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FOCAL FÁILTE ÓN GCOMHAIRLE EALAÍON

Tá ríméad orm deis a bheith agam machnamh a dhéanamh ar an gclár comórtha 
suntasach 2016 de chuid na Comhairle Ealaíon in éineacht le gach duine anseo 
inniu. Clár na Comhairle Ealaíon de chlár comórtha céad bliain Éire 2016 ba ea 
EALAÍN:2016. Bhí áit lárnach ag an ealaíontóir agus na healaíona sa Chomhairle 
Ealaíon maidir leis an gcaoi ar fhreagair 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. Thacaigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí 
Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta le EALAÍN:2016.

Agus sinn i mbun pleanála le haghaidh na hócáide seo, ba mhian linn na ceisteanna 
seo a leanas a chur: Cad a chiallaíonn sé don stát tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí 
chun scrúdú a dhéanamh ar phríomhphointe stairiúil atá dírithe ar an saol atá romhainn? 
Cad é an tionchar ar ealaíontóirí agus a saothar? Cad é an tionchar ar an bpobal a 
bhíonn ag gabháil don saothar sin?

Le 2023: Iardhearcadh na Todhchaí, cuirtear deis ar fáil do phobal na n-ealaíon,  an 
bpobal acadúil, na meáin agus  an bpobal i gcoitinne  dul i gcomhairle ar bhealach 
samhlaíoch maidir leis an ról ríthábhachtach atá ag an ealaín i gcomóradh. Táimid ag 
súil le plé bríomhar caolchúiseach a bheith againn libh inniu ina mbreathnófar ar an 
todhchaí agus ina ndéanfar machnamh ar eispéireas EALAÍN:2016.  

Sheila Pratschke
Cathaoirleach, an Chomhairle Ealaíon

The Casement Project le  
Fearghus Ó Conchúir.  
Íomhá léiriúcháin le Matthew Thompson



Ar chlé: In the Shadow of the State le 
Sarah Browne agus Jesse Jones

The Touching Contract, 2016 
Saothar ealaíne grafach le Sarah 
Browne, Jesse Jones agus Miriam 
O’Connor

 
Ar dheis: Helena Walsh ar an ardán 
mar chuid de Future Histories ag 
Príosún Chill Mhaighneann, an 21 
Bealtaine 2016 
Grianghraf: Clodagh Kilcoyne



FOCAL ÓN GCOIMEADÓIR
Ba mhór an phribhléid í éisteacht le heispéiris 
na n-ealaíontóirí a chuir tionscadail i láthair in 
EALAÍN:2016 le roinnt míonna anuas agus suirbhé 
agus athbhreithniú a dhéanamh ar na heispéiris 
sin. B’iontach an rud é dom saibhreas agus 
éagsúlacht na dtionscadal sin a iniúchadh; réimsí 
comhchoiteannachta a aimsiú agus a cheangal; 
agus díshondas a scrúdú agus a cheiliúradh. 
Samhlaítear an siompóisiam mar iardhearcadh i leith  
na todhchaí. Léirítear an bhliain 2016 mar bhliain 
thábhachtach i ndeich mbliana na gcuimhneachán. 
Tugann an fráma sin deis d’ealaíontóirí 
rannpháirteacha smaoineamh ar a dtionscadail 
le fad samhlaithe, agus tugann sé deis dóibh 
chomh maith na himeachtaí comórtha céad bliain 
níos conspóidí atá ag teacht aníos a shamhlú, a 
cheistiú agus a dhiancheistiú, ag baint úsáid as 
a saothar féin agus comhthéacs EALAÍN:2016 mar 
thúsphointe. 

Tá ríméad orm go labhróidh an oiread sin ealaíontóirí 
a ghlac páirt in EALAÍN:2016 inniu agus go bpléifidh 
siad an fhís atá acu dá bhfuil ag teacht don chleachtas 
ealaíon, don lucht féachana agus éisteachta, don 
Chomhairle Ealaíon agus, go deimhin, don Stát.  

Róise Goan
Coimeádaí agus bainisteoir tionscadail  
an tSiompóisiam  



9.00AM Caife/clárú

9.30AM Faisnéis tís agus sceideal

9.35AM Fáilte agus focail tosaigh ó Orlaith McBride, stiúrthóir na Comhairle Ealaíon

Ríl buaicphointí le haghaidh thionscadail EALAÍN:2016

9.50AM SPREAGAITHEASC

Déanfaidh Deborah Shaw, an ceann clárageaithe sa Historic Royal Palaces sa Ríocht 
Aontaithe, a machnamh ar choimisiúnú agus léiriú Blood Swept Lands and Seas of 
Red le Paul Cummins agus Tom Piper i dTúr Londan i samhradh na bliana 2014 maidir 
le searmanais chomórtha an Chéad Chogaidh Dhomhanda, le cláreagrú ealaíne poiblí 
i bhfoirgnimh stáit, agus le ról an Stáit i ndioscúrsa a spreagadh trí chláir ealaíon. 

