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21. Fís

Tá luach an mhalartaithe cultúrtha i measc 
na bpríomhphrionsabal a threoraíonn 
forbairt na n-ealaíon leis na cianta 
cairbreacha. Tá an fórsa dearfach forbartha 
seo ábhartha fós laistigh de shochaithe 
na linne seo ina mbíonn na healaíona 
faoi bhláth mar gheall ar an gcomhroinnt 
smaointe, nasc agus comhoibrithe 
thar theorainneacha náisiúnta. 

Mar rannpháirtí gníomhach sa phróiseas 
seo, tá féiniúlacht ar leith ag Éirinn a 
léirítear trína hoscailteacht fháilteach 
do thíortha eile agus a claonadh chun 
idirnáisiúnachais. Déanta na fírinne, 
meastar go bhfuil Éire ar cheann de na 
náisiúin is domhandaithe sa domhan. 
Léirítear seo sa tionchar atá ag diaspóra 
mór na hÉireann ar fud an domhain 
agus san éagsúlacht atá ag méadú in 
oidhreacht chultúrtha mhuintir na tíre. 
Tríd an ‘gCeangal’ idirnáisiúnta seo, 
spreagtar ealaíontóirí lonnaithe in Éirinn 
chun réimsí úra aeistéitice a fhiosrú, 
chun cleachtais fhadbhunaithe a cheistiú 
agus chun scileanna nua a fhoghlaim. 

Baineann muintir na hÉireann leas as na 
forbairtí seo, dá réir sin, trí bhlaiseadh 
a fháil ar bharr feabhais ealaíne agus 
trí bheith mar chuid de chóras roinnte 
d’athrú a léiríonn an ceangal domhanda 
a bhaineann le taithí na hÉireann. 

Cé go bhfuil roinnt fórsaí éagsúla 
a threoraíonn na healaíona (ní an 
t-idirnáisiúnachas ach ceann amháin 
acu), tá an suntas a bhaineann leis ag 
méadú mar fhreagairt riachtanach ar 
shochaithe ina bhfuil níos mó tionchair ag 
an domhandú agus ag an teicneolaíocht. 
Tá luachanna ina chroílár atá dírithe ar 
thairbhí láimhsithe agus doláimhsithe 
araon a thagann ó mhalartú caipitil 
eolasbhunaithe chomh maith leis na 
gnóthachain eacnamaíocha a ghintear 
trí rochtain oscailte ar mhargaí ealaíon 
níos leithne, lucht éisteachta nua agus 
acmhainní foriomlána. Is minic a bhíonn gá 
ann le maoiniú agus le hinfreastruchtúir a 
mbíonn sé deacair scóip orthu a mheas 
laistigh de chreataí náisiúnta go heisiach, 
go háirithe mar gheall ar scála, nádúr agus 
gairmiúlacht na n-ealaíon comhaimseartha. 

Aithníonn an straitéis reatha (MGAW) 
Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh go 
sainráite go mbíonn gá ag éiceachóras 
ealaíon náisiúnta inbhuanaithe agus 
bríomhar rochtain oscailte ar dheiseanna 
thar a dteorainneacha. Tá oscailteacht 
intreach na físe seo le feiceáil i gcuspóir 
Bheartas na nEalaíon Idirnáisiúnta chun: 

 – Feasacht níos fearr a spreagadh maidir 
le smaointe, deiseanna agus acmhainní 
ar fáil thar theorainneacha náisiúnta; 

 – Cultúr macánta malartaithe 
cómhalartaigh, idirphlé agus 
comhoibriú le páirtithe leasmhara 
lonnaithe thar lear a chur chun cinn;

 – Luach cleachtais ealaíon idirnáisiúnta 
a chomhcheangal laistigh de scóip 
forbartha náisiúnta phríomhshainchúraim 
na Comhairle Ealaíon.



Beartas na nEalaíon IdirnáisiúntaThe Arts Council | An Chomhairle Ealaíon

32. Comhthéacs

2.1 Cúlra

Aithnítear gur bhain ealaíontóirí agus 
eagraíochtaí atá lonnaithe in Éirinn leibhéal 
suntasach ratha amach go hidirnáisiúnta. 
Tá líon ollmhór ealaíontóirí agus clú 
orthu ar fud an domhain thar gach foirm 
ealaíne a raibh agus a bhfuil tionchar 
á imirt acu ar an stáitse domhanda.

