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Is chun críocha neamhthráchtála, agus chun na gcríoch sin amháin, atá an 
bróisiúr seo beartaithe. Tá cosc iomlán ar an ábhar a úsáid, a atáirgeadh nó a 
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úsáid sa bhróisiúr seo, d’fhéadfadh teorannú a bheith i gceist le haon úsáid 
eile a bhainfí as íomhánna áirithe mar gheall ar chóipcheart na n-ealaíontóirí 
nó aon tríú páirtithe eile. Séanann Parlaimint na hEorpa gach dliteanas a 
d’fhéadfadh teacht chun cinn maidir le húsáid neamhúdaraithe. 
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teilifís, cábla nó Idirlíon ar na saothair sin ar le Cumann Beilgeach na nÚdar, na 
gCumadóirí agus na bhFoilsitheoirí (SABAM) iad, mura rud é go bhfuil údarú 
tugtha roimh ré ag SABAM.

SABAM

75-77 rue d’Arlon / Aarlenstraat 75-77

1040 Bruxelles / Brussel

Belgique / België

02/286.82.80

www.sabam.be

visual.arts@sabam.be



FÁILTE
I mbailiúchán ealaíne Pharlaimint na hEorpa, tá os cionn 
500 pictiúr, dealbh agus saothar comhaimseartha ealaíne 
eile ó thíortha an Aontais Eorpaigh, mar aon le roinnt 
saothar ó thíortha lasmuigh den Aontas Eorpach.

Cuireadh tús leis an mbailiúchán in 1980 faoi stiúir Simone Veil, Uachtarán 
na Parlaiminte ag an am, chun ealaín agus an éagsúlacht a chur chun cinn. 
An plean bunaidh a bhí ann ná saothair ealaín a thiomsú ó na 10 dtír a raibh 
ionadaíocht á déanamh orthu i bParlaimint na hEorpa. Bhí tosaíocht le 
tabhairt d’ealaíontóirí óga a raibh leibhéal áirithe aitheantais agus inniúlachta 
bainte amach acu cheana féin. Tá seilbh faighte ag Parlaimint na hEorpa ar an 
mbailiúchán ó shin trí cheannacháin agus tabhartais. Tá sé anois ar cheann de 
na bailiúcháin is fairsinge agus is spreagúla den ealaín chomhaimseartha a 
cuireadh le chéile le 30 bliain anuas.

Díríonn an bailiúchán ar ealaín chomhaimseartha. Ní stíl ealaíne atá i gceist 
leis sin ach ealaín a táirgeadh lenár linn féin. Faoi mar a thuigfeá, bíonn ealaín 
chomhaimseartha ag forbairt agus ag cur dúshlán roimh an sainmhíniú ar 
ealaín ardréime agus ealaín choiteann. Le blianta beaga anuas, tá gnéithe 
íorónta, turgnamhacha, tráchtála, agus coincheapúla tagtha isteach san ealaín 
chomhaimseartha. Le hábhair, meáin, gníomhaíochtaí, coincheapa agus 
gnéithe citseacha nua, tá an sainmhíniú  a ghabhann leis an ngluaiseacht 
leathnaithe. 

Tá an bailiúchán ar taispeáint sna spásanna poiblí agus comhroinnte i 
bhfoirgnimh Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil, i Lucsamburg, in Strasbourg 
agus in Oifigí Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa ar fud na hEorpa. 

Tá cuid de chroíluachanna Pharlaimint na hEorpa á léiriú sa bhailiúchán ealaíne, 
amhail cur chun cinn an chultúir, an t-idirphlé idirchultúrtha agus an urraim don 
éagsúlacht chultúrtha. Le hilghnéitheacht an bhailiúcháin, ó thaobh stíleanna, 
dátaí, ealaíontóirí agus tíortha de, tugtar saibhreas cultúir agus ilghnéitheacht 
thíortha an Aontais Eorpaigh chun suntais. Tá an éagsúlacht a thagann 
chun cinn ag teacht go mór le mana an Aontais Eorpaigh “Aontaithe san 
éagsúlacht” –  is mar a bhíonn an duine a bhíonn an ealaín. 

Tá bailiúchán de shaothair ealaíne ar taispeáint sa Seomra Tionóil ó thíortha atá 
agus a bhí ina mBallstáit den Aontas Eorpach. Cuirtear na saothair ar taispeáint 
de réir téama ionas go bhfuil sé éasca saibhreas cultúir an Aontais Eorpaigh a 
fheiceáil agus comparáid a dhéanamh idir saothair éagsúla.

Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as an taispeántas. Má tá tuilleadh 
ceisteanna agat, le do thoil, téigh i dteagmháil linn ar  art@ep.europa.eu



