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PRÓIFÍL 
Is cnuasach de chleachtais ealaíona dúchasacha iad ealaíona traidisiúnta na hÉireann 
léiríonn ár bhféiniúlacht, ár stair, agus smaointeoireacht na linne seo. Is iad ár gceol, ár 
n-ámhráin, ár ndamhsa agus ár n-ealaíona béil ar nós na scéalaíochta agus an agallamh 
beirte ár n-ealaíona traidisiúnta,  Is léiriú fíorthábhachtach iad d’ár bhféiniúlacht 
chultúrtha. Cé go bhfuil a bhfréamhacha san am atá thart, is ealaíona bríomhara 
comhaimseartha iad na healaíona traidisiúnta. Ní raibh tionchar rómhór againn riamh ar 
na healaíona traidisiúnta. D’eascair leibhéal íseal freagartha ón earnáil thraidisiúnta mar 
gheall ar easpa maoinithe agus córais dholúbtha iarratais, agus chruthaigh sé sin ar a 
sheal mothú coimhthís san earnáil sin. Ach, le foilsiú I dTreo Pholasaí do na hEalaíona 
Traidisiúnta i 2004, agus le glacadh pholasaí nua, táimid tiomanta do dhul i ngleic leis 
an bpobal ealaíon traidisiúnt in idirphlé nua.  Táimid ag súil go léirieoidh sé seo ár 
dtiomantas chun foráil i bhfad níos fearr a dhéanamh do na healaíona traidisiúnta agus 
iad a ghlacadh isteach i mórshruth ár ngníomhaíochtaí.  
 
Tá féinhuinín phobal na n-ealaíon traidisiúnta méadaithe agus fonn air níos mó idirphlé 
a dhéanamh le gníomhaireachtaí maoinithe agus éileamh á dhéanamh dá réir, le 
tacaíocht pholaitiúil mar atá imlínithe in Acht na nEalaíon 2003, go dtabharfaí tacaíocht 
shásúil do na healaíona traidisiúnta. Tá sé á dhéanamh ar mhaithe le i) seans a thabhairt 
do na healaíona traidisiúnta bláthú agus maireachtáil i dtimpeallacht atá ag athrú go 
mear agus a thugann dúshláin níos mó ná riamh do phobal na n-ealaíon traidisiúnta, 
agus ii) an cion is mó is féidir leis na healaíona traidisiúnta a dhéanamh don phobal 
ealaíon i gcoitinne agus don saol comhaimseartha in Éirinn.  
 
POINTÍ NIRT  

• Tá na healaíona traidisiúnta slán folláin in Éirinn. Cuirtear tacaí ar fáil trí 
ghníomhaireachtaí éagsúla stáit agus fostáit ar nós Culture Ireland, An Roinn 
Gnóthaí Eachtracha, údaráis áitiúla, An Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe agus 
Gaeltachta, agus Údarás na Gaeltachta. Tá sláinte na hearnála seo le feiceáil sna 
leibhéil arda páirtíochta, sa dóigh a nglacann na healaíona traidisiúnta go fonnmhar 
le deiseanna nua seachadta agus craobhscaoileadh, agus in athnuachan leanúnach 
an traidisiúin agus a stóir trí chruthaíocht agus léiriúcháin de réir chaighdeáin arda 
bunúlachta agus máistreachta.  

• Tá an-mheas go hidirnáisiúnta ar na healaíona traidisiúnta agus is í Éirí i gcónaí a 
leagan síos an caighdeán ar leibhéal idirnáisiúnta.  Tá a ról sa turasóireacht 
chultúrtha ag fás chomh maith.  

• Tá Éire ar thús cadhnaíochta go hidirnáisiúnta in iomlánú na n-ealaíon traidisiúnta i 
struchtúir mórshrutha oideachais chun leasa an phobail ealaíon i gcoitinne agus na 
n-ealaíon traidisiúnta féin.    

 
DÚSHLÁIN 

• Gaol caolchúiseach neamhbhuan a bhí againn le pobal na n-ealaíon traidisiúnta go 
dtí seo, agus is beag idirphlé criticiúil a bhí ann. Tá an tuairim dhoghlactha ann go 
fóill nár tugadh aird go leor orthu. In ainneoin go rabhthas an-dóchasach níor éirigh 



linn an earnáil a thabhairt isteach sa mhórshruth, agus tá na healaíona traidisiúnta 
féin agus an pobal ealaíon i gcoitinne sa bhaile agus i gcéin níos boichte dá bharr 
sin.  

• Ní raibh ár maoiniú do na healaíona traidisiúnta sásúil dá riachtanais.  

• Is mian leis pobal na n-ealaíona traidisiúnta go dtabharfaí aitheantas agus gradam 
do na healaíona traidisiúnta ar a dtéarmaí féin, ar aon dul le cleachtais ealaíon eile, 
agus go mbeadh maoiniú suntasach mar bhunchloch dó sin.  Is é an dúshlán atá 
romhainn bealaí oscailte solúbtha íogair a fháil, trí idirphlé leannach le pobal na n-
ealaíon traidisiúnta, chun é sin a bhaint amach. 

• Tá sé tábhachtach go n-aithneofaí na pointí móra nirt atá sna healaíona traidisiúnta 
i gcónaí, agus le meas air seo, beidh cur chuige sofhreagrach seachas cur chuige 
saintreorach á ghlacadh againn. 

