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Brollach

Fáilte go dtí Gan Teideal [tírdhreach], an taispeántas is deireanaí de shraith taispeántas 
atá á n-eagrú ag an Roinn Airgeadais agus Oifig na nOibreacha Poiblí. Tá an dá Roinn ag 
obair i gcomhar ar thaispeántais ealaíne ó dheireadh na 1990idí.  Leis na taispeántais 
seo, a cuireadh ar siúl in ionaid éagsúla ar fud an oileáin, cuirtear an dá bhailiúchán i 
láthair do phobal i bhfad níos leithne. 

Ealaín na tírdhreiche is téama do thaispeántas na bliana seo agus roghnaíodh tríocha 
saothar lena léirítear an iléagsúlacht a ghabhann leis an seánra seo sa dá bhailiúchán.  
Tugadh cuireadh do na healaíontóirí eolas faoin saothar a roghnaíodh a chur ar fáil 
don chatalóg.

Déanfaidh an taispeántas cuairt ceithre ionad. Tosófar i mí Meán Fómair 2018 san 
Ionad Tobar Bhríde, Machaire Fíolta. Tabharfar as sin go Caisleán Ráth Fearnáin i 
mBaile Átha Cliath é i mí na Samhna 2018. Dánlann an Luain i mBaile Átha Luain an 
tríú hionad i mí Feabhra 2019 agus an tIonad Ealaoín agus Cultúir Ghleann na Ró, 
Léim an Mhadaidh, an ceathrú hionad idir mí Aibreáin agus mí Bealtaine 2019.

Is mian linn an comhoibriú iontach a thug na hionaid sin dúinn a admháil. Is mian 
linn chomh maith buíochas a ghabháil leis na healaíontoirí, murach a gcuid oibresean, 
níorbh ann don taispeántas.  

Is ábhar mór áthais dúinn an taispeántas seo a chur ar siúl daoibh.

KEVIN ‘BOXER’ MORAN

Aire Stáit  
Oifig na nOibreacha Poiblí agus 
Faoiseamh Tuile

SUE GRAY

An Rúnaí Buan
An tAire Airgeadais
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Tá ceangal láidir idir stair phéintéireacht tírdhreiche in Éirinn agus úinéireacht na 
talún, teacht chun cinn na pátrúnachta agus an mhargadh ealaíne, gluaisteacht na 
n-ealaíontóirí agus cumainn, scoileanna agus gailearaithe d'ealaíontóirí a chur ar bun.

Tharla an tús lag leis na léaráidí a cuireadh le mapaí an 16ú céad a ghabh le plandáil 
Uladh; léaráidí topagrafacha a tharraing lucht greanadóireachta, léarscáilíochta agus 
cuairteoirí an 17ú céad, agus radharcanna neamhoilte thús an 18ú céad de na diméin.  
Ina ainneoin sin, faoi bhlianta 1720idí, bhí sárshaothar den chineál seo á chur ar 
fáil ag ealaíontóirí oilte de chuid na hÉireann agus as tíortha thar lear. Thosaigh 
úinéirí  móra talún ag coimisiúnú léaráidí de radharc anuas as an aer ar a gcuid 
tithe agus tailte, roinnt acu cruinn, roinnt eile i stíl níos capriccio. Cheannaigh na 
daoine céanna saothair péintéireachta eile de láithreacha scéimhiúla an cheantair, de 
sheanbhallaí stairiúla agus de radharcanna seilge chun na tithe móra a mhaisiú, ábhar 
tírdhreiche mar chúlra leo uilig. Choimisiúnaigh siad portráidí freisin de dhaoine den 
teaghlach agus iad amuigh sa taobh tíre. Saothar le healaíontóirí Ollannacha agus 
Pléimeannacha is mó a ceannaíodh ag ceantanna ealaíne in Éirinn chomh maith 
le roinnt le healaíontóirí na Fraince, Shasana agus na Spáinne. Bhíodh na daoine a 
thug turas na hEorpa ag filleadh abhaile le bailiúcháin den chineál céanna. Ní nach 
ionadh, tháinig ealaíontóirí na hÉireann, a d'fheiceadh na bailiúcháin ealaíne sin, go 
mór faoina n-anáil, go háirithe stíl tírdhreiche na nOllannach agus na bPléimeannach.  
Spreagadh ealaíontóirí  eile dá réir sin chun turas a thabhairt thar lear, cuid mhór 
acu go Londain agus don Róimh, mar ar tháinig siad faoi anáil stíl na Sasanach, na 
nIodálach agus na bhFrancach, sula dtagaidís ar ais go hÉirinn i mbun péintéireachta 
sna stíleanna sin. 

Tháinig athrú  suntasach ar chúrsaí ealaíne in Éirinn i rith an 18ú céad in Éirinn le 
scoileanna á n-oscailt agus cumainn á mbunú. Sa bhliain 1731, bunaíodh Cumann 
Bhaile Átha Cliath, faoi anáil Ré na hEagnaíochta ar fud na hEorpa, agus osclaíodh scoil 
líníochta agus péintéireachta an Chumainn sa bhliain 1746, agus scoileanna iomadúla 
eile ina dhiaidh sin. Sa bhliain 1757, d'fhoilsigh Edmund Burke, fear fealsúnachta 
na hÉireann, an tráchtas cáiliúil A Philosophical Enquiry into the Sublime and the 
Beautiful  maidir le cúrsaí aeistéitice a raibh tionchar mór aige ar phéintéireacht 
tírdhreiche san Eoraip.

I rith an 19ú céad, tháinig fuarú mór ar an bpátrúntacht don phéintéireacht tírdhreiche 
in Éirinn mar gheall ar chúrsaí náisiúnta agus idirnáisiúnta, mar shampla Acht an 
Aontais sa bhliain 1801, Cath Waterloo sa bhliain 1815 agus an dochar a rinne an gorta 
mór i lár an chéid. Bhí ar chuid mhór ealaíontóirí dul ar an gcoigcríoch, go háirithe 

go Londain, agus chuaigh roinnt chomh fada ó bhaile le Ceanada agus an Astráil. Bhí 
pictiúir tírdhreiche ar mhionscála, a raibh daoine le feiceáil iontu, ag teacht chun cinn 
in Éirinn mar a bhí íomhánna staire agus seandachta a raibh ábhar tírdhreiche mar 
chúlra iontu. Tháinig borradh faoin spéis in íomhánna de shaol na hÉireann a chur 
ar fáil ionas go ndearna ealaíontóirí, mná chomh maith, péintéireacht ar radharcanna 
den ghnáthshaol, cuid mhór acu i stíl phictiúrtha. Tháinig an stíl Rómánsúil a spreag 
filí de leithéid William Wordsworth agus atá le sonrú ar ábhar tírdhreiche Cláidiach 
agus Arcáideach chun cinn chomh maith le péintéireacht uiscedhathanna. 

I rith an dara leath den 19ú céad, tháinig dhá dhream éagsúla d'ealaíontóirí tírdhreiche 
chun tosaigh. Ar an gcéad dream, bhí  lucht péintéireachta acadúil a chuaigh thar 
lear i mbun staidéir, i Londain, in Antwerp agus i bPáras go háirithe. Rinne siadsan 
péintéireacht ar chineálacha éagsúla tírdhreiche i réimse leathan stíleanna, idir 
mhionoibriú scuaibe agus scuabaireacht réimsiúil, idir Rómánsúlacht na nGearmánach 
agus Impriseanachas na bhFrancach. Ba dhaoine an dara dream a d'fhan in Éirinn 
agus cé gur lean siad den aithris ar athrú stíle in ealaín na mór-roinne, bhí stíl shainiúil 
de chuid na hÉireann á lorg acusan freisin, ábhar tírdhreiche á chur ar fáil acu a raibh 
scéal nó mothúchán ag gabháil leis agus meon an náisiúnachais ina shnáithe tríd. 