GAILEARAÍ AN t SEOMRA TIONÓIL

1

2

18

13

17

15
14

16

23

24

25

2629

30

31

27

28

12

11

19
20 21 22

3

4
5

9
876 ARDAITHEOIR

ARDAITHEOIR

10

LÉARSCÁIL DEN 
TAISPEÁNTAS

1 Olivier STREBELLE Cumar (Confluences)  

2 Imi KNOEBEL Tolg Gorm (Canapé Blau)

3 Peter DOIG Teach faoi choim (Stealth House)  

4 ONA B. Spáis Nialais (Zero Space)  

5 Michael CRAIG-MARTIN Pictiúr Dúghlas (Dark Green Painting)  

6 Vilmantas MARCINKEVIČIUS Pavargęs žmogus (Tired Man)

7 Viorel MARGINEAN Lánléargas (Paysage rythmé)

8 Erik ŠILLE Go mall réidh, loitim an teach ort (Slowly I damage 
your home)

9 Petr MALINA Teachín Cois Locha I (Chakta u jezírka I)

10 Lucien WERCOLLIER An scrúdán (La transpercée)

11 Wlodzimierz PAWLAK Miotóg chumhdaigh (Rękawica ochronna)

12 Ger SWEENEY In éadan na gaoithe

13 Vítor POMAR Gan teideal (Sem titulo)

14 Brigitte KOWANZ Lasann Soilse (Leuchten Leuchten)

15 Rea AFANDITOU Seo anseo mé (Eίμαι εδώ)

16 Arjan PREGL An Dúlra (Narava)

17 Marlene DUMAS Guigh orm (Bid voor mij)

18 Madeleine GERA Portráid de Alexi le gloine
(Ritratt ta ‘Alexi b’tazza)

19 Valerio ADAMI Pearsantacht (Personaggio)

20 Andrey DANIEL Cóstaí na hEorpa nó Marco Polo agus Erasmus
(Бреговете на Европа или Марко Поло и Еразъм)

21 Maria BLOMBÄRG Laoch (Hjälte)

22 Yannis GAITIS Mórshiúlóid (Η παρέλαση)

23 Boris BUĆAN Diptic: 1. Éin stromptha, 2. Margadh agus colúir
(Diptih: 1. Smrznuta ptica; 2. Trznica i golubovi)

24 Jörg IMMENDORFF Vótáil! (Wähle!)

25 Margrethe AGGER Dhá ghé (To gæs)

26 Péter SZARKA Comhlacht Rúnda (Titkos társaság)

27 Eeva-Liisa ISOMAA Tús an tsaoil (Maailman synty)

28 Dominique SOSOLIC Cuimhne na linne (La mémoire du temps)

29 Vineta KAULAČA Cuimhne Súl (Visual Memory)

30 Jaan ELKEN Ag cniog-chnagadh ar Dhoras Neimhe (Knock, knock 
knocking on Heaven’s Door)

31 Antoni CLAVÉ Nua Eabhrac II (New York II)
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STAIGHRE 
LÁRNACH AGUS 
BALCÓIN
Tá go leor foirmeacha, stíleanna 
agus méideanna i gceist le healaín 
chomhaimseartha.



Olivier STREBELLE  
(1927 - 2017)
Cumar  
(Confluences)

1992

Cruach dhosmálta shnasta
12 x 7 m
An Bheilg

Imi KNOEBEL  
(1940-)
Tolg Gorm 
(Canapé Blau)

1989

Olaphictiúr ar adhmad
140 x 220 cm
An Ghearmáin

“Ar fheiceáil an staighre dom, samhlaíodh ceann i lár 
báire dom ar an toirt.”

Saothair shuntasacha ollmhóra dhealbhóireachta 
a bhaineann le stíl Olivier Strebelle. An próiseas 
cruthaitheachta agus an rogha ábhair is mó a mhúnlaigh 
cruth toradh an tsaothair. Ba mhinic leis saothair 
dhealbhóireachta a chruthú i gcomhthéacs láithreacha 
ailtireachta nó uirbeacha faoi leith. Bíonn dearadh seang 
na línte ina chuid dealbhóireachta i mbun imeartais le 
gluaiseacht na súl agus an saothar á bhreathnú.

“Phéintéail Yves Lein a chanbhás gorm, agus ghearr Lucio Fontana 
scorthaí ina chanbhás féin. Cad eile atá fágtha le déanamh? 
Más mian leat rud a dhéanamh, le coinneáil beo, ní mór duit 
cuimhneamh ar rud atá ar a laghad chomh radacach céanna.”

Tá cáil ar Knoebel as a chuid péintéireachta agus dealbhóireachta 
atá íostach agus teibí. Baineann sé úsáid go minic as teicníc  
“Messerschnitt” nó  “gearracha scine”, mar aon leis na 
bundathanna dearg, buí agus gorm a úsáid go rialta. Ó 1975 i 
leith, bhí Imi Knoebel i mbun oibre ar ghrúpa saothar dar teideal 
“Mennigebilder”. Tagann an t-ainm sin as péint ar leith a úsáid, 
i.e. an phéint fhrithchreimneach dhearg oráisteach lonrach a 
bhíonn in úsáid san fhoirgníocht chruach. Idir 1987 agus 1991, 
cruthaigh Knoebel an tsraith “Canapé” trí bhundathanna éagsúla 
a úsáid, is é sin, dearg, buí agus gorm. Trí sheal thionsclaíoch a 
ghlúine a ghlacadh chuige féin, thosaigh sé ag baint úsáid as 
péint fhrithchreimneach, a bhíonn in úsáid san fhoirgníocht 
chruach, agus a bhí ina inspioráid chun grúpa saothar iomlán 
dar teideal “Mennigebilder” a chruthú. Úsáideadh ábhair 
thionsclaíocha eile cosúil leis sin sa tsraith “Toilg” (Canapés) 
(1987-1991), a bhfuil “Tolg Gorm” (Canapé Blau) ina eiseamláir.
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Peter DOIG  
(1959-)
Teach faoi choim 
(Stealth House)

1992

Olaphictiúr ar chanbhás
199 x 250 cm
An Ríocht Aontaithe

© SABAM An Bheilg 2018

ONA B.  
(1957-) 
Spáis Nialais 
(Zero Space)

1997

Olaphictiúr ar chanbhás
200 x 180 cm
An Ostair

“Bhí fonn orm ó thús péintéireacht a dhéanamh lena 
raibh scéalta á n-insint agus nithe á gcur i gcéill.”

Grianghraif agus ábhar scannánaíochta a spreagann 
saothar Peter Doig, agus ní bhunaíonn sé saothar ar 
bith ar áit ná eachtra sa saol mar atá. Bíonn a chuid 
íomhánna so-aitheanta agus is minic ceangal a 
bheith ann le cuimhne phearsanta an ealaíontóra. 
Buanléiriú aontrátha ar an saol mar atá a bhíonn ina 
chuid saothar agus é sin á aistriú go dtí saol samhalta 
agus taibhsiúil an mhachnaimh atá i bhfad i gcéin.

“Cuireann an dath dearg áthas orm ... cruthaíonn sé 
mothúchán an chompoird i mo chuid péintéireachta. Is 
ionann é agus cumhacht, fuinneamh agus áthas. Cosúil 
leis an ngrian agus le fuil ... ach ar bhealach dearfach. 
Níor mhothaigh mé riamh gur dath ionsaitheach é.”

Cuirtear banúlacht agus pléisiúr na colainne in iúl tríd 
an ról lárnach atá ag an dath dearg i saothair ONA B. In 
aigne an ealaíontóra, tá comhcheangal an-dearfach aici 
leis an dath dearg, a chuireann spreagadh, láidreacht, 
áthas agus folláine i gcuimhne di. Úsáideann sí réimse 
meán ina cuid saothar, lena n-áirítear péintéireacht, 
suiteáin, taibhiú, grianghrafadóireacht agus ceol. 

