
 
 
 
 
 
 
An Comhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht 
 
Na hEalaíona agus an Ghaeilge 
 
An Chomhairle Ealaíon 
 
 
 
Tugtar cuntas sa pháipéar seo ar bheartas agus ar thionscnaimh na 
Comhairle Ealaíon maidir leis na healaíona i gceantair Ghaeltachta 
agus níos leithne fós maidir leis na healaíona a chleachtar trí 
mheán na Gaeilge. 
 
Is é Val Ballance, an t-oifigeach sa Chomhairle Ealaíon atá 
freagrach as caidreamh maoinithe na Comhairle Ealaíon le hEalaín na 
Gaeltachta, a thíolacann an páipéar. 
 
 
 

1. Cúlra 
 
Bhí daoine i gcónaí in ann iarratas a dhéanamh i nGaeilge agus i 
mBéarla ar scéimeanna maoinithe na Comhairle Ealaíon. I gcás gur 
cuid lárnach d’fhoirm ealaíne í an teanga – mar shampla, in 
amharclannaíocht agus litríocht – déanann an Chomhairle Ealaíon 
measúnú ar iarratais le cúnamh aistriúchán. Sa litríocht, faightear 
comhairleoir Gaeilge ar conradh chun comhairle shonrach a thabhairt 
ar litríocht na Gaeilge. 
 
Tharla sé in 1997, mar gheall ar lear mór iarratas ó cheantair 
Ghaeltachta ar scéimeanna na Comhairle Ealaíon, gur fhág comhaontú 
idir an Chomhairle Ealaíon agus Údarás na Gaeltachta gur bunaíodh 
Ealaín na Gaeltachta mar bhealach chun na healaíona gairmiúla a 
fhorbairt sna ceantair sin. 
 
Tá tiomantas na Comhairle Ealaíon agus Údarás an Gaeltachta d’Ealaín 
na Gaeltachta bunaithe ar an tuiscint atá ag gach dream go 
gcaithfear níos mó a dhéanamh chun tacaíocht a thabhairt do na 
healaíona sa Ghaeltacht. Tá forbairt an bhonneagair, infheistíocht 
in ealaíontóirí aonair agus in eagraíochtaí trí chamchuairteanna, 
sparánachtaí, agus féilte san áireamh sa tacaíocht phraiticiúil a 
chuirtear ar fáil. Is samplaí maithe iad an tIonad Cultúrtha i 
mBaile Bhuirne agus Áras Éanna ar Inis Oírr den obair thréitheach 
atá ar bun againn, i gcuideachta Ealaín na Gaeltachta, ar mhaithe 
leis na healaíona sa Ghaeltacht.  

Déanann an Chomhairle Ealaíon measúnú ar obair Ealaín na Gaeltachta 
gach bliain agus leantar den tacaíocht bunaithe ar an measúnú sin. 



Tugadh tacaíocht freisin d’athbhreithnithe neamhspleácha a rinneadh 
ar thionchar obair Ealaín na Gaeltachta le scór blianta anuas. 
 
 
 
 
 

2. Tionscnaimh Forbartha 
 
Ach an oiread leis an gComhairle Ealaíon, is gníomhaireacht 
forbartha do na healaíona í Ealaín na Gaeltachta agus raon 
scéimeanna maoinithe aici chun cuidiú leis an bhforbairt sin. Is 
féidir le healaíontóirí agus le tionscnóirí sa Ghaeltacht iarratas a 
dhéanamh ar an gComhairle Ealaíon chomh maith le hEalaín na 
Gaeltachta (agus na cosaintí cuí acu i gcoinne maoiniú dúbailte). 
Cinntítear leis sin cé go bhfreastalaítear ar riachtanais faoi leith 
an phobail mhionlaigh, nach gcuirtear cosc orthu ag an am céanna 
iarratas a dhéanamh ar scéimeanna atá ar fáil go náisiúnta. 
 
Litríocht na Gaeilge 
Tá sé mar aidhm ag an gComhairle Ealaíon a chinntiú go bhfaigheann 
scríbhneoirí a oibríonn trí mheán na Gaeilge tacaíocht agus 
aitheantas mar ealaíontóirí. I measc na dtacaíochtaí a chuireann an 
Chomhairle Ealaíon ar fáil do scríbhneoirí a oibríonn trí mheán na 
Gaeilge tá raon leathan dámhachtainí (sparánachtaí, taisteal agus 
oiliúint) chomh maith le scéimeanna (camchuairt agus scaipeadh, 
cónaitheachtaí, Maoiniú Deontais do na hEalaíona, Maoiniú 
Straitéiseach). 
 
