
ඔක්තෝබර්

ශී්ර ලාාංකීය සමකාලීන කලාව පිළිබඳ තීරණාත්මක සාංවාද:
කතා මාලාව එහි දදවන සාංස්කරණය සම්පූර්ණකරයි.

ශී්ර ලංකා නුතන හා සමකාලීන කලා ්කෞතුකාගාරය ( ශී්ර ලංකා) 
අභිරකෂණයකර සංවිධානයකළ කතා මාලා්ේ ්ෙවන 
සංස්කරණය  ජූලි  සිට අ්ගෝස්තු  ෙකවා පැවැත්වවිණි. ්මහි පළමු 
සංස්කරණය සස්ියා පරනාන්දු ගැලරිය හා ්න්දෂන්දස් ටරස්් පුද්ගලික බැංකුකරණ්ේ 
සහය ඇතිව දී සිුවිය.

කතා මාලාව ශී්ර ලංකා්ේ කලා ක්ේතරය තුල වැඩි සහ්යෝගය 
හා සංවාෙ ්ගාඩනැගී්ේ අරමුණින්ද ්කාවිඩ් ්ලාකඩවුන්ද අතරතුර දියත්ව්කරැණා යැයි 
සස්ියා පරනාන්දු ගැලරි්ේ අධයකෂක සස්ියා පරනාන්දු සිහිපත්වකළා ය. වැඩසටහන 
තිරසාරව පවත්වවා්ගනයෑමට ්හාඳම කරමය අපවිසින්ද ්මය පරජාවට ලබාදීම හා 
එමගින්ද ්මම සාකච්ඡාවල වයාප්තතිය හා විෂය පථය පුළුල්කිරීම බව අපට ඉකමනින්ද 
වැටහුණා. ශී්ර ලංකා විසින්ද ්මහි ්ෙවන සංස්කරණය ඉදිරිපත්වක්ල්ක වයාකුල 
කාලයක. එහි අභිරකෂණයට දී දිවයින පුරා පැවති වි්රෝධතාවල විවිධ අංගයන්ද 
බලපෑවා යැයි ඇය වැඩිුරටත්ව පැවසුවා ය.
ශී්ර ලංකා්ේ වත්වමන්ද ආර්ික හා ්ද්ශපාලනික වාතාවරණයට පරතිචාරයක ්ලස 

ශී්ර ලංකා විසින්ද අභිරකෂණයකළ කතා මාලා්ේ ්ෙවන 
සංස්කරණය මාර්ගගතසාකච්ඡාතුනින්ද සමන්දවිත විය. විවිධ පසුබිේ හා ෙෘේි 
්කෝණවලින්ද යුත්ව විද්වත්ව මණ්ඩලයක එකකරමින්ද පරජාව සංස්කෘතික 
රාජයතාන්දතිරකත්වවය සහ හාසයය සේබන්දධව කලා්ේ කාර්යභාරය ්මමසාකච්ඡාවලදී 
ආමන්දතරණය ්කරිණි.

 ජූලි  පැවැත්වූ නේ 
පළමු කතාව කමලා වාසුකී (කලාකරැ) ශමාරා ්වත්වතමුණි (ශාස්තරඥ) සහ ්වනුරි 
්ප්ර්රා (කලාකරැ) සිය ිරයාකාරී වයවහාරයන්ද හා සේබන්දධව පරජාව යන්ද්නහි 
කාර්යභාරය පිළිබඳව ශී්ර ලංකාහි අභිරකෂක සන්ද්ෙේ හැන්දඩි සමග කළ 
සංවාෙයි. ශී්ර ලංකා්ේ අරගල්යහි වත්වමන්ද ගමයතාවයට පමණක ්නාව ෙැනුවත්වබව 
ඇතිිරීමට හා ්ප්තරකෂක සහභාගිත්වවය ්ගාඩනැගීමට ්ේ කලාකරැවන්ද සිය 
කලාකෘති ිරයාකාරිත්වවය සමග ඒකාබද්ධකළ ආකාරයට ්මමසාකච්ඡාව පරතිචාර 
ෙැකීය.

 අ්ගෝස්තු  පැවැත්වූ නේ 
්ෙවන කතා්ේදී ශී්ර ලංකාහි පරධාන අභිරකෂකශාර්මිණී ්ප්ර්යිරා ඔ්රලියා 
්කාලාර්ඩ් (ශ්ර ීලංකා්ේ පරංශ තානාපති කාර්යාල්ේ සංස්කෘතික නිලධාරී) ්ජෝර්් කුක 



(ශාස්තරඥ හා රාජයතාන්දතිරක ඉතිහාසඥ) සහ ්කලී මැකාර්ති (පළමු ්ල්කකේ මහජන 
කටයුතු අංශය ශී්ර ලංකා්ේ එකසත්ව ජනපෙ තානාපති කාර්යාලය) සමග ශී්ර ලංකා්ේ 
කලාව හා සංස්කෘතිය තුළ රාජයතාන්දතිරකතව්ේ භූමිකාව පිලිබඳව කතාකළා ය. ්මම
සාකච්ඡාව සංස්කෘතික රාජයතාන්දතිරකත්වව්ේ ඉතිහාසයට හා සාේපරොයික ආකෘති 
හරහා මතුකළ ්නාහැි පරශ්න මතුිරීමට සංස්කෘතික කටයුතුවල ඇති මෘුබල 
භූමිකාවට අවධානය ්යාමු්ක්ේ ය. මාණ්ඩලිකයින්ද විසින්ද පරංශ්ේ හා ඇමරිකා 
එකසත්ව ජනපේේ සංස්කෘතික රාජයතාන්දතිරකත්වවය සංසන්දෙනය හා 
විසංසන්දෙනයකරන ලදී. ඔවුන්ද සංස්කෘතික රාජයතාන්දතිරකත්වවය රාජය පරතිපත්වතියට 
අ්ත්ව ුරින්ද රාමුගතූ විට ඇතිවන ්නා්යකුත්ව අභි්යෝගයන්ද හා අවස්ථා සහ 
උච්චස්තර ්ද්ශපාලනය විසින්ද නිර්මාණයකරනලෙ ඍණාත්වමක සංජානනයන්ද 
සමනයිරීමට සංස්කෘතික රාජයතාන්දතිරකත්වවය සාධනීය මාර්ගයක විය හැි ආකාරය 
පිලිබඳසාකච්ඡාක්ළෝ ය.