10.25AM 2023: IARDHEARCADH NA TODHCHAÍ, LÉACHT 1

Fearghus Ó Conchúir: Creative Bodies: Next Moves

10.40AM Sos caife

2023: IARDHEARCADH NA TODHCHAÍ CLÁR



11.00AM — 12.15PM PLÉ PAINÉIL: AN SUÍOMH

An Painéal: Helen Carey, coimeádaí ar The Souvenir Shop le Rita Duffy

an Dr Ellen Rowley, staraí ailtireachta

Mike O’Leary, scríbhneoir EIPIC, seó ar TG4

Tom McCarthy, file

Sa chathaoir: Mary McCarthy

Déanfaidh na baill den phainéal a machnamh ar an athshamhlú/sealbhú a rinne 
siad ar shuíomhanna atá bainteach le hÉirí Amach na bliana 1916 trína dtionscadail 
mar chuid de chlár EALAÍN:2016 nó trína gcleachtas i gcoitinne. Labhróidh siad faoi 
chleachtas atá freagrúil don suíomh ar fud foirmeacha ealaíne, faoi thábhacht na 
n-áiteanna, na suíomhanna agus na bhfoirgneamh ó thaobh na searmanas céad 
bliain de, agus faoi theacht le chéile an ealaíontóra agus an stáit i suíomhanna 
sonracha le haghaidh comóradh.

12.20PM 2023: IARDHEARCADH NA TODHCHAÍ, LÉACHT 2

Annemarie Ní Chuirreáin: BLOODROOT: Poetry, Practice & State(s) of Being

12.35PM 2023: IARDHEARCADH NA TODHCHAÍ, LÉACHT 3

Garrett Phelan: HEED: Those That Occupy the State

12.50PM Lón 



1.30PM — 2.45PM PLÉ PAINÉIL: EASAONTÚ

An Painéal: Grace Dyas, ag labhairt faoi It’s Not Over 
Lian Bell, thar ceann #WakingTheFeminists 
Máiréad Enright, In the Shadow of the State 
Michelle Kinsella, HEED FM

Sa chathaoir: Ailbhe Murphy

Díreoidh an painéal seo ar ról na n-ealaíontóirí mar dhaoine a chuireann easaontú in iúl  
nó a chuireann isteach ar chúrsaí. Déileálfaidh sé leis an insint san am atá thart agus  
leis an insint san am i láthair araon. Pléifidh an painéal seo tuairimí easaontacha a chuir  
daoine in iúl faoin gcleachtas comhaimseartha agus an dóigh a gcuireann a n-ionchur  
an dialóg shóisialta agus ealaíonta ar aghaidh. Labhróidh siad faoi It’s Not Over, atá ina  
dhiúltú marthanach taibhithe d’imeachtaí na bliana 1916 a chomóradh i gcomhthéacs 
na gluaiseachta poblachtaí leanúnaí, faoi In the Shadow of the State le Browne/Jones 
inar scrúdaíodh idirghabháil stáit i gcorp a saoránach baineann agus inar agóideadh 
in aghaidh na hidirghabhála, agus faoin ngluaiseacht #WakingTheFeminists arna treorú ag  
ealaíontóirí inar ceistíodh beartais agus cláir na hAmharclainne Náisiúnta agus ina  
ndeachthas i mbun birt ina leith, rud a chuaigh i bhfeidhm ar shamhlaíocht an phobail.

2.50PM 2023: IARDHEARCADH NA TODHCHAÍ, LÉACHT 4

Dan Colley: The Gig is Up: How Making Theatre Became a Job

3.05PM 2023: IARDHEARCADH NA TODHCHAÍ, LÉACHT 5

Louise Lowe & Una Kavanagh: The Audience is Present

3.20PM Sos caife

2023: IARDHEARCADH NA TODHCHAÍ CLÁR



3.40 — 4.55PM PLÉ PAINÉIL: AN GHNÉ AIRGEADAIS  

An Painéal: John Concannon, stiúrthóir Éire Ildánach

Eugene Downes, Féile Ealaíon Chill Chainnigh agus an  
Feachtas Náisiúnta do na hEalaíona

Annette Nugent, comhairleoir cumarsáide do The Casement Project

Lorelei Harris, ceann na gclár ealaíon, RTÉ

Sa chathaoir: Emily Mark-Fitzgerald

Díreofar sa seisiún seo ar an úsáid a d’fhéadfadh an stát a bhaint as na healaíona, 
as na heolaíochtaí agus as an gcruthaitheacht le haghaidh cuspóirí éagsúla. Idir 
chomhthéacs sonrach an chomórtha agus chomhthéacs leathan na turasóireachta, 
na meán agus an ghnó idirnáisiúnta, pléifidh an painéal an ról a imríonn na healaíona 
i ngníomhaíocht stát na hÉireann agus an t-éileamh méadaitheach ar aschuir ó 
ghníomhaíocht ealaíon – bíodh sé bainteach le méid an lucht féachana/éisteachta, 
leis an toradh ar infheistíocht nó le hoideachas.

