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නීන් තිරුචෙල්ලම් 18 ලන අනුස්මරණ චේනය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා න්ඩන් වි්ල විේයාචේ 

ච ෝල්ඩ්ස්මිත්හි මහාොර්ය එයාල් චලයිස්මන් 

“අධිකරණ වලේය නිර්මාණ ශිල්පය: පස්තීනය සහ එම චේචයන් පිටත අලකාය සහ 

ප්රෙණ්ඩත්ලය” (“Forensic Architecture: Space and Violence in Palestine and Beyond”) 

තේමාත ොට ගේ  නීන් තිරුතෙල්ලම් 18 ලන අනුව්මරණ තේනය, න්ඩන් වි්ල විේයාතේ 

තගෝල්ඩ්ව්මිේහි අල ාශීය වශ දෘ්ය වංව් ෘති පිළිබ මශාොර්ය එයාල් තලයිව්මන් විසින් 2017 ජලි 30 

ලන ඉරු දින ඳ.ල. 6.00 ට බන්ඩාරනාය  අනුව්මරණ ජාේේන්තර වම්මන්ේර්ණ ාාල (BMICH),  මිටු 

 ාමර අ (වමන්පිච්ෙ) හිදී ඳලේලනු ැතේ. තලයිව්මන් මශතාතේ තේනය, අධි රණ වලේයණ නිර්මාණ 

තාක්ණතේ පුතරෝගාමී ලැඩ  ටයුතු, ගැටුම් වහිත ව්ථාන ලන ඳව්තීනය, ඳකිව්තානය වශ අතනකුේ 

ව්ථාන ලට අදාල වම ාලීන අල ාමය විමර්නයන්හි තේඳානය වශ තවෞන්දර්යය 

විතේෙනාේම  ඇගයීමට ක් ලනු ඇත. 

මශාොර්ය තලයිව්මාන්  2005  ලර්තේ  න්ඩන් වි්ල විේයාතේ තගෝල්ඩ්ව්මිේහි අල ාශීය වශ දෘ්ය 

වංව් ෘති තදඳාර්තතම්න්තුතේ ඔහු විසින් පිහිටුලන ද  නිර්මාණ  ශිල්ඳ ඳර්තේණ ආයතනතේ 

අධ්ය ක් ලරයා ලන අතර 2014 සිට ප්රිඳන්ව්ටන් වි්ලවිේයාිිතේ තගෝලීය විේලතතකි.  ඔහු ඳව්තීනතේ 

තබයිට් වතශෝහි පිහිටා ඇති නිර්මාණ ශිල්ඳ වාමුහි  (Decolonizing Architecture Art Residency)  ා 

නිලාවතේ නිර්මාඳ  වාමාජි යාය.  ඔහු  වියානාහි  තවෞන්දර්ය  ා විේයාි්පීඨය, න්ඩන්හි  බාට්තට් 

(UCL), ෆ්රෑන්ක්ෆ්ර්ට්හි ව්ටැතඩල්ශුල් (Stadelschule) ඇතුළු ආයතන ගණනාල ම තේන ඳලේලා ඇති 



 

අතර ප්රංනතේ වමාජ විේයාති පිලිබ උවව් අධ්යාhඳන ඳාවතහි (School for Advanced Studies in the 

Social Sciences) භාහිර මශාොර්යලරතයකුද තේ. 

2006-2007 තේම්ව් ව්ටර්ලින්ේ අනුව්මරණ තේන ේයාගතේ බුම් රු ලන අතර 2010 ලර්තේ 

නිර්මාණ ශිල්ඳය වශා ලන ප්රින්ව් ක්තෝව් ේයාගතේ (Prince Claus Prize) ශවුල් ැබම් රුලකුද තේ. 