Cé go bhfuil na héachtaí seo go príomha 
mar thoradh ar iarrachtaí agus buanna na 
n-ealaíontóirí iad féin, is minic a chuireann 
eagraíochtaí náisiúnta creat tacaíochta 
ar fáil a dhíríonn agus a leathnaíonn 
deiseanna cruthaitheacha. Chomh 
maith le heagraíochtaí acmhainne atá 
maoinithe ag an gComhairle Ealaíon, tá 
comhlachtaí náisiúnta eile a thacaíonn 
le tionscnaimh ealaíne idirnáisiúnta. 
Baineann ábharthacht ar leith le dhá 
cheann acu leis an gComhairle Ealaíon: 

Cultúr Éireann
Cuireann Cultúr Éireann ealaíona na 
hÉireann chun cinn ar fud an domhain. 
Tacaíonn Cultúr Éireann le healaíontóirí 
agus le cuideachtaí Éireannacha agus 
cruthaíonn sé deiseanna dá gcuid 
saothar a chur i láthair agus a chur chun 
cinn ag féilte agus in ionaid idirnáisiúnta 
straitéiseacha. Forbraíonn sé ardáin 
le saothar Éireannach sármhaith a 
thaispeáint do lucht éisteachta agus lucht 
féachana idirnáisiúnta ag príomhimeachtaí 
ealaíon domhanda. Is é Cultúr Éireann 
atá mar phríomh-chomhpháirtí de 
chuid na Comhairle Ealaíon maidir 
le tacaíocht do ghníomhaíochtaí 
ábhartha ealaíon idirnáisiúnta.

An Roinn Gnóthaí Eachtracha (DFA)
Tá DFA ag tabhairt faoi raon leathan 
gníomhaíochtaí cultúrtha a bhfuil mar 
aidhm acu feasacht ar Éirinn a mhéadú. 
Cuid thábhachtach den taidhleoireacht 
phoiblí níos leithne a bhíonn ar siúl ag a 
líonra Ambasáidí is ea an taidhleoireacht 
chultúrtha. Cuireann an DFA caidrimh 
chultúrtha chun cinn freisin trí roinnt 
tionscnamh a bhfuil mar aidhm acu 
oidhreacht shaibhir chultúrtha na hÉireann 
agus clú idirnáisiúnta na hÉireann a 
fheabhsú. Díol suntais is ea é clár de chuid 
an DFA mar pháirt ‘d’Éire Dhomhanda’, 
tionscnamh straitéiseach an Rialtais chun 
scóip agus tionchar loirg dhomhanda 
na hÉireann a mhéadú faoi dhó faoi 
2025. Tá Cultúr, i dteannta le Cumarsáid 
agus Tráchtáil, i gcroílár an chláir, rud 
a thrasnaíonn le chéile le ról forbartha 
maidir le healaíona agus sainchúram 
comhairleach na Comhairle Ealaíon.
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42. Comhthéacs

Cuirfidh an Beartas Ealaíon Idirnáisiúnta 
2022–2025 leis an obair rathúil reatha 
agus an obair a rinneadh san am atá 
thart sna hEalaíona Idirnáisiúnta ag an 
gComhairle Ealaíon agus ag institiúidí 
náisiúnta eile. I measc na samplaí tá: 

 – Bíonn gné shuntasach idirnáisiúnta ag 
tionscnaimh i bhfoirmeacha ealaíne 
ar leith a fuair tacaíocht: Cómhaoiniú 
don Scéim Beyond Borders (coimisiúnú 
ceoil agus camchuairt); tionscnaimh 
Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach 
agus Laureate na nÓg, srl.

 – Deasc na hEorpa Cruthaithí: Oibríonn 
an Chomhairle Ealaíon Deasc na hEorpa 
Cruthaithí agus cuireann sí Dámhachtain 
Chómhaoinithe ar fáil do thionscadail 
na hEorpa Cruthaithí a n-éiríonn leo.

 – Gníomhaíochtaí i gcomhar le Cultúr 
Éireann (e.g. cómhaoiniú d’ionadaíocht 
ar son na hÉireann ag Féile Biennale na 
Veinéise) nó eagraíochtaí náisiúnta eile.

2.2 An Chomhairle Ealaíon

Is gníomhaireacht rialtais í an Chomhairle 
Ealaíon atá freagrach as na healaíona a 
fhorbairt in Éirinn. Oibrímid 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. Laistigh de 
theorainneacha an tsainchúraim náisiúnta 
seo, is í Chomhairle Ealaíon is fearr atá in 
ann ról lárnach a bheith aici i bhforbairt 
ealaíon idirnáisiúnta mar leanúntas ar 
chleachtas ealaíonta sa tír. Déantar an ról 
seo a chur i gcrích tríd an rannpháirtíocht 
dhlúth de chuid na Comhairle Ealaíon le 
healaíontóirí agus eagraíochtaí lonnaithe in 
Éirinn chomh maith leis a cuid saineolais ar 
earnálacha aonair agus foirmeacha ealaíne.
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52. Comhthéacs 

I dteannta leis na comhpháirtíochtaí 
uileghabhálacha, tugann an 
Chomhairle Ealaíon tacaíocht go rialta 
le gníomhaíochtaí idirnáisiúnta trína 
cláir mhaoinithe atá ann cheana. I 
measc iarratas san am atá thart bhí, 
taighde ealaíonta agus malartú criticiúil, 
comhléirithe, comhpháirtíochtaí agus 
comhshaothair, líonrú, scéimeanna 
cónaitheachta agus forbairt ghairmiúil.

