
                                                                                                                                                                                        

 

Aitheasc don Chomhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht - 28/2/18 

Na hEalaíona agus an Ghaeilge 

 

Is dlúthchuid den teanga iad na healaíona agus is mór an tionchar atá acu ar chothabháil na Gaeilge, ar 

stádas agus íomhá teanga, ar chothú agus ar bhuanú pobail teanga, ar dhearcadh daoine i leith na Gaeilge 

agus ar sheachadadh agus ar shealbhú teanga.   

 

Cúlra 

Is é Údarás na Gaeltachta an ghníomhaireacht forbartha réigiúnach atá maoinithe ag an Rialtas chun 

forbairt theangeolaíoch, chultúrtha, shóisialta, fhisiciúil agus gheilleagrach na Gaeltachta a chur chun cinn. 

Is é caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo agus mar phríomhtheanga phobail na Gaeltachta, 

le cois í a thabhairt mar oidhreacht don chéad ghlúin eile, an bunchuspóir atá le polasaithe Údarás na 

Gaeltachta. Leagann Acht na Gaeltachta, 2012, amach ról ar leith don Údarás i bhfeidhmiú na Straitéise 20 

Bliain don Ghaeilge sa Ghaeltacht 2010–2030 agus dearbhaíonn sé ról an Údaráis i bhforbairt gheilleagrach 

na Gaeltachta. 

 

In 1997 bhunaigh Údarás na Gaeltachta an fho-chuideachta Ealaín na Gaeltachta Teo. leis na healaíona 

dúchasacha agus comhaimseartha sa Ghaeltacht a fhorbairt agus a chur chun cinn chomh maith le 

deiseanna forbartha agus fostaíochta san earnáil a mhéadú. Is comhpháirtíocht é Ealaín na Gaeltachta Teo. 

idir an tÚdarás agus an Chomhairle Ealaíon agus déanann an dá eagraíocht an comhlacht a chomh-

mhaoiniú. Ag an am bhí imní ar an dá eagraíocht faoi leibhéal íseal forbartha na n-ealaíon sa Ghaeltacht. 

Fostaíodh triúr Áisitheoirí Ealaíon le cuidiú le forbairt na n-ealaíon ag leibhéal réigiúnach ar fud na 

Gaeltachta. Tá infheistíocht shuntasach déanta ag an dá eagraíocht i réimse na n-ealaíon ó shin i leith, agus 

téann an comhoibriú agus an phleanáil straitéiseach atá idir an dá eagraíocht i gcion go dearfach ar 

cháilíocht agus ar dheiseanna forbartha i gcúrsaí ealaíon sa Ghaeltacht.  

 

Ealaín na Gaeltachta Teo 

Cuireann an Chomhairle Ealaíon agus Údarás na Gaeltachta comh-mhaoiniú ar fáil ar bhonn bliantúil do 

chlár forbartha Ealaín na Gaeltachta Teo. In 2017 rinne an dá eagraíocht sin buiséad iomlán de €684,684 a 

sholáthar don chomhlacht.  

 



Tá sé mar sprioc ag an chomhlacht: 

- tacaíocht a chur ar fáil do na healaíona sa Ghaeltacht trí chomhpháirtíochtaí leis an Chomhairle Ealaíon 

agus le gníomhaireachtaí cuí eile; 

- tacú le healaíontóirí agus le heagrais ealaíon a gcumas cruthaitheach a bhaint amach agus cur lena 

gcumas chun fostaíocht agus slí bheatha a chruthú san earnáil; 

- tacú le healaíontóirí spáis oibre/taispeántais agus áiseanna cuí a aimsiú dá gcuid saothar le 

hathnuachan agus forbairt a dhéanamh; 

- tacú le forbairt cumais agus oiliúna sna healaíona trí scéimeanna éagsúla agus cláir oiliúna a sholáthar; 

- forbairt a dhéanamh ar phróifíl agus ar chultúr na n-ealaíon sa Ghaeltacht agus go náisúnta.  