5.00PM 2023: IARDHEARCADH NA TODHCHAÍ, LÉACHT 6  

Áine Phillips: 100 Future Years 

5.15PM Urlár oscailte le haghaidh tuairimí a fháil

5.40PM Focal scoir: Sheila Pratschke



Thuas: ‘Rise Up Baking Soda’, 2016 
The Souvenir Shop le Rita Duffy  
Grianghraf: Stanislav Nikolov 

Ar chlé: These Rooms le ANU Productions agus le 
CoisCéim Dance Theatre Íomhá léiriúcháin le Ros 
Kavanagh ina bhfuil Justine Cooper ann.

Os coinne, ar dheis: HEED FM,  
Ballyfermot Horsepower 1, digital print, 2016

Os coinne, ar chlé: HEED FM, Sarah McIlroy,  
Gel Nails, Prionta digiteach, 2016





Chuaigh Deborah Shaw isteach sa Historic 
Royal Palaces mar cheann ar chláreagrú 
agus léiriú cruthaitheach sa bhliain 2013. 
Ba é an chéad choimisiún dá cuid ná an 
taispeántán Poipíní i dTúr Londan. Bhuaigh 
sí breis agus dosaen gradam náisiúnta, 
lenar áiríodh an Sky South Bank Award 
for Visual Art. Ainmníodh í mar dhuine den 
deichniúr cruthaitheoirí is mó tionchar in 
ealaín agus dearadh sa Ríocht Aontaithe 
sna h.Club 100 Awards de chuid an 
Hospital Club sa bhliain 2015. Bhí sí ina 
stiúrthóir comhlach sa Royal Shakespeare 
Company agus ina stiúrthóir ar an World 
Shakespeare Festival d’Fhéile Londan 
2012. Tá sí ina léiritheoir feidhmiúcháin pro 
bono agus ar an aon bhall bunaitheora 
amháin nach bhfuil Iarácach den Iraqi 
Theatre Company, compántas atá lonnaithe 
i mBagdad a bhfuil gradaim buaite aige.  

Tá Fearghus Ó Conchúir ina chóiréagrafaí 
agus ina stiúrthóir ealaíonta ar The 
Casement Project. Roimhe seo, bhí sé 
ina choimeádaí ar an gclár ealaíne in 
Firkin Crane, ina iontaobhaí de Chiste na 
dTaibh-ealaíon de chuid an BBC agus 
ina chomhalta boird de Dhamhsa Éireann, 
Dance Digital, Project Arts Centre agus 
Create. Bhí sé ar an gCéad Chomhalta 
d’Éirinn de chuid Chlár Ceannaireachta 
Clore agus tá sé ag cur leis an gclár faoi 
láthair mar éascaitheoir, mar oiliúnóir 
agus mar chainteoir. Tá sé ina ealaíontóir 
tionscadail agus ina mhac léinn PhD ar 
Ollscoil Mhá Nuad, rud a bhfaigheann sé 
scoláireacht ón gComhairle um Thaighde in 
Éirinn ina leith. www.thecasementproject.ie  
www.fearghus.net

Oibríonn Lian Bell go neamhspleách 
mar dhearthóir seit, mar bhainisteoir 
tionscadail agus mar chomhoibrí ealaíonta 
le roinnt de na heagraíochtaí ealaíne 
agus na healaíontóirí neamhspleácha 
is tábhachtaí in Éirinn. Mar dhearthóir, 
oibríonn sí ar léiriú comhaimseartha. 
Mar bhainisteoir, oibríonn sí ar fhéilte, 
ar chláir forbartha ealaíontóirí agus 
ar ócáidí aonuaire. Ó mhí na Samhna 
2015 i leith, tá Lian ar an stiúrthóir 
feachtais ar #WakingTheFeminists. Cé 
go bhfuil an feachtas poiblí aon bhliana 
thart anois, tá Lian agus roinnt ball 
d’fhoireann #WakingTheFeminists ag 
leanúint ar aghaidh ag obair leis na 
príomheagraíochtaí amharclannaíochta 
chun cothromaíocht inscne a bhaint amach 
ar fud na hearnála amharclannaíochta 
in Éirinn. www.lianbell.com agus 
wakingthefeminists.org

http://www.the/
http://casementproject.ie/
http://www.fearghus.net/
http://lianbell.com/
http://wakingthefeminists.org/


Tá Áine Phillips ina taibh-ealaíontóir atá 
ag taibhiú in Éirinn agus ar an ardán 
idirnáisiúnta ó na blianta deireanacha 
de na 1980í i leith. Tá saothar cruthaithe 
aici do choimisiúin ealaíne poiblí, don 
tsráid, d’amharclanna, do ghailearaithe 
agus do mhúsaeim, lena n-áirítear an City 
of Women Festival, Liúibleána; Kyoto Art 
Centre, an tSeapáin; Tate Britain; Mobius, 
Bostún; agus an Project Arts Centre, Baile 
Átha Cliath. Bhí sí i mbun coimeádaíochta 
ar imeachtaí ealaíne agus taibhithe beo 
amhail Tulca Live agus Future Histories 
i bPríosún Chill Mhaighneann, rud a 
reáchtáladh mar chuid de chlár na 
Comhairle Ealaíon do chlár Éire 2016. Tá sí 
ar an gceann dealbhóireachta i gColáiste 
Ealaíne Bhoirne. D’fhoilsigh sí Performance 
Art in Ireland: A History (2015, LADA/
Intellect Books) le déanaí.

