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Brollach 
 
Leagann an plédhoiciméad seo amach smaointe a chuimsíonn, ó thaobh na Comhairle 
Ealaíon de, cuid de na dúshláin atá os comhair na hearnála téatair agus na Comhairle 
maidir leis an mbealach is fearr le léiriú téatair a mhaoiniú amach anseo. Is é cuspóir an 
doiciméid ná plé a spreagadh i measc an phobail téatair, féachaint le haiseolas a fháil ar 
na smaointe sin.  
 
Is mian leis an gComhairle Ealaíon éisteacht le tuairimí earnáil an téatair agus 
machnamh a dhéanamh orthu sula dtagann sí ar an mbealach is fearr le dul ar aghaidh, 
agus beifear an-sásta tuairimí a fháil maidir leis an doiciméad seo, bídís go pearsanta nó 
i scríbhinn.  
 
Reáchtálfaimid roinnt seisiún comhairliúcháin éascaithe go deireanach i Meitheamh/go 
luath in Iúil 2009, agus beidh cuirí á n-eisiúint againn ag deireadh mhí Bealtaine chun 
freastal ar na cruinnithe sin.  
 
Fáiltítear roimh aighneachtaí scríofa freisin. Ba cheart i ndáiríre, go dtabharfadh 
aighneachtaí aghaidh ar na saincheisteanna substainteacha atá leagtha amach sa 
doiciméad (.i. ba cheart go rachaidís i ngleic leis na smaointe substainteacha atá leagtha 
amach sa doiciméad, in áit argóint a dhéanamh ar son obair ealaíontóra nó eagraíochta 
aonair faoi leith). Déan deimhin le do thoil go mbeidh aighneachtaí i scríbhinn clóscríofa, 
le haon spás amháin ar pháipéar A4 ar thaobh amháin, agus nach mbeidh siad níos 
faide ná 3,000 focal. Déanfar gach aighneacht a admháil agus a léamh, ach ní bheifear 
in ann comhfhreagras aonair a thabhairt. 
 
Ba cheart aighneachtaí i scríbhinn a sheoladh chuig: 
 
Aiseolas ar Chomhairliúchán Téatair 
An Chomhairle Ealaíon 
70 Cearnóg Mhuirfean  
Baile Átha Cliath 2  
 
Nó iad a chur i ríomhphost chuig:  
maeve.whelan@artscouncil.ie 
 agus �Aiseolas ar Chomhairliúchán Téatair� mar ábhar. 
 
Áirigh seoladh ríomhphoist le do  thoil. 
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Réamhrá 
 
Creideann an Chomhairle Ealaíon go bhfuil sé caoithiúil anois iniúchadh a dhéanamh ar 
an gcur chuige reatha maidir le léiriú agus cur i láthair téatair a mhaoiniú. Níl leor na 
hacmhainní atá ar fáil chun freastal go sásúil ar riachtanais na ndaoine a fhaigheann 
maoiniú nó chun freastal ar ealaíontóirí agus ar chleachtóirí féideartha nua.  
 
Mar chuid den iniúchadh seo ar mhaoiniú téatair, is mian leis an gComhairle Ealaíon dul 
i gcomhairle le baill de phobal an téatair. Tá an plédhoiciméad gearr seo, atá beartaithe 
mar chuidiú sa phróiseas, á scaipeadh ar bhaill de phobal an téatair, agus fáiltítear roimh 
bharúlacha ar na smaointe atá leagtha amach. Tabharfaidh an Chomhairle Ealaíon 
cuireadh do bhaill na hearnála téatair chuig roinnt cruinnithe éascaithe chun éisteacht 
lena dtuairimí. Tugtar cuireadh do chleachtóirí téatair freisin a gcuid freagairtí 
breithnithe a chur faoi bhráid na Comhairle Ealaíon i scríbhinn (féach an Brollach thuas 
le do thoil).  
 
 

Ag tabhairt aghaidh ar chruachás comónta 
 
D�fhéadfaí argóint a dhéanamh go bhfuil an Chomhairle Ealaíon ag iarraidh an-iomarca 
a dhéanamh le hacmhainní teoranta faoi láthair, maidir leis an mbealach a thacaíonn 
siad le léiriú téatair. Chun réiteach a fháil ar an gcruachás sin, ba chóir don Chomhairle 
Ealaíon oibriú le pobal an téatair chun cur chuige malartach a fhorbairt d�fhonn 
tacaíocht a thabhairt do chleachtas téatair a cheadódh forbairt iomlánaíoch i ndáil le 
lucht féachana, cleachtóirí agus repertoire. Ba chóir don chur chuige seo díriú ar an 
gcéad dul síos ar shaothar na n-ealaíontóirí aonair, agus ba chóir dó an riachtanas a 
bhaineann le saothar a fhorbairt don lucht féachana go náisiúnta a thógáil san áireamh, 
agus ag an leibhéal áitiúil freisin. 
 