Tá na bealaí tacaíochta seo fós ann 
agus is minic go mbíonn siad i gcroílár 
na dtionscnamh idirnáisiúnta a thagann 
ó Éirinn. I measc na gclár ábhartha 
a cuireadh ar fáil in 2021 bhí: 

 – Maoiniú Straitéiseach & d’Ionaid Ealaíon
 – Maoiniú do Dheontas na nEalaíon
 – Dámhachtain Tionscadail
 – Dámhachtain Sparánachta
 – Dámhachtain Lúfaireachta
 – Scéimeanna Cónaitheachta 
foirmeacha ealaíne

 – Scéim na bhFéilte Beaga
 – Gairmeacha Oscailte 

Ag baint leas as an timpeallacht dhearfach 
leagtha amach thuas, tá deis ann do 
cheannaireacht agus tionchar is fearr 
ar réimse na n-ealaíon domhanda. 
Chomh maith le próifíl ealaíona na 
hÉireann thar lear a ardú mar a thacaigh 
gníomhaireachtaí náisiúnta eile go 
sainráite, is bealach é freisin cleachtas 
idirnáisiúnta chun dul i ngleic le roinnt 
croídhúshlán a mbíonn tionchar acu 
fós ar chleachtas ealaíne in Éirinn, go 
háirithe maidir le acmhainní poiblí teoranta 
agus an méid measartha beag atá i 
margadh ealaíon na hÉireann. Tá gá ann 
le cur chuige chomhtháite a bheidh ag 
freagairt do na sainghnéithe náisiúnta 
seo chun athrú dearfach a chur i gcrích. 
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Cuireann ráiteas tosaigh Straitéis na 
Comhairle Ealaíon MGAW 2016–2025 
(Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh) 
ceangal ar ghlúnta nua ealaíontóirí 
uaillmhianacha nuálacha chun stádas 
idirnáisiúnta na hÉireann a neartú mar 
cheannaire sna healaíona. Is é an cuspóir 
atá ag an straitéis ná ‘an luach a bhaineann 
le caidrimh agus le cleachtas idirnáisiúnta 
a aithint agus tacaíocht a thabhairt dóibh 
siúd a théann sa tóir ar na deiseanna sin’.

Go praiticiúil, agus mar a léirítear i 
Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, 
déanann an Creat Beartais Ealaíon 
Idirnáisiúnta leathnaithe ailíniú tacaíochtaí 
níos éifeachtaí a chur ar fáil dírithe 
ar ghníomhaíochtaí náisiúnta agus 
idirnáisiúnta a soláthraíodh ag ealaíontóirí 
agus eagraíochtaí lonnaithe in Éirinn. 

Aithníonn an beartas seo an fhírinne 
atá ann do roinnt mhaith ealaíontóirí, 
gur minic a bhíonn an obair a 
dhéanann siad i gcomhthéacs áitiúil, 
náisiúnta agus idirnáisiúnta mar pháirt 
d'éiceachóras aonair agus ina cuid dhílis 
de chleachtas gairmiúil inbhuanaithe. 

Ag teacht le téarmaí tagartha na 
Comhairle Ealaíon, tá an phríomhthreoir 
dírithe ar fhorbairt na hearnála náisiúnta 
ealaíon agus chun sochair do dhaoine 
atá ina gcónaí in Éirinn. Aithníonn an 
beartas an roinnt sna róil atá ann idir 
Gníomhaireachtaí eile an Stáit chomh 
maith leis na hinniúlachtaí atá acu. 
Féachtar leis go gníomhach tionscnaimh 
chomhpháirtíochta atá ann cheana a 
fhorbairt agus sineirgí comhlántacha nua 
a chruthú d’fhonn tionchar infheistíochta 
poiblí sna healaíona a uasmhéadú.

3. Ráiteas Beartais



Beartas na nEalaíon IdirnáisiúntaThe Arts Council | An Chomhairle Ealaíon

7

Sainaithnítear i Saothar Ealaíne 
Iontach a Tháirgeadh an t-ealaíontóir 
agus rannpháirtíocht an phobail mar 
a dhá thosaíocht rialaitheacha agus 
idirspleácha. Déanann Beartas na 
nEalaíon Idirnáisiúnta 2022–2025 sraith 
aidhmeanna agus cuspóirí a bheartú 
ailínithe leis an gcreat níos leithne atá ag 
Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh.

Ina theannta sin, tá forbairt acmhainne 
sa chreat beartais ceithre bliana mar 
réimse tábhachtach idirghabhála 
breise a chuirfidh an bhunchloch 
is gá le tionscnaimh reatha agus 
amach romhainn a chomhdhlúthú. 

Tá na gnéithe seo go léir ag teacht le 
Beartas agus Straitéis na Comhairle 
Ealaíon um ‘Chomhionannas, Cearta an 
Duine agus Éagsúlacht’ agus ‘Beartas 
um Luach Saothair don Ealaíontóir’ 
mar réimsí croíbheartais breise.

