
සැප්තැම්බර්

ශී්ර ලංකා ජ ෝර්ජ් කීට් පදනම සමග හවුල් ජේ.

ශී්ර ලංකා නූතන හා සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරය ක ෝර්් කීට්කේ කතෝරාගත් 
සිතුවම් කේඛනගතකර ඒවා පිළිබඳ දැනුවත්බව ඇතිකරමින් කමම ශී්ර ලාංකික 

කලාකරැවාකේ නිර්මාණ ප්රදර්ශනයකරයි.

ශී්ර ලංකා නූතන හා සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරය ( ශී්ර ලංකා) නූතන හා 
සමකාලීන කලාව පිළිබඳ වැඩිදුර ඉකගනීමට මහ නයාට පිටිවහලක්වීකම් අරමුණින්
තම ප්රදර්ශන අභිරක්වෂණයකිරීමට කබාකහෝ ණයදායකයන් සහ කප්ෞද්ගලික 
එකතුකරන්නන් සමග එක්වව වැඩකරයි. ක ෝන් කීේ් සමූහ වයාප්ාරකේ විවිධ 
කාර්යාලවල ්ථාපිත ක ෝර්් කීට් ප්දනම් එකතුවට දී කකෞතුකාගාරයට 
ප්රකේශය ලබාදුණි. ප්රධාන අභිරක්වෂක ශාර්මිණී කප්කර්යිරා සහ අභිරක්වෂක සන්කදේ 
හැන්ඩි ශී්ර ලංකාහි කදවන ප්රදර්ශනයවන කීට්කේ සිතුවම් හතරක්ව කලා 
සංදර්ශක හතරක කක්වන්රකේ ්ථානගතකර ඇති මුණගැසීම් සඳහා කප්ළඹුමක්ව කමම 
ප්ර්කේෂණ චාරිකාකේදී කසායාගත්කතෝ ය.

කමම හවුල පිළිබඳව අදහ් දක්වවමින් කප්කර්යිරා කමක් ප්ැවසුවා ය සතිකේ දින 
හකත්ම ප්හසුකවන් නැරඹිය හැකි කීට්කේ කලාකෘති මහ න සංදර්ශනකේ නැති නිසා 

සභාප්ති මයික්ව ඇන්කටෝනියා්කගන් ක ෝර්් කීට්කේ කලාකෘති ගැන මගකප්න්ූ 
සංචාරයක්ව ලැබීම සහ ඔහුකේ කභෞතික කලාකෘති දැකගැනීමට ලැබීම මහඟු 
අව්ථාවක්ව. කමම නිරීක්වෂණය කප්බරවාරි මස මහ නයාට විවෘතූ කනාමිකේ 
ප්ැවැත්කවන මුණගැසීම්හි කීට්කේ කලාකෘති ඇතුළත්කිරීම සලකාබැලීමට කප්කර්යිරා 
සහ හැන්ඩි කයාමුකකරැණු ප්රධාන සාධකයක්ව විය.

නැගී එන කලාකරැවන්කේ කලාකෘති සහ ශී්ර ලාංකීය කලාව ප්රවර්ධනය කිරීකම් 
ප්රතිප්ත්තිකයන් දී ආරම්භ වුකේ කමම කලාකරැවා ජීවිත්ව සිටියදී. 
ශී්ර ලංකා වැනි ශී්ර ලාංකීය කලාකරැවන්කේ කලාකෘති කේඛනගතකරන දැනුම වඩවන 
සංවිධානයක්ව සමග එක්වව වැඩකිරීම අප්ට උද්දාමය කගන කදන කරැණක්ව. ප්සුගිය 
කාලය පුරා කමම ප්දනම විසින් කලා කප්ාළ වාර්ික එළිමහන් කවළඳ ප්රදර්ශනය
තරැණ සමකාලීනයන් නව කලාකරැකවෝ සහ ශී්ර ලාංකීය කලා ප්රදර්ශන වැනි 
මුලපිරීම් රැසක්ව කමකහයූවා. අකප් අරමුණ කීට්කේ කලාකෘති සංරක්වෂණයකිරීමවන 
අතර ඔහුකේ කලාකෘති පිළිබඳ ප්රකාශන රැසක්ව අප් විසින් ප්ළකර තිකබනවා. කම් 



අතුරින් කීට්කේ  ශත සංවත්සර සමරැ ප්රකාශනය ඉතා විකේෂයි ක ෝර්් කීට් 
ප්දනකම් සභාප්ති මයික්ව ඇන්කටෝනියා් ප්ැවසුකේ ය.