Tá Mary McCarthy ar an stiúrthóir ar an 
National Sculpture Factory, Corcaigh, agus 
ar an gcathaoirleach ar Chultúr Éireann. 
Roimhe sin, bhí sí ar an gcéad bhainisteoir 
feidhmiúcháin ealaíon agus cultúir de chuid 
Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha 
Cliath. Roimhe sin fós, bhí sí ina stiúrthóir 
clár agus ar an leas-stiúrthóir do Cork 
2005, an chuideachta a cuireadh ar bun 
chun ainmniú na Corcaí a bhainistiú agus 
í ar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa. 
Tá Mary ar an gcathaoirleach ar Chultúr 
Éireann faoi láthair agus ina comhalta 
boird d’Áras Nua-Ealaíne na hÉireann 
(IMMA). D’fhóin sí mar shaineolaí painéil 
idirnáisiúnta chun Príomhchathracha 
Cultúir le teacht a mheasúnú agus is 
minic a stiúrann sí fóraim agus imeachtaí 
idirnáisiúnta.   
www.nationalsculpturefactory.com 

File agus scríbhneoir as iarthuaisceart 
Dhún na nGall í Annemarie Ní Churreáin. 
Áirítear le roinnt de na mórfhoilseacháin 
ina raibh a saothar le feiceáil Poetry 
Ireland Review, the Stinging Fly agus the 
London Magazine. Le déanaí, bronnadh 
comhaltachtaí litearthachta uirthi ó 
Akademie Schloss Solitude, an Ghearmáin; 
Jack Kerouac House, Orlando; agus 
Hawthornden Castle, Albain. Chomh maith 
leis sin, tá sí ina bunaitheoir ar Upstart, 
ar comharghnó é. Bronnadh Dámhachtain 
d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile ón 
gComhairle Ealaíon ar Annemarie sa 
bhliain 2016. I bhfómhar na bliana 2017, 
seolfaidh Doire Press, Gaillimh, an chéad 
bhailiúchán ó Annemarie. Is é BLOODROOT 
an teideal atá air. www.cargocollective.com/
annemarienichurreain

http://cargocollective.com/annemarienichurreain
http://cargocollective.com/annemarienichurreain


Léachtóir sinsearach le dlí ar Birmingham 
Law School is ea Máiréad Enright. Is bean 
léinn dlí fheimineach í. Tá spéis ar leith 
aici i dteoiric an dlí, i ndlí agus reiligiún, 
i gcearta atáirgthe agus i bhforéigean 
stairiúil inscnebhunaithe. Tá sí ina 
comhstiúrthóir ar Thionscadal Breithiúnas 
Feimineach Thuaisceart Éireann/na 
hÉireann agus ina ball de Lawyers for 
Choice. Oibríonn sí go minic le gníomhaithe 
atá ag agóidíocht ar son an cheartais 
atáirgthe i bPoblacht na hÉireann agus 
i dTuaisceart Éireann. Sa bhliain 2016, 
bhí sí ina cuid d’fhoireann acadúil 
idirdhisciplíneach a d’oibrigh le Sarah 
Browne agus Jesse Jones ar In the Shadow 
of the State. Chuaigh sí i ndáil chomhairle 
leo le linn di sraith cleachtaí tuairimeacha 
dréachtaithe dhlíthiúil a reáchtáil. Tháirg 
sí doiciméid chonartha agus foirmeacha 
toilithe chun ‘tionchar an stáit’ a léiriú 
agus a choipeadh.  

Oibríonn Annette Nugent le heagraíochtaí 
agus imeachtaí cultúir chun an tionchar atá acu  
ar an lucht féachana/éisteachta a mhéadú,  
chun luach straitéiseach a chur lena gcumarsáidí  
agus chun cabhrú le feachtais mhargaíochta  
atá cruthaitheach agus tarraingteach a cheapadh  
agus a sholáthar. Bhí sí i mbun na gcumarsáidí  
le haghaidh The Casement Project le Fearghus  
Ó Conchúir mar chuid de chlár EALAÍN:2016.  
Tá go leor tionscadail taighde/forbartha curtha i  
gcrích aici, lena n-áirítear staidéar ar fhorbairt  
lucht féachana/éisteachta in Éirinn a rinne  
sí don Chomhairle Ealaíon sa bhliain 2015.  
Ina theannta sin, rinne sí oiliúint i margaíocht  
chultúrtha a cheapadh agus a sholáthar dóibh  
seo: Lucht Féachana na nEalaíon, Damhsa 
Éireann, Fáilte Ireland agus an Fóram 
Amharclannaíochta. Áiríodh lena cuid cliant 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Féile  
Damhsa Bhaile Átha Cliath, Foras Ailtireachta  
na hÉireann, IMMA, Féile Ealaíon Chill Chainnigh  
agus an Chomhairle Oidhreachta, i measc 
roinnt mhaith cliant eile.

