
ජූනි

අධ්යාපනය සඳහා ප්රේක්ෂක සහභාගීත්වප්යන් යුතු පේප්ේශයක්: 
ශ්රී ලංකා නූතන හා සමකාලීන ප්කෞතුකාගාරය

ශී්ර ලංකා නූතන හා සමකාලීන කකෞතුකාගාරකේ ශී්ර ලංකා) මුණගැසීම්
ප්රදර්ශනය සිය වටමාරැ තුකනන් ප්ළමුවැන්න  මැයි  අවසන්කකේ ය. සියලු 
වයස්වල කරරක්ෂකයන් සහභාගීකරගැනීම උකදසා සංදර්ිත කලාකෘතිවලින් ආභාසය 
ලබාගත් මහජන වැඩසටහන් ක් කනාමිකේ ප්ැවැත්ිණි. මහජන වැඩසටහන් 

ශී්ර ලංකාහි කාර්ය මණ්ඩලය මගින් ිකේෂකයන් අභිරක්ෂණයකකකරන අතර
ඒවා ගැලරිකේ සංදර්භය සමග කරරක්ෂකයන්කේ ගනුකදනුව කගාඩනගයි.

ප්රදර්ශනය ආරම්භවූකේ නම් සිය කලාකෘතිය 
ගැනත් එය මිතරත්වය හා ආදරය යන අදහස්වලට සම්බන්ධවන ආකාරය ගැනත් ප්රදීර 
තලවත්ත (උ. කලාකරැවාකේ අදහස්දැක්ීම සමග ය. ප්රදීරකේ කලාකෘතිය 
කජෝජ් කීට්කේ ( නම් සිතුවම සමග මුණගැසීම්හි
ප්ළමු වටමාරැකේ සංදර්ිතිය. කලා ඉතිහාසඥ ටී. සනාතනන් ිසින් එම වටමාරැකේ 
ම සංදර්ිත வாழ்க்கக) ககவிகைஞை் ජීිතය) කර්මාන්ත ිේියා) 
( නම් කෘතිය සිතුවම්කළ අසායි රාසයියාට ( උප්හාර දැක්ීම ද 
නරඹන්නන්ට ඇසීමට අවස්ථාව හිමිිය. කමය ඔහුකේ නිර්මාණ ගැන  ඔහුකේ 
අභාවකයන් ප්සු ප්ැවති ප්ළමු මහජන කථාවයි. කජෝජ් කීට් ගැන සහ ඔහුකේ 
වයවහාරකේ ිකේෂ භූමිකාවක් දැරැවා ියහැකි කප්ෞද්ගලික හා වෘත්තිමය බලප්ෑම් 
ගැන ද කතාබහක් කලා අනුගරාහක මාලක තේවත්ත සහ ප්රධාන අභිරක්ෂක 
ශාර්මිණී කප්කරයිරා අතර සිදුවුණි. කම් සියලු වැඩසටහන් සඳහා කවන්කළ ආසන 
සියේල ිකිණීයාකමන් කප්නීයන්කන් වඩා වැඩි ිකේචනාත්මක අවධානයක් ලැබිය යුතු 
කලාකරැවන් සමග හා ඔවුන් ගැන සංවාදවල නියැලීමට කද්ශ්රය කරරක්ෂකයන්කේ ඇති 
ිශාල උනන්දුවයි.  ඔක්කතෝම්බර්  ිවෘතවන මුණගැසීම්හි තුන්වන 
වටමාරැකේ ද කීට්කේ නිර්මාණ යළි දැකගතහැකි නිසා කවනස්වන සංදර්ශක තුළින් 
ඔහුකේ වයවහාරය ප්දනම්කරගත් තවත් මහජන වැඩසටහන් කකෞතුකාගාරකේ 
ප්ැවැත්කවනු ඇත.