Tá imní ag dul i méid nach féidir leanúint go cinnte le patrún maoinithe reatha na 
Comhairle Ealaíon do chúrsaí téatair. Is gá déileáil leis an gceist anois mar ábhar práinne. 
Os rud é go bhfuil acmhainní na Comhairle Ealaíon laghdaithe le déanaí, agus léirmheas 
an gheilleagair á thógáil san áireamh go meántéarmach, tá sé soiléir go mbeidh níos lú 
airgid ag an gComhairle Ealaíon chun tacú le cúrsaí téatair sa todhchaí. Sna cúinsí sin, tá 
sé ríthábhachtach ag gach duine atá rannpháirteach na modhanna is éifeachtaí a 
bhreithniú chun acmhainní atá gann a úsáid.  
 
Riamh anall, thug beartas agus nósanna imeachta na Comhairle Ealaíon spreagadh 
indíreach d�ealaíontóirí téatair a bhí ag teacht chun cinn chun struchtúir riaracháin a 
bhunú timpeall orthu féin d�fhonn maoiniú a fháil ar bhonn leanúnach. Dá réir sin, 
chonacthas mórán compántais léiriúcháin téatair á mbunú le deich mbliana fichead 
anuas, atá neamhspleách agus nach bhfuil bunaithe i bhfoirgneamh ar bith. Rinne an 
Chomhairle Ealaíon a ndícheall freagairt ar líon méadaithe na n-iarratas maoinithe. Mar 
sin féin, d�fhéadfaí argóint a dhéanamh, dá bharr sin, go ndearnadh suimeanna 
neamhdhóthanacha maoinithe a dháileadh ar an-iomarca daoine. Lena chois sin, cé go 
raibh méaduithe i méid foriomlán an mhaoinithe a dáileadh mar thacaíocht do léiriú 
téatair, d�fhéadfaí a rá nach raibh úsáid an mhaoinithe éifeachtach maidir le 
príomhghnéithe áirithe.  
 
Chonaic an tréimhse chéanna lear mór ionad ealaíon á mbunú ar bhonn réigiúnach, a 
tógadh le maoiniú a cuireadh ar fáil trí shraith scéimeanna maoinithe caipitil an rialtais 
go háitiúil agus go náisiúnta. I gcuid mhaith cásanna, d�fháiltigh an Chomhairle Ealaíon 
na foirgnimh nua seo trí mhaoiniú a thairiscint chun tacú lena gcláir ealaíonta (agus, i 
gcásanna áirithe, airgead a chur ar fáil do phríomhchostais).  Feictear spás taibh-ealaíon 
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atá ilfheidhmeach agus nua-aoiseach i mórán de na hionaid seo. Feiceann boird agus 
lucht bainistíochta na n-ionad seo go gcaithfear rochtain a sholáthar ar téatar gairmiúil 
ardchaighdeáin mar chuid dá sainchúram. Mar sin féin, cé go raibh infheistíocht 
mhéadaithe i léiriú téatair agus le haghaidh cláreagrú na n-ionad áitiúil, níor tháinig 
méadú ag an am céanna ar an bhfáil a bhí ar téatar gairmiúil in ionaid réigiúnacha. 
Caithfear déileáil leis an dícheangal bunúsach sin, agus b�fhéidir go bhfuil athdháileadh 
ar an mbealach a sholáthraítear acmhainní maidir le léiriú agus cur i láthair téatair ag 
teastáil.  
 
Is ábhar buartha don Chomhairle Ealaíon agus do phobal an téatair le fada an cruachás 
a bhaineann le leibhéal soláthair maoinithe atá dóthanach a chinntiú do líon mór 
compántais léiriúcháin neamhspleácha, cé gur dócha go mbeidh impleachtaí ag na 
forbairtí eacnamaíocha le déanaí a chinnteoidh go n-aireofar an cruachás céanna fiú 
amháin níos measa fós. Sa bhliain 1995, chuir an Chomhairle Ealaíon Athbhreithniú 
Téatair i gcrích �  an suirbhé is mó riamh ar Théatar na hÉireann. Mar chuid den 
phróiseas comhairliúcháin, iarradh ar ghrúpa de phríomhfhaisnéiseoirí a gcuid tuairimí a 
chur in iúl faoin bhfás a bhí tagtha ar chompántais léiriúcháin téatair ag an bpointe sin. 
An freagra a tuairiscíodh ná: 
 
