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PRESS RELEASE

PROJEKTI/PROJECT
Pengerkatu 7 – Työhuone (Taide, Tutkimus ja Hieronta) on taiteilija ja tutkija
Simo Kellokummun ja Vincent Roumagnacin itsenäinen voittoa
tavoittelematon, epideemiseen aikaan reagoiva pehmeä hybriditila. Tila on
omistettu taiteellisille kokeiluille, yleisölle avoimille videoesityksille, yhden
teoksen näyttelyille/installaatioille, esittävän taiteen mikrotapahtumille sekä
Kellokummun hieronta-vastaanotolle ja Roumagnacin kausittaisille ikebanatyöpajoille. Tila kokoaa yhteen myös kotimaisen ja kansainvälisen taiteellisen
tutkimuksen tekijöitä erilaisiin taiteellis-tutkimuksellisiin tapahtumiin.
Tilaisuuksissa, hierontavastaanotolla ja työpajoissa noudatetaan ajankohtaisia
ohjeistuksia ja tästä johtuen jokaista kävijää pyydetään varaamaan
vierailukäyntinsä etukäteen ajanvaraussysteemimme kautta.
ENG
Pengerkatu 7 – Työhuone (Art, Research & Massage) is an independent
non-profit soft hybrid epidemic-responsive and connected workspace
operated by artists and researchers Simo Kellokumpu and Vincent
Roumagnac. Työhuone is dedicated to art experiments, video screenings,
one-piece exhibitions/installations, performing arts micro-events, artistic
research gatherings together with the local and international artists and
researchers, Kellokumpu’s part-time massage activity and Roumagnac's
seasonal ikebana workshops. The events, massage therapy reception, and
workshops are facilitated regarding the current sanitary instructions, therefore,
visitors are invited to book their visit beforehand through our online -booking
system.
Booking: https://vello.fi/pengerkatu7tyohuone/
Facebook: https://www.facebook.com/pengerkatu7tyohuone/
Instagram: pengerkatu_7_tyohuone
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COMING SOON
Videoscreening#1
H.I.L.L.
(Home Interplanetary Life Lab)
by Simo Kellokumpu
Työhuoneen ensimmäinen kausi alkaa 24.7.2020 Simo Kellokummun Koneen
Säätiön rahoittamassa kolmen kuukauden kotiresidenssissä valmistamalla
videoteoksella HILL. Kotiresidenssin aikana Kellokumpu kokosi visuaalista ja
koreografista materiaalia avaruudesta, eksoplaneetoista ja astrobiologian
lähteistä, havainnoi tähtitaivasta, sekä laati näistä elementeistä nousevia
kokeilevia kehollisia harjoitteita. Projekti jatkaa paikkasidonnaisen ja sitespecific praktiikan avulla taiteen tekemisen ja maailmankaikkeuden välisen
suhteen pohdintaa venyttämällä paikan/site- käsitteen avaruuteen. Työ
pohjustaa ja kartoittaa Kellokummun taiteellista post.doc –tutkimusta, jonka
hän aloittaa syksyllä.
Video: 12', loop
Konsepti, koreografia, esitys ja teksti: Simo Kellokumpu
Kamera: Vincent Roumagnac
Editointi: Simo Kellokumpu and Vincent Roumagnac

The first season of Työhuone begins on Friday 24th of July with Simo
Kellokumpu’s video titled H.I.L.L., which was produced within the three-month
home residency funded by Kone Foundation. During the home residency
Kellokumpu collected visual and choreographic material from space,
exoplanets and astrobiological sources, observed stars, and created
embodied experiments stemming from these elements. Through site- and
place-responsive practice the project continues to re-think the relation
between art and Universe through extending the notions of ‘site’ and ‘place’
to space. The work maps the framework for Kellokumpu’s artistic postdoctoral project, which will start in autumn 2020.
Concept, choreography, performance and text: Simo Kellokumpu
Camera: Vincent Roumagnac
Editing: Simo Kellokumpu and Vincent Roumagnac

S. Kellokumpu, H.I.L.L. (still from video), 2020

IKEBANA WORKSHOP/TYÖPAJA
Sunnuntaisin Sundays 26.7, 2.8 & 9.8
by Vincent Roumagnac
« Opastan Helsingissä kolmena kesäsunnuntaina aloittelijoille suunnatun
kolmen tunnin ikebana-työpajan 1-3 osallistujalle kerrallaan. Kolmen tunnin
aikana käymme lyhyesti läpi historiallisen ja teknisen johdannon Seika-tyyliin,
jota olen opiskellut Japanissa Ikebana-mestarin johdolla viimeisten kymmenen
vuoden aikana. Johdannon jälkeen opastan osallistujia oman ikebanan
valmistamisessa tarjolla olevista kukkamateriaaleista. Ymmärrykseni ja taitoni
erilaisista kukka- ja asettelutekniikoista on lähtöisin ammattilaisfloristi- ja
puutarhuriperheestäni, ja työskentelystäni alan perheyrityksessämme. Olen
harjoittanut ikebana-taitoa pitkälle edistyneenä harrastelijana viimeisen
kymmenen vuoden aikana opiskeltuani sitä Tokiossa vuonna 2008. Olen
iloinen saadessani jakaa pehmeän, levollisen, ja leikkisän ikebana
-kokemuksen työpajan osallistujien kanssa. » Vincent Roumagnac
Paikan varaus lähettämällä yksityisviesti Pengerkatu 7 Työhuone fb –sivun kautta. Työpajan kieli
on englanti