 

Díríonn Ealaín na Gaeltachta Teo. ar na spriocanna seo a bhaint amach trí chlár forbartha a bhainistiú agus 

a fheidhmiú. Cuirtear cláir thacaíochta agus scéimeanna ar fáil mar a leanas:  

 Scéim na bPríomhréimsí Forbartha – scéim a chuireann tacaíocht ar fáil do thograí straitéiseacha agus 

atá dírithe ar ghnéithe a chuireann le hinfreastruchtúr na n-ealaíon ar bhunús fadtéarmach. Déantar 

maoiniú ar thograí ar nós Fíbín Teo; Áras Éanna ar Inis Oírr; Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh i 

mBaile Bhuirne; An Gailearaí i nGaoth Dobhair; Áras Inis Gluaire i mBéal an Mhuirthead; agus Aisling 

Gheal i mBaile Bhuirne. Ceadaíodh tacaíocht do 12 thogra faoin scéim seo in 2017 le buiséad iomlán de 

€265,000. 

 

 Scéim na bhFéilte – scéim faoina dtugtar tacaíocht do choistí/eagrais ar mian leo féilte ealaíon a 

fhorbairt. Cuireadh tacaíocht ar fáil do 20 féile ealaíon Gaeltachta in 2017 le buiséad iomlán €70,000.  

 

 Scéim Sparánachta d’Ealaíontóirí – scéim a thacaíonn le healaíontóirí aonair iarratas a dhéanamh ar 

mhaoiniú a chuirfeadh ar a gcumas forbairt a dhéanamh ar a gceird. Cuireadh tacaíocht ar fáil do 22 

ealaíontóir in 2017, as buiséad iomlán de €51,500. 

 

 Scéim Síol – scéim dírithe ar thacaíocht a sholáthar d’ealaíontóirí aonair nó grúpaí ar suim leo 

miontionscadal nó togra tosaíochta ealaíon a fhorbairt. Cuireadh tacaíocht ar fáil do 80 iarratasóir in 

2017 le buiséad iomlán €33,745. 

 

Anuas ar na gnáthscéimeanna tacaíochta a sholáthraíonn Ealaín na Gaeltachta Teo déantar tograí 

straitéiseacha ealaíona faoi leith a fhorbairt agus a fheidhmiú i gcomhpháirtíocht le heagrais agus le 

gníomhaireachtaí réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta ag brath ar scéimeanna maoinithe atá ar fáil, 

roinnt samplaí mar a leanas: 

 



 

Cúinne an Ghiorria 

Comhpháirtíocht le Comhairle Contae Dhún na nGall, Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus an Lárionad 

Léiriúcháin agus Drámaíochta, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh faoin Scéim um Chuireadh chun Comhoibrithe 

de chuid na Comhairle Ealaíon don togra forbartha drámaíochta Gaeilge Cúinne an Ghiorria. Tá sé mar aidhm 

ag an togra borradh a chur faoi dhrámaíocht Ghaeilge; inniúlachtaí agus caighdeán léirithe na gcompántas 

drámaíochta Gaeilge agus Gaeltachta a fhorbairt; agus freastal ar shainriachtanais na dtaibhealaíontóirí 

gairmiúla atá ag saothrú as Gaeilge trí mheantóireacht agus cumasú.  

 

Éire Ildánach  

Aisling?: An Ród Romhainn: Mórléiriú ealaíon, amharclannaíochta agus ceoil a choimisiúnaigh Ealaín na 

Gaeltachta Teo. le tacaíocht ón chiste An Teanga Bheo in 2016 agus atá anois curtha in oiriúint do léiriú 

stáitse le tacaíocht ón chlár Éire Ildánach in 2017. Faoi stiúir Dharach Mhic Con Iomaire, tá camchuairt 

náisiúnta á heagrú don seó in 2018 a bheidh mar pháirt de cheiliúradh Bhliain na Gaeilge le tacaíocht ó 

Fhoras na Gaeilge.  

 

Amharclann na Mainistreach 

Comhpháirtíocht le hAmharclann na Mainistreach do chamchuairt chuig scoileanna náisiúnta Gaeltachta le 

leagan Gaeilge den drama Mise Micheál, bunaithe ar an dráma Dancing at Lughnasa le Brian Friel.  

 

Gréasán na gComharsan Ceilteach 

Tá obair leanúnach ar siúl le naisc a chruthú le réigiúin mhionteangacha ar fud na hEorpa. Mar pháirt den 

obair sin thacaigh Ealaín na Gaeltachta le malartú ealaíontóirí idir Éire agus an Bhreatain Bheag in 2017. Tá 

Ealaín (na Gaeltachta) Teo. i mbun pleanála i gcomhpháirtíocht Gaillimh 2020 ar thogra bunaithe ar chúrsaí 

teanga a bheidh mar pháirt lárnach den chlár do Chathair Chultúir na hEorpa 2020. 