 අ්ගෝස්තු  පැවැත්වූ ්තවන හා අවසාන කතා්ේදී ශී්ර ලංකාහි 
අධයාපනය හා ්පාු වැඩසටහන්ද සහය අභිරකෂක පර්මෝධා ීර්ස්කර ඩි්නෝ 
්කා්ර්රා (විහාසක) ්ගහාන්ද බ්ලාක (විහාසක) ගිහාන්ද ෙ චි්කරා (්ද්ශපාලන 
කාටුන්දිල්කී) සහශාර්මිණී ්ප්ර්යිරා (චිතර ඉතිහාසඥ හා අභිරකෂක) සමහ හාසයය 
හා කලාව අතර ඇති සේබන්දධය පිළිබඳව කතාකළා ය. ්මමසාකච්ඡා්ේදී අවධානය 
්යාමුූ්ේ ශී්ර ලංකා්ේ ආර්ික හා ්ද්ශපාලනික අස්ථාවරත්වවය තීවර ී ඇති ්ේ 
්මා්හා්ත්ව මාණ්ඩලිකයින්ද සහ ඔවුන්ද්ේ සමයින්ද සිය ඩිජිටල්ක අන්දතර්ගතයන්ද
නාටයමය අභිවහනයන්ද සහ කාටුන්දවලට හාසය ්යාොගත්ව ආකාරයට යි. ්මම 
මණ්ඩලය  හා  ගණන්දවල සිය කලාකෘති ්ේතු්වන්ද වි්ේචනයටලකව 
පිටුවහල්කකල කාටුන්ද ිල්කී ඕබරි ්කා්ල් ( වැනි නූතන කලාකරැවන්ද්ේ 
භාවිතයන්දවලට අවධානය ්යාමුකරමින්ද කලා්ේ හා හාසය්ේ ඉතිහාසය ෙ 
ස්පර්ශක්ේ ය.
්න්දෂන්දස් ටරස්් බැංකු්ේ පරධාන අ්ලවි නිලධාරී සංජය ්සනරත්ව අවධාරණයක්ේ

ශී්ර ලංකා සමග ඇති හවුල්කකාරිත්වවය මීළඟ පරපු්ර් කලාකරැවන්ද හා කලා 
්ලෝලීන්ද එක්ස් සවිබලගැන්දීමට අවස්ථාවක වනු ඇතැයි අප විශ්වාසකරනවා. ්මම 
කතා මාලාව විවිධ පරජා හා සේබන්දධීමට හා ඔවුන්ද්ේ කුසලතා සහ 
නිර්මාණශ්රලිත්වවය වර්ධනයිරීමට සුවි්ශ්ෂී ්ේදිකාවක වනු ඇති බව අ්ප්ත 
විශ්වාසයයි. ්න්දෂන්දස් ටරස්් බැංකුව එහි පසුගිය පරයත්වන හරහා ්ද්ශ්රය කලාවට හා 
කලාකරැවන්දට විශාල අධාරකයකවුණා ව්ේ ම ශී්ර ලංකා හා එකව ්ද්ශ්රය 
කලාකරැවන්ද ඉහළ තලයකට නංවාලමින්ද ශී්ර ලාංකීය සමකාලීන කලාව නව පරපුරට 
විවෘත කළා.

කතා මාලා්ේ ්ෙවන සංස්කරණ්යහි ෙෘශය 
පිගතිරීේ යූ 
ියුබ චැනල්ේ සහ ශී්ර ලංකාහි ්ේස්ුක පිටු්ේ

නැරඹිය හැක.

https://www.youtube.com/channel/UCylvj8EIwenvXEjCdKQgZ9A
https://www.facebook.com/mmcasrilanka


ඡායාරෑපය: කමලා වාසුකී ්වනුරි ්ප්ර්රා සහ ශාමාරා ්වත්වතමුණි ජූලි 
පැවැත්වූ සාකච්ඡා්ේදී ශී්ර 
ලංකාහි අභිරකෂක සන්ද්ෙේ හැන්දඩි සමග කතාබ්ේ ්ය්ෙමින්ද.

ඡායාරෑපය: ්කලී මැකාර්ති ්ජෝර්් කුක සහ ඕ්ර්ලියා ්කාලාර්ඩ් අ්ගෝස්තු 
පැවැත්වූ සාකච්ඡා්ේදී ශී්ර 
ලංකාහි පරධාන අභිරකෂකශාර්මිණී ්ප්ර්යිරා සමග කතාබ්ේ ්ය්ෙමින්ද.



ඡායාරෑපය: ඩි්නෝ ්කා්ර්රා ්ගහාන්ද බ්ලාක සහශාර්මිණී ්ප්ර්යිරා අ්ගෝස්තු 
පැවැත්වූ සාකච්ඡා්ේදී ශී්ර 

ලංකාහි අධයාපනය හා ්පාු වැඩසටහන්ද සහය අභිරකෂක පර්මෝධා ීර්ස්කර සමග 
කතාබ්ේ ්ය්ෙමින්ද.


