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Tuarascáil Bhliantúil 2010
Brollach an Chathaoirligh
D’éirigh go han-mhaith le hÁras Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA) an bhliain atá a
hathbhreithniú, go háirithe i gcomhthéacs phríomhfheidhm an Árais maidir le clár éagsúil agus
spreagúil taispeántas a thabhairt chuig an bpobal a thagann go dtí an tÁras. Fuarthas freagairt
mhaith ó chuairteoirí rialta an IMMA maidir le clár an Árais. Tharraing an clár daoine úra go dtí
an IMMA chomh maith d’fhonn rangú an Árais mar cheann de cheannphointí móréilimh Bhaile
Átha Cliath a choinneáil. Thug os cionn 418,000 cuairteoir cuairt ar an Áras in 2010.

I measc na mbuaicphointí in 2010 bhí:


An taispeántas an-rathúil The Moderns, tionscadal suntasach ina ndéantar scrúdú ar
fhorbairt na nua-aimsearthachta in Éirinn sa 20ú haois trí na hamharcealaíona agus
cineálacha eile ealaíne, luaite in The Irish Times mar “chaithréim” agus “nóiméad
sainitheach” i stair an Árais.



Taispeántais le speictream leathan d’ealaíontóirí idirnáisiúnta taibhseacha, lena n-áiríodh
Jorge Pardo, Francis Alÿs, Carlos Garaicoa agus Ferran Garcia Sevilla, príomhghné eile
sa dóigh a mbraitear an IMMA sa bhaile agus thar lear. Chomh maith leis sin an
taispeántas Vertical Thoughts inar dtugadh saothair a lán de phríomhealaíontóirí
Meiriceánacha as an 20 haois le chéile, iad uile ina gcomhlacha den chumadóir nuálach
Morton Feldman.



An taispeántas Altered Images, an chéad taispeántas dá chineáil in Éirinn inár lorgaíodh
rannpháirtíocht le haghaidh daoine faoi mhíchumais sna hamharcealaíona a threisiú trí
shamhlacha faoisimh tabhlacha, cur síos fuaime agus ateangaireacht teanga
chomharthaíochta.



Sealbhú sraith saothar le healaíontóirí Éireannacha nó ealaíontóirí atá bunaithe in Éirinn
a bhfuil aitheantas atá ag dul i méid sa saol d’ealaín idirnáisiúnta á ghnóthú acu, arna
maoiniú ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt roimh chéiliúradh 20 bliain an
IMMA. Ina theannta sin, líon bronntanas suntasach, lena n-áirítear bronntanas ón
ealaíontóir Éireannach Les Levine atá bunaithe i Nua-Eabhrac.



Tionscnaimh úra i gClár Oideachais agus Pobail an IMMA, lena n-áiríodh
comhpháirtíocht taighde dhigitigh nuálach, DECHIPER, tionscadal taighde ilmhilliún
euro arna thacú ag an Aontas Eorpach, le cuidiú le daoine tuilleadh foghlaim faoi
bhailliúcháin ealaíne i músaeim, gailearaithe, agus institiúidí cultúrtha eile, ina raibh
eagraíocht chomhpháirtíochta ón Ríocht Aontaithe, ón Iodáil, ó Phoblacht na Seice agus
ó Éirinn bainteach.
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Cláár athchóiritthe cuimsithheach le hagghaidh na sttiúideonna a úsáidtear le haghaidhh an
Chhláir Chónaitheachta d’E
Ealaíontóiríí. Mar aon le
l cónaitheaacht 15 ealaíontóir
Éirreannacha agus idirnáissiúnta.

Tá an tÁ
Áras tiomannta do na hooibleagáidí uile
u atá leaggtha síos sa Chód Úr Cleachtais
C
m
maidir
le
Rialachhas Comhlacchtaí Stáit a chomhlíonnadh. Is féiddir liom a dhhearbhú gurr cuireadh
doicimééad dar teideal “Rialachhas Corparááideach”, arrna eisiúint ag an Roinn
n Ealaíon, Spóirt
S
agus Tuurasóireachtta i mí an Mhárta
M
2009, síos ar chllár ag cruinnniú an Bhoiird arna dháátú an 8
Bealtainne 2009. Eisítear an dooiciméad seo
o nó an leaggan is nuashhonraithe dee ar gach baall úr
Boird.
Braitheann rath an Árais ar thaacaíocht chineálta a lánn daoine aon
nair agus eaagraíochtaí, idir
phoiblí agus phríobbháideacha.. Ba mhaith leis an mBord a mbuíoochas a ghaabháil leis ann Uasal
Martin Cullen, a bh
hí ina Aire Ealaíon,
E
Sppóirt agus Tuurasóireachhta go dtí míí an Mhártaa 2010,
agus leiis an Uasal Mary Hanaafin, a bhí saa phost mar Aire Ealaíoon, Spóirt agus Turasóiireachta
go dtí m
mí Feabhra 2011.
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Bhí an
a dá Aire arr fheabhas ina
i mbainteeacht leis naa healaíona agus
lena dtiomantas dóóibh, agus inna n-oscailteeacht maidiir le dearcth
haí phobal na
n n-ealaíonn i
múnlú ppholasaí an Rialtais. Tááimid ámhaarach chomhh maith lenáár nAire úr um
u Ealaíonna,
Oidhreaacht agus Gaeltacht,
G
Jim
mmy Deeniihan, TD. Tá sé an-spreeagúil bainteacht anghníom
mhach an Airre le hearnááil na n-ealaaíon óna cheeapachán a shonrú.

Táimid buíoch choomh maith d’oifigigh
d
árr máthair-R
Roinne, an Roinn
R
Ealaíoon, Oidhreaachta
agus Gaaeltachta annois; do na healaíontóir
h
rí, na músaeeim agus na gailearaithee a chomhooibrigh
linn le llinn na blianna; dár mbroonntóirí aguus dár n-iasachtóirí flaiithiúla; do na
n mórán
comhphháirtithe atáá páirteach innár gClár Oideachais
O
a
agus
Pobail;; d’Oifig naa nOibreacha Poiblí
agus dáár mBaill, Páátrúin agus urraitheoiríí
Ba mhaaith leis an mBord
m
buíoochas faoi leeith a ghabhháil le stiúrth
hóir an IMM
MA, Enriquue
Juncosaa, a bhfuil méid
m suntasaach déanta aige
a d’fhonnn seasamh an
a Árais a thhreisiú, go
náisiúntta agus go hidirnáisiún
h
nta, ó ceapaddh é in 20033; agus le baainistíocht agus
a
foireannn an
IMMA chomh maiith as a dtiomantas gan
n teip maidirr le hobair an
a Árais a chhur i gcríchh le linn
na blianna.
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Taispeántais
Le linn 2010 leanadh de shaothar ealaíontóirí Éireannacha agus idirnáisiúnta araon a chur i
láthair san Áras. Rinneadh tuilleadh treisithe chomh maith ar a cháil idirnáisiúnta le
mórchomhoibriú ar fud an domhain, amhail seó iardhearcach Francis Alÿs, a tugadh go dtí Tate
Modern i Londain, agus taispeántas aonréadach de chuid Ferran García Sevilla, a tugadh ar turas
go dtí Patio Herreriano, Valladolid, an Spáinn. Chomhoibrig an IMMA le coimeádaithe
neamhspleácha chomh maith, amhail Juan Manuel Bonet, iarstiúrthóir Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Maidrid, agus Catherine Lampert, coimeádaí agus iarstiúrthóir an
Whitechapel Art Gallery, Londain. Leandadh de chaighdeán le haghaidh sármhaithis a mhéadú
san Áras maidir le foilsiú, trí chatalóga ina gcuimsítear scríbhneoirí agus coimeádaithe
idirnáisiúnta, amhail Hans Ulrich Obrist, Stiúrthóir na dTionscadal Idirnáisiúnta ag Serpentine
Gallery, Londain, agus Okwui Enwezor, iar-Dhéan na nGnóthaí Acadúla ag San Francisco Art
Institute.
Rinneadh an clár úr a lainseáil i mí Feabhra le dhá thaispeántas – leis an ealaíontóir Éireannach
Anne Tallentire agus an ealaíontóir Cúbach Jorge Pardo, an chéad mórthaispeántas
aonréadach ag Pardo in Éirinn. Chuir Anne Tallentire dhá cheannn dá tionscadail is déanaí
Nowhere else, 2010, agus The Readers, 2010 i láthair. Áiríodh saothair eile – ceann acu i
gcomhoibriú leis an ailtire Dominic Stevens, ceann eile leis an ealaíontóir John Seth – chomh
maith. Déanann Tallentire scrúdú ar conas is féidir le hordú nó mí-ordú rudaí cinntithigh
shóisialta agus chultúrtha an ghnáthshaoil laethúil a chur in iúl. Agus gníomh, ní agus íomhá á
neas-shuí aici déanann sí saothar ina n-úsáidtear raon meán amhail téacs, físthaibhiú, cóimeáil,
grianghrafadóireacht agus scannáin. Áiríodh sa chatalóg lánmhaisithe a bhí ag gabháil leis an
taispeántas téacsanna úra le Charles Esche, Stiúrthóir an Van Abbesmuseum, Eindhoven, agus
Vaari Claffey, coimeádaí neamhspleách; agus agallamh leis an ealaíontóir Hans Ulrich Obrist,
Comh-Stiúrthóir, Taispeántais agus Cláir, agus an Stiúrthóir, Tionscadail Idirnáisiúnta,
Serpentine Gallery, Londain. Bhí an taispeántas tacaithe ag University of Arts, Londain, agus
Comhairle na Breataine.
Arna rugadh i 1963, tá Jorge Pardo i measc an chéad ghlúine d’ealaíontóirí leis na meáin úra a
úsáid agus scrúdú a dhéanamh ar thodhchaí na healaíne laistigh de theicneolaíochtaí úra. Ba é an
chéad uair do thaispeántas dá leithéid ar fud an domhain – “iardhearcacht shamhalta”
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choincheapúil, inar cuimsíodh 60 go 100 saothar ealaíne, suiteáil, agus tionscadal, iad go léir
curtha i láthair go croineolaíoch i bhfoirm páipéar balla de mhúrghrianghraf. Bhí gach gné den
taispeántas, lena n-áirítear lipéid agus teacsanna, ionchorpraithe isteach sa pháipéar balla, ag
léamh cosúil le stair phictiúrtha d’fhorbairt chleachtas Pardo. Bhí catalóg sheamhnach ag
gabháil leis an taispeántas le téacsanna le Pardo; an léirmheastóir ealaíne Alex Coles; ailtire,
scríbhneoir agus coimeádaí Shumon Basar, agus Shamin M. Momin, an Bunaitheoir/Stiúrthóir
ar Los Angeles Nomadic Division (LAND).
I mí Feabra chomh maith, chuir an t-ealaíontóir Francis Alÿs a rugadh sa Bheilg a shraith
leanúnach Temps du Sommeil, a thosaigh sé i 1996 i láthair. Ag cuimsiú os cionn 100
péintéireacht, lena raibh treoracha agus cártaí poist cosúil le dialann ag gabháil, cuireadh síos ar
an saothar mar chlár scéalta nó mar chartlann thar a bheith samhlaíoch Alÿs. Mar phointe
tosaigh ina lán de ta gníomhartha simplí a léirigh an t-ealaíontóir agus atá doiciméadaithe i
ngrianghraif, scannán ó ar chártaí poist. Go minic léiríonn na gníomhartha sin, lena mbíonn
nithe coimhthíocha agus cleachtaí gan toradh i gceist, staid cosúil le brionglóid theideal an
taispeántais, a thiocfaí a aistriú mar “am codlata”. I ndiaidh é a thaispeáint ag an IMMA, tugadh
an tsraith go dtí an Tate Modern, áit ar taispeánadh é mar chuid den chéad chéim in
iardhearcacht idirnáisiúnta shaothar Alÿs. Ba í Catherine Lampert, coimeádaí agus iarstiúrthóir
ar Dhánlann an Teampaill Bháin, a bhí i mbun coimeádaíochta air, agus bhí foilsiú lánmhaisithe
le hatáirgí de na 111 péintéireacht ag gabháil leis.
I mí an Mhárta bhí an-áthas ar an Áras taispeántas tábhachtach a chur i láthair maidir leis an
gcaidreamh idir an cumadóir Morton Feldman as an 20ú haois a raibh tionchar aige agus Scoil
ealaíontóirí Nua-Eabhrac. Dar teideal Vertical Thoughts: Morton Feldman and the Visual
Arts, ba í an Juan Manuel Bonet, coimeádaí neamhspleách agus iar-Stiúrthóir ar Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Maidrid, a bhí i mbun coimeádaíochta air. Áiríodh sa
taispeántas scóir cheoil, aithrisí taifead, grianghraif agus doiciméid eile, mar aon le saothair
ealaíne a rinne ceithre ealaíontóir déag bainteach le Feldman, lena n-áirítear Francesco
Clemente, Willem de Kooning, Philip Guston, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Mark
Rothko agus Cy Twombly. Chomh maith leis sin áiríodh saothair ealaíne ó bhailiúchán Feldman
é féin agus roghnúchán de rugaí oirthearacha Feldman, a raibh tionchar acu ina smaointeoireacht
féin. I gcomhar leis na taispeántas, d’eagraigh an IMMA clár d’eachtraí bainteacha, lena náiríodh sratih ceolchoirmeacha de cheol Feldman. Bhí foilsiú ag gabháil leis an taispeántas, a
chuir Seán Kissane in eagar le téacsanna le Dore Ashton, staraí agus léirmheastóir; leis an
ealaíontóir Brian O’Doherty; an scríbhneoir Francesco Pellizzi, agus Juan Manuel Bonet. Bhí an
taispeántas tacaithe ag The Irish Times, RTÉ ag Tacú leis na hEalaíona agus Scéim
Turasóireachta Cultúrtha na Roinne Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt (DTCS).
Cuireadh fáilte i mí an roimh dhá ealaíontóir a bhfuil cáil idirnáisiúnta acu - Carlos Garaicoa ó
Chúba agus Ferran García Sevilla ón Spáinn. Ó thús na 1990idí, tá Carlos Garaicoa ag úsáid
cur chuige ildisciplíneach ar a n-áirítear ailtireacht, insint, stair agus an pholaitíocht. Ag glacadh
chathair Havana mar a shaotharlann, tá tráchtanna gríosaitheacha maidir le ceisteanna ina
shaothair amhail ábaltacht an ailtire an stair, cliseadh na nua-aoiseachais mar chatalaíoch le
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haghaidh athrú sóisialta agus frustachas agus meathlú na bhflaitheas ar an talamh sa 20 haois a
mhionathrú. Ba é Seán Kissane a bhí i mbun coimeádaíochta ar an taispeántas, agus bhí catalóg
ag gabháil ina raibh saothar Garaicoa ó bhí 2006 ann, le téacsanna ó Seán Kissane, Okwui
Enwezor, iar-Dhéan na nGnóthaí Acadúla ag San Francisco Art Institute agus Stiúrthóir
Ainmnithe an Haus der Kunst, Munich, agus Cuauhtémoc Medina, staraí ealaíne agus
coimeádaí.
Arna rugadh in Palma de Mallorca i 1949, tá stíl phictiúrtha eicléictiúil forbartha ag Ferran
García Sevilla a chruinnigh sé óna thaisteal ar fud an domhain, mar aon le leabhair ghrinn,
graifítí uirbheach, fealsúnacht agus cultúir an Oirthir, as a thagann spásanna oscailte
céadfaíochtúla ina ndéantar gach rud a chumasc le chéile, i dtéarmaí íocónagrafaíochta agus
idéanna araon. Bíonn a chánbhais amha, dhathannacha, phrimitíbheacha go minic lán de
thráchtanna géara, scríofa de lámh ar an saol agus ar an bpolaitíocht. Ag úsáid siombal
reiligiúnach, féachann sé do na cineálacha luchtaithe seo a chumhachtú agus dúshlán a chur
orthu chomh maith seachas iad a dhéanamh mionchúiseach. Chuimsigh an taispeántas 42
péintéireacht, agus taispeánadh a mhórshaothair taobh le saothair úra ó stiúideo an ealaíontóra.
Faoi choimeád Enrique Juncosa, Stiúrthóir an IMMA, tugadh an taispeántas go dtí Patio
Herreriano, Valladolid, an Spáinn, agus bhí catalóg ag gabháil leis le téacsanna le Enrique
Juncosa; Seán Kissane; an t-ealaíontóir agus léirmheastóir John Yau; Dan Cameron, Stiúrthóir
na nAmharcealaíon ag New Orleans Contemporary Arts Centre, agus Greg Hilty, an Stiúrthóir
Coimeádaíochta, Lisson Gallery, Londain.
I mí Mheán Fómhair bhí bród ar an Áras ceiliúradh 50ú bliain Stiúideo Grafaice Bhaile Átha
Cliath, an chéad stiúideo prionta mínealaíne in Éirinn a chomóradh. Bunaithe i 1960 mar mhodh
le spás stiúideo a chur ar fáil, agus le teicnící éagsúla priontaí mínealaíne nach raibh curtha ar
fáil go fóill in institiúidí oideachais in Éirinn a theagasc. Tugadh bunú an stiúideo le Patrick
Hickey, Leslie MacWeeney, Liam Miller, Elizabeth Rivers, Anne Yeats agus Mary Farl Powers
agus an comhoibriú a d’fhorbair siad le healaíontóirí eile i meáin eile trína gClár um Ealaíontóirí
ar Cuairt chun suntais sa taispeántas. Bhí saothar ann ó na baill bhunaidh, ealaíontóirí ar cuairt
agus a lán baill stiúideo, a tugadh ó chartlann Stiúideo Grafaice Bhaile Átha Cliath. Bhí
foilseachán ag gabháil leis le téacsanna ó choimeádaí an taispeántais, Eimear O’Raw agus Aidan
Dunne, léirmheastóir agus scríbhneoir.

