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Comhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht 

Fianaise ó Fhoras na Gaeilge – 9 Bealtaine 2018 

Na hEalaíona agus an Ghaeilge 

 

Aithníonn an pobal i gcoitinne an tábhacht a bhaineann leis na healaíona i sochaí, i 

bpobal nó i dtír ar bith. Tá seo amhlaidh go háirithe maidir le hÉirinn. Bíonn an 

litríocht, an ceol, na físealaíona, an drámaíocht, an damhsa, amhránaíocht agus 

scannáin mar chuid de shaol an uile dhuine againn. Cothaíonn siad ár n-intinn, ár 

gcroí, ár n-anam ó dhubh go dubh ar ár bhfóin chliste, ar an raidió, ar an scáileán 

teilifíse, sna pictiúrlanna, sna hamharclanna, sna tithe tabhairne agus inár n-ionaid 

choirme. Táimid á n-aithint níos mó agus níos mó mar dhlúthchuid den gheilleagar, 

go bhfuil tábhacht leis na healaíona dár meabhairshláinte, dár sláinte coirp, agus tá 

siad á n-úsáid inár scoileanna le cuidiú le páistí a bhfuil deacrachtaí iompair acu. 

Bheadh ár saol, ár sláinte, ár n-oideachas ár ngeilleagar níos méasa as go mór gan 

iad.  

Tá an tábhacht chéanna sin uilig ag na healaíona trí Ghaeilge, do shochaí na Gaeilge, 

do na pobail éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge á húsáid nó á forbairt, agus do 

mhórphobal na hÉireann.   

Gan na healaíona trí Ghaeilge beidh saol, sláinte, oideachas agus geilleagar na 

gceantar ina mbíonn an Ghaeilge á húsáid mar theanga phobail níos measa – gan 

gníomhaíocht bhríomhar sna healaíona sna pobail Ghaeilge, sa Ghaeltacht nó 

lasmuigh di, beidh sé níos deacra ag na pobail sin maireachtáil mar phobail.  

Gan na healaíona trí Ghaeilge a bheith á gcur chun cinn go bríomhar, ní thiocfaidh 

pobail nua Ghaeilge chun cinn, agus cuirfidh sin go mór le meath na bpobal Gaeilge 

atá againn.  
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Agus gan na healaíona trí Ghaeilge beidh ról na Gaeilge mar chuid de shainiúlacht 

mhórphobal na tíre ag dul i laghad de réir a chéile.  

Agus muid ag plé cheist na Gaeilge agus na n-ealaíon, tá sé tábhachtach idirdhealú a 

dhéanamh idir 3 rud éagsúla:  

(i) na healaíona dúchasacha (ceol, amhránaíocht agus damhsa traidisiúnta 

mar shampla);  

(ii) na healaíona scríofa agus labhartha trí Ghaeilge (drámaíocht, litríocht, 

filíocht agus ábhar scríofa agus labhartha trí Ghaeilge) i gcomhthéacs úsáid 

na Gaeilge, agus  

(iii) na healaíona ginearálta de gach cineál (ceol de gach cineál, damhsa de 

gach cineál, litríocht de gach cineál agus na físealaíona de gach cineál, i 

bpobal ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga phobail (pobal Gaeltachta nó 

pobal atá ag teacht chun cinn mar phobal Gaeilge (Cluain Dolcáin cuir i 

gcás nó Baile Locha Riach i nGaillimh). 

An Ghaeilge agus na hEalaíona 

Dar le Foras na Gaeilge go n-imríonn na healaíona ról riachtanach sa tsochaí trí 

chuidiú leis an phobal (pobal ar bith) iad féin a chur in iúl, a bhféiniúlacht a léiriú agus 

a shainiú. Cuireann mórán daoine sa tsochaí síos orthu féin, go háirithe daoine óga, i 

dtéarmaí an cheoil, na litríochta a thaitníonn leo; i dtéarmaí an chineáil drámaíochta 

nó scannán is maith leo, agus mar sin de.  

