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පසුගිය සතිනේ නකොළඹ නේ. ඩී. ඒ. නපනර්රා කලාගාරනේ 

පැවැති සුජිත් රත්නායකනේ Fifty චිත්ර ්රදර්ශනය පිිබඳ  

නකටි අදහසක් පළ කිරීම ස හා නමම විවරණය ලියැනේ. චිත්ර 

කියවීනේ වවෂයික ක්රමනේදය්ට  වැිදුරර නනොයා, සිතුවේ 

කිහිපයක් ඇසුරි්ට එහි ්රකාශනය පිිබඳ  නශශපාලන 

කියවීමක් සිුර කිරීම ලියමනනහි අරමුණයි.  

සුජිත් රත්නායක ශාස්ත්රාලීය ය ්යාපනයනය ඔ ්ස්සසේ 

චිත්රකරයය  ළැඹුණයා ුවතත්, ඇකඩමියාත සකසරහි තදබල 

විසේචනයකින් හා රැඩිකල් ප්රසේශයකින් ිර්මාායකරයස  

සයසදන්සනකි. සිතුතම්කරයසයහි සුජිත්සේ ආභාසය 

 



කුඩාකල සි  ා පිය පනයා්මශ්තසයන් ලඹබුය ඔ තන ්තර, 

සේශසප්රේමී ජ තනතා තයාපනයාරස  සපනය්ස් ්ම ඇමේසම් සි  

විශ්තවිදයාල ප්රසේශය ද ඔතාත්, ළතඹන් සි  ඇමේසම් සුජිත්ාය 

හඹඩය ඔ සසොයා යාා ද ඔතාත් ්හුසේ ගාන් ාග රැඩිකල් 

ස්තාභය ඔ උසුලයි. තාා 90 ්රවණතාවනේ කලාකරුතන් ්තර 

නම් සකො  ගාල් කිරීා  ළසරහි තන සම් සිත්තරා 

ඇකඩමියාසතන් ද, චිත්ර කලාත පිිබබ  තන සකොැ  ස ඔන්්රීය 

කථිකාසතන් ද ගඹැවී තතාත් නම් සනොකැ ාාතතක 

චිත්රකරයස  ිරයඹසලන්සනකි. ්හු තා උපනයාි  සහිකකය පනයතා 

විසේචනාත්ාක කලා කෘිකය ඔ සකො  සාා ප්රද්මශනස  

්සන ඔ සිතුතම් ්තර ළල්ලා තබයි. සුජිත් රත්නායක  පනයනහ 

පිසරන්සන් සාා ළල්ලා තඹබීා ද ඇතුැත් කර ගිරමින්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

පුරහල නඳෝේඳය(2000) කෘිකසයන් ්සතා තඹබුණු සුජිත්සේ 

ප්රකාශනය, Fifty ප්රද්මශනය  සපනයර පනයඹතික නකටුේපත් 

තෘෂ්ණාව(2020) ්ස්සසේ තඩ තඩාත් ආත්මී ජය තලස  

ප්රකාශනය ඔ ද ඔතා ගාන් කරන ආකාරය ිරරී ඔණයය කැ 

 



හඹකිය (සාය ්තසාන ිරරී ඔණයය ඔ සනොසේ). මී ජ  

සාාන්තරත ා ්පනය  ්සශ්ක හ ගා නාඹික සාර  සිටින 

සංකී්මයා සිනාාසේදියාසේ කලාත පිිබබ තත් ිරරී ඔණයය ඔ 

ඉදිරිපනයත් කැ හඹකි සේ. තනතා විමු ඔික සපනයරමුසේ ්රගල 

සේශපනයාලන ආභාසස  පනය න් ්හුසේ ාෑත කලා සම්ප්රදානය 

ද ඔතා ගාන් ාගත් මී ජ  තරා ඔ සාානය. ළනම්, සෘජු සාාත 

විසේචනස  පනය න් ආත්මී ජය සහිබදරේත ද ඔතා ගාන් කිරීායි. 

