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Kasutatud elemendid

Voodi. 1969. aastal korraldasid ansambli “The Beatles” liider John Lennon 
ning tema abikaasa Yoko Ono kaks nädalast nn Bed-Ini (Voodisolemine), 
millega nad protesteerisid Vietnami sõja vastu. Esimene Bed-In algas 
nende abiellumisega 1969. aasta märtsis, kus nad veetsid oma mesinädala 
Amsterdamis Hiltoni hotelli presidendisviidis ning kutsusid ajakirjanikud iga 
päev hommikul üheksast õhtul üheksani oma tuppa. Paar istus voodis ning 
rääkis rahust, nende päitsis olid rahuteemalised loosungid. Samasuguse Bed-
Ini korraldasid nad sama aasta mais Montrealis. Sellest sündmusest valmis 
Lennonil ja Onol ka film “Bed Peace” (Voodirahu), mis on üles riputatud ka 
YouTube’i. Käesoleva aasta septembris kirjutas Yoko Ono video saatesõnaks: 
“Head sõbrad. 1969. aastal olime Johniga piisavalt naiivsed, et arvata, nagu 
aitaks Bed-In maailma muuta. Noh, võib-olla ta muutiski. Aga tol ajal me seda 
ei teadnud. Kuid oli hea, et me seda filmisime. Film mõjub täna jõuliselt. Mida 
me ütlesime toona, võiksime öelda ka täna. Õigupoolest öeldakse filmis asju, 
mis võiks julgustada ja anda inspiratsiooni tänastele aktivistidele. Olgu õnn 
meie kõigiga. Hoidkem meeles, et SÕDA ON LÄBI, KUI MEIE SEDA TAHAME. 
See sõltub meist ning mitte kellestki teisest. John oleks tahtnud seda öelda. 
Armastusega, Yoko.”

Tracey Emin. Tracey Emin (s 1963) on briti naiskunstnik, üks 90ndate ja 
00ndate olulisemaid nüüdisaegseid autoreid, kelle loomingus annavad tooni 
isikliku ja intiimse taustaga installatsioonid, videoteosed, joonistused jne. 
Sageli käsitleb Emin oma loomingus seksuaalsusega seotud küsimusi, mis 
samuti on seotud tema autobiograafiliste läbielamistega. Praegu töötab ta 
joonistusprofessorina Royal Academy of Arts`is. Ükskord ütles Emin: “Mis on 
tõde? Tõde pole olemas. Kes ütleb, et minu kogemus on rohkem tõene kui 
sinu kogemus? Mitte keegi ei saa seda öelda.”

Tabletid. Esimesed tabletid tehti juba vanas Egiptuses, kus taimepulber segati 
taigna, mee ja rasvaga, ning siis veeretati sõrmede vahel valmis väikesed 
pillid. Tablette on sellest ajast alates tehtud erinevates vormides ning erinevate 
haiguste vastu. Meeleolu kõikumise, depressiooni ja muude psühholoogiliste 
häirete vastu kasutati see-eest veel kuni 1950ndateni peamiselt opiaate ja 
amfetamiini. 1950ndate alguses avastati tuberkuloosile ravimit otsides nn 
esimese põlvkonna antidepressandid, millele järgnesid uued ja uued ravimid. 
Viimasel ajal on antidepressantide populaarsus järsult kasvanud. 1990ndatel 
kasvas näiteks Suurbritannias antidepressantide kasutamine rohkem kui 200 
protsenti, järgmise kümnendi jooksul veel pea sada protsenti, mille üheks 
põhjuseks loetakse majandusprobleemidest põhjustatud pingeid. Viimase 15 
aasta jooksul on Euroopa riikides kasvanud antidepressantide kasutamine 
umbes 20 protsenti aastas. Eestis on kasv olnud kümne aasta jooksul umbes 
50 protsenti.
Vt ka Daniel Vaarik. “Kas keegi on kodus?” Blogis Memokraat (memokraat.ee).



Veiniklaasid. Veiniklaas koosneb kolmest osas: alus, jalg ja nn peekriosa. 
Veini juues on kõige õigem hoida klaasi jalast, sest peekriosa puhul jääksid 
sinna näpujäljed, pealegi soojendaks käte soojus veini, mis pole hea. 
Veiniklaasid on tavaliselt tehtud pliikristallist: see murrab hästi valgust, 
mistõttu tekivad valguse pealelangemisel huvitavad toonid ja varjundid. 
Võrreldes tavalise klaasiga on pliikristall ka tugevam, mistõttu vein saab 
klaasis paremini hingata. 

Ajakirjad. Vastavalt meediauuringutele on ajakirjanduse lugejatest kaks 
kolmandikku naised. Neist kõige innukamad on 40-60 aastased, kes loevad 
enamikku suuremaid päevalehti. Kodu- ja aiaväljaandeid loevad peamiselt 
40-50 aastased naised, kes loevad ka ajakirja “Kroonika”, samas kui pere 
ja väiksemate laste teemad ei ole enam väga aktuaalsed. Neid loevad 35-
40 aastased naised, kelle lugemislaual on pigem hobi- ja elustiiliajakirjad. 
Tiia Kõnnussaare magistritöö kohaselt on pere- ja koduajakirjade lugejatele 
olulisim vajadus info ja nõuannete järele, samuti meelelahutuse järele (aeg 
enda jaoks). Naisteajakirjade lugejad on rohkem kui pere- ja koduajakirjade 
lugejad nõus, et ajakirjad suudavad rahuldada vajadust kaasa elada ning 
unistada. Naisteajakirjad suudavad erinevalt pere- ja koduajakirjadest ka 
rohkem kaasa aidata isiklikule ja sotsiaalsele integratsioonile (samastumine, 
pilgu heitmine endasse, väärtuste ja identiteedi kinnitamine, pilgu heitmine 
teiste eludesse).