4.1 An tEalaíontóir

Trí chleachtas idirnáisiúnta na 
n-ealaíon, cuirtear deiseanna ar fáil 
chun raon a gcuid oibre a mhéadú 
agus na háiseanna atá ar fáil le linn 
an phróisis chruthaithigh a mhéadú 
freisin maidir le smaointe, comhoibrithe, 
infreastruchtúr agus airgeadas.

Leanfaidh an Chomhairle Ealaíon ar 
aghaidh ag cur tacaíocht dhíreach ar fáil 
a bhaineann le deiseanna gairmiúla thar 
lear. Taobh thiar de gach tacaíocht, beidh 
prionsabail atá dírithe ar chleachtas 
inbhuanaithe a spreagadh maidir le 
coinníollacha oibre, soghluaisteacht 
agus uasmhéadú a dhéanamh ar úsáid 
acmhainní. Chun cur leis na deiseanna 
maoinithe d’ealaíontóirí aonair atá ann 
cheana, cuirfidh an Chomhairle Ealaíon 
tús le tacaíochtaí comhlántacha a bhfuil 
sé mar aidhm acu tús áite a thabhairt do 
chreataí malartaithe seasmhacha in áit 
deiseanna gearrthéarmacha aon uaire.

Aidhmeanna

 – Cleachtas Inbhuanaithe:  
Béim ar thacaíocht a thabhairt 
d’ealaíontóirí aonair trí 
chónaitheachtaí idirnáisiúnta 
agus piar-rannpháirtíocht mar 
chuid de líonraí foirmiúla.

 – Forbairt ghairmiúil:  
Béim ar oiliúint ghairmiúil 
d’ardchaighdeán, meantóireacht 
agus rannpháirtíocht chriticiúil.

4. Raon Feidhme an Bheartais
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4.2 Rannpháirtíocht Phoiblí

Tá an cleachtas idirnáisiúnta riachtanach 
chun taithí na n-ealaíon a chur ar fáil don 
phobal agus chun a chinntiú go mbaineann 
níos mó daoine taitneamh as saothair 
ealaíon ar ardchaighdeán. Aithníonn 
an Chomhairle Ealaíon an tábhacht a 
bhaineann le pobal na n-ealaíon bríomhar 
a chothú a bhfuil baint aige leis agus atá 
ábhartha sa dioscúrsa criticiúil domhanda. 
Aithníonn sí freisin, go bhfuil léiriú 
saothar idirnáisiúnta do lucht féachana 
agus éisteachta in Éirinn mar chuid de 
chleachtas idirnáisiúnta na n-ealaíon, agus 
go gcuireann na saothair seo go minic 
le cláir féilte agus ionaid na n-ealaíon a 
bhfuil muintir na tíre ag freastal orthu.

Aidhmeanna

 – Barr Feabhais Ealaíne: 
Béim ar chomhpháirtíocht 
idirnáisiúnta a mbeidh 
saothar ealaíne den chéad 
scoth mar thoradh air a 
spreagfaidh lucht féachana 
agus éisteachta na hÉireann.

 – Uaillmhian Maidir le Scála: 
Béim ar chreataí idirnáisiúnta a 
mhéadóidh an acmhainn atá ann 
chun uaillmhianta ar scála mór a 
bhaint amach agus chun tionchar 
criticiúil idirnáisiúnta ealaíontóirí 
atá lonnaithe in Éirinn a mhéadú.
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4.3 Acmhainn a Fhorbairt

Bíonn éiceolaíocht na n-ealaíon 
idirnáisiúnta casta agus bíonn sí ag brath 
ar an bhfoirm ealaíne agus ar chleachtais 
ealaíon. Déanfaidh an Chomhairle Ealaíon 
iarracht a hacmhainn a mhéadú chun dul 
i ngleic leis an timpeallacht seo. Ní mór 
do thuiscint ar na healaíona idirnáisiúnta 
a bheith fite fuaite thar gach foirm 
ealaíne agus cleachtas ealaíne laistigh 
den Chomhairle Ealaíon agus ní mór 
di a bheith bunaithe ar chomhoibriú 
idir páirtithe leasmhara náisiúnta agus 
idirnáisiúnta agus bunaithe chomh maith 
ar chomhrá oscailte le healaíontóirí agus 
le heagraíochtaí na n-ealaíon. Aithnítear 
go mbeidh an dlúthchaidreamh atá 
ann idir an Chomhairle Ealaíon agus 
pobal na n-ealaíon in Éirinn ina chuidiú 
chun saineolas na heagraíochta féin 
a fheabhsú trí úsáid a bhaint as an 
réimse leathan de thaithí agus ceangail 
idirnáisiúnta atá san earnáil cheana féin.

Aidhmeanna

 – Saineolas:  
Béim ar an athnuachan agus 
forbairt leanúnach ar shaineolas 
sna healaíona idirnáisiúnta atá 
á ndéanamh ag an gComhairle 
Ealaíon chun ról ceannaireachta 
a choimeád sa réimse seo.

 – Comhpháirtíochtaí:  
Béim ar chaidrimh oibre laistigh 
agus taobh amuigh d’Éirinn 
a mhéadóidh tionchar agus 
ilchineálacht idirghabhálacha 
na Comhairle Ealaíon.

