
                                                                                                                                   செப்டம்பர் 

 
 இலங்கை ஜஜோர்ஜ் ைீற் ஸ்தோபைத்துடன் இகைைின்றது 

 

நவனீ மற்றும் ெம காலக் கலலக்கான  அருங்காட்ெியகமானது ஜஜார்ஜ் 

கீற்றின் பலடப்புகலை ஆவணப்படுத்தி இவ் இலங்லக ஓவியரின் சதரிவு 

செய்யப்பட்ட ஓவியங்களூடாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறது. 

 

நவனீ மற்றும் ெமகாலக் கலலக்கான  அருங்காட்ெியகமானது (  

இலங்லக) இலங்லக மக்களுக்கு நவனீ மற்றும் ெமகால கலலகலைப் பற்றி 

அறிந்து சகாை்வதற்காக பல்ஜவறு வழங்குநர்கை் மற்றும் தனியார் 

ஜெகரிப்பாைர்களுடன் இலணந்து கண்காட்ெிகலை உருவாக்குகின்றது. 

ம் ஆண்டு ஜான் கீல்ஸ் நிறுவனத்தின் பல்ஜவறு அலுவலகங்கைில் 

காட்ெிப்படுத்தப்பட்டுை்ை ஜஜார்ஜ் கீற் ஸ்தாபக கூட்டலமப்பு 

அருங்காட்ெியகத்திற்கு லகயாை அனுமதி வழங்கப்பட்டது. தலலலம 

எடுத்தாளுனர் ஷர்மினி சபசரய்ரா மற்றும் எடுத்தாளுனர் ெந்ஜதவ் ஹண்டி 

ஆய்விற்காக இவ் அலுவலகங்கைிலுை்ை கீற்றின் நான்கு ஓவியங்கலை 

பார்லவயிட்ட சபாழுஜத  இலங்லகயின் இரண்டாம் கண்காட்ெி 

'ெந்திப்புகளுக்கான' கரு உருவாகியது.  

 

இக் கூட்டணிலய பற்றி சபசரய்ரா அவர்கை் கூறியசபாழுது, "ஜஜார்ஜ் 

கீற்றின் ஓவியங்கலை இன் தலலவரான லமக் அன்ஜடாநியாஸ் 

அவர்கை் எமக்கு சுற்றிக்காண்பித்தது எமக்கு கிலடத்த மிகப்சபரும் 

வாய்ப்பாகும். ஏசனனில் கீற்றின் பலடப்புகலை ஒவ்சவாருநாளும் 

சபாதுமக்கை் பார்லவயிட வாய்ப்பிருக்கவில்லல. ஆலகயால் சபசரய்ரா 

மற்றும் ஹண்டி 'சபப்ரவரி இல் திறந்து லவக்கப்பட்ட 'ெந்திப்புகை்' 



கண்காட்ெியில் கீற்றின் பலடப்புகலை உை்ைடக்கி மக்களுக்கு இலவெமாக 

அவற்லற பார்லவயிடும் வாய்ப்பிலன உருவாக்கினர். 

 

" ம் ஆண்டு ஓவியரின் வாழ்நாை் பகுதியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. 

இதன் முக்கிய குறிக்ஜகாை் வைர்ந்துவரும் இலங்லக ஓவியர்கைின் 

கலலலய ஊக்குவித்து சவைியுலகுக்கு காண்பிப்பதாகும்.  

இலங்லக ஜபான்ற நிறுவனத்துடன் பணியாற்றுவதில் நாம் சபருமகிழ்ெ்ெி 

அலடகின்ஜறாம் ஏசனனில் இலங்லக ஓவியர்கைின் பலடப்லப 

ஆவணப்படுத்துவதுடன் அவற்லற சவைியுலகுக்கு காட்ெிப்படுத்துகின்றது. 

