
සැප්තැම්බර්

ශ්රී ලංකා නූතන හා සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරකේ 
බාහිර අධ්යාපනඥ වැඩසටහන

නූතන හා සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරයකට පැමිකෙන නරඹන්නන්කේ අත්දැකීම 
කකතරම් වැදගත් ද එය ආරම්භවන්කන් යකමකු එහි කභෞතික අවකාශය තුළට පා 
තැබූ විට ද නැතිනම් සමාජ මාධ්ය තුළින් ද කකෞතුකාගාරයක් නැරඹීමට මිනිසුන් 
කපාළඹවන්කන් කුමක් ද සියලුම නරඹන්නන් කකෞතුකාගාරයක් අත්විඳින ආකාරය 
සමාන ද කම් හැකි කහාඳ ම කකෞතුකාගාර අත්දැකීමක් අපකේ නරඹන්නන්ට 
නිර්මාෙය කරකදන්කන් කකකේදැයි කසායා බැලීම සඳහා අප අකපන්ම අසන පරශ්න 
කිහිපයක්. පරධ්ාන අභිරක්ෂක ශාර්මිණී කපකර්යිරා පවසයි.

මහජනයා සඳහා වැඩි පරකේශයක් සහිත කකෞතුකාගාරයක් කගාඩනැගීකම් දැක්ම 
සාක්ෂාත්කර ගැනීම සඳහා කකෞතුකාගාර ක්කේතරය ජයාතයන්තරව පිහිට වූ වෘත්ීය 
පරමිීන්ට අනුකූල වීම පමෙක් කනාව ශී්ර ලාාංකීය සන්දර්භයට අදාළ වන 
අභිකයෝගවලට මුහුෙ දීම සඳහා අවශය දැනුකමන් ඔවුන් සන්නද්ධ් කරමින් 
කකෞතුකාගාර අාංශකේ කේවකයින්කේ හැකියාවන් කගාඩනැාංවීමට ශී්ර ලාංකා නූතන හා 
සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරයට ( ශී්ර ලාංකා) අවශය ය. කකෞතුකාගාරකේ 
හැකියා වර්ධ්නකේ පරධ්ාන අාංශ අතුරින් එකක් වන්කන් විවිධ්ාකාර නරඹන්නන් සඳහා 
කලාව පදනම්කරගත් අර්ථවත් වූ ඉකගනුම් සහ නියැලීකම් අත්දැකීම් ලබාදීකම් කරම 
ගැන සිීමයි.

 මුල් භාගකේදී කකෞතුකාගාරය එහි බාහිර අධ්යාපනඥ ( වැඩසටහකන් 
කදවන අදියර දියත් කරන ලදී. කලාව පුරා වෘත්ීය කකෞතුකාගාර කමකහයුම් සහ 
අධ්යාපනික පරකේශයන්හි විකශ්ෂාාංගවන මගකපන්වුම් වැඩසටහන් මත 
සාංකල්පනයකර නිර්මාෙයකරන ලද තනතුර සහ පුහුණු වැඩසටහන ශී්ර ලාංකාකේ 
එයාකාරකේ පළමු වැඩසටහන කේ. එය අන්තර් කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පමෙක් 
කනාව මහජනතාව සඳහා ද ශී්ර ලාංකාහි ඉකගනුම් සහ පුහුණු පරයත්නවල 
මූලික තැනක් කේ.

 දී කකෞතුකාගාරකේ කැපවීම පරදර්ශන නිර්මාෙයට වඩා අධ්යාපනික කටයුතු 
සඳහා බව අවධ්ාරෙය කරමින් ඉකගනුම් හා පුහුණු අභිරක්ෂක භූමිකාව 
නිර්මාෙයකරන ලදී. කමම භූමිකාව භාරගත් පළමු අභිරක්ෂක කලස සානුජ 
ගුෙතිලක වැඩසටහන සැකසීමට සහ සැලසුම්කිරීමට සම්බන්ධ්වී ඇත. සානුජ 



ඇකේ කාර්යයන් පිළිබඳව පැවසුකේ පුහුණුව තුළින් පර්කේෂෙ එකතුවල 
ආරක්ෂාව පාරිකභෝගික කේවය වැඩිහිටි හා ළමා සිසුන් සමඟ වැඩකිරීකම් අධ්යාපනික 
කරම දත්ත එකතු කිරීම දෘශය කලා පාරිභාෂිතය පිළිබඳ අවකබෝධ්ය කගාඩනැගීම
උත්සව කළමනාකරෙය සහ පිරිසක් ඉදිරිකේ කතාවක් පැවැත්වීම ඇතුළු විවිධ් 
විෂයයන් ආවරෙයකරනවා. වරැන්හට ශී්ර ලාංකාහි ඔවුන්කේ අත්දැකීම් 
තුළින් ලබාගන්නා කුසලතා ශී්ර ලාංකාකේ සහ ජාතයන්තරව වෘත්ීය කකෞතුකාගාර 
කලෝකය තුළ පමෙක් කනාව ඉන් ඔබ්බට ද විවිධ් වෘත්ීන් තුළ භාවිතකළ හැකියි . 
එය එතරම් ආකර්ෂණීය භූමිකාවක් බවට පත්කරන්කන් කමයයි.