Mar thoradh ar nádúr tearcmhaoinithe na hearnála mar a chonacthas go ginearálta , 
bhí tromlach na n-agallaithe glansoiléir ina dtuairimí go raibh cuíchóiriú riachtanach 
san earnáil agus go mbeadh éifeachtaí tairbhíocha fadtéarmacha dá réir. Maidir leis na 
cúrsaí sin, breathnaítear ar chuíchóiriú go bunúsach i dtéarmaí líon na gcompántas 
léiriúcháin atá ag feidhmiú sa tír a laghdú. 

 
Cé go bhfuil an anailís seo déanta, chonacthas méadú leanúnach ar líon na gcompántas 
léiriúcháin le hioncam maoinithe ón gComhairle Ealaíon, ó 21 in 1995 go dtí 34 in 
2009, mar atá leagtha amach sa tábla thíos: 
 
Bliain 1995 2000 2005 2009 
Líon na 
gcompántas 
léiriúcháin* 

20 20 28 
 

34 

Leithdháileadh 
Iomlán** 

3.9m 8.14m 
 

15.0m 15.9m 

Meándeontas 195,000 407,000 535,714 467,647 
 

*Áirítear gach compántas a maoiníodh faoi mhaoiniú Ioncaim i 1995, agus faoi RFO, APG agus AF in 2009 
**Ag eisiamh deontais le haghaidh camchuairteanna, dámhachtainí tionscadail, coimisiúin agus maoiniú 
neamhioncaim eile 
 
(Is féidir a fheiceáil ón tábla seo cé go raibh méadú ar líon iomlán na gcompántas 
maoinithe, mhéadaigh méid iomlán an mhaoinithe de mhéid cionmhar níos mó, ag 
méadú an meándeontais atá ar fáil do chompántais léiriúcháin téatair. Mar sin féin, níor 
tháinig laghdú ar na hábhair imní atá ag tromlach na gcompántas téatair go bhfuil siad 
gann ar acmhainní, go háirithe leis an laghdú foriomlán ar mhaoiniú atá ar fáil in 2009. 
Is féidir a fheiceáil freisin gur thit an meándeontas in 2009 toisc acmhainní foriomlána 
laghdaithe agus toisc an líon eagraíochtaí a bhí ag fás go leanúnach). 
 
Deich mbliana níos déanaí, in 2005, thug an Chomhairle Ealaíon aghaidh ar 
mhórphróiseas comhairliúcháin sna foirmeacha ealaíne go léir mar ullmhúchán don 
phlean nua, Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon 2006 �  2010. Bhí cur síos déanta ar 
cheann de na príomhdhúshláin don téatar ag eascairt ón bpróiseas sa pháipéar 
seasaimh ar Chompántais Léiriúcháin a d�fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon in 2005: 
 



The Arts Council/An Chomhairle Ealaíon Bealtaine 2009 
 

5 

Táthar ag brath go mór ar shamhail eagrúcháin ina bhfuil foireann sheasta (bord 
stiúrthóirí, stiúrthóir ealaíonta, bainisteoir compántais agus riarthóir) agus foireann 
sholúbtha (ealaíontóirí agus meithle de dhaoine cruthaitheacha a fhostaítear ar 
chonradh ó léiriúchán go léiriúchán). Go rómhinic, bíonn cibé acmhainní atá ar fáil á n-
ídiú ag costais sheasta, rud a chuireann srian ar uaillmhian an chompántais agus ar a 
gcumas chun corpas saothair a chruthú. 

 
Chun déileáil le cuid den cheist seo ar a laghad, mhol an páipéar céanna na réitigh 
féideartha a leanas: 
 

• Slite nua chun saothar a chruthú a aithint agus a spreagadh - mar shampla trí 
dhreasachtaí a thairiscint le haghaidh comhléiriúchán/cónaitheachtaí/compántas 
comhlachais/baill nua a thabhairt isteach in ensemble le haghaidh tionscadail ar 
leith srl. 

 
• Dreasachtaí a chur ar fáil do chompántais chun go roinnfidh siad acmhainní ina 

measc féin, mar shampla spásanna riaracháin/réamhchleachta/stórais. 
 