සාා ිරරී ඔණයය ්නුත සුජිත් රත්නායකසේ කෘික සෑසහන 

දුර  ආත්ා බේය. ්හු ඇමේා සතනුසතන් සර්ගාතුර 

ප්රකාශකසයකි. සම් ඇමේා කඹන්තසය ාත පින්සල් පනයාරතල් 

්ස්සසේ සිය ආත්ාය විසුරුතාලීය ාකි. වියුක්ත ්රකාශනයක් 

^Abstract Expression& සලස ඇස න ්හුසේ සිතුතම් 

් ඔණරාය භාණාතකින් පනයාය ඔ කියවිය සනොහඹකිය. ළසසේ ා 

ළය කියවීා ස හා කතාන්දරාය ප්රසේශය ඔ ද ්සක ඔණා 

සනොසකසරයි. සම් ිරසා ා සුජිත්සේ වියු ඔත ප්රකාශනය 

ආත්මී ජය ්ල්ලා ගඹනීාකින් සතොර සේශපනයාලන කියවීාක  

ආරානා සනොකරයි. 

 

Fifty හි සිතුවේ  

කලාගාරස  ළල්ලා ඇික සිතුතම් ගයනාත ්තුරින් ලිපිස  

විසශේණසයන් සාකච්ඡා කිරීා  ්භිාත තන්සන් ්ටුන්න ඔ 

පනයසුපනයස දුතන මිිරස් කඹල ඔ ිරරූපනයයය සකසරන 2005 

ත්මණස  දී ඇඳි සිතුතායි. ළහි සම් සාොසහොත  ්දාැ තීව්ර 

සේශපනයාලන ප්රකාශනය ඔ ්ඩංු  සතයි. ට  ා යාබදත ළල්ලා 

ිකබුණු බිඳුණු තල ද්මපනයයයක කහ පනයඹහඹික රාමුසතන් රාමුගත 

වූ උඩුකය රූපනයය (2005), සයනස  ිරදා සිටින යුතැ හා උන් 

සතත ඇසදන ාාය ස්මපනයයන් (2018), ්කුරු සතත හිස් 



සපනයොතන ්ළු (2018), තට්  ගායිකාත (2017), සේශසප්රේමී ජ 

තනතා තයාපනයාරස  පනයාඇ ඇතුැත් (ඉන්දියන් බඩු තහනම්...) හා 

ළා යුගය ිරරූපිත සිතුතම්, ායිකල් ඈන්තසල්සේ ආදම් 

ාඹවීා සිතුතා සිහිගන්තන සුජිත් රත්නායකසේ ්ත දීා, 

Museum of Modern and Contemporary Art – Sri 

Lanka, විසල් හිසඹික මිිරස් රුත, ගස ය  ්්ම සලස ප්රායය 

ිරරුේ ිරරුතත් ස්ත්රිය... යනාදී සුජිත් නම් සනොකැ, 

විචාරකයා නම් කරන්න  සගොස් ්ාාරුසේ තඹස න සිතුතම් 

කිහිපනයයත්, කිසිසසේත් ා ාාතෘකා දිය සනොහඹකි වියු ඔත සිතුතම් 

සමුදායත් කලාගාරස  සුදු පනයඹහඹ බිත්ිකතල ළල්ලා ිකබුණි. 

සාතඹිර ලියාන ඔ කියවීසාන් ළා ළකදු සිතුතා ඔතත් ්ල්ලා 

ගත සනොහඹකිය. සම් ආකාරස  නාාකරයයන් ාගින් සිදු 

තනුස  ළහි ප්රකාශනය තත දුර ත් දියවී යාා මිස කඹටි ගඹීමා 

සනොසේ. ළසහත් ලිවීා ස හා තචන හඹර ්න් ාග ඔ නඹත. 

