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நவீன மற்றும் சமகாலக்கலலக்கான இலங்லக அருங்காட்சியகம் 
'சந்திப்புகள்' எனப் பபயரிடப்பட்ட தனது  

இரண்டாவது கண்காட்சிலய அறிவிக்கிறது. 

- 'சந்திப்புகள்' என்பது இலங்ககயின் நவனீ மற்றும் சமகாலக் ககலகளின் 

கண்காட்சியாகும். இது பபப்ரவரியில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது.  

- இந்தக் கண்காட்சியானது கள் மற்றும் தற்பபாதுள்ள 

ககலப்பகடப்புகளுக்கு இகடபயயான ஆறு சந்திப்புககள 

ஒன்றிகணப்பதாக அகமயும். 

நவனீ மற்றும் சமகாலக்ககலக்கான இலங்கக அருங்காட்சியகம் 

 'சந்திப்புகள்' எனப் பபயரிடப்பட்ட தனது 

இரண்டாவது  கண்காட்சியின் பதாடக்கத் திகதிகய அறிவித்துள்ளது. 

இக்கண்காட்சியானது அருங்காட்சியகத்தின் புதிய அகமவிடமாகிய 

கிபரஸ்பகட் பபாபலவர்ட்டில்  பிப்ரவரி  முதல் ஆகஸ்ட் 

 வகர பபாதுமக்கள் பார்கவக்குத் திறந்திருக்கும். இக்கண்காட்சி 

பஜார்ஜ் கீற், பிரதீப் தலவத்த, பநலுன் ஹரஸ்கம, பசனக்க பசனநாயக்க, 

அப்துல் ஹாலிக் அஜஸ்ீ, மற்றும் ஜனனி குபர பபான்ற பல்பவறு 

ககலஞர்களால் களுக்கும் தற்காலத்திற்கும் இகடயில் பகடக்கப்பட்ட 

ககலப் பகடப்புகள் இகடயிலான மாற்றியகமக்கும் காட்சியகமப்பின் 

ஒரு பதாடரான ஆறு சந்திப்புககள ஒன்றிகணப்பதாகக் 

கட்டகமக்கப்பட்டிருக்கும். 



பஜான் கீல்ஸ் மற்றும் பஜார்ஜ் கீட் அறக்கட்டகளயின் பசகரிப்பில் இருந்து 

பிரத்திபயகமாகத் பதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட ஓவியங்கள் 'சந்திப்புகள்' 

கண்காட்சியின் ஒரு பகுதியாகக் காட்சிப்படுத்தப்படும். நாட்டின் மிக 

முக்கியமான இரண்டு ககலச் பசகரிப்புகளிலிருந்து பல ககலப் 

பகடப்புககளப் பபாதுமக்கள் பார்ப்பதற்கான அரிய வாய்ப்கப 

'சந்திப்புகள்'  கண்காட்சி வழங்குகிறது. 

“எங்கள் இரண்டாவது கண்காட்சி பதாடங்கப்படுவகத அறிவிப்பதில் 

நாங்கள் மகிழ்ச்சியகடகிபறாம். கடந்த இரண்டு வருடங்கள் எதிர்பாராத 

பயணக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நடமாட்ட முடக்கம் பபான்றவற்றால் உலகம் 

முழுவதும் கண்காட்சி நிகழ்ச்சி நிரல்படுத்துகககளுக்கு உகந்ததாக 

இருக்கவில்கல. ஆகபவ இந்த ஆண்கட,  ககலஞர்களின்  

ககலப்பகடப்புகளுடன் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சஞ்சிகககள் 

மற்றும் புககப்படங்ககள உள்ளடக்கியதாகப் புதிதாக எடுத்தாளுகக 

பசய்யப்பட்ட கண்காட்சியுடன் பதாடங்குவதால் நாங்கள் மிகவும் 

மகிழ்ச்சியகடகிபறாம். இந்தக் கண்காட்சியானது மாற்றியகமக்கும் ஆறு 

காட்சிகளின் ஒரு பதாடராக எடுத்தாளுகக பசய்யப்பட்டுள்ளது, இங்கு ஒரு 

காட்சியகமப்பானது ஆறு மாதங்களுக்கும் ஐந்து காட்சியகமப்புகள் 

ஏறத்தாழ இரண்டு மாதங்களுக்கும் பார்கவயில் இருக்கும். ஒவ்பவாரு 

'சந்திப்பும்' முன்கனயதிலிருந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் என்பதால், 

ஒவ்பவாரு காட்சியகமப்பு மாற்றத்திற்கும் பார்கவயாளர்ககள மீளக் 

கண்காட்சிக்கு வருவகத நாங்கள் ஊக்குவிக்கிபறாம்,” என 

த்தின் தகலகம எடுத்தாளுனர் ஷர்மினி பபபரரா கூறினார். 

'சந்திப்புகள்' கண்காட்சிக் காலத்தின் பபாது,  பசவ்வாய் 

முதல் ஞாயிறு வகர மு.ப.  முதல் பி.ப.  திறந்திருக்கும். அருங்காட்சியக 

நுகழவு மற்றும் அதன் பபாது நிகழ்ச்சியின் அகனத்து நிகழ்வுகளிலும் 

பங்பகற்பது இலவசம். பகல்பவகளயில் திறந்திருக்கும் பநரங்களில் 

எளிதில் பார்க்க முடியாத பார்கவயாளர்களுக்காக, 

பவள்ளிக்கிழகமகளில் பி.ப.  வகர அருங்காட்சியகம் திறந்திருக்கும். 



இந்த அருங்காட்சியகம் பபாது மற்றும் தனியார் பபாக்குவரத்து மூலம் 

எளிதாக அணுகத்தக்கதாய் பபாதுமான வாகன நிறுத்துமிட வசதியுடன் 

அதன் புதிய இடத்தில் அகமந்துள்ளது. 

'சந்திப்புகள்' கண்காட்சியானது ஐபராப்பிய ஒன்றியம், ககல 

முயற்சிகளுக்கான அறக்கட்டகள  பஜான் 

கீல்ஸ் அறக்கட்டகள, மற்றும்  என்பவற்றின் 

ஆதரவிகனப் பபற்றது. 

நாட்டிற்கான நவனீ மற்றும் சமகால ககலகளின் அருங்காட்சியகத்கத 

நிர்மாணிப்பது மற்றும் முடிந்தவகர பரந்தளவான பபாதுமக்களுக்கு 

நவனீ, சமகாலக் ககல சார்ந்த கற்றல் மற்றும் ஈடுபாட்கட வளர்த்தல் 

ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்தும் ஒரு கலாச்சார முயற்சிபய நவனீ மற்றும் 

சமகாலக் ககலக்கான இலங்கக அருங்காட்சியகம் ஆகும். அதன் 

எடுத்தாளுகக பசய்யப்பட்ட கண்காட்சிகள் மற்றும் கல்வித் திட்டங்களுடன் 

மும்பமாழியில் பபாது மக்கள் அணுகக்கூடிய இலங்ககயின் முதலாவது 

அருங்காட்சியகம் இது ஆகும். 

பமலும் தகவலுக்கு,  ஐப் பார்கவயிடவும் அல்லது 

 எனும் முகப்புத்தகம் மற்றும் 

instagram.com/mmcasrilanka/ எனும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அவர்ககளப் 

பின்பதாடரவும். 

 

 

http://www.facebook.com/mmcasrilanka
https://www.instagram.com/mmcasrilanka/