I láthair na huaire, sna céimeanna deireanacha atá clúdaithe ag Comhpháirtíocht ar son 
na nEalaíon, níl na hacmhainní ag an gComhairle Ealaíon chun freastal ar na leibhéil 
tacaíochta airgeadais reatha maidir le líon na gcompántas atá in iomaíocht d�acmhainní 
atá ag laghdú, cé go mbreathnaíonn mórán lucht téatair ar an gcompántas léiriúcháin 
mar an rogha is fearr chun téatar gairmiúil a chur i gcrích. Tá an cás níos casta fós mar 
tuigeann an Chomhairle Ealaíon na freagrachtaí níos leithne atá orthu maidir le leas 
fadtéarmach na tírdhreacha téatair den chuid is mó. Mar thoradh air sin, caithfear a 
chinntiú go bhfuil an tacaíocht do chompántais �bunaithe� cothromaithe le leibhéil agus 
cineálacha tacaíochta iomchuí i réimsí eile, lena n-áirítear: tacaíocht d�ealaíontóirí nua 
agus d�ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn (agus ealaíontóirí bunaithe eile a oibríonn, ar 
chúiseanna éagsúla, lasmuigh de mhúnla an chompántais léiriúcháin); cinntiú go bhfuil 
raon leathan saothar ealaíne beoga ar fáil; agus suntas breise a thabhairt do thionchar 
an mhaoinithe ar na bealaí ina ndéantar freastal ar riachtanais an lucht féachana 
díchosúil.    
 
Tá sé tábhachtach a aithint go raibh an fhadhb seo ann le fada, mar a thugann na 
tagairtí thuas le fios i gcás staidéir a rinneadh roimhe seo. Cé go bhfuil dúshláin bhreise 
cruthaithe ag an ngéarchéim eacnamaíochta reatha agus ag an laghdú in acmhainní na 
Comhairle Ealaíon féin, ní hiad is cúis leis an gcruachás astu féin.   
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Ag freagairt le straitéis nua 
 
Tá sé ríthábhachtach don Chomhairle Ealaíon straitéisí nua a fhorbairt a thugann freagra 
ar chúinsí an lae inniu. Ba chóir don straitéis a bheith bunaithe ar an mbonn go 
bhféadfaí bealach nua maoinithe téatair a shamhlú a bhaineann cothromaíocht níos 
fearr amach mar thacaíocht don earnáil trí:  
 

• bunmhaoiniú a thairiscint ag leibhéil réadúla agus inbhuanaithe do líon níos lú 
compántais léiriúcháin; 

 
• breis tacaíochta a dhíriú go comhréireach i dtreo ealaíontóirí neamhspleácha, 

lena n-áirítear ealaíontóirí nua agus ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn; 
d�fhéadfadh soláthar rochtana ar acmhainní riaracháin roinnte a bheith i gceist 
leis an gcineál tacaíochta sin;  

 
• cinntiú go bhfuil saothar breise ar fáil don lucht féachana go náisiúnta, lena n-

áirítear beartas camchuairte comhtháite a thabhairt isteach. 
 
Déanann na moltaí a leanas cur síos agus scrúdú ar na ceisteanna. Mar sin féin, níl sé 
beartaithe go mbeadh na smaointe deifnídeach nó cuimsitheach. Táthar ag súil go 
mbeidh siad úsáideach chun comhrá agus machnamh a spreagadh i measc phobal an 
téatair. Tugtar cuireadh d�ealaíontóirí freagra a thabhairt trí aiseolas a sholáthar faoi 
thuairimí atá acu féin maidir le straitéis don todhchaí.  

 
 Mar thoradh ar bheartais leanúnacha na Comhairle Ealaíon, is iad na príomhbhealaí 
gur féidir le lucht téatair gairm inbhuanaithe a bhaint amach faoi láthair ná a bheith i lár 
an aonaigh agus a gcompántas léiriúcháin féin a bheith acu. Níl sé seo inbhuanaithe 
toisc acmhainní teoranta agus líon na ndaoine féideartha mar lucht téatair.  

 
 Chuir an patrún maoinithe atá úsáidte ag an gComhairle Ealaíon chun tacaíocht a 
thabhairt do léiriú téatair ghairmiúil an-iomarca béime ar mhúnla an Chompántais 
Léiriúcháin. Caithfear feidhm riaracháin a bhunú do gach comhlacht agus, ar ndóigh, 
déantar macasamhlú ar thascanna agus feidhmeanna idir compántais.   
 
 Ní féidir leis an gcompántas léiriúcháin a bheith éifeachtach mar mhúnla ach amháin 
má bhíonn na hacmhainní cuí ar fáil. Níl sé indéanta don Chomhairle Ealaíon maoiniú a 
sholáthar ag an leibhéal atá riachtanach chun na hacmhainní cuí ar fad a chur ar fáil do 
chompántais atá maoinithe faoi láthair.  
 