ඇමේා සකොතරම් දුර  ආත්ාය සහිබදරේ කැ ද, ඒතා භාණාසේ 

ීමමිත තචන ාගින් ්්මථකථනය කිරීා  යාසම් දී ළා 

සහිබදරේත පනයැා යයි. සම් උභසත්සකොටිකය ්තර සි  

සුජිත්සේ චිත්රය සදස බඹලීය ා තඩාත් සාාරය බත හඹස.. 
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රන් පනයා  ්ටුන්න ඔ පනයසුපනයස සපනයොදි කමින්, ස්මපිලය ඔ, චක්රය ඔ 

ආකාරසයන් දුතන මිිරස් සරොත්ත ඔ සාහි ිරරූපිතය. ්ටුන්න 

හඹර ්න් සියලු තස්තූන් හා පනයසුබිා කළු පනයඹහඹ පනයඹස් ල් 

ාායසයන් ද ඔතා ිකස.. ඒ දුටු ඇසිල්සලන් සිහි තනුස  

Vincezo Nataliසේ In the Tall Grass සිනාා කෘිකයයි. සම් 

කෘික සදක ා සාාන්තර කියවීාක  ල ඔ කිරීසාන් ශ්රී 

ලංකාසේ සම් සාොසහොත සනොසහොත් විසල්පික භූමිය පිිබබ  

්්මථකථය ඔ සගොඩනගා ගත හඹකිය. සාය සිතුතසම් ළහි ා වූ 

කියවීා ඔ සනොත, ්ි  ්්මථකථනය ඔ ද විය හඹකිය. 

සිනාාපනය ස  කතා සාරය සාපනයරිදිය. සබකී සිය සසොසහොයුරා 

තන කඹල් සාග ඇසේ දරු උපනයත ස හා යමින් සිටියි. සබකී  

තන කායික ්පනයහසුතාතය ඔ ිරසා කඹල් සා් ්ම රථය නතර 

කරයි. ්ුවන් නතිකනුස  සකැතර ඔ සනොාඹික උස් තය 

යාය ඔ ්ේදර ඇික තන ශූනය සේතස්ථාන භූමියකයි. ස ්බින් 

නම් තන පිරිමි ැාසයකුසේ උදේ ඉල්ලා කෑ ගඹීමා ඔ ඉලු ඔ 

තනය ්තරින් ඇසසයි. ්ුවහු උස් තය යාය  ඇතුළු සතික. 

පිවිසුණු තඹන සි  ා ළය කාලත්රය ළ ඔ වූ ු කත භූමියකි. 

 



්තීතය, ත්මතාානය හා ්නාගතය යන තුන් කාලය ා ළ ඔ 

කාලය ඔ සලස පනයතත්නා සාා විසල්පික භූමිය, පනයඹතඹත්ා 

සතනුසතන් ාැ සිරුරු සසොයා භ ඔණයය කරන ු කත තෘය 

තනයකි. කාල ාායාත සහේතුසතන් ළක ා ශරීරය නඹතත නඹතත 

ආහාරය  ගඹනීා  සම් භූමිය  හඹකිය. ස ්බින් නාඹික උදේ 

ඉල්ලා කෑ ගඹසූ පිරිමි ැායා, ්හුසේ ාත, පියා සාන් ා 

සුරතල් සුනඛයාත් සම් විසල්පික භූමිය විසින් ඩඹහඹසගනය. 

නඹතත පි ත  යාා ඔ ගඹන සිතීා  සහ් ාග සසොයා ගඹනීා  

ඉඩ ඔ නඹත. සබකීසේ ස්තාමිපුරුණයා තන ට්රාවිස් තා බිරිය 

සසොයා ළන ගාසන්දී සාා උු සල් ා පනයඹ සලයි. සියල්සල් 

ළක ා භූමියක ්තරාංත සිටිික. 

