
EALAÍN:2016, an teideal atá ar chlár 
na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 
2016. Tá áit lárnach ag an ealaíontóir 
agus na healaíona sa Chomhairle Ealaíon 
maidir leis an gcaoi a bhfreagraíonn sí do 
chomóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca 
1916. Ní féidir beag is fiú a dhéanamh den 
ról a bhí ag ealaíontóirí san Athbheochan 
Cheilteach agus sna himeachtaí a tharla 
suas go dtí an tÉirí Amach. Thug siad 
dúshlán agus spreag siad insint eile ina 
ndearnadh iarracht Éire nua, bunaithe ar 
chultúr, a shamhlú. Céad bliain ón Éirí Amach, 
bíonn ealaíontóirí fós ag fógairt ár náisiúin. 
Ina gcuid saothair, feictear an tsamhlaíocht 
bhuanseasmhach a d’fhéadfadh a bheith 
in Éirinn.

Tá EALAÍN:2016 ina taispeántas poiblí 
éagsúil agus sainiúil ar ealaín Éireannach. 
Tá sí á cur i láthair ar fud na hÉireann  
agus thar lear ar feadh na bliana ar fad.  
I measc phríomhshraitheanna an chláir  
tá na Dámhachtainí Tionscadail Náisiúnta  
Gairmeacha Oscailte; Dámhachtainí 
Sparánachta don Chéad Ghlúin Eile; agus 
Guth an Náisiúin, ceolchoirm saor in aisce 
faoin spéir a bhí ar siúl in Ard-Mhúsaem na 
hÉireann, Dún Uí Choileáin, ar Dhomhnach 
Cásca, ina raibh saothar nua córúil agus 
ceolfhoirne le Shaun Davey agus Paul  
Muldoon, agus cór 1,000 duine.  

Maidir leis an gclár – EALAÍN:2016 – is 
cuid é de Chlár Comórtha Céad Bliain Éire 
2016. Tá tacaíocht á tabhairt ag an Roinn 
Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta dó, 
agus cruthaíodh é le raon comhpháirtithe, 
idir áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá 
an nuacht is déanaí agus tuilleadh eolais 
sa dara heagrán seo faoi thionscadail agus 
imeachtaí a bheidh ag titim amach idir 
Bealtaine agus Lúnasa 2016. Cuirfear an 
tríú heagrán i gcló i mí Lúnasa ina mbeidh 
na sonraí ar fad faoi na himeachtaí a 
bheidh ar siúl níos faide anonn sa bhliain.  

GAIRM OSCAILTE DO SHAMHLAÍOCHT NA HÉIREANN

Below: Rebel Razor – Close Shave Cream, 2016 
Ó The Souvenir Shop le Rita Duffy 
Grianghraf: Stanislav Nikolov
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1916 —  
VISIONARIES AND THEIR WORDS 
Lorcán Mac Mathúna

Sraith amhrán bunaithe ar spreagadh idéil 
cheannairí Éirí Amach na Cásca, á seinm 
agus á léiriú ag Lorcán Mac Mathúna. 
Agus é ag baint leas as saothar scríbh-
neoireachta an Phiarsaigh, Uí Chonghaile, 
Phluincéid agus eile, fiosróidh Lorcán 
Mac Mathúna fís na réabhlóidithe agus a 
tábhacht i saol na linne seo. Beidh  
nuacheol, mar aon le hamhráin thraidisiúnta, 
le cloisteáil le linn 1916 – Visionaries and 
their Words eispéireas closamhairc de cheol, 
d’amhráin agus d’íomhánna cartlainne.

