
                                                                                                                                                ஜூன் 

 
பார்வையாளவர உள்ளடக்கிய கல்ைி:  

நைீன மற்றும் சமகால கவலக்கான இலங்வக அருங்காட்சியகம் 

 

நவனீ மற்றும் சமகால கலலக்கான இலங்லக அருங்காட்சியகத்தின் 

'சந்திப்புகள்' கண்காட்சியின் முதலாம் சுழற்சிலய மம  

நிலறவுற்றது. காட்சியில் லவக்கப்பட்டிருந்த கலலப்பலடப்புகலள 

முன்னிறுத்தி மமாத்தமாக  இலவச மபாது நிகழ்ச்சிகள் எல்லா 

வயதினருக்கும் நடாத்தாப்பட்டது. இவ்வாறான நிகழ்ச்சிகள் 

அருங்காட்சியகத்தின் ஊழியர்களால் மபாதுமக்கள் கலலப்பலடப்புகலள 

நுண்ணியமாக அறிந்துமகாள்ள சிறப்பாக ஒழுங்கு 

மசய்யப்பட்டலவயாகும்.  

 

சமகால ஓவியரான பிரதீப் தலவத்த (பி. 1979) அவரின் பலடப்பான 

 பற்றி நட்பு மற்றும் காதல் சார்ந்த உலரயுடன் 

கண்காட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தலவத்தவின் பலடப்பானது 'சந்திப்புகள்' 

கண்காட்சியின் சுழற்சி 1ல் மஜார்ஜ் கீற்றின் (

ஓவியத்துடன் உலரயாடலில் லவக்கப்பட்டது. வருலகயாளர்களுக்கு 

ஓவிய வரலாற்றராசிரியரான த. சனாதனின் ஓவியர் ஆலச 

ராலசய்யாவின் ‘(வாழ்க்லக) லகவிலனஞன்’ 

பலடப்லப பற்றிய உலரலயயும் இமத சுழற்சியில் மகட்கக் கூடியதாக 

இருந்தது. ல் அவரின் இறப்புக்கு பின்னரான முதலாவது மபாது 

உலரயாடல் இதுமவவாகும். மாலக்க தலவத்த மற்றும் தலலலம 

எடுத்தாளுனர் ஷர்மினி மபமரரா மஜார்ஜ் கீற் மற்றும் அவரின் கலலலய 

தாக்கிய தனிப்பட்ட மற்றும் மதாழில் சார்ந்த விடயங்கலள பற்றிய 

உலரயாடலும் நிகழ்ந்தது. இவ் இலவச நிகழ்ச்சிகள் அலனத்திற்கும் 



அலனத்து இடங்களும் முன்கூட்டிமய பதிவு மசய்யப்பட்டன. இதனூடாக 

மபாது மக்கள் கலலஞர்களுடன் உலரயாடுவதற்கு மிகுந்த ஆவலாக 

உள்ளலத நாம் அறியக்கூடியதாகவுள்ளது.  

 

காட்சிகள் மாறுவதால் கீற்றின் கலலப் பயணத்லதப் பற்றிய மபாது 

நிகழ்வுகளும் மமலதிகமாக இடம்மபறும் ஏமனனில் ஒக்மடாபர் 

சுழற்சி ல் அவரின் பலடப்புகள் மீண்டும் இடம்மபறும்.  இலங்லக 

காதல் மற்றும் மநருக்கத்லதப் பற்றிய  கவிலத வாசிப்புகலளயும் ஒழுங்கு 

மசய்தது. பூசத்தி லியனாராச்சி, சுமரகா சமரமசன, மசௌம்ய சந்தருவன் 

மற்றும் அனர் காட்சி 2லிருந்த பலடப்புகலள முன்னிறுத்தி அவர்களின் 

கவிலதகலள தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் வாசித்தனர். திறந்த 

லமக் நிகழ்ச்சியில்  வயதிற்கு இலடப்பட்ட இளம் மற்றும் 

புதிய  கவிஞர்கள் அவர்களின் 'மநருக்கம்' பற்றிய கவிலதகலள 

வாசித்தனர். கவிலத நிகழ்ச்சிகள்  பங்குமபறுபவர்கலள நவனீ மற்றும் 

சமகால கலலயுடன் கவிலதலய ஒன்றிலணக்கும் புதிய நிகழ்வில் 

கலந்துமகாண்டனர்.   

 

துலண எடுத்தாளுனர் மற்றும் கல்வி மற்றும் மபாது நிகழ்ச்சிகளுக்கான 

மபாறுப்பாளர் ப்ரமமாதா வரீமசகர கூறியதாவது, 'பார்லவயாளர்கள் 

தனித்துவமான முலறயில் கலலப் பலடப்புகளுடன் ஈடுபடுவதற்கு ஏற்ற 

அனபவங்கலள நாம் உருவாக்க மவண்டும். இலங்லகயில் 

அருங்காட்சியகத்திற்கு மசல்லும் மபாதுமக்கலள உருவாக்க 

விரும்புகின்மறாம். எமது குறிக்மகாளானது இலவச மற்றும் சுலபமாக 

மபறக்கூடிய மதாடர் நிகழ்வுகள் மற்றும் அனபவங்கலள நீண்ட காலம் 

மசய்வமதயாகும்." அலனத்து நிகழ்ச்சிகளும் ஐமராப்பிய ஒன்றியம், கலல 

முன்மனடுப்புகளுக்கான ஸ்தாபனம் மற்றும் ஜான் கீல்ஸ் நிறுவனத்தால் 

அனசலரக்குப்படுகின்றது. அவர்கள் இவ் இலவச நிகழ்ச்சிகலள நவனீ 

மற்றும் சமகால கலலகள் சமூகத்தின் மீது ஏற்படுத்தக்கூடிய மாறுதல்கலள 

முதலீடாக எண்ணி நிதியுதவி மசய்கிறார்கள்.  