ශී්ර ලාංකාහි වරැන් නරඹන්නන් සහ කකෞතුකාගාරය අතර ඇතිවන පළමු 
සම්බන්ධ්තාවය කලස පරධ්ාන කාර්යභාරයක් ඉටුකරයි. විකශ්ෂකයන් කකෞතුකාගාර 
සන්දර්භයක් තුළ කලාව තුළින් ඉකගනීම ශී්ර ලාංකාකේ ඉකගනීමට සාකප්ක්ෂව නව 
පරකේශයකි. කබාකහෝ විට කකෞතුකාගාරවල පාසැල් චාරිකා යනු කකෞතුකාගාරකේ 
කේවය කරන කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ එතරම් සම්බන්ධ්යක් කගාඩ කනාගැකනන
අන්තර්-කිරයාකාරකම්වලින් කතාරවූ අත්දැකීම් කේ. ශී්ර ලාංකා ඊට හාත්පසින්ම 
කවනේව නරඹන්නන් අන්තර්ජාලය හරහා කකෞතුකාගාරය සමඟ සම්බන්ධ්වීකම් සිට 
ගැලරිවල අත්දැකීකම් සහ ඔවුන් පිටව යෑම දක්වා ඔවුන්කේ අත්දැකීකම් 
ගුොත්මකභාවය කකකරහි අවධ්ානය කයාමුකරමින් සම්ූර්ෙකයන් ම කවනේ 
පරකේශයක් ගනී. ශී්ර ලාංකා ගැලරි කළමොකාර තාරික් තහිරීන් පවසන්කන්
කකෞතුකාගාරය නැරඹීමට පැමිකෙද්දී ඉදිරිපස කම්සකේදී ඔවුන්ට ආචාරකිරීමට සහ 
ගැලරි තුළ ඔවුන් සමඟ සම්බන්ධ්වීමට පුහුණුකර ඇති වරැන් මුෙගැකසනවා . 
ඔවුන්ව සිාංහල කදමළ සහ ඉාංගීීසි භාෂාකවන් පැළඳ සිටින බාහිර අධ්යාපනඥය
මකගන් අසන්න සහ කනාමිකල් සාංචාර මගකපන්වන්නා ලාාංඡන මගින් හඳුනාගත 
හැකියි. වරකයකුකේ සහය පැීම සෑම අමුත්කතක් ම පරදර්ශනයක් අත්විඳීමට 
කැමති කරමයක් කනාවිය හැකි වුව ද ගැටළු ඇති කහෝ සාංදර්ිත කලාකෘති ගැන කතා 
කිරීමට අවශය අය සමඟ ගනුකදනුකිරීමට සහ ගැලරියක කහෝ සමේත පරදර්ශනකේ 
සාංචාරයක් කිරීමට වරැ ගැලරිවල ඉන්නවා.

වරැන් නරඹන්නන්හට සාංදර්ිත කලාකෘති පිළිබඳව ඉකගනීමට හා ඒවා සමඟ 
ගනුකදනුකිරීමට ඉඩ සලසන අතර සන්දර්භය සැපයීම සහ සාංවාද චාරිකා සහ ළමුන් 
සඳහා ඇති අධ්යාපනික කිරයාකාරකම් තුළින් සියුම් නිරීක්ෂෙ ිල්ප කරම හඳුන්වා දීම 
ද සිදුකරයි. වරැන් පරදර්ශනකේ පරදර්ශන භාණ්ඩ රැකබලා ගැනීමට කසෞඛ්ය සහ 
ආරක්ෂෙ විධිවිදාන නිරීක්ෂෙයකිරීමට. සහ එහි සතිපතා මහජන වැඩසටහන් 
සැකසීමට සහාය දක්වයි. සියලුම වරැන් වැඩමුර පදනම මත අර්ධ්-කාලීනව 
වැඩකරන අතර ඔවුන්කගන් කබාකහෝ කදකනක් ූර්ෙ කාලීන රැකියා කහෝ අධ්යාපන 
කහෝ කලා සහ නිර්මාෙ ක්කේතරවල අධ්යයනකටයුතු සමඟ ඔවුන්කේ වැඩමුර ගලපා 
ගනී.  කදසැම්බරකේ වැඩසටහන දියත්කළ දා සිට කකෞතුකාගාරය වරැන් 
කට වඩා සමග වැඩකර ඇත.