Scríbhneoir scripte scannán agus clár 
teilifíse is ea Mike O’Leary. Rinne sé 
staidéar ar dhrámaíocht agus léann 
na hamharclannaíochta i gColáiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath, sular chuir sé 
céim mháistreachta i dteilifís i gcrích sa 
National Film and Television School, an 
Ríocht Aontaithe. Ainmníodh é le haghaidh 
ghradam BAFTA as a obair thrasmheán 
ar an gclár teilifíse Misfits. Áirítear leis an 
obair ar thug sé fúithi le déanaí Eipic, clár 
do TG4 a ainmníodh le haghaidh ghradam 
IFTA, agus Striking Out, clár do RTÉ. Tá 
roinnt cláir theilifíse aige atá á bhforbairt 
sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn, lena 
n-áirítear Pure Wet, dráma grinn atá 
lonnaithe ar an Leacht do E4. Caitheann 
sé a chuid ama in árasán in Hackney, 
Londain, agus i mbothán i mBaile an 
Chuainín, Contae Chorcaí.



Coimeádaí neamhspleách atá lonnaithe 
i mBaile Átha Cliath is ea Helen Carey. 
Díríonn sí ar chuimhne, ar stair agus ar 
fhéiniúlacht chultúrtha. Bhí sí i mbun 
coimeádaíochta ar thaispeántais amhail 
1913/2013 Lockout. I measc daoine eile, 
ba le Ewa Partum, Michael Warren, agus 
Mark Curran a d’oibrigh sí le déanaí ar 
an tionscadal leanúnach dar teideal THE 
MARKET. Tá sí ina stiúrthóir faoi láthair ar 
Fire Station Artists’ Studios (Stiúideonna 
Ealaíontóirí an Stáisiúin Dóiteáin). Roimhe 
sin, bhí sí ina stiúrthóir/coimeádaí ar 
Dhánlann Chathair Luimnigh agus ina 
stiúrthóir tionscnaimh ar an Centre Culturel 
Irlandais i bPáras. Is í an tionscadal is 
déanaí uaithi ná obair mar choimeádaí 
ar The Souvenir Shop le Rita Duffy le 
haghaidh chlár na Comhairle Ealaíon dar 
teideal Ealaín: 2016.  

Stiúrthóir Fhéile Ealaíon Chill Chainnigh is 
ea Eugene Downes. Idir an bhliain 2007 
agus an bhliain 2012, d’oibrigh sé mar 
Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin bunaidh 
ar Chultúr Éireann. Idir an bhliain 2000 
agus an bhliain 2007, d’oibrigh sé mar 
chomhairleoir ealaíon idirnáisiúnta do 
Rialtas na hÉireann. I measc na taithí atá 
gnóthaithe aige roimhe seo tá obair le 
seirbhís eachtrach na hÉireann, tréimhse 
ama ag obair mar attaché cultúrtha sa Rúis  
agus tréimhse ama ag obair mar chraoltóir 
ceoil agus ceoldrámaíochta ar RTÉ Lyric FM.  
Tá sé ina chomhalta boird den Chumann  
Idirnáisiúnta le haghaidh na dTaibh-ealaíon,  
de Druid, den Ionad Cultúrtha Éireannach 
i bPáras, den Acadamh Ibeirneach Ríoga, 
den Fhóram Amharclannaíochta agus 
d’Iontaobhas Sainchomharthaí Tíre na 
hÉireann. Chomh maith leis sin, tá sé ina 
bhall de ghrúpa stiúrtha an Fheachtais 
Náisiúnta do na hEalaíona. 

Is é John Concannon an stiúrthóir ar 
thionscnamh trasrialtais nua dar teideal 
Éire Ildánach. Bhí sé ar an stiúrthóir ar 
Éire 2016, clár comórtha céad bliain an 
stáit chun imeachtaí na bliana 1916 a 
chomóradh. Roghnaíodh é le haghaidh an 
ghradaim um Margóir Éireannach na Bliana 
sa bhliain 2011. Ainmníodh é an athuair sa 
bhliain 2013 mar gheall ar an obair a rinne 
sé mar chruthaitheoir Thóstal Éireann 
2013. Sula raibh sé ar an stiúrthóir ar Éire 
2016, bhí John ar an stiúrthóir ar Fáilte  
Ireland. Tá sé ar an gcathaoirleach ar Gaisce:  
Gradam an Uachtaráin. Ina theannta sin, 
chomhchruthaigh sé an feachtas Change 
Nation de chuid Ashoka Ireland agus tá 
sé ina stiúrthóir ar ChangeX, ar fiontar 
sóisialta é. Tá sé ar an gcathaoirleach ar 
COPE, carthanas atá lonnaithe i nGaillimh a 
thugann tacaíocht do dhaoine scothaosta, 
do dhaoine gan dídean agus d’íospartaigh 
na coireachta baile.
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Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin,  
ar Dhomhnach Cásca 2016 
Grianghraf: Barry Cronin