තෘය භූමිය ායස  ිකසබන ්ේභූත පනයාණායය ාගින් සම් 

සියල්ල පනයාලනය සතයි. පනයාණායය  ්ත තඹබීසාන් විසශේණ 

ඥානය ඔ සහ් ශ ඔිකය ඔ ලඹසබන ්තර ස ්බින්සේ පියා, සම් 

ඥානය ලඹබූසතකි. ළසසේ ා ඉන් රුදුරු වූසතකි. සම් ාත ්ත 

තබන්නන්  විසල්පික භූමිය විසින් සගොදුරු කරගත් 

මිිරසුන්සේ සගොත දාන සිරුරු සපනයසනන්න  ගිරයි. 

පනයාණායස  ය  සකො සසේ පනය න් සපනයොසැොත ගඹුණර  ඇදුණු 

්න්කාර මූල පනයේිකසයහි ා සකො ස ඔ සසේ දිස්තන සගොත 

දාන මිිරස් සරොත්ත සුජිත්සේ සිතුතසම් තන ්ටුන්න පනයසුපනයස 

දුතන මිිරස්කඹල සාන් ්ඳුරු පනයඹහඹය ඔ ගිරයි. ළා සිරුරු 

දඟලමින්, තඹැසපනයමින් සේදනාත්ාක ප්රිකදානය ඔ ිරකුත් 

කරයි. සම් ු කත හා ප්රචේඩ තෘය භූමිය තුැ සබකීසේ 

කුසසහිතන් දරුතාසේ ාාංශ ඇය  ා කඹවීා ද ඔතා තත්තය 

ජුු කසාතනක හා සලොමු ඩඹහඹගන්තනසුළු සතයි. 

චිත්රපනය ස  සපනයොසැ් ගඹුණස්ම නලියන හා විලාපනය සදන මිිරස ්

කඹල කලාගාරය  පිවිසුය වි  ද ඔන  ලඹසබන සපනයර කී 

සිතුතා සිහිගන්තන ්තර ා ඒ සංඥා සදක ්සක භූමිස  



සපනයොසැ් ගඹුණර කඹනීා ස හා නර න්ිරය  ආරානා කරයි. 