අරමුදල් නිසා අපි සිදුකරන කබාකහෝ කද් කළහැකි කවනවා. පරදර්ශන යනු අකප් 
කාර්යකයහි කක්න්ීය අාංගයක්වන නමුත් අපකේ ගැලරියට ඇතුළුවී තමන් දකින කදය 
කකකේ කකාතනින් පටන්කගන අවකබෝධ් කරගන්කන්දැයි කනාදන්නා නරඹන්නන් 
කබාකහෝකදකනකුට ඇති බාධ්ාවන් බිඳලෑමට අපකේ වරැන්කගන් ලැකබන කැපවීම 
සහ උනන්දුව මත අපි යැකපන්නවා. යැයි කපකර්යිරා පවසයි. වැඩසටහනට 



සහ කන්ෂන්ේ ටරේ් බැාංකුව සහාය දක්වයි. 
ශී්ර ලාංකා සඳහා සිය සහකයෝගය ගැන කතාකරමින් කන්ෂන්ේ ටරාන්ේ් බැාංකු 

සමාගකම් පරධ්ාන අකලවි නිලධ්ාරී සාංජය කසනරත් මීළඟ පරම්පරාකේ කවනසක් 
සිදුකරන්නන් සවිබල ගැන්වීකම් වැදගත්කම අවධ්ාරෙය කකේ කද්ශ්රය කලාව සහ 
කලාකරැවන් පරවර්ධ්නයකිරීකම් පරබල අනුගහීකයකු කලස කන්ෂන්ේ ටරේ් බැාංකුව 
කද්ශ්රය කලාකරැවන් මීළඟ ම්ටමට නාංවාලමින් ශ්රී ලාාංකීය සමකාලීන කලාව නව 
පරපුරට විවරකිරීමට ශී්ර ලාංකා විසින් කගන ඇති මුලපිරීම්වලට සහාය 
දැක්වීමට මගබලාසිටියි යන්නයි.

වැඩසටහන නිර්මාෙයකිරීම සඳහා සිදුකකකරන සූදානම පිළිබඳව ශී්ර 
ලාංකාහි ඉකගනුම් හා පුහුණු අභිරක්ෂක ගුෙතිලක පවසන්කන් අපකේ බාහිර 
අධ්යාපනඥයින් සැබවින්ම විවිධ්ාකාරවූ තරැෙ වෘත්තිකයන් කණ්ඩායමක්. සමහරැ 
පාසල්වල අධ්යාපනඥයන්. සමහරැ දෘශය සාහිතය කහෝ රාංග කලාකේ කලාත්මක 
භාවිතයන්වල නිරතකවනවා. සමහරැ ක්කේතරවල වැඩ/අධ්යයනය කරන නමුත් 
කලාව සහ අධ්යාපනය සඳහා දැඩි බැඳීමක් ඇති අය. කකකේ කවතත් ඔවුන් 
සියල්ලන්ට ම කකෞතුකාගාර සන්දර්භයක වැඩ කරන පළමු අවේථාව කමය වන 
අතර කනාදැනී ම රක් පළමු නූතන හා සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරය 
කගාඩනැගීමට ඔවුන්කේ වැදගත් කාර්යයන් තුළින් උදේකරනවා.

ශී්ර ලාංකාහි කමම කාර්යභාරය තුළ කේවය කිරීමට කැමති අයට
කවත ඔවුන්කේ රැකියා අයැදුම්පත විදුත් තැපෑකලන් එවිය හැක.

ශී්ර ලාංකා විසින් මට කලා කකෞතුකාගාරයක අභයන්තරය සහ පිටත 
අත්දැකීමට කදිම අවේථාවක් ලබාදී ඇති අතර එය කමම මාවත අනාගතකේදීත් 
කතෝරා ගැනීමට මට කබකහවින් බලපෑකේය. කිරීමට ඇති කාර්යයන් නමයශ්රලී
විේතරාත්මක අතිශයින්ම පරතිලාභදායක සහ සිත්ගන්නා සුළුයි!

විරාංජා ජයවර්ධ්න ශී්ර ලාංකාහි බාහිර අධ්යාපනඥ

කම් රැකියාව හරහා මම හැමදාම අලුත් කදයක් ඉකගන ගන්නවා. කම් රැකියාව මාව 
කපරට වඩා කහාඳ කකකනක් බවට පත් කර තිකබනවා.