Le bunú an stáit nua in Éirinn sa bhliain 1922, bhí an nóisean maidir le hÉirinn a chur 
i láthair ar bhealach nua ag teacht chun cinn agus sin a dhéanamh sa phéintéireacht 
tírdhreiche. Tharraing na healaíontóirí ar an taobh tíre amuigh faoin tuath in Éirinn, 
go háirithe in iarthar na tíre, ag iarraidh spreagadh dá gcuid saothair. Bhí an sár-rud 
agus an gnáthrud á chur i láthair sna radharcanna agus an tsimplíocht ina saintréith 
le beagnach iomlán na hoibre. 

Faoi na 1940idí, bhí an stíl dhúchasach seo maidir le péintéireacht tírdhreiche ag 
dul ar gcúl agus saothair a raibh lorg smaointeoireacht ealaíne na mór-roinne orthu 
ag teacht chun tosaigh arís. Bhí ealaíontóirí na hÉireann ag cur ábhar tírdhreiche i 
láthair i réimse stíleanna iomadúla faoi anáil ghluaiseacht na Nua-aimsearthachta, idir 
chiúbachas agus eispriseanachas, osréalachas agus theibíocht.

I rith na mblianta anuas go deireadh an 20ú céad, tharla athshonrú  arís eile ar 
phéintéireacht tírdhreiche. Bhí ealaíontóirí ó thuaidh agus ó dheas ar lú den bhéim a 
bhí acu ar scéimh nádúrtha thaobh tíre na hÉireann agus a raibh aidhm polaitíochta 
acu lena a chur i láthair. 

Sa lá atá inniu ann, leanann na péintéirí tírdhreiche in Éirinn de shainiúlacht faoi leith 
a chur in iúl ina gcuid saothair, neamhspleách ar an stíl nó ar an meán atá in úsáid.  
Go deimhin, is í an stair fhada agus an áilleacht bhreá atá ag gabháil leis an oileán seo 
a fhágann gur féidir leo sin a dhéanamh. 

Péintéireacht tírdhreiche in Éirinn 
[ó 1600 i leith]

An Dr. Louise Kelly,
Coimeádaí
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Gan Teideal  
[tírdhreach]

Cad is fiú ainm? D'fhonn an sainordú a sheachaint agus le haird ar nádúr ilchineálach 
an tseánra, thugamar Gan Teideal [tírdhreach] de theideal ar an taispeántas seo. Tá  
'Gan Teideal' ar an ainm is minice a thabhairt ar shaothar mínealaíne ó thús an 20ú 
céad—iontach go maith ag neamhtheideal nach annamh. San am a caitheadh—cé gur 
mhinic le díoltóirí, coimeádaithe agus bailitheoirí cuntas ar shaothar a úsáid mar ainm 
chun idirdhealú a dhéanamh eatarthu—b'annamh le healaíontóir teideal faoi leith a 
thabhairt ar shaothar ealaíne, ó tharla go mbíodh súil go n-aithneodh an dream oilte 
den uasaicme a bhreathnaíodh an saothar an t-ábhar ealaíne a bhí iontu. Ó tosaíodh 
ar dheis a thabhairt don ghnáthphobal bailiúcháin ealaíne a bhreathnú agus de réir 
mar ba choitianta saothair níos lú agus níos so-iompartha a chur ar fáil, is mó de 
lucht féachana a bhí i gceist agus is mó gá a bhí le teideal ar shaothar dá bharr. Sa 
lá atá inniu an, d'fhéadfadh go gceapfaí gur éalú ón gcúram atá i gceist le Untitled ar 
shaothar, ach d'fhéadfadh gur fearr ná a shíltear é agus go bhfágtar scóip breise maidir 
leis an saothar a thuiscint. Ar an bhfocal a lua, cuirtear in iúl go dtuigtear go bhféadfaí 
teideal a chur ar an saothar ach diúltaítear go múinte sin a dhéanamh ionas gur féidir 
an saothar a mhíniú de réir a bhfeictear ann.  

San 18ú céad, d'athraigh ealaíontóirí ó na radharcanna scéimhiúla a bhíodh á dtaobhú 
go dtí sin agus aimsíodh radharcanna eile a d'fhéadfadh a bheith níos oiriúnaí do 
mheon nua-aimseartha na linne. Tuigeadh go raibh anord an fhiántais ina ábhar 
buartha, mí-eagar don tsúil ar aon dul le scríobadh na méar ar an gclár dubh ar ar 
scríobhadh rialacha na gcianta maidir le hábhar pictiúir. Tá trácht ar 'neamhfhollas' 
an dúlra ó dheireadh an  17ú céad—agus an méid a luaigh Edmund Burke, fealsúnaí na 
hÉireann, san áireamh mar a luann an Dr Kelly ina haiste féin—agus tá tábhacht leis 
sin i gcónaí sa lá atá inniu ann. I gcodarsnacht le haoibhneas agus le suairceas ón áille 
aeistéiticiúil, agus ar éagsúil go mór le hidéalachas na tuaithe sa saothar pictiúrtha—
gnéithe nach den ghnáthchleachtadh níos mó iad i saothar ealaíne na linne seo—
cuirtear radharcanna i láthair le nóisean na neamhfhollasachta a bhfuil scáth agus 
uafás i gceist leo, mar gheall ar chumhacht ainrianta an dúlra agus ionad an duine 
sa saol. Cé nach maith le duine scáth ná uafás den chineál sin sa saol dáiríre, nuair is 
cur i láthair ealaíne atá ann, bíonn mórgacht i gceist leis. Más mian le duine tuiscint 
a fháil ar a mhéid a théann an neamhfhollas i gcion ar dhaoine, níl le déanamh ach 
íomháchas na fógraíochta maidir le carranna a bhreathnú agus tuigtear go mbíonn 
creach agus léirscrios bunúsach in intinn lucht iarthar domhain faoi láthair agus é 
seasta síoraí i ndán. Ó ré an chogaidh i leith, tá athrú agus éabhlóid ar an neamhfhollas 

agus é ag sileadh agus ag leathnú trí réimsí den chultúr ina bhfuil borradh faoi eagla 
na linne, an chuid is mó de le ceangal le hábhar imní faoi chúrsaí polaitíochta agus 
faoi chúrsaí sóisialta.

Á scríobh seo dom, tá garraíodóirí ag cóiriú spás glas trasna ón bhfuinneog—smacht 
á chur acu ar a bhfuil ag fás agus speicis á gcur isteach i gcomhréir lena gcuid 
pleananna, ar pleananna samhalta iad, más dea-cheaptha. Tá simplíocht sa dúlra ach 
ní bhaineann leis an toradh a mbíonn súil againne leis. Múnlaítear an dúlra i ndáil 
lenár gcuid samhlaíochta agus an nóisean atá againn de cheangal idir áille agus ord, 
agus sin idirdhealú tábhachtach idir an taobh tíre agus an tírdhreach: tá an taobh tíre 
oibiachtúil agus an tírdhreach suibiachtúil. Tá cuid mhór den chinnteacht a bhaineadh 
le réimse an tsuaitheantais agus an mheafair shainiúil i gcúrsaí ealaíne imithe i léig 
agus an siombalachas in ealaín tírdhreiche na linne seo ag baint i bhfad níos mó leis 
an ealaíontóir féin, cé gur fairsinge go mór réimsí na siombal. Tá dearcadh aonair ar 
an dúlra i gceist leis an tríocha saothar ealaíne a thugtar le chéile anseo; gach dreach 
á mhúnlú a bheag nó a mhór de réir íocónagrafaíocht phearsanta an ealaíontóra.  
Feictear radharcanna a bhfuil polaitíocht, greann, cuimhne nó inscne de bhrí leo nó 
cíoradh pearsanta ar cheapadóireacht an phictiúir, más go hanalógach nó go digiteach.  
Le tuiscint eolaíocht na linne seo, bíonn an lucht ealaíne ag plé le meicníocht an 
tsolais agus déantar dícheapadh ar phróiseas na priontála. Baintear leas as téacs, 
más ina chogar nó ina bhéic, ar bhealaí a spreagann machnamh. Agus, lena linn 
sin uilig, cuireann na healaíontóirí in iúl an topagrafaíocht inmheánach a ghabhann  
lena gcuid samhlaíochta.

