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Afen 007-l avanes haruldane võimalus 

saada diktofoni otsa Bondi veendunud 

vastane Francisco Scaramanga. Kuulame, 

mis mehel enesekaitseks öelda on: 

 

Miks Te nii kuri olete? 

Ma ei ole kuri per se, vaid ainult Bondi 

filmide kontekstis. Tegelikus elus olen ma 

väga hooliv ja tähelepanelik inimene. Tegelen 

ohtralt heategevusega. 

Aga te olete palgamõrvar?! 

Üks ei välista teist. 

Siiski – miks te Bondi nii väga vihkate? 

Kardan, et siin on juba küsimuse püstitus 

olemuslikult vale. Ma ei kasutaks verbi 

„vihkama“, see on liiga tugev ja omab paljude 

jaoks negatiivseid konnotatsioone. Selle 

asemel ütleksin, et minu ja Bondi vahel esines 

mõningaid arusaamatusi, mis nüüdseks on 

minevik – oleme mõlemad edasi liikunud 

parematele jahimaadele. 

Filmi „The Man with a Golden Gun“ lõpus näeme, 

kuidas James tulistab Teid oma Waltherist 

südamesse. 

Jah, see oli küll veidi üle pakutud. 

Kuidas suhtute sellesse, et viimases Bondi filmis 

„Armastusega Soomest“, milles superkangelane 

ajab salapärase Nefa jälgi on tegevuskohaks 

tavapärase Pariisi ööelu või USA hiinalinna asemel 

tagasihoidlik Ida-Euroopa väikeriik? 

Väga hästi. Mulle meeldib siinne kant, see meenutab 

mulle aegu, mil töötasin alles KGB jaoks. Ehkki neile 

olin vaid järjekordne alamakstud ja ületöötanud 

käepikendus. No eks ma olin siis veel noor ja roheline 

ka. Arvan, et Jamesilegi kulub see keskkonnamuutus 

ära. Oma viimastes avalikes esinemistes on ta kuidagi 

stressirohke ning pinges, minu tagasihoidliku 

arvamuse kohaselt. 

UGO edetabelis „11 stiilseimat palgamõrvarit“ 

olete viiendal kohal. Teid edestab näiteks Elektra 

(„Daredevil“ ´ist) ja Ghost Dog („The Way of the 

Samurai“). Kuidas kommenteerite?

 

                    

      AFEN    
    no 007 
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Ma pole kunagi rambivalgusesse tükkinud. 

Tegelikult on isegi häbiväärne, et ma sinna 

edetabelisse üldse sattusin. Loodan, et tegu oli 

mingi arusaamatusega. Palgamõrvar peab 

madalat profiili hoidma, kui tahab elus läbi 

lüüa. 

On Teie kogemusega mehel ehk veek 

mingeid tarkuseteri algajatele palga-

mõrvaritele teele kaasa? 

Eks igaüks peab ise oma mooduse leidma. Aga 

muidugi on peamine harjutamine, harjutamine 

ja harjutamine. 

Tsirkuse juhi ja maotaltsutaja pojana 

veetsite oma varase lapsepõlve tsirkuses. 

Millist mõju on see Teie hilisemale elule 

avaldanud? 

Ma oskan ikka naerda. Isegi, kui vahel mõni 

asi ei tule välja päris nii, nagu oleksin 

soovinud. Mäletan, et oma esimese „töö“ tegin 

seitsme lasuga. Ka siis oli huumorisoonest 

kasu ning ma ei lasknud pead norgu. Teisel 

korral sain hakkama juba viiega. 

Veel ei meeldi mulle, kui elevante piinatakse. 

Minu esimene lähedasem sõber tsirkuses oli 

elevant. 

Elate erasaarel Hiina lähedal, Teie kodu on 

varustatud kaasaegse tehnika tipp-

saavutustega ning Teil on isiklik reisilaev ja 

jõujaam. Kas olete õnnelik? 

Jah, ma arvan, et võin eluga rahul olla küll. 

Ehkki endiselt otsin veel seda „Õiget“, kes 

koos minuga vanaduspäevi veedaks ja mu 

relvade eest hoolitseks. Aga palgamõrvarile 

on see raske, head naist kohata, ma mõtlen. Ei 

saa ju lihtsalt minna ööklubisse ja hakata 

šampust välja tegema. Kaalun oma isikliku 

Facebooki konto avamist, et uusi tutvusi 

soetada. Tuleb ikkagi ajaga kaasas käia! 

Teid eristab teistest Bondi „kurikaeladest“ 

anatoomiline eripära: nimelt on Teil 

kolmas nibu. Ehkki ainsatki fotot Teist ei 

eksisteeri, lubab see siiski Teid suure 

usaldusväärsusega identifitseerida. 

Jah, see on mul sünnist saati niimoodi olnud. 

Ehkki koolis mind sellepärast vahel narriti, 

on see hilisemas elus väga kasulikuks 

osutunud. Paraku kasutavad mitmed mu 

vaenlased kunstnibusid, et minuna esineda 

ning mulle mitmeid pahandusi kaela tuua. 

