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PROJEKTI/PROJECT

Pengerkatu 7 – Työhuone (Taide, Tutkimus ja Hieronta) on taiteilija ja 
tutkija Simo Kellokummun ja Vincent Roumagnacin itsenäinen voittoa 
tavoittelematon pehmeä hybriditila. Tila on omistettu taiteellisille kokeiluille, 
yleisölle avoimille videoesityksille, yhden teoksen näyttelyille/installaatioille, 
esittävän taiteen mikrotapahtumille sekä Kellokummun hieronta-
vastaanotolle. Tila kokoaa yhteen myös kotimaisen ja kansainvälisen 
taiteellisen tutkimuksen tekijöitä erilaisiin taiteellis-tutkimuksellisiin 
tapahtumiin. Tilaisuuksissa ja hierontavastaanotolla 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. The space 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, and Kellokumpu’s part-time massage activity. The events and 
massage therapy reception are facilitated regarding the current instructions, 
so, 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

NEXT PAGE: Season #1 SYKSY/AUTUMN 2020 >>>
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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 site-
specific 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 post-
doctoral 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



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 tekno-
ekologisten 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 co-
organizing 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 techno-
ecological 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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