4. Raon Feidhme an Bheartais
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Chomh maith leis na réimsí croíbheartais 
a bhaineann go díreach le Saothar 
Ealaíne Iontach a Tháirgeadh (MGAW), 
déanfaidh roinnt ceisteanna breise 
eolas do Bheartas idirnáisiúnta 
na Comhairle Ealaíon ó thús go 
deireadh an chur i bhfeidhm. 

Cuirtear na gnéithe seo i láthair 
mar mholtaí a ndéanfar sainmhíniú 
níos cruinne orthu sa chleachtas trí 
theagmháil dhíreach leis an earnáil.

5.1 Fócas Geografach

Tá seasamh neodrach i mBeartas na 
nEalaíon Idirnáisiúnta 2022–2025 maidir le 
láthair geografach na ngníomhaíochtaí a 
bhunaíonn ealaíontóirí agus eagraíochtaí 
lonnaithe in Éirinn faoina stuaim féin. 
Aithnítear sa seasamh seo gur na 
cleachtóirí ealaíon iad féin na daoine is 
fearr chun deiseanna atá ag teacht chun 
cinn i dtíortha ar leith a thapú atá ábhartha 
dá gcuid oibre, stair agus naisc ghairmiúla. 
Le fírinne, ní dhéanfaidh an Chomhairle 
Ealaíon iarracht tosaíochtaí geografacha 
uileghabhálacha a fhorchur mar pháirt 
den chreat Beartais Idirnáisiúnta ar raon 
feidhme gníomhaíochtaí arna iarraidh ag 
an ealaíontóir aonair agus/nó eagraíochtaí.

Sa chomhthéacs seo, agus gan srianta ar 
na coinníollacha thuas luaite, déanfaidh 
an Chomhairle Ealaíon iarracht a bheith 
ag freagairt fós ar dheiseanna a thagann 
ó réigiúin shonracha domhanda agus 
ar thionscnaimh fhorbraíochta arna 
moladh ag eagraíochtaí lonnaithe i 
dtíortha eile. I ngach uile chás, leanfaidh 
an Chomhairle Ealaíon lena hoibríochtaí 
idirnáisiúnta díreacha a threorú ar 
bhonn riachtanais na hearnála ealaíon 
náisiúnta atá ag teacht chun cinn mar a 
léirítear ag sonraí atá ann cheana agus 
rannpháirtíocht dhíreach le healaíontóirí 
agus eagraíochtaí lonnaithe in Éirinn.

5. Ceisteanna Beartais Eile
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Beidh cuíchóiriú éifeachtach ar acmhainní 
náisiúnta ina threoirphrionsabal breise 
a chabhróidh leis an gComhairle 
Ealaíon déileáil leis an raon ollmhór 
deiseanna agus gníomhaithe atá 
ann ar fud an domhain. Cuirfidh na 
haidhmeanna seo a leanas leis seo:

 – Réimse straitéiseach idirghabhálacha 
a mhapáil bunaithe ar chreataí ama 
inbhuanaithe agus acmhainní atá ar fáil;

 – Tosaíocht a thabhairt do dheiseanna 
a dhéanfaidh na leasanna don earnáil 
ealaíon in Éirinn a uasmhéadú;

 – Rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara 
idirnáisiúnta a stiúradh chuig 
torthaí ábhartha d’ealaíontóirí agus 
d’eagraíochtaí lonnaithe in Éirinn;

 – Comhair thrasnáisiúnta a 
spreagadh bunaithe ar shamhlacha 
oibríochtúla inbhuanaithe.

5.2 Seasamh Maidir Leis an gComhshaol

Tá fianaise shuntasach ann go bhfuil 
athruithe sochaíocha doimhne a bhfuil 
tionchar acu ar réimse leathan saothar, 
na healaíona san áireamh, tagtha mar 
gheall ar phaindéim Covid-19. Cé nach léir 
fós in 2021 an tionchar iomlán a bhí aici, 
i ngeall ar na himeachtaí domhanda seo 
chomh maith leis an eolas seanbhunaithe 
ar théamh domhanda agus eolaíochtaí 
comhshaoil, tá athmhachnamh tráthúil 
ar rannpháirtíocht ealaíon idirnáisiúnta ó 
pheirspictíocht chomhshaoil de dhíth.

Tá an spreagadh do thuilleadh 
rannpháirtíochta sa réimse seo níos láidre 
fós mar gheall ar phlean níos leithne trí 
bliana 2019–2022 na Comhairle Ealaíon. 
Aithnítear i bpáirt den straitéis seo an 
gá atá ann le ‘beartas um athrú aeráide 
agus inbhuanaitheacht chomhshaoil 
a fhorbairt don Chomhairle Ealaíon 
agus tacú le heagraíochtaí ealaíon ina 
n-obair i dtreo sochaí inbhuanaithe atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol’. 