IMEACHTAÍ POIBLÍ  
Festival Interceltique de Lorient 
Grand Théâtre de Lorient, an Bhriotáin,  
an Fhrainc 
An 11 Lúnasa 2016

Fleadh Cheoil na hÉireann 
Dánlann an Chláir, Coláiste Muire, Bóthar 
an Choláiste, Inis, Contae an Chláir 
An 16 Lúnasa 2016
 
www.1916visionaries.ie

THE CASEMENT PROJECT 
Fearghus Ó Conchúir

Damhsaíonn The Casement Project le corp 
aerach Ruairí Mhic Easmainn, ridire de chuid 
na Breataine, reibiliúnach Éireannach, agus  
daonnúlach idirnáisiúnta, chun comhlacht 
náisiúnta a shamhlú a chuireann fáilte 
roimh an strainséir ón teorainn, chomh 
maith leis an té atá ar an taobh eile 
cheana féin. Bíonn an chóiréagrafaíocht 
seo idir comhlachtaí agus smaointe le 
Fearghus Ó Conchúir, cóiréagrafaí, ar bun 
thar theorainneacha náisiúnta agus áirítear 
leis léiriú stáitse, féile cheiliúrtha damhsa, 
gearrscannán, siompóisiam acadúil agus 
sraith imeachtaí rannpháirteacha chun dul 
i ngleic le hoidhreacht 1916.  

IMEACHTAÍ POIBLÍ  
The Place, Londain 
An 11 agus an 12 Meitheamh 2016
Project Arts Centre, Baile Átha Cliath 
Deireadh Fómhair 2016
Béal Feirste 
Deireadh Fómhair 2016
 
FÉILE FÁILTE  
Trá na Beannaí, Ciarraí  
An 23 Iúil 2016
 
SIOMPÓISIAM 
Hospitable Bodies:  
The Casement Symposium  
The British Library, Londain 
An 3 Meitheamh 2016
 
www.thecasementproject.ie 
www.fearghus.net 
Twitter: @followfearghus 
Facebook:  
www.facebook.com/TheCasementProject

Trí ghairm oscailte, arna bronnadh ag giúiré 
neamhspleách, tá deis tugtha do naonúr 
ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíne 
bheith páirteach sa chomóradh céad bliain 
trí thograí uaillmhianacha a chruthú thar 
raon foirmeacha ealaíne. Tugann clár na 
Gairme Oscailte aitheantas don ról a bhí ag 
ealaíontóirí in imeachtaí 1916, agus é mar 
aidhm aige fís d’Éirinn na linne seo a roinnt 
de réir dhearcadh a cuid ealaíontóirí.

www.artscouncil.ie/en/Art-2016/ 
Tionscadail-Gairmeacha-Oscailte/

 
Grianghraif phortráide le Enda Rowan.

GAIRMEACHA OSCAILTE



Aoibhinn beatha James Connolly, cumas ealaíne an Phiarsaigh, 

féirín na gcnaipí ó éide Óglaigh Con Colbert, 

véarsaíocht Thomáis Mhic Dhonnchadha –  

Éist, san áit seo a roghnaím ainmneacha  

le cur leis na mairbh a ligeadh i ndearmad: 

Willie Redmond ag cur síos ar mhuintir an Deiscirt  

a shroich líne Uladh os comhair Ploegsteert  

agus dúradh focail cheana idir Banba agus Fódhla  

sular shlog an t-ár an t-aos óg. Meabhraíonn Harold  

Mooney an RAMC dúinn, agus cnámh na leise briste, 

go bhfágtar daoine ar leataobh ag saothrú an bháis go mall 

i riocht na saoirse. Táim céasta ag a gcuid scéalta gan insint.  

Lig dom cuimhneamh ar na mairbh ar thaobh contráilte 

na réabhlóide, ar an tionchar a d’imríodar. 

Anseo a ligeann máithreacha ó ilchríocha eile a scíth. 

Cliabhán de shaghas éigin is ea an chuimhne.  Feá mór groí 

i móinéar faoi sholas. Breathnaím ar pháiste imircigh ag síneadh  

a lámh amach sa linn athchóirithe, a imlíne rianaithe 

i bhfoirm croise i scáthanna na linne. Cad is eol dó siúd, 

leanbh deoranta, den bhfeidhm atá leis an bpáirc cathrach seo? 

Conas go bhféadfadh mise nó tusa Éire níos fearr a mholadh,  

fothain a chruthú sa chluain chiúin? 

Sa chruinne Ghaelach seo, san áit dheireanach a raibh feidhm ag Dia dúinn, 

tá dualgas orainn nead dhaingean a dhéanamh –  

ní tóstal éigríonna ná balla náisiúnta. 

