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Íomhá Chlúdaigh: Stiúideo an Ghairdín, Prionta Scáileáin, 42 cm x 36 cm, 2019, Eileen Kennedy 



BROLLACH 
 
 
 
 
Cuireann ealaíontóirí áilleacht agus spreagadh ar fáil dúinn i dtráth na héiginnteachta. Tá ealaíontóirí Chiarraí ina 
scáil ar an tírdhreach, na daoine agus na scéalta. Is dlúthchuid dár gcultúr agus dár sochaí iad na healaíontóirí. Tá 
ríméad orm go bhfuil ár n-amharc-ealaíontóirí á gceiliúradh arís eile, tríd an Séú Sárthaispeántas d'Amharc-
Ealaíontóirí Chiarraí (KVAS). 
 
Is éard atá sa Sárthaispeántas ná tionscnamh Chomhairle Contae Chiarraí a bhunaigh Straitéis Reatha na 
nEalaíon agus is cuid thábhachtach í i bhféilire cultúrtha Chiarraí. 
 
Agus é á thionól ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán i gCill Airne, deis 
iontach is ea an taispeántas seo do mhuintir Chiarraí ar chíoradh agus léirthuiscint a dhéanamh ar shaothar na  
n-ealaíontóirí is fearr dár gcuid. Tugann sé deis, a gcuirim fáilte roimpi, ar ghabháil d'aoibhneas an tsaoil agus do 
dhúshlán an tsaoil agus ar athmhachnamh a dhéanamh orthu sin. 
 
 
 
An Comhairleoir Patrick Connor-Scarteen  
Cathaoirleach Chomhairle Contae Chiarraí 



Seo an séú bliain de Shárthaispeántas Amharc-Ealaíontóirí Chiarraí. Is deis thábhachtach í do na hamharc-
ealaíontóirí a chónaíonn agus a oibríonn i gCiarraí. 
 
Is iad Ann McNamee, Christopher Shaw, Dana Winder, Eileen Kennedy, Elouise Flannery, Eveleen Murphy, Fiachra 
Crowley, Jacqueline O’Driscoll, Kate Plum agus Kayleigh Ryall na healaíontóirí atá roghnaithe do Shárthaispeántas 
na bliana 2020 agus obair nuálach á déanamh acu thar raon na meán ealaíonta chomh maith le dúshlán á chur 
acu fúinn chun smaointe nua a chíoradh. 
 
Tá Comhairle Contae Chiarraí bródúil as a bheith in ann tacú leis na healaíona thar na disciplíní go léir. Trí Straitéis 
Ealaíon Chiarraí 2016 – 2021 a chur i ngníomh, táimid ag obair chun a chinntiú go gcuirfear tacaíocht agus deis ar 
fáil go leanúnach do dhaoine cruthaitheacha agus do phobail chruthaitheacha ar fud an chontae. 
 
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Catherine Fehily, Ceannasaí Choláiste Ealaíne agus Deartha Crawford 
d'Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí a bhí i mbun léiritheoireachta ar an taispeántas, leis an bhfoireann in Oifig na 
nEalaíon dár gcuid féin as an Sárthaispeántas seo a eagrú, leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meán as an taispeántas seo a chur i láthair ina bhforhalla iontach, agus leis an 
gComhairle Ealaíon as a dtacaíocht leantach airgeadais don tionscnamh tábhachtach seo. 
 
Moira Murrell  
Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Chiarraí 



Ba mhór an lúcháir a bhí orm nuair a tugadh cuireadh dom chun na healaíontóirí a roghnú a bheadh mar chuid de 
Shárthaispeántas Amharc-Ealaíontóirí Chiarraí i mbliana. Ós rud é gur saothar ilghnéitheach archaighdeáin a bhí 
curtha faoinár mbráid bhí an cúram dúshlánach le ceart ach thar a bheith tairbheach san am céanna. Cuimsítear 
sa taispeántas raon leathan meán, lena n-áirítear grianghrafadóireacht, péintéireacht, criadóireacht, priontaíocht 
agus colláis, agus pléann na healaíontóirí le téamaí a chumhdaíonn cur chuige faisnéise i leith chultúr na n-óg; 
fíoracha baineanna neamhshaolta; suim i gcruthanna teibí agus, go minic, an áilleacht aiceanta ar thírdhreach 
Chiarraí, chomh maith le fásra agus ainmhithe Chiarraí. 
 