Laistigh den chreat corparáideach seo 
agus ag obair le hearnáil ealaíon na 
hÉireann, geallfaidh an Chomhairle Ealaíon 
go ndéanfaidh sí seasamh comhshaoil 
a fhorbairt a mbeidh dírithe go sonrach 
ar chleachtas ealaíon idirnáisiúnta. Mar 
a sainaithníodh cheana i spriocanna 
straitéiseacha na Comhairle Ealaíon, is 
é an cuspóir a bheidh ag an seasamh 
comhshaoil idirnáisiúnta ná cleachtais 
chruthaitheacha a ghlacann bealaí 
samhlaíocha le freagairt ar dhúshláin 
chomhshaoil mar a shamhlaíonn, agus 
mar a bhaineann le, healaíontóirí agus 
eagraíochtaí ealaíne a chur chun cinn. 

Chun na críche sin, tacóidh an Chomhairle 
Ealaíon leis an earnáil trí thaighde a 
dhéanamh ar shamhlacha agus ar 
thionscnaimh ábhartha atá ann cheana 
go hidirnáisiúnta. Déanfaidh sí freisin 
a chur leis an bplé poiblí maidir leis 
na príomhdhúshláin chomhshaoil a 
bhaineann leis na healaíona, go háirithe 
i dtaca le samhlacha soghluaisteachta 
idirnáisiúnta a bhfuil tionchar íseal acu, 
úsáid acmhainní, astaíocht carbóin, srl. 

5. Ceisteanna Beartais Eile
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5.3 Cleachtais Dhigiteacha

Gnáthchleachtas sna healaíona is ea 
úsáid ardáin agus teicneolaíochtaí 
dhigiteacha. Cé go mbíonn raon leathan 
sainmhínithe ag baint le cleachtais 
dhigiteacha, faoi réir léirmhínithe 
teoiriciúla nó pearsanta, tá fianaise ann 
go mbaineann formhór na n-ealaíontóirí 
úsáid as feidhmchláir le haghaidh gnéithe 
comhroinnte dá gcuid oibre a théann 
thar réimse an phróisis chruthaithigh. 
I measc samplaí de sin áirítear a gcuid 
ealaíne a dhoiciméadú, a chur chun 
cinn agus a chur os comhair an phobail 
chomh maith le cumarsáid chianda agus 
comhpháirtíochtaí neamháitiúla a chumasú.

Laistigh de chomhthéacs idirnáisiúnta, 
bíonn ábharthacht shonrach ag cleachtais 
dhigiteacha i ngeall ar a n-acmhainn le 
rochtain a chur ar fáil do lucht éisteachta 
agus féachana domhanda, formáidí 
rannpháirtíochta solúbtha a chruthú 
agus taithí ealaíonta a fheabhsú. Ar go 
leor bealaí, cuireann saoirse fhíorúil ó 
srianta fisiciúla ar chumas ealaíontóirí ní 
hamháin le triail a bhaint as teangacha 
ealaíne nua ach smacht a fháil freisin ar an 
mbealach a scaoilfear a gcuid oibre agus 
cumarsáide ó thaobh ama agus spáis de.

Agus an tírdhreach atá ag teacht chun 
cinn ó thaobh na teicneolaíochta de 
á aithint, agus mar pháirt den straitéis 
chorparáideach Saothar Ealaíne Iontach a 
Tháirgeadh (2016–2025), tá an Chomhairle 
Ealaíon tiomanta le cinntiú go ‘mbeidh 
an t-eolas, na scileanna agus maoiniú 
ag an earnáil ealaíon le gníomhaíocht 
ealaíonta dhigiteach atá ag teacht chun 
cinn in Éirinn a thacú agus a choinneáil, 

agus go mbeidh tacaíocht ag cleachtóirí 
ealaíon digiteach chun saothar iontach 
a dhéanamh a mbainfear sult as agus 
a gcuirfear luach air go náisiúnta agus 
go hidirnáisiúnta ionas go mbeidh 
níos mó daoine in ann sult a bhaint 
as taithí ealaíon ar ardchaighdeán.’ 

Ag obair laistigh de chreat straitéiseach 
níos leithne de chuid na Comhairle 
Ealaíon, rachaidh an Beartas Ealaíon 
Idirnáisiúnta i ngleic leis an tábhacht 
ar leith a bhaineann le cleachtais 
dhigiteacha i gcomhthéacs idirnáisiúnta 
agus cuirfidh sé le hacmhainneacht 
dhigiteach a fhorbairt san earnáil ealaíon. 



Plean Feidhmithe 
2022—2025

Beartas na nEalaíon
Idirnáisiúnta
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151. An T-Ealaíontóir

Gníomh Beartais Bunspriocanna Inghnóthaithe/PTFnna Torthaí inmhianaithe Amlíne
1.1 Tacaíocht a chur ar fáil do 

chónaitheachtaí foirmiúla a 
chuideoidh le forbairt ghairmiúil 
ealaíontóirí aonair agus a 
chruthóidh deiseanna do mhalartú 
trasnáisiúnta agus comhoibriú 
thar gach foirm ealaíne.