Nuair a ghealann grian mheánlae, tugaim an chláirseach  

is an dearcán faoi deara, trumpa agus lámha cré-umha;  

Nithe a thuigeann muintir nach bhfuil eolach ar ár stair. 

 
Theo Dorgan 

Eiléan Ní Chuilleanáin 

Paul Muldoon 

Nuala Ní Dhomhnaill 

Thomas McCarthy 

Jessica Traynor

GARDEN OF REMEMBRANCE  
le Thomas McCarthy 

Déanann na clocha seo a ndualgas, tuairisc i ndiaidh tuairisce, 

Sistéal é an gairdín don uisce neamhmhilis; 

Paitean an ama sciúrtha ag iarraidh é a thabhairt chun cuimhne, 

iarracht nua gach lá comórtha náisiúnta, 

mar a dtéann faoláin ar foluain thar ghort an áir 

chun teacht ar lorg dánta. Bailítear le chéile sinn  

laistiar den bhfál chun cuimhneamh ar chaithréim,  

chun cúis chaillte a mhíniú, 

ag uair an chuimhneacháin, is cúis athnuaite í. 

Cuimhnímid ar ár bpaidreacha agus ar thaghd an fhaoileáin, 

ach go cáiréiseach anois – feasach ar an aimsir chaite –  

ionas nach gcruthófaí a thuilleadh íobartach. Is iad na beo  

a mhaireann sa Phoblacht, agus tugaim na beo chun chuimhne  

san aois seo, ar an bhforadh féarach seo.

Tugaimid ardán dár gcuimhneachán, mar a dhéanann 

gach náisiún. In áit eile dóitear bladhm shíoraí  

agus greantar ainm na laochra ar leacht cuimhneacháin; 

tá iarsmaí dínn scaipthe ar thránna na Normainne, 

fásann poipíní dár gcnámha. Ach anseo cuimhním 

ar an náisiún a bhí mar aisling ag na filí 

agus arís ar an dá stát ina bhfuilimid, 

Stát na dteorann diamhra agus na ngathanna briste 

a fágadh ag ualach ciúin de nithe neamhráite. 

Ní hé gur mhéadaigh ar ár gclaidhreacht;  

ní meatacht í, ach neamhshuim gur ceadmhach, 

neamhshuim i leith na marbh gan urchóid 

a fhásann ar bhall na cuimhne mar a dhéanfadh caonach  

nó eidhean torann tráchta a cheilt, nó bás laochra a mhúchadh.

Coiscéim ar thíleanna fliucha, gormghlaise álainn na staire –  

Ligtear de na hairm tar éis catha 

ar nós duilleoga na Darach Gaelaí 

a scaipeann séideán gaoithe. Tá sé sa chinniúint againn  

bheith faoi gheasa ag an stair, is baolach, 

Mar a chéile don muintir achrannach 

a threabhann an t-iomaire céanna athuair 

ag súil le sólás éigin uaidh. 

Aimsím suíochán folamh áit a bhfuil seoithín staire 

agus athmhúsclaítear í i saothar miotail bogthe; 

tá dealramh ag eala-pháistí Oisín Kelly le leanaí tréigthe 

i gcampaí teifeach nó sa drochshaol, 

a gcuid lámh ag síneadh amach mar phiotail chré-uamha;  

I ndiaidh na dTrioblóidí, teastaíonn ón bpolaitíocht 

réiteach leis an ealaín. Docht ár gcuimhne i ropadh gaoithe. 

A POET’S RISING 
Áras na Scríbhneoirí 
 
Choimisiúnaigh Áras na Scríbhneoirí sé dhán, 
ceann do gach lá den Éirí Amach, ó mhórfhilí 
comhaimseartha. Déantar machnamh sna dánta 
ar mhórphearsana agus imeachtaí a bhain 
leis an Éirí Amach, lena n-áirítear Séamus Ó 
Conghaile, Pádraig Mac Piarais, an Dr Kathleen 
Lynn, Elizabeth O’Farrell agus Michael Joseph 
O’Rahilly. Rinneadh scannánaíocht ar gach 
file ag rá a ndáin ag áiteanna ábhartha agus 
oiriúnacha, lena n-áirítear Sráid an Mhúraigh, 
Halla na Cathrach, Ard-Oifig an Phoist, Halla 
na Saoirse agus an Gairdín Cuimhneacháin. Tá 
scór úrnua cumtha ag Colm Mac Con Iomaire le 
haghaidh an scannáin. 