இெ் ஸ்தாபகம் வருடந்ஜதாறும்  எனும் திறந்த சவைி கலல 

காட்ெிலய ஒழுங்குசெய்து வருவதுடன், 

, மற்றும்  ஜபான்ற நிகழ்ெ்ெிகலையும் 

ஒழுங்கு செய்து வருகின்றது. நாம் கீற்றின் பலடப்புகலை ஜபணுவதுடன் 

அவரின் பலடப்புகலைப் பற்றிய பல்ஜவறு புத்தகங்கலையும் 

சவைியிட்டுை்ஜைாம். குறிப்பாக கீற்றின் நூறுவருடத்லதசயாட்டி ம் 

ஆண்டில் புத்தகத்லத சவைியிட்ஜடாம்," என ஜஜார்ஜ் கீற் ஸ்தாபகத்தின் 

தலலவர் லமக் அன்ஜடாநியாஸ் கூறுகிறார். 

 

காட்ெியிலுை்ை பலடப்புகலைப் பற்றி ஹண்டி கூறியதாவது, 

"இலங்லகயில் ஜஜார்ஜ் கீற் பிரபலமானவர் என்ற ஜபாதும் பதிப்பகங்கலை 

தவிர்த்து அவரின் பலடப்புகலைப் பற்றி அறிந்துசகாை்ை 

வழியில்லாதலால் சபாது மக்களுக்கு அவரின் ஓவியங்கலைப் பற்றி மிகக் 

குலறந்த அைஜவ சதரிந்துை்ைது. இலங்லகயின் ஏலனய நவனீ 

ஓவியர்களுடன் ஒப்பிடும் சபாழுது கீற்றின் பலடப்புகை் பற்றி பல்ஜவறு 

பதிப்புகை் இருப்பினும் சவகு ெில புத்தகங்கஜை குறிப்பிட்ட ஓவியங்கலைப் 

பற்றி நணுக்கமாக ஆராய்கின்றன. 'ெந்திப்புகை்' கண்காட்ெியூடாக 

சதரிவுசெய்யப்பட்ட கீற்றின் நான்கு ஓவியங்கைான 

 சபப்ரவரி முதல்  ஜம வலர ‘ெந்திப்புகை்’ 

கண்காட்ெியின் சுழற்ெி 1ல் காட்ெிப்படுத்தப்பட்டது  மற்றும் ‘The Offering (1949) 

மற்றும்  ‘ெந்திப்புகை்’ கண்காட்ெியின் சுழற்ெி ல் 

நவம்பர்  முதல் மார்ெ்  வலர காட்ெிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். 

 



"இந் நான்கு ஓவியங்களும் ஷர்மினிக்கும் எனக்கும் 'ெந்திப்புகை்' 

கண்காட்ெியின் சதாடக்கப் புை்ைிலய வழங்கியது. நாம் ஏலனய 

ஓவியர்களுலடய பலடப்புகளுடன் உலரயாடல் அல்லது 'ெந்திப்புகலை' 

உருவாக்கியுை்ஜைாம்," எனக் கூறிய ெந்ஜதவ் ஜமலும் கூறியதாவது, "பிரதீப் 

தலவத்த (பி. , அப்துல் ஹலிக் அஸீஸ் (பி. , ஆப்ஜர சகாசலட் (

 மார்டின் விக்கிரமெிங்க ( , ஆலெ ராெய்யா (  

ரிெ்ெர்ட் ஜகப்ரியல் ( , சுெிமான் நிர்மலவாென் (பி. , ஆ.மார்க் 

(  சநலுன் ஹரஸ்கம  (பி. , மற்றும் ஜனனி குஜரவின் 

(பி.  பலடப்புகலை உை்ைடக்கியுை்ஜைாம்.  இலங்லக 

சவவ்ஜவறு தலலமுலறலயெ் ஜெர்ந்த ஓவியர்கைின் ஒத்த கருத்துை்ை 

பலடப்புகலை ஒன்றுக்சகான்று ஜநர்மாறாக காட்ெிப்படுத்தியுை்ைனர். 

எடுத்தாளுலமயானது புதிய மற்றும் எதிர்பாராத வலககைில் கலல 

வரலாற்லற எவ்வாறு பார்லவயிடுவது மற்றும் ெிந்திப்பது என்பலத 

காண்பித்துை்ைது. 