Davey Moor, 

Coimeádaí
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Feictear an líne tosaigh sa chath i Kibumba, Tuaisceart Kivu, idir reibiliúnaigh M23 

agus arm an Chongó (FARDC). Tharla cuid mhór troda agus sáinniú sa cheantar nuair 

a ghabh reibiliúnaigh Tutsi an M23 ionad leis an teorainn idir an Congó agus Ruanda.  

Ghabh siad an chathair Goma trí ráithe ina dhiaidh sin. Tógadh an grianghraf le héirí 

gréine i rith mí Feabhra 2012. Baineann an teideal le hamhrán de chuid Steve Reich.

Richard Mosse 
You Are Wherever Your 
Thoughts Are, North Kivu, 
Eastern Congo]
c-prionta     81.2×101.6 cm     2012      
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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Féachaim leis an gceangal idir an taobh tíre agus an duine a léiriú i mo chuid saothair.  

Tá íomhánna as foinsí éagsúla fite fuaite le chéile sa saothar seo; radharcanna de chósta 

thiar na hÉireann, íomhánna samhalta den taobh tíre agus íomhánna den taobh tíre 

dáiríre, ábhar ó chuimhne cinn, ón scéalaíocht agus ó na réimsí digiteacha. Tagann 

athrú ar rudaí, téann siad i léig agus tagann siad chun cinn an athuair. Déanaim 

gnéithe éagsúla a shaobhchóiriú i mo chuid saothair, dathanna a láidriú, athshamhlú a  

thabhairt ar spásanna. Bíonn buntábhacht le láthair an stiúideó agus le próiseas 

fisiciúil na péintéireachta i ndáil leis an saothar a chruthú – eascraíonn cuid mhór 

den íomháchas i mo chuid péintéireachta ó obair dhealbhadóireachta agus suiteáin 

a bhíonn déanta agam roimh ré. Tá úsáid á bhaint as tréithe éagsúla phéinteanna 

plaistigh, céarach, síoda agus aicrilice, eibleachta agus ola chun dul i gcion ar an té a 

bhreathnaíonn an saothar. Sa saothar Landscape (I) déantar athinsint ar an taobh tíre  

in Éirinn le dathanna CMYK agus le impasto tiubh plaistigh. Tá síorathrú na  

timpeallachta á chur in iúl ann agus an saol a chaithimid ann.

Rachel Mc Ging 
Landscape (I)]
ábhar aicrilice ar chanbhás      61×61 cm      2017      
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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An tírdhreach agus cineálacha éagsúla den phéintéireacht sin is mó a gcuirim suim 

ann chomh maith leis an gcomhcheol codarsnachta a d'fhéadfadh tarlú idir dhá 

chineál spáis, i.e. foirgníocht i gcodarsnacht leis an dúlra. Cuirim spéis sa toradh a 

thiocfaidh ar chumar an dá spás sin tríd an péintéireacht den chuid is mó, gnéithe 

réimsí foirgníochta ó thaobh téacs, struchtúir agus datha i gcumasc leis an taobh tíre 

nádúrtha go gcruthaítear an t-aon spás amháin. Bíonn tábhacht leis an téacs ó thaobh 

rud aitheanta agus débhríos in éineacht a chur sa spás a cheaptar. Tá mé an-tugtha 

faoi láthair don fhocal mar ní, chomh maith leis an údarás atá le téacs mar chuid  

den íomhá. Tagann na réimsí spéise sin ar fad le chéile sa saothar Triple Time; tá 

tobainne shaol na cathrach le brath ar dhathanna agus ar chuma an téacs, agus sin ag 

dul trasna i radharc ar cheantar tuaithe. Tá an saothar mar a bheadh cárta poist grafaice 

ann as spás nuacheaptha, útóipeachas déthaobhach. 

Karis Hopkinson 
Triple Time]
meáin mheasctha ar chlár     91.5×122 cm     2017      
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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Baineann an saothar Oh For the Touch of a Vanished Hand le sraith dar teideal Ellipsis. 

Éideimhneacht agus neamhbhuaine na cuimhne atá i gceist leis an saothar. Tháinig mé 

ar an íomhá den trá i mbosca sleamhnán a bhí thuas an áiléar i dteach a ndeachaigh 

mé i mo chónaí ann sa bhliain 2005. Ba le duine a bhíodh ar na misin agus ar tháinig 

galar Alzheimer air an teach roimhe sin. Bhí an téacs ar a bhfuil an íomhá péinteáilte 

le hábhar eile ar tháinig mé trasna air agus an t-áiléar á ghlanadh amach agam, ábhar 

a bhí  á bhreacadh ag (Reginald) agus é ag iarraidh eolas faoi chranna ginealaigh a 

mhuintire a shníomh ina chéile. Níl ann ach ceann amháin d'iarrachtaí éagsúla a rinne 

sé ord agus eagar a chur ar an ábhar.

Jennifer Trouton 
Oh For the Touch of the 
Vanished Hand]
oladhathanna & aistreog ar chlár     60×80 cm     2007      
Bailiúchán na Roinne Airgeadais
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Tá Gleann an tSláid in aice leis an áit ina bhfuil cónaí orm i mBaile Átha Cliath. Tá sé 

mar a bhfuil 'deireadh' leis an gcathair agus 'tús' leis an gceantar tuaithe. Tá sé mar a 

bheadh 'stiúideó faoin spéir' agam leis na blianta. Déanaim gach saothar péintéireachta 

i nGleann an tSláid a chríochnú ar an láthair den aon iarraidh amháin. Le moch maidne 

nó mall sa tráthnóna is fearr liom péintéireacht a dhéanamh taobh amuigh - is é an  

t-am a dtagann an lá agus an t-am a n-imíonn an solas is mó is spéisiúla dom. Bím 

dóchasach neamhchinnte i gcónaí ag dul don áit seo is ansa liom. Tarlaíonn uaireanta 

léargas agus tuiscint ar na cnoic agam, lón teagaisc, agus tarlaíonn sracadh, stró agus 

anó uaireanta eile. Is tábhachtaí mianach na háite dom ná aon chuntas ná cur síos. 

Fágann an dúlra, a oibríonn i gcomhar liom, brí agus ciall le gach eachtra acu seo. Go 

deimhin, cé go mbím seasta ag breathnú, tarlaíonn ó am go chéile, le cúnamh ón dúlra, 

léargas agam. 

Eamonn Robbins 
Evening (Slade Valley)]
oladhathanna ar chanbhás     40×50 cm     2013      
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí



[

[20]

Déantar cíoradh i mo chuid saothair ar an athrú ar an taobh tíre faoin tuath i gContae 

Fhear Manach, an áit inar tógadh mé agus a bhfuil luí an-mhór agam leis. Is tuairisc 

an saothar ar na mothúcháin agus an tuiscint a chothaíonn an talamh ionam. Ní 

réalachas ábhar an tsaothair agam, bíonn suim agam ina ionad sin i gcomharthaíocht 

níos teibí i gcumasc le cur i láthair macasamhlach ar íomhánna ó mo chuimhne ar an 

réimse talamhaíochta agus sin ina thuairisc ar chineál faoi leith solais agus atmaisféir.  

