BÍ AG
CRUTHÚ.
EALAÍN
ANOIS

Is pacáiste gníomhaíochta Ealaíne saor in aisce é Bí
ag Cruthú. Ealaín Anois.…….ó Dhánlann Phort
Láirge.
Agus tú ag tosnú, tá cúpla riail le cur san áireamh.
Riail 1. Níl aon rialacha ann.
Riail 2. Níl a leithéid de rud ann agus ‘ceart’ nó ‘mícheart
agus Ealaín á cruthú.
Riail 3. Tóg t’aimsir, bain spraoi as agus déan a mhéid nó a
laghad agus is mian leatsa ón bpacáíste.
Déantar cuid de na gníomhaíochtaí sa dánlann ach tá
cinn eile a d’oirfeadh níb fhearr don bhaile, le cabhair ó
dhuine fásta nó chun triail a bhaint astu cúpla uair i
ndiaidh a chéile go dtí go mbíonn tú sásta lena
gcruthaíonn tú.

Má fheiceann tú an comhartha seo beidh fón póca uait
chun teacht ar ábhar ar line.
Bímid sásta i gcónaí aischothú a fháil agus níos sásta fós
íomhanna de do shaothair a fháil uait leis!
Más mian leat aon ní a chruthaigh tú ón bpacáiste a roinnt linn,
nó má tá aon ní ón bpacáiste a spreag do shaothar, seol
chugainn iad le do thoil tríd na naisc thíos agus déan deimhin de
sinne a chlibeáil leis.
Instagram @thewaterfordgalleryofart
Facebook: @waterfordgalleryofart

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait maidir le Dánlann Phort
Láirge, Oifig Ealaíon Phort Láirge nó dul i dteagmháil linn, lean an
nasc QR thíos le do thoil.
Anois, bí ag cruthú!

An féidir leat na 4 pictiúr atá i bhfolach sna litreacha thuas a
aimsiú sa dánlann ar úrlár na talún?

Cuir teideal leis SEO
Roinneann teidil in iarsmalanna agus dánlanna eolas áirithe linn faoina
bhfuilimid ag féachaint air. Uaireanta tugann siad faisnéis dúinn maidir leis
an ealaíontóir a chruthaigh saothar nó na hábhair ar bhain siad úsáid astu.
Cuireann siad in iul dúinn ar uairibh fiú, ar theastaigh an t-ealaíontóir go
bhféachfaimis air agus sinn ag breathnú ar shaothar nó ar ábhar.
1. Féach mórthimpeall na dánlainne ar dtús
2. Roghnaigh péintéireacht a spreag do shuim-ní gá gurb é an saothar is ansa leat i
gcónaí.
3. Cén fáth ar roghnaigh tú an pheintéireacht seo?
4. Cad a thuig tú faoi deara?
5. Cén mothúcháin a spreagann sé ionat?

Scríobh gearrtheideal sa bhosca thíos-ní fios ach go bhfeicfear sa dánlann
amach anseo é!
Teideal:
Ealaíontóir:
Dáta:

Údar:……………………………………………………………………Aois:………………………

Fuaimphéinteáil
1. Aimsigh an phéintéireacht ‘Autumn, Rathfarnham’ (1946) leis an
ealaíontóir Norah McGuinness (1903-1980)
2. Scan an cód QR thíos agus éist leis na fuaimeanna agus tú ag
féachaint ar an bpéintéireacht
3. An gcabhraíonn an fhuaim leis an bpéintéireacht a thabhairt chun
beatha? An ngluaiseann an t-uisce níos mire? An bhfeiceann tú na
crainn ag gluaiseacht sa ghaoth?
4. Conas mar a chabhródh cur chuige níos *‘ilchéadfaí’)i leith na
healaíne le do thuiscint ar intinní an ealaíontóra.
(*Ilchéadfach: (is éard is brí leis an téarma ‘ilchéadfach’ ná mealltach do na
céadfaithe ar fad)

5. Ar chuir na fuaimeanna tionlacain leis an taitneamh a bhain tú as an
bpictiúr-nó arbh fhearr leat féachaint air gan na fuaimeanna curtha
leis?

Dath & Mothúchán

Is minic go mbaineann ealaíontóirí úsáid as dathanna chun tuairim a thabhairt don bhreathnóir
maidir le spriocmhothúchán an tsaothair.
Mar shampla:
Dearg: D’fhéadfadh Fearg / Paisean / Contúirt a bheith i gceist
Buí:

D’fhéadfadh Sona / Cairdiúil / Foláireamh a bheith i gceist

Glas:

D’fhéadfadh Nádúrtha / Suaimhneach / Saibhir a bheith i gceist

Gorm: D’fhéadfadh Suaimhneach / Síochánta/ Brónach a bheith i gceist
Féach ar an bpictiúr thuas. Is é teideal bunphéintéireacht an tsaothair seo ná Girl (1961) agus is í
Mary McWeeney an t-ealaíontóir a chruthaigh é. Bain triail as an bpictiúr a dhathú isteach agus
tú ag úsáid dathanna a léireoidh mothúcháin an chailín.

