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Abstrakt

Hlavním cílem mé diplomové práce je zmapovat historii a popsat podobu textilního umění v 

tzv.  Ústředí  lidové  a  umělecké  výroby.  Tato  uměleckořemeslná  disciplína  měla  v  rámci 

ÚLUV dvojí podobu. Pracovníci ÚLUV se snažili nacházet lidové tvůrce, kteří uchovávali ve 

svých dílech tradiční techniky a motivy a z této původní lidové tvorby pak čerpali textilní 

výtvarníci, kteří vybraným řemeslníkům poskytovali nové, tradicí inspirované vzory. ÚLUV 

tedy plnilo funkci jakéhosi etnografického dokumentátora, pod jehož záštitou probíhala řízená 

tvůrčí práce, která měla estetiku lidového umění modernizovat, povýšit a otevřít mu cestu do 

současných domovů a zároveň se zde vyvinul  zajímavý obchodní model,  jehož inspirační 

zdroj  můžeme  nalézt  ve  Skandinávii.  Důraz  kladu  na  spojení  aplikované  etnografie  a 

designérské  praxe  a  v  této  souvislosti  chci  bližší  pozornost  věnovat  ideovému  programu 

ÚLUV, koncepci tzv. režného stylu, jejímž autorem byl architekt Vladimír Bouček. Aktivitity 

ÚLUV podrobně mapovalo několik periodik, která hrála, díky erudovanosti svých redaktorů, 

nemalou roli  ve formování neoficiální umělecké scény ČSSR. I to bude předmětem mého 

zájmu.
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