
PENGERKATU 7 TYÖHUONE Massage & Beauty

Projekti A project by
Simo Kellokumpu & Vincent Roumagnac

NEWS AUTUMN 2021

UUTISET SYKSY 2021

NEW SEASON! UUSI KAUSI!
#4 SYKSY AUTUMN 2021
STARTING 19.8 ALKAEN

NEW WEBSITE! UUDET NETTISIVUT!

PRESS RELEASE

https://kellokumpuroumagnac.com/


Selfless Cruelty, installation by Laura Gozlan, Pengerkatu 7 Työhuone, Nov 2020

PROJEKTI/PROJECT

FI
Pengerkatu 7 – Työhuone (Taide, Tutkimus, Hieronta & Ikebana) on taiteilija ja 
tutkija Simo Kellokummun ja Vincent Roumagnacin itsenäinen voittoa tavoittelematon, 
epideemiseen aikaan reagoiva pehmeä hybriditila. Tila on omistettu taiteellisille 
kokeiluille, yleisölle avoimille videoinstallaatioille, yhden teoksen näyttelyille, esittävän 
taiteen mikrotapahtumille sekä Kellokummun hieronta-vastaanotolle ja Roumagnacin 
kausittaisille ikebana-työpajoille. Tila kokoaa yhteen myös kotimaisen ja kansainvälisen 
taiteellisen tutkimuksen tekijöitä erilaisiin taiteellis-tutkimuksellisiin tapahtumiin. 
Tilaisuuksissa, hierontavastaanotolla ja työpajoissa noudatetaan ajankohtaisia ohjeistuksia.
Jokaista Työhuoneella kävijää pyydetään varaamaan vierailukäyntinsä etukäteen 
ajanvaraussysteemimme kautta.

ENG
Pengerkatu 7 – Työhuone (Art, Research, Massage & Ikebana) is an independent 
non-proft soft hybrid epidemic-responsive and connected workspace operated by artists 
and researchers Simo Kellokumpu and Vincent Roumagnac. Työhuone is dedicated to art 
experiments, video installations, one-piece exhibitions, 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 guidelines. Työhuone visitors are invited to book their visit beforehand through 
our online -booking system.
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TAITEILIJOISTA ABOUT THE HOSTS

SIMO KELLOKUMPU, DfA, (Doctor of Arts)  on koreograf ja tutkija, joka työskentelee 
ruumiillisuuden ja materiaalisuuden välisten koreografsten suhteiden parissa. 
Työhuoneen toiminnan organisoinnin rinnalla hän keskittyy väitöstutkimuksen jälkeisen 
taiteellisen tutkimusprojektinsa tekemiseen. Kellokumpu on myös koulutettu 
hieroja/urheiluhieroja ja hän ottaa asiakkaita vastaan Työhuoneella viikoittain.  
https://simokellokumpu.org
 
VINCENT ROUMAGNAC on ranskalais-baskimaalainen ohjaaja, teatteritaiteilija ja tutkija. 
Hän  on valmistunut teatteritaiteen tohtoriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta 
(Esittävien taiteiden tutkimuskeskus, Tutke) taiteellisella Koneen Säätiön tukemalla 
tutkimusprojektillaan Reacclimating the Stage (2020). Väitöstutkimuksensa jälkeen hän on 
aloittanut kolmivuotisen taiteellisen post.doc -tutkimusprojektin Data Ocean Theatre. 
Roumagnac työskentelee teatterin, videon, installaation ja valokuvan keinoin. Taiteellisissa 
töissään Roumagnac tarkastelee miten 'näyttämö' 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 fction, interplanetary culture, astrobiology, and queer(ing) 
space. Kellokumpu is also a certifed sports massage therapist and he gives treatments in 
the space weekly. https://simokellokumpu.org 

VINCENT ROUMAGNAC is a Helsinki-based French-Basque theatre artist and researcher. 
After completing his doctoral artistic research project Reacclimating the Stage (2020) at the 
Theatre Academy, University of the Arts Helsinki  (Performing Arts Research Centre Tutke) 
with the support of Kone Foundation, he initiated the three-year postdoctoral artistic 
research project Data Ocean Theatre. 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.f 

Next page: Data Ocean Theatre/Tragedy and the Goddexxes/PROLOGOS.1 
by Vincent Roumagnac, Premiere on 19.8.21
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