 
An leathanach seo: Cleachtaidh  
A Nation’s Voice 
Grianghraf: Clodagh Kilcoyne



Tá Dan Colley ina stiúrthóir, ina chóiritheoir 
drámaí agus ina chláraitheoir as Baile Átha 
Cliath. Mar stiúrthóir ar Collapsing Horse 
Theatre, stiúir sé The Aeneid, Bears in 
Space, Conor: At the End of the Universe, 
Human Child, Distance From the Event 
agus Monster/Clock. Trína chuid oibre le 
Collapsing Horse, tá Dan ina ealaíontóir 
amharclannaíochta cónaithe in Draíocht 
agus tá sé ina chomhstiúrthóir ealaíne 
ar Fhéile Ghrinn Kilkenny Cat Laughs. 
Mar chóiritheoir drámaí, tá obair déanta 
ag Dan le Macnas, Féile Imeallach Bhaile 
Átha Cliath, WillFredd agus Sugarglass 
Theatre, i measc nithe eile. Tá céim i 
mBéarla agus Fealsúnacht ó Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh, ag Dan. Chomh maith 
leis sin, rinne sé staidéar ar éascú na 
hamharclannaíochta ógra le Téatar Ógra 
Éireann.

Tá Dr Ellen Rowley ina comhalta den 
Chomhairle um Thaighde in Éirinn i 
Scoil Ailtireachta an Choláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath. Tá sí ina comhalta den 
Oifig Oidhreachta, Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath, freisin. Rinne sí 
comheagarthóireacht le déanaí ar Art 
and Architecture of Ireland Volume IV: 
Architecture 1600-2000 (Yale University 
Press, 2014), a bhí mar chuid de shraith 
Art and Architecture of Ireland ó Acadamh 
Ríoga na hÉireann. Ón mbliain 2011 i 
leith, tá sí i gceannas ar an tionscadal 
ceannródaíoch taighde agus fardail ar 
Ailtireacht Fichiú hAois Chathair Bhaile 
Átha Cliath do Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath agus don Chomhairle 
Oidhreachta. Foilseofar a cuntas stairiúil 
ar thithe Bhaile Átha Cliath (Dublin is 
Building: Housing, Architecture and the 
Edge Condition, 1930–70) ar ball. Ó na 
míonna tosaigh den bhliain 2016 i leith, tá 

Ellen ag obair le Comhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath ar fhorbairt thionscadal an 
Mhúsaeim Thionóntán, Baile Átha Cliath, in 
uimh. 14 Sráid Henrietta. Sa bhliain 2017, 
bronnadh comhaltas oinigh d’Institiúid 
Ríoga Ailtirí na hÉireann uirthi as a cuid 
seirbhísí d’ailtireacht Éireannach.



Ceann na straitéise ealaíon agus cultúir 
do RTÉ is ea Lorelei Harris. Tá sí ina 
heagarthóir ar chláir ealaíon, fhíorasacha 
agus dhrámaíochta do RTÉ Radio 1 freisin. 
Le blianta beaga anuas, bhí sí i gceannas 
ar thionscadail Road to the Rising agus 
Reflecting the Rising ar RTÉ. Ina theannta 
sin, tá sí ag imirt ról lárnach i bhfreagairt 
RTÉ do shearmanais ilchineálacha 
chomórtha le tréimhse fhada anuas. 
Roimhe sin, d’oibrigh sí mar léiritheoir raidió 
agus mar eagarthóir coimisiúnaithe. Chuir 
sí an tsraith Documentary on One ar bun, 
ar sraith í ar tugadh ardmholadh di. Tá sí 
ina déantóir clár faisnéise atá aitheanta 
ar fud an domhain agus tá gradaim bainte 
amach aici.

Tá an Dr Emily Mark-FitzGerald ina 
léachtóir/hollamh cúnta i Scoil Stair na 
hEalaíne agus an Bheartais Chultúir. 
Baineann a cuid taighde le stair na 
healaíne Éireannaí, leis an gcultúr 
amhairc, le staidéar músaeim agus leis 
an mbeartas cultúir. Tá sí ina heagarthóir 
bunaidh ar Artefact: the Journal of the 
Irish Association of Art Historians (2007–) 
agus an Irish Journal of Arts Management 
and Cultural Policy (2013–). Déanann sí 
ionadaíocht do stair na healaíne ar an 
gCoiste Staidéir Staire d’Acadamh Ríoga 
na hÉireann. Ón mbliain 2009 i leith, tá sí 
ar dhuine de na stiúrthóirí ar Chumann 
Músaem na hÉireann. Cuireann sí an 
nuacht is déanaí agus a cuid tuairimí faoi 
earnáil cultúir na hÉireann ar fáil ag   
www.artsmanagement.ie freisin. 