Ní nach ionadh go mbíonn daoine cruthaitheacha á dtarraingt go Ciarraí, agus ní nach ionadh go nglacfadh 
muintir Chiarraí cleachtais chruthaitheacha chucu féin, ag féachaint do chineál mórthaibhseach thírdhreach an 
chontae agus don spreagadh aeistéitiúil a bhíonn le braistint i ngach áit, dóibh siúd a bhíonn á iarraidh. Dá 
dhroim sin, tá an obair ealaíonta, atá ar siúl i gCiarraí, ar chaighdeán iontach ard, rud ar comhartha é go mbíonn 
ardscileanna, clisteacht, tiomantas agus buanna le feiscint go tiubh sa chontae. 
 
Guím gach rath ar na healaíontóirí roghnaithe ina gcuid saothair san am atá le teacht. 
 
Catherine Fehily  
Ceannasaí Choláiste Ealaíne agus Deartha Crawford d'Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí 



Is den riachtanas é gur féidir le daoine a bheith gafa leis an gcleachtas cruthaitheach oibre sna hamharc-ealaíona. 
Tá ríméad ar Chomhairle Contae Chiarraí, le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon agus ón Roinn Turasóireachta, 
Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán a bheith in ann tacú le Sárthaispeántas Amharc-Ealaíontóirí 
Chiarraí sa bhliain 2020. 
 
Dhein Oifig na nEalaíon, i gcomhairle le hearnáil na n-ealaíon, sainaithint ar an ngá le taispeántas léirithe 
saothair ó ealaíontóirí Chiarraí. Tá sé mar aidhm ag Sárthaispeántas Amharc-Ealaíontóirí Chiarraí éagsúlacht an 
tsaothair agus éagsúlacht na stíleanna atá i gCiarraí inniu a chur chun cinn. 
 
Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le foireann Oifig na nEalaíon as a gcuid oibre, agus leis na healaíontóirí 
ar fad a dhein iarratas ar an dtaispeántas. Gabhaim buíochas ar leith le Róisín McGuigan as suiteáil an 
taispeántais agus as na saothair ealaíne a chur ar taispeáint sa dóigh go mbaintear an tairbhe is fearr astu. Ba 
mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Catherine Fehily as an am agus an saineolas a chaith sí le próiseas an 
ghearrliostúcháin. 
 
Táimid bródúil as an oiread sin ealaíontóirí tréitheacha a bheith ina gcónaí i gCiarraí agus guímid rath leantach 
ina gcuid gairmeacha ar na daoine go léir lena mbaineann. 
 
 
 
Kate Kennelly  
Oifigeach na nEalaíon, Comhairle Contae Chiarraí 
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FIACHRA CROWLEY 
 
Is ealaíontóir ildisciplíneach nua as Neidín é Fiachra Crowley. Tá staidéar déanta aige ar an Ealaín le blianta beaga anuas, rud 
atá tar éis athmhúscailt a dhéanamh ar an ngrá dearmadta a bhí aige ar an gcruthaitheacht le linn a óige. Anois oibríonn 
Fiachra óna stiúideo sa bhaile, go mórmhór trí mheán na criadóireachta, agus é ag cruthú saothar ealaíne agus ceardaíochta 
araon. 

Is í an ealaín an doras isteach ar mo ríocht phearsanta cruthaitheachta, féidearthachta, agus fuascailte. 
 

Tá mo chuid ealaíne ag baint le saothair ealaíne, atá suntasach ó thaobh dul i bhfeidhm ar an tsúil, a tháirgeadh, 
saothair a dhíríonn ar chruth agus ar phatrún mar dhlúthchodanna deartha chun áilleacht a chruthú tríd an 
tsimplíocht. Deinim mo dhícheall saothair a dhéanamh, a bhíonn in ann a bheith in oiriúint do thimpeallacht 
shimplí nua-aimseartha, agus a chuireann suim agus comhcheilg áirithe leis mar gheall ar a mbuanna suntasacha 
a théann i bhfeidhm ar an tsúil. 