Cuirtear páirt an duine in iúl le comharthaíocht fhochoinsiasach agus aistrítear an ní is 

bunúsaí trí leachtdhathú agus réimsí péinteála níos troime a úsáid ionas go gcruthaítear 

cuimhne ar athrú neamhbhuan ar an talamh, ar an aimsir agus ar na séasúir. Leis an 

bpéint a leagan anuas go tréan láidir agus le próiseas uile na péintéireachta, cruthaítear 

cumasc spreagúil maidir le dathanna, uige agus cruth a bhfuil tréithe láimhseála i 

gceist leo agus a fhágann an saothar féin níos tréine téagartha. D'fhéadfadh tírdhreach 

ilmhíreanna den sórt seo léargas ar thimpeallacht neamhbhuan an taobh tíre a fheicim 

gach lá, san am a caitheadh agus san am atá i ndán, a chur in iúl.

Wendy Ferguson 
Fire Exchange]
oladhathanna ar chanbhás      98×138 cm      2017       
Bailiúchán na Roinne Airgeadais
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[22]

Déanaim taisteal go forleathan, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, i mbun mo chuid 

oibre dom agus is ar thuras oibre a thóg mé an grianghraf seo. Bhí mé ar thraein folamh 

ar maidin ag déanamh ar Bhéal Feirste ar mo bhealach chuig ócáid i ngailearaí ansin. Is 

cuid amháin an saothar seo de bhailiúchán íomhánna níos forleithne trína gcruthaítear 

réimse saothar a bhaineann le tréimhsí aonarántachta agus dianmhachnaimh, i mbun 

riarthóireacht ealaíne, gné de shaol na healaíne nach mbíonn chomh feiceálach sin. 

Ángel Luis González Fernández 
Early Train]
priontaíocht giclée      29.5×42 cm      2017       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí



[

[24]

I ré nua an dul chun cinn teicneolaíochta, feictear dom uaireanta go bhfuilim beo in dhá 

ionad ag an aon tráth amháin.  Idir an t-am a chaithim i mbun chúrsaí an ghnáthshaoil 

agus an t-éalú a dhéanaim an tráth céanna i scáthscóip, tugaim faoi deara gur idir 

eatarthu a bhím. Tugann an t-idirlíonn saoirse fairsingithe dúinn ach, ag an am céanna, 

cuibhrítear sin san ábhar atá ar an idirlíon. Tá suim agam i nóisean maidir le sleachta 

agus sraitheanna chun cumar an dá shaol sin a chur in iúl, an cumasc eatarthu agus an 

chodarsnacht eatarthu freisin.  Ba mhaith liom go mbeadh na daoine a bhreathnaíonn 

an saothar sásta glacadh le dearcadh nua ar an teicneolaíócht agus go bhfeicfí dóibh 

a chlaonta a bhíonn an gnáthdhearcadh atá againn ar an saol mar gheall ar na meáin 

shóisialta a úsáid. 

Dominika Glowinkowska 
Cuilcagh Way]
priontaíocht giclée      55.5×83 cm      2017       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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[26]

Radharc athraithe ar ionad turasóireachta seanbhunaithe, an Matterhorn idir an 

Eilbhéis agus an Iodáil i sléibhte na nAlp, atá sa saothar seo. Ag féachaint dom ar 

sheanghrianghrafanna ón turas a thug mé don Eilbhéis, d'airigh mé dícheangal ón íomhá 

a bhí tógtha an uair sin agam.  Bhí an grianghraf ar aon dul le híomhá a d'aimseofaí 

le cuardach google, gan gnéithe pearsanta ná cuimhne shuntasach ag gabháil leis. Ní 

raibh an íomhá sin agamsa éagsúil leis an ngrianghraf breá a thóg an turasóir a tháinig 

romham ná an turasóir a tháinig i mo dhiaidh.  Thug sin orm athrú, athmhúnlú agus 

athláimhseáil a thabhairt ar an íomhá ionas go bhfuil lón cuimhne ceangailte leis agus 

gur cruthaíodh grianghraf atá ina léiriú ar an áit mar a chuaigh i gcion ormsa. 

Teresa Kilker 
Matter]
priontaíocht giclée      40×31 cm      2015       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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[28]

Léiriú neamhiomlán atá sa saothar Landscape with Donkey's Feet (Henry's Dawn) 

ar asal a ndearnadh faillí in aire a thabhairt dó, gan na crúba a bhearradh, agus sin 

leagtha anuas ar shaothar aitheanta de chuid Paul Henry, Dawn, Killary Harbour, atá i 

mbailiúchán Mhúsaem Uladh. Meastar an saothar áirithe sin de chuid Henry a bheith 

ar an gcuid is tábhachtaí agus ina eiseamláir ar an dearcadh rómánsúil ar Iarthar na 

hÉireann a bhí chun tosaigh go mór maidir le péintéireacht tírdhreiche in Éirinn ar 

feadh tréimhse fada.

Tá an saothar seo agamsa, tríd an íomhá a chur i gcomhthéacs níos 'dáiríre' maidir 

le cúrsaí in Iarthar na tíre, bunoscionn lena raibh de rún ag Henry. Dá mhéid measa 

atá agam ar a chuid saothair an tráth sin dá shaol, bhí iarracht á dhéanamh agam, trí 

phróiseas athghabhála agus 'athfheistithe', a thuiscintsean ar an tírdhreach a leasú le 

comhthéacs níos comhaimseartha agus níos criticiúla.

Ar bhealaí áirithe, is saothar buntábhachtach agam féin an saothar Landscape with 

Donkey’s Feet (Henry's Dawn) freisin, sa mhéid is go bhfuil iarracht i gceist le cuid mhór 

de mo chuid saothair ó shin athchomhthéacs a lua leis an mbonn tuisceana a bhain leis 

an tírdhreach rómánsúil ionas gur mó de mheon na linne seo a bhíonn á chur in iúl.

Micky Donnelly 
Landscape with Donkey’s Feet 
(Henry’s Dawn)]
oladhathanna ar chanbhás     163×163 cm     1987      
Bailiúchán na Roinne Airgeadais
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[30]

Sa bhliain 1986 a rinneadh an saothar seo agus a cuireadh ar taispeáint é den chéad 

uair. Baineann an teideal, The Night Will Never Stay, le dán a scríobh Eleanor Farjeon, 

údar a scríobhann ábhar do leanaí. Is minic a fheicim ceangal idir filíocht agus 

péintéireacht agus is minic is leor an mothúchán agus an íomhá a spreagann blogha 

filíochta chun saothar péintéireachta a spreagadh, mar a tharla sa chás seo.  Bhí mé 

ag cur suime ag an am i scéalaíocht agus in ealaín na ngnáthdhaoine, go háirithe in 

oirthear na hEorpa, agus bhí an líne as an dán do leanaí ag teacht go mór le stíl an 

tsaothair agus lena theacht faoi anáil stíl na ndaoine. Ceanglaítear an oíche le taibhriú 

agus le samhlaíocht, an t-am is mó  an seans go mbrúchtfadh réimse dofheicthe an 

tsaoil isteach sa saol 'dáiríre'.  Cuirtear an saol ionchais sin i gcéill le maidhm bláthanna 

agus le héin lonracha. Fágtar faoin té a bhreathnaíonn an saothar a shocrú cé na pearsaí 

atá á dtaibhriú agus cén chuid atá ann le 'fírinne'.  D'aon ghnó an diamhaireacht.  Is é 

atá cinnte dearfa, mar a tharlaíonn leis an oíche, go n-imeoidh tráth na draíochta agus 

go dtiocfaidh an gnáthrud arís.

Mark Shields 
The Night Will Never Stay]
póstaerphéint ar pháipéar      48.5×35 cm      1986       
Bailiúchán na Roinne Airgeadais
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[32]

Is breá liom ceol Debussy. Tá tiomsúchán beag dá chuid ar a dtugtar Children's 

Corner  píosaí gairid ceoil bunaithe ar bhraistint a cumadh do pháistí agus bréagáin 

mar spreagadh leo, mar shampla a phíosa iontach don piano Golliwogg’s Cakewalk. 

