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Teemaõhtu: meenutades Sulev Nõmmikut
Pühapäeval, 10. jaanuaril on ETV2 eetris “Teemaõhtu”, mis
pühendatud Sulev Nõmmikule, kes 11. jaanuaril saanuks
90aastaseks.

“Teemaõhtu” sissejuhatuseks jõuab kell 19.30 vaatajateni Sulev
Nõmmiku stsenaariumi ja lavastajakäe all 1972. aastal valminud
telefilm “Noor pensionär”. Lugu sellest, kuidas ühel ilusal päeval
peab täiesti noor ja elujõuline mees jätma oma ameti ning siirduma
vanaduspensionile. Endine balletiartist on korraga pensionär, kes
hakkab otsima uut kohta elus. Ta katsetab mitme ametiga, kuni
saatus viib ta kokku üpris üleannetu noore neiuga, kellele lendurist
ema juba ammu koduõpetajat otsib.

Algavad sündmusterohked seiklused, mis viivad peategelase
koomilistesse situatsioonidesse. Osades mängivad Ervin Abel, Lia
Laats, Helmut Vaag, Leida Rammo, Marika Samussenko jt.

Kärna Ärnit vaatasid kõik

Sulev Nõmmik ilmus 1970.–1980. aastatel Kärna Ärni või Uduvere
Ärnina igal nädalal kuulajate ja vaatajate ette, 1974. aastast alates
raadiosaates “Tere hommikust, põllumehed” ning hiljem Eesti kõigi
aegade vaadatuimas telesaates “Reklaamiklubi”.

Parematel päevadel vaatasid “Reklaamiklubi” pea kõik eestlased,
kes vähegi vaadata oskasid või jaksasid. Sulev Nõmmiku puhul on
täheldatud, et kui näitleja on nii populaarne ja teda teab iga
inimene, tekitab see paratamatult kahtlustusi, kadedust ja
halvustamistki. Päris paljude kriitikute arvates vahetas Nõmmik
oma ande peenrahaks ja tema filmid olid tühised.

Sulev Nõmmiku 1987. aastal valminud telefilm “Meie Uduvere” on
ekraanil kell 22.40. Uduvere elust-olust pajatab Kärna Ärni ja
muusikat teeb Uduvere orkester. Esinevad Sulev Nõmmik ja Endel
Simmermann ning ansambel Estobrass.

Kell 23 on eetris Evald Hermaküla portreefilm Sulev Nõmmikust,
tema tegevusest teatri- ja filmirežissöörina, näitleja ning
humoristina.

Seejärel, kell 23.30 on eetris Sulev Nõmmik ja Enn Vetemaa tehtud
saade “Sulev Nõmmik status quo”, kus koos Vello Viisimaaga
mängitakse oma vanu, aastaid tagasi esitatud lühinalju. Muusikalisi
vahepalu pakub Venda Tamman akordionil.

“Hariliku kontserdi” puhul, mis jõuab ekraanile kell 23.50, on tegu
muusikalise paroodiaga. Laval tegutsevad Sulev Nõmmik ja tema
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kolleegid Estonia teatrist: Ervin Abel, Vello Viisimaa, Helgi Sallo,
Ines Aru, Endel Pärn, Katrin Karisma jt. Nõmmik kehastub ümber
15 rollis – Falstaffist Uduvere Ärnini.

“Sulev Nõmmik ja sõbrad”

Pärast keskööd, kell 00.45 jõuab eetrisse saade “Sulev Nõmmik ja
sõbrad”, mis põhineb Mihhail Žvanetski, Kalju Vaha ja Sulev
Nõmmiku tekstidel ning kaastegevad on Vello Viisimaa ja Voldemar
Kuslap.

Sulev Nõmmik lahkus meie seast 61aastasena 28. juulil 1992.
aastal Saaremaal kontserttuuri ajal. Huumoriklassikuks sai Sulev
Nõmmik tegelikult alles pärast surma.

  