Tá spéis ag ONA B. i ngnéithe tarchéimniúla amhail 
meiteachumarsáid, machnamh, taibhrimh agus Zen, 
mar aon le haghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna 
sochpholaitiúla freisin. Is iad faitíos roimh éiginnteacht 
na todhchaí agus dúil san éigríoch an príomhspreagadh 
atá aici. 
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Michael  
CRAIG-MARTIN 
(1941-)
Pictiúr Dúghlas 
(Dark Green Painting)

1991

Aicrileach agus gesso ar 
chanbhás
213,5 x 213,5 cm
An Ríocht Aontaithe

© SABAM An Bheilg 2018

“Go minic bímid ag lorg bunús speisialta i rudaí nó in 
imeachtaí speisialta, ach i ndáiríre dá mbeadh tuiscint 
againn ar cháilíocht an ghnáthruda, bheimis níos gaire 
do bhunús an tsaoil.”

Le linn na 1990idí, tháinig athrú ar threo 
ealaíontóireachta Michael Craig-Martin nuair a thosaigh 
sé ag díriú isteach ar an bpéintéireacht, ina raibh 
móitífeanna le himlíníochtaí troma agus  scéimeanna 
dathanna gléineacha agus scéiniúla. Cruthaíonn 
an t-ealaíontóir suíomhanna ina ndéantar claochlú 
nó aisiompú go leanúnach ar na réamhchlaontaí a 
d’fhéadfadh an breathnóir a shamhlú le dromchlaí teibí 
nó macasamhlacha. Sa bhliain 1991, rinne sé sraith 
pictiúr bunaithe ar ghreillí, amhail Pictiúr Dúghlas, inar 
féidir an trácht ar an dromchla greillithe a fheiceáil i 
dtéarmaí fíoracha, boinn agus doimhneachta de. 

5

6

Vilmantas 
MARCINKEVIČIUS   
(dáta breithe: 1969)                                         
Pavargęs žmogus 
(Tired Man)

1998

Aicrileach agus ola ar 
chanbhás
174 x 209 cm 
An Liotuáin

“Tá na dathanna troma – a bhíonn uaireanta i gcodarsnacht le 
chéile – ina léiriú, ar an iomlán, ar chúrsaí sa lá atá inniu ann. 
Úsáidim comhdhath ciotrúnta atá as an ngnáth – dathanna a bhfuil 
sé de mhisneach acu labhairt amach go dána agus go soiléir.”

Tá Vilmantas Marcinkevičius ar dhuine de na healaíontóirí 
is cáiliúla i réimse an eispriseanachais chomhaimseartha sa 
Liotuáin agus fiosraíonn sé an féin trí bhealaí féiniúlachta 
agus sainaitheantais uile an lae inniu. Téann an íomhá seo 
de phearsa go croí an tsaothair ag Marcinkevičius, a dtugann 
sé faoi ar bhealach spontáineach agus scaoilte. Móitíf 
shainiúil ag an ealaíontóir é seo ina ndéanann sé ó am go 
chéile ceisteanna goilliúnacha a ardú faoin am a caitheadh 
agus faoin am i láthair, faoin duine aonair agus faoin tsochaí 
ina bhfuil sé ar a (mhí)chompord ann, nó faoin dearcadh 
polaitiúil agus eacnamaíoch agus an chaoi a bhfuil tionchar 
acu sin ar scéal an duine aonair. 



Viorel MARGINEAN  
(1933-)
Lánléargas 
(Paysage rythmé)

2002

Aicrileach ar chanbhás
200 x 350 cm
An Rómáin

“...tá rudaí á bhfeiceáil dom i gcónaí mar a bheinn 
ag féachaint síos orthu, le fairsinge iomlán.”

Breathnaíonn Marginean go cúramach ar an dúlra 
agus ar an gcaoi a n-athraíonn sé, agus bíonn 
gnéithe áirithe de fite fuaite i saothair mhóra aige. 
Iompaíonn sé tírdhreacha ina saothair stílithe agus 
bheoga agus cruthaíonn sé íomhánna dá chuid 
samhlaíochta féin. Tá a chuid saothair fréamhaithe 
sa Trasalváin, ceantar a óige. 

Erik ŠILLE  
(1978-)
Go mall réidh, loitim an 
teach ort 
(Slowly I damage your 
home)

2008

Olaphictiúr ar chanbhás
220 x 180 cm
An tSlóvaic

“An féidir an intinn a mhealladh ar bhealach a 
d’fhágfadh bánaithe í?”

Úsáideann Erik Šille íomhánna ó na meáin 
leictreonacha nó ó “chultúr an tomhaltachais” 
ar mhaithe le hinsint pharadacsúil a chuid 
scéalaíochta. Sa saol osréalaíoch agus útóipeach a 
chruthaíonn sé, cuirtear ceisteanna réalaíocha an 
duine os ár gcomhair. Tá gleoiteacht na bpearsana 
seo atá ar chuma bréagáin á cur i gcodarsnacht 
aige le brúidiúlacht agus loime an radhairc. Tá 
soineantacht atá beagnach ina páistiúlacht in úsáid 
aige chun beart fuarchúiseach díobhálach a chur i 
láthair – is é sin, teach a loscadh d’aon ghnó, mar 
is léir ón teideal.
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Petr MALINA  
(1976-)
Teachín Cois Locha I 
(Chakta u jezírka I)

2005

Olaphictiúr ar chanbhás
45 x 60 cm
Poblacht na Seice

“An tumadh fadtéarmach san ábhar.”

Bíonn idéalachas á léiriú go minic i dtáirgeacht 
ealaíonta Petr Malina, ó thaobh a théamaí 
agus aeistéitice de. Mar thoradh air sin, bíonn 
suaimhneas agus simplíocht le braistint óna chuid 
saothar, ar léiriú é nach rabhamar ag dréim leis 
agus ar scáthán é anois ar an doiciméadú idéalaithe 
a dhéanaimid ar an saol laethúil trí na meáin 
shóisialta. Bíonn a chuid saothar leamh ach soiléir 
agus snasta, ar nós dialann taistil ag déanamh 
cur síos ar an saol ciúin agus neamheachtrúil ach 
a mbíonn comhtharluithe réamhphleanáilte le 
sonrú freisin iontu. Bíonn saothair Malina sonrach ó 
thaobh ama de agus tá buaine ag baint leo sa chaoi 
a mbíonn idéalachas agus gnáthamh an tsaoil á 
léiriú ag an am céanna iontu.