« This summer in Helsinki on the occasion of three Sunday afternoons, I offer
three-hour Ikebana workshops for beginners, for 1-3 participants at a time.
During the three hours we go through a short historical and technical
introduction to the Seika style, which has been taught to me in Japan by
Ikebana master over the past ten years. After the introduction, I guide and
help the participants in the realization of an arrangement based on the
introductory historical and technical data, and the flower material at hand,
which is provided for the workshop. Having grown up in a family of
professional gardeners and florists, I have developed knowledge of floral
techniques while working in my youth in the family-run company. I have
continuously practiced ikebana as an advanced non-professional for ten years,
after studying it in Tokyo in 2008. I will be happy to share the ikebanaexperience through a soft, easy, playful session with participants of the
workshop. » Vincent Roumagnac
Booking through pm on Pengerkatu 7 Työhuone fb page. No prior experience required. The
workshop is held In English.

TAITEILIJOISTA ABOUT THE ARTISTS
SIMO KELLOKUMPU, DfA, (Doctor of Arts) on koreografi ja tutkija, joka
työskentelee ruumiillisuuden ja materiaalisuuden välisten koreografisten
suhteiden parissa. Työhuoneen toiminnan organisoinnin rinnalla hän keskittyy
väitöstutkimuksen jälkeisen taiteellisen tutkimusprojektinsa tekemiseen.
Kellokumpu viimeistelee myös opintojaan koulutetuksi hierojaksi
(urheilu/klassinen/nivelmobilisaatio) ja hän ottaa asiakkaita vastaan
Työhuoneella viikoittain. https://simokellokumpu.org
VINCENT ROUMAGNAC on ranskalais-baskimaalainen ohjaaja,
teatteritaiteilija ja tutkija, joka valmistelee tällä hetkellä taiteellista
väitöstutkimustaan ”Reacclimating the Stage” Esittävien taiteiden
tutkimuskeskuksessa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Roumagnacin
taiteellinen väitöstutkimus toteutuu Koneen Säätiön tuella.
Väitöstutkimuksensa jälkeen hän valmistelee taiteellista post.doc
tutkimusprojektia jatkaakseen yhteistyötään Taideyliopiston kanssa. Hän
työskentelee teatterin, esittävän taiteen, videon, installaation ja valokuvan
keinoin. Töissään Roumagnac tarkastelee miten näyttämön käsite ja
näyttämöllinen praktiikka muuttuu ja kehittyy ilmastollisten ja teknoekologisten haasteiden keskellä. Työhuoneella hän vie taiteellista
tutkimusprojektiaan eteenpäin sekä vastaa tilan kuratoinnista ja kutsuttujen
taiteilijoiden töiden esillepanosta yhdessä taiteilijoiden kanssa sekä ohjaa
silloin tällöin ikebana -työpajoja. https://vincentroumagnac.com/

SIMO KELLOKUMPU is a Finnish, born in Lapland, Doctor of Arts,
choreographer and researcher who works with the choreographic relations of
corporeality and materiality in various scales and contexts. While coorganizing the activity of the Työhuone he carries out a post-doctoral artistic
research project through artistic works at the intersection of contemporary
speculative fiction, interplanetary culture, astrobiology, and queer(ing) space.
Currently he is also studying to become a certified massage therapist
(sport/classic/joint mobilization) and he gives treatments in the space weekly.
https://simokellokumpu.org /
VINCENT ROUMAGNAC is a French-Basque theatre artist and researcher
based in Finland and France. Currently, he is finishing his doctoral artistic
research project “Reacclimating the Stage” at the Theatre Academy of
Helsinki (Performing Arts Research Centre Tutke) with the support of Kone
Foundation. Meanwhile he is preparing postdoctoral research in the continuity
of the relationship with the University of the Arts of Helsinki. His work
materializes through multiple forms such as installations, performances, and
videoscenic acts. He is interested in the way the notion and the practice of the
“stage” evolve through contemporary climate-morphing and technoecological conditioning. In Työhuone, he carries out his artistic research
project, takes care of the curatorial line of the space, installs the works of the
invited artists together with them, and, occasionally he facilitates ikebana
workshops. https://vincentroumagnac.com/

CONTACT:
skelloku@gmail.com
vincent.roumagnac@uniarts.fi
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