Le linn di staidéar a dhéanamh ar 
chúrsa MEd in oideachas aosach agus 
pobail, d’oibrigh Michelle Kinsella ar 
raon tionscadal iontach, lenar áiríodh 
tionscadal Eorpach a raibh mar aidhm 
leis scrúdú a dhéanamh ar an dóigh a 
gcuirtear an beartas oideachais aosaigh 
chun feidhme ar fud na hEorpa. Bhí an 
spéis atá aici i gcúrsaí aicme sóisialta 
taobh thiar dá taighde féin dar teideal 
‘Breaking Through: How do Adult Learners 
Negotiate Class Prior to, During and After 
Higher Education’. Cuireadh Garrett Phelan, 
ealaíontóir, in aithne do Michelle sa bhliain 
2016. Thosaigh sí ag obair ina theannta 
mar chomhordaitheoir tionscadal ar 
HEED FM. Is iad a spéiseanna pearsanta 
agus gairmiúla féin a dhéanann eolas 
do chleachtas criticiúil Michelle. Tá an 
dúshuim aici i struchtúir shóisialta agus an 
neamhionannas a cheistiú. . 

http://www.artsmanagement.ie/


Déanann Garrett Phelan tionscadail 
shuíomhoiriúnaithe ina gcuimsítear craoltaí 
neamhspleácha raidió FM, taispeántáin 
dealbhadóireachta, grianghraif, scannáin, 
beochan agus líníocht. Rinne sé 
taispeántais go forleathan in Éirinn agus 
i dtíortha eile. Bhí seónna aonair aige 
le déanaí sa Project Arts Centre, Baile 
Átha Cliath, sa bhliain 2015 agus in 
IMMA, Baile Átha Cliath, sa bhliain 2012. 
Chomh maith leis sin, bhí sé bainteach le 
grúpthaispeántais in EVA International sa 
bhliain 2014, in Palais des Beau-Arts de 
Bruxelles sa bhliain 2013, in ICA, Londain, 
sa bhliain 2012 agus san 11ú Lyon 
Biennial sa bhliain 2011.

Bhí Louise Lowe ar dhuine de bhunaitheoirí  
ANU sa bhliain 2009. Stiúir sí gach ceann de  
léiriúcháin na cuideachta go dtí seo, lena 
n-áirítear These Rooms (EALAÍN:2016) i 
gcomhar le CoisCéim, a ainmníodh le haghaidh  
roinnt gradam agus ar éirigh leis roinnt díobh  
a bhuachan. Cuireadh lear mór léiriúchán eile 
ar an ardán sna hionaid seo nó ar son na  
gcomhlachtaí seo: Home Manchester/Cultúr  
Éireann, Ard-Mhúsaem na hÉireann, RTÉ,  
Cathair Chultúir Luimnigh, Theatre Upstairs,  
Áras Ceoldrámaíochta Chorcaí, Fishamble, 
Performance Corporation agus Cultural  
Olympiad. Teagascann Louise cumadóireacht  
ar Lir Academy (Acadamh Lir) (Coláiste 
na Tríonóide, Baile Átha Cliath). Fuair sí 
Gradam Scoláireachta an Chaptaein Cathal 
Ryan agus an Chónaitheacht Ealaíontóra 
Idirnáisiúnta sa Robert Wilson Centre, Nua-
Eabhrac. Bronnadh Gradam ‘Ambition for 
Excellence’ uirthi ón gComhairle Ealaíon, 
Sasana, freisin.

Tá Grace Dyas ina ball de THEATREclub. 
Déanann sí tionscadail amharclannaíochta, 
taibhithe agus scannáin, mar aon 
le tionscadail rannpháirtíochta 
mórscála. Faigheann sí inspreagadh 
as an smaoineamh gur féidir leis an 
amharclannaíocht tús a chur le comhráite 
lena spreagtar athruithe sóisialta. Faoi 
láthair, tá sí ag obair ar shaothar a 
bhaineann leis an bhfeachtas atá dírithe 
ar an ochtú leasú ar an mbunreacht a 
aisghairm. Is é Not At Home teideal an 
tsaothair sin (arna chur in eagar i gcomhar 
le Emma Fraser). Bhuaigh sí Gradam 
Spirit of the Fringe (Heroin, 2010) agus 
Gradam Scríbhneoireachta Nua Fishamble 
(Rough, 2009). Ainmníodh í le haghaidh an 
ghradaim don stiúrthóir is fearr i nGradaim 
Amharclannaíochta The Irish Times (The 
Game, 2015; It’s Not Over, 2016). 