 

CRAOLADH AGUS FOILSIÚ
Craolta ar RTÉ a hAon, an 19 Aibreán, 
11.10pm  
Dán amháin foilsithe in aghaidh an lae 
in The Irish Times idir an 24 agus an 29 
Aibreán 2016

www.irishwriterscentre.ie 
Twitter: @IrishWritersCtr 
Facebook: www.facebook.com/irishwritersctr



maidir le foréigean, comóradh agus 
féiniúlacht náisiúnta.

THE SOUVENIR SHOP Rita Duffy 

Birth Of A Nation Salve, 2016 
Ó The Souvenir Shop le Rita Duffy 
Grianghraf: Stanislav Nikolov

TAISPEÁNTAS
13 Sráid Sheoirse Mhór Thuaidh, Baile 
Átha Cliath 1  
An 25 Aibreán – an 11 Meitheamh 2016 
Ar oscailt: Ó Mháirt go Domhnach,  
12 meán lae - 6pm 
 
www.facebook.com/SouvenirShopDublin1

Rita Duffy

Déantar scrúdú in ‘The Souvenir Shop’ 
ar na hathruithe atá ag teacht ar chialla 
agus ar earraíocht na mbeart agus na 
siombailí a bhaineann leis an réabhlóid, 
agus scrúdú á dhéanamh ar an dóigh a 
bhfuil cuimhneacháin á ndéanamh go 
ginearálta d’íomhánna, nithe agus téamaí 
Éirí Amach na Cásca 1916, a sheasann 
le hidé-eolaíochtaí agus a neodraíonn an 
tábhacht atá leo. Agus tagairt á déanamh  
do shiopaí lár na cathrach ar le Tom 

Clarke, sínitheoir an Fhorógra, iad tráth, 
cruthóidh Duffy siopa mar shuiteáil 
ealaíne i lár na cathrach i mBaile Átha 
Cliath a bheidh líonta le hearraí agus 
gnáthrudaí ón saol, agus beidh íomhánna  
ann den éirí amach agus a laochra, 
fite isteach sna gnáthrudaí laethúla 
sin. Aistríonn an t-ealaíontóir gach rud 
stairiúil agus gach gnáthrud isteach ina 
rudaí draíochtúla agus áiféiseacha agus 
ceistíonn sí bundearcthaí an phobail 

Léiriú beo pearsanta is ea These Rooms, comhshaothar 
tábhachtach nua idir ANU agus CoisCéim Dance Theatre, ina 
ndéantar an damhsa comhaimseartha, an téatar agus an  
amharc-ealaín a thrasphailniú. Tá an saothar bunaithe ar 
theagmhas stairiúil, a tharla ar Shráid an Rí Thuaidh, Baile Átha 
Cliath in Aibreán 1916. Tarraingíonn These Rooms lucht féacha-
na isteach sna himeachtaí a tharla céad bliain ó shin, déantar 
iniúchadh ann ar éirí amach 1916 ó pheirspictíocht sibhialtach 
ar chuir an choimhlint isteach ar a dtithe agus ar a saol agus 
tionchar tubaisteach aige. Ceanglaíonn These Rooms fianaise 
fhinnéithe ó ocht mbean déag is fiche le torthaí an fhiosrúcháin 
a rinne an rialtas ina dhiaidh sin agus a eisíodh le déanaí, agus 
déantar imscrúdú ar cheisteanna a bhaineann le dínit agus tráma, 
muintearas agus díshealbhú. Is taibhiú fisiceach corpraithe gan 
scáth é, a dhíríonn ar éifeachtaí na coinbhleachta ar shaolta 
gnáthdhaoine agus ina n-athdhearbhaítear ról na healaíne agus 
an stair á caibidliú.