 
Tá stíl saothraithe agam le déanaí, stíl inarb éard atá ann ná patrúin a chruthú trí úsáid a bhaint as cruthanna, 
foirmeacha, dathanna agus uigeachtaí éagsúla. Éascaítear d'fhéidearthachtaí gan chríoch trí na ‘tíleanna' a 
leagtar síos ar shocruithe, treoshuíomhanna agus comhcheangail éagsúla, agus nílim ach tosnaithe ar thús na 
bhféidearthachtaí a aimsiú. 

 
Agus feidhm á baint agam as an gcriadóireacht mar mheán, tá ceangailte orm dul trí mhórán trialach agus 
earráide, agus is gá an ghné theicniúil den mhodh a thuiscint go maith i dtreo gur féidir an slacht glan, atá á lorg 
agam, a bhaint amach. Cuirtear d'fhiacha orm díriú ar gach sonra i rith an phróisis ar fad, mar aon le gach céim a 
bheith toiliúil agus beartaithe. Is mó trialacha agus anbhroidí atá tarlaithe, ar próiseas leanúnach é a bhfuil 
turgnamh á dhéanamh agam air go fóill chun slachtanna éagsúla a chur i gcrích. 

 
Is geall le turas gan stad í an ealaíon, dar liom. Nílim ach tar éis tús a chur leis an turas fada seo, agus is mó 
trialacha atá fós le baint agam as, is mó smaointe atá le saothrú agam, agus is mó saothar atá le cruthú agam. Ní 
féidir liom feitheamh! 

Braoinín, Criadóireacht, 53 cm x 53 cm, 2019 





ELOUISE FLANNERY 
 
 
Is ealaíontóir í Elouise Flannery atá ag teacht chun cinn agus atá ina cónaí ar Leithinis Chorca Dhuibhne. Tá féith na 
cruthaitheachta inti á cothú ag an tuath fhiáin aoibhinn ina timpeall. Tá a cuid pictiúr aicrileach leath-theibí, agus iad 
beoga croíúil, á spreagadh agus á líonadh ag an ngrá seo don dúlra agus is minic a bhíonn fréamhacha miotasacha 
béaloidis acu.  
 
 

Ón uair go raibh ní ba mhó ama á chaitheamh agam sa bhaile an Samhradh seo, thosnaíos ag tabhairt 

áilleacht na n-éan ar fad fé ndeara, agus iad ag eitilt thart inár ngairdín. Thug cantain na n-éan ar maidin 

sólás dom, agus mé ag faire orthu ag scinneadh agus ag eitilt sa spéir scamallach. Mar sin, thosnaíos mo 

Thionscadal 100 Lá na nÉan. Chruthaíos pictiúr faoi spreagadh na n-éan gach lá. Ba ghairid gur deineadh 

saothair ní ba mhó ar chanbhás de na breacphictiúir bheaga laethúla seo. Is créatúir dhraíochtúla bheaga 

iad na héin seo, agus is minic a fhéachtar orthu mar theachtairí, mar ilchruthaigh, mar chomharthaí agus 

baineann neamhshaoltacht leo a chorraíonn do chroí. Bhí an obair seo mar mhachnamh doimhin gach lá 

agam, cleachtas saibhir de bheith ag féachaint amach chun féachaint ar do chroí istigh agus ag cuardach an 

áthais go seasmhach! Creidim go dtiocfaidh cló coimhthíoch nua ar aon rud aithnidiúil má fhéachann tú go 

grinn air. Deinim iarracht ina thaobh seo ar a n-áilleacht, a dtábhacht agus a ndraíocht a mhéadú. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Feasach Orm, Feasach Ort, Acrileach ar Chanbhás, 90 cm x 120 cm, 
2020 





EILEEN KENNEDY 
 
 
Rugadh Eileen i dTrá Lí. Bhain sí a céim amach ó Choláiste Ealaíne agus Deartha Crawford sa bhliain 1984 agus 
bronnadh an duais mar Scoláire na Bliana uirthi. Oibríonn sí óna stiúideo péintéireachta sa bhaile agus i nDéantóirí 
Priontaí Chorcaí. Tá taispeáint déanta ar a saothar go fairsing in Éirinn, sa Bheilg, sa tSín agus i Nua-Eabhrac i seónna 
aonair agus i seónna grúpa. Fuair sí Duais Cheannaigh Eli Lilly 2014 agus 2015. Ar na Bailiúcháin Ealaíne ina bhfuil 
saothar dá cuid, tá Oifig na nOibreacha Poiblí, Bainc-Aontas Éireann (AIB), agus Comhairle Contae Chiarraí. 
 