Clár píolótach cistiúcháin nua a sholáthar 
ina ndíreofar ar chabhrú le tionscnaimh 
chónaitheachtaí foirmiúla a mbeidh 
comhpháirtíochtaí le heagraíochtaí 
lonnaithe thar lear mar pháirt díobh.

Deiseanna nua do chomhair thar na 
foirmeacha ealaíne ar fad a chruthú.

Feabhsuithe cáilíochtúla ar struchtúir 
thacaíochta do chónaitheachtaí 
ealaíontóirí isteach agus amach.

R1 2022

1.2 Rochtain ar dheiseanna forbartha 
gairmiúla thar lear a éascú 
agus comhdhlúthú caidrimh 
idirnáisiúnta a chothú.

Leanúint leis an tacaíocht do 
dheiseanna forbartha gairmiúla trí 
chláir mhaoinithe atá ann cheana.

Clinicí faisnéise a sholáthar 
d’ealaíontóirí ar líonraí idirnáisiúnta 
foirmeálta thar gach foirm ealaíne.

Leibhéil bhreise de rannpháirtíocht le 
comhghleacaithe lonnaithe thar lear.

Rochtain inbhuanaithe ar dheiseanna 
forbartha gairmiúla thar lear.

Ar siúl faoi láthair 

Leagtar amach sa Phlean Forfheidhmithe seo a leanas conas a chuirfidh 
an Chomhairle Ealaíon an Beartas Ealaíon Idirnáisiúnta i bhfeidhm.
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161. An T-Ealaíontóir

Gníomh Beartais Bunspriocanna Inghnóthaithe/PTFnna Torthaí inmhianaithe Amlíne
1.3 Láithreacht ar líne agus próifíl na 

n-ealaíontóirí lonnaithe in Éirinn 
a fheabhsú agus rannpháirtíocht 
le comhghleacaithe a éascú trí 
theicneolaíochtaí digiteacha.

Comhtháthú éifeachtach de chleachtas 
ealaíon idirnáisiúnta a chinntiú 
mar chuid d’fhorbairt Bheartas 
Digiteach na Comhairle Ealaíon.

Tionscnamh nua dírithe ar 
chleachtas ealaíontóirí ar líne agus 
digiteach a forbraíodh i gcomhair 
le daoine eile a sholáthar.

Leanúint le tacaíochtaí le 
haghaidh feabhsuithe digiteacha 
d’eagraíochtaí agus ealaíontóirí faoi 
Dhámhachtainí Forbartha Acmhainne 
agus Lúfaireachta faoi seach.

Cainteanna agus seimineáir le 
príomhshaineolaithe ar ábhair 
ghaolmhara a chur ar fáil.

Cuirfidh ealaíontóirí agus 
eagraíochtaí lonnaithe in Éirinn 
feabhas ar a láithreacht ar líne.

Feabhsú cáilíochtúil ar 
ábhar digiteach arna 
ghiniúint ag ealaíontóirí.

2022 ar aghaidh.
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182. Rannpháirtíocht an Phobail

Gníomh Beartais Bunspriocanna Inghnóthaithe/PTFnna Torthaí inmhianaithe Amlíne
2.1 Clár maoinithe a sholáthar dírithe 

ar chomhléiriú agus coimisiúnú 
ar mhórscála i gcomhair le 
heagraíochtaí idirnáisiúnta.

Athbhreithniú a dhéanamh ar an 
nGairm Oscailte lena feabhsú maidir 
lena héifeachtacht chun tacú le 
léiriúcháin uaillmhianacha idirnáisiúnta.

Eagraíochtaí Éireannacha 
a chur in áit níos fearr le 
gníomhú mar chomhpháirtithe 
inmharthana i dtimpeallacht 
na n-ealaíon idirnáisiúnta.

Líon na saothar ealaíne 
uaillmhianach ar ardchaighdeán 
a mhéadú atá á ndéanamh agus 
á gcur i láthair lucht féachana 
agus éisteachta na hÉireann.

2022

2.2 Deiseanna a mhéadú chun tacú 
le cleachtas idirnáisiúnta trí chláir 
mhaoinithe ata ann cheana.

Athbhreithniú a dhéanamh ar chláir 
mhaoinithe chun comhtháthú 
níos cruinne agus níos beaichte 
a chinntiú de thosaíochtaí 
Beartais Ealaíon Idirnáisiúnta.

Athbhreithniú agus athnuachan 
a dhéanamh ar an Meabhrán 
Tuisceana le Cultúr Éireann.

Creat maoinithe maidir le 
tacaíocht do ghníomhaíochtaí 
idirnáisiúnta a cheadú.

Soiléireacht agus feasacht a mhéadú 
ar na róil ar leith atá ag an gComhairle 
Ealaíon agus ag Cultúr Éireann maidir 
leis na healaíona idirnáisiúnta.

2022

2.3 Leanúint le tacaíochtaí chun 
eagraíochtaí a chumasú le 
hiarratais tionscadail a cheapadh 
do Chlár na hEorpa Cruthaithí.