Bailiúchán
Ba iad bronntanais an phríomhfhoinse sealbhuithe le haghaidh Bhailiúchán an IMMA in 2010
seachas an eisceacht shuntasach de 12 shaothar a ceannaíodh don Bhailiúchán, le maoiniú
speisialta ón DTCS d’fhonn comóradh 20 bliain an IMMA a shonrú. Tá deich gcinn de na
saothair le healaíontóirí atá úr don Bhailiúchán – Nina Canell, John Gerrard, Katie Holten,
Nevan Lehart, Niamh McCann agus Niamh O’Malley. Is le Garrett Phelan, Patrick Michael
Fitzgerald agus Alan Phelan atá sa Bhailiúchán cheana na saothair eile. Macallaíonn na
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sealbhuithe sealbhuithe na 41 saothar tionscnaimh a ceannaíodh don Bhailiúchán nuair a
osclaíodh an IMMA den chéad uair i 1991. Is Éireannaigh iad na healaíontóirí ar fad lena
mbaineann, nó tá siad ina gcónaí in Éirinn le fada, agus is ionann iad agus glúin ealaíontóirí a
bhfuil a ngairmeacha ag fás go gasta anois ar bhonn idirnáisiúnta.
Ceannaíodh cúig shaothar griangrafadóireachta le Perry Ogden, úr sa Bhailiúchán chomh maith,
le cistí a bhronn Máire agus Maurice Foley, ag leanúint dá dtacaíocht airgeadais fhadtéarmach
don Áras. Sealbhuithe gach saothar thuasluaite leis an bpríomhghrúpa a bhunú don taispeántas
comóradh ócáide Twenty in 2011.
Arís thug ealaíontóirí bronntanais go flaithiúil don Bhailiúchán. Bhí bronntanas de thrí shraith
saothair, ina raibh 105 píosa go hiomlán, thar a bheith suntasach, ón ealaíontóir Éireannach Les
Levine, atá bunaithe in Nua-Eabhrac: saothar grianghrafadóireachta iomráiteach; The
Troubles:An Artist’s Document of Ulster, 1972, agus dhá ábhar eile de shaothair eitseáilte ó
1972 agus 1979 faoi seach. Is pearsa suntasach é Levine maidir le healaín choincheapúil ar bith
ó na 1960idí i SAM agus tá suntas faoi leith ag baint leis mar bhunaitheoir Ealaín na Meán.
Thug Anne Madden luathshaothar tábhachtach chomh maith, Menhir (Bloody Sunday), 1976, a
rinneadh mar fhreagairt ar an scaoileadh i nDoire i 1972 le linn Na dTrioblóidí.

I measc bronntanas ó ealaíontóirí eile bhí suiteáil mheán measctha ar mhór scála le Clodagh
Emoe, arna mholadh don IMMA ag an Project Arts Centre inar coimisiúnaíodh an saothar agus
inar cuireadh i láthair é; píosa físe leis an ealaíontóir Sasanach Sam Jury i ndiaidh a
cónaitheachta stiúideo ag an IMMA, agus dealbh cruach dosmálta le Iran do Espirito Santo, a
tugadh i ndiaidh shealbhú a phíosa cuimhneacháin. Untitled/Correciones D, 2008, in 2009, agus
a thaispeántas aonréadach ag an IMMA in 2006. I ndiaidh bronntanas roimhe seo i 1999 agus
2008, thug Banc na hÉireann a thríú bronntanas de shaothair ar chuireadh ón Aire
Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt, Mary Hanafin, TD. Cé gur tugadh na bronntanais roimhe
seo faoi Alt 1003, níor baineadh leas as faoiseamh cánach maidir leis seo. Cuimsítear 11 saothar
ann ó ealaíontóirí lena n-áirítear Mainie Jellett, F E McWilliam, Charles Brady, Michael CraigMartin, James Coleman, Gerda Fromel agus Alexandra Wejchert.
I ndiaidh thaispeántas monagrafach shaothar James McKenna, nach maireann, ag an IMMA in
2007, bhronn Desmond, Viv, Kate agus Bébhinn Egan luathsaothar snoite, ar tomhas nádúrtha,
Aisling Scariff, 1964, ar an IMMA. Thug an t-iarbhall boird Frank X Buckley péintéireacht le
Geraldine O’Neill, Boy, 2008, ag tabhairt an ealaíontóra seo isteach sa Bhailiúchán. Ceannaíodh
Big School Dog, 1988, le John Kindness, a bhí ar iasacht fhadtéarmach leis an IMMA ó bhí
1999 ann, don Bhailiúchán le cistí a chuir Cormac K.H. O’Malley ar fáil.
Tá iasacht na hCistí Mheiriceá-Éireann de 39 saothar le Hughie O’Donoghue le trí bliana anuas
bronnta go hiomlán anois. Áirítear leis seo 39 péintéireacht agus eitseáil ar mhórscála, a lán acu
i bhformáid triptice, le raon dátaí ó 1992 go 2003 ag baint leo. Tá roinnt acu ar iasacht le
láithreáin éagsúla arna mbainistiú ag Oifig na nOibreacha Poiblí, lena n-áirítear Áras an
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Uachtaráin, Coláiste Mhaigh Nuad, Farmleigh, chomh maith le hAmbasáid na hÉireann in
Washington, agus tá roinnt acu i stóráil i Nua-Eabhrac agus déanfar iad a sheoladh go hÉirinn de
réir mar a bheidh go leor cistí ar fáil.

Le haghaidh sonraí a fháil ar na sealbhuithe ar fad a faomhadh in 2010 – féach Aguisín 1.

In 2010 taispeánadh taipseántais agus taispeáintí ón mBailiúchán sa phríomhfhoirgneamh,
sna Gailearaithe Úra agus sna tailte agus go fairsing ar fud Éireann chomh maith tríd an gClár
Náisiúnta, trínar tugadh 132 saothar ar iasacht le hionaid ar fud na tíre le linn na bliana. Bhí
Between Metaphor and Object ar siúl ó 2009 go dtí mí Aibreáin 2010, ag cur raon saothair
ealaíne ón na 1990idí go príomha i láthair. Deartha d’fhonn scrúdú a dhéanamh ar an éagsúlacht
cleachtais atá i mBailiúchán an IMMA ón tréimhse seo, bhí roinnt píosaí ó Bhailiúchán
iomráiteach Weltkunst de dhealbhóireacht na Breataine ó na 1980idí agus 90idí ionchorpraithe
ann, ar iasacht leis an IMMA ó bhí 1994 ann, cuid acu a tugadh ar ais in 2010 chomh maith. Bhí
sé i mbun coimeádaíochta Cheann an mBailiúchán, Christina Kennedy, agus Marguerite
O’Molloy, Coimeádaí Cúnta: Bailiúcháin.
Bhí sé d’aidhm leis an gcéad taispeántas dá chineáil in Éirinn an Altered Images úr, a
d’eagraíodh tríd an gClár Náisiúnta agus a taispeánadh ag an IMMA ó mhí an Mheithimh go dtí
mí Lúnasa, bainteacht leis na hamharcealaíona a spreagadh le haghaidh an phobail i gcoitinne
agus daoine faoi mhíchumais, trí shamhlacha faoisimh tabhlacha, cur síos fuaime agus
ealaíontóirí agus ateangaireacht teanga chomharthaíochta – féach an Clár Náisiúnta thíos le
haghaidh tuilleadh sonraí a fháil.

Bhí 42 saothar in Collecting the New, ar siúl ó mhí na Bealtaine go dtí mí Lúnasa, a bhí
sealbhaithe, den chuid is mó, ó bhí 2005 ann agus a bhí ar taispeáint den chéad uair ag an
IMMA. Bhí fiche a sé ealaíontóir Éireannach agus idirnáisiúnta ionadaithe ann, lena n-áirítear
Amanda Coogan, Alexandra do Charmo, Patrick Hall, Stefan Kürten, Catherine Lee, Nalini
Malani agus Janet Mullarney. Léirigh an taispeántas polasaí sealbhuithe an Árais gur cheart don
Bhailiúchán a bheith freamhaithe sa lá inniu, ag díriú ar shaothar ealaíontóirí a mhaireann a
shealbhú, ach ag an am céanna bronntanais agus iasachtaí ó ábhair ealaíne níos stairiúla le béim
faoi leith ar shaothar ó na 1940idí ar aghaidh a ghlacadh. Bhí an taispeántas faoi choiméadaíocht
Johanne Mullan agus Georgie Thompson, Coimeádaí Cúnta: Bailiúcháin.
I mí Iúil agus Lúnasa, rinneadh ról Jim O’Driscoll, Abhcóide Sinsearach, nach maireann, mar
phátrún ar a lán ealaíontóirí Éireanancha, go háirithe iad siúd a bhaineann lena chontae
dúchasach, Corcaigh, a aithint trí thaispeáint de 12 shaothar óna bhailiúchán príobháideach.
Áiríodh saothair le Tony O’Malley, William Crozier, Michael Mulcahy, Brian Bourke, Patrick
Collins agus Charles Brady ann. Ba í Christina Kennedy a roghnaigh iad.
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Osclaíodh Post War American Art: The Novak /O’Doherty Collection sna Gailearaithe Úra i mí
Mheán Fómhair ar ócáid an bhronntanais arna thabhairt go flaithiúil ag an staraí ealaíne Barbara
Novak agus an t-ealaíontóir Brian O’Dohery/Patrick Ireland de shaothair óna mbailiúchán don
IMMA. Ina measc bhí uiscedhathanna, líníochtaí, priontaí agus grianghraif, mar aon le
péintéireachtaí suntasacha agus dealbhóireacht shuntasach ó ealaín Mheiriceánach ar fud an 20ú
haois, go háirithe ealaín Nua-Eabhrac ó na 1960idí agus 70idí. Cruthaíodh bailiúchán Novak
/O’Doherty thar 50 bliain trí chairdeas pearsanta bronntóirí agus idirghníomhaíochtaí laistigh de
phobal ealaíon Nua-Eabhrac den chuid is mó. Chomh maith le cuid de na príomhnóiméid i
bhforbairtí ealaíne an lae a chur in iúl, is achomaireacht é fosta ar stair shóisialta agus a
gcairdeas ar fud speictream ealaíontóirí agus gluaiseachtaí ealaíne, lena n-áirítear le Edward
Hopper, Mark Rothko, Robert Rauschenberg agus Marcel Duchamp. I measc na n-ealaíontóirí
iomráiteach ionadaithe sa bhailiúcháin bhí George Segal, Jasper Johns, Sol LeWitt, Roy
Lichtenstein, Sonja Sekula, Christo, Ray Johnson, Romare Bearden, John Coplans agus a lán
eile.. Ba í Christina Kennedy a bhí i mbun coimeádaíochta air agus ba iad Christina Kennedy
agus Marguerite O’Molloy a rinne comheagarthóireacht ar an leabhar a bhí ag gabháil leis.

Tionóladh mórthionscadal dar teideal The Moderns ó mhí Dheireadh Fómhair go dtí mí
Aibreáin 2011. Ar an tionscadal aonair is uaillmhaí a rinne an IMMA ariamh, cuireadh suirbhé
croineolaíoch uathúil ar fáil ann maidir leis na forbairtí is trialaí agus is nuálaí in amharcealaíona
na hÉireann agus cineálacha eile ealaíne agus disciplíní bainteacha ó na chéad fiche agus tríocha
bliain den 20ú haois go dtí na 1970idí. Dírithe thart ar Bhailiúchán an IMMA, bhí 198
ealaíontóir agus 450 saothar sa taispeántas agus príomhiasachtaí ó bhailiúcháin phoiblí agus
phríobháideacha in Éirinn agus thart lear. Lean a chomhthéacs idirdhisciplíneach leathan ón
aitheantas nach bhfuil cineálacha ealaíne comheisiatach agus gur féidir tuiscint ar cheann
amháin acu a bheith mar bhonn eolais ar cheann eile. Bhí Enrique Juncosa agus Christina
Kennedy beirt i mbun coimeádaíocht ar The Moderns agus lainseáil sé clár Chomóradh 20
Bliain an IMMA. Ar na comhpháirtithe comhoibríocha bhí Institiúid na Scannán Éire agus an
Gailearaí Grianghrafadóireachta.
Tá ról iontach imeartha ag ealaíontóirí agus scríbhneoirí na hÉireann i stáirt an Nua-aoiseachais,
agus rianaíodh é seo in The Moderns ar feadh cineálacha ealaíne éagsúla lena n-áirítear péinteáil,
dealbhóireacht, líníochtaí, grianghrafadóireach, mionsamhlacha agus pleananna ailtireachta,
dearadh, litríocht, scannáin agus ceol d’fhonn tuiscint níos doimhne agus níos saibhre ar ealaín
na tréimhse a nochtadh. Lean a chomhthéacs idirdhisciplíneach leathan ón aitheantas nach bhfuil
cineálacha ealaíne comheisiatach agus gur féidir tuiscint ar cheann amháin acu a bheith mar
bhonn eolais ar cheann eile.
Chuir The Moderns péintéireachtaí Mainie Jellett, Evie Hone agus tathantóirí eile de NuaAoiseachas na hEorpa i láthair neas-suite le saoithiúlacht an dearthóra-ailtire Eileen Gray agus
an scríbhneora James Joyce; grianghraif iontacha le Roger Casement sa Chongó, féinphortráidí
agus íomhánna eile le George Bernard Shaw, grianghraif leis an Athair De Brún agus ó Páipéir
Nuachtáin Neamhspleácha sna chéad fiche agus tríocha bliain den chéad. Rinneadh scrúdú fosta
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ar shaothair John Millington Synge, Paul Henry agus teaghlach Yeats; tionchar an Osréalachais;
Taispeántas na hÉireann ar an Ealaín Bheo (the Irish Exhibition of Living Art), Grúpa an
Tuaiscirt (The Northern Group), naisc iarchogaidh i measc ealaíontóirí agus scríbhneoirí na
hÉireann agus na Breataine, lena n-áirítear Francis Bacon, Louis le Brocquy agus Anthony
Cronin; agus tabhairt isteach Samuel Beckett den chéad uair mar amharcealaíontóir trína saothar
scannán dar teideal Film. In The Moderns léiríodh na taispeántais nuálacha Rosc as na 1960idí
agus 70idí ar aghaidh, luachanna uilíocha ailtireacht Mies Van der Rohe léirmhínithe i
bhfoirgnimh Scott Tallon Walker, rianaíodh Íostachas agus Coincheapachas agus teacht chun
cinn iar-nua-aoiseachais i saothair Brian O'Doherty, Barry Flanagan, Michael Craig-Martin,
Sean Scully agus James Coleman. Bhí céad eagraithe le príomhscríbhneoirí Éireannacha ann
chomh maith, lena n-áirítear Flann O’Brien, Patrick Kavanagh, Brian Friel, John McGahern
agus Seamus Heaney agus roghnúchán de cheol na tréimhse a bhfuil moladh faighte aige ó na
léirmheastóirí le cumadóirí lena n-áirítear Frederick May, Sean O’Riada, Raymond Deane agus
Gerald Barry.
Tá foilseachán fairsing dar teideal The Moderns, á ullmhú ag deireadh 2010, ar fáil anois agus
cuimsítear téacsanna ann le Bruce Arnold, Theo Dorgan, Aidan Dunne, Luke Gibbons, Enrique
Juncosa, Robert O'Byrne, Christina Kennedy, David Lloyd, Ellen Rowley agus Brian Cass.
Fuarthas urraíocht do The Moderns ó BNP Paribas, DCTS, The Irish Times, RTÉ, Ebow agus
urraitheoirí éagsúla gan ainm.
Le cois na 132 saothar a tugadh ar iasacht mar chuid den Chlár Náisiúnta, rinneadh na
hiasachtaí idirnáisiúnta seo a leanas ón mBailiúchán: Rachel Whiteread, Floor, 1993, le
haghaidh Rachel Whiteread: Drawings ag Grunwald Center for the Graphic Arts, Hammer
Museum, Los Angeles; an Nasher Sculpture Center, Dallas, Texas, agus Tate Britain; Tom
Molloy, Dead Texans, 2002 (ag cuimsiú 100 píosa), agus Skull Drawing – Self Portrait, 2002,
le haghaidh Tom Molloy: New Work ag The Aldrich Contemporary Art Museum, Ridgefield,
Connecticut, agus Richard Deacon, Lock, 1990, go Richard Deacon ag Musée de la Ville de
Strasbourg. Leanfaidh an iasacht cúig bliana de 23 saothar le Cónaitheacht Ambasadóir na
hÉireann sa Háig go dtí mí na Samhna 2012 agus áirítear air saothair le Mary Swanzy, Colin
Middleton, Gerard Dillon, Tony O’Malley, Stephen McKenna, Barrie Cooke agus a lán eile.
I measc iasachtaí Náisiúnta ón mBailiúchán le linn 2010 bhí an tsraith de shé phrionta le
William Hogarth dar teideal A Harlot’s Progress, 1732, cuid de Bhailiúchán Madden/Anholz ,
le haghaidh City of Women le Jaki Irvine ag The LAB, Baile Átha Cliath; ó Bhailiúchán Madden
Arnholz chomh maith, greanadh le Virgil Solis, Society of Anabaptists after Aldegrever, 1540, le
haghaidh na Five Golden Haemorrhoids le Noel Brennan ag Highlanes Gallery, Droichead
Átha; Oliver Comerford Out Here III, 2003, leis an Acadamh Ibearnach Ríoga le haghaidh
Oliver Comerford; Janet Mullarney, The Straight and Narrow, 1991, le haghaidhThings Made
ag an Acadamh Ibearnach Ríoga; Brian Bourke, Woman Giving Birth to Men, 2001-2003, le
haghaidh Brian Bourke ag an Festival Fairgreen Gallery, Gaillimh, mar chuid d’Fhéile Ealaíon
na Gaillimhe.
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Tugadh roinnt iasachtaí fadtéarmacha ar ais dá n-úinéirí le linn na bliana. Rinneadh
Bailiúchán Ealaíne ón Imeall Musgrave Kinley de 600 saothar agus leabharlann bhainteach a
aistriú ar bhonn buan ón IMMA go dtí Whitworth Museum, Manchain, dá dtugadh mar
bhronntanas é ó Monika Kinley. Le linn 2010 comhaontaíodh é le Nicholas Ward Jackson agus
Fondúireacht Weltkunst go dtabharfar gach rud ach amháin cúig cinn de na dealbha agus an 105
saothar ar pháipéar ó Bhailiúchán Weltkunst ar ais thar an gcéad 18 mí eile. Tugadh an chéad
ghrúpa de 13 shaothar ar ais i mí Iúil 2010. Lena chois sin, tugadh Golden Oldies, 1992, le
David Mach ar ais do Chomhairle na Breataine, agus tugadh La Rencontre, 1992, le Michael
Farrell ar ais do Jason Forde.
Bhí roinnt foilseachán ar an mBailiúchán ag gabháil leis na taispeántais réamhluaite, go sonrach
What Happens Next is a Secret, agus Post-War American Art: The Novak/O’Doherty Collection.
Bhí leabhar The Moderns á tháirgeadh le linn dheireadh na bliana 2010 agus foilsíodh é i mí an
Mhárta 2011. Tá Anne Madden: Painting and Reality ar an tríú foilseachán i sraith leabhrán dar
teideal The IMMA Series, arna fhoilsiú ag Charta le haghaidh Bhailiúcháin an IMMA agus
tiomnaithe d’ealaíontóirí sa Bhailiúchán. Léiríonn an tsraith a nguthanna pearsanta trí léachtaí,
agallaimh agus ráitis. Áiríodh le foilseachán Madden Léacht Geimhridh an Ealaíontóra in 2007
mar aon le saothair ón mBailiúchán agus thairis sin.
Taispeánadh an scannán faisnéise a rinne Loopline Films de The Burial of Patrick Ireland, a
tionóladh ag an IMMA i mí na Bealtaine 2008, in Institiúid na Scannán Éire i mí Dheireadh
Fómhair agus bhí an t-ealaíontóir i láthair aige.
D’fhonn na hoibreacha tógála ag an siopa ealaíne ó mhí an Mhárta go dtí mí an Mheithimh 2010
a éascú, bhí ar an rannóg tógáil scáthlán cosanta a eagrú le haghaidh thart ar 650 saothar ar an
láithreán. Cuireadh áracahas breise, nó Cumhdach Athchóirithe i bhfeidhm ar eagla go dtarlódh
timpistí ar bith.