Tegelikult pole ma praegugi Francisco 

Scaramanga, kelleks Te mind peate, vaid 

hoopiski James Bond. Hehehe! 

Võtab omal kunstnibu küljest ära ja naerab 

rahulolevaltt. 

 
Francesco Scaramangal on siiani 
raskusi naistega suhtlemisel. 



Bond läbi aegade 

 
 
Sean Connery                    George Lazenby        Roger Moore               Timothy Dalton     Pierce Brosnan         Daniel Craig                   Andreas Kalkun 

 
 
Ursula Andress         Honor Blackman        Gloria Hendry         Talisa Soto                Stacey Sutton             Halle Berry           Jaanika Jaanits 

 
Vasakult Paremale: 
 
1. Ms Moneypenny 
(Lois Maxwell/Liilia 
Laaneman) 
2. M (Judi Dench/Tiiu 
Jaago) 
3. Q (Desmond 
Llewelyn/Ave Taavet) 
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Bondi ABC 
Nõuandeid algajale superagendile 

1. Ole inimeste ja loomade suhtes rahulik 

ja mõistev. Superagent peaks ennekõike 

olema Hea Inimene. 

2. Kui pidulikul lõunal Su taldrikul puudus 

tuleb, siis ära ürita naabri taldrikust mõnd 

pala kätte saada, vaid vaata kõigepealt, kas 

midagi pole ehk laua alla kukkunud ning 

pea meeles, et suppi süüakse lusikaga, 

mitte kahvliga. 

3. Kui Su kätte usaldatakse mõni tähtis 

dokument, siis hoolitse selle eest, et see ei 

kaotaks oma esteetilist välimust. Ära 

joonista paberile lõustu, ära mängi selle 

peal trips-traps-trulli või laevade 

pommitamist, ära voldi dokumendist 

lennukit või veepommi. 

4. Kui pead kohtuma mõne välisriigi 

esindajaga, siis käitu rahulikult. Ära torma 

teda kallistama või musutama, ära kisu teda 

varrukast, lipsust, nööbist või kõrvast. Ära 

ürita pärast einet talle Dirolit suhu toppida, 

sest kaariese vasstu võitlemine on igaühe 

isiklik probleem. 

5. Enne vaenlase territooriumile sisenemist 

ära tarvita alkoholi, heroiini, oopiumi või 

teisi narkootilisi aineid. Võib juhtuda, et 

kohalolevatest pahalastest enamus on juba 

mõnuainete uimas ning Sinu valvsus võib 

määravaks osutuda. 

6. Naistele lubadusi andes ära liialda, 

vastasel juhul võivad neil suurest rõõmust 

silmad märjaks minna ja neile jääb Sinust 

väga hägune mälestus. Hiljem võivad Sind 

kellegi teisega segamini ajada. 

7. Kui Sind aktiivsesse rünnakgruppi ei 

valita, siis tähelepanu võitmiseks ära karju 

ega trambi jalgadega, ürita ust hingedelt 

maha joosta või klaasi süüa. Kord tuleb ka 

Sinu võimalus oma elu kodumaa eest 

kaalule panna. 

8. Ära hoia oma tööautos kunagi üle 10 

mini-Uzi automaadi, granaadiheitja või TT 

püstoli, mõni kade agent või juhm võmm 

võib Sind sedasi süüdistada illegaalses 

relvaäris. 

9. Kui Sul tööülesannete määramisel igav 

hakkab, ära kõõlu tooliga või hakka 

igavuse peletamiseks oma naabrile lõustu 

tegema, vaid keskendu teraapilisele pildile 

mängivatest kassipoegadest. Kas pole 

armas? 

10. Vastasega kohtudes ära kisu teda 

habemest või ürita talle oma näppe silma 

ajada. Enda seisukohtade väljendamiseks ja 

kaitsmiseks on piisavalt tumedaid 

nurgataguseid ja laskemoona. 

 

  
 
Kombed. 
Head 
kombed! 
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„Armastusega Soomest“ – 
ajalooline draama või kerge 

meelelahutus? 

On rõõm tõdeda, et 2008. aasta „Nefa 

jõulufilmi“ taga seisnud „Kirves & 

Halg“ stuudio jõud pole raugenud ja 

taas on jõulueelsel ajal välja lastud uus 

linateos. Sedapuhku on siis ette võetud 

üsnagi ambitsioonikas Bonfi-filmi 

väljalase. 

Hollywoodi filmidest tuttavad tegelased on 

sedapuhku paigutatud ajaloolisesse 

konteksti – nimelt on Bondi ülesandeks 

Soomest Eestisse toimetada salapärane 

NEFA. Tulemuseks on ajalooline draama, 

kus sügavaid tundeid, eriefekte ja pingelisi 

hetki küllaga. 

Näitlejavalik oli varasemate teostega 

võrreldes üllatav. Mitmetele osatäitjatele, 

sealhulgas ka James Bondi kehastunud 

Andreas Kalkunile oli see esimene 

ülesastumine kinolinal, kuid kõik olid oma 

ülesannete kõrgusel. Kalkun kandis 

vaimuka inglise džentelmeni rolli auga 

välja ja võib karta, et murdis võtete jooksul 

rohkem kui ühe südame. 