9



EALAÍN THEIBÍ  
VS. 
EALAÍN FHÍORACH
Is féidir le healaíontóir ábhar a laghdú anuas 
go dtí na gnéithe is bunúsaí nó é a léiriú trí 
shiombailí agus gnáthrudaí so-aitheanta agus 
nithiúla. Is í an chodarsnacht sin a chuireann 
éagsúlacht na healaíne comhaimseartha in iúl. 



Lucien WERCOLLIER  
(1908 - 2002) 
An scrúdán 
(La transpercée)

1959

Cré-umha paitinnithe
64 x 50 x 45 cm
Lucsamburg

© SABAM An Bheilg 2018

Wlodzimierz PAWLAK  
(1957-) 
Miotóg chumhdaigh  
(Rękawica ochronna)

1987

Olaphictiúr ar chanbhás
130 x 150 cm 
An Pholainn

“Ba thoirtiúlacht agus ord ríshoiléir ba thábhachtaí 
liomsa.”

Saothar Mallol, Brancusi agus Arp a spreag 
saothar Lucien Wercollier ar dtús. Chrom a 
chuid dealbhóireachta ansin ar fhoirmeacha 
níos teibí agus leag sé béim ar na bunghnéithe 
dealbhóireachta féin. Cloch, albastar, marmar, 
gloine, agus cré-umha go háirithe, a bhí mar 
mheáin aige chun cruthanna orgánacha stílithe a 
chruthú, ar a raibh solas agus dorchadas ag oibriú 
ar a chéile. Bíonn suaimhneas domhain ag baint 
lena chuid saothar bogshnasta agus is léir luí a 
bheith aige leis an gcuar seachas le línte géara.

“De réir a chéile, fágaim i mo dhiaidh an tuiscint 
sheanbhunaithe ar an bpéintéireacht. Tugaim cúl le 
maisiúchán, déanaim péintéireacht thomhaiste ar an 
mbealach is simplí.” 

Bhí Wlodzimierz Pawlak ar dhuine den mheitheal 
ealaíne “Gruppa” agus páirteach dá réir sin i 
ngluaiseacht neamhspleáchais lucht ealaíne na 
1980idí. Is ealaíontóir taibhréime, file agus oide é 
chomh maith lena bheith ina phéintéir agus bíonn 
a shaothar bunaithe ar chúrsaí teoirice i gcónaí. 
D’fhéadfadh claochlú siombalach a bheith i gceist 
le saothar dá chuid nó meafar nithiúil atá ina léiriú 
agus ina thráchtaireacht ar ghnéithe sóisialta agus 
polaitíochta maidir le Dlí Airm nó le cúrsaí na linne 
seo. Bíonn greann agus íoróin mar chuid dá léiriú 
físiúil.

10

11



Vítor POMAR  
(1949-)
Gan teideal 
(Sem titulo)

1983

Aicrileach ar chanbhás
193 x 195 cm
An Phortaingéil

© SABAM An Bheilg 2018

Ger SWEENEY  
(1959-)
In éadan na gaoithe

1994

Aicrileach ar chanbhás
153 x 138 cm
Éire

“Tagann pointe ama nuair nach mbíonn a mhalairt le déanamh, 
áit ar bith ar gá dul ann. Ag an bpointe sin is maith liom rud éigin 
a dhéanamh agus is í an phéintéireacht an rud a dhéanaim.”

Dubh agus bán is mó a bhíodh in úsáid i luathshaothair Vitor Pomar 
agus ina dhiaidh sin chrom sé ar an bpéintéireacht ildaite. Tháinig sé 
faoi anáil Bhúdachas Zen agus cleachtann sé stíl teibí eispriseanachais 
agus é go láidir den tuairim go bhfuil próiseas na cruthaitheachta 
bunaithe ar aigne an duine. Bíonn spioradáltacht agus 
turgnamhachas á meascadh aige agus bíonn modhanna éagsúla 
oibre, mar shampla péintéireacht, líníocht, físeáin, scannánaíocht, 
grianghrafadóireacht agus dealbhóireacht, á gcumasc le chéile.

“Nuair a thosaím ar shaothar, is í an tuiscint atá agam ar an 
gcanbhás ná gur spás maol tanaí é le haghaidh gníomhaíocht 
fhísiúil. Cuirim straitéisí a bhaineann le dathanna agus 
comhdhéanamh i bhfeidhm air, lena dtagann bunghnéithe amhail 
rithim líneach, dathanna, comharthaí agus cora, agus mothú na 
gluaiseachta le chéile go sintéiseach.”

Tá forbairt tagtha ar an gcaidreamh atá ag Ger Sweeney le 
radharcanna tíre bunaithe ar mhothúcháin agus cuimhneacháin 
phearsanta. Nuair a d’athraigh sé ón réalachas fótagrafach go dtí an 
t-eispriseanachas teibí, thosaigh Sweeney ag obair as a chuimhne 
amháin, as mothúcháin nó tuairimí comhtháite, agus thosaigh 
cruthanna teibí ag teacht chun cinn ina chuid saothar. Is deacair a 
rá go cinnte céard dó a bhfuil “In éadan na gaoithe” ag tagairt ach 
ní bhaineann sé sin le hábhar. Tá an comhdhéanamh lán le stríoca 
ribeogacha scuaibe a chuireann spásúlacht in iúl ar bhealach saofa. 
Tá an chuma air nach bhfuil cobhsaíocht ná seasmhacht ag baint leis 
na gnéithe atá sa saothar, a mhéid sin nach raibh an t-ealaíontóir in 
ann ach sracghabháil a fháil ar an ruaille buaille. Tá an-chosúlacht 
idir an méid sin, ar deireadh, agus an chuimhne atá in úsáid aige 
chun saothair phearsanta agus iontacha den chineál sin a chruthú.
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“Tagann pointe ama nuair nach mbíonn a mhalairt le déanamh, 
áit ar bith ar gá dul ann. Ag an bpointe sin is maith liom rud éigin 
a dhéanamh agus is í an phéintéireacht an rud a dhéanaim.”

