නාට්ය සංගීතය
ආහාර්ය අභිනයට් නාට්ය සංගීතය අයත් වේ .නාට්ය ගීතය වාචික අභිනය ට් අයත් වේ .නාට්ය
ගීත නාට්ය ධර්ී නාට්ය වල වෙන්ෙ වලෝක ධර්ී නාට්යවලද දක්නට් ලැවේ. වේක්ෂක ප්රතිචාර ෙත
ඉදිරියට් ගලා යන ප්රාසාංගික කලා ොධයයක් වන වේදිකා නාට්ය උවදසා සංගීතය සැපයීවේ දී වපළ
රචනවේ අවශ්යතාවය ෙැනවින් සැලකිල්ලට් ගත යුතුය.
නාට්යවේ එන සියුේ අවස්ථාවන් කුළු ගන්වමින් රංගනය සහ වපවළහි අර්ථකථන උද්දදීපනය
වන අයුරින් නාට්යවේ සාර්ථකත්වය ඉහළ තලයකට් වගන යාෙට් සංගීතය සහාය කර ගත හැකි ය. එහිදී
නාට්යවේ අන්තර්ගතය ෙැනැවින් හඳුනා ගැනීෙ වැදගත් වේ. නාට්යයකදි වචනයට් යා හැකි උපරිෙ දුර
වගවා අවසාන වන තැනින් සංගීතවේ දිය යුතුය. එවස්ෙ වචනවේ සූක්ෂෙතාවය ඔපෙට්ට්ේ කිරීෙ ද
වෙහිදී සිදු වේ. නාට්යවේ වපළ අර්ථකථනය කිරීෙ නාට්ය සංගීතවයන් සිදුවන තවත් කර්තවයයකි.
එවලසෙ රූපණය හා වදබස් ෙගින් ප්රකාශ් කළ වනාහැකි වතවන අරුතක් ෙතු කිරීෙ නාට්ය සංගීතවේ
අරමුණ විය යුතුය. විවශ්්ෂවයන්ෙ ප්රධාන තිරය විවර වීෙත් සෙඟ ෙ ඇවසන සංගීතය ඉතා ප්රබල විය
යුතු අතර නාට්යය සෙස්ත අර්ථය ෙ කැටිවකාට් දක්වන්වන් වෙෙ වත්ො සංගීතවයනි. නාට්යවේ
සංගීතය ප්රධාන වශ්වයන් තීරණය වනුවේ නාට්ය වපළ අනුවය. එවස්ත් නැතිනේ නාට්යවේ වත්ොව
අනුව ය. වාදන සංගීතයට් අෙතරව ගීත ගායනය ද නාට්ය සඳහා ප්රාසාංගික අයුරින් වයාදා ගත හැකිය.
නාට්යවේ ක්රියා විකාශ්යට් අදාලව එහි ක්රියාකාරිත්වය හා ගායනය අතර ෙනා සංකලනයක් තිබිය යුතු
ය.

නාට්ය සංගීතය ශෛලිය අනුව වවනස් වන ආකාරය
ව ෝක ධර්මී
•

වලෝක ධර්ී නාට්ය කලාව වදස බැලීවේදී සංගීතය නාට්ය ධර්ී ශශ්ලිය ට් වඩා විශ්ාල
වලස වවනස් වේ .වලෝක ධර්ී නාට්ය කලාවන් තුළ නාට්ය ගීතය වයාදා ගැනීෙ
ස්වභාවිකත්වය පදනේ කරවගන සිදු වේ.
උදාහරණයක් වලස විකෘති නාට්යවේ නාට්ය ගීත ස්වභාවිකත්වය පදනේ කරවගන
නිර්ොණය වී ඇත

•
•

•

එවලස ෙ වලෝකධර්ී නාට්යයන්හි සංගීතය භාවිතා කිරීවේදී සහ ගායනය භාවිතා
කිරීවේදී වචන ොලාව ස්වභාවිකත්වය පදනේ කරවගන නිර්ොණය වී ඇත.
වලෝකධර්ී නාට්ය කලාවවහි සංගීතය භාවිතා කිරීවේදී භාවිතා වන සංගීත භාණ්ඩ ද
නාට්ය ධර්ී නාට්යයන්හි භාවිතා වන සංගීත උපකරණයන්ට් වඩා වවනස් වේ
උදාහරණයක් වලස ගිට්ාරය key board වබාංවගා වැනි සංගීත උපකරණ භාවිතා වේ
වලෝකධර්ී නාට්ය කලාවවහි සංගීත කණ්ඩායේ වබාවහෝ විට් අවෙ වේ ...

