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Pärnu naiste tugikeskuse köögi seinal ripub valguskastis foto vägivaldse mehe eest 
pelgupaika vajanud kuuest naisest,  politseisärgid seljas. Pildi pealkiri on "Politsei 
palub abi". Kunstnik Flo Kasearu pakub välja, et vägivallaringist välja murdnud 
naised võiksid ennast abipolitseinikuks koolitada. "Nemad on vägivallast  väga 
teadlikud ja aitaksid oma kogemusega teisi," arvab töö autor. 
See pilt on üks osa täna Pärnu naiste tugikeskuses avatavast Flo Kasearu näitusest 
"Varjupaiga Festival." Festival sellepärast, et varjupaigas naised tulevad ja lähevad, 
mis on niisamuti üks lõputu festival.  
Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõld peab 
loomulikuks  lähisuhtevägivalla probleemile tähelepanu juhtimist kaasaegse kunsti 
kaudu, "Kaasaegne, väga aktuaalne teema ja kaasaegne kunst, need täiendavad 
üksteist," tõi ta seose. 
Näitus on avatud aasta lõpuni, aga kus, jääb saladuseks. Eestis kehtivate reeglite 
järgi ei või varjupaiga asukohta avalikustada. Seega näevad näitust üksnes sealsed 
asukad ehk naised, kes on pidanud võimutseva mehe eest pakku 
jooksma.  Kasearule meeldib mõte, et tema tööde nägemine on privileeg neile, 
kes  muidu on  pigem kehvemas olukorras, aga nüüd saavad osa millestki 
elitaarsest. Orupõld tähendas, et mingi eelis peab olema ka nendel, kelle inimõigusi 
on rikutud. Pealegi ei lähe räsitud naine galeriisse nii ehk naa ja  seetõttu toodi kunst 
vaataja juurde.  
Näitus mängib mõttega, kas peab niimoodi jääma, et varjupaiga asukoht on 
salastatud. Margo Orupõld toob eeskukuks Põhjamaade naistekeskused, mis on 
avalikud, aga kaitstud. Orupõld ei pea tõenäoliseks, et kodu seinte vahel ründajad 
keskusesse tülitama kipukski, sest nad tahavad oma tegusid pigem varjata.  
Kui miski on põrandaalune, on see aruteludeski  Orupõllu ütlusel tabuteema, "See 
tähendab, et me ei taha sellega üldse tegeleda," osundas ta milleni salatsemine viib. 
Lähtisuhte vägivalla ebakohtadele keskenduvad tööd on ekponeeridud varjupaiga 
viies töö- ja eluruumis. Sisseastujale jääb esimesena silma garderoobis rippuvad 
turvatöötajate vormiriided. Flo Kasearu ütlusel sobivad rõivad sinna imehästi, 
sest  hirmunud naine võib need endale selga tõmmata, et enesekindlust kasvatada. 
"Kostüümid lasevad muidu allasurutud naisel tunda end võimupositsioonil," rääkis ta.  
Kasearu ütlusel proovis ta riiete väe omal nahal järgi: need töötavad.  "Teised 
inimesed vaatavad sinu poole teistmoodi, sest sinul on nüüd võim,"  koges ta 
kohvikus käegakatsutavat kasugi.  "Mulle pole kunagi tehtud nii suurt lavašširulli kui 
vormi kandes." 
Toas, kuhu kodust pagenud naine esmalt istuma pannakse, seisab valgustatud vitriin 
karikatega." Kui naine on siia sattunud, siis karikas kulub talle ära, sest ta on juba 
võitja kuna langetas elu muutva otsuse," avaldas kunstnik oma mõtte.  
Suure toa seinal ripub joonistuste seeria, varjupaiga hirmud. Kaserau sai idee 
tugigrupi kokkusaamiselt, kuk üks naine joonistas  A-4 formaadis paberile ennast 
liivatera suurusena. "Nende ego on täiesti olematu," selgitas Kasearu, miks piltidel 
on hirme kujutatud tibatillukese, mitte hiigelsuurena, nagu need ohvrite peades 