 
 
 
 
 
 

Tá an tsraith seo de phriontaí faoi spreagadh an ama a chaithim le bheith ag siúl cois na canála atá ag 

sreabhadh isteach i mBá Thrá Lí i ngar don áit a bhfuil cónaí orm. Cruthaítear an dúlra le patrún agus rithim. 

Díríonn an t-athdhéanamh an intinn isteach ar an am i láthair. Má leathann tú an dúch i mbuillí cothroma 

scuaibe, a chruthaíonn rithim amhairc, deineann sé macalla ar na nóiméid a bhíonn á gcaitheamh agam leis an 

siúl cois na canála in amanna ciúine an mhachnaimh agus na láithreachta. Deineann “Stiúideo an Ghairdín” 

ceiliúradh ar an áthas a bhaintear as na dathanna a fheictear sa dúlra agus deineann sé taifead ar láthair an 

chrúthaithe de chuid an ealaíontóra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiúideo an Ghairdín, Prionta Scáileáin, 42 cm x 36 cm, 2019 





EVELEEN MURPHY 
 
 
 
Ba sa bhliain 2008 a bhain Eveleen a céim BA (Onóracha) sa Mhínealaín amach ó Choláiste Ealaíne agus Deartha 
Crawford, Corcaigh. Ba bhall den Ghasra Ealaíontóirí Backwater í go dtí gur bhog sí go Baile Átha Cliath chun tabhairt 
faoi chéim mar Mháistir Mínealaíne i gColáiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha sa bhliain 2013. Tá Céim 
Mháistreachta sa Teiripe Ealaíne á déanamh aici faoi láthair i gColáiste Ealaíne agus Deartha Crawford, Corcaigh. 
 

Tá ceisteanna á dtarraingt anuas ag cleachtas péintéireachta Eveleen Murphy faoin rud atá déanta de láimh agus 

faoi na gaolmhaireachtaí idir an dath agus an fhoirm, ach tá sé seo á dhéanamh aici gan bhreithiúnas. Tagann an 

bailiúchán saothair seo as próiseas iomasach a bhraitheann ar an seans chun teibíochtaí mionscála a dhéanamh. Is 

éard atá sna hoibreacha déanacha seo ná litreacha grá go dtí tréimhse i saol an ealaíontóra, nuair a tháinig an 

éiginnteacht chun solais. De rogha ar aghaidh a thabhairt ar réiteach áirithe a bheith ar aigne aici, tosnaíonn sí 

gach pictiúr gan aithne ar thoradh an phictiúir, rud a cheadaíonn don rud gan choinne a próiseas cinnteoireachta a 

mhúnlú. Is den tábhacht é go mothóidh agus go dtuigfidh an t-ealaíontóir cad é an rud atá fíor sa nóiméad 

cruthaitheach. Comhlíonann an fuinneamh agus an gníomh ar ala na huaire feidhm bhithriachtanach san obair, 

úsáidtear an phéint go tapaidh gan smaoineamh ar an marc-chruthú roimhe sin, ach san am céanna admhaítear 

an méid a deineadh san am a caitheadh. Is fada an t-ealaíontóir ag tabhairt aitheantais don teanga amhairc. Is 

gan smacht d'aon ghnó agus déanta de láimh dar ndóigh iad na pictiúir seo, agus é sin de thoradh an phróisis 

shainiúil a oibríonn trí theanga phéintéireachta atá amscaí agus meallacach in éineacht le chéile. Tugann sí 

aghaidh trína saothar ar a bheith de shíor á athrú ag próiseas, níl aon dul siar ann ó thaobh dul thar n-ais go dtí 

bunstaid na himeartha. Mar is próiseas atá ina cuid péintéireachta ina bhfuiltear ag glacadh go fonnmhar leis an 

seans, ag cromadh na gcontráthachtaí agus ag nochtadh an ruda dhodhéanta. 