සංදර්ිත කලාකෘති පිළිබඳ අදහ් දක්වවමින් හැන්ඩි කියා සිටිකේ ක ෝර්් කීට් 
කියන්කන් ලංකාකේ ඉතා ප්රසිද්ධ නමක්ව– නමුත් ප්රකාශනයන් හරහා හැර ඒවාට 
කවනත් ප්රකේශයක්ව කනාමැති නිසා ඔහුකේ සැබෑ කලාකෘති පිළිබඳව මහ නයාට 
ඇත්කත් ඉතාමත් සීමිත දැනුමක්ව.. අකනකුත් නූතන කලාකරැවන් හා සැසඳිය කළ 
ප්රකාිත දෑ වැඩි වුව ද සුනිේිතව සිතුවම් විේකේෂණයකරන කෘති ඉතා සුලභයි.
මුණගැසීම් ප්රදර්ශනය හරහා අප්ට අවශයවන්කන් කප්බරවාරි සිට මැයි  කතක්ව 
ප්ළමු වටමාරැකේ කකාටසක්ව කලස සංදර්ශනයවන කීට්කේ හා

සහ කනාවැම්බර් සිට මාර්තු කතක්වකතවන වටමරැකේ 
කකාටසක්ව කලස සංදර්ශනයවන හා යන 
සිතුවම් හතරට කප්රක්වෂකයින් හුරැකිරීමයි.

කම් සිතුවම් හතර ශාර්මිණීට සහ මට මුණගැසීම් ප්රදර්ශනයට ආරම්භක ලක්වෂයයන් 
ලබාදුන්නා. අකනකුත් කලාකරැවන්කේ කලාකෘති සමග සංවාදයක්ව එක්ත් නැත්නම්
මුණගැසීම් අපි නිර්මාණය කරා. ඊට ප්රදීප් තලවත්ත ( අබ්දදුේ හාලික්ව අසී් 
( ඕබ්දරි කකාකලට් ( මාටින් විකරමසිංහ ( අසායි 
රාසයියා ( රිචඩ් කේබ්රියේ ( සුසිමන් නිර්මලවාසන් (
ඒ. මාර්ක්ව ( කනලුන් හර්ගම ( සහ  නනි කුකර් ( යන 
අයකේ නිර්මාණ ඇතුළත් කවනවා යැයි සන්කදේ හැන්ඩි වැඩිදුරටත් ප්ැවසුකේ ය. විවිධ 
ප්රම්ප්රාවල කලාකරැවන්කේ සමාන විෂය කරැණු ගකේෂණයකරන කලාකෘති 
සන්නිධානයකිරීම ශී්ර ලංකා විසින් දිරිගන්වා ඇත. කමම අභිරක්වෂක ප්රකේශය 
අලුත් හා අනකප්ක්විත ආකාරකයන් කලා ඓතිහාසික වෘත්තාන්ත කදස බැලීමට සහ 
ඒ ගැන සිතීමට දායක කේ.