PORTRÁID AN EALAÍONTÓRA
Portráid: ainmfhocal, péintéireacht, líníocht, grianghraf nó greanadóireacht de dhuine,
go háirithe nuair nach léirítear ach éadan nó ceann agus guaillí an duine.
Féach ar d’éadan féin sa scáthán. Cad a fheiceann tú ann? Creidtear nach é atá i gceist le deaphortráid agus portráid a léirionn amharcíomhá de dhuine agus sin amháin ach portráid a
nochtann fasinéis bhreise maidir le heisint nó carachtar an duine. Bain trail as portráid díot féin a
chruthú thíos agus déan iarracht an Tusa-Tú féin a nochtadh ann!

Cartún!?

Tugtar ‘cartún’ ar líníocht atÁ ceaptha chun fuinneog dhaite a
dhéanamh aisti.
Chruthaigh an t-ealaíontóir Evie Hone (1894-1955) an ‘cartún’ seo ar
a dtugtar Our Lady of Mercy’ (1938). Tá sé lonnaithe ina fuinneog
dhaite anois sa Chlochar Dominiceach ar Bhóthar na bhFál, Béal
Feirste.

Dathaigh isteach an cartún thuas. Déan do mhacnamh ar na dathanna a
roghnóidh tú agus ar an gcuma a bheadh air seo agus í ina fuinneog dhaite
agus an ghrian ag soilsiú tríthi.

Ciúbachas
Ba chur chuige réablóideach nua é Ciúbachas a bhí dírithe ar réadúlacht
a léiriú i saothair ealaíne. Chum na healaíontóirí Pablo Picasso agus
Georges Braque é thart ar 1907-8. Thóg siad radhairc éagsúla ar ábhair
(nithe nó deilbheacha de ghnáth)le chéile in aon phictiúr amháin. Ba é an
toradh a bhí air sin go minic ná saothair a bhí spruánach agus teibithe.

Ba ealaíontóir Éireannach í Mainie Jellet a
raibh cáil uirthi as a saothair
cheannródaíocha Ciúbaíocha. ‘Virgin and
Child’ (1924) is teideal don phéintéireacht
seo le Jellett. An féidir leat buille faoi
thuairim a thabhairt faoina bhfuil sé ar
intinn ag an ealaíontóir a léiriú ann?

Scan an cód QR ar chlé chun breis eolais
a fháil amach maidir le Ciúbachas agus
féach mar a d’fhéadfá cruthúcháin
chiúbacha de do chuid féin a chruthú.

Ábhar Neamhbheo

Is líníocht nó péintéireacht é ábhar neamhbheo a dhíríonn ar nithe neamhbheo.

Is é an teideal atá ar an ábhar neamhbheo seo le Liam Belton (b.1947) ná Pewter with White
Candles. Meas tú cad is cúis leis sin?

Aimsigh ‘nithe neamhbheo’ le tarraingt i do theach féin. Aimsigh nithe le huigeachtaí, dathanna,
cruthanna agus toisí éagsúla más féidir. Déan do mhacnamh ar na nithe a réitionn go maith le chéile
agus mar is fearr iad a eagrú i do phictiúr. D’fhéadfá úsáid a bhaint as a mhacasmhail de nithe agus
torthaí, bréagáin, uirlisí nó earraí bailithe ón dúlra, duilleoga nó buaircíní agus a leithéidí.

Má tá tú sásta le do phictiúr
seol grianghraf de chuig ár
gcuntas Instagram:

@thewaterfordgalleryofart

Déan deimhin de do
chéadainm agus d’aois a
chur leis,

Roinnfimidne na
cruthúcháin neamhbheo is
fearr ar ár gcuntais meán
sóisialta.

Clown’s-Bird-Painting…!
Is é an teideal ar an bpeintéireacht ar
dheis, leis an ealaíontóir Gerard Dillon ná
‘Clown’s Bird Painting’.
Cuir ciorcal timpeall ar fhocal amháin ar liosta na
‘ngairmeacha beatha’ agus ar fhocal amháin ar
liosta na ‘n-ainmhithe’.
Cuir an dá fhocal le chéile agus bain triail as do
shaothar pearsanta féin a phéinteáil nó a tharraingt a
bhfuil ‘Clown’s Bird Painting’ mar ionspioráid dó.