Alpaire, 35 cm x 45 cm, Aicrileach agus Colláis ar Chlár, 2020 





ANN McNAMEE 
 
 
 
 
Rugadh Ann McNamee i Lios Tuathail sa bhliain 1971 agus is grianghrafadóir í a ndeineann a híomhánna dlúthphearsanta 
taifead ar ghnáthnóiméid le linn dóibh scrúdú a dhéanamh ar fheidhm shóisialta na grianghrafadóireachta cáipéisí. 
 
Tar éis di a céim a bhaint amach ó Choláiste Ealaíne agus Deartha Bournemouth agus Poole sa bhliain 1997, d'athlonnaigh 
McNamee go Nua-Eabhrac. Sa bhliain 2010, d'fhill sí ar Chontae Chiarraí, áit a gcónaíonn agus a n-oibríonn sí anois. 
 

Na Murúcha 
 

Is í an fhuaim a bhuaileann thú i dtosach, meascán de dhoird a bhíonn ag plancadh agus d'fhoinn théagartha. 

Amhail clog Pavlov, dúisíonn sé seo do chéadfaí agus meallann sé thú. Tá an t-aer lán le hionchas agus fuadar, 

dóchas maidir leis an méid atá amach romhat. Tá sé ag druidim le meán oíche, tá na tithe tábhairne tar éis tosnú 

ag folmhú agus amhail is dá mbeadh comhaontú neamhráite i bhfeidhm, tosnaíonn daoine ag déanamh a 

mbealaigh go dtí Na Murúcha. Tá áit mar sin i ngach cathair, i ngach baile, i ngach sráidbhaile, áit a gcruthaítear 

saol sealadach agus le linn na n-uaireanta sin taithíonn daoine an nascadh sóisialta a tharlaíonn i dtimpeallacht 

mar chlub oíche. 
 
 

D'fhéadfá tírdhreach claochlaitheach na staire sóisialta a rianú trí threochtaí na n-urlár rince sa tír, ó bhálseomraí 

geanasacha na rómánsúlachta go dtí glúin reatha an lae inniu ag a bhfuil cur amach ar na meáin shóisialta. 

Fanann rud amháin (fiú más go sealadach féin é) – an deis ar bhualadh le mian do chroí agus, b'fhéidir, póg a 

thabhairt don duine sin. 

Beár i dTús na hOíche, 14” x 21”, Prionta de Chineál C ar Pháipéar 
Neamhlonrach, 2020 





JACQUELINE O’DRISCOLL 
 
 
 
 
 
Ealaíontóir is ea Jacqueline O’Driscoll atá lonnaithe i gCiarraí agus i gCorcaigh, a bhfuil a cuid oibre faoi threoir a 
breathnóireachta ar thírdhreach tuaithe na hÉireann. Tá a cuid saothair taispeánta go forleathan in Éirinn agus ar an 
gcoigríoch, agus tá saothar dá cuid ina selbh ag mórán bailiúchán poiblí agus príobháideach. Tá maoiniú faighte aici ó 
Oifigí na nEalaíon de Chomhairle Contae Chiarraí agus de Chomhairle Contae Chorcaí, agus bronnadh cónaitheachtaí 
iomadúla uirthi i dTearmann Ealaíontóirí Chill Rialaig. Bhí taispeántas aici le déanaí i nDánlann Lavitt, Corcaigh agus i 
nDánlann Sarah Walker, Contae Chorcaí. Tá sí ina ball de Dhéantóirí Priontaí Chorcaí agus Amharc-Ealaíontóirí na 
hÉireann. 
 
 
 
 
 
 

Tá saothar Jacqueline O’Driscoll fréamhaithe ina cuid gafachta leis an dtírdhreach, agus tá teanga amhairc 

forbartha aici a théann chun teibíochta go minic. Deineann na dromchlaí greanta srathaithe tagairt don 

tírdhreach feicthe gan iarracht ar an tírdhreach a léiriú go litriúil. Ina áit sin, is éard a dheintear de na pictiúir ná 

dlúthbhreathnóireacht, cuimhne, agus machnamh ar na marcanna a chuireann mórán glúnta ar an dtalamh a 

chur in iúl. 
 
 
 
 
 
 
 

Tír i gCéin, 30 cm x 30 cm, Ola agus Plástar ar Phainéal, 2020 





KATE PLUM 
 
Amharc-ealaíontóir gairmiúil is ea Kate Plum atá lonnaithe i dTrá Lí, Contae Chiarraí. Oibríonn sí faoi láthair le 
huiscedhathanna agus le haicriligh, don chuid is mó. 
 
