7 ශ්රේණිය -නාට්ය හා රංග කලාව

ශ්ේශ භූෂණ නිර්මාණය
වේෂ භූෂණ නිර්මාණය නැතව ාත් රංග වස්ත්රාභරණ නිර්මාණය යනු
යම්කිසි නාට්යයක නළු නිළියන් විසින් විවිධ චරිත නිරූපණය ස්ත්ඳ ා
වයාදා ගන්නා ඇඳුම්ක ස්ත් පළඳින ආභරණ වවයි. මූලික වශවයන්ම චරිත
ඳුනා ගැනීමට් වේෂ භූෂණ උපකාරී වේ. වේෂ භූෂණ නිර්මාණවේදී
ස්ත්ැළිලිමත් විය යුතු කරුණු ිහිපයි,
• නාට්ය අයත් කාලය, වේශය, යුගයට් ගැළවපන වලස්ත් වේෂ භූෂණ
නිර්මාණය කළ යුතුය.
• නාට්ය වපවළහි දැක්වවන චරිතයට්, ඇඳුම්ක පැළඳුම්ක වඩාත්ම උචිත විය
යුතුය.
• රංගනවේදී එම වස්ත්රවලින් ා ආභරණවලින් නළුවාට් අප සුවක් ඇති
වනාවිය යුතුය.
• නළුවාට් ව ෝ නිළියට් අප සුවින් වතාරව ඇඳ ගැනීමට් ා පැළඳීමට්
ැියාව තිබිය යුතුය.
• ැිතාක් ස්ත්රල ස්ත්ැ ැල්ලු විය යුතුය.
තැල්ල
අවශය ද්රවය
•
•
•
•
•
•
•

කාඩවබෝඩ
විවිධ ප්රමාණවල වබාත්තම්ක ව ෝ කාඩවබෝඩ රවුම්ක
ලී කුඩු ව ෝ වැලි
වකෝඩ නූල්ල
වරදි
binder gum
banner paint

කාඩවබෝඩ වලින් ප ත දැක්වවන ආකාරවේ ැඩතල කපා වගන ඒවාවේ ගම්ක
ගා වරදි ස්ත්ම්කූර්ණවයන්ම අලවන්න.

එම ැඩයන් මත අවශය පරිදි වකෝඩ නූල්ල වලින් ැඩ කරගන්න. පැළඳීම ස්ත්ඳ ා
වකෝඩ නූල්ල වදකක් රඳවා ගන්න.විවිධ ප්රමාණවේ වබාත්තම්ක ව ෝ කාඩවබෝඩ
රවුම්ක වලින් අවශය පරිදි ස්ත්කස්ත්ා ගන්න.වියැළුණු පසුව මුළු ැඩ තලය පුරාම ගම්ක
ා සිහින් ලී කුඩු ව ෝ වැලි අතුරා,වියලා ගන්න, නිසිපරිදි වර්ණ ආවල්ලප
කරන්න.gold dust ා banner paint වලින් වර්ණ කර ගත ැිය.
ඉන හැඩය
අවශය ද්රවය
• කාඩවබෝඩ
• වකෝඩ නූල්ල
• විවිධ ප්රමාණ වල වබාත්තම්ක ව ෝ කාඩවබෝඩ රවුම්ක
• වස්ත්ායාගත ැිනම්ක ළදරු ිරිපිටි පැකට් වල ඇති පිටි ැඳි කපා ස්ත්කස්ත්
කරගත් කුඩා පියන් වැනි වකාට්ස්ත් ව ෝ වබෝතල්ල මූඩි ද ගත ැිය
• රතු වපාප්ලලින් වරදි
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සාදන ක්රමය
රතුපාට් වපාප්ලලින් වරදි වලින් වකාටු ැඩයන් ස්ත්ම්කූර්ණවයන්ම
අලවන්න.වකෝඩ නූල්ල වලින් එම ැඩ තුළ වම්ක ආකාරවේ ස්ත්ැරසීම්ක කරන්න.

මැදට් වබාත්තම්ක ගලවා ගත ැක.ඉනට් බැඳීමට් ද ැිවන පරිදි දිගට් නූල්ල
වදකක් වගන ඒ මත ඉ ත කාඩවබෝඩ ැඩ කපා ගන්න.ඉදිරිපසින් එල්ලලා
වැවට්න වලස්ත්ට් කුඩා පියන් නූල්ලවල එලවිය ැිය.එම නූල්ල ස්ත් පියන්ද
කාඩවබෝඩ ැඩද යන සියල්ලවලහිම ගම්ක ගා සිහින් වැලි ව ෝ ලී කුඩු දමා වියළා
ගන්න.පසුව අවශය පරිදි වර්ණ ගන්වා ගන්න.
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වළලු සහ කරාඹු

වළලු සඳහා අවශය ද්රවය
•
•
•
•
•
•
•

කාඩවබෝඩ
වකෝඩ නූල්ල
ගම්ක
පබළු ඇට් ව ෝ වබාත්තම්ක නැතව ාත් කාඩවබෝඩ වලින් කපාගත් රවුම්ක
gold dust
වර්ණ (paint)
වරදි

සාදන ක්රමය
අතකට් පැළඳීමට් අවශය පරිදි කපා ගන්නා කාඩවබෝඩ පටියට් වරදි අලවා ඒ මත
වකෝඩ නූල්ල වලින් වමෝස්ත්තරයක් ව ෝ පබළු, වබාත්තම්ක, කාඩවබෝඩ රවුම්ක වලින්
අලංකාර වකාට් ඒ මත ගම්ක ගා ගන්න. මීළඟට් ලී කුඩු ව ෝ සිහින් වැලි අතුරා
වියළුණු පසු වර්ණ කරගන්න.
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කරාඹු සඳහා අවශය ද්රවය
• ළදරු ිරිපිටි පැකට් වල ඇති ැදි වල කුඩා පියන් ව ෝ වබෝතල්ල මූඩී
• කම්කබි
• පබළු ව ෝ ිරිඳි ඇට් වැනි ඇට් වර්ගයක්

සාදන ක්රමය
කුඩා පියන් ව ෝ වබෝතල්ල මූඩි ගම්ක ආවල්ලපවකාට් ලී කුඩු ව ෝ වැලි අතුරා
වේුණු පසුව,වර්ණ ආවල්ලප වකාට් ඇල්ලලීමට් ැි වන පරිදි කම්කබි වයාදා
ස්ත්ාදා ගන්නා නූලක පබළු ව ෝ ිරිදි ඇට් දමා අවස්ත්ානවේ වබෝතල්ල මූඩි ව ෝ
ිරිපිටි ැඳි පියන අමුණන්න.
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