
Země oklopená ze čtyř stran mořem oplývá přírodními krásami a bo-
hatou kulturou. Ostrov  leží v západním Pacifiku mezi Japonskem 

a Filipínami a zaujímá rozlohu 36 000 km2, svou velikostí se vyrovná 
Nizozemí, Švýcarsku či americkému státu Maryland. Na Tchaj-wanu 
žije 23 miliónů lidí, kteří tvoří etnicky velice různorodou společnost. 
Nalezneme zde malajsko-polynéské obyvatelstvo, potomky Číňanů, 
Japonců a Evropanů.

Tchajwanské ostrovy se rozprostírají u obratníku Kozoroha a klima 
zde přechází od tropického a subtropického v nížinách až k mírné-
mu podnebí ve vyšších horských oblastech. Na Tchaj-wanu je úrodná 
půda a dostatek srážek, což ze země činí zemědělský ráj, kde je možné 
vypěstovat téměř jakýkoli druh ovoce a zeleniny. Tchajwanská fauna 
a flora je velmi pestrá.

Do příchodu Holanďanů byl ostrov obýván lidmi malajsko-polynéského 
původu patřícími do austronéské jazykové rodiny. Jedná se o skupinu 
jazyků, jimiž doposud hovoří původní obyvatelé ostrova. Od 17. století 
evropské koloniální mocnosti jako Holandsko a Španělsko využívaly 
strategické polohy ostrova, aby z něj učinily vstupní bránu ke svému 
panství na Východě. Evropskou nadvládu ukončil až příchod Číňanů 
vedených Koxingou, který Tchaj-wan přeměnil na základnu pro boj 
s mandžuskou dynastií Čching. Od roku 1895 až do konce Druhé světové 
války se Tchaj-wan ocitnul pod nadvládou Japonska. Setkávání rozdíl-
ných kultur po celá staletí daly na Tchaj-wanu vzniknout pluralistické 
společnosti, která dokázala harmonickým způsobem vstřebat a sloučit 
prvky několika civilizací. V případě Tchaj-wanu nedocházelo pouze 
k pasivnímu přijímání, ale i ke transformaci těchto prvků a vzniku spe-
cificky tchajwanských rysů.

Vlivy formující tchajwanskou společnost utvářely její bohatou kul-
turu, která v lidech pěstovala podnikavého a objevitelského ducha. 
Tato lidská síla ze země učinila jednu z nejsilnějších ekonomik světa, 
ale rovněž se zasadila o prosazování univerzálních hodnot svobody, 
demokracie, lidských práv a vlády zákona.

V roce 2000 a 2008 Tchaj-wan na základě výsledků svobodných voleb 
úspěšně prošel změnou vlády politických stran a položil tak základní 
pilíř k rozvoji demokracie na Tchaj-wanu. Tchaj-wan však nezůstal po-
zadu ani v oblasti hospodářského rozvoje. V roce 2008 měl Tchaj-wan 
26. nejsilnější ekonomiku na světě a byl jedním z největších obchod-

Taiwan, the Republic of China, is a land blessed with a wonderful 
abundance of natural and ethno-cultural diversity. Physically, it 

is a large island situated in the Western Pacific between Japan and 
the Philippines, occupying an area of approximately 36,000 square 
kilometers—about the size of the Netherlands, Switzerland, or the 
U.S. state of Maryland. In human terms, it is a society of 23 million 
people—more populous than three-quarters of the world’s nations—
with a unique mixture of Chinese, Malayo-Polynesian, Japanese and 
Western traits, bonded by a passion for freedom and friendship.

Though straddling the Tropic of Cancer, Taiwan has a full range of cli-
matic zones, from tropical and semi-tropical in its lowland areas to 
temperate in its central mountainous areas. This, together with its fer-
tile soil and abundant rainfall, has endowed it with a great variety of 
flora and fauna and makes it an agricultural paradise, able to grow 
virtually any kind of fruit or vegetable.

Taiwan’s multicultural mien and cosmopolitan spirit have their roots 
in its often tumultuous history over the past few centuries. For many 
millennia before the 17th century, the island was home to Malayo-
Polynesian groups speaking a multiplicity of languages in the Aus-
tronesian linguistic family, still spoken today by indigenous Taiwan-
ese. Since the early 17th century, Taiwan’s human face has undergone 
continuous metamorphosis as the consequence of the arrival of colo-
nial rulers and immigrants from Europe and Asia—including Dutch, 
Spanish, Japanese, Chinese and, more recently Southeast Asian coun-
tries—and their interactions with indigenous peoples and the West-
ern world.