An Clár Náisiúnta
Bunaíodh an Clár Náisiúnta, atá ar siúl anois ar feadh ceithre bliana dhéag, le rochtain níos fearr
a chruthú ar bhailiúchán an IMMA i raon ionad agus cásanna ar fud na hÉireann. Déantar
dianiarracht tríd an gClár Náisiúnta an tÁras a bhunú mar a bheith eisiatach, inrochtana agus
náisiúnta, ag dílárú an Bhailiúcháin, agus á chur ar fáil do phobail ina gceantair féin, de réir a
dtéarmaí féin, in ionaid ina mbeidh an lucht féachana/éisteachta compardach agus eolach orthu.
Toisc go n-éascaítear taispeántas agus tionscadail lasmuigh den láithreáin sa chlár i spásanna
ealaíne agus neamhealaíne araon tá raon feidhme agus éagsúlacht na gcomhpháirtíochtaí
fairgsing. In 2010 i measc na gcineálacha comhair bhí ó thaispeántais i spásanna gailearaí a
úsáidtear de ghnáth le haghaidh taispeántais ealaíne go dtí aonaid níos neamhchoitianta amhail
an amharclann in Friars Gate, Cill Mocheallóg; go dtí taispeántais inar díríodh ar chleachtais
nua-aimhseartha líníochta agus scannán; agus go dtí comhthionscadail le comhlachtaí bailithe
náisiúnta eile amhail Comhairle Contae Thiobraid Árann Theas agus Comhairle Contae Mhaigh
11

Eo agus an Chomhairle Ealaíon amhail Altered Images ina raibh béim faoi leith ar
inrochtaineacht fosta.
Ag leanúint ó Prospect 2009, ag Amharclann Friars Gate, Cill Mocheallóg, Co. Luimnigh, a
bhí ar siúl go dtí deireadh mhí Eanáir, ina raibh cúig shaothar scannáin ó Bhailiúchán an IMMA
lena n-áirítear Paddy Jolley, Clare Langan, Brian Duggan agus Isabel Nolan. Cheiliúir an
taispeántas seo an chéad am a chomhoibrigh an amharclann agus an Clár Náisiúnta. Mar chuid
den taispeántas, d’éascaigh an ealaíontóir Éireannach John Beattie cainteanna agus ceardlann le
grúpa bunscoile agus meánscoile agus cuireadh na saothair ealaíne a bhí mar thoradh orthu ar
taispeáint mar chuid den seó. Thug an Roinn Oideachais agus Eolaíochta tacaíocht le haghaidh
na gceardlann seo, a tionóladh in 2009.

Cuireadh 56 líníocht agus dealbh i láthair in Drawing to form: Art from the Weltkunst Collection
ag Crawford Art Gallery, Corcaigh, ó mhí Aibreáin go dtí mí Iúil. Bhí sé d’aidhm sa
taispeántas an príomhról maidir le líníocht i gcruthú nithe tríthoiseach a léiriú. Cuimsítear i
mBailiúchán Weltkunst, atá ar iasacht faoi láthair leis an IMMA, bailiúchán mórthaibhseach
líníochtaí ar a bhfuil dátaí ó na 1980idí go dtí na 90idí ag baint leo, le healaíontóirí atá aitheanta
den chuid is mó dá gcleachtas dealbhóireachta. In Drawing to form cuimsíodh saothair le
healaíontóirí amhail Tony Cragg, Anish Kapoor, Antony Gormley, Alison Wilding agus
Shirazeh Houshiary.
Bhí Abode ag Ionad Ealaíon Loch Garman ó dheireadh mhí na Bealtaine go dtí lár mhí an
Mheithimh mar thoradh ar chomhpháirtíocht fhadtéarmach idir Art Alongside, Ionad Ealaíon
Loch Garman agus an Clár Náisiúnta. Is scéim cónaitheachta ealaíontóirí inscoile é Art
Alongside, tionscnamh de chuid Chomhairle Contae Loch Garman faoinar n-éascaigh Helen
Robbins agus Mary Clare O’Brien sé thionscadal bliana i sé bhunscoil i Loch Garman.
Chumasaigh saothar ó Bhailiúchán an IMMA rochtain don phobal agus go háirithe do mhic
léinn araon ar an mBailiúchán Náisiúnta i suíomh aithnidiúil agus inrochtana. Bhí saothar sa
taispeántas seo ó Bhailiúchán an IMMA le Kathy Prendergast, Maria Simonds-Gooding, Paddy
Jolley, Rebecca Horn agus Rachel Whiteread.
Rinneadh Altered Images, taispeántas idir Clár Náisiúnta an IMMA, Oifig Ealaíon Chomhairle
Contae Mhaigh Eo agus Seirbhís Ealaíon Thiobraid Árann Theas ina raibh saothair ó
Bhailiúcháin gach comhpháirtí, a thaispeáint ag an Áras ó mhí an Mheithimh go dtí mí Lúnasa.
I measc na n-ealaíontóirí a bhí páirteach ann bhí Thomas Brezing, David Creedon, Alice Maher,
Caroline McCarthy augs Abigail O’Brien, le saothair le a coimisiúnaíodh go speisialta le
Amanda Coogan and Daphne Wright. Inrochtana, idirghníomhach agus cuimsitheach in éiteas
bhí sé d’aidhm le Altered Images bainteach leis na hamharcealaíona a spreadadh le haghaidh an
phobail i gcoitinne agus daoine faoi mhíchumais, ag úsáid ábhair thacaíochta amhail samhlacha
faoisimh; cur síos fuaime ar na saothair mar aon le cur síos an ealaíontóra; láithreán Gréasáin
inrochtana agus CD fuaime agus leagan Braille de chatalóg mórphriontaí an taispeántais. Tháirg
an t-ealaíontóir Amanda Coogan léiriúchán sínithe léiritheach den taispeántas i bhfoirm
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léiriúcháin a scannánaíodh. Bhí turais teanga chomharthaíochta ar fáil trína n-eagrú. Bhí catalóg
ag gabháil leis an taispeántas ina raibh téacsanna le Padraig Naughton, Director, Ealaíona &
Míchumas na Éireann (Arts & Disability Ireland) agus Cliodhna Shaffrey, coimeádaí.
Taispeánadh Altered Images ag Músaem Contae Thiobraid Árann Theas, Cluain Meala, Co.
Thiobraid Árann, agus ag Ionad Ealaíon Bhaile an Átha, Co. Mhaigh Eo, in 2009.
Cruthaíodh deis sa seiminéar a bhí ag gabháil leis, arna eagrú ag Rannóg Oideachais agus Pobail
an IMMA, le machnamh a dhéanamh ar eispéireas na n-institiúidí comhpháirtíochta agus scrúdú
a dhéanamh ar na dúshláin, ceisteanna praiticiúla agus acmhainní lena mbaineann. Ag obair i
gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Thiobraid Árann agus Comhairle Contae Mhaigh Eo,
chomhoibrigh an Clár Náisiúnta le hEalaíona & Míchumas na Éireann (Arts & Disability
Ireland) agus an Chomhairle Ealaíon ar fhoilseachán i ndiaidh an taispeántais agus an
tseimineáir, dar teideal Shift in Perspective. An Arts and Disability Resource Pack.
Bhí an tionscadal Sacred a bhí ar siúl i mí an Mheithimh agus mí Iúil cistithe faoin gclár Peace
111 agus ba chomhar é idir pobail ó Chora Droma Rúisc, Co. Liatrom, agus Inis Ceithleann, Co.
Fhear Manach. Úsáideadh na hamharcealaíona sa tionscadal, ag an Higher Bridges Gallery,
Caisleán Inis Ceithleann agus ionaid lasmuigh den láithreáin in Inis Ceithleann, mar uirlis
d’fhonn comhráite a thosú thart ar na nóisin a bhaineann leis an naofacht, an diagacht agus
spioradáltacht trí ghnéithe roinnte, trialach creideamh a phlé seachas díriú ar na difríochtaí
eatarthu. Bhí Sacred éascaithe ag Linda Shevlin, conraithe ag Caoimhin Corrigan, Oifig Ealaíon
Liatroma.

Ba tionscadal a bhí in Dust in the Air Suspended ag an Músaem Contae, Cluain Meala, Contae
Thiobraid Árann, le linn Iúil agus Lúnasa, arna óstáil ag Comhairle Contae Thiobraid Árann
Theas. Tugtar scrúdú ar an tuiscint fhisiceach agus mheitifisiciúil ar fhionraíocht agus an
teannais a eascraíonn as an staid de bheith ar fiontraí nó a bheith coinnithe ar bís agus áiríodh air
na healaíontóirí Dorothy Cross, Isabel Nolan agus Fergus Martin. Bhí catalóg lándaite ag
gabháil leis.

Taispeánadh Line Exploring Space: Drawings from the IMMA Collection ag an Source Arts
Centre, Durlas, agus Campas Dhúrlais ag Institiúid Dhúrlais i gContae Thiobraid Árann i
mí Mheán Fómhair agus mí Dheireadh Fómhair. Ar an gcéad tionscadal comhoibríoch idir an tionad ealaíon, an institiúid agus an Clár Náisiúnta, bhí sé d’aidhm ann scrúdú a dhéanamh ar
chineál éagsúil na líníochta trí mhodhanna traidisiúnta líníochta agus a ghaol le
grianghrafadóireacht, scannáin, priontáil agus suiteáil a thaispeáint. Áiríodh ar an taispeántas
saothair ó ealaíontóirí amhail Alice Maher, Hughie O’Donoghue, Stephen Brandes, David
Godbold agus Garrett Phelan. Stiúir ealaíontóirí cainteanna agus ceardlanna a bhí ag gabháil leis
an taispéantas agus rinne siad scrúdú ar chineálacha cur chuige maidir le líníocht
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chomhaimseartha. Táirgfear foilseachán iardhearcach in 2011 agus beidh freagairtí ann ó na
healaíontóirí John Beattie agus Christine Mackey.
Bhí trí shaothar scannáin in Record ag Siamsa Tíre i dTrá Lí, Co. Chiarraí, i mí Dheireadh
Fómhar agus mí na Samhna ó Bhailiúchán an IMMA le Sarah Morris, Phil Collins & Gerardo
Suter. Díríodh sa taispeántas ar shaothair a léiríonn an réadúlacht i stíl clár faisnéise. Bhí an
comhoibriú seo ann i gcomhthráth le Féile Scannán Chiarraí.
Oideachas agus Pobal
Le linn 2010 lean Clár Oideachais agus Pobail an IMMA de rochtain le haghaidh gach
earnála den phobal a chruthú, agus d’obair a dhéanamh ar thionscadail faoi leith le taispeántais
a bheochan agus grinnscrúdú a dhéanamh ar Bhailiúchán an IMMA ar láithreán i gCill
Mhaighneann agus as an láithreán mar chuid de Chlár Náisiúnta an IMMA. Feidhmíodh na cláir
seo ar roinnt leibhéal do pháistí, daoine óga, teaghlaigh agus daoine fásta; trí threorthurais saor
in aisce; cainteanna, léachtaí agus seimineáir; ceardlanna gailearaí agus bunaithe sa stiúideo;
agus cuairteanna stiúideo ar na ealaíontóirí ar chlár cónaitheachta an Árais. Rinneadh rochtain
don phobal a éascú trí thionscnaimh chláraithe arna ndearadh ag an bpríomhfhoireann
Oideachais agus Pobail, a oibríonn leis an bhfoireann Idirghabhálaí ag an IMMA, le
healaíontóirí neamhspleácha ar Phainéal Ealaíontóirí an Árais agus le healaíontóirí ar an gClár
Cónaitheachta d’Ealaíontóirí (ARP).

D’óstáil an Clár Cónaitheachta d’Ealaíontóirí 15 ina raibh grúpa éagsúil de dhaoine aonair ag
teacht le chéile le hoibriú ag an IMMA. Bhí ealaíontóirí as Éirinn, Ceanada/Hong Cong, SAM,
an tSeapáin, an Spáinn, Meicsiceo, as an gGearmáin, Sasana agus as Albain i gcónaithe i
stiúideonna an IMMA agus chuir siad saothar i láthair sa Seomra Próiseála agus sna
gailearaithe.