 

An Centre Culturel Irlandais 

Comhpháirtíocht nua leis an Centre Culturel Irlandais i bPáras dírithe ar thréimhse chónaitheach a chur ar 

fáil d’ealaíontóir Gaeltachta atá ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge in 2018/2019.  

 

Oíche Chultúir  

Comhpháirtíocht leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta dírithe ar thacaíocht a chur ar fáil 

d’ealaíontóirí sa Ghaeltacht le himeachtaí a eagrú le linn Oíche Chultúir a bhíonn ar siúl go bliantúil. 

 

 



Tionchar na hinfheistíochta agus obair Ealaín na Gaeltachta Teo 

Agus é fiche bliain ar an fhód anois, tá tionchar obair Ealaín na Gaeltachta le feiceáil ar an réimse ealaíon sa 

Ghaeltacht. Agus cé gur tháinig ísliú ar bhuiséad an chomhlachta le linn na géarchéime eacnamaíochta, tá 

bonneagar láidir forbartha ó 1997 ar aghaidh. De réir na dtuairiscí neamhspleácha a rinneadh d’Ealaín (na 

Gaeltachta) Teo., thar na blianta tá sé soiléir gur tháinig athrú suntasach ar chúrsaí ealaíon sa Ghaeltacht ó 

cuireadh tús leis an chomhpháirtíocht idir Údarás na Gaeltachta agus an Chomhairle Ealaíon.  

 

 Tá 11 de na 17 eagras proifisiúnta atá ag plé leis na healaíona go lánaimseartha sa Ghaeltacht, 

bunaithe le linn thréimhse reatha Ealaín na Gaeltachta Teo.  

 Tháinig méadú suntasach ar líon na n-ealaíontóirí agus na n-eagras ealaíon atá in ann cláir agus 

imeachtaí ealaíon a chur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge. 

 Tá forbairt déanta ar an bhonneagar agus ar na háiseanna ealaíon atá ar fud na Gaeltachta agus 

cumasú déanta ar na healaíontóirí le tacú lena slí bheatha. 

 Tá ceangal agus comhpháirtíocht cothaithe idir eagrais ealaíon Ghaeltachta agus eagrais náisiúnta agus 

idirnáisiúnta a bhfuil forbairt na n-ealaíon mar dhualgas orthu. 

 Tá ardú ar an mhéid infheistíochta atá déanta sna healaíona sa Ghaeltacht 

 c.200 duine fostaithe i réimse na n-ealaíon sa Ghaeltacht le tacaíocht ón Údarás 

 

 

Na hEalaíona agus an Ghaeilge 

Is dlúthchuid den teanga iad na healaíona agus is mór an tionchar atá acu ar chothabháil na Gaeilge. 

Aithníonn polasaí an Rialtais, An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010–2030, na healaíona Gaeilge mar 

ghné lárnach a chuirfidh le seachadadh agus sealbhú teanga chuig an chéad ghlúin eile.   

 

Tá ról thar a bheith tábhachtach ag na healaíona aithrise/dúchasacha mar shampla i seachadadh teanga. Is 

éard atá i gceist leis na healaíona aithrise/dúchasacha ná na healaíona béil agus teangabhunaithe go léir: 

an amhránaíocht, an drámaíocht, an scéalaíocht, an litríocht, agallamh beirte agus araile. Tá tionchar ag 

cleachtas na n-ealaíon sin ar chumas, ar chleachtas agus ar úsáid teanga. Tá sé tábhachtach pobail a 

mhealladh chuig na healaíona aithrise ionas go dtabharfaí deis dóibh máistreacht a fháil ar an teanga. 

Anuas air seo tá deis ann trí ealaíontóirí eile ar nós fís-ealaíontóirí agus rinceoirí, atá ag gníomhú trí mheán 

na Gaeilge, tacú le seachadadh teanga. Tá samplaí ar fud na Gaeltachta de thréimhsí cónaitheacha le 

rinceoirí traidisiúnta agus comhaimseartha, ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge, ag tabhairt deis do dhaoine 

óga an Ghaeilge a chleachtadh i suímh lasmuigh den tseomra ranga fhoirmeálta. 