Dubh agus bán is mó a bhíodh in úsáid i luathshaothair Vitor Pomar 
agus ina dhiaidh sin chrom sé ar an bpéintéireacht ildaite. Tháinig sé 
faoi anáil Bhúdachas Zen agus cleachtann sé stíl teibí eispriseanachais 
agus é go láidir den tuairim go bhfuil próiseas na cruthaitheachta 
bunaithe ar aigne an duine. Bíonn spioradáltacht agus 
turgnamhachas á meascadh aige agus bíonn modhanna éagsúla 
oibre, mar shampla péintéireacht, líníocht, físeáin, scannánaíocht, 
grianghrafadóireacht agus dealbhóireacht, á gcumasc le chéile.

“Nuair a thosaím ar shaothar, is í an tuiscint atá agam ar an 
gcanbhás ná gur spás maol tanaí é le haghaidh gníomhaíocht 
fhísiúil. Cuirim straitéisí a bhaineann le dathanna agus 
comhdhéanamh i bhfeidhm air, lena dtagann bunghnéithe amhail 
rithim líneach, dathanna, comharthaí agus cora, agus mothú na 
gluaiseachta le chéile go sintéiseach.”

Tá forbairt tagtha ar an gcaidreamh atá ag Ger Sweeney le 
radharcanna tíre bunaithe ar mhothúcháin agus cuimhneacháin 
phearsanta. Nuair a d’athraigh sé ón réalachas fótagrafach go dtí an 
t-eispriseanachas teibí, thosaigh Sweeney ag obair as a chuimhne 
amháin, as mothúcháin nó tuairimí comhtháite, agus thosaigh 
cruthanna teibí ag teacht chun cinn ina chuid saothar. Is deacair a 
rá go cinnte céard dó a bhfuil “In éadan na gaoithe” ag tagairt ach 
ní bhaineann sé sin le hábhar. Tá an comhdhéanamh lán le stríoca 
ribeogacha scuaibe a chuireann spásúlacht in iúl ar bhealach saofa. 
Tá an chuma air nach bhfuil cobhsaíocht ná seasmhacht ag baint leis 
na gnéithe atá sa saothar, a mhéid sin nach raibh an t-ealaíontóir in 
ann ach sracghabháil a fháil ar an ruaille buaille. Tá an-chosúlacht 
idir an méid sin, ar deireadh, agus an chuimhne atá in úsáid aige 
chun saothair phearsanta agus iontacha den chineál sin a chruthú.

Marlene DUMAS  
(1953-)
Guigh orm  
(Bid voor mij)

2004

Uiscedhathanna ar 
pháipéar (sé bhileog)
130 x 73 cm
An Ísiltír

“Gníomhaíocht neamhthraidisiúnta de bharr a cineáil 
agus a nádúir atá sa nua-ealaín. Sin nó féachtar le 
leathnú a dhéanamh ar an nóisean atá againn maidir 
le ní atá traidisiúnta nó ina ghnáthrud. Tá an ealaín 
ann chun cabhrú linn níos mó a fheiceáil seachas 
níos lú.”

Bíonn grianghraif, ábhar as nuachtáin agus irisí agus 
ábhar óna cuimhne féin ina spreagadh ag saothair 
fhíoracha Marlene Dumas. Trína cuid modhanna oibre 
sonracha féin, le péint oladhathanna ar chanbhás 
nó péint uiscedhathanna ar pháipéar, cruthaíonn 
sí figiúirí tréigthe atá cnaptha ciaptha. Bíonn sí ag 
plé arís agus arís eile le téamaí maidir le ciníochas, 
anghráchas agus pornagrafaíocht, foréigean agus 
goilliúnacht, urchóid agus soineantacht. Tá dlúithe 
imníoch le haireachtáil san ábhar síceolaíochta ina 
cuid íomhánna, ar rud é a chruthaíonn fíortheannas 
agus a chuireann smaointe réamhcheaptha agus 
ábhar eagla an bhreathnóra ar a shúile dó féin. Tá 
Marlene Dumas ar dhuine de na healaíontóirí is 
iomráití sa lá atá inniu ann agus castacht iomlán an 
tsaoil á cur i láthair ina cuid saothair.
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SOLAS SAN EALAÍN 
De bharr forbairtí teicneolaíochta, is féidir 
leis an ealaín chomhaimseartha leas a 
bhaint as an solas ar bhealaí éagsula: le 
hábhar trédhearcach, le dathanna geala nó 
le foinse solais ann féin.



Rea AFANDITOU  
(1960-)
Seo anseo mé 
(Eίμαι εδώ)

2005

Aicrileach ar phleicseaghloine
100 x 86 x 9 cm
An Chipir

Saothar é seo a cruthaíodh don taispeántas I am 
here a bhí ar siúl i nDánlann Argo sa Niocóis sa 
bhliain 2005.

D’fheadfaí a rá gur thug Rea Afanditou, ealaíontóir 
ón gCipir, léiriú ar phríomheispéiris chéadfacha a 
oileáin dúchais sa taispeántas sin. Is cosúil go bhfuil 
teolaíocht na ndathanna agus teas na cloiche i 
gcoinbhleacht le hairíonna úra an duilliúir áitiúil, 
atá go minic mar thearmann a theastaíonn go géar. 
Tá an saothar seo cosúil le cineál cárta poist nó 
achoimre mhothaitheach. 

Brigitte KOWANZ  
(1957-)
Lasann Soilse 
(Leuchten Leuchten)

1997

Aicrileach, cruach, adhmad 
agus soilse fluaraiseacha
120 x 180 x 19 cm
An Ostair

“Solas a fheictear duit.”

Cuirtear saothar Kowanz i láthair trí 
cheapadóireacht spáis agus ceangal idir spásanna. 
Leagann sí amach go cruinn nithe agus suiteáin 
inar cosúil go bhfuil an taobh istigh agus an taobh 
amuigh ag dul trína chéile. Tá solas, teanga agus 
scátháin fite fuaite ina chéile ionas go mbeadh 
a sruthú neamhtheoranta le haireachtáil, ar rud 
é a chuireann brí fhileata agus dearcadh nua 
breathnúcháin chun tosaigh.
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Arjan PREGL  
(1973-)
An Dúlra 
(Narava)

2004

Olaphictiúr ar chanbhás
131 x 111 cm
An tSlóivéin

© SABAM An Bheilg 2018

“Is sásta go mór mé nuair a bhíonn trí 
phríomhghné le saothar de mo chuid ag aon am 
amháin: ceangal le stair na healaíne, greann agus 
plé le cúrsaí polaitíochta.”