ිරදහසින් පනයසු නූතන ලංකාසේ සිදු කැ ාානත සංහාර තතාත් 

ිරා නඹත. 90 ප්රතයතාතස  කලාකරුතන්  ප්රබල සලස ා 

විණය වූ 71, 83 හා 88 තරුය තන සංහාර ලාංකීය නූතන චිත්ර 

කලාසේ ප්රමුඛතා ප්රකාශනය ද සතයි. තගත් වීරසිංහ 1992 

ත්මණස  තාිකක කලා භතසන් කැ කාංසාත ප්රද්මශනය සාහි 

ප්රබල ප්රකාශනය ඔ සලස ස හන් වී ිකස.. ිකස් තසර ඔ පුරා 

ර  තුැ පනයඹතඹික සිවිල් යුේය හා තතාත් සාාරයය ඔ ඉටු 

සනොවූ සපනයොසැ් කුහරය තුැ විලාපනය සදන ළක ා සේශයක 

සතන් කැ මිිරසුන්සේ ආත්ායන් In the Tall Grass හා 

සුජිත්සේ සිතුතා යා කරන්ිරය  සිහි සේ. ඉන් ද සනොනඹතතී 

තතාත් ්ටුන්න ඔ පනයසු පනයස සපනයොදි කමින් දුතන මිිරස් කඹල ඔ 

්පනය  සිටියි. ්තුරුදහන් වූතන් සිහි කරමින් තඹනූ 

්හිංසකයන්සේ ආරාාය සරජීාය විසින් ්තුරුදහන් කරන 

සත ඔ ා බලා සිටි පුරතඹසි කඹල ඔ ්පනය  සිටියි. ඒ පුරතඹසියන් 

ළ ඔ සකො  සංවිානය කරමි යඹයි හඬ නගන සේශපනයාලන 

නායක කඹල ඔ හා පනය ඔණ සතොගය ඔ ්පනය  ිකසබයි. උස් තය 

භූමිස  සාන් කාල ාායාත ඉදිරිය  දාා ළක ා ශරීර නඹතත 

නඹතත ආහාරය  ගඹනීා  සම් භූමිය  හඹකියාත ලඹබී ඇත. ඒ 

හඹකියාත පනයාලකයන්සේ හුදු හඹකියාත ඔ සනොත, ර ක 

පුරතඹසියන් යඹයි නම් කැ හඹකි ප්රතාත ඔ සනොාඹික වීසම් 

සේදය ඔ බත ්ටුන්න පනයසු පනයස සනොකඩතා දුතන මිිරස් චක්රය 

කියාපනයායි. 

ගස ඔ ය  ්්ම සලස ප්රායය ිරරුේත තඹ ස සිටින ිරරුතත් 

ස්ත්රී රූපනයය ද සාා කතාත  ා යා සකො  ්්මථකථනය කැ 

හඹකිය. කලාකරුතා සාහි ිරමිත්ත සලස සගන ඇත්සත් 

කතරගා රූාිකය සහතත් සප්රේාතතී ානම්සකරි තරුණිය සමූහ 

දූණයය  ල ඔ සකො  ාරා දඹමී ජායි. භීණය සාස  ්ත්දඹකීම් 

විසින් ාානසිකත ඇද තට් නු ලඹබූ සිිකවිලි සමුදාය ඔ සිතුතා 



නර න්ිරය  කාන්දු සතයි. සුජිත්සේ ්පනයඹහඹදිලි, සසොම්බි 

මුහුණු සාස්ත ප්රකාශනස  ා ්දහස සිදුවීාක  ස ඔන්ද්රගත 

සනොකර හඹඟීා ඔ තිරත කරන්න  සාත්ය. සකොටින් ා ළය 

තචන සහ් තාකය ාගින් විි ාත්ත ප්රකාශ කැ සනොහඹකි 

කාංසාත ඔ, රිදුා ඔ, කඩාතඹ සා ඔ උපනයදතයි. 

 

දෘශය කලා අවකාශය  නර්තනමය කාා වැීමමක් 

 

 

 

 

 

 

Fifty චිත්ර ප්රද්මශනස  සිතුතම් සලකුණු කිරීසම් දී ාග හඹර යා 

සනොහඹකි ප්රකාශනය ඔ ළහි ආරම්භක දිනස  සිදුවිණි. 

සදසඹම්බ්ම 28 සතිරදා සතස කලාගාරය ීමමිත විදුලි 

ආසල්කසයන් ආසල්කාත්ත ිකබිණි. රසිකසය් තා තාා 

්තරත්, සිතුතම් හා තාා ්තරත්  මී ජ රස  පනයරතරය තබා 

ගිරමින් නඹරඹීසම් සයදී සිටියහ. ළ ඔ තරා සංගීත රාතය ඔ 

සාග කලාගාරය  කඩා තඹදුණු කේඩායා ඔ සිත්තරා ද, 

රසිකයින් ද ළක වි  ාවිත කරමින් ශරීර රංගනය ඔ ගඹලරිය 

සතත දාා ගඹසූහ. රංග විනයාස ල්ල්පිිරයක තන පියුමි තාසනා 

 



සහ කේඩායා සම් ්නාරාි ත කඩා තඹදීා ාගින් සුජිත් 

රත්නායකසේ සිතුතම්කරයස  ්දහස සිය ශරීර හා න්මතන 

ාායසයන් ඉදිරිපනයත් කැහ. සුජිත් සිය ආත්ාය පින්සල ාගින් 

කඹන්තසය ාත විසුරන්සන් යම් සසේ ද, පියුමි සුජිත්සේ 

සිතුතම්තල ඇඳි ප්රකාශනය ශරීර භාවිතාසතන් ගඹලරිය ාත විසි 

කැාය. ළා න්මතනාය කඩා තඹදීා ලිපිය කියතන පනයාඇකයා  

වි  ගඹනීා  ්තකාශය ඔ සනොාඹික සහයින් ්දාැ 

ල්ල්පිිරයසේ ා තචන පනයහිකන් උපු ා දඹ ඔසතයි.  