 
CAD A D’FHÉADFADH AN CHOMHAIRLE EALAÍON AGUS DREAMANNA EILE A 
DHÉANAMH 

Ag eascairt as ár n-idirphlé leis an bpobal ealaíona, aithnítear na saincheisteanna seo 
leanas mar mhórchúramaí; meastar gur chóir tús áite a thabhairt do chéad trí cinn díobh 
seo, atá i gcló iodálach sa liosta.  

1. Pobal na n-ealaíona traidisiúnta féin a chumasú chun a fhoiremeacha ealaíon 
agus a chleachtais a fhorbairt agus a bhuanú trí ghlacadh le cur chuige iniatach 
agus tadhall éadrom a thugann ómós do mheon neamhspleámh phobal na n-
ealaíon traidisiúnta.  

2. An próiseas seo a chumasú trí bhreithmheas a dhéanamh ar leithdháileadh 
maoiniú agus acmhainní daonna. 

3. Dul chun caidrimh le pobal na n-ealaíon traidisiúnta i bpróiseas a ghluaiseann i 
dtreo iomlánú eolasach a dhéanamh ar na healaíona traidisiúnta i lárstruchtúir, i 
gcórais agus bhfealsúnacht ár ngníomhaíochta ar bhealach a thugann aird 
iomlán ar shláine agus ar dhinimicí na n-ealaíon traidisiúnta. 

4. Tuiscint nua a léiriú ar na healaíona traidisiúnta.  

5. Beidh bunghnéithe (i) an ealaíontóra agus (ii) cleachtas na n-ealaíon, a 
seachadadh go háirithe, ina gcroíchuid dár gcinnteoireacht pholasaí agus 
caiteachais do na healaíona traidisiúnta. 

6. Ní bheidh aon bhaint ag an téarma ‘amaitéireach’ le cur síos ar chleachtas na n-
ealaíon traidisiúnta.    

7. Beidh siad seo leanas ina gcroíluacha maidir leis na healaíona traidisiúnta: 

• Ómós do shláine na n-ealaíon traidisiúnta, na n-ealaíontóirí agus na 
gcleachtas ealaíon; 

• Aithneofar na caighdeáin fhiúntais mar a thuigtear do phobal na n-
ealaíon traidisiúnta iad; 

• tabharfar aitheantas do luach na bpríomhpháirtithe atá ag obair cheana 
féin chun leasa an ealaíontóra agus chleachtas na n-ealaíon; 

• Tuiscint don seachadadh mar ghné lárnach den chleachtas ealaíon; 

• Aitheantas don chion tábhachtach atá le déanamh ag na healaíona 
traidisiúnta do shaol chomhaimseartha na hÉireann. 

8. Togra 3 bliana do na healaíona traidisiúnta a fhorfheidhmiú.  



9. Páirtithe tábhachtacha a bhuanú agus bonneagar bunúsach do na foirmeacha 
traidisiúnta ealaíne, do na healaíontóirí agus don chleachtas ealaíon a dhaingniú 
trí acmhainní sásúla a thabhairt d’eagraíochtaí agus d’imeachtaí atá ann cheana; 
líonraí agus comhpháirtíochtaí a fhorbairt idir páirtithe tábhachtacha agus 
tacaíocht a thabhairt dóibh;  bearnaí sa bhforáil do na healaíona traidisiúnta a 
aithint agus a réiteach; agus obair go dlúth leis na príomhpháirtithe leasmhara.  

10. Tograí nua maoinithe a fhorbairt a chuirfidh ar chumas phobal na n-ealaíon 
traidisiúnta dul i gcomhairle linn. 

11. Próifíl ár gcuid oibre agus na ndeiseanna atá ar fáil trínár gcláir maoinithe a ardú 
i bpobal na n-ealaíon traidisiúnta.  

12. Obair i gcomhar a spreagadh idir na healaíona traidisiúnta agus cleachtais 
ealaíon de chineálacha eile agus tacú leo. 

13. A aithint nach luíonn gach gné de na healaíona traidisiúnta go compordach 
isteach sna struchtúir reatha agus cur chuige solúbtha a ghlacadh a cheadóidh 
an neamhspleáchas nuair a oireann sé.   

14. Abhcóideacht a dhéanamh ar son na n-ealaíon traidisiúnta i nithe a bhaineann le 
hoideachas, craoltóireacht, dleachta agus cearta d’ealaíontóirí. 

15. Obair i gcomhar leis pobal na n-ealaíon traidisiúnta chun léirthuiscint an phobail 
i gcoitinne ar na healaíona traidisiúnta a fheabhsú. 

 
16. Foinsí eolais atá ann cheana agus ag feidhmiú i gcónaí a úsáid agus taighde nua 

a thionscnamh a neartóidh an cás do na healaíona traidisiúnta.  
 

17. Uirlisí solúbtha a chruthú chun obair le pobal na n-ealaíon traidisiúnta ar 
mhaithe le comh-mhuinín agus comhthuiscint feabhsaithe eolasach a bhaint 
amach. 

 

 
Ghlac an Chomhairle Ealaíon leis an bpolasaí seo ag a chruinniú ar an 24 Bealtaine 2005 