Tá sé ríthábhachtach gur gcuirtear ar a gcumas do na pobail Ghaeilge ar fud na tíre, 

sa Ghaeltacht agus lasmuigh di, a bhféiniúlacht a chur in iúl i dtéarmaí na n-ealaíon i 

gcoitinne – ní hamháin i dtéarmaí na n-ealaíon dúchasach, tábhachtach agus uile mar 

atá na healaíona dúchasacha i gcomhthéacs na bpobal Gaeilge, ach thar réimse 

iomlán na n-ealaíon, ní hamháin sa Ghaeltacht, ach sna pobail eile a bhfuil an 

Ghaeilge á forbairt iontu mar theanga phobail.  

Dar le Foras na Gaeilge:  
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(i) tá tábhacht leis na healaíona trí Ghaeilge mar dheis ag pobal na Gaeilge 

sna ceantair sin a bhfuil an Ghaeilge á forbairt agus á caomhnú iontu mar 

theanga phobail, sóisialú trí Ghaeilge ar ócáidí ealaíon, agus le deis a 

thabhairt dóibh gréasáin shóisialta a fhorbairt tríd na healaíona.  

(ii) Tá tábhacht leis na healaíona trí Ghaeilge fosta mar ghléas, mar uirlis, le go 

mbeidh daoine sna pobail sin in ann iad féin a chur in iúl dá bpobail agus 

do saol mhór.  

 

Go hachomair, caithfidh réimse iomlán na n-ealaíon trí Ghaeilge a bheith ar fáil ag 

pobail na Gaeilge ina bpobail féin, agus caithfidh ealaíona trí Ghaeilge a bheith á 

bhforbairt sna pobail nua Ghaeilge atá ag teacht chun cinn sa tír. Is dlúthchuid iad na 

healaíona den phróiseas pleanála teanga sna ceantair sin.  

Bíonn an dá bhéim seo ag Foras na Gaeilge agus muid ag tacú leis na healaíona: 

(i) forbairt na n-ealaíon go ginearálta sna ceantair ina bhfuil an Ghaeilge mar 

theanga phobail, mar dheis ag pobal na Gaeilge sna ceantair sin sóisialú trí 

Ghaeilge, agus le deis a thabhairt dóibh gréasáin shóisialta a fhorbairt tríd 

na healaíona, agus  

(ii) forbairt na n-ealaíon mar chuid de shaol na bpobal sin – le go mbeidh deis 

ag daoine a gcuid buanna sna healaíona a fhorbairt agus a chleachtadh, 

agus sin a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. 

Na hEalaíona Gaeilge agus Mórphobal na hÉireann 

Tá an-tábhacht leis an tríú gné den Ghaeilge agus na healaíona in Éirínn, mar atá na 

healaíona trí Ghaeilge a chur i láthair mhórphobal na hÉireann. Go minic is leis na 

healaíona dúchasacha agus leis an Ghaeilge a chuirtear sainfhéiniúlacht na hÉireann 

in iúl – filíocht na bhfilí Gaeilge (Nuala Ní Dhomhnaill, Cathal Ó Searcaigh), Fleá Cheoil 

na hÉireann; Seosamh Ó hÉanaigh nó Sibéal Ní Chasaide, damhsa agus amhránaíocht 

ar an sean-nós.  
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Nuair a dhéantar iarracht a chur in iúl don domhan cad é atá sainiúil faoi Éirinn, cad é 

a thugann ár sainiúlacht dúinn i measc thíortha an domhain, is minic a tharraingítear 

ar an Ghaeilge agus ar an Ghaeilge sna healaíona.  

Mar thír is mithid dúinn a aithint go bhfuil tábhacht ar leith leis an Ghaeilge agus 

muid ag cur shainiúlacht na hÉireann in iúl tríd na healaíona. 

Ról Fhoras na Gaeilge 

Is go príomha trí mhaoiniú a chur ar fáil do dheontaithe agus trí chomhairle a chur ar 

an dá chomhairle ealaíon a chuireann Foras na Gaeilge na healaíona Gaeilge, cultúr 

agus saíocht na Gaeilge chun cinn sa tír.  