ආදරය හා කුලුප්ඟබව ප්දනම්කරගත් කත්මා යටකත් කි කියීම් හතරක් ද 
ශී්ර ලංකා සංිධානයකකේ ය. මාලින්ද කසනිරත්න ිිමරි වැන්ඩපූටින් ඵූසතී 
ලියනාරච්චි සුකර්ඛා සමරකස්න කසෞමය සඳරැවන් ලියනකේ සහ අනාර් යන කීන් 
කදවන සංදර්ශකකේ කලාකෘතිවලට ඉංගීරසි සිංහල හා දමිළ කිවලින් 



ප්රතිචාරදැක්වුකේ ය. ඕප්න් මයික් වැඩසටහනකදී අවුරැදු  අතර තරැණ හා 
නැගීඑන කීන් කුලුප්ඟබව යන කත්මාව යටකත් සිය කි කිකයේකේ ය. කම් කි 
වැඩසටහන් නිර්මාණකරැවන් කදකනකු එකටකගනා අතර නූතන හා සමකාලීන 
කලාව ිළිබඳ උනන්දුව කි සහ වාික වචනය සමග සම්බන්ධවන ආකාරය 
හුවාදැක්වූකේ ය.

කරරක්ෂකයන්ට අර්ථවත් කලස කලාව සමග ගනුකදනුකිරීමට ඉඩ ලබාකදන කවනස් 
ආකාරකේ අත්දැකීම් අභිරක්ෂණයකිරීම වැදගත්. අිට කකෞතුකාගාරවලට යන 
මහජනතාවක් ශී්ර ලංකාකේ බිහිකිරීමට උවමනායි. නිතිප්තා ප්ැවැත්කවන වැඩසටහන් 
සහ සැමට කනාමිකේ සම්බන්ධිය හැකි අත්දැකීම් හරහා කම් ඉලක්කය දීර්ඝකාලීනව 
ළඟාකරගැනීමට අි බලාකප්ාකරාත්තුකවනවා යැයි අධයාප්න හා මහජන වැඩසටහන් 
සහාය අභිරක්ෂක ප්රකමෝධා ීරකස්කර ප්ැවසුවා ය. මහජන වැඩසටහන්වල 
ආකයෝජනයකිරීම නූතන හා සමකාලීන කලාකවන් සමස්ත සමාජයට කළහැකි බලප්ෑම 
සඳහා අතයවශය යැයි සිතන යුකරෝප්ා සංගමය කලා කටයුතු ිළිබඳ ප්දනම 
( සහ කජෝන් කීේස් ප්දනම මගින් කම් වැඩසටහන් 
සියේලට අරමුදේ සැප්කේ.

ළාබාල කරරක්ෂකයන්ට වැඩමුළු ස්වරෑප්කයන් කිියාකාරකම් ප්දනම්කරගත් ඉකගනුම් 
අත්දැකීම් ලබාදීමට ද ශී්ර ලංකාහි මහජන වැඩසටහන් අරමුණුකරයි. 
උදාහරණයකට කියවන මුද්දර ිසින් කමකහයවූ වැඩමුළුවක් මගින් ශී්ර ලංකාකේ 
ිකේෂ අවස්ථාවලදී නිකුත්කකරැණු මුද්දර හරහා ඉතිහාසය ඉකගනීමට තරැණ 
වැඩිහිටියන්ව පුහුණුකකරැණි. කනාබැඳි ජාතීන්කේ වයාප්ාරය නාභිගතකරගත් මුද්දර 
එකතුවක්  ජනවාරි  දක්වා සංදර්ිත ප්ළමු සංදර්ශකකේ ඇතුළත් ඒකදදනික 
වස්තු අතර කවයි. එකස් ම කබකහින් කතාබහට ලක්වූ ප්ළමු වටමාරැකේ කකාටසක් 
කලස සංදර්ශනයවූ සමකාලීන කලාකරැ සුසිමාන් නිර්මලවාසන්කේ (උ. 