Leanúint le Dámhachtain Chomhchistithe 
na Comhairle Ealaíon a chur ar fáil.

Clinicí faisnéise a chur ar fáil 
ar dheiseanna maoinithe atá 
ar fáil laistigh den AE.

Láithreacht agus ceannaireacht 
na hÉireann a mhéadú ar chláir 
na hEorpa Cruthaithí.

Feasacht a mhéadú ar 
dheiseanna atá ar fáil laistigh 
de chreat acmhainne AE.

Ar siúl faoi láthair 
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Cumas a Fhorbairt
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Gníomh Beartais Bunspriocanna Inghnóthaithe/PTFnna Torthaí inmhianaithe Amlíne
3.1 Acmhainn na Comhairle Ealaíon a 

fhorbairt chun taighde a dhéanamh 
agus sonraí a bhailiú ar an mbealach 
a ndéanann eagraíochtaí náisiúnta 
agus an lucht féachana agus 
éisteachta rannpháirtíocht le 
cleachtas ealaíona idirnáisiúnta.

Struchtúir TC a bhunú atá 
riachtanach chun faisnéis a fháil ar 
ghníomhaíochtaí idirnáisiúnta atá 
á ndéanamh ag ealaíontóirí agus 
eagraíochtaí atá lonnaithe in Éirinn.

Bunachair shonraí dhinimiciúla 
a fhorbairt a bhaineann le 
cleachtas ealaíona idirnáisiúnta.

Aschur taighde sa réimse 
seo a mhéadú.

Céim 1 2022

Athbhreithnithe Bliantúla

3.2 Saineolas a chur le chéile ar 
chleachtas agus beartas idirnáisiúnta 
agus ar dheiseanna maoinithe atá 
ar fáil thar lear trí chomhoibriú a 
dhéanamh le heagraíochtaí eile.

Meithleacha oibre a bhunú nó 
páirt a ghlacadh i meithleacha 
oibre atá ann cheana a bhfuil 
baint ag comhghleacaithe leo 
ata ag obair d’eagraíochtaí 
náisiúnta lonnaithe thar lear.

Ballraíocht a thosú de príomhlíonraí 
ealaíne idirnáisiúnta.

Teacht níos éasca ar fhaisnéis 
ábhartha beartais agus ar fhorbairtí 
atá ar siúl i dtíortha eile. 

Ról méadaithe ceannaireachta 
na Comhairle Ealaíon laistigh 
de líonraí idirnáisiúnta. 

2023 ar aghaidh

3.3 Cinntiú go dtacaítear le baill foirne 
na Comhairle Ealaíon chun a 
gcuid eolais agus tuisceana ar na 
healaíona idirnáisiúnta a fhorbairt, 
de réir mar is cuí dá bhfoirm ealaíne 
nó réimse cleachtas ealaíon.

Sonraí agus faisnéis a roinnt le foirne 
eile maidir le foirmeacha ealaíne.

Cuir i láthair agus seimineáir a 
dhéanamh ar phríomhthopaicí 
de bhaill foirne iomchuí.

Fóraim phoiblí a chur ar fáil chun 
príomhthopaicí idirnáisiúnta a chur 
i láthair agus a phlé, a bhfuil mar 
aidhm acu saineolas agus taithí na 
n-ealaíontóirí agus na n-eagraíochtaí 
ealaíne a thabhairt le chéile.

Feasacht mhéadaithe laistigh de 
gach foireann ar phríomhpháirtithe 
leasmhara agus deiseanna 
idirnáisiúnta ina réimse féin.

Méadú ar dheiseanna don earnáil 
agus don Chomhairle Ealaíon 
araon chun foghlaim ó thaithí 
dhíreach na gcleachtóirí ealaíne.

Ar siúl faoi láthair

Imeachtaí bliantúla ó 2023

3. Cumas a Fhorbairt
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Gníomh Beartais Bunspriocanna Inghnóthaithe/PTFnna Torthaí inmhianaithe Amlíne
3.4 Raon tionscnamh dírithe ar 

uasoiliúint agus forbairt ghairmiúil a 
dhéanamh ar earnáil na n-ealaíon, 
i gcomhpháirt le daoine eile.

Rannpháirtíocht a dhéanamh le 
gníomhaireachtaí náisiúnta Éireannacha, 
go háirithe Cultúr Éireann agus 
an Roinn Gnóthaí Eachtracha le 
comhpháirtíochtaí ábhartha a fhiosrú.

Rannpháirtíocht a dhéanamh le 
gníomhaireachtaí náisiúnta roghnaithe 
lonnaithe thar lear (féach pointe 5.1) 
chun deiseanna nua maidir le forbairt 
acmhainne don earnáil a fhorbairt.

Caidrimh oibre seasmhacha a bhunú 
le gníomhaireachtaí eile in Éirinn.

Rochtain mhéadaithe ar 
dheiseanna idirnáisiúnta/
acmhainní don earnáil náisiúnta.

Ar siúl faoi láthair

3. Cumas a Fhorbairt
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