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A hotel is a place that 
witnesses more people's 
stories than any other 
place. 

Memories are often 
attached to objects and 
spaces that surround us.

A drawing diary of a 3 
month long stay at the Hotel 
in China. A video-fragment 
of a body. A site-specific 
installation linking 
memories to locations in a 
room.



Hotel je místem, jenž 
je svědkem více lidských 
příběhů než mnohá jiná 
místa.

Vzpomínky často přilnou 
k předmětům a prostorám, 
jenž nás obklopují.

Deník kreseb ze 
tříměsíčního pobytu v Hotelu 
v Číně. Video-fragment těla. 
Místně-specifická instalace 
propojující vzpomínky s 
interiérem pokoje.











The Hotel

Memories are often attached 
to objects and spaces that 
surround us. The door handle, the 
chair, the wardrobe, the tap in 
the shower room... these objects 
we touch and live with become our 
intimate companions.

A hotel is a place that 
witnesses more people's stories 
than any other place. Every guest 
comes with his own expectations 
and leaves with his own memory. 
Yet a hotel is also a place where 
a great effort is being invested 
in erasing any indices of the 
past: Every time a new guest is 
welcome, the space is reset into a 
default state, pretending to be as 
new and pure as it ever was. The 
ever increasing layers of stories 



are being swept away every time 
the bed is made, every time the 
toiletries in the bathroom are 
rearranged into their default 
position.

During my stay at the Hotel, 
I kept a diary in the form of 
drawings. Every day I made one or 
more drawings. I did not limit 
myself in any way except for the 
size of the page, and one simple 
rule: The drawings should not be 
drawings from life, but drawings 
from mind. They should not relate 
to the view that is in front of my 
eyes while I am drawing, but they 
should relate to the image on my 
mind at the moment I am opening 
the notebook.

I used a notebook that 
included occasional reproductions 



of drawings 
from the 
Classic of 
Mountains and 
Seas (Shan Hai 
Ching), a 
classic Chinese 
text on early 
geography and 
mythical 
creatures. 
These 
reproductions 
localize the 
artwork in a 
Chinese 
context, where 
the recorded 
experience took 
place (the 
Hotel was 
located in 
China). The 

Classic of 
Mountains and 
Seas depicts 
the mysterious 
and unseen 
corners of the 
Middle Kingdom, 
while my 
drawings 
reflect life in 
the center of 
the Middle 
Kingdom today. 
The relation 
between the 
'old' drawings 
and 'new' 
drawings is 
fluid. It is a 
set of 
associations 
referring to 
the 



relationship between the strange 
and the familiar, between 
recording and forgetting. 

At the end of my stay at the 
Hotel, I used the resulting image-
diary of the 134 days long stay as 
a source material for an 
installation in the bedroom and 
bathroom that were my temporary 
home. From the diary I selected 
drawings which I related to 
certain parts of my living space. 
I adjusted the size of the 
drawings and fixed them in the 
appropriate place. It was a way of 
telling the story of ideas 
activated in my mind when I looked 
at these places in the room.

In addition to the drawings 
the installation consisted of a 
time lapse video loop of one night 



I slept on the bathroom floor. The 
monitor showing the video was 
placed on the floor in the same 
location where the video was 
recorded. While the diary and the 
hanging of drawings represent 
traces of my thoughts and 
memories, the video represents the 
actual body - the territory where 
memories take place. It is an 
autobiographical element 
displaying a fragment of my actual 
life that would be nothing more 
than a private memory had it not 
been displayed.

Sleeping in the bathroom has 
been a practical reaction to the 
low quality build of the Hotel. 
Sounds passed through walls like 
through paper. I could hear not 
only the steps of my neighbors, 
but also their breathing at night, 







their own 
memories and 
stories that 
they told to 
loved one's on 
the phone. 
Without 
intent, I 
became a sonic 
voyeur of 
other people's 
lives. The 
bathroom, 
which 
separated by a 
double wall, 
provided a 
shelter from 
this constant 
flow of sonic 
percepts. 

The 

grainy time-
lapse 
recording of 
my sleep 
provides a 
visual form to 
the 
unintentional 
mutual 
eavesdropping 
I took part 
in. It serves 
to fill a gap 
- the silence 
- in between 
sounds my 
neighbors 
could hear 
from my room. 
It also refers 
to the gap 
between 
entering and 







leaving my room recorded by the surveillance 
cameras monitoring movement around public areas 
- it was only my room where surveillance cameras 
were absent. As I was opening up my room and 
exhibiting the memories it contained, I found it 
appropriate to extend the notion of a monitored 
space to my private room as well: Visitors were 
not only confronted with the space itself and 
the traces left behind, but they were also 
confronted with an evidence-like exhibit showing 
my sleeping body on site.



