.Hồ Chí Minh
Tel: (08) 39225769 – Fax: (08) 39225770 
E-mail: chinhanhhcm@nxbthoidai.vn – Website: http://nxbthoidai.vn

Times Publishing House
B15-Block 2 – My Đình I  –  Hanoi  –  Vietnam
Tel: (04) 6287 2617  –  (04) 6287 2348  – Fax: (04) 6287 1730
E-mail: nxbthoidai@nxbthoidai.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc VŨ VĂN HỢP

Responsible Publisher / Publishing Authority
Manager VU VAN HOP

Chịu trách nhiệm nội dung
Phó giám đốc NGUYỄN THANH

Responsible for content
Vice manager NGUYEN THANH

Biên tập NXB / Editor of Publishing House: Khánh Hoài

Biên tập của đối tác / Foreign Language Editing: Michael Waibel & Henning Hilbert

Mã ISBN / ISBN Number: 978-604-936-338-2

In 1700 cuốn, khổ 30cm x 30cm tại Công ty TNHH & DVTM In Phú Thịnh (Lô B2-2-5 Khu Công Ng-
hiệp Nam Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội); Giấy đăng ký KHXB số: 1757-2013/CXB/10-94/TĐ; Quyết định 
xuất bản số: 1002/QĐ-NXBTĐ/CN384; ngày 02/12/13 In xong và nộp lưu chiếu Quý I, năm 2014.





Publisher 
Times Publishing House
1101 Trần Hưng Đạo,
Phường 5, Quận 5,
Thành phố Hồ Chí Minh