GAIRM BHEATHA:

AINMHÍ

Dochtúir / Glantóir / Feirmeoir/ Ealaíontóir
/ Chef / Físchruthaitheoir ar Youtube /
Peileadóir / Saighdiúir / Múinteoir /
Bobaide / Sagart/ Feallmharfóir / Tógálaí /
Gadaí

Capall / Moncaí / Muc / Cat /Madra /
Iasc /Bó / Caora/ Nathair Nimhe /
Acsalatal/ Eilifint / Gabhar / Sicín / Éan /
Sciathán Leathair /Luch / Beach

Teideal:………………………………………………………….
Ealaíontóir:……………………………………………………………
Aois:…………………………………………………………

Tarraing nó péinteáil do chruthúchan nua sa bhosca seo.

Ubhealaín den scoth!
Is é ‘Annunciation’ teideal an tsaothair seo leis
an ealaíontóir Patrick Rye (b.1929). Cruthaítear é
trí úsáid a bhaint as teicníc thraidisiúnta
phéinteála ar a dtugtar teampara a ndéantar le
buíocáin uibhe.
Maireann péintéireachtaí a ndéantar le
teampara go ceann i bhfad agus tugann sé
bailchríoch dheas, ghléineach, chrua don
saothar.
Féach an físeán thíos (nasc QR) agus bain triail
as saothair theampara-bhunaithe a chruthú sa
bhaile. B’fhéidir go mbeidh gá agat le cabhair ó
dhuine fásta.

Oideas don Teampara
Beidh gá agat le:
-

Ubh
Uisce (5 taespúnóg)
Fínéagar (3 braon)
Lí
Tuairgnín agus Moirtéar
(roghnach)
Tuáille Cistine
Mias nó pláta
Taespúnóg
Páipéar, canbhás nó clár
Scuaba don phéinteáil

Treoracha:
1. Lorg ‘líocha’ mórthimpeall an ti. Is púdair
dhaite iad líocha. D’fhéadfá cailceanna daite
a bhrú le tuairgnín agus moirtéar nó úsáid a
bhaint as spíosraí daite, tuirmiric agus paiprice
nó a leithéid.
2. Cuir na líocha úd ar mhias nó ar phláta.
3. Scoilt ubh agus dealaigh an buíocán. Roll an
buíocán ar thuáille páipéir chun farasbarr
gealacháin a bhaint de. Pinseáil sac an
bhuíocáin ag an bpointe seo agus sil an
buíocán isteach i sac beag agus an sac á
dhíobhadh agat.
4. Cuir 5 taespúnóg uisce leis agus measc leis an
mbuíocán iad. Má tá fínéagar geal agat cuir
cúpla braon de leis an gcumasc agus mairfidh
sé úr ar feadh tréimhse níos faide.
5. Cuir beagán den chumasc uibhe agus uisce
isteach sa lí phúdaraithe le spúnóg agus
measc an cumasc. Ba chóir go mbeadh an
dlús cosúil le raimhre uachtar trom. Triomaíonn
sé seo go han-mhear agus mar sin ná déan
ach beagán de in aon uain dá réir.
6. Tosnaigh leat ag péinteáil le do theampara
uibhe baile déanta!

Bhuel, sin a cheap mé…
Ní bhíonn sé i gcónaí éasca cad faoi a bhfuil péintéireacht a thabhairt linn nó a raibh an
t-ealaíontóir ag iarraidh a chur in iúl agus é á phéinteáil a thuiscint Féach ar an íomhá
thíos. Cad atá á rá ag an mbeirt bhan dar leat nó cad air a bhfuil siad ag smaoineamh,
meas tú?

Íomhá: The Mirror (1950) le Daniel O’Neill (1920 – 1974)

An féidir leat an pictiúr atá i bhfolach sna litreacha thuas a
aimsiú ar an gcéad úrlár sa dánlann?

While Grass Grows

Bionn teidil agus brí saothar áirithe beagáinín doiléir ar uairbh. Phéinteáil Jack B Yeats an íomhá
thuas sa bhliain 1939 agus thug se an teideal ‘While Grass Grows’air. Ní eol d’aon duine an chúis
ar thug sé sin mar theideal air. Féach ar an bpéintéireacht sa dánlann (tá sé thuas staighre) agus
abair linn cad ba chóir a bheith mar theideal air dar leatsa!

Teideal:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Le: Jack B Yeats (1871-1957)……………………………………………………… …….

Ekphrastic!
Is focal OLLMHÓR é sin go deimhin! Is éard is brí leis an téarma ársa
Gréigeach Filíocht Ekphrastic ná dánta a chumtar maidir le saothair ealaíon.
Tá dán thíos faoi phéintéireacht agus faoi phéintéirí leis an bhfile Frank
O’Hara. An féidir leatsa dán gairid a chumadh a bhfuil saothar ealaíne mar
ionspioráid dó?