Déanann Arjan Pregl a ról féin sa tsochaí a mheas 
i sraitheanna téamacha den chuid is mó. Déanann 
sé machnamh ar an saol ina thimpeall agus 
cothaíonn sé an ceangal agus déanann scagadh 
air ina shaothar ealaíne. Déanann sé tagairt do 
stíleanna péintéireachta stairiúla agus féachann 
sé le greann a chothú. Déantar gnéithe stílithe 
nádúrtha de na gnéithe réalaíocha sa saothar 
péintéireachta seo, déantar iad a laghdú anuas trí 
chláir ríomhaireachta a úsáid go dtí nach mbíonn 
ann sa deireadh ach bunghnéithe a gcuma.
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PORTRÁIDÍ 
Insítear scéalta ilchineálacha an duine 
agus róil sa tsochaí trí phortráidí: duine 
aonair, laoch nó pearsa anaithnid?



Madeleine GERA  
(1960-)
Portráid de Alexi le 
gloine 
(Ritratt ta ‘Alexi 
b’tazza)

2001

Olaphictiúr ar chanbhás
89 x 79 cm 
Málta

© SABAM An Bheilg 2018

Valerio ADAMI  
(1935-)
Pearsantacht 
(Personaggio)

1983

Aicrileach ar adhmad
74.5 x 56.5 cm
An Iodáil

“Ní hionann ar chor ar bith a theacht in inmhe i 
d’ealaíontóir, agus is caolchúisí go mór a bhfuil i 
gceist leis sin ná péintéireacht a fhoghlaim i gcóras 
scolaíochta.”

Is léiriú an phortráid seo ar an spéis mhór 
a chuireann an t-ealaíontóir i saothar na 
Seanmháistrí. Tá stíl phortráidíochta i dtraidisiún 
na nádúraíochta á cleachtadh aici arb í a tréimhse 
staidéir i bhFlórans a spreag í. Ní gá gur nuáil é 
sin ach leagann sí béim ar ghnéithe a bhféadfadh 
neamhaird a bheith á dhéanamh orthu in ealaín 
na linne seo: aird ghéar ar mhionghnéithe agus 
máistreacht ar theicnící péintéireachta.

“Agus ábhar dúlra, nithe, ‘fhíor an duine’ á 
tharraingt, tagann athrú ar ábhar an phictiúir go 
dtí gurb í ár mbuntuiscint féin is ábhar don saothar. 
B’fhéidir gur ansin atá néal aoibhnis na hEALAÍNE.”

Tá ceangal ag Valerio Adami le Gluaiseacht na 
Pop-ealaíne san Iodáil. Bíonn a chuid ábhar 
scoite, faoi dhathanna geala neamhléiriúcháin, 
maolaithe gan pheirspictíocht agus le himlínte 
dubha timpeall orthu. Leis sin, tugtar saol i gcéin 
san áireamh atá cosúil le pictiúir tráchtála. Cuirtear 
an spéis atá aige i gcúrsaí polaitíochta in iúl leis na 
híomhánna stílithe siombalacha agus déantar saol 
nua-aoiseach an Iarthair a scrúdú. 
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Andrey DANIEL  
(1952-) 
Cóstaí na hEorpa nó Marco 
Polo agus Erasmus 
(Бреговете на Европа или 
Марко Поло и Еразъм)

2004

Olaphictiúr ar chanbhás
140 x 140 cm
An Bhulgáir

© SABAM An Bheilg 2018

Maria BLOMBÄRG  
(1945-)
Laoch 
(Hjälte)

1998

Colláis le teicstílí agus 
bioráin
108 x 77 cm
An tSualainn

“Breacaimid annála na linne agus mura féidir linn 
athrú a chur ar chúrsaí, ar a laghad ar bith is léir 
dúinn a bhfuil ar siúl.”

Tá suim le fada ag Andrey Daniel in Erasmus 
agus i gcoincheap an daonnachais, dhá théama a 
bhíonn ag rith arís agus arís eile ina chuid saothair. 
“...bíonn an saol sin agamsa lán le finnéithe, 
coirpigh, cúisitheoirí agus cosantóirí, agus go mór 
mór  ‘daoine gaolmhara’. Anuas air sin, fágann 
péintéireacht, tiomsú na fírinne, na meathfhírinne, 
na mbréag, na ceapadóireachta agus na háiféise 
chomh maith leis an diagú díol maith faisnéise.”

“Más le héadach a bhím ag obair, bíonn na 
dathanna socraithe cheana féin. D’fhéadfá a rá gur 
ag péinteáil le teicstílí a bhím.”

Cuireann Maria Blombärg píosaí beaga éadaigh a 
bhíonn gearrtha as sean-teicstílí ar chanbhás ar 
a mbíonn líníocht déanta roimh ré, mar a bheadh 
picteilíní éagsúla in aon íomhá amháin. Cuireann 
an teicníc sin srian go huathoibríoch ar an léiriú 
físiúil agus cuireann sí stíl níos teibí, níos soineanta 
agus níos simplí in iúl a thabharfadh stríocadh 
scuaibe na nImpriseanaithe chun cuimhne. Is iad 
súile an bhreathnóra a mheascann na patrúin agus 
cruthanna leis na píosaí éagsúla éadaigh ó achar 
áirithe.
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Yannis GAITIS  
(1923 - 1984)
Mórshiúlóid 
(Η παρέλαση)

1983

Oladhathana ar adhmad 
(pictiúr rilífe)
160 x 115 cm
An Ghréig

Is comharthaí sóirt shaothar Yannis Gaitis na 
deilbhíní “Anthropakia” seo, a bhfuil cuma an duine 
agus an dreach bán céanna ar na macasamhlacha 
go léir. Bhí sé ar dhuine de na péintéirí ba 
luaithe a thug faoin nua-aoiseachas sa Ghréig 
tar éis an Dara Cogadh Domhanda le snáithí den 
osréalachas, den chiúbachas agus den teibíocht 
fite ina chuid saothair. Tháinig slua na bhfeairíní 
beaga aonchruthacha i gceist go mór ina chuid 
péintéireachta ina dhiaidh sin. Tráchtaireacht ar 
aonghnéitheacht, scoiteacht agus leimhe shaol 
an tslua i gcathracha comhaimseartha a bhí ar 
bun aige leo. Níl in aon cheann acu, de bharr 
easpa indibhidiúlachais, ach ball den slua agus 
cruthaíonn an t-athléiriú orthu patrún don tsúil ar 
fud an phictiúir.
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ÉIN 
Is minic a cheanglaítear an t-éan leis an 
tsaoirse. Tacaíonn Parlaimint na hEorpa leis 
an tsaoirse mar cheann de bhunluachanna 
an Aontais Eorpaigh.



