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JULIUS KOIVISTOINEN



 Kotoisin Helsingistä, työskentelee 
tällä hetkellä Sydneyssä vuoden 
2021 loppuun asti

 Aloitti valokuvauksen 16-
vuotiaana, ja toimi silloin Softaaja-
lehdessä

 Opiskeli Lahden muotoiluinstituutin 
valokuvauslinjalla 2010-2015

 Alotti asiakastöiden teon jo 2010
 Palkittu useamassa kilpailussa



Julius Koivistoinen on ollut kiinnostunut ja harrastanut useita eri taiteen muotoja. 
Teininä hän soitti kitaraa ja pianoa ja oli innostunut muun muassa nettisivujen 
koodaamisesta. 

Koodausharrastuksen kautta hän tutustui valokuvaukseen ja päätyi 
opiskelemaan valokuvausta Lahden Muotoiluinstituutissa. Opiskelujen aikana 
hän tutustui elokuvaukseen ja päätti panostaa siihen täysillä. Myöhemmin hän on 
kouluttautunut ”steadicamin” käytäjäksi, joka tarkoittaa kuvanvakautinta. 

Steadicamin käyttö on Juliuksen 
työssä ilmeistä. Sen avulla hän 
saavuttaa rauhaisan tunnelman, 
vaikka kamera liikkuu tasaisen 
pehmeästi vaikeassakin maastossa. 

Ammattiuransa aikana Julius 
Koivistoinen on työskennellyt maan 
suurimpien kaupallisten brändien
kuten Abloy, Finnair, Kesko, F-secure
ja useiden muiden yritysten kanssa. 
Hän on myös saavuttanut useita 
palkintoja erilaisista lyhytelokuva- ja 
musiikkivideokilpailuissa. 



Koivistoinen on nykytaiteilija, juuri tällä hetkellä aktiivisesti toimiva 
taiteilija. Nykytaide-sana on yleistynyt jo 70 -luvulla, ja on käytetty myös 
sanaa aikalaistaide.

2000-luvulla voimakkaasti esillä olleita keskustelun aiheita ovat 
esimerkiksi ilmastonmuutos ja terrorismin vastainen sota. Myös 
liikakansoitus, pakolaistilanne, finanssikriisi, sikainfluenssa, brexit ja 
tietenkin tämänhetkinen pandemia ovat antaneet aihetta sekä huolelle, 
että taiteelle.

” Julius löytää kauneutta brutalismista ja arjen 
epätäydellisyydestä, mutta nauttii myös huippuunsa hiotun 
mainostuotannon toteuttamisesta.”

-Fotonokka



2000-luvun taiteen piirteitä

 Taiteen osallistavuus, interaktiivisuus, jossa katsoja osallistetaan teokseen
 Taito- ja taidealojen hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa 

raja hälvenee
 Julkisen taiteen arvostuksen lisääntyminen (prosenttiperiaate)
 Kantaaottavuus, esimerkiksi feminismi
 Käytössä on hyvin monipuolisesti erilaisia tekniikoita 

 perinteiset, uudet ja niiden yhdistelmät
 Teknologian kehitys kehittää myös taiteen tekemisen tapoja
 Käsityötaide on noussut suosioon, erilaisten kädentaitojen ja medioiden vapaa 

sekoittaminen
 Tavoitteetkin ovat monipuolisia. Tehdään sekä suurta ja sensaatiohakuista että 

vähäeleistäkin taidetta
 Globalisaatio ja visuaalisen materiaalin rajaton saavutettavuus internetin avulla
 Saatavuuden kautta myös kilpailu on koventunut

Videotaiteen taustoja

Videotaide sai alkunsa 1960-luvulla. Suomessa se yleistyi vasta 1980-luvulla. 
Nykypäivän Suomessa videotaidetta arvostetaan. Esimerkiksi Pro Finlandia -mitalilla 
on palkittu videotaiteilija Eija-Liisa Ahtila.



Palkinnot

 2018 Vuoden Huiput: Film Gold for Kalevala Jewelry “Untamed Beauty” 
 2016 Oulu Music Video Fest.: People's Choice for Cristal Snow “Love is Blind” 
 2015 Uneton48 Short Film Festival: Best Cinematography for Poseidon’s Son
 2014 My RØDE Reel 2014: Grand Prize Winner + 4 Nominations for Thin Ribbon
 2013 Finnish Assoc. of Photojournalists: Young Photo Journalist of the Year

Kalevala koru, Untamed beaty, 2017



Koivistoisella on useita sosiaalisenmedian käyttäjiä, joita kaikkia hän 
käyttää harkiten. Eniten hän mainostaa Instagram-tiliään ja Vimeotaan, 
joiden kautta voi seurata hänen töitään.

Yksityiselämänsä hän pitää hyvin erillään ja piilossa julkisuudesta. Kaikkein 
eniten hänen mielipiteitään ja ajatuksiaan yksityiselämässä voi nähdä 
hänen Twitterissään.

https://www.instagram.com/julious_dop/
https://twitter.com/juliousfi
https://vimeo.com/julious
http://www.julious.fi/index
https://www.youtube.com/c/JuliousDOP/videos
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