එතවේම අතනකුේ තේන අතර රව්ටි බන්ව්තටන්, තඳොල් ශව්ට්, තනල්වන් මැන්තඩා, මැන්වර් ආමලි 

වශ එඩ්ලඩ් තවඩ් තමතමෝරියල් යන තේන ඉදිරිඳේ කිරීමටද ඔහුට ආරාධනා  රන දී. ඔහු තොල පුරා 

විහිදුනු විවිධ රාේය තනොලන වංවිධාන වමඟ  ටයුතු  ර ඇති අතර බී’ට්තවතම් (B'Tselem) අධ්යක් 

මණ්ඩතේ වාමාජි යකුද විය. ඔහු ලර්තමානතේ න්ඩන්හි අේයතන  ා ආයතනතයහි, නිේතයෝක්හි 

බාඩ්හි මානල හිමි ම් ේයාඳෘතිතයහි වශ අතනකුේ ාව්ේරීය වශ වංව් ෘති  ආයතනයන්හි උඳතේ  

මණ්ඩතේ සිටී. ඔහු තෝ ේයාප්ත ආයතන ගණනාල ම තේන ඳැලැේවීම, භාර රු තව  ටයුතු 

කිරීම වශ වම්මන්ේරණ වංවිධානය කිරීම සිදු ර ඇත. 

මශාොර්ය තලයිව්මාන් අධි රණ වලේයි විේයා  ක්තේේරතතේ ප්රීධාන ශඬක් ලතයන්  ප්රS ට ලන අතර  

Hollow Lands: Israel's Architecture of Occupation (2007) වශ Forensic Architecture: Violence at 

the Threshold of Detectability (2017) ඇතුේ ේරන්ථ ගණනාලක් ප්ර ායට ඳේ  රන දී. 

අනුව්මරණ තේනය වෑම අවුරුේද ම නීන් තිරුතෙල්ලම්  භාරය විසින් වංවිධානය  රනු බන අතර  

එය වාමය තගොඩනැගීම,  වමාජ  වාධාරණේලය වශ  ප්ර තිවංධානය ප්රණලර්ධනය වශා ලන ජනතා 

උේවාශයට වශතයෝගය  දක්ලන්නාව  ව්ලතේශීය ඳරාර්ථ ාමී වංවිධානයකි. ලාර්ෂි  තේනය ආොර්ය 

තිරුතෙල්ලම්තේ ජලි 29 ලන දිනට තයදී ඇති මරණ වංලේවරය  වංතක්තලේ  රනුබන අතර විේලතුන්, 

තල්ඛ යන්, ප්රිතිඳේති වම්ඳාද යින් වශ  ක්රිරයාධරයන් තලත, අතප්  ාතේ  විතේෙනාේම  වං ල්ඳ 

පිලිබ ගැඹුරින් සිතා බැලීමට වශ  එහි  නිරත වීමට ආරාධනා  රමින් , ඔහුතේ  ජීවිතය වශ  ාර්යයන් 

වමරනු ැතේ. 

ආොර්ය තිරුතෙල්ලම් විේලතතකු, තේඳාඥතයකු , ක්රිිියාධරයකු වශ වාමය තගොඩනගන්තනකු වු අතර,  

ගැඹුරු තව තබදුනු වමාජය  තු ප්රාතිඥේලය, ආයතන  තගොඩනැගීම වශ තේඳානය ශරශා වබදතා  

තගොඩනගමින් තඳොදු ඳදනමක් බාතඳොතරොේතු විය.  ඔහුතේ සිතුවිලි  වශ ක්රිනයාලන් මානලවිේයායල පිලිබ 

පුේග දර්නතයන්, වාමතයන්  වශ  අවිහිංවාතලන් වප්රාලණි  විය.  ්රී  ාංකි  වමාජතේ ගැඹුරින් 

මුල්බැවගේ ගැටළු විවඳීම වශා  ඳරිලර්තනය  වශ ප්රිතිවංව් රණයට දැඩිල  ැඳවුණු  ඔහු වංලාදය වශ  

මනා වා ච්ඡාල ශරශා වමාජ විඳර්යාවය ට මුලි ේලය ගැනීමට ඔහු බාතඳොතරොේතු විය. 

ඳැමිණීම වශා ජනතාලට උණුසුම් අයුරින් ආරාධනා  රනු ැතේ. 

 

 

  