Cheap Leo Delibe scéal an tsaothar bailé Coppelia mar gheall ar théama chailín a 

dhéanann aithris ar bhabóg lámhdhéanta atá aon mhéid léi agus a bhfuil Franz tugtha 

di, an buachaill a bhfuil cion ag an gcailín dó. Leabhar a chuaigh go mór i gcion ar mo 

chuid samhlaíochta is ea Le Grand Meaulnes le Alain Fournier ina bhfuil babhtáil idir 

radharcanna a bhaineann le gnáthshaol an duine ina dhúiseacht dó agus le saol na 

brionglóide.  Tá gach ceann acu sin thuas ina scáthán ar shaol an linbh ina gcuirtear 

beocht dá gcuid féin sa ní neamhbheo agus sa bhréagán, an tráth go hiondúil nach 

mbíonn aon duine eile i láthair.  Meon agus tuiscint den sórt sin a bhí i gceist agus Out 

of the Toy Box á cheapadh agam.

D'fhéadfadh duine fiafraí cén ceangal caidrimh atá idir bosca fada le pátrún air, 

babóg a bhfuil cuma Napoleon uirthi agus bád seoil bréige. Ar an gcuma chéanna, tá 

communiqué idir babóg bhaineann, peann luaidhe mór, dréimre, pléascán tine ealaíne 

agus eitleán páipéir sa saothar. Tá pearsantacht de chineál ag nithe freisin, roinnt acu 

tanaí  nó  faoi phátrún láidir, roinnt géar biorach, roinnt bog agus roinnt ollmhór ó 

thaobh an ghnáthscála. Tarlaíonn caidreamh idir na nithe de réir na dtréithe a cheaptar 

leo i.e. tréithe/pearsantacht a cheaptar le biorachas, cleiteachas, púdracha, triomach, 

etc., etc.

Péintéireacht nádúraíoch a dhéanaimse dáiríre agus is maith liom scéalaíocht.  Is 

minic a bhíonn an-tóir atá agam ar cheol, ar ainmhithe, ar nithe seanda, ar thinte, ar 

chrainn, ar bháid etc. in úsáid le chéile agam.  Mar a dúirt an té a dúirt faoi Charlie 

Chaplin: “bíodh sé taobh le páirc agus póilín agus cailín dathúil, ceapfaidh sé an scéal a 

bhainfidh gáire amach."

Simon Cookie 
Out of the Toy Box]
uiscedhathanna ar chárta     41.5×56.5 cm      2002       
Bailiúchán na Roinne Airgeadais



[

[34]

Léaráid do phóstaer faoi athionchollú atá anseo, bunaithe ar stair phágánaigh cheantar 

Mhuir Bhailt. Tá aithris san fhocal ar an mbuntéarma sa Laidin a chiallaíonn a bheith 

i bhfeoil arís. Is seanda an nóisean ag dreamanna de chultúir éagsúla nach dtagann 

deireadh le hanam an duine tráth an bháis. Bíonn dearcadh an chultúir nó an chreidimh 

le sonrú ar na gnáis adhlactha. Mhair lucht an chreidimh seo le Muir Bhailt gan chur 

isteach ó  dhreamanna eile anuas go dtí an 9ú  céad nuair a thosaigh siad ag teacht 

faoi bhrú ó Chríostaithe ón taobh amuigh. Bhíodh searmanais éagsúla adhlactha ag 

na págánaigh seo, an corp a dhó, an corp a chur i gcnocáin bheaga, agus fiú an corp a 

chur i gcrann.  Tá an léaráid bunaithe ar cheann de na gnáis sin lenar bhain an corp a 

lúbadh agus a chnapadh, mar go raibh de chreideamh acu go raibh an talamh ar nós na 

broinne agus go dtiocfaí ar ais ar an saol i gcolainn eile. 

Stasele Jakunskaite 
*See You Again]
prionta scairdphriontála      42×29.5 cm      2017       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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[36]

“Is ag marcaíocht ar rothar is fearr a chuireann duine eolas ar ardáin agus ísleáin na 

tíre, ag cur allais ag dul in aghaidh an aird agus gan stró ná saothar ag dul le fána.” 

Ernest Hemingway

Íomhá seo as sraith grianghrafadóireachta Between Spaces a chuir mé le chéile le 

linn sé mhí a chaitheamh ag rothaíocht trasna Mheiriceá Thuaidh. Cé gur fada anois 

tuairisceoireacht grianghrafadóireachta á dhéanamh ag daoine ar thuras bóthair i 

Meiriceá, shíl mé go dtabharfadh rothaíocht deiseanna eile dom seachas mar a bheadh 

ag duine ag taisteal i gcarranna nó i mbusanna. Mar gheall go raibh mé ag imeacht níos 

moille agus ar mo chomhairle féin, d'fhéad mise, ag dul trí bhailte beaga Mheiriceá 

dom, an áille a ghabhann le gnáthshaol an lae a thabhairt chun suntais.  Sílim freisin 

gur fhág an socrú taisteal trasna na tíre ar rothar deis agam, ní amháin tuiscint níos 

géire a fháil ar an taobh tíre ach ceangal níos dlúithe a chothú leis na daoine a casadh 

orm ar an mbealach freisin.

Garry Loughlin 
untitled, (Kentucky)]
priontaíocht giclée      27×41 cm      2014       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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[38]

Máistir ar cheird na liteagrafadóireachta é John Breakey i mbun priontaí a dhéanamh.  

Modh oibre sin a tháinig chun cinn ar dtús i rith an ochtú céad déag mar bhealach 

neamhchostasach chun saothar ealaíne a chur ar fáil. Próiseas simplí  atá ann lena 

n-úsáidtear pláta cloiche nó pláta miotail. Tarraingíonn an t-ealaíontóir ar an dromchla 

go díreach le criáin speisialta a bhfuil gréisc iontu, ábhar a shúitear isteach sa tsraith 

uachtair. Cuirtear tuaslagan ceimiceáin air sin a oibríonn isteach i mionphiocháin na 

cloiche nó an phláta le sraith hidrifileach thart ar an mbuníomhá ionas nach nglactar 

leis an dúch priontála. Déantar an dromchla a ghlanadh agus a fhliuchadh ansin le 

huisce ionas gurb iad na réimsí den íomhá a bhfuil gréisc orthu a dtagann an dúch atá 

bunaithe ar ola orthu le linn na priontála.

Priontaí ildaite de réimsí farraige, de bhláthanna nó den taobh tíre, mar atá anseo, is 

minice le Breakey a chruthú. Is minic leis saothar a bhunú ar a cheantar féin, na Beanna 

Boirche, agus déanann sé athshamhlú go fonnmhar agus go lántuisceanach ar an taobh 

tíre i dtuaisceart na hÉireann. Bíonn ábhar machnaimh sa teideal a chuireann sé le 

saothar ionas go mbíonn léargas níos pearsanta ag duine ar a chuid smaointeoireachta 

agus an saothar sin á chruthú aige. Is spéisiúil an rud gur fhoghlaim Breakey roinnt den 

cheird ó ealaíontóir eile a bhfuil saothar dá chuid sa taispeántas seo, Tom Carr. 

John Breakey 
The Dull Day Settling]
liteagrafadóireacht      66×50 cm      Ceannaíodh sa bhliain 1991      
Bailiúchán na Roinne Airgeadais
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[40]

Ruaidhri Kelly 
Uncharted Nouns]
oladhathanna ar línéadach     65.5×56 cm      2017       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí

uncharted 

/ʌnˈtʃɑːtɪd/ 
aidiacht  

(maidir le réimse talún nó farraige) réimse nach ndearnadh mapáil ná suirbhéireacht 

air go fóill.  

"the plane landed on a previously uncharted islet" 

noun

/naʊn/ 
ainmfhocal  

focal (seachas forainm) a úsáidtear ag cur síos ar aicme daoine, áiteanna, nó rudaí 

(ainm coitianta), nó ag cur ainm ar dhuine, áit nó rud faoi leith (ainm dílis). 