Valge. Valges nähakse musta vastandvärvi, seda ka tähenduslikul tasandil. 
Valge värv seostub süütuse, täiuse, headuse, aususe, puhtuse, alguse, 
uue, kerguse ja täpsusega. Samas annab valge lipu lehvitamine märku 
allaandmisest. 90ndatel levis valge värv neofunkarhitektuuriga Eesti 
ruumilises identiteedis. Valge kääbus on väike nõrk surev täht, mis on 
ammendanud oma tuumakütuse ja kustub aeglaselt.

Naised. Maailma elanikkonnast on umbes 51 protsenti naised. 90 protsenti 
naistest Afganistanis arvab, et abikaasal on õigus teatud asjaoludel oma 
naist lüüa. 81 protsenti kümneaastastest tüdrukutest arvavad, et nad on 
paksud. 54 protsenti ülikooli lõpetajatest on USAs naised. Kõige vanemad 
ajaloos teadaolevad naised on Neithhotep, Merneith, Merit-Ptah ja 
Peseshet, kes elasid 3000 kuni 2500 aastat eKr. 

Kolmapäev. Kolmapäev on viiepäevase töönädala keskel ning 
kaheksatunnise tööpäeva arvestuses on kolmapäeval kell 13.00 töönädala 
keskpunkt. Sellest kellast alates on jäänud vähem tööl olla kui juba on 
oldud. Tai päikesekalendris on kolmapäevaga seotud värviks roheline. 
Paljudes keeltes on kolmapäeva nime etümoloogia seotud jumal 
Merkuriusega, kes vastutas finantside, kaubanduse, õnne, poeesia, 
postiasjanduse ja varaste eest, lisaks juhatas ta hingi allmaailma.

Käekotid. Käekotid on tavaliselt suured kotid, mida kantakse õla peal või 
käes ning kuhu peaks mahtuma võimalikult palju asju. Nõudlus käekottide 
järele on maailmaturul kahanenud, kuid luksuskäekottide järele on Aasia 
turgudel kasvav nõudlus.

















Love Is in the Air

Love is in the air 
Everywhere I look around 
Love is in the air 
Every sight and every sound
And I don’t know if I’m being foolish 
Don’t know if I’m being wise 
But it’s something that I must believe in 
And it’s there when I look in your eyes
Love is in the air 
In the whisper of the trees 
Love is in the air 
In the thunder of the sea
And I don’t know if I’m just dreaming 
Don’t know if I feel sane 
But it’s something that I must believe in 
And it’s there when you call out my name
(Chorus) 
Love is in the air 
Love is in the air 
Oh oh oh 
Oh oh oh
Love is in the air 
In the rising of the sun 
Love is in the air 
When the day is nearly done
And I don’t know if you’re an illusion 
Don’t know if I see it true 
But you’re something that I must believe in 
And you’re there when I reach out for you
Love is in the air 
Everywhere I look around 
Love is in the air 
Every sight and every sound 
And I don’t know if I’m being foolish 
Don’t know if I’m being wise
But it’s something that I must believe in 
And it’s there when I look in your eyes









I Feel Love

Ooh
It’s so good, it’s so good
It’s so good, it’s so good
It’s so good
Ooh
Heaven knows, heaven knows
Heaven knows, heaven knows
Heaven knows
Ooh
I feel love, I feel love
I feel love, I feel love
I feel love

I feel love, I feel love, I feel love

Ooh
Fallin’ free, fallin’ free
Fallin’ free, fallin’ free
Fallin’ free
Ooh
You and me, you and me
You and me, you and me
You and me
Ooh
I feel love, I feel love
I feel love, I feel love
I feel love

I feel love, I feel love, I feel love

Ooh
I’ll get you, I’ll get you
I’ll get you, I’ll get you
I’ll get you
Ooh
What you do, what you do
What you do, what you do
What you do
Ooh
I feel love, I feel love
I feel love, I feel love
I feel love

I feel love, I feel love, I feel love









It’s So Easy

It’s so easy when you know what you’re doing
It’s so easy when you know how
It’s so easy when you know what you’re doing
It’s so easy when you’re doing it now
I know that your love was mine doing
But it shown only that got in the way
Whenever things, it got a little trouble
You pack it up and take a holiday
It’s so easy when you know what you’re doing
It’s so easy when you know how
It’s so easy when you know what you’re doing
It’s so easy when you’re doing it now
We’ve got to trust each other blindly
Only then will we have eyes to see

What we make of life, it never comes easy
Our hearts are tempered by adversity
Just as the baby cries out for its mother
So we all have to cry out for each other
And like a willow bending with the breeze
So we’re bending with each other’s knees
It’s so easy when you know what you’re doing
It’s so easy when you know how
It’s so easy when you know what you’re doing
It’s so easy when you’re doing it now
It’s so easy when you know what you’re doing
It’s so easy when you know how
It’s so easy when you know what you’re doing
It’s so easy when you’re doing it now
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