 

 முகம் சகாடுக்கும் பாரிய ெவால் இப் பலடப்புகலை பாதுகாக்க 

ஜதலவப்படும் செலவாகும். இெ் செலவில் ஓவியங்கை் மற்றும் 

வலரபடங்கலை பாதுகாப்பதில் உை்ைடங்கும். 'ெந்திப்புகை்' 

கண்காட்ெியூடாக கீற்றின் நான்கு ஓவியங்கை் சவற்றிகரமாக 

பாதிக்கப்பட்டுை்ைது. கலலப் பாதுகாப்லபப் பற்றி ஐ ஜெர்ந்த உதய 

சஹவவாெம் கூறியதாவது, "மிகப்சபரிய பாதிப்பு மர ெட்டங்களுக்ஜகயாகும் 

ஏசனனில் அலவ கலரயானால் முழுவதுமாக ஜெதப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 

ஆலகயால் அலனத்து ெட்டங்கலையும் மாற்றியலமப்பலதத் தவிர ஜவறு 

வழியில்லல. ஒஜரசயாரு ஓவியஜம சவை்ைத்தினால் வர்ணம் 

அழிந்திருந்தது. அதிர்ஷடவெமாக  ஜெதத்திற்கு முன்னர் எடுக்கப்பட்ட 

அவ் ஓவியத்தின் புலகப்படமத்லத வழங்கியதால் எம்மால் அப்பகுதிலய 

மீைலமக்க முடிந்தது." உதய சஹவவாெம் இலங்லகயில் மிகப் பிரபலமான 

கலலப் பாதுகாவலர் ஆவார். இவர் பல மாதங்கை் கீற்றின் ஓவியங்கலை 

அவரின் ஸ்டூடிஜயா ல் மீைலமத்து பாதுகாக்காவிடின் எம்மால் 

கீற்றின் பலடப்புகலை சபாதுமக்கைின் பார்லவக்கு காட்ெிப்படுத்தியிருக்க 

முடியாது.  

 



பாதுகாக்கும் பணி இடம்சபற்ற சபாழுது ஓவியங்கைின் பின்னால் கடந்த 

கால கண்காட்ெிகை், தலலப்புகை் ஜபான்ற தகவல்கை் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

முக்கியமான நிகழ்வுகைில் ஒன்றாகும். ெரியான பாதுகாக்கும் முலறலய 

பின்பற்றிய உதய கூறியதாவது, "இவ் விவரத்துணுக்குகை் கவனமாக 

பிரிக்கப்பட்ட பின்னர் அலவ அெிட் நீக்கப்பட்டு மீண்டும் ஓவியத்தின் 

பின்னால் பாதுகாப்பான ஆெிட் இல்லாத சதைிவாகத்சதரிகின்ற 

அட்லடகளுடன் ஒட்டப்பட்டது." 

 

 இலங்லகயின் நவனீ மற்றும் ெமகால கலலலய உருவாக்கும் 

இலட்ெியமானது இவ்வாறான அருங்காட்ெியகத் துலறயில் 

கலலப்பலடப்புகை் பற்றிய தகவல்கலை கூறக்கூடிய நிபுணர்கை் மற்றும் 

சதாழில்வல்லுநர்கை், எடுத்தாளுநர்களுக்கு எவ்வாறு ஓவியசராருவரின் 

பலடப்லப காட்ெிப்படுத்துவது என்பலத சதைிவூட்டுகின்றனர்.  

 

'ெந்திப்புகை்' கண்காட்ெி ஐஜராப்பிய ஒன்றியம், கலல 

முன்சனடுப்புகளுக்கான ஸ்தாபனம், ஜான் கீல்ஸ் ஸ்தாபகம் மற்றும் ஜதெிய 

நம்பிக்லக வங்கியின் நன்சகாலடயால் நிறுவப்பட்டதாகும். இலங்லகயின் 

நவனீ மற்றும் ெமகால கலல அருங்காட்ெியகமானது (  இலங்லக), 

கல்விலய முதன்லமப்படுத்தும் ஒரு முன்முயற்ெியாகும். சபாதுமக்கை், 

பாடொலலகை் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகைின் நலன் மற்றும் 

இன்பத்திற்காக, நவனீ மற்றும் ெமகால கலலகைின் காட்ெி, ஆராய்ெ்ெி, 

ஜெகரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சபாது 

அருங்காட்ெியகத்லத நிறுவுவஜத இதன் ஜநாக்கமாக உை்ைது. 

 

 

 


