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Krása čínské malby 
Repliky ze sbírek Národního palácového muzea v Taipei 
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Výstava je výběrem 27 výjimečných děl zahrnujícím krajinomalby, malby květin, 
zvířat a postav, a dokládá rozmanitost čínských malířských stylů i vývoj čínského malířství 
v průběhu několika staletí, za vlády různých dynastických rodů. Umožňuje vychutnat si 
jedinečnou krásu světa čínských obrazů. Návštěvník se seznámí s mistrovskými díly 
nejvýznačnějších postav historie čínského malířství, dozví se mnoho zajímavého o autorech 
samotných, konkrétních obrazech a pozadí jejich vzniku.  

 
Jádro sbírky Národního palácového muzea pochází z císařského depozitáře, jehož 

první sbírky vznikaly za dynastie Severních Sung (960 – 1126). Tyto sbírky byly v průběhu 
následujících dynastií postupně rozšiřovány. Původně byla všechna umělecká díla, dnes 
tvořící nejrozsáhlejší sbírku čínského umění na světě, soukromým majetkem čínské císařské 
rodiny. Avšak v roce 1925, nedlouho poté, co byla založena Čínská republika (r. 1911), 
vznikla veřejná instituce Palácové muzeum, jejímž záměrem bylo zpřístupnit sbírky všem. 
Výběr toho nejlepšího byl záhy před chaosem, v němž se tehdejší Čína zmítala, odvezen ze 
země, aby po roce 1949 natrvalo našel svůj domov na Tchaj-wanu. V roce 1965 bylo Národní 
palácové muzeum znovuobnoveno v Taipei a od té doby shromažďuje kolekci uměleckých 
děl, která jsou obdivována lidmi z celého světa.  

 
V rámci výstavy jsou představeny také některé knihy vydané na Tchaj-wanu či 

pojednávající o Tchaj-wanu a jeho přírodě, geografii, dějinách, politice nebo jeho současném 
mezinárodním postavení a vztazích k Číně. Knihy byly vybrány z většího množství publikací, 
které byly tchajwanskou stranou Národní knihovně ČR  (NK ČR) nabídnuty; hlavním 
selekčním kritériem byla alespoň částečná srozumitelnost pro evropské publikum a také to, 
aby knihy odpovídaly profilu knižních fondů NK ČR. Vystavené knihy přitom tvoří jen část 
kolekce, již nám tchajwanská strana darovala.   

 
Výstavu ve spolupráci se zastupitelským úřadem Tchaj-wanu v České republice, 

Taipejskou hospodářskou a kulturní kanceláří v Praze a Národním palácovým muzeem 
v Taipei připravila Národní knihovna České republiky.  
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