Why I Am Not a Painter
Frank O'Hara (1926-1966)
I am not a painter, I am a poet.
Why? I think I would rather be
a painter, but I am not. Well,
for instance, Mike Goldberg
is starting a painting. I drop in.
"Sit down and have a drink" he
says. I drink; we drink. I look
up. "You have SARDINES in it."
"Yes, it needed something there."
"Oh." I go and the days go by
and I drop in again. The painting
is going on, and I go, and the days
go by. I drop in. The painting is
finished. "Where's SARDINES?"
All that's left is just
letters, "It was too much," Mike says.
But me? One day I am thinking of
a color: orange. I write a line
about orange. Pretty soon it is a
whole page of words, not lines.
Then another page. There should be
so much more, not of orange, of
words, of how terrible orange is
and life. Days go by. It is even in
prose, I am a real poet. My poem
is finished and I haven't mentioned
orange yet. It's twelve poems, I call
it ORANGES. And one day in a gallery
I see Mike's painting, called SARDINES.

Teideal:…………………………………
Údar:………………………………………
Aois:…………………………………………

Leathanach bán nó geall leis. Déan do rogha leis agus fáilte!

Bailiúchán Ealaíne Phort Láirge
“Tá Bailiúchán Bardasach Ealaíne Phort Láirge ar cheann de na seoda atá i bhfolach ar shaol ealaíne
na hÉireann, agus tá radharc fíorshuimiúil le fáil ann ar phéintéireacht na hÉireann sa chéad leath den
fhichiú haois".
An Dr. Peter Jordan, Léachtóir Sinsearach i Stair na hEalaíne, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

Is cuid dhílis é Bailiúchán Ealaíne Phort Láirge den oidhreacht chultúir agus den fhéiniúlacht chultúir sa
chathair. Thugtaí Bailiúchán Bardasach Ealaíne Phort Láirge air seo tráth agus aithnítear é mar cheann
de na bailiúcháin bhardasacha is sine agus is fearr in Éirinn.
Bunaíodh é chomh fada siar leis an mbliain 1939 in éineacht le hIarsmalann Ealaíne Phort Láirge, ach tá
fás mór tagtha air ó shin agus anois is amhlaidh atá breis agus 500 saothar sa bhailiúchán. Áirítear leo
sin péintéireachtaí, priontaí agus dealbha - rudaí a soláthraíonn cuid mhór acu léargas luachmhar ar
shaothrú ealaín na hÉireann san fhichiú haois.
Ar bhuaicphointí suntasacha an bhailiúcháin tá saothair le Paul Henry, Jack B. Yeats, Mainie Jellett, Louis
Le Brocquy, Letitia Hamilton, Dermod O’Brien, Evie Hone, Mary Swanzy, Charles Lamb, Hilda Roberts,
Seán Keating, Eileen Murray, agus George Russell (nó mar is fearr aithne air AE), chomh maith le
saothair chomhaimseartha le Michael (Ben) Hennessy, Breda Lynch, Hughie O’Donoghue, Donald
Teskey, agus Kathleen Delaney.
Is féidir an coincheap de dhánlann phoiblí agus de bhailiúchán poiblí ealaíne laistigh den chathair a
dhátú siar go dtí na tríochaidí luatha sa chéad seo a d'imigh tharainn. Nuair a phós an t-ealaíontóir Hilda
Roberts agus Arnold Marsh, an príomhoide ar Scoil an Bhaile Nua i bPort Láirge, ba é an toradh a tháinig
gan mhoill air sin ná gur cuireadh tús le taispeántas bliantúil ealaíne i halla gleacaíochta na scoile. Chuir
sé seo neartú breise le líonra méadaitheach d'ealaíontóirí agus de thacadóirí ag a raibh an meas
dearfach céanna ar na healaíona.
Bhí an bailiúchán lonnaithe roimhe seo in áiteanna éagsúla sa chathair, ina measc an Leabharlann,
Eaglais na Liabhráithre, agus Lárionad Ealaíne Garter Lane. Ar an 18 Deireadh Fómhair 2019, cuireadh
athchóiríocht ar fáil i gcomhair an bhailiúcháin agus cuireadh ar taispeáint é in áit bhuan nua, Dánlann
Phort Láirge, ag 31-32 Sráid Uí Chonaill. Ba sa bhliain 1845 a tógadh an foirgneamh seo, ar bhanc é
tráth, agus feidhmíonn sé anois mar shaoráid thiomnaithe lena n-áirítear dánlanna, limistéir oibre
seachtraí agus oifigí, mar aon le seomraí i dtaca le cruinnithe agus ceardlanna.

Dánlann Phort Láirge
31-32 Sráid Uí Chonaill,
Port Láirge.
X91 RR2R
WaterfordGallery@waterfordcouncil.ie