I gcomhthráth, forbraíodh eachtraí agus tionscadail taighde úra le comhpháirtithe Éireannnacha
agus idirnáisiúnta araon, lena n-áirítear clár taighde arna mhaoiniú ag an Eoraip, DECIPHER, le
comhpháirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta. Lean an tionscadal taighde le Coláiste Phádraig
(Ollscoil Náisiúnta na hÉireann) agus Éigse Éireann (Poetry Ireland), maidir le staidéar ar
smaointeoireacht chriticiúil i dtaca leis na hamharcealaíona agus an focal scríofa, in éineacht le
tionscnamh taighde lucht éisteachta/féachana úr leis The Ark, Ionad Cultúrtha do Pháistí maidir
le lucht éisteachta/féachana bunscoile.
Ghlac os cionn 650 páiste as 31 scoil páirt sa Chlár Bunscoile inar díríodh ar na taispeántais
Between Methaphor and Object, Vertical Thoughts agus The Moderns. Bhí an líon seo ábhairín
níos ísle ná 2009 toisc go raibh an seans ann go gcaithfí an príomhfhoirgneamh a dhúnadh le
linn na bliana (cuireadh é seo ar atráth ina dhiaidh sin) agus de bharr drochaimsire ag tarraingt ar
dheireadh na bliana. In éineacht leis an gClár Bunscoile foirmiúil, rinneadh 84 treoirthurais a
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eagrú le haghaidh scoileanna bunleibhéil ina raibh 2,520 dalta i gceist. Bhí sraith an Churaclaim
agus na nEalaíon Comhaimseartha de cheardlanna do mhúinteoirí bunscoile lán, agus
d’fhreastail meán de 15 mhúinteoir ar gach seisiún.
Rinneadh an maoiniú €25,000 ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, a cuireadh ar fáil le 12
bliana anuas le haghaidh tionscadail rochtana le bunscoileanna atá ainmnithe mar scoileanna
faoi mhíbhuntáiste faoin scéim DEIS, a aistarraingt ag deireadh na bliana 2009. Lean an IMMA
ag tarscaoileadh na táillí le haghaidh clár ar an láithreán le linn 2010, ach bhí orthu na cláir ar
fad i gcomhar leis an gClár Náisiúnta a aistarraingt.
Leanann scoileanna dara leibhéal de rochtain a fháil ar an IMMA thrí threoirthurais,
cainteanna poiblí, láithreán Gréasáin an IMMA, cainteanna le haghaidh múinteoirí, cruinnithe le
healaíontóirí ar an gClár Cónaitheachta d’Ealaíontóírí agus tríd an tionscadal Voice Our
Concern, i gcomhar le Amnesty International Ireland. Rinneadh roinnt tionscnamh a fhorbairt le
linn 2010 agus curaclam na hArdteistiméireachta maidir le Stair na hEalaíne agus Tuiscint don
Ealaín á chur san áireamh. Díríodh iontu seo ar fhoinsí úra a chur ar fáil dóibh siúd atá ag
staidéar an chúrsa agus ag teagasc an chúrsa, agus ar fhaisnéis agus léargas ábhartha maidir le
cleachtais reatha ealaíne dóibh siúd a bhfuil suim acu i staidéar a dhéanamh ar ealaín ag an tríú
leibhéal. Eagraíodh caint speisialta le haghaidh daltaí agus múinteoirí ar The Moderns i
bhfianaise an churaclaim seo. Chomh maith leis an clár dara leibhéal oifigiúil, eagraíodh 70
treoirthuras ina raibh 1,750 bainteach.
Bunaíodh tionscadal comhoibríoch idir Rannóg na mBailiúchán agus an Rannóg Oideachais
agus Pobail d’fhonn acmhainní gréasánbhunaithe a fhorbairt ina ndírítear ar shaothair i
mBailiúchan an IMMA. Rinneadh raon acmhainní, faoin teideal Visiting an Exhibition, le
haghaidh daltaí agus múinteoirí dara leibhéal ina ndírítear ar thaispeántas The Moderns, a
fhorbairt agus a chur ar fáil le híoslódáil ar láithreán Gréasáin an IMMA.
Ag an tríú leibhéal, ghlac 50 mac léinn agus a dteagascóirí ó Institiúid Ealaíne, Deartha agus
Teicneolaíochta Dhún Laoghaire páirt sa tionscadal bliantúil ceithre seachtainí, sainiúil don
láthair ag an IMMA. Cuireadh toradh na comhpháirtíochta leanúnaí seo i láthair ag
comhdhálacha in Nantes sa Fhrainc agus i Músaem Victoria agus Albert i Londain. Cuireadh
rochtain le haghaidh os cionn 140 mac léinn ón tríú bliain trí raon eile clár. Ina measc siúd bhí
rannpháirtithe ón NCAD, Wolverhampton College, Coláiste Pádraig, Droim Conrach, i dteannta
rannpháirtithe eile.
Lean an Clár Cainteanna agus Léachtaí le healaíontóirí, coimeádaithe, léachtóirí, cur ar
scáileán scannán agus seimineáir, i gcomhar le clár na dtaispeántas agus d’fhonn téamaí níos
ginearálta maidir le healaín nua-aimseartha agus comhaimseartha a léiriú. Cuireadh tús leis an
mbliain le plé painéil faoi chathaoirleacht an léirmheastóra Valerie Connor le healaíontóirí Sam
Jury, Tina O’Connell agus Ailbhe Murphy, a tionóladh i ndáil leis an taispeántas Linda Benglis.
Ina dhiaidh sin, bhí sraith fhairsing plé i rith na bliana, lena n-áirítear an léirmheastóir Irving
Sandler, an t-ealaíontóir Jorge Pardo, an t-ailtire/scríbhneoir Shumon Basar, agus an
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léirmheastóir elaíne Alex Coles i gcomhar le taispeántas Pardo, agus seimineár maidir le Altered
Images: Modes of Practice inar breathnaíodh ar shamhlacha idirnáisiúnta um rochtain
chruthaitheach ar shaothair ealaíne le haghaidh daoine atá faoi mhíchumais.
Ina theannta sin bhí Anne Tallentire, Jaki Irvine, Francis Alÿs, Mark Joyce, Jörn Schafaff, Dr
Bunita Marcus, Carlos Garaicoa agus daoine eile páirteach i gcainteanna/léachtaí gailearaí agus
comhráite poiblí. Cláraíodh cur ar scáileán scannán i ndáil le trasghearradh de na taispeántas
agus áiríodh orthu Wide Details on the traces of Francis Alÿs agus cur ar scáileán sé
ghearrscáileáin le Anne Tallentire i gCearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill. D’fhonn
an Oíche Cultúir a shonrú chuir Jackie Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Stiúideo Graifice
Bhaile Átha Cliath caint i láthair i ndáil le an taispeántas Graphic Studio. Cláraíodh cur ar
scáileán scannán i ndáil le trasghearradh de na taispeántas agus áiríodh orthu Wide Details on
the traces of Francis Alÿs agus cur ar scáileán sé ghearrscáileáin le Anne Tallentire i gCearnóg
Theach an Tionóil.
Lean an tsraith What is …? In 2010 le What is …? le Meave Connolly, Institiúid Ealaíne,
Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire, maidir le healaín agus na meáin úra; Brian Hand,
ealaíontóir, scríbhneoir agus léachtóir, ar na healaíona rannpháirtíocha agus caidreamhach;
Niamh Ann Kelly, DIT, ar ealaín suiteála, agu sClíodhna Shaffrey, scríbhneoir agus coimeádaí,
ar ealaín phoiblí. Tá leabhrán ag gabháil le gach caint agus brollach gairid ar an topaic lena náirítear téacs an léiritheora, liosta léitheoireachta, gluais téarmaí agus rannán acmhainní.
Rinneadh an chéad chaint sa tsraith maidir le healaín nua-aimseartha agus comhaimseartha, arna
cur i láthair ag Declan Long agus Francis Halsall, a athchlárú de bharr an mhóréilimh ar ócáid
The Moderns, agus in High Lanes Gallery i nDroichead Átha.
Críochnaíodh an bhliain le dianchlár ina raibh seacht n-éacht a bhain le The Moderns, lena náiríodh sleachta le Bruce Arnold, Joe Cleary, Francis Halsall, an Ollamh Luke Gibbons, Roisin
Kennedy, Robert O’Byrne, Riann Coulter, Christina Kennedy agus Enrique Juncosa.
D’fhreastail os cionn 760 rannpháirtí ar an gclár teaghlaigh Explorer gach Domhnach ó mhí
Eanáir go dtí mí na Bealtaine agus ó mhí Dheireadh Fómhair go dtí mí na Nollag, agus
d’fhreagair teaghlaigh ar a n-eispéireas sna gailearaithe ag úsáid ábhair ealaíne. Bhí taispeántais
le Phillippe Pareno, Jorge Pardo, agus Anne Tallentire, chomh maith le taispeántais ón
mBailiúcháin mar chuid den chlár. Chuimsigh na cónairí teaghlaigh an ceathrú agus an séasúr
deireanach den tionscadal bliana seo ina raibh saothair le Julian Opie, James McKenna, Fergus
Martin, Caroline McCarthy, Alice Maher agus Patrick Hall.
I Seisiúin Stiúideo10/Gailearaí le haghaidh daoine fásta díríodh ar thaispeántais aonair thar
shraith de mhaidneacha Aoine. Bhí What Happens Next is a Secret, Jorge Pardo, This, and
other things 1999 – 2010 le Anne Tallentire agus Vertical Thoughts ina bpríomhghnéithe san
earrach agus sa samhradh, agus rinneadh scrúdú sna seisiúin fómhair agus geimhridh ar PostWar American Art, Graphic Studio agus The Moderns. Tugadh gnéithe úra isteach in 2010, lena
n-áirítear scannáin ghairid sa seomra léachta agus cuairteanna ar ealaíontóirí i gclár
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cónaitheachta an IMMA. Bhí an-mhóréileamh ar na seisiúin agus bhí curtha in áirithe go
hiomlán i rith an ama.
De bharr feachtas fógraíochta, preasa agus gréasáin comhcheangailte tháinig méadú suntasach ar
an rannpháirtíocht sa chlár don óige Studio 8, a athosclaíodh i mí an Mhárta agus leanadh de go
dtí deireadh na bliana. Tugadh aghaidh sna seisiúin ar théamaí maidir le coimeádaíocht, mar
fhreagairt ar What happens next is a secret, agus dearadh líníochta agus cruthaitheach i ndáil le
Jorge Pardo. Bhí béim chomh maith ar Graphic Studio agus The Moderns. Tá na líonta
méadaithe den lucht freastail óg as na mórcheantair i mBaile Átha Cliath den chuid is mó, agus
grúpa amháin ó Artlink i gContae Dhún nan Gall. Rinne Lynn McGrane measúnú foirmiúil ar an
gclár, agus chuir sí seisiún athbhreithniú ar fhorbairt ghairmiúil ar fáil le haghaidh
Idirghabhálaithe atá ag obair ar chlár an IMMA le haghaidh daoine óga.
Rinneadh Grúpaí a éascú trí chuairteanna aon uaire agus an clár fadtéarmach Focus on….
Áiríodh leo seo St Andrew’s Resource Centre, arna urrú ag Bank of New York/Mellon i ndáil
leis an taispeántas Picturing New York; seirbhís meabhairshláinte Ospidéal San Séamas, Ionad
Seirbhísí Pobail San Caitríona, Ceatharlach agus Ionad San Marta dóibh siad a bhfuil
deacrachtaí meabhairshláinte acu. I mí Mheán Fómhair, d’éascaigh an IMMA ceardlanna
stiúideo i ndáil leis an gcéad Fhéile Ealaíon Chill Mhaighneann.
I measc líon tionscadail taighde, leanadh d’Athbhreithniú Phainéal na nEalaíontóirí maidir leis
an dóigh a n-oibríonn an IMMA le healaíontóirí mar mhodh le teagmháil a dhéanamh leis an
bpobal, ag baint leasa as comhthiomsú leathan faisnéise ina raibh cur ar scáileán tionscadail
bhaintigh leis an ealaíontóir Clodagh Emoe. Cuirfear an próiseas i gcrích in 2011. Tionscnaíodh
tionscadal úr leis an Monarcha Tochtanna in Pittsburg, faoi choimire Cumann Mheiriceá um
Mhúsaeim agus Ambasáid SAM, ag déanamh scrúdú chomh maith ar rochtain an phobail ar an
ealaín chomhaimseartha agus rannpháirtíocht an phobail leis a mhéadú. Tá obair á leanúint ar
an tionscadal taighde le Coláiste Phádraigh (Ollscoil Náisiúnta na hÉireann) agus Éigse Éireann
(Poetry Ireland), ag déanamh scrúdú ar smaointeoireacht chriticiúil páistí i ndáil leis na
hamharcealaíona agus leis an bhfocal scríofa. Idir an dá linn, tá tionscadal déanta ag an IMMA, i
gcomhar leis The Ark mar chuid de threoirthionscadal Build Your Audience Chomhairle na
nEalaíon. Rinneadh scrúdú ann ar an dóigh a bhfuil scoileanna rannpháirteach leis an IMMA
agus The Ark, ag tabhairt aghaidhe go sonrach ar an iarmhairt a d’fhéadfadh a bheith ag an
timpeallacht eacnamaíoch dheacair.
I mí an Mheithimh 2010, chuaigh an IMMA i gcomhpháirtíocht i dtionscadal taighde dhigitigh
úr DECIPHER, (an Timpeallacht Dhigiteach um Chomhéadain Chultúrtha; Oidhreacht,
Oideachas agus Taighde á gcur chun cinn), tionscadal taighde ilmhilliúin, arna thacú ag an
Aontas Eorpach d’fhonn cuidiú le daoine tuilleadh a fhoghlaim faoi bhailiúcháin ealaíne i
músaeim, gailearaithe agus insitiúidí cultúrtha eile. Tá an taighde á stiúradh ag Ionad Meán
Digiteach DIT agus tá comhpháirtithe bainteach ann ón Ríocht Aontaithe, ón Iodáil agus ó
Phoblacht na Seice mar aon le Gailearaí Náisiúnta na hÉireann agus Alanari, an chartlann
ghrianghrafadóireachta is sine sa domhan. Mairfidh an tionscadal trí bliana.
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I gcomhpháirtíochtaí, leanadh d’obair le Amnesty International maidir leis an tionscadal
scoileanna dara leibhéal Voice Your Concern. Rinneadh an Cumann um Chruthaitheacht agus na
hEalaíona in Oideachais nua-chruthaithe (Association for Creativity and the Arts in Education
(A.C.A.E)) a lainseáil ag an IMMA i mí na Bealtaine, a d’fhás as seirbhís tacaíochta
bunscoileanna na Roinne Oideachais agus Eolaíochta atá díscaoilte anois. I mí na Samhna
tionóladh comhdháil, Encountering the Arts, ag an Áras agus thug an tAire Turasóireachta,
Cultúir agus Spóirt, Mary Hannifin, TD aitheasc aige. Dhírigh sé seo ar an gclár oibre náisiúnta
um ealaíona san oideachas a chur chun cinn. Thionóil an grúpa oibre CNCI/ECO comhdháil i
Leabharlann Chester Beatty ar Social Inclusion and Cultural Diversity in Ireland's Cultural
Spaces agus chuir an IMMA páipéar i láthair. Chuir an IMMA páipéir i láthair fosta ag dhá
chomhdháil idirnáisiúnta in IVAM in Valencia, an Spáinn, agus an 16ú Comhdháil DEAC agus
an Intercultural dialogue in contemporary art le haghaidh comhghleacaithe Eorpacha sa Bheilg
d’fhonn faisnéis agus taithí a chomhroinnt i gcomhdháil inár díríodh ar Foghlaim ar feadh an
tSaoil.
Áiríodh ar fhoilseacháin Museun21, imeachtaí siompóisiam idirnáisiúnta an IMMA den ainm
céanna; leabhráin i gcomhar le léachtaí What is…?; sraith úr pacáiste ealaíne le haghaidh páistí
bunscoile, agus na conáirí ealaíne.
Bronnadh an All Ireland Inspirational Life Award tionscnaimh ar an IMMA as a chláir do
dhaoine scothaosta, inar spreagadh daoine aonair agus grúpaí gníomhacha lucht scoir le bheith
rannpháirteach leis an Áras óna bhunú i 1991.
An Clár Cónaitheachta d’Ealaíontóirí
Is é an Clár Cónaitheachta d’Ealaíontóirí (ARP), atá ina chuid den Rannóg Oideachais agus
Pobail, clár stiúideo/cónaitheachta an IMMA. Cuirtear deis ar fáil ann d’ealaíontóirí le taighde a
dhéanamh ar a gcleachtas agus é a fhorbairt, tugtar tacaíocht ann d’ealaíontóirí atá ag teacht
chun cinn agus ealaíontóirí bunaithe, ag obair i meán ar bith trí iarratas nó cuireadh agus tá sé
oscailte d’ealaíontóirí Éireannacha agus idirnáisiúnta araon. Bhí an ARP dúnta ar bhonn
sealadach ag deireadh mhí Mheán Fómhair 2009 le haghaidh athchóiriú a dhéanamh ar thrí áras
agus Foirgneamh Flanker a rinne Oifig na nOibreacha Poiblí. Athosclaíodh an clár ag tús mhí an
Mhárta 2010. Bhí an t-uasghrádú seo ar na saoráidí cónaitheachta ina chéim mhór, toisc nach
raibh mórán athruithe déanta ar a lán den chóiríocht ó bunaíodh an ARP i 1994.