 Le hacmhainní neamhdhóthanacha, níl an oiread compántais léiriúcháin in ann an 
móiminteam atá riachtanach a ghiniúint, chun cur ar a gcumas a bheith níos 
inbhuanaithe agus níos neamhspleáiche .i. saothar a sholáthar go rialta agus ag leibhéal 
atá ard go leor chun luch féachana suntasach a fhorbairt agus a choinneáil. Dá réir sin, 
tá na compántais sin fós ag brath go mór ar mhaoiniú na Comhairle Ealaíon. 
 
 Ba chóir go bhfreastalódh rogha eile níos éifeachtaí ar riachtanais an n-ealaíontóirí 
téatair trí: 
 

o cinntiú gur féidir le healaíontóirí téatair dul chuig raon eagraíochtaí agus 
ionaid dea-mhaoinithe ar ollscála (ag an am céanna, ba chóir go mbeadh 
maoiniú na n-eagraíochtaí agus na n-ionad sin coinníollach ar 
fhreagracht a chomhlíonadh chun tallann meán-gairme a fhorbairt agus 
tacú leis); 
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o rochtain ar thacaí roinnte a sholáthar chun cur ar chumas ealaíontóirí a 

saothar féin a chruthú.  
 
 Cé go bhfuil maoiniú aonuaire á sholáthar ag an gComhairle Ealaíon faoi láthair 
chun cur ar chumas ealaíontóirí agus cuideachtaí gur mian leo oibriú lasmuigh de 
mhúnla an chompántais léiriúcháin, tá bearta breise ag teastáil. D�fhéadfadh maoiniú a 
bheith i gceist chun soláthraithe seirbhíse riaracháin a chur ar fáil chun tacaí a thairiscint, 
m.sh. spás fisiceach, párolla, saineolas cánach agus cuntasaíochta, agus cómhargáil i 
dtéarmaí margaíochta, fógraíochta, priontála agus seirbhísí eile. D�fhéadfadh na 
soláthraithe seirbhíse saothar na n-ealaíontóirí a éascú, ag cuidiú leo dá réir chun 
saothar a chruthú do lucht féachana. Cé go dtagraítear do choincheap na tacaíochta 
riaracháin mar �Moil Tháirgeachta�, níl mionsonraí tugtha fós a shainíonn an bealach ina 
bhfeidhmeodh tacaíocht riaracháin mar sin go praiticiúil.  
 
 Ba chóir go mbeadh camchuairt mar chuid den mhúnla a bhaineann le cur i láthair 
téatair agus, i gcásanna áirithe, é sin a bheith mar ghné choitianta seachas mar ghné 
eisceachtúil. Chuirfeadh sé seo roinnt cuspóirí i gcrích: tréimhse na léiriúchán a leathnú; 
toradh na hinfheistíochta tosaigh a uasmhéadú; conarthaí fostaíochta níos faide a 
cheadú do shaorealaíontóirí agus rochtain bhreise ar an téatar a sholáthar don lucht 
féachana go náisiúnta. 
 
 An bealach is éifeachtaí chun lucht féachana a fhorbairt do shaothar nua agus 
ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn ná tairiscint agus margaíocht a dhéanamh mar chuid 
de chlár a bhaineann le compántais agus ionaid atá bunaithe cheana féin �  is dóigh go 
maolóidh sé seo an riosca mar a fheiceann an lucht féachana é.  
 
Casfaidh an Chomhairle Ealaíon le raon leathan cleachtóirí téatair go luath i rith an 
tsamhraidh 2009 féachaint le tuairimí a fháil faoi na smaointe atá leagtha amach sa 
phlédhoiciméad. Cuirtear mórfháilte roimh thuairimí agus smaointe ábhartha ar bith eile 
ó chleachtóirí téatair mar chuid den phróiseas, cibé  ag cruinnithe eagraithe éagsúla nó, 
más fearr leo, trí aighneachtaí i scríbhinn.  
 
Táthar ag súil go mbeidh an t-aiseolas mar threoir don Chomhairle maidir leis an 
mbealach is fearr le dul ar aghaidh. Ar deireadh, samhlaítear go nglacfaidh an 
Chomhairle Ealaíon cur chuige nua chun léiriú agus cur i láthair téatair a mhaoiniú. 
Déanfar torthaí an phróisis a thuairisciú go cúramach le pobal an téatair, agus leis an 
bpobal i gcoitinne.  
 
 
 