D’oibrigh Thomas McCarthy i Leabharlanna 
Cathrach Chorcaí go dtí an bhliain 
2014. D’éirigh sé as chun dul i mbun 
scríbhneoireachta go lánaimseartha. Bhí sé 
ina Chomhalta den Chlár Scríbhneoireachta 
Idirnáisiúnta, University of Iowa, sa bhliain 
acadúil 1978-79. Chomh maith leis sin, 
bhí sé ina ollamh idirnáisiúnta le Béarla 
ar Macalester College, Minnesota, sa 
bhliain acadúil 1994-95. Áirítear lena 
chuid foilseachán The First Convention 
(Dolmen, 1978), The Lost Province (Anvil 
Poetry, 1996), Merchant Prince (Anvil Poetry, 
2005) agus Pandemonium (Carcanet, 2016). 
D’oibrigh sé roimhe seo mar eagarthóir ar 
Poetry Ireland Review agus ar Cork Review 
agus stiúir sé ceardlanna filíochta do 
Sheachtain Scríbhneoirí Lios Tuathail, do 
Molly Keane House, don Arvon Foundation 
agus do Phríosún Phort Laoise (Sciathán 
na Sealadach). Tá sé ina bhall d’Aosdána 
agus ina Chomhalta den RSA, Londain.

Tá an Dr Ailbhe Murphy ina healaíontóir 
agus ina stiúrthóir ar Create, an 
ghníomhaireacht forbartha i gcomhair 
na n-ealaíon comhpháirteach in Éirinn. 
Cuireann an ghníomhaireacht comhairle 
agus tacaíocht ar fáil d’ealaíontóirí agus 
d’eagraíochtaí ealaíne a oibríonn i gcomhar 
le pobail. Glacann Create páirt i roinnt 
mhaith comhpháirtíochtaí chun tacú leis na 
cleachtais sin, lena n-áirítear le Artangel 
mar chomhchoimisinéirí ar In the Shadow 
of the State agus le Gailearaí Hugh Lane 
Chathair Bhaile Átha Cliath le haghaidh 
mórchoimisiún rannpháirtíochta sóisialta 
mar chuid den Chlár Comhpháirtíochta sna 
hEalaíona Comhpháirteacha arna mhaoiniú 
ag an Eoraip Chruthaitheach. Tá taithí 
breis agus cúig bliana is fiche ag Ailbhe ar 
chleachtas ealaíon comhpháirteach. Chomh 
maith leis sin, tá sí ar dhuine de na baill 
a bhunaigh Vagabond Reviews, ar ardán 
idirdhisciplíneach ealaíne agus taighde é.

Tá céim BA agus céim MA ag Úna Kavanagh  
ón gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha,  
Baile Átha Cliath. Tá sí ag obair go forleathan  
i ndisciplíní éagsúla le breis agus cúig bliana  
is fiche anuas in Éirinn, a tír dhúchais, agus  
sa Ríocht Aontaithe, sna Stáit Aontaithe, 
sa Fhrainc agus sa Mheánoirthear. Is 
ealaíontóir fíoracha í Úna. Cuimsíonn 
a saothar dealbhóireacht, téacs, 
péintéireacht, líníocht, taibhiú, scannán, 
taispeántáin, beochan, cumadóireacht 
cheoil, ealaín taibhiúcháin agus taibhithe  
seala ama ealaíne beo. Cuimsíonn a cleachtas  
obair fhairsing san amharclannaíocht, sa 
scannán, ar an teilifís agus ar an raidió 
mar aon lena comhshaothair ealaíne. Tá 
sí ina ball compántais de ANU ón mbliain  
2010 i leith. Le linn na tréimhse sin, chuaigh  
sí i mbun comhair ar thrí shaothar déag, 
lena n-áirítear The Monto Cycle agus, 
níos déanaí fós, an triptic ó ANU.  
www.create-ireland.ie

http://www.create-ireland.ie/




BUÍOCHAS
Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon buíochas a ghabháil le cainteoirí 
agus cathaoirligh an tsiompóisiam as an méid atá curtha acu leis an 
ócáid seo. Ba mhaith linn buíochas ar leith a ghabháil le Róise Goan, 
coimeádaí agus bainisteoir tionscadail an tsiompóisiam. Gabhaimid 
buíochas freisin leis an nGailearaí Eolaíochta as 2023: Iardhearcadh 
na Todhchaí a óstáil.

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon an deis seo a thapú buíochas 
a ghabháil leis na healaíontóirí go léir a chabhraigh le clár a raibh 
ábhar machnaimh ann agus a bhí dúshlánach agus tábhachtach a 
dhéanamh de chlár EALAÍN:2016. Gabhaimid buíochas ar leith le Karen 
Downey, bainisteoir tionscadail EALAÍN:2016.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil lenár gcomhpháirtithe ar A Nation’s 
Voice: RTÉ; Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin; Cumann 
Náisiúnta na gCór; Music Generation agus gach duine a ghlac páirt 
san ócáid. Gabhaimid buíochas speisialta le Maria Moynihan Lee, 
bainisteoir tionscadail ar A Nation’s Voice.

Mar fhocal scoir, ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon aitheantas a 
thabhairt don tacaíocht a fuarthas ó Oifig Éire 2016 agus ón Roinn 
Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

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 lárnacha chruthú do 

na healaíona i saol na hÉireann. Tá an 

Chomhairle Ealaíon á treorú ag a straitéis 

Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: 

Forbairt na nEalaíon in Éirinn a Threorú 

bonn eolais faoi na dámhachtainí uile.

www.artscouncil.ie
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