Ealaíontóirí Rannpháirteacha le haghaidh 2010
Sam Jury (RA)
www.samjury.com
Will Kwan (CA/HC)
www.studiowillkwan.com
Eliza Newman–Saul (SAM) www.local-artists.org/users/
Yotaro Niwa (JP)
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Deir Fomh 09 – Ean 10
Noll 09 – Feab10
Deir Fomh 09 – Feab10
Noll 09 – Feab 10

Atsushi Kaga (JP)
Sally Osborn (RA)
Aoife Collins (ÉIRE)
Pascal Bircher (RA)
Juliette Blightman (RA)
Llobet & Pons (ES)
Oswaldo Ruiz (MX)
Santiago Borja (MX)
Brigitte Jurack (DE)
Martina Schmücker (DE)

www.atsushikaga.com
www.doggerfisher.com
www.lachatregalerie.com
www.llobet-pons.net
www.oswaldoruiz.com
www.brigittejurack.com

Ean – Meith 10
Feab – Beal 10
Már – Lún10
Aib – Meán Fómh 10
Aib – Beal 10
Aib – Meith 10
Beal – Meán Fómh 10
Meith –Lún 10
Iúil – Lún 10
Iúil – Meán Fómh 10

Cuirtear béim san ARP ar an bpróiseas oibre seachas agus an táirge deiridh agus cothaíonn sé
scrúdú a dhéanamh ar thuairimí agus bealaí úra le hoibriú. Faigheann ealaíontóirí deis le plé a
dhéanamh lena bpiaraí agus leis an bpobal cuairte trí rochtain ar a stiúideo a éascú le linn a nama ag an IMMA. Is iad sraitheanna eile rannpháirtíochta atá ar oscailt do rannpháirtithe ARP
ná an Seomra Próiseála agus Comhráite ARP.
Is é is aidhm leis an Seomra Próiseala na próisis a bhaineann le cruthú, taispeántas agus
breathnú na healaíne comhaimseartha, a bhíonn i bhfolach go minic ón bpobal a nochtadh.
Éascaíonn an seomra rochtain ar chleachtas leanúnach ealaíontóirí ar an ARP. Úsáidtear spás an
taispeántais ar bhonn rothlach agus bíonn tréimhse dhá sheachtain ag rannpháirtithe an ARP lena
dtionscadail atá i mbeal forbartha a thaispeáint óna gcleachtas stiúideo.
Rinneadh na taispeántais seo a leanas sa Seomra Próiseála nó i suíomhanna eile ag an Áras.
Sam Jury / Still and Still Moving / 06 – 17 Ean 10
Eliza Newman–Saul / The Bad Event / 26 Ean – 07 Feab 10
Will Kwan / Rhetorical questions (Two Hundred Euphemisms) / 09 – 21 Feab 10
Yotaro Niwa / Untitled / 23 Feab – 07 Már 10
Sally Osborn / Action Event Object / 23 Már – 05 Aib 10
Juliette Blightman / the day grew darker still / 18 – 30 Beal 10
Llobet & Pons / The Morse Code Sprinklers Test / 01 – 13 Meith 10
Atsushi Kaga / Nerd Bag / 15 – 27 Meith 10
Aoife Collins / There is no Release My Darling / 29 Meith – 11 Iúil 10
Pascal Bircher / 3C 75 - I'll go on I will Yes / 13 – 25 Iúil 10
Santiago Borja / In the Shadow of the Sun / 30 Lún – 26 Meán Fómh 10
Brigitte Jurack / Die Tangente berührt den Kreis in genau einem Punkt (The tangent
touches the circle at only one point) / 10 – 22 Lún 10
Oswaldo Ruiz / Last Night / 27 Iúil– 08 Lún 10
Martina Schmücker / Feedback Room / 25 Lún – 05 Meán Fómh 10
Tá comhráite sainiúil don láthair eagraithe leis na healaíontóirí ar an ARP. Tugtar cuireadh
d’ealaíontóirí na féidearthachtaí maidir le comhrá poiblí malartach a bhaineann lena gcleachtas
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agus iad ar chlár cónaitheachta ag an IMMA a phlé leis an Áras. Is é is aidhm leis an tsraith seo
idirghníomhaíocht léirsteanach agus fhócasaithe a ghiniúint le gach duine de na healaíontóirí
rannpháirteacha, a saothar, agus na topaicí a thagann as a gcleachtais.







Ghlac Sam Jury páirt i gcaint phoiblí faoi chathaoirleacht Valerie Connor i
gcomhthéacs an taipeántas Benglis.
Thionóil Eliza Newman-Saul dhá léiriúchán inste de Everything is Equally Familiar.
Tionóladh píosa léiriúcháin Juliette Blightman / the day grew darker still took sa
Seomra Léachta.
Choimisiúnaíodh Padraic Moore d’fhonn téacs a scríobh mar fhreagairt ar chleachtas
stiúideo Aoife Collins mar chuid de chomhrá leanúnach leis na healaíontóirí ina
stiúideonna.
Thug Pascal Bircher cuireadh do Timothy O'Neill, callagrafaí, staraí agus
ealaíontóir, agus Luke Drury, ollamh agus stiúrthóir ar Scoil na Fisice Cosmaí ag
Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath le caint a thabhairt ag an IMMA. I dtionscadal
ar leith, rinne sé obair scannáin a uaslódáil ar leathanach Facebook an IMMA le Lá
Bloom a shonrú chomh maith.

Tá an tsraith rannpháirtíochta seo leanúnach agus tá éileamh seasta ón bpobal le cuairt a
thabhairt ar ealaíontóirí ina stiúideonna. Bhuail a lán de rannpháirtithe na gceardlanna
Oideachais agus Pobail agus grúpaí cuairte leis na healaíontóirí ar bhonn rialta. Bhí roinnt
líonmhar cuairteanna stiúideo ó choimeádaithe agus ó ghairmithe ealaíne, agus tugadh deiseanna
don ARP leas a bhaint as an timpeallacht seo. Tionóladh Stiúideonna Oscailte mar chuid den
Oíche Chultúir agus tionóladh Stiúideo Oscailte lae i mí Mheán Fómhair fosta. Le haghaidh na
hOíche Cultúir rinne na healaíontóirí ar fad ar an ARP a saothar stiúideo a shuiteáil sna spásanna
stiúideo ar an urlár talún agus leag siad taispeántais amach le haghaidh na n-eachtraí oscailte,
thug na céadta duine cuairt ar na stiúideonna agus d’éirigh go han-mhaith leis an Oíche Chultúir.
I gcomhoibriú eile, bhí an ARP buíoch na haisteoirí Gina Moxley agus Marty Rea a fháil le
closdráma a thaifeadadh, arna scríobh agus chur in eagar ag Martina Schmücker. Fuarthas
tacaíocht don chlár cónaitheachta ó iliomad eagraíochtaí lena n-áirítear Ambasáid na Gearmáine,
Ambasáid Mheicsiceo, The Alliance Française agus SEACEX. D’oibrigh an ARP lena lán
cumadóirí a chuir a scileanna ar fáil ag costais ainmniúla agus bhí Oifig na nOibreacha Poiblí
an-chuidiúil ar fad maidir leis na tionscadail a éascú agus cuidiú a thabhair leo. Dáileadh dhá
bhileog poiblíochta, a priontáladh in 2009, trí chor poist agus cuireadh ar fáil don phobal cuairte
iad ag an doras tosaigh.

Gnóthaí Poiblí
Tharraing lainseáil chlár 2010 an IMMA i mí Eanáir an tintreamh is airde i stair 18 mbliana na
heachtra, lena n-áiríodh Eagarthóir Critice agus Léirmheastóir Ealaíne The Irish Times,
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eagarthóirí fhoilseacháin ealaíne CIRCA agus Visual Artists Ireland agus oifigigh ealaíon agus
chultúir ó Fáilte Éireann agus Turasóireacht Bhaile Átha Cliath. Ní raibh an tAire Martin Cullen
ábalta freastal air, ach tháinig an tAire Stáit a bhfuil freagracht speisialta aige as na hEalaíona,
an Dr. Martin Mansergh, TD, go cineálta ina ionad. Bhí an lainseáil ina phríomhghné in The
Irish Times, The Irish Independent agus ar Lyric FM. Lean clúdach den taispeántas a raibh antóir air Picturing New York ina gcuimsítear saothar ó bhailiúchán grianghrafadóireachta MoMA,
a osclaíodh i mí na Samhna 2009, suas go dtí deireadh an tseó i mí Feabhra ar fud raon leathan
meán.
Cuireadh tús an-mhaith ar fad leis an gclár taispeántas úr fosta. Rinne Anne Tallentire go
maith le gné-alt de leathanach iomlán in The Irish Times, athbhreithniú dhá leathanach in Irish
Arts Review agus bhí an t-athbhreithniú ar The View. Jorge Pardo Theilifís RTÉ ina ábhar
d’athbhreithiniú substaintiúil in The Sunday Times agus tugadh taispeánta Francis Alÿs chun
suntais i bhfoilseacháin éagsúla. Bhí na trí thaispeántas uile ina réamhbhreathnú in The
Guardian Guide agus, go rialta, ina rannán Pick of the Week.
Tharraing Vertical Thoughts, a d’oscail an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, Mary
Hanafin, TD, aird shuntasach meán. Bhí sé ina ábhar ar shliotán ama Nova ar Lyric FM agus
cuireadh é ar Arts Tonight Raidió RTÉ agus bhí sé ina phríomhghé in The Irish Times, inar
cuireadh síos air mar “eachtra spreagúil ba cheart a fheiceáil”. Rinneadh é a chumhdach ar The
View agus in The Sunday Times, The Irish Independent agus The Wall Street Journal fosta.
Tugadh nochtadh fairsing do thaispeántas an Bhailiúcháin Collecting the New ar fud na meán
craolúcháin agus priontála agus rinne Post-War American Art go maith le hathbhreithnithe in
ARTNews agus The Irish Times, píosa ar News on Two RTÉ agus agallaimh le Barbara Novak
agus Brian O’Doherty ar BBC Radio Ulster agus Raidió RTÉ.
Fuarthas leibhéal neamhghnách suime ó na meáin a mheaitseáil díograis cuairteoirí maidir le
The Moderns agus a eachtraí bainteacha, agus bhí gné-ailt shuntasacha i bpáipéir nuachta na
hÉireann maidir leis. An lá a osclaíodh é, rith RTÉ 1 agus 2 míreanna ar a bpríomhfheasacháin
nuachta, agus cuireadh síos in The Irish Times faoin taispeántas mar “caithréim” agus ‘nóiméad
sainithe don áras” agus tugadh raon feidhme an taispeántais chun suntais in The Sunday Times,
mar “ó fhathaigh dhomhan na healaíne go dtí ardéirimí i bhfolach”. Bhí agallaimh ann chomh
maith ó Cheann na mBailiúchán san IMMA agus foireann eile de chuid na mBailiúchán, lena náirítear gné-alt uaire ar Nova ar Lyric FM agus píosaí ar The David Harvey Show ar 4FM agus ar
a Culture Club. Bhí agallamh fada ar Today with Myles Dungan ar Raidió a hAon RTÉ le
Robert O’ Byrne, rannpháirtí san fhoilseachán, ar phríomhshliotán ama lár na maidne Saoire
Bainc Dé Luain.

I gclúdach eile na meán, bhí clúdach suntasach faoi chlár an IMMA do pháistí i bhforlíonadh
Irish Times Art in the Classroom, agus tugadh clúdach maith do rath an Árais sna Gradaim
bhliantúla Business to Arts chomh maith. Le linn na bliana thug roinnt scríbhneoirí ealaíne
idirnáisiúnta suntasacha cuairt ar an IMMA, lena n-áirítear an léirmhéastóir ealaíne a bhfuil
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an-mheas air Barry Schwabsky, ó Artforum, David Briers, ó Art Monthly, Roger Atwood, ón iris
Mheiriceánach ARTnews, agus Elizabeth Fitzherbert, a scríobhann don The Wall Street Journal.
Cuireadh feachtas fograíochta fairsing i bhfeidhm d’fhonn an taispeántas Vertical Thoughts a
chur chun cinn, lena n-áirítear fógraí raidió ar thrí staisiún RTÉ, póstaeir ar fud Bhaile Átha
Cliath agus fógraí priontála in The Irish Times agus The Irish Independent. Áirítear ar an
bhfeachtas idirnáisiúnta fógraí in iris eitilte Ryanair agus Aer Lingus in Ireland of the Welcomes
agus i bhfoilseacháin ealaíne Artforum agus Modern Painters. Rinneadh fógraíocht do The
Moderns in The Irish Times, raidió agus teilifís RTÉ, Cara, Artforum, Totally Dublin, Printed
Project, The Irish Independent, Fógraíocht Póstaer na hÉireann agus e-flux.

Bhunaigh an IMMA a leathanach Facebook féin chomh maith agus thosaigh siad ag cur a neachtraí in iúl do dhaoine ar Twitter. Tharraing an dá rud aird an phobail go gasta agus
cruthaíodh é a bheith an-úsáideach le baill den phobal a tharraingt go dtí eachtraí amhail an
Oíche Chultúir, ag a raibh an tintreamh is airde ariamh.
Óstalaíodh/eagraíodh roinnt eachtraí ardphróifíle sa rannóg le linn na bliana chomh maith, lena
n-áirítear cuairt ón Dr. Dr Ian Paisley agus a bhean chéile Banbharún Paisley, ar iarratas ó Roinn
an Taoisigh, agus lón d’fhonn saothair le James McKenna a shonrú. Rinneadh nótaí urlabhra a
ullmhú i Roinn na bGnóthaí Poiblí fosta le haghaidh Airí cuairte, mar aon le tuairiscí ar raon
topaicí le haghaidh na Roinne Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt.
Cuireadh Roinn na nGnóthaí Poiblí ar an ngearrliosta le haghaidh Dhámhachtainí um
Fheabhas i gCaidreamh Poiblí Institiúid na hÉireann um Chaidreamh Poiblí as a n-obair
phoiblíochta le haghaidh an taispeántais The Moderns.

Forbairt
Lean priontaí d’eagrán teoranta d’fhoinse ioncaim mhéadaithe a chur ar fáil le saothair úra a
bhronn Martin Gale, William Crozier, Ferran Garcia Sevilla agus Jorge Pardo. Is ionann an
meán-glanioncam in aghaidh na bliana anois ó dhíolacháin eagráin agus €47,500.
Lean an ghníomhaíocht ballraíochta agus bronntóirí go gasta le cárta ballraíochta
coimisiúnaithe ón ealaíontóir Caroline Donohue. I measc buaicphointí gníomhaíochta le
haghaidh ball in 2010 bhí bróinse réamhbhreathnaithe maidir le The Moderns, cuairt ar an bPáirc
Dealbhóireachta i gCo. Uíbh Fhailí, agus Margadh Ealaíne sa Halla Mór, mar aon le 12 amharc
phríobháideacha ag an IMMA, agus os cionn 40 cuireadh óiche oscailte ar ghailearaithe ar fud
Bhaile Átha Cliath. Le haghaidh Jorge Pardo, d’óstáil an IMMA bróinse réamhbhreithnithe le
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haghaidh 90 duine inar thug Rachael Thomas, Ceann na dTaispeántas ag an IMMA turas den
seó.
Le haghaidh oíche oscailte Pardo agus Tallentire, d’óstail an tÁras 300 i gcomhair fáiltithe sa
Halla Mór agus 80 i gcomhair dinnéir sa Séipéal, agus le haghaidh Francis Alÿs 250 i gcomhair
deochanna agus 60 i gcomhair dinnéir. Tharraing bróinse réamhbhreithnithe Ball le haghaidh
Vertical Thoughts 70 duine i gcomhair cainte le Sean Kissane. Le meán 12 ghníomhaíocht
mhíosúla eagraithe do Bhaill, is é seo an féilire príobháideach is gnóthaí ariamh maidir leis na
hamharcealaíona atá á thairiscint.
Taispeánadh méadú suntasach in urraíocht agus maoiniú na dtaispeántas bliain ar bhliain.
Leanadh de mórurraíochtaí ó Bank of America (Lynda Benglis), Bank of New York Mellon
(Picturing New York) isteach sa chéad chúpla mí de 2010. Tugadh bronntanas ó bhronntóir gan
ainm de €25,000 i gcomhair an taispeántas Jorge Pardo a ghléasadh, agus fuarthas €9,500
comhthiomsaithe le haghaidh sheó Francis Alÿs ón Rialtas Pléimeannach, Rialtas Mheicsiceo
agus dhá ghailearaí. Thug Insitiúid Ramon Llull €10,000 i gcomhair Ferran Garcia Sevilla; chuir
gailearaí Carlos Garacoia €6,000 lena sheó aonréadach féin. Thug Ciste Thuaidh/Theas DAST
€10,000 le haghaidh Sacred, seó Bailiúcháin ar an dá thaobh den teorainn, agus chuir Ciste
Mheiriceá/Éireann €5,000 i maoiniú i gcomhair an taispeántais Post-War American Art
exhibition.
Tharraing dhá thaispeántas eile maoiniú suntasach:


Vertical Thoughts ó Ambasáid na hEilvéise agus Institiúid Cervantes, mar aon le
bronntanas €25,000 ó H & K International agus sparánacht turasóireachta speisialta
shuntasach ó DAST de €60,000.



Fuair The Moderns €48,000 ó BNP Paribas in urraíocht airgid, agus caiteachas eile de
€50,000 le haghaidh eachtraí ag an IMMA; €35,000 ón RTCS i gcomhair catalóige agus
€105,000 i gcomhair músaeim ar líne den scoth. Áiríodh ar chomhpháirtíocht mheán leis
The Irish Times fógraí priontála, fógraí meirge ar líne agus 140,000 mír irise arbh ionann
é agus €45,000 go hiomlán. An dara comhpháirtíocht mheán le RTÉ le haghaidh
feachtais teilifíse dar luach €20,000, agus feachtas raidió 50% dar luach €10,000. Ba
urraíocht chomhchineáil ó ICAD Cawley Nea, agus Piranha Bar a bhí sa léiriú le
haghaidh an fhógra teilifíse agus chosnódh sé thart ar €80,000 lena dhéanamh i
dtimpeallacht tráchtala. Thug Graeme Beere and Denis Desmond’s Yo Sushi! páirturraíocht le haghaidh na hoíche oscailte.

