10 ශ්රේණිය - නර්තනය
පාඩම : ජීවන වෘත්තියක් නර්තන නිර්මාණයයන් ඔපවත්ත කරමු
( නිපු. අං. 1.1.1 )
❖ නර්තන නිර්මාණ ශිල්පියා සාම්ප්රදායික නර්තනයට අමතරව නිර්මාණාත්තමක නර්තනයන් ද
ගශ්ේෂණය කළ යුතුය.
❖ එය නර්තන කලාශ්ේ ඉදිරි ියවරයන්ට හා අනාගත දියුණුවට ඉවහල්ප ශ්ේ.
❖ යම් ජීවන වෘත්තියක් අනුසාරශ්යන් නර්තන නිර්මාණයක් සිදු කිරීම ද එවැනිම සුවිශ් ේෂී ක්රියාවලියකි.
❖ ශ්මවැනි නර්තන නිර්මාණයක් සිදු කිරීශ්ම් දී , ඒ ඒ වෘත්තීන්වල ක්රියා කරන ආකාරයත්ත , ශරීරය
හසුරවන ආකාරයත්ත , අවකාශය භාවිතා කරනු ලබන ආකාරයත්ත යමන්ම භාවිතා කරන උපකරණ
හා වසරාභරණ පිළිබඳව ද අවධානය ශ්යාමු කළ යුතුය.

ධීවර වෘත්තිය
➢ අළුයම අවදි වීම හා දියඹට ඔරුව රැයගන
යාම
➢ දැල් එලීම , යවරළ කරා ඔරුව පැදවීම , පිරිස
එකතු කිරීම හා දැල් ඇදීම
➢ මාළු රැස කිරීම හා වර්ග කිරීම
➢ අයලවිය හා සතුටු වීම

මැටි කර්මාන්තය
➢ මැටි කැපීමට යාම , සුදුසු තුඹසක් යහෝ
සථානයක් යත්තරීම
➢ මැටි කැපීම , රැයගන ඒම , මැටි පෑගීම හා
පදම්ප් කිරීම
➢ සකයපෝරුයව වළං සෑදීම හා තැලීම ,
➢ යපෝරණුයේ පිලිසීම හා වර්ග කිරීම
➢ අයලවිය හා සතුටු වීම
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පතල් කර්මාන්තය
➢ පතලට යාම හා පතල කැණීම
➢ ඉල්ලම්ප් ගැරීම හා මැණික් යත්තරීම
➢ විවිධ ආභරණ නිෂපාදනය
➢ අයලවිය හා සතුටු වීම

යත්ත කර්මාන්තය
➢ බිම්ප් සකස කිරීම , පැළ සිටුවීම හා
යපායහාර යයදීම
➢ ගස කප්පාදුව හා දළු යනළීම
➢ දළු යේලීම හා කුඩු කිරිම
➢ අයලවිය හා සතුටු වීම

යකාහු කර්මාන්තය
➢ යපාල් යලලි එකතු කිරීම හා දියේ දැමීම
➢ යපාල් යලලි යගාඩ දැමීම , තැලීම හා
යකාහු යවන් කිරීම
➢ ලණු ඇඹරීම , වර්ණ ගැන්වීම හා විවිධ
භාණ්ඩ නිෂපාදනය
➢ යවයළඳ යපාළට රැයගන යාම , අයලවිය
හා සතුටු වීම

කෘෂිකර්මාන්තය
➢ බිම්ප් සකස කිරීම , පැළ සිටුවීම , යපායහාර
යයදීම හා නඩත්තතුව
➢ අසවනු යනළීම , වර්ග කිරීම හා අසවනු
ගබඩා කිරීම
➢ යවයළඳ යපාළට රැයගන යාම
➢ අයලවිය හා සතුටු වීම
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❖ ශ්මවැනි නර්තන නිර්මාණයක දී චරිතයේ සවභාවය හා චරිතයේ ඒ ඒ අවසථා පිළිබඳ මනාව
අවයබෝධ කරයගන , ඖචිතය ගුණශ්යන් යුක්තව චලන නිර්මාණය කළ යුතුය.
❖ ශ්ම් සඳහා සාම්ප්රදායික අංග චලන හා නිර්මාණාත්තමක චලන ශ්යාදාගත හැකිය.
❖ අවකාශ භාවිතය , රංග භාණ්ඩ භාවිතය හා තල භාවිතය ඉතාමත්ත වැදගත්ත ශ්ේ.
❖ ශ්මවැනි චරිත නිරූපණයක දී , ඒ ඒ චලන වලට ගැලශ්පන ශ්ලස වාදනය ද යයාදා ගැනීයමන් රස හා
භාවයන් තීව්ර ශ්ේ.
❖ තවද ශ්මවැනි ජීවන වෘත්තතීන්ට අදාළ චරිත නිරූපණයක දී ආදායමක් ලබා සතුටු වීම , ජීවයනෝපාය
සාර්ථක කර ගැනීම යන කටයුතු වලින් අවසන් කිරීම ද ශ්යෝගය ශ්ේ.

පැවරුම
1) චරිතයක් නිරූපණශ්ේ දී වඩාත්ත අවධානය ශ්යාමු කළයුතු කරුණු 02 නම් කරන්න.
...................................................................................................................................................
2) චරිත නිරූපණයක් වඩාත්ත සාර්ථක කර ගැනීමට උපශ්යෝගී කරගත හැකි , රීරයට පරිබාහිර ශ්ේවල්ප
ශ්මානවා ද?
...................................................................................................................................................
3) එම පරිබාහිර ශ්ේවල්ප අයත්ත වන්ශ්න් කුමන අභිනයට ද?
...................................................................................................................................................
4) අවකා භාවිතශ්ේ දී අවධානය ශ්යාමු කරන දිසා හා තල නම් කරන්න .
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5) චරිත නිරූපණයක දී ශ්යාදා ගත හැකි චලන ිළිබඳව ශ්කටිශ්යන් විසේතර කරන්න.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ක්රියාකාරකම
I.
II.
III.
IV.

යම් ජීවන වෘත්තියක් මුල්පකරශ්ගන, එම ශ්ත්තමාවට අනුව සුදුසු ක්රියාකාරකම් ශ්ගාඩ නඟන්න.
සුදුසු තාල රටා වාදන ශ්කාටසේ ශ්ගාඩනගන්න.
මුල මැද අග සිදුවීම් ක්රමිකව ගලාශ්ගන යන ශ්ලස නර්තන ශ්ගාඩ නඟන්න.
සුදුසු චලන හා භාවයන් භාවිතශ්යන් සාර්ථකව නිර්මාණය සිදු කරන්න.
( සැ.යු. යමහි එන සියලුම පින්ූර අන්තර්ජාලයයන් උපුටා ගත්ත පින්ූර යේ )

සැකසුම :
උදානි රන්දුනු
නර්තනය විෂය ගුරු උපශ්ේශිකා
ශ්වන්නප්පුව අධයාපන ශ්කාට්ඨාසය
හලාවත අධයාපන කලාපය
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