“සුජිත් රත්නායකසේ කඹන්තසස  ්රගලසයන් ඉතාා කුඩා 

සකො ස ඔ ාානත ශරීර සහ හඹඟීම්තල  සේන්සන 

සකොසහොාද කියන ළක ා  හරිා ්පූ්මත සංකල්පනයය ඔ ුවයා. 

තදබල ශරීර පුහුණුතකින් සතොරත ස්තභාවික ශරීර ඇතුසැ 

හදිසිසයන් සගොඩනගන්න ාා උත්සහා කැා... ගඹලරිය 

ඇතුසැදි ්දිසි සාොසහොතක ්පනය  ්හුසග ප්රකාශනය දඹසනන 

විදිසයන් ඉතාා ්ල්පනයය ඔ ප්රකාශ කිරීායි ්සක උත්සහාය 

සතන්සන...” (ඉහත රංගවිනයාස ල්ල්පිිරය තඹබූ සාාත ාාය 

ස හනකින් උපු ා ගඹිරණි.) 

න්මතනාය කඩා තඹදීා හා ිරශ්චිත හඹඟුවම් ිරකුත් 

සනොසකසරන සිතුතම් යන කලාංග සදක විසින් තදන්ාය 

භාණාත ඉ ඔාතා ගිය, ළනම් භාණාසේ තචනතලින් ්්මථකථනය 

කර ්තසන් කැ සනොහඹකි සාරය ඔ පනයතිකන බත කලා 

රසිකයන්  ාත ඔ සකො  සදනු ලඹබීය. 

 

 

 



සමානලෝචනය 

සුජිත් රත්නායක කලාකරුසතකු සලස ඇමේසාන් සනොනඹතතී, 

ඇමේා පිිබබ  සංතාද කිරීා ද, ලිවීා ද සනොකඩතා සිදු කරයි. 

විස ක ළය ්හුසේ කලාත කියවීා ස හා පි ිකන් තන ්ල්පනය 

ප්රසේශය ිරසා තන්න ඔ විය හඹකිය. සකසසේ සතතත් සම් 

යුගස  ්න් සිත්තරුන් සනොලබන සාාත තනප්රියතාතය ඔ 

සුජිත් සතුය. ්හුසේ කලාත ඇකඩමියාසේ ්ඩු සාකච්ඡාතක  

බඳුන් ුවත ද නාගරික සාාත ්තකාශය තුැ ඉහැ 

තනප්රියතාතය ඔ දිනාසගන ිකස.. ්පනය සම් ලිපිය තුැ සුජිත් 

රත්නායකසේ සිතුතම් කියවීා සිදු කසැේ කලාත පිිබබ  

වතණයික ප්රසේශයකින් සනොත, ඒ පිිබබ  තන ්්මථකථනාය 

ප්රසේශයකිිර. ළනම් කලාකරුතාසේ ප්රකාශනය  පි ිකන් 

්්මථ සගන ළමිිර. ළය කිසිසසේත් ා වියු ඔත ප්රකාශනයන් 

කියවීා ස හා ප්රාායතත් ප්රසේශය ඔ සනොසේ. සුජිත් 

රත්නායකසේ සිතුතම් විමේා ස හා තචනාය භාණාත ්සාත් 

තන්සන් යම් සසේ ද ඒ ස හා සම් ලියවිල්ල ද ්සාත් තන්සන්ය. 

 

*සාා ලිපිය ්රුය පුතත්පනයසතහි (2022.01.05) පනයැවිණි. 