Tugann an Chomhairle Ealaíon maoiniú athfhillteach do roinnt 
foilsitheoirí liteartha na Gaeilge lena n-áirítear Cois Life agus 
Cló Iar-Chonnachta; trí scéimeanna eile tugtar tacaíochta do Futa 
Fata, Comhar, Feasta, LeabhairComhar, Dalen (Llfrau); agus roinnt 
foilseachán maoinithe a fhoilsítear i nGaeilge agus i mBéarla, lena 
n-áirítear Léirmheas Éigse Éireann, Stinging Fly, Duillí Éireann 
agus Cyphers. 
 
Tugann an Chomhairle Ealaíon maoiniú athfhillteach freisin do IMRAM, 
féile liteartha Gaeilge. Bíonn clársceideal liteartha Gaeilge i 
bhféilte eile a fhaigheann tacaíocht ón gComhairle Ealaíon, lena n-
áirítear ILF Baile Átha Cliath, Cúirt, Féile Liteartha Iarthar 
Chorcaí agus Mountains to Sea. Tugtar tacaíocht d’eagraíochtaí 
acmhainní liteartha na tíre – Éigse Éireann, Áras na Scríbhneoirí, 
Ionad Litríochta an Deiscirt, Litríocht Éireann agus Leabhair 
Pháistí Éireann – chun seirbhísí a sholáthar do scríbhneoirí a 
oibríonn trí Ghaeilge agus trí Bhéarla araon. 
 
Tá roinnt dúshlán suntasach os comhair earnáil liteartha na Gaeilge, 
lena n-áirítear forbairt lucht féachana/éisteachta, léitheoirí, 
aistriúchán, comhpháirtíochtaí, cur chun cinn agus scríbhneoireacht 
chriticiúil 
 
Chun dul i ngleic leis sin, sna trí bliana seo romhainn, tá an 
Chomhairle Ealaíon meáite ar oibriú le comhpháirtithe ábhartha chun 
róil agus freagrachtaí a shoiléiriú agus tacaíochtaí sainiúla a 
fhorbairt chun dul i ngleic le riachtanais na litríochta Gaeilge 



(Straitéis na Comhairle Ealaíon 2016-2025 – Saothar Ealaíne Iontach 
a Tháirgeadh). 
 
Téatar  
I dteannta chómhaoiniú Ealaín na Gaeltachta, bhronn an Chomhairle 
Ealaíon deontas mór faoina ‘Scéim um Chuireadh chun Comhoibrithe’ 
ina bhféachtar le tacaíocht agus dreasacht a thabhairt do 
thionscadail forbartha straitéisí faoi stiúir na n-údarás áitiúil 
agus gníomhaireachtaí eile stáit, ar Ealaín na Gaeltachta (mar aon 
le roinnt comhpháirtithe eile as údaráis áitiúla) in 2017 mar 
bhealach chun forbairt amharclannaíocht ghairmiúil na Gaeilge a 
fhorbairt i gceantair Ghaeltachta. 
 
Déantar maoiniú díreach ón gComhairle Ealaíon a bhronnadh ar 
ealaíontóirí agus ar chompántais Ghaeilge lasmuigh de cheantair 
Ghaeltachta trí sparánachtaí, féilte, cónaitheachtaí, dámhachtainí 
tionscadail agus scéimeanna maoinithe bliantúla. 
 
 

3. Straitéis na Comhairle Ealaíon – Saothar Ealaíne Iontach a 
Tháirgeadh (2016–2025) 

 
Sna deich mbliana idir 2016 agus 2025, tá sé ar intinn againn go 
mbeidh lárnacht na n-ealaíon i saol na hÉireann láidrithe trínár 
dtacaíocht, trí thacú le healaíontóirí ar feadh a ngairmeacha, trí 
rannpháirtíocht mórán gníomhaireachtaí san earnáil phoiblí i 
soláthar cultúrtha, agus trí mhéid agus fairsinge rannpháirtíocht 
daoine sna healaíona mar ghné luachmhar dá saol. 
 
Luaitear i gCuspóir 7 de straitéis reatha na Comhairle Ealaíon ‘[go 
n]déanfaimid infheistíocht le comhpháirtithe i dtacú le hobair 
ealaíon d’ardchaighdeán i bpobail Ghaeltachta’. Leis sin, táimid ag 
leanúint den bheartas a bhí againn go dtí seo. 
 