Cuimsíonn obair Fhoras na Gaeilge i réimse na n-ealaíon scéimeanna deontais le 

haghaidh féilte, agus imeachtaí eile dírithe ar an healaíona trí Ghaeilge, Scéim na 

bhFéilte, Scéim na gComplachtaí Drámaíochta, Scéim na dTionscadal Litríochta, agus 

roinnt scéimeanna a dhírítear ar fhoilsiú leabhar agus ar scríbhneoireacht i nGaeilge.  

Scéim na gComplachtaí Drámaíochta 

Tá Scéim na gComplachtaí Drámaíochta dírithe ar ghrúpaí drámaíochta amaitéaracha 

agus proifisiúnta, grúpaí nua-bhunaithe san áireamh, atá ag iarraidh drámaí Gaeilge 

nó drámaí dátheangacha a léiriú. Tríd an scéim seo bímid ag iarraidh tacú le 

complachtaí drámaíochta Gaeilge a chuireann drámaíocht trí Ghaeilge i láthair do 

phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais.  

Lena chois sin, díríonn an scéim ar fhorbairt pobail freastail agus féachána le 

haghaidh imeachtaí drámaíochta.Tá sé tábhachtach a aithint, ach oiread le 

drámaíocht sa Bhéarla, is gá pobail féachana don drámaíocht a chothú agus a 

fhorbairt.  

Scéim na bhFéilte 

Díríonn Scéim na bhFéilte ar fhéilte a bhfuil mar aidhm acu na healaíona Gaeilge, na 

healaíona dúchasacha agus oidhreacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí 

mheán na Gaeilge nó go dátheangach, mar chuid den fhéile. Arís eile tríd an scéim 
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bímid ag iarraidh ardán a chur ar fáil do na healaíona Gaeilge do phobal na Gaeilge, 

don mhórphobal agus d’earnáil na n-ealaíon. Bíonn tábhacht leis na féilte seo ní 

hamháin do chainteoirí Gaeilge sa phobal, ach bíonn tábhacht leo fosta do dhaoine a 

bhíonn ag dul do na healaíona trí Ghaeilge, le hardán a chur ar fáil dóibh lena n-

ealaíon a chur i láthair.  

Scéimeanna Eile  

Cuireann Foras na Gaeilge cúnamh eile ar fáil do ghnéithe eile de na healaíona trí 

scéimeanna Chlár na Leabhar Gaeilge a thugann tacaíocht d’fhoilsitheoirí, do 

scríbhneoirí agus do ghrúpaí atá ag iarraidh scríbhneoireacht na Gaeilge a chur i 

láthair an phobail – Imram (an fhéile mhór dírithe ar litríocht na Gaeilge anseo i 

mBÁC), agus imeachtaí eile litríochta. 

Ciorruithe Buiséid 

Is mithid cúpla focal a rá sa chomhthéacs seo faoi na ciorruithe ar bhuiséad Fhoras na 

Gaeilge  - in 2017 & 2016 fuair Foras na Gaeilge €16.4m mar bhuiséad leis an 

Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann thuaidh agus theas, le riar ar 

riachtanais uile na teanga.  

Le dearcadh siar ar an stair go gasta, cúpla bliain i ndiaidh bhunú Fhoras na Gaeilge in 

1999 bhí buiséad Fhoras na Gaeilge inchurtha le buiséad na Comhairle Ealaíon, fíric a 

thug aitheantas do mhéid agus d’ilchineálacht na hoibre a bhí faoi chúram Fhoras na 

Gaeilge, mar fhoras nua trasteorann – ag an am sin (2002) bhí buiséad de €19.7m ag 

Foras na Gaeilge, i gcomparáid le €34m ag an Chomhairle Ealaíon.  

Sa lá atá inniu ann, faigheann Foras na Gaeilge c€17m sa bhliain le riar ar riachtanais 

iomlána na tíre i ngach réimse den teanga – titim de €2.7m, ó na blianta tosaigh sin, i 

gcomparáid le c€60m atá ag an Chomhairle Ealaíon in 2016 agus méadaithe arís go 

c€68m in 2018 – méadú faoi dhó de €34m ó na blianta tosaigh sin i dtús an chéid. Dá 

réir seo, bíonn ar Fhoras na Gaeilge cuid mhór den fhreagracht a bhaineann leis na 

healaíona trí Ghaeilge a fhágáil ag an Chomhairle Ealaíon. Faraor géar ní féidir le 