Tagann mo chuidse saothair go mór faoi anáil an taobh tíre agus na timpeallachta 

chomh maith le dúspéis i saol an dúlra.  Tarlaíonn ceapadóireacht scaoilte ar shaothar 

péintéireachta de mo chuid trí scéal a aithris lena mbaineann gnéithe taibhchumtha 

agus géilleadh don dáiríre.  Bíonn tábhacht le ficsean agus le litríocht freisin i mo chuid 

ceapadóireachta ionas go gcruthaítear láthair nach bhfuil aon teorainn á chur ann ar an 

ní-is-féidir, ar chiall ná ar mhíniú, ar ghaol ná ar cheangal, inar féidir cur in iúl iomlán, 

murar neamhbhalbh i gcónaí, a dhéanamh ar nithe sárshamhalta agus ar thaibhréimsí, 

go díreach agus go claonta, arna dtionól agus arna scaradh ag an aon tráth amháin.



[

[42]

Bhí  Tom Carr ar dhuine de na healaíontóirí  ab iomráití as Cúige Uladh i rith an 

fichiú céad.  Dhéanadh sé péintéireacht uiscedhathanna agus ola-dhathanna i mbun 

saothar portráidíochta agus tírdhreiche, ag díriú  ar an taobh tíre ina thimpeall i 

gContae Aontroma. Chuir sé síos i gclár faisnéise de chuid an BBC a léiríodh sa bhliain 

1996 BBC, Sunshine in a Room, ar an gcaoi a dtaitníodh leis ligean do na dathanna a 

bhíodh le feiceáil i dtús agus i ndeireadh na bliana dul i gcion air, go mbíodh i bhfad 

níos mó dathanna, na dathanna a thaitníodh leisean a úsáid ar aon chuma, le feiceáil 

i rith an fhómhair agus an gheimhridh agus i dtús an earraigh. Léiriú maith an íomhá 

mhionsaothraithe seo ar an gcumas a bhí in Carr, rud a chuir sé féin in iúl sa bhliain 

1993, tráth a raibh taispeántas de shaothar a shaoil ar siúl (Músaem Uladh,  Béal Feirste 

agus Gailearaí Dhúghlas de hÍde, Baile Átha Cliath) a bheith cosúil le leathanach i 

seanleabhar a léamh, gan a dhéanamh de léitheoireacht ach na línte féin a léamh.

Tom Carr OBE 
Winter Thicket]
liteagrafadóireacht      49×74 cm      1973       
Bailiúchán na Roinne Airgeadais
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[44]

Cornfields Tullywest an dara saothar de chuid Tom Carr sa taispeántas seo agus is léir 

ar an gceann seo arís eile an gean a bhí aige ar an taobh tíre i gContae Aontroma.  

Sa leabhar Tom Carr: An Appreciation (1989) le Eamonn Mallie, cuireann an 

t-ealaíontóir síos ar an tóir a bhí aige ar phéintéireacht uiscedhathanna: “Meán díreach 

péintéireachta na huiscedhathanna. Tá tréithe na mínpheannaireachta ag rith leis an 

gcineál sin, ar chuma nach mbaineann le hobair oladhathanna. Is é oibriú na scuaibe 

go díreach é leis na huiscedhathanna. Smaoineamh á shocrú go buan chomh tobann 

agus a ritheann sé leat nuair a d'fhéadfadh, leis na holadhathanna, gur i gcéimeanna i 

ndiaidh a chéile a d'éireodh leat a chur in iúl. Leis na huiscedhathanna, bhí rud ar bun 

agam nach bhféadfaí a dhéanamh le péintéireacht oladhathanna ná teampara, rud nár 

féachadh lena dhéanamh cheana le huiscedhathanna, nó sin mar a chonacthas domsa 

é. Bhí gnéithe éagsúla i gceist leis, luí le hábhar faoi leith, luí le taobh tíre na hÉireann 

agus meán a lig do dhuine an luí  sin a chur in iúl ar bhealach comhaimseartha le 

béim ar an bpátrún agus ar an leagan amach le meon mothú i leith an ábhair a chur i 

láthair. Ní móide i mo thuairimse gur cáineadh ar shaothar mothú a bheith á lua leis.  

Bhí péintéireacht uiscedhathanna agus mo chuid smaointeoireachta ag teacht le chéile, 

'beagán éigin', rud nár tharla i gcás oladhathanna. Cúis eile gur sona sásta a bhím i 

mbun péintéireacht uiscedhathanna go bhféadaim ábhar a chur in iúl go lom díreach, 

gan orm a leagan amach go tomhaiste ná ingear a ligean.”

Tom Carr OBE 
Cornfields Tullywest]
saothar pinn & uiscedhathanna ar pháipéar       52.5×71.5 cm      1977       
Bailiúchán na Roinne Airgeadais
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[46]

Mar a bhéinn ag iomrascáil i ndronuileog agus an phéint oladhathanna á smearadh leis 

na gorráin agam a rinneadh an phéintéireacht don saothar seo, mar a bheadh duine ag 

damhsa gan éirí as an gcathaoir. Tuige nach n-éiríonn siad agus na cosa a chur fúthu!?! 

[gáire] Deacair a rá, ach tarlaíonn sé.  Nuair a cheannaigh Oifig na nOibreacha Poiblí an 

saothar seo, thosaigh ceisteanna ag rith liom: ‘Cén uair a thosaíonn an phéintéireacht?’ 

agus ‘Cén uair a bhíonn smál air? An bhfuil smál air go fóill?’. Bhí tús leis an saothar 

nuair a roghnaigh mé go mbeadh sé ar mhéid agus i gcruth leaba sínteáin – dronuileog 

fhada – agus cur ceaileacó a d'úsáidfinn seachas canbhás nó línéadach.  Leanadh den 

obair nuair a roghnaíodh gliú déanta as seithe coinín seachas prímeálach leis an éadach 

a fhosú ach a choinneáil so-fheicthe; agus nuair a oibríodh páipéar mín gainimh air go 

mbeadh droim an éadaigh lonrach.  Rinneadh mínchóiriú ar an dromchla go dtabharfaí 

faoi deara an nóiméad a dtiocfadh smál air.  An dtuigeann sibh, bítear seasta á rá liom 

go bhfuil smál ar cheann de na léinte is ansa liom.  Tá marcanna beaga bídeacha ar 

an bpóca.  Is aisteach an rud sin   – nach ea – go bhfuil smál air, agus i gcomhthéacs 

mo léine, tá sin chomh tábhachtach agus go mbeifí ag smaoineamh nach ceart í  a 

chaitheamh arís.  Táimse fiosrach i gcónaí faoin rud is léir don té a bhreathnaíonn an 

saothar agus faoin uair a dtarlódh gur féidir seo a thabhairt faoi deara.  Dá mbéinn níos 

soiléire faoi, ní súgradh a bheadh ann. 

Julia Dubsky 
Untitled (blossoms & chillies on 
calico)]
oladhathanna & pinn luaidhe dhaite ar cheaileacó      44×72 cm      2016       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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Réimse samhalta tíre atá anseo ina gcuirtear scéal an chíorthuathail agus an 

chóilíneachais in iúl.  Bhí spreagadh agam as an íomháchas thréan i ndánta le Séamus 

Heaney, Antaeus (1966) agus Hercules and Antaeus (1975), ina bhfuil 'spur of light' ina 

shiombail ar mheabhair cinn Earcail.  De réir an tseanmhiotais, bhíodh téagar as an 

talamh sa leathfhathach Antaeus an fhaid agus a theagmhaíodh sé leis.  Mharaigh 

Earcail é trína chrochadh den talamh agus an dé a fháscadh as gan ligean dó cos a 

leagan arís ar an talamh.  Is iad muintir na hÉireann agus iad ag brath ar an talamh atá 

i gceist ag Heaney le Antaeus; muintir na Breataine atá á gcur in iúl le hEarcail ag an 

bhfile agus é i mbun machnaimh ar an bhforéigean a imríodh i dTuaisceart Éireann.