 Cuireann na healaíona sa Ghaeltacht cultúr beo na Gaeltachta in iúl – rudaí a chuireann le forbairt na 

teanga.  

 Is droichead go saol na Gaeilge iad na healaíona, is doras isteach don teanga don ghnáthdhuine iad.   

 Is fianaise den mhéid atá ráite thuas iad na ‘tearmainn teanga’ atá chruthaithe sna hionaid ealaíon ar 

fud na Gaeltachta. Chomh maith leis sin, tá compántas drámaíochta ar nós Fíbín agus Annóg ag athrú 

dearcadh daoine óga i leith na Gaeilge. 

 Bíonn ar phobal na Gaeilge cosaint a dhéanamh ar an teanga i gcónaí ach cuireann na healaíona an 

Ghaeilge chun cinn ar bhealach samhlaíoch, neamhbhagartha. 

 Go traidisiúnta, samhlaítear an Ghaeilge leis an tseansaol agus le rudaí seanfhaiseanta. Go minic bíonn 

na healaíona i dtiúin leis an tsaol chomhaimseartha agus cothaíonn siad íomhá nuálach, nua-

aimseartha. 

 

Plean Straitéise d’fhorbairt na n-ealaíon sa Ghaeltacht 2018–2020 

Tá Plean Straitéise d’fhorbairt na n-ealaíon sa Ghaeltacht 2018–2020 á dhréachtú faoi láthair. Díríonn an 

Straitéis ar an bhonneagar atá ann faoi láthair a láidriú lena chinntiú go mbeidh an bonneagar seo mar 

chnámh droma d’fhorbairt straitéiseach na hearnála go fadtéarmach agus táthar ag súil go leanfar leis an 

mhúnla comhpháirtíochta a bhí ag feidhmiú ó bunaíodh an comhlacht.  

 

Moltaí 

Is féidir tacú leis na healaíona Gaeilge agus Gaeltachta trí fhéidearthachtaí mar a leanas: 

- breis tograí comhpháirtíochta agus deiseanna comhoibrithe a chruthú do na healaíona Gaeilge agus 

Gaeltachta a fhorbairt agus a chur chun cinn ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta; 

- ardán lárnach bolscaireachta agus poiblíochta a chruthú le próifíl na n-ealaíon Gaeilge agus Gaeltachta 

a ardú; 

- cinntiú go bhfuil soláthar maoinithe reatha ar fáil do thograí straitéiseacha ealaíon ar fud na 

Gaeltachta chun gur féidir leo feidhmiú ar bhunús inmharthanach sa todhchaí agus chun gur féidir leo 

tacú le forbairt cumais agus oiliúna sna healaíona, le díriú ar an óige go háirithe; 

- breis tacaíochta a sholáthar do réimsí a dhíríonn ar na healaíona béil agus liteartha ar nós na 

hamhránaíochta, an drámaíocht, an scéalaíocht, an litríocht, agallamh beirte agus araile. 

 

 

 

 

 



 

Eolas Breise 

Stiúrthóirí an Chomhlachta:  

 

Tá cúigear stiúrthóirí ar an chomhlacht faoi láthair – Siubhán Nic Grianna ó Údarás na Gaeltachta atá ag 

feidhmiú mar Chathaoirleach, Mícheál Mac Giolla Easbuig ón Údarás atá ag feidhmiú mar Rúnaí, Micheál Ó 

Fearraigh, Údarás na Gaeltachta, Eithne Verling, Stiúrthóir Mhúsaem Chathair na Gaillimhe, agus Cathal 

Goan, iar-stiúrthóir le RTÉ.  

 

Foireann Oibre Ealaín na Gaeltachta Teo.:  

Tá Rachel Holstead fostaithe mar Áisitheoir Ealaíon i réigiún na Mumhan, Muireann Ní Dhroighneáin ag 

feidhmiú mar Áisitheoir Ealaíon i réigiún Chonnacht agus na Mí, agus Micheál Mac Aoidh ag feidhmiú mar 

Áisitheoir Ealaíon i nDún na nGall. Tá raon leathan de cháilíochtaí tríú leibhéal ábhartha acu triúr i réimsí a 

bhaineann le macasamhail na healaíona, teangacha, na meáin chumarsáide, forbairt pobail, riarachán agus 

bainistiú tograí cultúrtha agus ealaíon.  

 