Ní áirítear tacaíocht shonrach do na healaíona Gaeilge lasmuigh de 
cheantair Ghaeltachta i straitéis na Comhairle Ealaíon toisc go 
gceadaítear sna critéir a bhaineann leis na scéimeanna go léir go 
bhféadfaidh iarrthóirí iarratais a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.  
 
Ag teacht le Cuspóir 15 dá straitéis aithníonn an Chomhairle Ealaíon 
go bhfuil gá le cur chuige comhtháite, trasghníomhaireachta maidir 
le tacaíocht do na healaíona. Táimid meáite ar a chinntiú go mbíonn 
an creat pleanála náisiúnta agus dea-anailís spásúil agus 
dhéimeagrafach mar bhonn eolais ag ár mbeartas agus straitéis.   
 
Is é Cuspóir 16 den Straitéis ‘Ár bpríomh-chomhpháirtíocht 
straitéiseach leis an rialtas áitiúil a fhorbairt.’  Shínigh an 
Chomhairle Ealaíon comhaontú foirmiúil le Cumann Lucht Bainistíochta 
Contae agus Cathrach dar teideal ‘Creatlach don Chomhoibriú’. Tá 
Údarás na Gaeltachta agus an Chomhairle Ealaíon ar tí comhaontú nua 
a dhréachtú bunaithe ar an gcomhpháirtíocht sin, ag léiriú na n-
athruithe atá tarlaithe ó bunaíodh Ealaín na Gaeltachta i 1997. 
 
 
 

4. An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010–2030 



 
‘Áirítear an tiomantas seo a leanas sa Straitéis:  “Déanfar gach 
tionscnamh Gaeilge lena mbaineann dualgas sonrach i leith na n-
ealaíon, lena n-áirítear drámaíocht agus na healaíona traidisiúnta, 
a phleanáil agus a fhorbairt mar chuid de straitéis ealaíon lárnach 
idir an Roinn Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta agus an Roinn 
Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt i gcomhar leis an gComhairle 
Ealaíon.”   Mar thoradh ar atheagrú na ranna Rialtais in 2011, tá 
feidhm na nEalaíon anois faoi shainchúram na Roinne Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta atá leagtha amach as an nua. 
 
Is i gcomhthéacs an tiomantais thuasluaite a bhunaigh an roinn grúpa 
oibre ag deireadh 2013 chun tús a chur leis an obair chun Straitéis 
Ealaíon Chomhtháite don Ghaeltacht agus do na hEalaíona Gaeilge a 
fhorbairt. I measc na n-ionadaithe ar an ngrúpa oibre tá daoine as 
Foras na Gaeilge, Údarás na Gaeltachta, an Chomhairle Ealaíon agus 
an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.   Ba é cuspóir 
foriomlán an ghrúpa oibre na príomhghnéithe a chruthódh straitéis 
ealaíon chomhtháite don Ghaeltacht agus do na healaíona Gaeilge a 
shainaithint. Thabharfadh straitéis den sórt sin treoir níos fearr 
d’obair na gcomhlachtaí éagsúla sa réimse seo, rud as a dtiocfadh 
caidrimh oibre níos fearr agus trína gcinnteofaí comhordú níos fearr 
freisin.’ 
 
 
 
 
Tá gach ceann de na heagraíochtaí atá rannpháirteach, (cibé i bpáirt 
nó go hiomlán), i bhforbairt agus tacaíocht na n-ealaíon i limistéir 
Ghaeltachta agus Ghalltachta, neamhspleách agus a gcuid straitéisí 
agus beartais féin acu. Níl aon straitéis uileghabhálach ná aon 
shásra do na heagraíochtaí sin chun teacht ar chomhaontú ar réimsí 
comhleasa, ar phrionsabail choitinn agus ar réimsí saineolais. 
 
Tá an obair ar an straitéis 20 bliain i measc na ngníomhaireachtaí 
agus na ranna rialtais dá dtagraítear thuas forbartha chomh fada 
anois is go bhfuil creatlach i gcomhair comhaontú indéanta taobh 
istigh d’achar ama sách gearr. Cuireadh dréachtpháipéar i dtoll a 
chéile ina dtugtar cuntas ar na tacaíochtaí atá ar fáil ó gach 
gníomhaireacht Stáit do na healaíona Gaeilge; déantar cur síos ann 
ar an sainchúram atá ar gach eagraíocht lena mbaineann agus déantar 
moltaí ann i gcomhair cur chuige comhoibritheach atá dírithe ar 
fhorbairt agus ar thacaíocht níos éifeachtaí do na healaíona. 
 
Molann an Chomhairle Ealaíon go leanfaí den obair sin agus go 
gcuirfí i gcrích í taobh istigh den bhliain reatha. 
 