Äratundmisrõõmu pakkusid eelmise aasta 

Nefa jõulunäidendis Kuusekesena 

debüteerinud Jaanika Jaanits (siin: Anna 

Minna Pimppi), „Jõulufilmis“ üht Totsidest 

kehastanud Ave Taavet (siin: Q) ning 

operaatoriabina proovis kätt „Jõulufilmi“ 

femme fatale Kratt – Ehti Järv. 

Tehnilisest poolest jääb „Kirves & Halg“ 

truuks cinema verité laadile, luues 

kaamerajõnksudega tunde dokumen-

taalsusest. Seda tänu operaator Marje 

Ruisu oskuslikule kaamerakäsitlemisele. 

 Äärmise tõetruudusega on filmis kasutatud 

eriefekte. Nii võib näha apokalüptilist 

kaadrit Tartu Ülikooli õhkamisest ning 

tagaajamistseenides hukkus rohkem kui 

üks inimene. Kurja käsilast kehastanud 

Kaisa Sammelseljal õnnestus filmi jooksul 

hukkuda koguni kolm korda. Millist 

vaimset pingutust see näitlejalt nõudis, 

võib vaid arvata. 

See toobki mu pealkirjas esitatud 

küsimuseni: kas „Armastusega Soomest“ 

jääb tavapäraste Bondi-filmi liistude 

juurde, olles vaid kerget meelelahutust ja 

mõnusat äraolemist pakkuv vaatemäng või 

on siin tegu emotsionaalse ajaloo-

draamaga? Ilmselt polegi siin ühest vastust, 

olenevalt vaatajast lubab film keskenduda 

nii põnevatele tagaajamistele ja 

romantikale kui ka otsida vastust 

küsimusele – kuidas ikkagi sai Nefa 1990.a 

Tartusse? Kui palju on vastuses ajaloolist 

tõde, kui palju väljamõeldist, teab vaid 

tuul. 

Kultuuri kritiseeris, 

Kaarel Kammeljas 

Film „Armastusega Soomest“ esilinastus 

10.12.2010. DVD-del kättesaadav piiratud 

kogustes. 
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Mis on Bond? 

Mis on Bond? Sellele küsimusele on 

vastust otsinud mitmed teadlased. AFEN 

007 toob esmakordselt Teieni erinevaid 

lähenemisviise esindavate tippteadlaste 

viimased uurimistulemused.1 

 

1. Evolutsionistid 

Kui laenata mõisteid filosoofiast, võib 

James Bondi kõige lihtsamalt nimetada 

Kulturträger´iks. Tema on see, kellelt seni 

veel barbaarsuses või, hoidku jumal, 

metsluses virelevad kultuurid ühtteist 

õppida võiksid. Pea täiuslik tehniline 

varustatus ühineb temas moraalse 

teadlikusega oma kohustustest teiste ees. Ja 

just sellest tulebki alustada – võtta esmalt 

üle tema vaimsed põhimõtted ja alles 

seejärel relvad ning muud tehnilised 

                                                
1 Artikkel on valminud grant nr 3802 toel. 

seadmed. Ehk siis jõuab ka meie kultuur 

temaga võrdselt kõrgele tasemele. 

 

2. Difusionistid  

Lähenesime küsimusele pragmaatilisemalt. 

Esmalt kaardistasime Bondi tegevuspaigad. 

Ehkki need jaotusid üle kogu maailma, jäi 

keskmesse selgelt Suurbritannia. Seejärel 

tähistasime alad, kust lähtuvad Bondi 

filmid. Siin jäi tsentrumiks USA, 

intensiivne oli nende levik ka Euroopas. 

Võrdlesime saadud andmete levikut ajas, 

võttes intervalliks viis aastat. Mis on James 

Bond, ei oska veel öelda, kuid usutavasti 

oleme vastusele lähedal. 

 

3. Semiootikud 

Enne, kui asume küsimuse „Mis on James 

Bond?“ juurde, peaksime mõtlema sellele, 

mida tähendab James Bond meie kultuuri 

jaoks. Teisisõnu, kuidas sobitub ta meid 

ümbritsevasse igapäevasesse märkide-

süsteemi ja millist rolli ta seal kannab. On 

ta küsimärk? Hüüumärk? Sünnimärk? 

Praegu oleme seisukohal, et Bond on 

agressiivse mõttekriipsu taoline. 

 

4. Strukturalistid 

Vaatlesime James Bondi Lääne 

ühiskonnale omaste binaarsete 

opositsioonide kontekstis, näiteks: hea-

halb, mees-naine, ratsionaalne-

emotsionaalne, vaim-keha ja leidsime, et 

Bond on hea ratsionaalne mees keha. 

Kahtlemata on ta sellisena järjekordne 

aumärk Lääne logotsentrismile ja aitab 

vaid kaasa valge „tsiviliseeritud“ mehe 

ülemvõimu legitimiseerimisele. 

 

5. Funktsionalistid 

Läksid osaleva vaatluse eesmärgil 

pikemaks ajaks otse sündmuskohale. 

Paraku hukkusid traagiliselt 

automaadivalangu tagajärjel. 