Foras na Gaeilge ach tacaíocht bheag a chur ar fáil sa réimse seo. 
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Cé go dtaitníonn sé go mór linn go bhfuil an Rialtas ag tabhairt an leibhéil sin 

aitheantais do na healaíona, agus go bhfuil méadú suntasach tagtha ar an bhuiséad 

atá againn in Éirinn do na healaíona i gcoitinne, is trua mhór ghéar é nach bhfuil an 

rud céanna i ndiaidh tarlú maidir le buiséad Fhoras na Gaeilge.  

Sa bhliain 2012 bhí buiséad de bheagnach €1m ag Foras na Gaeilge don dá 

mhórscéim – Scéim na gComplachtaí Drámaíochta agus Scéim na bhFéilte (€951,468 

Euro). De bharr ciorraithe leanúnacha ar an bhuiséad bliain i ndiaidh bliana go dtí an 

bhliain 2017, bhí an buiséad sin gearrtha ina leath – go díreach os cionn €0.5m 

(€529,441). Gearradh de 44%.   

Sna blianta céanna sin ó 2008 ar aghaidh, thit buiséad iomlán Fhoras na Gaeilge ó 

€21m go €17m. 

Agus sin ráite éiríonn linn tacaíocht shuntasach a chur ar fáil don an healaíona 

Gaeilge.  

In 2017 chuir muid deontais de luach €209,715 ar fáil do 18 gcinn deag de 

chomplachtaí drámaíochta, agus deontais de luach €105,595 do 44 féile. Ní mór an 

méid é i gcomhthéacs riachtanais phobail na Gaeilge, cé gur cúnamh éigin é. 

Lena chois sin, in 2017 chuir Foras na Gaeilge deontais de luach €42k ar fáil do Imram 

– féile litríochta Gaeilge, agus suimeanna éagsúla maoinithe trí urraíocht do Fhleá 

Cheoil na hÉireann agus roinnt feilte eile, cuir i gcás an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta, 

an Fhéile Phan-Cheilteach le go mbeadh an Ghaeilge infheicthe ag mórphobal na tíre. 

Déanann Foras na Gaeilge urraíocht fosta ar Ghaelspraoi mar chuid de fhéile St. 

Patrick’s Festival.  

Tá infheistíocht déanta againn i gcomhar le Comhar i dtreo aird agus aitheantas a 

tharraingt ar scríbhneoirí na Gaeilge trí thaispeántas grianghraf a chruthú de 

scríbhneoirí na Gaeilge – beidh an taispéantas is déanaí á sheoladh ag Foras na 

Gaeilge i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste an 1 Márta.  
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Is é an infheistíocht is mó sna healaíona a dhéanann Foras na Gaeilge, ná an deontas 

bliantúil a chuirfimid ar fáil d’Oireachtas na Gaeilge – in 2017 chuir muid deontais 

bliantúil de €85k ar fáil d’fhéile ealaíon seo na Gaeilge. 

In 2017 chuir Foras na Gaeilge deontas de €25k ar fáil do na gradaim liteartha 

Oireachtas na Gaeilge.  

Ar ndóigh, cuireann Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil dár gcomhghleacaithe in Fíbín 

fosta le tacú leis an chlár iontach imeachtaí a bhíonn ar siúl acu go háirithe leis an aos 

óg - €26k in 2017. 

Ar deireadh is mian liom cúpla focal a rá i leith Straitéis 20 Bliain na Gaeilge. 

An Ghaeilge agus na hEalaíona 

Aithníonn Straitéis an Rialtais don Ghaeilge, an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge an 

tábhacht a bhaineann leis na healaíona d’fhorbairt leanúnach na teanga. Tá 3 

bhunchloch pleanála teanga luaite sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge mar atá: 

(i) Limistéir Phleanála Teanga;  

(ii) Bailte Seirbhíse Gaeltachta; agus  

(iii) Líonraí Gaeilge (nó Gaeltachtaí Gréasáin mar a thugtar orthu sa Straitéis).  