නාට්යධර්මී
නාට්යධර්ී නාට්ය කලාවේදී කලාවේ එහිදී සංගීතය සුවිවශ්්ෂී ස්ථානයක් ගනී
•

නාට්යධර්ී නාට්ය ගීතයක් වයාදා ගැනීවේ දී ඊට් මුල් වූ සේප්රදාය පදනේ වකාට් වගන
ගීතවේ ස්වභාවය තීරණය වේ. උදාහරණයක් වශ්වයන් දික්තල කාලවගෝල නාට්ය
නාඩගේ සේප්රදාය මුල් වකාට් වගන නිර්ොණය වී ඇත

සරසි පීරිස්- නාට්ය හා රංගකලාව- 11 වසර

•

•
•

නාට්ය ගීත නිර්ොණය වීවේ දී සරල බස් වහරක් වනාව ශශ්ලියට් අදාළව බස් වහරක්
වයාදා ගැවන් නාට්ය ධර්ී නාට්ය සංගීතය තුළ දී අතිශ්වයෝක්තිය කියා පෑෙට් උත්සාහ
දරයි.
සංගීත භාණ්ඩ පිළිබඳව සඳහන් කිරීවේදී විවශ්්ෂවයන්ෙ වබර වර්ග උඩරට් වබරය
පහතරට් වබරය ආදී සාේප්රදායික සංගීත භාණ්ඩ උපවයෝගී කරගනී.
වදබස් වේක්ෂකයා ඉදිරියට් ගලා වගන එනුවේ ගීත ශශ්ලිය පදනේ කරවගන ය එනේ
නාට්යධර්ී නාට්යයන්හි විවශ්්ෂවයන්ෙ ගීත ප්රධාන ස්ථානයක් ගනී.

ඉහත ආකාරයට් නාට්ය ධර්ී සහ වලෝක වලෝකධර්ී ශශ්ලිවයන් පිළිබඳව සංගීතය සංසන්දනය
කිරීවේදී නාට්ය ධර්ී ශශ්ලිය සංගීතය ප්රධාන ස්ථානයක් ගනු ලබන අතර සංගීතය වැඩි වශ්වයන්
නාට්යධර්ී නාට්ය ධර්ී නාට්යයන්හි භාවිතා වේ.

නාට්යයට් සංගීතවයන් ැවෙන ප්රවයෝජන
•
•
•
•
•
•
•

වත්ොව වේක්ෂකයා ඉදිරියට් රැවගන යාෙට්
නාට්යවේ අවස්ථා තීව්ර කිරීෙට්
වේක්ෂකයා තුළ රස ජනනය සඳහා සංගීතය උපවයෝගී වේ
නාට්යවේ නිර්ොණාත්ෙක බව විවිධත්වය සහ විචිත්රත්වය ෙැවීෙට්
නාට්යෙය අවස්ථා අතර සේබන්ධතාවය රැක ගැනීෙට්
වේදිකාව තුල පවතින හිස් බව දුරලීෙට්
නාට්යයක වදබස් ෙගින් කියාපෑෙට් වනා හැකි වූ හැඟීේ සංගීතය හරහා ඉස්ෙතු කරලිය හැක

නාට්යයක සංගීතය නිර්මමාණය කිරීවේදී සංගීත අධයක්ෂක වරයා විසින් සැ කිලිමත් විය යුතු කරුණු
වමානවාද
•
•
•
•
•
•
•

නාට්ය වේ අවස්ථාවන් උද්දදීපනය කිරීෙ
සංගීතය උචිත බව .
නාට්යවේ නිර්ොණාත්ෙක ගුණය වැඩි කිරීෙ
අධයක්ෂකවරයාවේ අරථ කථනය සහ දෘෂ්ටිය
නාට්යවේ වත්ොව සහ ශශ්ලිය
වලෝකයා තුළ පූර්ණ නාට්ය රසයක් ෙැවීෙ
ප්රාසංගික බව ලබා දීෙ

පැවරුම
වේදිකා නාට්යකට් සංගීතය වයාදා ගැනීවෙන් බලාවපාවරාත්තු වන්වන් වොනවාද
නරඹන ලද නාට්යයක සංගීතය පිළිබඳ පිළිබඳව පිළිබඳව විචාරයක් සිදු කරන්න

සරසි පීරිස්- නාට්ය හා රංගකලාව- 11 වසර