Context

In the work “The Hotel”, I am continuing my 
investigation of the relation of drawings to a 
specific environment and time. Ten years ago, 
some of my early works related to drawing as a 
process of leaving behind marks on paper to 
record passing of time: "Sunset inside" as the 
record of an evening in a room; "Constellations" 
as the record of traces left behind when writing 
a diary; "||: +++++++ :||" where drawing is a 
direct representation of small equally long time 
in units. Later, in works like "Memory Traces" I 
related drawings to specific discussion topics. 
I expanded on this theme in "Corporation" where 
I grouped a large series of drawings relating to 
a topic (an abstract entity) as well as a 
physical environment (an office space). 

This time, the only restraint is a time period, 
related to a certain space. "The Hotel" follows 
to "Corporation" through the preoccupation with 
a certain physical space where invisible 



processes take place, but it is more subjective 
in its visual form - in this way it is closer to 
the thinking behind 'Memory Traces': It does not 
try to represent, but rather tries to record the 
movements in the mind caused by the environment. 

The presentation and installation "The Hotel" 
represents a new approach as I am installing the 
drawings 'on site' of their creation in 
combination with a video related to an activity 
that took place in the same space: I present the 
space and the live process that occurred there 
as one complete work of art.













Hotel

Vzpomínky často přilnou k předmětům a 
prostorám, jenž nás obklopují. Klika dveří, 
židle, skříň, kohoutek v koupelně… tyto 
předměty, nichž se dotýkáme a s nimiž žijeme se 
stávají našimi intimními společníky.

Hotel je místem, jenž je svědkem více 
lidských příběhů než mnohá jiná místa. Každý 
host přichází s vlastními očekáváními a odchází 
s vlastními vzpomínkami. Hotel je také místem, 
kde je vyvinuta větší péče než kdekoliv jinde na 
vymazání jakýchkoliv známek minulosti: Pokaždé 
když je přivítán nový host, prostor je vynulován 
do standartního stavu, tvářící se být tak novým 
a čistým jako před příchodem prvního 
návštěvníka. Stále narůstající vrstvy příběhů 
jsou zahlazeny s každým ustláním postele, s 
každým přerovnáním kosmetiky v koupelně do 
standartního rozmístění.

Během mého pobytu v Hotelu jsem si vedl 







deník v podobě kreseb. Každý den jsem zaznamenal 
jednu či více kreseb. Nekladl jsem si žádná 
omezení mimo velikost stránky skicáře a jedno 
pravidlo: Nemělo se jednat o kresby podle 
skutečnosti, ale o kresby podle paměti. Kresby 
by se neměly vztahovat k tomu co je před mýma 
očima, ale k obrazům v mé mysli v momentu 
otevření skicáře.

Použil jsem skicář, jenž obsahoval občasné 
reprodukce kreseb z Knihy hor a moří, klasického 
čínského textu rané geografie a mýtických 
stvoření. Tyto reprodukce lokalizují dílo do 
čínského kontextu, kde se zaznamenaný zážitek 
odehrával (Hotel se nachází v Číně). Kniha hor a 
moří zobrazuje tajemné a neznámé kouty Říše 
středu, zatímco moje kresby odrážejí život v 
Říši středu dnes. Vztah mezi „starými“ a 
„novými“ kresbami je proměnný. Jedná se o volnou 
sadu asociací odkazujících ke vztahům mezi 
podivuhodným a známým, mezi zaznamenáváním a 
zapomínáním.





Na konci mého pobytu jsem použil výsledný 
obrazový deník pokrývající úsek 134 dní jako 
zdrojový materiál pro instalaci v ložnici a 
koupelně, které byly mým dočasným domovem. Z 
deníku jsem vybral kresby, které se vztahovaly k 
určitým místům prostoru, kde jsem žil. Upravil 
jsem velikost kreseb a připevnil je na 
odpovídající místo. Byl to způsob jak vyprávět 
příběhy myšlenek aktivovaných v mé paměti 
pohledem do těchto částí místnosti.