Tiomsaíodh €5,000 i mbosca bailiúcháin an IMMA.
Ó athraíodh an bhainistíocht sa siopa leabhar, rinneadh an t-airgead a chothromú go suntasach
agus de bharr stoc úr tá na torthaí tráchtála níos fearr ná a rabhthas ag súil leis agus tá an
todhchaí níos fearr don asraon miondíola. Tá stoic chatalóga an IMMA ar ais ag leibhéal níos
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inláimhsithe anois, agus ba cheart go gcuideodh an bhreis de DAP Books Worldwide mar
dháileoir úr maidir le láithreacht fhoilseacháin an IMMA amach anseo sna siopaí leabhair
ealaíne níos fearr. Tháinig méadú suntasach ar na díolacháin leabhar ar líne sa Rannóg Forbartha
agus rinne siad leabhrán 24 leathanach a phriontáil ar gach foilseacháin d’fhonn teidil chúl-liosta
a bhrú ar aghaidh. Roghnaigh Pineapple Media (domhanda) Boulevard Magenta a dháileadh, ag
tógáil ár iar-stoic ar fad.

Tá Fondóireacht SAM (501 (c) (3)) ar a dtugar American Friends of the Arts in Ireland (ar
chuir Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, an Ceoláras Náisiúnta, Leabharlann Chester Beatty, Féile
Amharclanna Bhaile Átha Cliath agus Business to Arts tús leis) cláraithe anois leis an Ioncam
Intíre agus tá sé ag tosú anois ag úsáid bronntanas.
In urraíocht chomhchineáil, mar aon leis an tacaíocht thuasluaite i gcomhair The Moderns,
chuir The Irish Times €25,000 ar fáil i spás fógraícohta le haghaidh Jorge Pardo agus Vertical
Thoughts; thug lipéad Torres Findlater Wine urraíocht le haghaidh Ferran Garcia Sevilla. Thug
Barry & Fitzwilliam’s Corona Beer urraíocht le haghaidh Francis Alÿs; thug Google urraíocht i
gcomhair fógraíochta ar líne le haghaidh na nEagrán Teoranta, agus thug Óstán Clarence
urraíocht i gcomhair an dinnéar do Post-War American Art. Ar an Oíche Chultúir, chomhurraigh
Miele & Becks Beer an bia agus na deochanna ag ‘Cóisir Sráide’ lasmuigh ag taobh cónaithe na
n-ealaíontóirí. D’fhreastail thart ar 850 duine, agus thug 520 cuairteoir cuairt ar na Gailearaithe
Úra. Chuir Irish-times.com, Ireland.com agus myhome.ie €12,000 d’fhógraí ar líne ar fáil le
haghaidh an taispeántais Jorge Pardo, agus thug Rhatigan Developments forbairt Sheomra an
Díontí sa Cheantar Theas don ealaíontóir Carlos Garacoia agus a theaghlach le fanacht ann fad is
a bhí siad in Éirinn.
Chomh maith leis an tacaíocht airgeadais agus tacaíocht eile atá léirithe thuas tugadh roinnt
bronntanas suntasach i gcomhair Bhailiúcháin an IMMA, arna léiriú faoi Bhailiúcháin thuas,
Bronnadh Dámhachtain Speisialta na Moltóirí (Special Judge’s Awards ) ar an IMMA ag
Dámhachtainí Business to Arts Allianz 2010 as “ a n-obair úrnua le hurraithe amhail Bank of
America, BNY Mellon, BMW Ireland agus Ebow design”.

Acmhainní Daonna
Sa réimse um theicneolaíocht na faisnéise (TF), atá ina chuid de Rannóg na nAcmhainní
Daonna, rinneadh balla dóiteáin an líonra a athsholáthar agus tugadh isteach saoráid VPN
teoranta in 2010. Chuir na sé Netbook ‘saora’, cliant VPN le gach ceann acu, bealach níos
solúbtha agus níos cairdiúla ar fáil don fhoireann le hoibriú agus le hidirghníomhú le
comhghleacaithe agus iad ag obair lasmuigh den Áras.
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Lean an rannóg TF de réimsí oideachais agus oiliúna i réimsí a bhaineann le teicneolaíocht a
chur chur cinn trí oiliúint a éascú le haghaidh na foirne in Autocad agus Photoshop araon.
Rinneadh obair shuntasach ann chomh maith maidir le hullmhú le haghaidh an lear mór
tionscadal a bhí beartaithe do 2011, lena n-áiríodh uasghrádú ar an ailtireacht freastalaí agus
próiseas tairisceana le haghaidh seirbhísí tacaíochta TF. D’éascaigh an dara ball páirtaimseartha
a cuireadh leis an bhfoireann sa rannóg TF i ndeireadh 2010 méadú sna leibhéil tacaíochta atá ar
fáil don fhoireann.
Bhí dúshláin faoi leith laistigh de réimse na nAcmhainní Daonna in 2010 de bharr an Achta um
Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail, agus Chomhaontú na Seirbhíse
Poiblí 2010-2014, sa chás go ndearnadh pá agus coinníollacha a laghdú go suntasach. Mar sin
féin, de bharr thraidisiún fadbhunaithe solúbachta agus dea-thola na foirne, tá an tÁras sásta a
shonrú gur lean sé de chlár iomlán agus gnóthach a chur ar fáil, agus dá thiomantais
éagsúla mar institiúid phoiblí a chomhlíonadh. Lean an IMMA dá oibleagáidí reachtúla faoin
Acht um Míchumais a chomhlíonadh, a chur chun cinn agus a thacú, ag cur raon gníomhartha a
thig ó iniúchadh inrochtaineachta i bhfeidhm.
De bharr srianta buiséadacha, bhí gá réimsí áirithe oiliúna agus forbairta a shaincheapadh, le
hoibriú trasearnála méadaithe, laistigh agus lasmuigh den eagraíocht araon.

Oibríochtaí
D’ainneoin chúngú an mhaoinithe a bhí ar fáil go ginearálta, i rith thréimhse na tuarascála lean
Oifig na nOibreacha Poiblí de chothabháil fhairsing agus cláir oibreacha caipitil.
Tá ceisteanna sláinte agus sábháilteachta fós ina dtosaíocht maidir le feidhmiú an Árais agus
cuireadh roinnt tionscadal ar aghaidh maidir leis seo. In 2010 cuireadh feabhas ar an rochtain do
choisí agus d’fheithiclí ar an nGeata Thoir. Cuireadh oibreacha feabhsaithe ar bhalla teorann
agus ar thailte an Ospidéil Ríoga i gcrích chomh maith, agus rinneadh roinnt suirbhéanna ar na
foirgnimh lasmuigh d’ionad RHK chun críche sláinte agus sábháilteachta.
I lár 2010, cuireadh stóráil as an láthair i gcrích don IMMA, ag cur stóráil bhreise a raibh anghá léi ar fáil le haghaidh saothair ealaíne i suíomh slán agus barrmhaith. Rinneadh tuilleadh
oibreacha ullmhúcháin ar an tionscadal um Uasghrádú Dóiteáin agus Slándála, agus tá sé seo le
tosú i ndeireadh 2011. Leanfaidh Oifig na nOibreacha Poiblí d’idirchaidreamh a dhéanamh leis
an Áras maidir le clár oibreacha oiriúnach a fhorbairt le haghaidh 2011.
I gcomhthéacs eachtraí tráchtála, ba bhliain eile dhúshlánach a bhí sa bhliain 2010 agus de
bharr na staide eacnamaíche a bhí ann tharla laghdú 27% sa láimhdeachas. Ba fhachtóir eile a
chuir leis ná lainseáil an Ionaid Chomhdhála úir toisc gur tharraing a úrnuacht cliaint ar shiúil ó
IMMA/RHK. Bhí roinnt cealluithe ann chomh maith de bharr na ndeacrachtaí taistil le
luaithreamhán bolcánach agus chuir na diandálaí aimsire isteach ar ghnó na Nollag. Leanadh
d’fheachtais mhargaíochta bhríomhara ina raibh éagsúlacht tairiscintí an-solúbtha mar phríomhmheicníocht d’fhonn cliaint úra a tharraing agus pátrúin a bhí ann cheana a chothú.
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Slándáil
Cuireann an Rannóg Slándála dhá sheirbís ar fáil ag an IMMA, an chéad cheann ná an oibríocht
Slándála, Dóiteáin agus Sábháilteachta d’Ospidéal Ríoga Chill Mhaighneann agus na tailte. Is
é an dara ceann Idirghabhálaithe Faisnéise a chur ar fáil leis na turais laethúla a thabhairt don
phobal, cláir oideachais agus turais a chur ar fáil do scoileanna, coláistí agus bunaíochtaí
ardoideachais.
Cuimsíonn an rannóg seo 17 nIdirghabháil Faisnéise Poiblí, ar bhuanphoist lánaimseartha nó
pháirtaimseartha. Mhéadaíonn painéal 30 Idirghabháil Ócáideach a sholáthraíonn seirbhís
feitheoireachta don IMMA le linn thréimhsí gnóthacha taispeántas. Tá Idirghabhálacha Faisnéise
Poiblí freagrach as an oibríocht slándála inmheánaí laethúla atá tacaithe ag cuideachta slándála
ar conradh a sholáthraíonn foireann slándála breise.
Le cois feitheoireachta agus turas, tá na hIdirghabhálacha Faisnéise bainteach go gníomhach le
gach gné de na cláir oideachais agus taistilíonn siad go minic leis an gClár Náisiúnta ag tabhairt
eispéireas an IMMA go dtí ionaid lasmuigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Tá siad
freagrach fosta as an gClár Bunscoile, Focus On…, Clár na Scothdaoine, Turais Bealtaine,
Studio 8, Studio 10, Turais Saor in Aisce agus as an gClár Teaghlaigh Explorer a sheachadadh.
Bhíonn an rannóg rannpháirteach ar bhonn seasta leis an mórán cuairteoirí a thagann go dtí an
tÁras agus an láithreán, nach bhfuil bainteach le clár faoi leith ar bith.
Lean an Rannóg de mheasúnaithe ar an riosca ionaid agus iompair ealaíne a dhéanamh i
gcás shaothair ealaíona uile an IMMA a thugtar ar iascacht le hinstitiúidí eile ón
mbuanbhailiúchán. Déantar athbhreithniú seasta ar an oibríocht slándála i gcomhair leis an
nGarda Síochána agus Coiste Idirnáisiúnta na Músaem agus cuirtear moltaí i bhfeidhm a luaithe
is féidir.
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Aguisín I
Sealbhuithe do Bhailiúchán Áras Nua-Ealaíne na hÉireann 2010
Ceannachán
Nina Canell
Expand, Expand Through Bush & Land, 2007 – 2008
Suiteáil meán measctha
Ceannachán, 2010
Patrick Michael Fitzgerald
Swarms the Moth
Ola & Colláis ar Línéadach
Gan fhráma: 160 x 180 cm
Ceannachán, 2010
John Gerrard
Dust Storm (Manter, Kansas)
Teilgean 3D Réad-ama
Athraitheach
Ceannachán, 2010
Katie Holten
137.5 °/it started on the C-train
Suiteáil Bhalla: olann, greamanna, thart ar 150 píosa singil,
páirtchróiseáilte le chéile
Athraitheach
Ceannachán, 2010
John Kindness
Big School Dog 1988
Plástar, clár dubh, cailc
Gan fhráma: 84.5 x 18.8 x 45 cm
Ceannaithe ag Áras Nua-ealaíne na hÉireann le cistí a chuir Cormac K.H.
O’Malley ar fáil, 2010
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Nevan Lahart
Ch.17: Pay Per View (the scraping's of the palate)
MDF
Gan fhráma: 40 x 58 cm
Ceannachán, 2010

Ch.26: Sub-Commandant Marcos, The Friendly Terrorist (after R. Hamilton)

Goya's Gaia #16

Goya's Gaia #4

Niamh McCann
Tree
veinír, órdhuille, cré-umha teilgthe cumhdaithe,
neon
Athraitheach
Ceannachán, 2010
Perry Ogden
Connemara portraits from the series ‘There’s Plenty Cloud on the
Mountains Abroad’
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Untitled from the series “Burntollet"

Niamh O'Malley
The Memorial Gardens
DVD, lúb 7 nóim 22 soic, Ola ar alúmanam prímeáilte le
heitseáil 140 x 250 x 5.5 cm
Fad: lúb 7 nóim.22 soic.
Gan fhráma: 140 x 250 x 5.5 cm
Ceannachán, 2010
Alan Phelan
Information deficit blended-in as a tree
EVA, adhmad balsa, cipíní manglaim, vearnais, snasán gráta, grianghraf
de phrionta c frámaithe (papier-mâché déanta de leathanaigh ón Daily
Telegraph)
Gan fhráma: 350 x 200 x 300 cm
Ceannachán, 2010

(ACTIONS) sculpture

Bronntanais

Robert Ballagh
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Charles Brady

Charles Brady
Haycock by a Bank

James Coleman
Energisable Cubes

Michael Craig-Martin

Iran do Espírito Santo

Clodagh Emoe

Barry Flanagan
Enrique Juncosa
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Gerda Frömel

Gerda Frömel

Mainie Jellett

Mainie Jellett

Mainie Jellett

Sam Jury
All Things Being Equal

Les Levine
Using the Camera as a Club
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Les Levine
The Troubles: an Artist's Document of Ulster

June Levine,
2010

80 colour photographs)

Menhir (Bloody Sunday)

Aisling, Scariff

F.E. McWilliam
Women of Belfast Series
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Hughie O'Donoghue

Hughie O'Donoghue

Hughie O'Donoghue

Hughie O'Donoghue

Hughie O'Donoghue

Hughie O'Donoghue

Hughie O'Donoghue
Entering Jerusalem I
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The Feel of Air / Starting to Burn

A Need for Gardens

An Anatomy of Melancholy I

Crossing the Rapido

Crossing the Rapido VI: Painting Caserta Red

Crossing the Rapido IV

Porces and Chariboea (Laocoon 2)
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Laocoon

A Line of Retreat

Three Studies for A Crucifixion II

Considered Cruelties III

Red Earth IV

Sleeper VIII
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Ancient Music

Sleeper III

Three Studies for A Crucifixion

Three Studies for A Crucifixion

Three Studies for A Crucifixion II

Three Studies for A Crucifixion II

An Anatomy of Melancholy IV
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Considered Cruelties II

Entering Jerusalem II

An Anatomy of Melancholy III

An Anatomy of Melancholy II

Crucifixion

Crucifixion Study II

Crucifixion Study I
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A Crown of Thorns

A Crown of Thorns II

Entering Jerusalem

Entering Jerusalem III

Three Studies for A Crucifixion

Boy
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Alexandra Wejchert

Eagrán Teoranta an IMMA
Anne Tallentire
2010
Prionta léasair ar pháipéar bán 100gsm neamhbhrat (cló-aghaidh Calvert
Bold) agus téip mhiotalach alúmanaimGan fhráma: 29 x 26 cm
Eagráin an IMMA, arna thabhairt ag an ealaíontóir, 2010
Jorge Pardo
Series of 9 Hanging Lamps

Tournament
ar Zerkall 300 gsm
Gan fhráma: 23.5 x 34 cm
Eagráin an IMMA, Arna thabhairt ag an ealaíontóir, 2010

2010
Colláis le heitseáil ar 270grm de pháipéar bán BFK Rives
Gan fhráma: 56 x 36 cm
Eagráin an IMMA, Arna thabhairt ag an ealaíontóir, 2010

2010
Carbaram ar Zerkall 350gsm
Gan fhráma: 48 x 52.5 cm
Eagráin an IMMA, Arna thabhairt ag an ealaíontóir, 2010
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Ráitis Airgeadais amhail 31 Nollaig 2010

CLÁR NA nÁBHAR

Tuarascáil na Stiúrthóirí
An Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach Airgeadais
Polasaithe Cuntasaíochta
An Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
An Clár Comhardaithe
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais

40

STIÚTHÓIRÍ AGUS COMHAIRLEOIRÍ GAIRMIÚLA

Stiúrthóirí:
**E. McGonigal (Cathaoirleach)
R. Ashe
C. Bowman
E. Delaney

B.McMahon
A. O’Donoghue
E. O’Kelly
* J. O’Neill

C. Flynn
 Ceapadh an ball seo a leanas:
J. O’Neill - Feabhra 2010
D’éag téarma oifig an bhaill seo a leanas:
F. Buckley
- Meith 2010
V. Connor
- Meith 2010
B. Flynn
- Meith 2010
E. Mc Gonigal - Meith 2010
A. O’Driscoll - Meith 2010
B. Ranalow
- Meith 2010
P. Tsouros
- Meith 2010
Rinneadh an ball seo a leanas a athcheapadh:
** E. McGonigal - Iúil 2010
Uimhir Charthanachta
Rúnaí:

CHY 6666

Frank Brennan

Baincéirí:

Banc na hÉireann, Sráid Shéamais, Baile Átha Cliath 8

Iniúchóirí:
Baile Átha Cliath 2

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, Caisleán Bhaile Átha Cliath,
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Oifig Chláraithe:

An tOspidéal Ríoga, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8

Aturnaetha:
2

Ivor Fitzpatrick & Company, 44-45 Faiche Stiobna, Baile Átha Cliath

TUARASCÁIL NA STIÚRTHÓIRÍ
Cuireann na stiúrthóirí a dtuarascáil bhliantúil i láthair in éineacht leis na ráitis airgeadais
iniúchta don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2010.
PRÍOMHGHNÍOMHAÍOCHT
Is é príomhghnó na Cuideachta Áras Nua-Ealaíne na hÉireann ag Ospidéal Ríoga Chill
Mhaighneann a bhainistiú agus a fhorbairt agus Ospidéal Ríoga Chill Mhaighneann agus a
thailte a chur chunn cinn mar mhórionad cultúir agus ealaíonta atá inrochtana don phobal.