Beidh an chéad léiriú de These Rooms ar siúl i lár na cathrach 
thuaidh mar chuid d’Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha 
Cliath 2016.   

www.coisceim.com/theserooms/ 
www.theserooms.ie   

THESE ROOMS
CoisCéim / ANU

 
David Bolger Owen Boss Louise Lowe

Á choimeád ag Áine Phillips agus Niamh Murphy

Ealaíontóirí: Michelle Browne, Fergus Byrne, Brian Connolly, 
Pauline Cummins, Francis Fay, Debbie Guinnane, Sandra Johnston, 
Dr. Laura McAtackney, Danny McCarthy, Ciara McKeon, Alastair 
McLennan, Katherine Nolan, Sinéad O’Donnell, Méabh Redmond, 
Dominic Thorpe and Helena Walsh.

Is éard atá i gceist le ‘Future Histories’ ócáid taibhealaíne beo agus 
meán digiteach i bPríosún Chill Mhaighneann a bheidh ar siúl ar feadh 
lá amháin ar feadh 12 uair an chloig. Tugann sé ealaíontóir Éireannacha  
dhéag agus seandálaí staire freagra ar an suíomh agus an bhaint 
íocónach stairiúil atá ag an suíomh seo le hÉirí Amach na Cásca 1916. 
Agus iniúchadh á dhéanamh ar théamaí an náisiúnachais, na saoirse 
agus inscne trí thaibhithe ambhunaithe, glacann na healaíontóirí ar  
tugadh cuireadh dóibh páirt sa chomóradh céad bliain trí pheirspictíochtaí  
comhaimseartha a chruthú maidir lenár stair, coimhlintí, géarchéimeanna  
agus paisin chomhroinnte i dtaca leis an Éirí Amach agus a shéad-
chomhartha is mó, Príosún Chill Mhaighneann.   

ÓCÁID TAIBHEALAÍNE BEO AGUS MEÁN DIGITEACH  
Príosún Chill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 
An 21 Bealtaine 2016, 10am-10pm Tá an t-imeacht saor in aisce.  
Cláraigh ar https://www.eventbrite.ie/e/future-histories-tickets-24532278706
 
Facebook: www.facebook.com/FutureHistories2016/ 
Twitter: @FutureHistories16

FUTURE HISTORIES 
Performance Art Live Foundation

 
Áine Philips Niamh Murphy 



 
Garrett Phelan 

Comhshaothar idir Sarah Browne agus Jesse Jones, amharc-ealaíontóirí, is ea an 
In the Shadow of the State, ina ndéantar iniúchadh ar a bheith ina stát ó  
pheirspictíocht corp mná de. Déantar é trí phróiseas comhdhréachtaithe dlíthiúla 
agus guthaíochta. Trí shraith imeachtaí beo rannpháirtíochta i spásanna allabhracha 
stairiúla in Éirinn, i dTuaisceart Éireann agus sa Bhreatain, áirítear saineolaithe 
comhoibríocha ó na réimsí leighis, dlí, cultúir ábhartha agus ceoil sa tionscadal. 
Tá sé beartaithe cuimhneamh agus machnamh criticiúil a dhéanamh sa tionscadal 
ar bhreith náisiúin, agus ar an tsamhlaíocht pholaitiúil a theastaíonn chun bogadh 
ó phointe stairiúil amháin go dtí ceann eile. 

Tá In the Shadow of the State comhchoimisiúnaithe ag Create agus Artangel. 

IMEACHTAÍ POIBLÍ 
Learpholl 
An 29 Meitheamh 2016
Baile Átha Cliath 
An 23–25 Meán Fómhair 2016
Londain 
Samhain 2016
 
www.intheshadowofthestate.org 
www.create-ireland.ie 
Twitter: @pparchive

Is portráid phoiblí fuaime é HEED de 
shaol daoine óga atá idir 18 mbliana agus 
25 bliana d’aois, agus atá ina gcónaí i 
mBaile Átha Cliath, Éire. Díreoidh HEED 
ar ardmhianta agus ar dhóchas na ndaoine 
óga a chur in iúl ar bhealach dearfach agus 
tairbheach, trí thionscadal fuaime suntasach  
a chruthú. Scairtear ar uaillmhianta an ama  
a chuaigh thart isteach sa lá inniu in HEED;  
is é sin Éire ina gceistítear de shíor sláine 
a rialachais, léiriú a aitheantais chultúrtha 
agus friotháil na sochaí sibhialta.