Tá Kate ina ball d'Amharc-Ealaíontóirí na hÉireann agus den Chumann Idirnáisiúnta Uiscedhatha. Bhí a cuid pictiúr ar 
taispeáint in Acadamh Ríoga Ealaíon Uladh i mBéal Feirste, Siamsa Tíre i dTrá Lí, Dánlann RUA i mBaile Átha Cliath 
agus i bhféilte náisiúnta na n-ealaíon (K-Fest i gContae Chiarraí, Westival i gContae Mhaigh Eo) agus sa taispeántas 
bliantúil carthanachta "INCOGNITO”. 
 
In Eanair na bliana 2020, fógraíodh gur bhuaigh a híomhá "Suaimhneas" an comórtas "Ealaín agus Dínit", a 
d'eagraigh Ospidéal Ollscoile Chiarraí agus Foras Ospíse na hÉireann. 
 
 
 
 
 
 
 

Tá saothar Kate ag baint le hábhar go háirithe i dtráth seo na feasachta domhanda, atá ag dul i méid, ar 

chailliúint na bithéagsúlachta agus freisin ar dhíothú na speiceas.  Tarraingíonn sí ár n-aird ar áilleacht na  

n-ainmhithe agus áilleacht an fhiadhúlra inár dtimpeall, agus dá réir sin gríosaíonn sí sinn chun beart a 

ghlacadh. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choíche I, 35 cm x 35 cm, Aicrileach ar Sraithadhmad, 
2019 





KAYLEIGH RYALL 
 
 
 
Is ealaíontóir í Kayleigh Ryall atá lonnaithe i gCiarraí agus atá ina céimí de Scoil Ealaíne agus Deartha Luimnigh ón 
mbliain 2018. Bronnadh an Dámhachtain Cheannaigh Fiúntais ar Ryall as a saothar An Bhéim Síos, Grásta na Titime, ar 
glacadh go maith leis. Agus í ag tagairt do chúlra stairiúil an fhorais oideachais a raibh sí ag freastal air an uair sin, 
baineann an t-ealaíontóir feidhm as péintéireacht, grianghrafadóireacht, teilgean fuaime agus teilgean físeáin mar 
mheáin. 
 

Dhein na hoird rialta, an saol mór agus an stát sciúradh agus tionsclú ar mhná a measadh a bheith neamhaontach leis an 
nglaine chultúrtha mhiotasach spioradálta a chraobhscaoiltear mar thréithe a ghabhann le féiniúlacht na hÉireann. 
Masla, Maslaithe, Masla oibre, brú trom na hoibre. Is féidir masla oibre na mná a mhíniú mar bhrú trom na hoibre ar na 
mná. 

 
Trí úsáid a bhaint as teicníc níocháin a thaispeánann fisiciúlacht na hoibre a dhein Mná Neachtlanna Mhaigdiléana, 
cuimsíonn an t-ealaíontóir pailéad straitéiseach dathanna a chuireann an dúbailteacht "Gorm/Dearg" i gcodarsnacht le 
chéile. Is iondúil go léirítear agus go sainmhínítear an Mhaighdean Mhuire sa tsoineantacht a bhaineann leis an Dath 
Gorm, agus gníomh sclábhaíochta á dhéanamh aici. Mar chodarsnacht, tá Máire Mhaigdiléana á léiriú trí Dhath Dearg 
atá ceannairceach, peacúil agus fealltach. Sa saothar seo léirítear rince gáifeach ach fós bagrach agus deasghnáthaíoch 
atá ina shiombail den neart atá ag na mná agus sna mná d'ainneoin an ansmachta a d'fhulaingíodar. Agus tú ag 
tarraingt ar chomóntacht agus íocónagrafaíocht an úrscéil "The Handmaid's Tail" le Atwood, is féidir leat an méid seo ó 
Offred a chloisint “Dá mba rud é nár theastaigh arm uathu, ní raibh sé ceart gur thugadar éidí dúinn". Is mionchruinn iad 
na héidí ach is anaithnid é an dreach agus ar an gcaoi sin tugtar breac-chuntas ar chailliúint a bhféiniúlachta, a 
smaoinimh agus a ngutha. Trína súile folmha agus trína suaitheadh inmheánach pearsanta, d'fhás toisc laistigh den 
saothar a chlaochlaigh chun an choincheapa "Bailiúchán Fhíseanna na nDéithe Istigh.....An FOLÚS Atá Ag Cruinniú". Dar 
le Kapoor: ‘níl an folús ciúin, is spás idirthréimhseach é...nasctha le bunbhraistintí daonna, is féidir an láithreacht mar 
eagla a mheas mar eagla go gcaillfear thú féin’. 