Mimo kreseb instalace sestávala i z 
časosběrného videa shrnujícího jednu noc spánku 
na podlaze koupelny. Monitor přehrávající video 
byl umístěn na zemi na stejném místě, kde video 
bylo natočeno. Zatímco diář a rozvěšené kresby 
představují stopy mých myšlenek a vzpomínek, 
video odkazuje k tělu jako území, kde se 
vzpomínky odehrávají. Jedná se o autobiografický 
element zprostředkující fragment mého vlastního 
života, který by nebyl ničím víc než osobní 
vzpomínkou pokud by nebyl vystaven.



Spaní v koupelně bylo reakcí na nízkou 
kvalitu stavby hotelu. Zvuky procházely stěnami 
jako papírem. Slyšel jsem nejen kroky svých 
sousedů, ale také jejich dech, jejich vlastní 
vzpomínky a příběhy, o které se dělili se svými 
blízkými přáteli na telefonu. Bez vlastního 
přičinění se ze mě stal zvukový voyer životů 
ostatních. Koupelna, která byla oddělená 
dvojitou zdí, poskytovala úkryt před tímto stále 
přítomným tokem sonických počitků.

Zrnité časosběrné video mého spánku dodává 
vizuální tvar vzájemného odposlouchávání, jehož 
jsem se účastnil. Slouží k vyplnění mezery – 
ticha – mezi zvuky, které moji sousedé mohli 
slyšet z mého pokoje. Odkazuje taktéž k mezeře 
mezi příchodem a odchodem z mého pokoje na 
záznamu kamer sledující pohyb osob ve společných 
prostorách - jediné místo, kde kamery nebyly, 
byl můj pokoj. V okamžiku, kdy jsem se rozhodl 
otevřít svůj pokoj a veřejně vystavit vzpomínky 
které obsahoval, mi přišlo náležité rozšířit 
pojem sledovaného prostoru i do svého soukromého 





prostoru: Návštěvníci nebyli pouze konfrontováni 
se samotným prostorem a zanechanými stopami, ale 
také se svědectvím kamery dohlížející na moje 
spící tělo.













Kontext

V práci „Hotel“ pokračuji ve zkoumání vztahů 
mezi kresbou a specifickým časoprostorem. Před 
deseti lety, některé z mých raných prací se 
vytahovaly ke kresbě jako procesu zanechávání 
značek na papíru k zachycení plynutí času: V 
„Sunset inside“ jde o zachycení odpoledne v 
místnosti, v „Konstelaci“ jde o zachycení stop 
zbylých po psaní deníku, v „||:+++++++: ||” je 
kresba přímým zpodobněním krátkých rovnoměrných 
časových úseků. Později v pracích jako „Stopy 
paměti” jsem vztáhl kresbu k určitým tématům 
diskuze, a v tomto směru jsem pokračoval v 
„Korporaci“ kde jsem seskupil větší sérii kreseb 
vztahujících se jak k jednomu tématu (abstraktní 
entita) tak i k fyzickému prostředí (prostor 
kanceláře).
Nyní je jediným omezením časový úsek vztažený k 
určitému místu. „Hotel” navazuje na „Korporaci“ 
skrze zaujetí určitým fyzickým prostorem, kde se 
odehrávají neviditelné procesy, ale ve své 
vizuální formě je více subjektivní – v tomto 

směru je blíže k myšlení, jenž stálo u zrodu 
„Stop paměti“: Nesnaží se representovat, ale 
spíše se snaží zaznamenat pohyby mysli způsobené 
prostředím.
Prezentace a instalace práce „Hotel“ představuje 
nový přístup, neboť kresby instaluji na místě 
jejich vzniku v kombinaci s videem vztahujícím 
se k činnosti, která se odehrála ve stejném 
prostoru: Představuji prostor i živý proces, 
jenž se v prostoru odehrál jako jedno celistvé 
umělecké dílo.



“The Hotel" (2013) artwork consists of following 
parts:

Installation: Hotel room, digital inkjet prints, 
dimensions variable
Video: 5 seconds, looped, Full HD (1920 x 1080 
px)
Diary: Drawing on paper, 175 x 167 mm, 216 
pages, bound
Photo documentation: Digital photographs, 
dimensions variable

Práce "Hotel" (2013) se skládá následujících 
částí:

Instalace: Hotelový pokoj, digitální tisky, 
proměnná velikost
Video: 5 sekund, smyčka, Full HD (1920 x 1080 
px)
Deník: Kresby na papíru, 175 x 167 mm, 216 
stran, svázané
Fotodokumentace: Digitální fotografie, proměnná 
velikost
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