CRAOLADH POIBLÍ 
An 18 Deireadh Fómhair  
– an 22 Samhain 2016

IN THE SHADOW OF THE STATE
Sarah Browne agus Jesse Jones

HEED
Garrett Phelan

 
Sarah Browne Jesse Jones 

Thíos: 
Of Milk and Marble, 2016 
Ó In the Shadow of the State  
le Sarah Browne agus Jesse Jones 

Grianghraf: Miriam O’Connor

LOOSE ENDS  Willie Doherty  
Saothar físeáin úr ina ndéantar scrúdú ar oidhreacht Éirí 
Amach na Cásca 1916. Bainfear leas sa saothar as suim 
Doherty sa chaidreamh idir an tírdhreach agus an chuimhne, 
agus cuirfear ar scannán é i láithreacha lena mbaineann  
conspóid staire i nDún na nGall agus i mBaile Átha Cliath.    

Willie Doherty

TAISPEÁNTAIS 
Ionad Cultúrtha Réigiúnach, Leitir Ceanainn 
An 9 Iúil – an 24 Meán Fómhair 2016
Kerlin Gallery, Baile Átha Cliath 
Samhain 2016
 
www.regionalculturalcentre.com

Ar chlé: Ó Loose Ends le Willie Doherty



Bronnadh na sparánachtaí don Chéad Ghlúin Eile ar  
ealaíontóirí nuálacha óga atá ag saothrú i réimsí amhail 
na físealaíona, an ceol, an litríocht, an scannán, an damhsa, 
an téatar agus an sorcas. Bronntar na sparánachtaí mar 
aitheantas ar an ról a bhí ag ealaíontóirí in imeachtaí 
1916 agus iad ceaptha chun tacú le cleachtas leanúnach 
ealaíontóirí comhaimseartha. Ghlac na healaíontóirí páirt 
i gcomhchónaitheacht in Ionad Tyrone Guthrie in Eanach 
Mhic Dheirg. Mhair sí seachtain idir an 3 agus an 10 
Aibreán 2016. 
www.artscouncil.ie/en/Art-2016/An-Chead-Ghluin-Eile/

An tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn in éineacht le healaíontóirí na Chéad 
Ghlúine Eile in Áras an Uachtaráin faoi choinne sheoladh Dhámhachtainí 
Sparánachta na Chéad Ghlúine Eile an 16 Nollaig 2015 
Grianghraf: Tony Maxwell

AN CHÉAD GHLÚIN EILE



Ar Dhomhnach Cásca an 27 Márta 2016, 
chuaigh 1,000 guth as 31 cór in Éirinn i  
bpáirt le Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta  
RTÉ ina hiomláine agus leis an stiúrthóir 
David Brophy chun A Nation’s Voice (Glór 
Náisiúin) a thaibhiú san Ard-Mhúsaem, 
Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath. San 
áireamh sa taibhiú bhí an chéad léiriú 
domhanda de One Hundred Years a Nation, 
mórshaothar nua ceolfhoirne agus córúil le 
Shaun Davey, cumadóir, agus téacs le Paul 
Muldoon, scríbhneoir. 

Chuir an Chomhairle Ealaíon agus RTÉ 
A Nation’s Voice i láthair, i gcomhar le 
hArd-Mhúsaem na hÉireann, le Cumann 
Náisiúnta na gCór agus le Music Generation, 
mar chuid d’Éire 2016. D’fhreastail an 
tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn, an  
Taoiseach Enda Kenny agus 2,000 duine 
den phobal ar an gceolchoirm. Craoladh 
beo í ar RTÉ a hAon, ar RTÉ Raidió 1 agus 
ar www.rte.ie/1916.
www.artscouncil.ie/en/Art-2016/Maidir-le-GlOr-an-Phobail/