හසන් නිසාම් ශී්ර ලාංකාහි බාහිර අධ්යාපනඥ

ශී්ර ලාංකා යනු කලාව කලා ඉතිහාසය සහ සාංරක්ෂෙය යන ක්කේතර සඳහා 
මම පළමුකවන් ම නිරාවරෙය වූ අවේථාවයි. කද්ශ්රය කමන් ම ජාතයන්තර කලාකේ 
කබාකහෝ පරකේදන ගැන වකේ ම ඉතිහාසකේ කතාවක් සහ කාලයක් පරකාශ කිරීකම්දී 
ඒවාකේ කථා වේතුව සහ භූමිකාවන් ගැන මම ඉකගන ගත්තා. මට විවිධ් පුද්ගලයින් 
පිරිසක් සමඟ වැඩකිරීම මඟින් විවිධ් දෘේටිකකෝෙවලින් කලාව කදස බලන ආකාරය 
කත්රැම් ගැනීමට අවේථාව ලැබුනා. කමම අත්දැකීම කලා කලෝකකේ පවතින කබාකහෝ 
අවේථාවන් එළිදක්වා ඇති අතර කවනත් ආකාරයකින් මා ගකේෂෙය කනාකරන්නට 
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අවේථාව තිබුණු කවනත් විෂයයන් සහ ක්කේතර සමඟ එහි ඇති සම්බන්ධ්කම් 
කහළිදරේකර තිකයනවා.

තනුජා මකනෝහරන් ශී්ර ලාංකාහි බාහිර අධ්යාපනඥ

ඡායාරෑපය : ශී්ර ලාංකා බාහිර අධ්යාපනඥ යාමිනී උමාපති  ජුනි මාසකේදී
මුෙගැසීම්හි පරදර්ශන චාරිකාවක නරඹන්නන් සමඟ කතාබහක. ශී්ර ලාංකා නූතන හා 
සමකාලීන කලා කකෞතුකාගාරය අනුගීහකයනි

ශී්ර ලාංකා බාහිර අධ්යාපනඥ කනත්මි හර්ෂනී අමුත්කතක් සමග එක් කලා 
කෘතියකට අවධ්ානය කයාමුකරන ගැඹුරැ අන්තර්කිරයාකාරී සාංවාදයක්වන
ේථානාකලෝකයක නියැකලමින් මුෙගැසීම් ශී්ර ලාංකා නූතන හා සමකාලීන කලා 
කකෞතුකාගාරය අනුගීහකයනි

ශී්ර ලාංකා බාහිර අධ්යාපනඥයන්වන තිනාල් සජීව සහ මැතිේ කරාජර් කජෝශප් 
 අකප්රල් මාසකේ මුෙගැසීම් හිදී. ශී්ර ලාංකා නූතන හා සමකාලීන කලා 

කකෞතුකාගාරය අනුගීහකයනි

ශී්ර ලාංකා බාහිර අධ්යාපනඥ මැතිේ කරාජර් කජෝශප් අමුත්කතක් සමග එක් 
කලා කෘතියකට අවධ්ානය කයාමුකරන ගැඹුරැ අන්තර්කිරයාකාරී සාංවාදයක්වන
ේථානාකලෝකයක නියැකලමින් මුෙගැසීම්  මැයි. ශී්ර ලාංකා නූතන හා සමකාලීන 
කලා කකෞතුකාගාරය අනුගීහකයනි

ශී්ර ලාංකා බාහිර අධ්යාපනඥ සඳුනි ද ක ාන්කේකා  මාර්තු මාසකේ පැවති
පුාංචි කතා සියක් දහසක් පරදර්ශනකේදී ළමා මධ්යේථානකේ සිසුන් 
සහ අධ්යාපනඥයින් සමඟ නියැලුනා ය. ශී්ර ලාංකා නූතන හා සමකාලීන කලා 
කකෞතුකාගාරය අනුගීහකයනි

https://drive.google.com/file/d/1f7RPEFJEwlFI7X8fbJG6oPyN5alxbm7X/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1A8tcYMUuXHkQ559uFajEhlHnzGnTGAwg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UmulYaZ3Cf0LaEbz9AxvwZ915kT-kOl0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UmulYaZ3Cf0LaEbz9AxvwZ915kT-kOl0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15AZW90ixUkE-f9-XE-86SJutBE8ec2GV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15AZW90ixUkE-f9-XE-86SJutBE8ec2GV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1goGQbYMVfEQIOiJIRMe5KL9psP-YgJrM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1goGQbYMVfEQIOiJIRMe5KL9psP-YgJrM/view?usp=sharing