 

 இலங்லக மபாது நிகழ்ச்சிகளில் சிறுவர்களுக்காக குறிப்பாக 

மசயல்திறன்-சார்ந்த பயிற்சிப்பட்டலறகலள ஒழுங்கு மசய்துள்ளனர். 

வின் பயிற்சிப்பட்டலற, இலங்லகயின் வரலாற்லற 



முக்கிய தருணங்களில் மவளியிட்ட முத்திலரகளால் கற்றுக்மகாள்ளும் 

பயிற்சிப்பட்டலறலய ஒழுங்கு மசய்தனர். அணி-மசரா இயக்கத்லதப் பற்றிய 

முத்திலரகள் ஜனவரி  வலர காட்சி 1ல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். 

அமத மபான்று கலலஞர்களான சபன்ீ ஒமர் மற்றும் ஷாஹ்டியா ஜமால்டீன் 

துணி, லதயல் மற்றும் பூந்லதயல் மூலமாக கலத மசால்லும் முலற பற்றிய 

பயிற்சிப்பட்டலறலய ஒழுங்கு மசய்தனர். இப் பயிர்ச்சிப்பட்டலறக்கு சுழற்சி 

1ல் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட சுசிமான் நிர்மலவாசனின்  ‘White Curtain and Women’ 

(2016) எனம் பலடப்லப உந்துதுலாக எடுத்துக்மகாண்டனர். ஷர்மி 

தவமயாகராஜா, கல்வி மற்றும் மபாது நிகழ்ச்சிகளின் மநறியாளர், 

பயிற்சிப்பட்டலறகலளப் பற்றி இவ்வாறு கூறினார், "பார்லவயாளர்கள் 

இப் பயிற்சிப்பட்டலறகளில் வரலாறு முதல் கலல வலர புதிய 

விடயங்கலள கற்றுக்மகாள்வதற்காக பங்குபற்றுகிறார்கள். அமத 

சமயத்தில் நீண்ட மநர பணிக்கு பின்னர் ஓய்மவடுத்து இலளப்பாற, 

உதாரணத்திற்கு, லதயல் மற்றும் பூந்லதயல் மபான்ற கலலகலள 

கற்றுக்மகாள்ளவும் விரும்புகின்றனர். இவ்வாறான 

பயிற்சிப்பட்டலறகளூடாக அவர்கலளயும் அறியாமல் காட்சியிலுள்ள 

கலலப்பலடப்புகளுடன் பார்லவயாளர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள்.  

 

மபாது நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமல்லாது  இலங்லக பாடசாலலகள் மற்றும் 

பல்கலலக்கழகங்களுடன் மநரிலடயாக மதாடர்புமகாண்டு 

மாணவர்களுக்கு அவர்களின் பாடத்திட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு சுற்றுக்கலள 

ஒழுங்கு மசய்துள்ளது. 'சந்திப்புகள்' கண்காட்சியின் முதல் மூன்று 

மாதங்களில்,  பாடசாலல மாணவர்கள் மற்றும் 116 பல்கலலக்கழக 

மாணவர்கலள அருங்காட்சியகம் சுற்றுக்கலள ஒழுங்கு மசய்துள்ளது. 

எடுத்தாளுனர் சந்மதவ் ஹண்டி  இலங்லக எவ்வாறு 

"அருங்காட்சியகத்தின் மகலரிகலள வகுப்பலறகளாக, கற்றலுடன் 

நிலனவுகூரல், நிற்றல் மற்றும் விலளயாட்டுத்தனம்; மாணவர்கலள 

பள்ளி முடிவலடந்த பின்னர் அவர்களின் நண்பர்களுடன் வருலக 

தரலவக்க" முலனகின்றது என்பலத அறிந்துமகாள்வதில் 

ஆர்வமாகவுள்ளார்.  இலங்லகயின் குழுவானது கண்காட்சி 

எடுத்தாளுநர்கலள மட்டுமல்லாது கல்வி, கற்றல் மற்றும் பயிற்சி 

எடுத்தாளுனர்கலளயும் மகாண்டுள்ளது. மூன்று  பணியாளர்கள் 

மாணவர்கள் எவ்வாறு அருங்காட்சியக பிரிவில் ஆர்வம் மற்றும் 



அப்பிரிலவ மதாழிலாக எடுத்துக்மகாள்ள மதலவயான ஊக்கத்லத 

எவ்வாறு வழங்குவது என பாடசாலல ஆசிரியர்கள் மற்றும் 

பல்கலலக்கழக விரிவுலரயாளர்களுடன் மநரிலடயாக கலந்துலரயாடி 

வருகின்றனர். 

 

அருங்காட்சியகத்திற்கு உள் நுலழயும் கட்டணம் மற்றும் அலனத்து 

நிகழ்ச்சிகளும் இலவசமாகும் அருங்காட்சியகத்தின் இலணயதளமான 

 மற்றும் சமூக வலலத்தளங்களான 

 மற்றும் 

 ஊடாக நிகழ்வுகலள பற்றி 

அறிந்துமகாள்ளலாம். கல்வி மற்றும் மபாது நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய மமலதிக 

தகவல்களுக்கு  எனம் மின்னஞ்சல் 

முகவரிக்கு உங்கள் மகள்விகலள அனப்பி லவயுங்கள்.  