A Nation’s Voice ag Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí 
Choileáin, ar Dhomhnach Cásca 2016 
Grianghraf: Barry Cronin

GLÓR AN PHOBAIL



 
 
 
 
 
 
 

MAKING IRELAND MODERN
Á choimeád ag Gary A. Boyd agus  
John McLaughlin Architects

Déantar iniúchadh in Making Ireland Modern 
ar an ngaol idir ailtireacht, bonneagar agus  
teicneolaíocht nuair atá náisiún nua á thógáil. 
Cuirtear deich gcinn d’eipeasóidí bonneagair 
i láthair sa taispeántas – Séanadh, Leictreachas,  
Sláinte, Iompar, Teilifís, Eitlíocht, Oideachas,  

 
Teileachumarsáid, Mótarbhealaí, Sonraí –  
ag dul thar thréimhse céad bliain ó 
1916–2016. Déantar cur síos in Making 
Ireland Modern ar ról na hailtireachta chun 
féiniúlacht fhisiceach agus chultúrtha an 
stáit nua a chlaochlú trína hidirsheisiún i 
ngnáthshaol a phobail.

 

CAMCHUAIRT AN TAISPEÁNTAIS
Féile Ealaíon Idirnáisiúnta na Gaillimhe, 
Gaillimh  
An 11 – an 24 Iúil 2016
Eaglais Naomh Peadar, Corcaigh 
An 8 Meán Fómhair – an 1 Deireadh  
Fómhair 2016
Ardán Earlsfort, Baile Átha Cliath 
An 13 Deireadh Fómhair –  
an 12 Samhain 2016

www.artscouncil.ie/ealain2016/

Is í an Chomhairle Ealaíon an ghníomhaireacht náisiúnta atá freagrach 
as na healaíona in Éirinn a fhorbairt agus a chur chun cinn. Oibríonn 
sí i gcomhpháirt le healaíontóirí, le heagraíochtaí ealaíon, le lucht 
déanta beartas poiblí agus le daoine eile chun áit lárnach a chruthú 
do na healaíona i saol na hÉireann.

Grianghraf de theicneoir sa cheannsruth roimh an tuile. Ard na Croise 

Grianghraf le caoinchead ó chartlann Siemens-Schuckert

IMEACHT  ÁIT DÁTA 
• The Souvenir Shop Baile Átha Cliath  25.04–11.06.16
• The Plough and the Stars Luimneach 10–16.05.16
• The Plough and the Stars Gaillimh 24–28.05.16
• Future Histories Baile Átha Cliath  21.05.16
• The Casement Project: Siompóisiam Londain 03.06.16
• The Casement Project: Ardán Londain 11–12.06.16
• The Casement Project: Féile Fáilte  Trá na Beannaí, Contae Chiarraí  23.07.16
• The Casement Project: Ardán Baile Átha Cliath  10.16
• The Casement Project: Ardán Béal Feirste   10.16
• Remembering in 2016 Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath  12.06.16
• Remembering in 2016 Tregynon, an Bhreatain Bheag  26.06.16
• Remembering in 2016 An Ceoláras Náisiúnta, Baile Átha Cliath  15.09.16
• Remembering in 2016 Doire  28.10.16
• In the Shadow of the State Learpholl 29.06.16
• In the Shadow of the State Baile Átha Cliath  23–25.09.16
• In the Shadow of the State Londain 11.16
• Loose Ends Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall  09.07–24.09.16
• Loose Ends Baile Átha Cliath  11.16
• Making Ireland Modern Gaillimh 11–24.07.16
• Making Ireland Modern Corcaigh 08.09–01.10.16
• Making Ireland Modern Baile Átha Cliath  13.10–12.11.16
• 1916 – Visionaries and their Words  an Bhriotáin, an Fhrainc  11.08.16
• 1916 – Visionaries and their Words  Inis, Contae an Chláir  16.08.16
• These Rooms Baile Átha Cliath  09.16
• Heed Baile Átha Cliath  18.10–22.11.16

ART:2016 EVENTS TAKING PLACE ACROSS IRELAND  
AND INTERNATIONALLY IN THE YEAR AHEAD

CAMCHUAIRTEANNA