The confluence and interplay of currents of humanity in Taiwan over 
the past several centuries has helped create an openhearted, pluralis-
tic society able to assimilate elements of civilization from around the 
world in a distinctive, harmonious manner. These factors have exerted 
important formative influences on their development of a rich cultural 
life, on the growth of the entrepreneurial spirit that has made Taiwan 
into one of the world’s major economies, and on promotion of the uni-
versal values of freedom, democracy, human rights, and rule of law.

In 2008 the ROC was the world’s 26th-largest economy, 18th-largest 
trading nation and fourth-largest holder of foreign exchange reserves, 
with a nominal GDP per capita of over US$17,000. In that year, it was 

ních a investičních partnerů. Hrubý domácí produkt na jednoho oby-
vatele činil 17 000US$. Ostrov je dnes hlavním výrobcem v oblasti high-
technologií, integrovaných obvodů, čipů a displejů z tekutých krystalů 
(LCD).

Tchaj-wan je rovněž aktivním členem světových organizacích a plně 
se snaží dostát své zodpovědnosti člena světového společenství. 
Tchajwanské vládní a nevládní společnosti se podílí na humanitárních 
akcích, ochraně životního prostředí  a prosazování míru a prosperity 
ve světě.

Výstavu “Taiwan Sublime” tvoří série fotografií od čtyř významných 
tchajwanských fotografů. Snímky vznikaly postupně během několika 
let, během nichž umělci procestovali Tchaj-wan a jeho přilehlé os-
trovy doslova křížem krážem. Výstava je pozoruhodným záznamem 
o přírodních a kulturních krásách Tchaj-wanu.

První cyklus:
Vznášení aneb Pohled na Tchaj-wan z výšky
Chi Po-lin ve svých fotografiích vypráví nejenom o majestátnosti hor, 
řek a mořského pobřeží, ale i o radosti zažívané při pohledu na ostrov 
z ptačí perspektivy.

Druhý cyklus:
Vášeň aneb Božské oslavy umění
Liu Chen-hsiang nás nechá spatřit různorodost a vitalitu tchajwan-
ského moderního tanečního umění a tradičního dramatu.

Třetí cyklus:
Lidové zvyky aneb Spojení božského a pozemského
Huang Ting-sheng nám dává nahlédnout scény z každodenního života, 
v nichž je přímo či nepřímo obsaženo duchovnímu bohatství této civi-
lizace.

Čtvrtý cyklus:
Spojení aneb Rytmy přírody a člověka
Chen Chih-hsiung dále rozvíjí téma přírodních scén, na jejichž pozadí 
se odehrávají příběhy lidských životů.

also the world’s top producer of a number of high-tech products and 
services, including made-to-order integrated circuit (IC) chips, large-
size liquid-crystal displays and IC chip packaging and testing. Taiwan-
ese businesses are also major investors in other countries.

For several years running, it has been accorded the highest score 
among Asian nations in U.S.-based Freedom House’s annual Freedom 
in the World survey. In the international sphere, their government 
and non-governmental organizations strive to do their part in reliev-
ing suffering, protecting our natural heritage, and promoting peace 
and prosperity.

In short, today’s Taiwan is in the ranks of the world’s most vibrant, 
forward-looking societies. Come and see for yourself!

“Taiwan Sublime” comprises four series of photographs taken by Tai-
wanese photographers who for many years have crisscrossed Taiwan 
and its smaller sister islands with the aim of creating a record of its 
natural and human wonders:

In Soaring – An Elevated Vision of Natural Taiwan, photographer 
Chi Po-lin portrays the grandeur of Taiwan’s mountains, coastlines 
and waterways while conveying the heart-pounding exhilaration of 
experiencing the island from a bird’s-eye perspective.

In Passion – Heavenly Feast of the Performing Arts, photographer 
Liu Chen-hsiang gives a taste of the diversity and vitality of Tai-
wan’s modern dance and traditional drama.

In Folkways – Melding the Mundane and the Celestial, photogra-
pher Huang Ting-sheng presents scenes from everyday life that, di-
rectly or indirectly, are rooted in the spiritual dimension.

In Interfaces – Rhythms of Nature and Humanity, photographer 
Chen Chih-hsiung highlights the variegated natural stage on which 
the human drama continues.
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