TORTHAÍ
Tá sonraí maidir leis na torthaí don bhliain agus staid na ngnóthaí ag deireadh na bliana
leagtha amach in ‘Ioncam agus Caiteachas’ agus ‘an Clár Comhardaithe’.

ATHBREITHNIÚ AR AN nGNÓ AGUS FORBAIRTÍ AMACH ANSEO
Ag cur san áireamh an laghdú sa Deontas Oireachtais bhí an leibhéal gníomhaíochta agus an
staid airgeadais ag deireadh na bliana sásúil, mar sin féin tá na stiúrthóirí ag súil go bhféadfaí
an leibhéal gníomhaíochta amach anseo a laghdú de réir an Deontais Oireachtais a
leithdáiltear ar an Áras.

PRÍOMH-RIOSCAÍ AGUS NEAMHCHINNTEACHTAÍ
Tá freagracht ag an stiúrthóirí as na rioscaí a bhaineann le gníomhaíochtaí oibriúcháin na
Cuideachta agus tá siad ar an eolas fúthu. Tá siad muiníneach go dtugann córais imleora
rialaithe inmheánaigh dearbhú réasúnta i gcoinne rioscaí dá leithéidí agus tá sé d’aidhm acu
cloí leis na dlíthe agus na polasaithe, úsáid éifeachtach agus éifeachtúil acmhainní na
Cuideachta a chinntiú, sócmhainní na Cuideachta a chosaint, agus iomláine na faisnéise
airgeadais a tháirgtear a choimeád.
Tá faisnéis airgeadais faoi réir athbhreithniú m ionsonraithe agus rialta ag leibhéal stiúrthóra
maidir le monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar oibríochtaí agus stádas airgeadais na
Cuideachta. Déanann na stiúrthóirí monatóireacht agus pleanáil leanúnach maidir le
hinmharthanacht airgeadais na heagraíochta i dtimpeallacht mhaoinithe atá ag athrú i gcónaí.
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Chomh maith le feidhmiú na nósanna imeachta inmheánacha tá an Chuideachta faoi réir
iniúchadh seachtrach réachtúil. Tá nósanna imeachta agus cleachtais forbartha ag an
gCuideachta ar fud na heagraíochta d’fhonn comhlíonadh rialacha agus rialacháin tuairiscithe
a chinntiú. Leanfaidh an Chuideachta d’fheabhas a chur ar na córais seo lena caighdeáin is
airde trédhreacachta agus cuntasaíochta a choimeád.
STIÚRTHÓIRÍ
Tá ballraíocht an bhoird leagtha amach ar leathanach 1.
IMEACHTAÍ I nDIAIDH AN CHLÁIR CHOMHARDAITHE
Níl imeachtaí ar bith ann a dhéanamh difear don Chuideachta nó dá ráitis airgeadais ó
dheireadh na bliana.
DEONACHÁIN PHOLAITIÚLA
Ní dhearna an Chuideachta deonacháin pholatiúla ar bith le linn na bliana arna sainiú san
Acht Toghcháin 1997.
RÁITEAS UM SHÁBHÁILTEACHTA
Tá Ráiteas um Shábháilteachta ullmhaithe ag an gCuideachta de réir an Achta um
Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005, agus cuirtear i bhfeidhm é ina háiteanna
oibre go léir.
INIÚCHTÓIRÍ
Tá an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste freagrach as iniúchadh na Cuideachta de réir Alt 5
den Acht um Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993.
LEABHAIR CHUÍ CHUNTAIS
D’fhonn a chinntiú go gcoinnítear leabhair chuí chuntais de réir Alt 202 d’Acht na
gCuideachtaí, 1990, tá pearsanra cuícháilithe fostaithe agus cuirtear acmhainní cuí ar fáil le
haghaidh fheidhm airgeadais na Cuideachta. Tá na leabhair chuntais suite in oifig chláraithe
na Cuideachta ag Ospidéal Ríoga Chill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8.

FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA
Tá an Chuideachta, a ionchorpraíodh an 18 Aibreán 1985 faoi Acht na gCuideachtaí 1963,
faoi theorainn ráthaíochta agus níl scairchaipiteal inti.
Tá gach ball faoi dhliteanas fhiacha agus dhliteanais na Cuideachta i gcás go dtarlódh
foirceannadh go dtí méid a bheadh ag tástáil ach ná mó ná €1.27.
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AN RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ INMHEÁNACH AIRGEADAIS
Freagracht as an gcóras um Rialú Inmheánach Airgeadais
Thar ceann Bhord Stiúrthóirí Áras Nua-Ealaíne n a hÉireann, admhaím ár bhfreagracht as a
chinntiú go ndéantar córas éifeachtúil um rialú inmheánach airgeadais a choinneáil agus a
fheidhmiú.
Ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnta agus ní absalóideach a thabhairt go bhfuil na
sócmhainní á gcosaint, go bhfuil idirbhearta údaraithe agus taifeadta mar is cuí, agus go
ndéantar earráidí nó mírialachtaí ábhartha a chosc nó go ndéanfaí iad a bhrath i dtréimhse
thráthúil.

Príomhnósanna Imeachta Rialaithe
Tá bearta déanta ag an mBord le timpeallacht rialaithe chuí a chinntiú trí



Freagrachtaí a shainiú go soiléir;
Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú maidir le cliseadh rialaithe suntasach a thuairisciú
agus beart ceartaitheach cuí a chinntiú.

Tá an córas um rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar chreat maidir le faisnéis
bhainistíochta rialta, nósanna imeachta riaracháin lena n-áirítear leithscaradh dualgas, agus
córas tarmligin agus cuntasaíochta. Go sonrach, cinntíonn sé:


go ndéantar sócmhainní na cuideachta a chosaint.
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Clár Comhaardaithe.
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ostail Fiachóóirí Trádála aosaithe a ullmhú
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agus a athbhreiithniú gach mí.
go nndéantar
n
cuuntais Chreeidiúnaithe a réiteach lee ráitis solátthraithe dheeireadh na míosa.
m
go bhfuil
b
oiliúiint leormhaiith ag gach ball foirne d’fhonn
d
na córais bhoggearraí atá i
bhfeeidhm a feid
dhmiú. Déaantar nuashoonruithe aguus oiliúint chuí a chur i bhfeidhm go
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cunntais rialaithhe a athbhreeithniú ar bhhonn rialta.
Bunnaíodh Coiste Iniúchóirreachta i míí Iúil 2010 agus
a
bhuail said le chéiile den chéaad uair
in A
Aibreán 2011.
Cuirreadh Clár Rioscaí
R
i gccrích in 2010. Déanfar athbhreithn
niú ar an gcllár seo gachh bliain
agus tabharfar suas chun dáta
d é más cuí.
c
ht i mí na Nollag
N
Rinnneadh athbhhreithniú aggus nuashonnrú ar an Rááiteas um Shhábháilteach
2010.
úchóireachtta in
Rinnne Cooney Carey, Cunntasóirí Cairrte, Tuarascáil mhionsoonraithe Iniú
2011, agus tá na
n moltaí intti á gcur i bhhfeidhm.

Athbhrreithniú Bliiantúil um Rialuithe
Admhaím go ndearrna an Bordd athbhreithhniú ar éifeaachtúlacht ann chórais um
m rialú inm
mheánach
airgeadais maidir le 2010.
.

Cathaooirleach
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RÁITEAS MAIDIR LE POLASAITHE CUNTASAÍOCHTA
AN BUNÚS LE CUNTASAÍOCHT
Ullmhaítear na ráitis airgeadais faoin modh fabhraithe cuntasaíochta ach amháin mar atá
léirithe thíos, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a bhfuil glacadh leis faoi
choinbhinsiún an chostais stairiúil. Glactar le Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais a mholann
na comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta de réir mar a éiríonn siad feidhmiúil. Is é an Euro an
t-aonad airgeadra.

IONCAM Ó GHNÍOMHAÍOCHTAÍ TRÁCHTALA
Tá an t-ioncam ó Ghníomhaíochtaí Tráchtala na Cuideachta tuairiscithe gan Cáin
Bhreisluacha san áireamh.
SÓCMHAINNÍ IN ÚSÁID
Taispeántar sócmhainní seasta ag costas lúide dímheas carntha. Gearrtar dímheas de réir
mhéid chothroim ag an ráta bliantúil atá leagtha amach thíos, d’fhonn na sócmhainní, atá
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coigeartaithe i gcomhair luach iarmharach measta, a dhíscríobh thar a saolré úsáideach
measta.
Troscán, Feistis & Trealamh

25%

Ní dhéantar Saothair Ealaíne a dhímheas. Is leis an Stát foirgneamh an Ospidéil Ríoga agus
déanann sé é a chothabháil agus ní maoin de chuid na Cuideachta é.

SAOTHAIR EALAÍNE BHRONNTA
Déantar Saothair Ealaíne a bhronntar ar an gCuideachta faoi alt 1003 den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997 ag an luach margaidh arna chinneadh ag na Coimisinéirí Ioncaim chun críche
an Achta sin.
STOIC
Sonraítear stoic ag an gcostas nó an glanluach inréadaithe, cibé is ísle. Sainítear an glanluach
inréadaithe mar an bpraghas díola measta lúide na costais uile a thabhófar i margaíocht, díol
agus dáileadh.

DEONTAIS AGUS URRAÍOCHTAÍ
Cuirtear deontais Oireachtais, Ioncaim agus urraíocht chun sochair an Chuntais Ioncaim agus
Chaiteachais an bhliain ina dtabhaítear an caiteachas is infheidhme. Sa chás go ndéantar
caiteachas a iarchur go dtí tréimhse amach anseo déanfar ioncam ar bith a bhaineann leis an
gcaiteachas sin a iarchur chomh maith. Déiléiltear le deontais a leithdháiltear d’fhonn
saothair ealaíne a shealbhú mar chaipiteal bronnta agus aistrítear iad go dtí an Cuntas Caipitil
(Saothair Ealaíne). Déantar deontais a leithdháiltear le haghaidh sócmhainní seasta
inláimhsithe a cheannach a amúchadh thar shaolré na sócmhainne seasta ábhartha a
ceannaíodh.

FIGIÚIRÍ COMPARÁIDEACHA
Rinneadh na figiúirí comparáideacha a athghrúpáil agus a athrangú más cuí ionas go mbeidh
siad comhsheasmhach le figiúirí na bliana reatha.
LAGÚ SÓCMHAINNÍ SEASTA
Nuair a bhíonn imeachtaí nó cúinsí i láthair a léiríonn go bhféadfadh sé nach mbeadh suim
ghlanluacha sócmhainne inláimhsithe nó doláimhsithe inghnóthaithe, measann an
Chuideachta an glanluach inréadaithe (sa chás go bhfuil an tsócmhainn trádáilte ar mhargadh
gníomhach) nó luach reatha sreabhadh airgid amach anseo lena bhfuiltear ag súil mar thoradh
ar úsáid na sócmhainne agus a diúscairt ar deireadh. Sa chás go bhfuil glanluach inréadaithe
nó luach reatha sreabhadh airgid amach anseo níos lú ná suim ghlanluacha na sócmhainne,
aithneoidh an Chuideachta caillteanas lagaithe.
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AIRGEADRAÍ EACHTRACHA
Déantar sócmhainní agus dliteanais ainmnithe in airgeadraí eachtracha aistriú go Eurp ag na
rátaí malairte a bhíonn i réim ag dáta na cuntasaíochta. Taifeadtar idirbhearta in airgeadraí
eachtracha ag an ráta malairte is infheidhme ar dháta na n-idirbheart. Cuirtear na difríochtaí
uile ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais.

CUNTAS CAIPITIL (Saothair Ealaíne)
Léiríonn an Cuntas Caipitil (Saothair Ealaíne) an t-ioncam a leithdháiltear le haghaidh na
saothar ealaíne a cheannach agus luach na saothar a bhronntar ar an gCuideachta faoin
reachtaíocht cánacha.

SCAIRCHAIPITIL
Tá an Chuideachta faoi theorainn ráthaíochta agus ní scairchaipiteal ar bith aici.

CÁNACHAS
Tá an Chuideachta díolmhaihte ó Cháin Chorpáide faoi alt 76 den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997.

COSTAIS PHINSEAN
Feidhmíonn an tÁras scéim um pinsean sochair shainithe a mhaoinítear gach bliain ar bhonn
íoc mar a úsáidtear ón airgead atá ar fáil ina leith, lena n-áirítear airgead a sholáthraíonn an
Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt.
Léiríonn costais phinsean sochair phinsean a thuilleann na fostaithe sa tréimhse agus
taispeántar iad glan ó ranníocaíochtaí pinsin foirne a láimhseáiltear mar a bheith
inghnóthaithe don Roinn de réir socruithe maoinithe. Aithnítear suim a chomhfhreagraíonn
leis an muirear pinsean mar ioncam go dtí an méid is go bhfuil sé inghnóthaithe, agus
fritháirithe ag deontais a fhaightear sa bhliain le híocaíochtaí pinsean a chomhlíonadh.
Léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a thagann as dliteanais scéime sa Ráiteas
maidir le Gnóthachain agus Caillteanais Aitheanta Iomlána agus aithnítear sócmhainn
chomhfhreagrach a ghnóthófar i dtréimhsí amach anseo ón Roinn Turasóireachta, Cultúir &
Spóirt.
Léiríonn dliteanais phinsin luach reatha na n-íocaíochtaí amach anseo atá tuillte ag an
bhfoireann go dtí seo. Léiríonn maoiniú pinsin iarchurtha an tsócmhainn chomhfhreagrach a
ghnóthófar amach anseo ón Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt.
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AN CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31
NOLLAIG 2010
NÓTA

2010
€
6,816,791

2009
€
7,045,134

365,174
188,773
0
36,422
5,559
267,709
927,724
1,791,361

427,011
267,436
25,000
24,559
9,972
293,123
975,797
2,022,898

8,608,152

9,068,032

222,195
2,995,522
3,406,046
263,954
909,822
822,505

236,591
3,514,205
3,468,047
258,300
756,013
871,326

8,620,044

9,104,482

(11,892)

(36,450)

(Easnamh) carntha ag 1 Eanáir

(37,611)

(1,161)

(Easnamh) carntha ag 31 Nollaig

(49,503)

(37,611)

Deontas Oireachtais

2.

Gníomhaíochtaí tráchtála
Urraíocht
Deontais eile
Ús infhaighte
Ioncam eile
Fáltais chláir
Glanmhaoiniú iarchurtha le haghaidh pinsean

3.
4.
4.
5.
6.
18c.

IONCAM IOMLÁN
CAITEACHAS
Gníomhaíochtaí tráchtála
Clár ealaíon
Riarachán/coimeádaíocht/slándáil
Margaíocht
Cothabháil
Costais phinsean

3.
6.
7.
8.
18a.

CAITEACHAS IOMLÁN
(Easnamh) Oibriúcháin le haghaidh na bliana

1.
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CLÁR COMHARDAITHE AMHAIL 31 NOLLAIG 2010

SÓCMHAINNÍ SEASTA
Saothair Ealaíne
Saothair Ealaíne Bhronnta
Sócmhainní Seasta

NÓTA

2010
€

2010
€

2009
€

2009
€

10.
11.
12.

7,244,461
10,423,363
216,248

17,884,072

7,197,786
10,423,363
__287,876

17,909,025

13.
14.

33,993
365,818
987,699
1,387,510

30,537
521,223
__623,719
1,175,479

15.
15.

(1,500,629)
(41,640)
(1,542,269)

(1,261,105)
__(15,284)
(1,276,389)

SÓCMHAINNÍ SEASTA

Stoic
Fiachóirí
Airgead sa Bhanc agus ar Láimh
CREDIÚNAITHE: méideanna dlite
laistigh de bhliain

Creidiúnaithe agus Fabhruithe Trádála
Deontais agus Urraíochtaí Roimh Ré

GLANSÓCMHAINNÍ
REATHA/(Dliteanais)

SÓCMHAINNÍ IOMLÁNA LÚIDE
DLITEANAIS REATHA
Sócmhainní
Iomlána
Lúide
Dliteanais Reatha roimh Phinsin
Maoiniú Pinsean Iarchurtha
Dliteanas Pinsin

18c.
18b.

