
Matti Warén 

Lavastaja, taidemaalari ja piirustuksenopettaja Matti Warénin (28.11.1891–2.3.1955) lapsuuden ko-
tipaikkana oli Saarijärvi, jossa hänen isänsä Eliel Warén toimi piirilääkärinä. Warénin taidekäsitys 
juontaa juurensa lapsuuden ja nuoruuden elävään kosketukseen luontoon Saarijärvellä, Salon seudul-
la, Ahvenanmaalla tai missä hän oleskelikin. Warén oli jo lapsena päättänyt, että hänestä tulisi taide-
maalari. Myös isä piirteli jonkin verran tarkkoja kuvia kasveista ja linnuista, esikuvanaan von Wrightin 
veljekset. Warén innostui myös lisää, kun taidemaalari Vilho Sjöström vietti kesän Saarijärvellä ja vie-
raili usein Waréneilla. Hänen lennokas maalaustyylinsä oli aivan erilaista kuin isän pikkutarkat piirus-
tukset.  

Perhe muutti Saarijärveltä Saloon vuonna 1907. Sairastuminen nivelreumaan lyhensi koulunkäyntiä 
jonkin verran, mutta vahvisti halua taiteilijan uralle. Warén opiskeli Helsingin yliopiston piirustussa-
lissa Eero Järnefeltin johdolla 1909–1910 ja 1912–1913 sekä Suomen taideyhdistyksen piirustuskou-
lussa Ateneumissa 1909–1912.  

Vuoden 1914 opintomatkalla Pariisissa Warén tutustui erityisesti moderniin ranskalaiseen taitee-
seen. Tästä tuli perusta sille ”ranskalaiselle” näkökulmalle, jota Matti Warén tunsi maalauksissaan 
edustavansa. Tämä tarkoitti hänelle uudenaikaistettua ulkoilmamaalausta, kevyttä siveltimen käyttöä 
ja tarpeettomien yksityiskohtien välttämistä. Warénin tyylissä oli yhteneväisyyksiä myös Marraskuun 
ryhmän maalaustaiteeseen, joka seurasi kubismia, käytti maanläheisiä tummia värejä sekä maalasi 
kansallisia aiheita. Kubismista Warén tosin irtisanoutui eikä häntä voi määritellä yhden ainoan tyyli-
suunnan termein. Aihepiireistä Warénille olivat läheisiä kansanelämän kuvaukset. Aktiivisin aika va-
paana taiteilijana alkoi heti Pariisista paluun jälkeen ja parhaimpiin suorituksiinsa taidemaalarina hä-
nen on katsottu yltäneen 1910- ja 1920-luvuilla. 

Warénin debyyttinäyttely oli Helsingissä 1912, hän osallistui Suomen Taiteilijain näyttelyihin vuosina 
1912, 1913, 1917, 1919, 1921, 1943, 1946, 1947 ja 1952 sekä ulkomailla näyttelyihin Kööpenhami-
nassa 1919, teatterinäyttelyihin Wienissä, Itävallassa 1924 ja New Yorkissa, USA:ssa 1933. 

Warén toimi lavastajana vuodesta 1920 ja piirustuksenopettajana oppikoulussa vuodesta 1923. Vuo-
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desta 1927 vuoteen 1951 Warén toimi vakituisena lavastajana Kansallisteatterissa. Matti Warén oli-
kin varhaisen suomalaisen lavastustaiteen keskeisiä kehittäjiä. Maan päänäyttämön pitkäaikaisena 
lavastajana hän oli avainasemassa, kun käsitystä lavastuksesta taiteena, joka yhdessä muiden taiteen-
lajien kanssa muodostaisi teatterin kokonaistaideteoksen, vasta pyrittiin vakiinnuttamaan. Warénin 
lavastuksille on ominaista lennokas mielikuvitus, taitava värinkäyttö ja klassisen harmoninen sommit-
telu. 

Hän myös jatkoi muotokuvien maalaamista lavastustyön ohella. Niitä valmistui noin 80 kappaletta. 
Matti Warénille myönnettiin Pro Finlandia -mitali vuonna 1953. Kuvassa yksityiskohta Saarijärven 
kaupungin taidekokoelmaan kuuluvasta Warénin maalauksesta Koivumäen rinteellä (1900). 
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