 
 
 
 

Rapsóid Dhearg, 24 cm x 30 cm, Aicrileach ar Chanbhás, 
2019 





CHRIS SHAW 
 
 
 
Tá Chris Shaw ina chónaí i gCill Gharbháin le 15 bliana anuas, tar éis dó bogadh anoir ón Wirral i Sasana, áit ar mhúin sé 
an ealaín agus an dearadh ar feadh mórán blianta. Tá sé ag obair le 13 bliana anuas sa Lárionad Oideachais d’Aosaigh i 
Neidín. Chomh maith leis an bpéintéireacht agus leis an gcolláis, tá suim aige sa cheol agus sa reathaíocht. 
 
 
 

Tá na saothair a dheineas le déanaí bunaithe ar mo shuim sa phriontáil tráchtála, sa dearadh grafach agus sa 
mhínealaín. 

 
 

Tá na pictiúir saothraithe ó cholláisí beaga ina gcuirtear blúirí ionramháilte irise, obair phéinte agus obair 

phionsail le chéile. 

 
 

Táirgtear na pictiúir chríochnaitheacha ar chlár trí úsáid a bhaint as péint eibleachta agus as spraephéint. 

Tugann sé seo dromchla cothrom gan bhuille scuaibe - agus é feabhsaithe trí vearnais ar loinnir íseal a chur 

air. 

 
 

Is minic a mhúnlaíonn Teibíocht Ghéar agus Ciúbachas mo chuid ceapadóireachtaí agus is codanna 

tábhachtacha díobh contrárthacht, struchtúr agus dath láidir a úsáid. 

 
 
 
 

Céimeanna, Dréimire agus Rachtán, 54 cm x 64 cm, Péint Eibleachta agus Spraephéint 
ar Chlár, 2020 





DANA WINDER 
 
 
 
 
Péintéir féinoilte is ea Dana Winder a oibríonn go príomha in ola ar chanbhás. Tagann an chuid is mó dá spreagadh ón 
domhan aiceanta ina timpeall. Is maith léi go mórmhór a bheith ag péinteáil plandaí, crann agus tírdhreach, agus is 
gnách go ndeineann sí a cuid péinteála en plein air (amuigh faoin spéir) chun braistint a ghabháil ar an radharc a bhíonn 
á phéinteáil aici. 
 
Is dathadóir í sa chéad áit agus nuair a bhíonn sí i mbun oibre, díríonn sí go príomha ar dhathanna agus ar 
fhordhathanna caolchúiseacha agus contráthachtaí láidre a ghabháil. Is aoibhinn é tírdhreach Chiarraí mar fhoinse 
thagartha i dtaca le pailéid iontacha dathanna. 
 
 

Péinteáladh an pictiúr den Lóthar san áit féin thar sraith seisiún i samhradh agus i bhfómhar na bliana 2019. 

Chríochnaíos an saothar seo sa stiúideo. Péinteáilte in ola ar líon agus úsáid bainte as scian phailéid don chuid is 

mó. 

 
 

Péinteáladh "gairdín Chiarraí" i mo ghairdín féin agus taispeántar sa phictiúr bliosáin bhláthacha, coinneal oíche 

agus gleoráin, agus cnoic Chiarraí i gcéin sa chúlra. Agus é péinteáilte ar líon agus úsáid bainte as prímeálach 

gléigeal, is féidir dathanna loma an lín a fheiscint in áiteanna. Péinteáilte le scuab phéinteála agus scian phailéid. 
 
 
 
 
 

An Lóthar, 26” x 22”, Ola ar Líon, 2020 







Buíochas 
le Léiritheoir an Taispeántais, Catherine Fehily  

An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tá an Sárthaispeántas seo á 
chómhaoiniú ag Comhairle 
Contae Chiarraí agus ag an 
gComhairle Ealaíon  

 