Sharon Gantley 
Sky-Born and Royal]
ábhar aicrilice ar chanbhás      20.5×25.5 cm      2017       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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Alison McCormick 
Full Moon]
eitseáil      23×30 cm      2003       
Bailiúchán na Roinne Airgeadais

Tá meáin éagsúla in úsáid agam leis na blianta ach, ó cuireadh déanamh priontaí ar 

mo shúile dom blianta beaga ó shin, tá an-taitneamh á bhaint agam as na modhanna 

oibre éagsúla agus as na gnéithe éagsúla a bhíonn le saothrú.  Domhan an dúlra is mó a 

thugann spreagadh dom, crainn go háirithe a bhíonn go mór i gceist i mo chuid saothair.  

Bíonn gné nádúrtha i mo chuid saothair ach is maith liom tréith na diamhaireachta a 

chruthú i mo chuid priontaí. 
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Déantar cíoradh sa saothar Chrysalis ar a chasta atá sícé an duine ionas go bhfiosraítear 

na gnéithe iomadúla atá fite fuaite ina chéile i mianach na mná. Is réimse talún an 

fhoraois ina dtagann an gnáthrud agus an rud coimhthíoch le chéile; is meafar atá i 

gceapadh na n-ábhar éagsúil in éineacht sa réimse sin lena gcuirtear in iúl an éagsúlacht 

a ghabhann le riocht siceolaíochta an duine a bhíonn, mar a chéile le meon an duine, 

neamhbhuan agus faoi shíorathrú. Tá trácht san íomhá ar an gcaoi a bhféadfadh 

mianach na mná dul amú i láthair an tí agus an teaghlaigh agus an choimhlint agus 

an t-éileamh a bhíonn ar an mbean a dhéanamh maidir lena haithint. De réir mheon 

na patrarcachta, is den bhandacht obair tís agus tá sin nádúrtha agus doshéanta ag an 

mbean agus cuirtear ina luí orainn fiú go bhfuil sásamh na mianta san obair sin ionas 

go nglactar léir mar obair gan phá, gan chearta, gan teidlíocht agus gan aitheantas atá 

taobh amuigh den chonradh sóisialta; ní amháin go bhfuil dlúthchuid déanta den obair 

sin i saol na mban ó lá go lá ach tá dlúthchuid déanta de de thréithe nádúrtha na mná – 

dá cuma, dá pearsantacht, dá cuid gnéasachta, dá sláinte mothúcháin – agus den chúis 

atá ag an mbean le maireachtáil. 

Catarina Leone 
Chrysalis]
priontaíocht giclée        76×102 cm      2017       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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Anya Waterworth 
Night Flight]
ábhar aicrilice ar pháipéar      65×75 cm      2016       
Bailiúchán na Roinne Airgeadais

Bíonn sé deacair agam míniú a thabhairt ar shaothar péintéireachta de mo chuid mar 

is ón intinn a thagann. Meascán den chuimhne agus de na mothúcháin. B'fhéidir go 

mbeadh dath nó áit a spreagfadh cuimhne agus d'fhéadfadh smaoineamh a theacht 

chun cinn nuair nach mbeadh aon súil leis. Ní móide go dtuigfinn go dtí go mbíonn 

an saothar críochnaithe le feiceáil os mo chomhair gur rud pearsanta atá ann a 

bhaineann liom féin.  Ní éiríonn go maith le saothar ealaíne mura dtarlaíonn forbairt ar 

smaoineamh in intinn an ealaíontóra roimh ré. Eascraíonn cuid mhór de mo chuidse 

saothair ón taisteal anonn agus anall go dtí tír dhúchais mo mháthar san Astráil.  

Tagann a bhfacthas dom as an eitleán amach ar an gcanbhás gan cuimhniú air, mar 

a thagann an taobh tíre san Astráil a bhfuil an-luí agam leis. Chuaigh saothar dhaoine 

eile i gcion orm, Cy Twombly, Luc Tuymans, Tapies et al. Ba mhór an spreagadh 

m'athair, Basil Blackshaw, dom ar gach bealach.  An-fhoighneach agus é go hiontach i 

mbun meantóireachta.  "Keep making the marks" a deireadh sé liom.  Tá súil agam go 

mbíonn na deiseanna agam sin a dhéanamh go díreach. 
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Ag críochnú Outlook dom, bhí suim á chur agam i spásanna éagsúla agus i ngnéithe 

éagsúla den ailtireacht i réimsí foirgníochta, agus spéis faoi leith á chur agam i 

bhfuinneoga sa chathair.  Bhí taighde ar bun agam faoin ról atá leis an bhfuinneog i 

gceantar den sórt sin san aonú céad agus fiche agus faoin teicneolaíocht atá ag teacht 

chun cinn le blianta beaga anuas.  Nuair atá deis chomh héasca ag duine ar an fón agus 

ar ríomhaire glúine, ní hí an fhuinneog amháin a thugann súil ar an saol mór feasta.  

Chuir mé suim sa mhéid eolais a bhí ar fáil tríd an bhfuinneog.  Agus mé i mbun mo 

chuid smaointeoireachta faoi cheisteanna áirithe den sórt sin, d'úsáid mé péint chun 

na cruthanna teibí éagsúla a fheictear i ngloine na bhfuinneog a chur in iúl.  Bhí an 

claochlú ar a raibh á chur i láthair ón dá thaobh ina chúis mhór leis an toradh ar an 

saothar péintéireachta seo.  Rinne mé cíoradh ar na sraitheanna éagsúla faisnéise trí 

shraitheanna éagsúla péintéireachta agus trí phátrúin éagsúla a úsáid chomh maith le 

teacht ar chothromaíocht idir eolas a bhí á chur i láthair sa solas agus sa dorchadas sa 

bpíosa gloine a raibh mé ag plé leis. 

Dearbhla McCormack 
Outlook]
oladhathanna ar chanbhás      91×61.5 cm      2017       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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Frances Ryan 
Through the Cabbage Fields 2]
oladhathanna & colláis ar phainéal      30×50 cm      2007       
Bailiúchán na Roinne Airgeadais

Díol spéise domsa gné na caomhnóireachta den dearcealaín agus an chaoi a bhfuil 

an dóigh a dtéann domhan an dúlra i gcion ort a chur in iúl, i gcásanna áirithe, ina 

íocshláinte ag an té a bhreathnaíonn an saothar.

Bíonn obair phéintéireachta, líníochta agus colláis ghriangrafadóireachta i mo 

chuidse saothair. Ar íomhánna ó  fhoinsí éagsúla a chur le chéile, cruthaítear réimse 

athshamhlaithe a bhfuil atmaisféar dá chuid féin ar fad ag baint leis. 

Tá tarraingt dom in obair na péintéireachta féin agus sa chontúirt a bhaineann le 

dórtadh, smearadh, sil-leagan agus scríobadh sa chaoi is go séantar smacht iomlán 

ar chúrsaí, go gcaitear géilleadh don phróiseas. Nuair a théim sa seans le cineálacha 

éagsúla péinte ar ábhar de chineálacha éagsúla, adhmad, alúmanam, canbhás nó 

páipéar, is díol suime dom an chaoi a n-oibríonn an phéint ar an ábhar agus ar an gcaoi 

a dtéann sin i gcion ar cheapadh an tsaothair. Baineann Through the Cabbage Fields 2 

leis an gcaoi a ndeachaigh an taobh tíre sa Chomar, Co. an Dúin, i gcion orm, áit ar thug 

mé suntas dó nuair a d'athraigh mé i mo chónaí go Tuaisceart Éireann sa bhliain 2005. 
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Baineann mo chuid saothair leis an gcumhacht a ghabhann le débhríochas an ní atá 

scartha ó chultúr. Fiosraítear an tionchar atá ag fánaíocht agus dí-áitiú sa lá atá inniu 

ar fud an domhain ar an duine arna anailísiú ó áiteanna ar an teorainn ina bhfuil 

nithe, ábhar agus taithí ag idirghníomhú, á dtástáil agus á bplé. Cré an t-ábhar is mó 

atá in úsáid sa saothar The Forest of Cedar…. Chuir mé suim sa chré chomh mór mar 

gheall ar a bheith neamh-mheánach, ar an gcur in iúl díreach agus ar a sho-oibrithe 

atá an t-ábhar chomh mór lena stádas mar ghnáthábhar, an tuiscint mheafarach ina 

leith agus a mbeadh de mhacalla leis maidir le cúrsaí cultúrtha go ginearálta.  Ba mhór 

an mealladh dom a oiread a d'fhéadfaí an lá inniu a cheangal le sinearacht an duine 

agus le comhchuimhne an chine daonna. 