Jörg IMMENDORFF  
(1945 - 2007)
Vótáil! 
(Wähle!)

1979

Gouache ar pháipéar
28 x 20.5 cm
An Ghearmáin

© SABAM An Bheilg 2018

“Ceist nár freagraíodh go fóill an féidir le 
healaíontóir feidhm shóisialta a chomhlíonadh.”

Is minic a bhíonn géarmheastóireacht ar 
chúrsaí sóisialta agus polaitíochta i saothar 
Immendorff, a bhaineann go minic le machnaimh 
dhírbheathaisnéiseacha. Scrúdaigh sé deighilt 
na Gearmáine sa tsraith Cafe Deutschland i 
rith na 1970idí. D’oibrigh sé i gcomhar le A.R. 
Penck, péintéir teibí ón nGearmáin Thoir. Bhain 
Immendorff leis an “Neue Wilde”, gluaiseacht neo-
eispriseanaíoch sa Ghearmáin. Is minic a bhíonn 
siombalachas agus íoróin ina snáithe tríd an stíl 
deilbhíochta ina chuid saothair.

Boris BUĆAN  
(1947-)
Diptic: 1. Éin stromptha,  
2. Margadh agus colúir 
(Diptih: 1. Smrznuta ptica; 
2. Trznica i golubovi)

2013

Aicrileach ar chanbhás
140 x 140 cm an pháirt
An Chróit

© SABAM An Bheilg 2018

“Tá mé ag féachaint, ar feadh mo shaoil, leis an rud 
a chruthú atá nua agus fiúntach. Fágaim fúibhse 
é a insint dom má tá tábhacht leis.”

Tá a rian fágtha ag Bucan ar an dearthóireacht 
póstaer. Sa “phéintéireacht póstaeir” uaidh, ina 
mbíonn carachtar nó pearsa ealaíonta amháin in 
uachtar, tarraingítear aird lucht a bhreathnaithe agus 
cruthaítear coincheapa nua maidir le dearthóireacht 
grafaice. Ealaín do thimpeallacht na cathrach a 
chruthaíonn sé le tagairtí do chultúr an tslua agus do 
ghnáthchúrsaí an lae chomh maith le seanstíleanna 
ealaíne. Choinnigh sé leis an stíl shainiúil a bhí aige 
maidir le dearthóireacht grafaice nuair a thug sé faoin 
bpéintéireacht i rith na 1990idí. 
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Margrethe AGGER  
(1943-)
Dhá ghé 
(To gæs)

1983

Taipéis
87 x 68 cm
An Danmhairg

“Bíonn deiseanna eile ag lucht taipéise ná mar a 
bhíonn ag péintéirí. Déanfaimidne péintéireacht 
lenár snátha.”

Tógann Margrethe Agger a móitífeanna ón dúlra. 
Tarraingíonn sí gnéithe éagsúla, amhail an spéir, 
an fharraige, ainmhithe, plandaí agus clocha, agus 
cruthaíonn saothar taipéise bunaithe air sin. Is 
tagairt na dathanna geala don rud nithiúil féin nó 
bíonn siad in úsáid chun samhlaíocht ealaíne a chur 
in iúl. Fuair sí spreagadh dá saothar ó Mheicsiceo 
agus cuid mhór de na tíortha ó thuaidh, a ceantair 
tuaithe féin san áireamh.



DÉANAMH 
PRIONTAÍ 
Is féidir ábhair agus próisis éagsúla 
a úsáid agus a chur i bhfeidhm i 
ndéanamh priontaí, amhail eitseáil, 
liteagrafaíocht, greanadóireacht 
adhmaid agus scagphriontáil. Tá an 
digitiú tar éis gnéithe nua a thabhairt 
isteach sa mheán ealaíne seo.



Péter SZARKA  
(1964-)
Comhlacht Rúnda 
(Titkos társaság)
eagrán 2/3 
2007

Prionta Durst Lambda 
100 x 150 cm 
An Ungáir

Mac léinn péintéireachta a bhí in Pétar Szarka ar 
dtús, a d’athraigh go dtí íomhánna digiteacha ina 
dhiaidh sin. Bhí sé ar dhuine den mheitheal fhorásach 
chomhaimseartha ealaíne Újlak a bhain le cúrsaí ealaíne 
iar-réimis san Ungáir. Trí bhogearraí dearthóireachta 
3D a úsáid, déanann sé ionramháil dhigiteach ar 
ghrianghraif chun fís scáthdheilbhíochta thaibhsiúil a 
chruthú fad a choinníonn sé dearcadh an phéintéara. 
Le teicneolaíocht phriontála Durst Lambda, cruthaítear 
sárphriontaí géara agus soiléire. Trí fhorbairtí nua sa 
teicneolaíocht a úsáid, déantar cíoradh ina shaothar ar 
an dul chun cinn teicneolaíochta atá déanta i gcultúr na 
hamharc-ealaíne.

Eeva-Liisa ISOMAA  
(1953-)
Tús an tsaoil 
(Maailman synty) 
eagrán 7/30  
1998

Prionta greanadóireachta 
polaiméire
97 x 140 cm
An Fhionlainn

“Is mian liom iomrall a chruthú i snáithe ama, idir 
teagmhais agus cúiseanna, agus spás samhlaíochta 
a chruthú.”

Tírdhreach is bun le saothar Isomaa ó thús, 
ach téann sí níos faide ná an réaltacht agus 
féachann sí lena meon féin a chur in iúl san íomhá. 
Cruthaíonn sí spás samhlaíoch a bhfuil doiléire 
áirithe ag baint leis ar féidir leis an mbreathnóir é 
a mheas mar shíocháin nó mar chontúirt. Is minic 
léi an ghreanadóireacht a dhéanamh ar ábhar 
polaiméire agus is iondúil gur ar pháipéar lín dá 
déantús féin a dhéanann sí an phriontáil. 
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Dominique SOSOLIC  
(1950-)
Cuimhne na linne 
(La mémoire du temps)

1981

Greanadh
70 x 60 cm
An Fhrainc

“Is féidir dul ar aistear breá i saothar beag eitseála.”