කලාකෘතිකයන් අභාසය කගන කරදි මැසුම් හා 
එම්කබරායිඩරි කයාදාකගන කතාන්දර කීම ිළිබඳ වැඩමුළුවක් සබීන් ඔමාර් සහ ශාදියා 
ජමේදීන් යන කලාකරැවන් ප්ැවැත්ීය. අධයාප්න හා මහජන වැඩසටහන් 
සම්බන්ීකාරක ශාමි තවකයෝගරජා වැඩමුළු ගැන කමකස් ප්ැවසීය: නරඹන්නන් 
සම්බන්ධවන්කන් ඉතිහාසකේ සිට කලා මාධයයන් දක්වා ිිධ කද්වේ ඉකගනගැනීකම් 
අකරක්ෂාකවන්. කවකහසකර වැඩ දවසකින් ප්සු ිකේකගන්නට මැහුම් සහ 
එම්කබරායිඩරි වකේ කද්වේ ඉකගනගන්නටත් ඔවුන් කැමතියි. එවැනි වැඩමුළු හරහා 
ප්රදර්ශන අවකාශය වඩාත් කිියාශ්රලිවනවා වකේ ම සහභාගිවන්නන් කනාදැනුවත්ව ම 
සංදර්ිත කලාකෘති සමග ගනුකදනුකරනවා.

මහජන වැඩසටහන්වලට අමතරව සිසුන්කේ ිෂය නිර්කද්ශ අවශයතාවලට අනුකූලව 
ඔවුන් කවනුකවන් කකෞතුකාගාර සංචාර සංිධානය කිරීමට ද ශී්ර ලංකා ප්ාසැේ 
හා ිේවිදයාල සමග සෘජුව ම කටයුතුකරයි. මුණගැසීම්හි ප්ළමු මාස තුකන්දී 
කකෞතුගාරයට ප්ාසැේ සිසුන් ක් හා ිේවිදයාල සිසුන් ක් ිළිගැණුනි. ශී්ර 
ලංකාහට ප්ාසැේ කාලකයන් ප්සු මිතුරන් සමග යළි කකෞතුකාගාරයට ප්ැමිණීමට 
සිසුන්ව දිරිමත්කරන ප්රතයකේක්ෂනය ඇිදමින් කාලය ගතකිරීම සහ කකළිකලාේබව 
සමග ඉකගනුම අතිනත යන ප්න්තිකාමර කලස කකෞතුකාගාරකේ ගැලරි දැකිය හැකි
ආකාර ගැන අභිරක්ෂක සන්කදේ හැන්ඩි උනන්දුකවයි. ප්රදර්ශන අභිරක්ෂකකයන්කගන් 
ප්මණක් කනාව අධයාප්නකේ ඉකගනුකම් හා පුහුණුීකම් අභිරක්ෂකයන්කගන් ද 



ශී්ර ලංකා කණ්ඩායම සැදී ඇත. ිධිමත් අධයාප්න අංශය සමග ශී්ර ලංකාහට 
කටයුතුකළ හැකි ිිධ ආකාර ිළිබඳව සහ සිසුන් කකෞතුකාගාර කර්මාන්තය 
වෘත්තීය මාර්ගයක් කලස දකින ආකාරය ගැන ශී්ර ලංකා කාර්යමණ්ඩලකේ 
සාමාජිකයන් තිකදකනක් ප්ාසැේ ගුරැවරැන් හා ිේවිදයාල කථිකාචාර්යවරැන් සමග 
අඛණ්ඩව සංවාදකේ කයදීසිටියි.

කකෞතුකාගාරයට ඇතුේීම සහ එහි සියලු වැඩසටහන් ගාස්තුවකින් කතාර ය. 
කකෞතුකාගාරකේ කවබ් අඩියවන සහ සමාජ මාධයවන 
කේස්ුක් හා ඉන්ස්ටගරෑම්

හරහා අප්කේ වැඩසටහන් ිළිබඳව 
යාවත්කාලීනීමට නරඹන්නන්ව උනන්දුකරන්කනමු. අප්කේ අධයාප්න හා මහජන 
වැඩසටහන් ිළිබඳ යම් ිමසුමක් තිකබ් නම් කවත 
ලිීමට ද හැක.

http://www.mmca-srilanka.org/
http://www.facebook.com/mmcasrilanka
http://www.instagram.com/mmcasrilanka/
mailto:education@mmca-srilanka.org