 

Tá sraith eile pleanála teanga ag Foras na Gaeilge mar atá an Scéim Pobail Ghaeilge.  

(Le SPG Fhoras na Gaeilge cuirtear maoiniú ar fáil le hoifigeach forbartha Gaeilge a 

fhostú le pobal Gaeilge a fhorbairt sa cheantar.) 

Leagann na ceithre cinn sin de struchtúr phleanála teanga seo an-bhéim ar phleanáil 

cheantar-bhunaithe. Tríd na struchtúir seo tá iarracht ar bun ar fud an oileáin, an 

Ghaeilge a chaomhnú agus a fhorbairt mar theanga phobail ag líon suntasach daoine, 

le go mbeidh sí in úsáid acu i ngach gné de shaol an phobail. Tá na healaíona ina 

ndlúthchuid den phleanáil sin: tríd an phleanáil teanga sna ceantair phleanála teanga 

is mian linn a chinntiú go mbeidh an Ghaeilge a úsáid ar bhonn sóisialta; go mbeidh 
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deis ag daoine aithne a chur ar a chéile trí mheán na Gaeilge; agus go mbeidh deis 

acu sóisialú tríd na healaíona, mar a dhéanann pobal na Bhéarla.  

Tá sé i gceist sa straitéis 20 bliain, go mbeidh na ceantair seo (26 LPT; 15 BSG, 5 

Lionra agus 22 SPG) mar phobail ina mbeidh an Ghaeilge á húsáid i ngach réimse den 

saol ar bhonn laethúil – Oideachas; imeachtaí óige; fostaíocht imeachtaí spóirt, agus 

ar ndóigh sna healaíona.  

Is straitéis Rialtais í ar ndóigh an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, agus dá réir sin, tá 

dualgas ar gach roinn Rialtais agus ar gach comhlacht stáit tacú leis sin.  

Ar ndóigh, tá ár gcomhghleacaithe sa Chomhairle Ealaíon agus sna hÚdaráis Áitiúla 

mar chuid den státchóras, agus tá sé ríthábhachtach go mbeidh siad ag tacú leis na 

pobail Ghaeilge sin (sna limistéir phleanála teanga, sna bailte seirbhíse Gaeltachta, 

sna líonraí agus sna pobail SPG), ag tacú leo teacht ar na healaíona ina dteanga féin. 

Tá ról tábhachtach ag na oifigigh ealaíne atá fostaithe i ngach ceann de na hÚdaráis 

Áitiúla i gcomhar leis an Chomhairle Ealaíon. Beidh Foras na Gaeilge ag bualadh leis 

na Príomhfheidhmeannaigh sna hÚdaráis Áitiúla i mí an Mhárta le Bliain na Gaeilge 

agus tacaíocht don Ghaeilge a phlé leo. 

Caithfidh na forais stáit atá ag plé leis na healaíona tacú le daoine óga sna ceantair 

sin a mbuanna sna healaíona a fhorbairt ina rogha teanga – do sciar maith acu atá sa 

ghaeloideachas is í sin an Ghaeilge an teanga sin.  

De bharr go bhfuil pobal na Gaeilge scaipthe, agus de bharr nach bhfuil na pobail 

Ghaeilge sna BSG , sna Líonraí Gaeilge agus sna pobail SPG, ach i dtús a bhforbartha 

mar phobail, tá sé riachtanach go gcuideoidh na forais stáit a bhfuil cúraimí orthu do 

na healaíona, leis na pobail sin lucht freastail agus féachana a fhorbairt d’imeachtaí 

ealaíon. Tá sé riachtanach go dtarlóidh sin thar an réimse iomlán de na healaíona, ní 

hamháin sna ealaíona dúchasacha, ach sna físealaíona, ceol de gach cineál, 

drámaíocht, litríocht, scríbhneoireacht agus mar sin de. 
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Tá sé tábhachtach go gcuirtear an bonneagar fisiciúil atá ann do na healaíona sna 

ceantair phleanála teanga seo ar fáil do na healaíona Gaeilge, agus go n-aithníonn 

lucht a reáchtála agus lucht a maoinithe a bhfreagrachtaí do na healaíona Gaeilge. Tá 

sé tábhachtach go mbeidh na hionaid ealaíon ar fud na tíre ag aithint a ndualgais don 

Ghaeilge, do dhaltaí scoile atá ag fáil oideachais trí mheán na Gaeilge, agus go bhfuil 

lucht reáchtála na n-ionad sin ag pleanáil a gcláir imeachtaí i gcomhar le pobal na 

Gaeilge ina gceantair. 