Tá Dominique Sosolic an-tugtha don 
ghreanadóireacht a úsáideann copar den chuid 
is mó ina chuid saothar. Is é copar an bunábhar 
céanna a d’úsáid cuid d’ealaíontóirí móra stairiúla, 
mar shampla Dürer. Ceadaíonn an copar fíneáltacht 
agus cruinneas sa stíl, inar féidir díriú ar mhionsonraí 
bídeacha le línte caola. Taobh amuigh de ghnéithe 
osréalaíocha agus den léiriú fileata, bíonn a chuid 
saothar fíorach agus misteach in amanna. Leis sin, 
cruthaítear an tuiscint de mhoill a bheith á cur ar 
imeacht an ama – a mhalairt dá bhfuil ag tarlú i 
saol an lae inniu.
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LÁITHREACHA 
UIRBEACHA 
Spásanna atá cruthaithe ag an gcine 
daonna, is spásanna bríomhara 
cómhaireachtála iad. Féadann saothair 
ealaíne léargais éagsúla a thabhairt ar 
shaol na cathrach.



Vineta KAULAČA  
(1971-)
Cuimhne Súl 
(Visual Memory) 
2004

Olaphictiúr ar chanbhás
13 x 10.5 cm an pháirt 
(16 pháirt)
An Laitvia

“Is é atá de rún agam cíoradh a dhéanamh ar an 
gcaoi a bhfeictear nithe dúinn, [...] tagann mo chuid 
saothair chun cinn trí iniúchadh géar ar fhoinsí 
grianghrafadóireachta. Bíonn eolas i ngach grianghraf 
ar an ‘amhail a bhí’.”

Déantar cíoradh i saothar Kaulača ar thuiscint na 
réaltachta le réimse saothar péintéireachta atá ar aon 
dul le grianghraif a thógáil go mear. Bíonn siad mar 
a bheadh cuimhní ar réimse spáis ag tráth faoi leith, 
éagsúlacht eatarthu ó thaobh faid agus peirspictíochta 
de, agus iarracht á déanamh an ghluaiseacht a 
fheiceáil ó leibhéil éagsúla. Bíonn scáth an tsaoil 
réalaíoch le feiceáil sna cumaisc amhairc sin agus 
cothaíonn sí amhras agus ceisteanna ionainn maidir 
leis an gcaoi a bhfeictear am agus spás dúinn. 

Jaan ELKEN  
(1954-)
Ag cniog-chnagadh ar 
Dhoras Neimhe 
(Knock, knock knocking 
on Heaven’s Door) 
2007

Aicrileach ar chanbhás 
160 x 200 cm 
An Eastóin

“Tá leathnú fairsing tagtha ar réimse na péintéireachta 
agus níl deighilt ná idirdhealú chomh géar céanna idir í 
agus meáin eile.”

“Fánaí stíle” a thugann Jaan Elken air féin. Is san hipir-
réalachas a bhí cúlra aige agus anois tá sé ar dhuine de 
na healaíontóirí teibí is aitheanta san Eastóin. Fuair sé 
oiliúint ar an ailtireacht agus is minic a bhíonn téamaí 
uirbeacha mar ábhar ina chuid saothar. Bíonn uigeacht 
ag baint lena shaothair, á cruthú le sraitheanna troma 
péinte, le laghdú ar thoin na ndathanna agus le gnéithe 
téacs san áireamh go minic. Baineann an saothar áirithe 
seo le sraith maidir leis an taithí leis an bpopcheol a bhí 
aige féin ina shaol. Tagairt d’amhrán le Bob Dylan agus 
don fhuaimrian a théann leis an scannán Pat Garrett & 
Billy the Kid sa bhliain 1973 atá sa teideal. 
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“Tá leathnú fairsing tagtha ar réimse na péintéireachta 
agus níl deighilt ná idirdhealú chomh géar céanna idir í 
agus meáin eile.”

“Fánaí stíle” a thugann Jaan Elken air féin. Is san hipir-
réalachas a bhí cúlra aige agus anois tá sé ar dhuine de 
na healaíontóirí teibí is aitheanta san Eastóin. Fuair sé 
oiliúint ar an ailtireacht agus is minic a bhíonn téamaí 
uirbeacha mar ábhar ina chuid saothar. Bíonn uigeacht 
ag baint lena shaothair, á cruthú le sraitheanna troma 
péinte, le laghdú ar thoin na ndathanna agus le gnéithe 
téacs san áireamh go minic. Baineann an saothar áirithe 
seo le sraith maidir leis an taithí leis an bpopcheol a bhí 
aige féin ina shaol. Tagairt d’amhrán le Bob Dylan agus 
don fhuaimrian a théann leis an scannán Pat Garrett & 
Billy the Kid sa bhliain 1973 atá sa teideal. 

Antoni CLAVÉ  
(1913 - 2005)
Nua - Eabhrac II 
(New York II) 
1989

Meáin mheasctha
162 x 130 cm 
An Spáinn

© SABAM An Bheilg 2018

“Ábhar taibhrimh is bunábhar dúinn féin.”

Stíl ornáidíochta an bharócachais a chleacht Antoni 
Clavé sular tharraing sé stíl aeistéitiúil a bhí go 
hiomlán íostach agus teibí chuige féin. D’oibrigh 
sé ina phéintéir, déantóir priontaí, dealbhóir agus 
maisitheoir ar leabhair do pháistí, agus bhí clú 
air maidir le dearthóireacht stáitse agus cultacha 
amharclannaíochta. Is ó ealaíontóirí amhail Picasso 
a fuair sé spreagadh chun díriú ar fhairsinge na 
colláise trí leas a bhaint as cineálacha éagsúla 
ábhair. Baineann Nua-Eabhrac II le sraith saothar 
faoi mhaireachtáil i gcathair a raibh a chuid 
cuairteanna ar an gcathair sin in 1972 agus in 1989 
ina spreagadh aige.
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