දැනට මුහුණකදන ගැටළුවලින් එකක්ව වන්කන් ඔවුන්කේ එකතුව රැකබලාගැනීමට 
වැයවන මුදලයි. කීට් විසින් අඳින ලද සිතුවම් සහ චිතර සංරක්වෂණයකිරීම ද ඊට 
ඇතුලත් කේ. මුණගැසීම්හි කකාටසක්ව කලස කීට්කේ සිතුවම් හතරක්ව සාර්ථකව 
සංරක්වෂණය විය. සංරක්වෂණ කටයුතු පිළිබඳව අදහ් දක්වවමින් හි උදය 
කේවාවසම් ප්ැවැසුකේ විශාලත ම හානිය සිදුී තිබුකන් ලී දඬුවලට. ඒවා 
සම්ූර්ණකයන්ම කෘමීන්කගන් (දැව ප්ණුවන්කගන්) ආසාදනයී තිබූ නිසා කිසිදු 
කභෞතික ්ථාවරත්වයක්ව ලබාදුන්කන් නැහැ. එවැනි අව්ථාවල සියලු දඬු 
ප්රති්ථාප්නයකිරීම හැර කවනත් විකේප්යක්ව නැහැ. ගංවතුරක්ව නිසා විශාල තීන්ත 
ප්රමාණයක්ව අහිමිී තිබුකන් එක්ව සිතුවමක ප්මණයි. වාසනාවට ලබාදුන් හානිය 
සිදුීමට කප්ර ගත් සිතුවකම් ඡායාරෑප්ය නැතිූ නිේචිත කකාටස 
ප්රතිසං්කරණයකිරීමට උප්කාර වුනා. උදය කේවාවසම් යනු වඩාත් දැනුමැති හා 
ප්ළපුරැද්දක්ව ඇතිකමරට නූතන කලාකෘති සංරක්වෂණයකරන්නන්කගන් කකකනකි. 
ඔහුකේ සංරක්වෂණාගාරයවන විසින් මාස ගණනාවක්ව පුරා සිදුකරන ලද තීවර 
සංරක්වෂණ කටයුතු කනාවන්නට කීට්කේ කලාකෘති මහ නයා සමග කබදාගැනීමට 
කනාහැකිීමට ඉඩතිබුණි.

සංරක්වෂණ කිරයාවලිකේ එක්ව විකේෂ අව්ථාවක්ව ූකේ කප්ර ප්ැවති ප්රදර්ශනවල වි්තර 
සහ සිතුවම්වල මාතෘකා පිළිබඳ කතාරතුරැ ඇතුළු සටහන් සිතුවම් පිටුප්සින් 



අනාවරණයීමයි. සම්මත සංරක්වෂණ පිළිකවත් අනුගමනයකරමින් කමම කේබේ 
ආරක්විතව ගලවාදැමීකමන් ප්සුව ඒවා නිරාම්ලිකරණයකකාට ආරක්ෂිත හා අම්ල-රහිත 
මුරා තැබූ විනිවිද කප්කනන ආවරණයක බහා සිතුවකම් පිටුප්සට ප්රති්ථාප්නයකකේ
යැයි උදය තහවුරැකකේ ය.

ශී්ර ලංකාහි නූතන හා සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරයක්ව නිර්මාණයකිරීකම් 
අභිලාෂය රඳා ප්වතින්කන් අභිරක්වෂකයින් විසින් කලාකරැවන්කේ කලාකෘති 
ඉදිරිප්ත්කරීම හැඩග්වන හා ඊට ගුණයක්ව කගනකදන කලාකෘති පිළිබඳ කතාරතුරැ 
කහළිකිරීමට උප්කාරවන කකෞතුකාගාර ක්වකේතරකේ එවැනි ප්රී ණයන් හා 
වෘත්තිකයන්කේ කාර්යභාරය මත ය.

මුණගැසීම් සඳහා යුකරෝප්ා සංගමය ක ෝන් කීේ් 
ප්දනම සහ කන්ෂන්් ටර්ට් බැංකුව කනාමසුරැව සහය කේ. ශී්ර ලංකා නූතන හා 
සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරය ශී්ර ලංකා) යනු සාමානය  නතාව ප්ාසේ
කමන් ම සංචාරකයන්කේ ද ප්රකයෝ නය හා රසවින්දනය සඳහා නූතන සහ සමකාලීන 
කලා කෘති ප්රදර්ශනය ප්ර්කේෂණය රැ්කිරීම සහ සංරක්වෂණය කවනුකවන් කැප් ූ 
කප්ාදු කකෞතුකාගාරයක්ව පිහිටුීම අරමුණු කරගත් අධයාප්නය කප්රටුකරගත්
මුලපිරීමකි.


