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Lahden kansainvälisen 
julistetriennalen avaaminen 
siirtyy kesään 2022
 
Julistetriennalen järjestelyt ovat edenneet mainiosti ja näyttelyyn 
on jälleen kerran saatu valittua upea valikoima uutta kansainvälistä 
julistetaidetta. Julisteita ilmoitettiin mukaan komeat 2500, joista 
näyttelyyn valittiin 350 julistetta. Myös näyttelyluettelo valmistuu 
tänä kesänä ja sitä voi tilata jo ennakkoon verkkokaupastamme. 

Iloisten uutisten jatkoksi joudumme kuitenkin valitettavasti 
ilmoittamaan Lahden kansainvälisen julistetriennalen 
siirtymisestä kesälle 2022.

Kuten aiemmin olemme kertoneet, Lahteen rakennetaan uutta 
taide- ja julistemuseorakennusta.

Museon rakentaminen on koronan vuoksi viivästynyt ja näin ollen 
rakennuksen luovuttaminen museolle myöhästyy. Tästä syystä 
museon ja samalla myös Lahden Julistetriennalen avaaminen 
valitettavasti siirtyy syksystä 2021 kesälle 2022.

Ilmoitamme tarkan avajaispäivän heti kun se varmistuu! 

Opening of the Lahti 
International Poster Triennial 
postponed until summer 2022
 
The arrangements for the Poster Triennial have proceeded very 
well and once again, a great selection of new international poster 
art has been selected for the exhibition. A whopping 2,500 posters 
were registered, of which 350 were selected for the exhibition. 
The exhibition catalogue will be completed this summer, and it is 
available for preorder at our online store.
 
Following the good news, we regrettably have to inform you that 
the Lahti International Poster Triennial will be postponed to the 
summer of 2022.

As we have already mentioned before, a new art and poster 
museum building is under construction in Lahti. 

The construction work at the museum has been delayed due 
to the COVID-19 pandemic, and the handover of the building 
must therefore be postponed by six months. For this reason, the 
opening of the museum and also the Lahti International Poster 
Triennial must regrettably be postponed from the autumn of 2021 
to the summer of 2022. 

We will let you know the exact opening date as soon as it is 
confirmed! 
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Avajaisia odotellessamme päätimme kuitenkin ottaa hiukan 
etumatkaa ja julkaista Lauri Tarasti-ympäristöjulistesarjan 
sähköisenä näyttelynä syyskuussa 2021.

Juhlimme näyttelyn kautta samalla sitä, että Lahti on Euroopan 
ympäristöpääkaupunki 2021. Tiedotamme sähköisestä näyttelystä 
museon uusilla verkkosivuilla: www.malvamuseo.fi/ 

Lisätietoja

Hanna Suihko
Amanuenssi/julistekokoelmat ja -näyttelyt
hanna.suihko@lahti.fi

Lahden taide- ja julistemuseo on nyt 
Malva – Lahti Museum of Visual Arts

While we are waiting for the opening ceremonies, we decided 
to take a head start and publish the Lauri Tarasti environmental 
poster series as an online exhibition in September 2021. 

Through this exhibition, we also celebrate the fact that Lahti is 
the European Green Capital 2021. We will provide you more 
information about the online exhibition on the museum’s new 
website at www.malvamuseo.fi/en/
(The English section of the website will be opened in May 2021). 

Additional information

Hanna Suihko
Curator/Poster Collections and Exhibitions
hanna.suihko@lahti.fi

The Lahti Art and Poster Museum is now 
Malva – Lahti Museum of Visual Arts