Taobh amuigh de na ceantair phleanála sin, tá sé tábhachtach go n-aithneoidh na 

struchtúir náisiúnta ealaíona a ndualgais i leith na Gaeilge mar theanga sciar 

suntasach de phobal na tíre, go háirithe na hamharclanna náisiúnta (cuir i gcás 

Amharclann na Mainistreach), dánlanna, ionaid choirme ar fud na tíre, go háirithe sa 

phríomhchathair (cuir i gcás An Ceoláras Náisiúnta). 

Mar eolas, beidh Foras an Gaeilge ar eagrú ócáid eolais d’institiúidí cultúrtha na tíre 

gan mhoill faoin Ghaeilge agus faoi Bhliain na Gaeilge.  

Straitéis do na hEalaíona Gaeilge 

Le go mbeidh an úsáid is fearr á baint as acmhainní, dar le Foras na Gaeilge, tá 

straitéis de dhíth do na healaíona Gaeilge a chuimseoidh gach gné de na healaíona 

agus a chuimseoidh na heagraíochtaí éagsúla atá ag plé leis an healaíona. Straitéis a 

leagfaidh amach bealach forbartha, agus bealaí le riar ar riachtanas na bpobal 

Gaeilge ar fud na tíre, go háirithe na pobail úra faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 

(na Bailte Seirbhíse Gaeltachta, na Líonraí Gaeilge agus na pobail Scéim Phobail 

Gaeilge. I measc na nithe a bheidh le cur san áireamh ina leithéid de straitéis bheadh: 

• Ardán eolais a bheith ar fáil inar féidir le healaíontóirí/eagrais ealaíon agus iad 

siúd atá ag tairiscint deiseanna sna healaíona, (coimisiúin srl.) eolas a roinnt le 

chéile. Tá gá le háis dhigiteach, ardán nua leictreonach agus nuachtlitir 

leictreonach; 
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• Tacaíocht le haghaidh margaíochta agus tógáil lucht freastail/féachána thar 

réimse leathan cineálacha ealaíon, nuair a bhíonn imeachtaí sna healaíona 

Gaeilge á n-eagrú;  

• Oiliúint do chainteoirí líofa Gaeilge, a bhfuil scileanna sna healaíona acu, ionas 

go bhféadfaidís obair mar éascaitheoirí ar thograí ealaíona pobail. 

 

Táimid an-bhródúil as tionscadal ar leith atá Foras na Gaeilge a mhaoiniú i 

gcomhpháirt le heagraíochtaí mionteanga Eorpacha eile darb ainm Focail Eile, a 

thugann ardán idirnáisiúnta do scríbhneoirí Gaeilge. 

Focail Eile 

Go dtí seo, bhain ceathrar scríbhneoir Gaeilge leas as a bheith páirteach sa tionscadal 

Eorpach Focail Eile, tionscadal a thugann deis do scríbhneoirí sna mionteangacha 

tréimhse chónaithe a chaitheamh i gceann de na réigiún atá bainteach sa tionscadal. 

Tá ceangal láidir idir na réigiún agus torthaí dearfacha le feiceáil agus deiseanna eile 

faighte, taobh amuigh den tionscadal ag na scríbhneoirí, ar nós sparánachtaí eile, 

aistriúcháin ar shaothair, foilseacháin srl.  

Seo an bhliain dheireanach den tionscadal agus beidh deis ag scríbhneoir Gaeilge 

agus Gàidhlig páirt a ghlacadh ann. Níor tharla a leithéid de thionscadal Eorpach seo 

riamh i measc scríbhneoirí na Gaeilge, ina raibh deis acu fanacht le pobail ina bhfuil 

mionteanga, a bheith páirteach in imeachtaí, chomh maith le ham a dhíriú ar a gcuid 

scríbhneoireachta féin.  
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