Tá stair fhada leis an gcré i gcúrsaí  litríochta agus scéalaíochta. Ar leacracha cré a 

scríobhadh Scéal Ghiolgaimis a mheastar a bheith ar an saothar litríochta is sine atá 

ar marthain, arna scríobh thart ar 2100BC ag na Suiméaraigh. Rinneadh The Forest 

of Cedar… a phéinteáil le cineálacha éagsúla cré as áiteanna éagsúla sa Spáinn agus tá 

ceann de na hionaid a bhaineann leis an seanscéal sin i gceist. 

Vanessa Donoso López 
The Forest of Cedar…]
dúch cré, uiscedhathanna, peann uiscedhathanna, dúch aicrilice, páipéar marmaraithe & 
dúch ar pháipéar      35.5×25 cm      2018       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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Roisin White 
(Mother) Daughter]
priontaíocht giclée       30×35 cm      2017       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí

Saothar meán measctha atá in (Mother) Daughter, ina n-úsáidtear grianghrafadóireacht 

agus obair le dúch chun cíoradh a dhéanamh ar an gcaidreamh síorathraitheach a 

bhíonn idir an mháthair agus an iníon. Pléitear sa saothar le duine a bheith as láthair an 

tráth céanna a dtugtar san áireamh spiorad an duine a bheith i láthair i réimse fisiciúil 

tíre. Cíortar an déthaobhachas a ghabhann le bean a bheith, an t-aon tráth amháin, 

ina máthair agus ina hiníon agus chomh sochorraitheach agus atá an anonn is anall a 

ghabhann lena leithéid de ról. 
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Chruthaigh mé líníocht analógach ar pháipéar mínealaíne trí tharraingt saorláimhe a 

dhéanamh le haip tarraingte ar scáileán tadhaill. Is léargas an saothar ar an spéis a 

chuirim faoi láthair i modhanna pictiúraíochta is féidir a chleachtadh mar gheall ar an 

bhfón póca sárfheistithe agus gléasra so-iompair eile. Sílimse gur tábhachtach an rud 

do mo chuid ealaíne an ní is féidir a dhéanamh le meáin nua a thriail an tráth céanna 

a dtugtar sin le chéile leis na modhanna oibre seanbhunaithe agus a gcoinnítear súil ar 

an eolas is deireanaí a thagann chun tosaigh.

I m'Éireannach dom a mhaireann i gcomhthéacs idirnáisiúnta, tá meas faoi leith 

agam ar shaothar Prieto-Blanco le teaghlaigh trasnáisiúnta atá ina gcónaí in Éirinn.  

Tá léargas tairbheach óna saothar sise ar mhodhanna oibre na linne seo maidir le 

grianghrafadóireacht dhigiteach. D'úsáid mé íomhá a bhaineann le comhthéacs den 

chineál sin gur tharraing leagan ina ndéantar áibhéil ar roinnt d'ábhar an íomhá agus 

ina gcuirtear marcanna éagsúla, poncanna agus líne isteach chun fráma a chur ar 

ghnéithe áirithe agus saothar críochnaithe a chur ar fáil ina bhfuil béim láidir ar chúrsaí 

datha agus ceapadóireachta. Déantar lonrachas an bhuníomhá a mhaolú  go mór le 

próiseas na priontála ionas go gcuirtear líníocht dhigiteach ar fáil atá níos soiléire 

faoin gcló neamhlonrach nuair a bhí dalladh sa leagan ar an scáileán. Go deimhin, sa 

saothar áirithe seo, is léargas an chuilitheáil dhigiteach sa réimse dorcha téal sa saothar 

críochnaithe ar an bpáipéar, ní amháin ar thréithe fisiciúla an uisce ach ar an anonn is 

anall torthúil a tharlaíonn idir gnáthghnéithe neamhdhigiteacha.

Paul James Kearney 
San Diego I]
priontaíocht giclée     33.5×44 cm      2016       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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Saothar eitseála ilphlátaí atá sa saothar seo a rinneadh le huiscimir siúcra (dubh), le 

líníocht stílis uiscimrithe ar bhonn crua (gorm) agus le dath bándearg a rolláil ar an 

tríú pláta.  Rinneadh roinnt péintéireachta de láimh le guais ar an íomhá priontaíochta 

(gealghorm).  Ceapadh an íomhá as sraitheanna d'íomhánna a tarraingíodh i stíleanna 

éagsúla agus ar scálaí éagsúla ionas go gcruthaítear saobhdhiallas iomrallach agus 

claonléargas.  Is móitífeanna an bháisteach sa ghairdín agus an bruscar á fhuadach 

le gaoth ar bhain mé úsáid astu cheana, roinnt den íomhá den ghairdín á cheilt ag na 

duileoga atá á bhfuadach sa ghaoth. Tá spotaí gorma eile chun tosaigh, a mb'fhéidir gur 

braonacha atá iontu ar ghloine, ag teacht salach ar léargas soiléir ar an ngaidín chomh 

maith.  

Déantar tagairt éadrom sa teideal don ghairdín seo a bheith ar fáil leis na milliúin bliain 

ó tharla go bhfuil, fiú más mór an t-ionadh é, Tyrannosaurus rex ann. 

Niall Naessens 
A Cretaceous Garden]
saothar eitseála le hobair uiscimire & guaise      41×39.5 cm      2016       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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Baineann mo chuid saothair go dlúth daingean leis an tírdhreach agus fágann aimsir 

shíorathraitheach na hÉireann dá bharr sin codarsnacht leanúnach ar fáil ó thaobh 

solais, scáile, crutha agus datha.  Bíonn buntábhacht maidir leis an taighde roimh ré 

agus le ceapadh mo chuid saothair le stair, filíocht, béaloideas agus cúrsaí reatha na 

hÉireann chomh maith le híomhánna atá á mbailiú agam leis na blianta.  Is íomhánna 

iad de radharcanna den saol curtha ina stad, den seanreacht agus den reacht nua.  

Íomhánna a spreagann cuimhne ar thurais, ar áiteanna agus ar chúrsaí na linne. 

AM-CUIMHNE-MEATH

Is saothar Soft Day a bhaineann le sraith de shaothair péintéireachta faoin gcuimhne 

ar an saol a caitheadh, an chuimhne nach maireann, a chuimhne nach mbíonn inti  

ach meathchuimhne nó míchuimhne de réir mar a thugtar chun cuimhne arís agus arís 

eile í.  Turas an Domhnaigh le mo mhuintir atá á thabhairt chun cuimhne sa saothar seo 

agam, m'athair ag téamh uisce i bpota ar shorn gáis; rapar airm den seandéanamh air 

in aghaidh na báistí uaireanta agus an trácht ar an "lá bog" agus é ag beannú do dhuine 

ag dul thar bráid.  Tá an chuimhne ar an taobh tíre inár dtimpeall curtha as a riocht de 

réir mar atá sé á fheiceáil trí na braonacha báistí ar an bhfuinneog.

Fergus Smith 
Soft Day]
oladhathanna ar chanbhás      50×70 cm      2017       
Bailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí
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Buíochas
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