eksisteerivad . 
Kujutised piltidel juhivad vaatajate mõtted kõige selleni, millega peab hakkama 
saama naine, kes on julguse rindu võtnud ja otisb väljakannatamatule olukorrale 
kodus lahendust: kus on see uks kust siseneda, et probleemile lahendust leida, 
kohtusüsteemis hakkamasaamine, rahanappus, meedia, mille tähelepanukeskmes 
on ohvrid, kui  pilgu võiks pöörata rohkem vägivallatsejale, kes on olukorra 
põhjustaja.  
Ühel teosel on kujutatud korduvat mustrit, sest kodus  vägivalda näinud lapsed 
lähevad tõenäolisemalt sama teed ja hakkavad kunagi oma partneri kallal samu 
võtteid kasutama. Ajalugu kordub. 
Asjade kuhil pildil sümbeliseerib nii koju maha jäänud asju ja uue elu alustamist kui 
seda, et tihtilugu tahavad inimesed annetada varjupaigale kõlbmatuid esemeid, et 
pääseda nende prügimäele viimisest.  
Flo kasearu rääkis, et naised, kes varjupaika satuvad, on sisemiselt kadunud ja 
tihtilugu tuli neil koduski varju hoida, et mitte jääda vägivaldse mehe teele. Sestap 
tuleb üles pandud plakateilt naist pingsalt mööbli või kardinate tagant otsida, enne 
kui selgub, et pildil on ka inimene. "Need naised võiksid olla mittenähtamatud. Oleks 
vaja, et nad leiaksid taas iseenda ja tuleksid nurga tagant välja," rääkis kunstnik. 
Kasearu arvab, et  näitus võiks julgustada  vägivalla all kannatavaid naisi kiiremini 
ründaja võimu alt välja tulema, sest ainult nendele ongi see näitus mõeldud. Kasearu 
sõnas, et kunst  ei  lahenda probleeme,  aga aitab inimesel enda sees mingid asjad 
selgemaks mõelda.  
 
Väljavõte: Näitus on avatud aasta lõpuni, aga kus, jääb saladuseks.  
 
Pildiallkirjad veebi: 
Flo Kasearu tõi välja töö, mille ta kavandas Tallinna kohtumajja, aga ei võitnud 
konkurssi.  Skulptuur kujutab laste mänguredeltest kokku seatud paragrahvi märki, 
mis tõmbab paralleeli, et õigussüsteemis turnides tuleb teada mängureegleid. Töö 
nimi "Võimlev paragrahv"  viitab ühtlasi ka võimule. 
 
Seeria piltides nimega "Hands free" kujutab käte ja jalgadeta Vana-Kreeka 
skulptuure, meeste torsod, mille jäsemed oleks justkui fotolt kustutatud. Flo Kasearu 
selgitas, et lapsedki sodivad tihti ära selle, mida nad ei taha. "Sa kustutad millegi, 
nagu seda ei olegi olemas," rääkis ta.  
 
 Pärnu naiste tugikeskuse köögi seinal ripub valguskastis pilt vägivaldse mehe eest 
pelgupaika vajanud naistest,  politseisärgid seljas. Foto pealkiri on "Politsei palub 
abi". Pil viitab ühelt poolt, et väärkoheldud naistel on tarvis politsei abi,  teisalt vihjab, 
et korrakaitsjad vajavad rusikat tunda saanud naiste abi,  et probleemi paremini 
mõista, 
 
Veel üks, hiiglasuur, rullimistehnikas ajalehtedest valmistatud karikas seisab köögi 
nurgas. Näputöö autorid on varjupaiga kliendid.  "Viimane piisk karikasse ja siis sa 
tuled ära kodust,"  võib Kasearu sõnade järgi näha selle mõtet. Karikal on veel 
teinegi seos. Paljud kodust ära tulnud naised  müüvad hakkamasaamiseks laatadel 
oma näputööd. "Käsitöö on teraapia, meditatsioon, aga sümboliseerib ka 
ettevõtlikkust, kuidas naised peavad oma kätega uuesti ehitama oma maailma üles," 
jutustas Kasearu. 