7,359,162
(7,359,162)

GLANSÓCMHAINNÍ
ARNA MAOINIÚ AG:
(Easnamh) Carntha
Cuntas Caipitil (Saothair Ealaíne)
Deontais Oireachtais Iarchurtha

17.
2.
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(154,759)

(100,910)

17,729,313

17,808,115

0.00

7,289,054
(7,289,054)

0.00

17,729,313

17,808,115

(49,503)
17,723,797
55,019
17,729,313

(37,611)
17,677,797
__167,929
17,808,115

Ráiteas ma
aidir le Polaasaithe Cun
ntasaíochtaa, an Ráitea
as maidir lee Sreabhad
dh
Tá an R
Airgid Thirim agu
us nótaí 1 go
g 22 ina gccuid de na ráitis airgeeadais seo.
hoird
Thar ceeann an Bh
Stiúrth
hóirí
Dátaí
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NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
1)

(EASNAMH) OIBRIÚCHÁIN LE hAGHAIDH
NA BLIANA

Sonraítear an (t-easnamh) i ndiaidh muirir:
2010

2009

€

€

15,980

15,980

158,905

175,283

2010

2009

€

€

167,929

331,053

6,845,100

7,386,481

7,013,029

7,717,534

(6,922,010)

(7,149,605)

Luach saothair iniúchóirí
Dímheas

2)

DEONTAS OIREACHTAIS

Iarmhéid Tosaigh
Deontais Oireachtais a fuarthas

Lúide

Leithdháilte ar Ioncam
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Leithdháilte ar Shaothair Ealaíne
(Nóta 17)

(36,000)

_(400,000)

(6,658,010)

(7,549,605)

55,019

167,929

6,922,010

7,149,605

(105,219)

(104,471)

6,816,791

7,045,134

Iarmhéid Deiridh

Deontais Oireachtas Leithdháilte ar
Ioncam
Lúide:
Glan-Ranníocaíochtaí Aoisliúntais
Inaisíoctha*
Deontais Oireachtais a tuairscíodh sa
Chuntas Ioncaim agus Caiteachais

*Ar feitheamh soiléirithe ón Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt déileáiltear le hasbhaintí
pinsean fostaithe mar a bheith inaisíoctha leis an Roinn ach coinnítear iad.
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3)

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
TRÁCHTÁLA
2010

2009

€

€

206,252

248,274

Fruiliú móinéar/ionaid faoin spéir

58,090

120,500

Ioncam saincheadúnais

60,349

55,987

Díolacháin an tSiopa Leabhar

40,483

0

______0

__2,250

365,174

427,011

Forchostais an tSiopa Leabhar

31,771

0

Muirear seirbhíse (Caisleán Bhaile
Átha Cliath)

53,200

55,100

Pánna & tuarastail

53,964

61,367

Glantóireacht (Raon Thuaidh)

49,936

66,563

Costais oibriúcháin dhíreacha

28,123

49,376

Láimhdeachas
Fruiliú áitribh & trealaimh

Cíos an tSiopa Leabhar

Costas na nDíolachán
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5,201

_4,185

222,195

236,591

142,979

190,420

2010

2009

€

€

15,284

42,899

216,681

264,821

231,965

307,720

(188,773)

(267,436)

(1,552)

0

(0)

(25,000)

41,640

15,284

Dímheas

Fuílleach

4)

URRAÍOCHT

Iarmhéid Tosaigh
Faighte

Lúide
Leithdháilte ar Ioncam- Urraíocht
Leithdháilte ar ChaipitealSealbhuithe
Leithdháilte ar Ioncam- Deontais
Eile
Iarmhéid Deiridh

5)

ÚS INFHAIGHTE
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Ús bainc infhaighte

6)

2010

2009

€

€

36,422

24,559

36,422

24,559

AN CLÁR EALAÍON

2010

2009

€

€

267,709

293,123

806,907

974,572

52,140

53,409

1,424,514

1,955,725

608,472

278,285

Costais oideachais agus pobail

55,794

144,394

Oideachas ‐ Táillí

47,695

74,115

Fáltais an Chláir

Costas an Chláir
Pánna & Tuarastail
Dímheas
Taispeántais:
‐ Costais réachtála
An Buanbhailiúchán
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Ceolchoirmeacha

Glanchostas

7)

_______0

___33,705

2,995,522

3,514,205

2,727,813

3,221,082

RIARACHÁN/COIMEÁDAÍOCHT/SLÁNDÁIL
2010

2009

€

€

2,880,694

2,950,839

oiliúint

14,714

14,110

Postas & teileafón

47,558

45,949

Mótar & taisteal

25,641

22,449

3,693

6,124

21,431

47,346

134,545

97,126

29,076

32,968

0

0

3,022

6,098

Pánna & tuarastail

Síntiúis
Táillí gairmiúla
Soláthairtí oifige & páipéarachas
Ilearraí
Costais an chathaoirligh
Bord ‐ costais na mball
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Árachas

16,041

18,018

Glantóireacht

22,753

18,610

Slándáil

53,614

43,116

Dímheas

101,564

117,689

12,024

1,731

6,061

6,786

___33,615

___39,088

3,406,046

3,468,047

Foireann ghníomhaireachta – sealadach
Táillí bainc
Sláinte & sábháilteacht

8)

9)

MARGAÍOCHT
2010

2009

€

€

Fógraíocht

216,296

206,008

Caidreamh poiblí

_47,658

_52,292

263,954

258,300

FOSTAITHE AGUS LUACH SAOTHAIR
Ba é an meánlíon daoine a bhí fostaithe ag an gcuideachta sa bhliain airgeadais 84
(2009 - 84) agus tá anailís déanta air sna catagóirí seo a leanas:
he average number of persons employed by the company in the financial year was 84

Cóisirí & Lónadóireacht
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2010

2009

1

1

Clár

56

56

Riarachán

27

27

84

84

2010

2009

€

€

3,299,245

3,518,153

Costais Árachais Shóisialta

319,977

347,030

Ranníocaíochtaí Aoisliúntas Fostaithe

122,343

121,595

3,741,565

3,986,778

Cuimsíonn costais na foirne:

Pánna & Tuarastail

In 2010 rinneadh €167,174 (2009: €136,893) de thobhach pinsin a asbhaint agus a íoc leis an
Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt.
Ba é tuarastal an Stiúrthóra ná €107,584 in 2010 (2009 - €116,459). Ní théann
teidlíochtaí pinsin an Stiúrthóra thar na gnáth-theidlíochtaí sa scéim sochair shainithe
shamhlach. Ní raibh dámhachtain phá a bhaineann le feidhmíochta á fáil ag an Stiúrthóir. Tá
úsáid charr na cuideachta ag an Stiúrthóir ach ní hé an Stiúrthóir amháin a úsáideann é.
Ceanglaítear ar an Stiúrthóir faoi théarmaí a chonartha cónaí ar an láthair i gcóiríocht ar le
hOifig na nOibreacha Poiblí í. Íocann an Stiúrthóir cíos a chinneann Oifig na nOibreacha
Poiblí, leis an gcuideachta agus cuirtear ar ais chuig Oifig na nOibreacha Poiblí é.
.
10)

SAOTHAIR EALAÍNE
2010

2009

€

€

Costas ag 1 Eanáir

7,197,786

6,957,586

A fuarthas le linn na bliana

__46,675

__240,200
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Costas ag 31 Nollaig

11)

7,244,461

7,197,786

SAOTHAIR EALAÍNE BHRONNTA
2010

2009

€

€

Costas ag 1 Eanáir

10,423,363

10,423,363

Faighte le linn na bliana

________0

________0

Costas ag 31 Nollaig

10,423,363

10,423,363

Bronnadh na Saothair Ealaíne bhronnta faoi alt 1003 den Acht Comhdhlúite Cánacha
1997 ar Áras Nua-Ealaíne na hÉireann go príobháideach i mbliana roimhe seo.

12)

SÓCMHAINNÍ SEASTA
Mótarfheit
hiclí

Troscán, Feistis
& Trealamh

Iomlán

€
€

€

COSTAS
Costas ag 1 Eanáir

22,555

765,786

788,341

Breiseanna

0

87,277

87,277

Diúscairtí

0

(151,547)

(151,547)

22,555

701,516

724,071

Costas ag 31 Eanáir
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DÍMHEAS
Dímheas ag 1 Eanáir

22,555

477,910

500,465

Muirear le haghaidh na bliana

0

158,905

158,905

Diúscairt

0

(151,547)

(151,547)

22,555

485,268

507,823

Ag 31 Nollaig 2010

0

216,248

216,248

Ag 31 Nollaig 2009

0

287,876

287,876

Dímheas ag 31 Eanáir

GLANLUACH LEABHAIR

13)

STOC

Earraí deiridh (Eagráin)

14)

2010

2009

€

€

33,993

30,537

33,993

30,537

2010

2009

FIACHÓIRÍ
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€

€

11,062

10,930

354,756

510,293

365,818

521,223

2010

2009

€

€

Creidiúnaithe trádála

234,026

151,530

Fabhruithe

327,062

303,198

ÍMAT/ÁSPC

104,207

97,253

26,785

5,796

808,549

703,328

__41,640

_15,284

1,542,269

1,276,389

Fiachóirí trádála
athíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe

15)

CREIDIÚNAITHE:
méideanna atá dlite laistigh de
bhliain

Cáin siarchoinneala
Asbhaintí aoisliúntais
Deontais agus Urraíocht roimh ré

16)

Dliteanas Teagmhasach

Baineann an dliteanas teagmhasach le héileamh pá thar ceann 21 ball foirne de chuid an
Árais a cuireadh faoi bhrád na Roinne Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt in 2006. Rinneadh
foráil don dliteanas seo de €30,000 sna ráitis airgeadais.

17)

CUNTAS CAIPITIL – SAOTHAIR EALAÍNE
63

An Rannóg
A.S.T.

Bronntanais
Phríobháideacha

€

€

1 Eanáir 2010

6,807,574

Faighte sa bhliain (Note 2)
31 Nollaig 2010

Bronntanais

Iomlán

Alt 1003
€

€

446,860

10,423,363

17,677,797

__36,000

__10,000

________0

___46,000

6,843,574

456,860

10,423,363

17,723,797

Tugann na méideanna seo don chuideachta go sonrach lesaothair ealaíne a cheannach.

18)

SCÉIM AOISLIÚNTAIS

a)

Anailís ar chostais iomlána pinsean gearrtha ar
chaiteachas
Muirear Seirbhíse
Ús ar Dhliteanais Scéime Pinsean
Ranníocaíochtaí Fostaithe

2010
€
618,489
326,359
(122,343)
822,505

2009
€
698,204
294,717
(121,595)
871,326

Anailís ar an méid a aithníodh sa ráiteas maidir le gnóthachain & caillteanais iomlána
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(Gnóthachan) & caillteanais ó thaithí ar
dhliteanais
(Gnóthachan)/caillteanas ar athrú boinn
tuisceana (airgeadas agus
déimeagrafach)

b)

2009

€

€

(678,718)

(434,312)

(178,898)
(857,616)

(568,121)
(1,002,433)

2010
€
(7,289,054)
(618,489)
17,124
(326,359)

2009
€
(7,315,690)
(698,204)
17,124
(294,717)

857,616
(7,359,162)

1,002,433
(7,289,054)

Gluaiseacht i nglandliteanas pinsin le linn na
bliana airgeadais

Easnamh ag tús na bliana
Costas seirbhíse reatha
Íocaíochtaí pinsin
Ús ar Dhliteanais Scéime
Gnóthachan/(Caillteanas) achtúireach aitheanta sa
Ráiteas maidir le gnóthachain agus caillteanais
aitheanta iomlána
Easnamh ag deireadh na bliana

c)

2010

Sócmhainn Mhaoinithe Iarchurtha le haghaidh Pinsean

Aithníonn an tÁras na méideanna seo mar shócmhainn a chomhfhreagraíonn don
dliteanas iarchurtha neamh-mhaoinithe le haghaidh pinsean ar bhonn shraith na mbonn
tuisceana ar a gcuirtear síos thíos agus roinnt iar-imeachtaí. Áirítear orthu seo an bonn
reachtúil maidir le bunú na scéime aoisliúntais, agus an polasaí agus an cleachtas atá i
bhfeidhm faoi láthair i ndáil le pinsin na seirbhíse poiblí a mhaoiniú lena n-áirítear
ranníocaíochtaí ó fhostaithe agus an próiseas meastachán bliantúil. Cé na bhfuil comhaontú
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foirmiúil ar bith maidir leis na méideanna faoi leith seo leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir
agus Spóirt, níl fianaise ar bith ag an Áras nach leanfaidh de shuimeanna dá leithéid a íoc tríd
an bpolasaí maoinithe seo de réir an chleachtais reatha. Ba ionann an tsócmhainn mhaoinithe
iarchurtha le haghaidh pinsean amhail 31 Nollaig 2010 agus €7,359,162 (2009: €7,289,054)

Glanmhaoiniú Iarchurtha le haghaid Pinsean sa Bhliain
Maoiniú inghnóthaithe maidir le costais phinsean na bliana
reatha
Costais Seirbhíse Reatha
Ús ar dhliteanais scéime
Íocaíochtaí Pinsin

d)

Stair na ngnóthachan agus na
gcaillteanas ó thaithí
Gnóthachain/(caillteanais) ó thaithí ar dhliteanais scéime
méid
céatadán luach reatha na ndliteanas scéime
Méid iomlán aitheanta in STRGL
méid
céatadán luach reatha na ndliteanas scéime

e)

2010
€

2009
€

618,489
326,359
(17,124)
927,724

698,204
294,717
(17,124)
975,797

2010
€

2009
€

-678,718
-9%

-434,312
-6%

-857,616
-12%

-1,002,433
-14%

Cur Síos ar an Scéim

Feidhmíonn an tÁras scéim aoisliúntas sochair shainithe ranníocach dá fhostaithe a
tugadh isteach le héifeacht ó 1 Deireadh Fómhair 2001. Tá an scéim atá a hullmhú
don Áras comhionann leis an Scéim Aoisliúntais Ceirde le haghaidh Státseirbhíseach
Bunaithe, tá sochar sainithe ag baint léi agus feidhmítear é ar bhonn “íoc mar a
úsáidtear”. Asbhaintear ranníocaíochtaí ó thuarastail. Ar feitheamh cinnidh maidir leis
an ndóigh a ndéileáilfear le ranníocaíochtaí cuireadh san áireamh faoi chreidiúnaithe
iad.
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Rinne achtúire neamhspleách luacháil ar an scéim sochair shainithe chun críche
neamhcosaintí FRS 17 d’fhonn measúnú a dhéanamh ar dhliteanais ar dháta an chláir
chomhardaithe. Ba iad seo a leanas na boinn tuisceana airgeadais a úsáideadh d’fhonn
na dliteanais scoir agus comhpháirteanna de chostas an tsochair shainithe a ríomh le
haghaidh deireadh na bliana 31 Nollaig 2010.

Modh Luachála

2010
%

2009
%

Ráta Lascaine :
Méaduithe i dTuarastail :
Méaduithe i bPinsin :
Méaduithe i mBoilsciú :

4.40
3.50
3.50
2.00

4.30
3.50
3.50
2.00

Cumasaíonn an bonn mortlaíochta a glacadh feabhsúcháin in ionchas saoil thar am;
Ionas go mbraithfidh ionchas saoil ag am scoir ar an mbliain ina shlánóidh an ball
an aois scoir (aois 65)
Taispeánann an tábla thíos an t-ionchas saoil le haghaidh ball ata idir 45 agus 65 bliain d’aois
faoi láthair.

Ionchas Saoil le haghaidh Fear 65 bliain
d’aois
Ionchas Saoil le haghaidh Ban 65 bliain
d’aois
Ionchas Saoil le haghaidh fear 45 bliain
d’aois anois (ó 65)
Ionchas Saoil le haghaidh ban 45 bliain
d’aois anois (ó 65)
19)

21.7 bliain
23.4 bliain
24.0 bliain
25.2 bliain

LEASANNA BHAILL AN BOIRD

Ghlac an Bord le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte arna n-eisiúint ag an Roinn
Airgeadais i dtaca le nochtadh leasanna ag baill an Bhoird agus cloíodh leis na nósanna
imeachta sin le linn na bliana. Ní raibh idirbhearta ar bith sa bhliain maidir le gníomhaíochtaí
an Bhoird ina raibh leas tairbhíoch ag Baill an Bhoird.
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20) TÁILLÍ AGUS COSTAIS BHAILL AN BHOIRD

Tá Cathaoirleach an Bhoird i dteideal táille faoi, “táillí iníoctha le baill bhoird
Comhlachtaí Seirbhísí Poiblí neamhthráchtála”. Mar sin féin, rinne an Cathaoirleach
an táille le haghaidh 2010 agus 2009 a tharscaoileadh. Ní Stiúrthóirí an Bhoird i
dteideal táillí ar bith.
Íocadh na costais taistil agus liúntas cothaithe seo a leanas:
:
2

2010
B Flynn

€ 931

B Flynn

A O’Driscoll

€ 2,091

A O’Driscoll €2,764

€ 3,022

€6,098

21)

€3,334

FONDÚIRTEACHT FORBARTHA AN IMMA

Bunaíodh Fondúireacht Forbartha an IMMA i nDeireadh Fómhair 2004 mar
Iontaobhas Carthanachta d’fhonn bronntanais ar bith a gheofaí ó bhronntanais
phríobháideacha a imfhálú.
Ag 31 Nollaig 2010 ba é iarmhéid na Fondúireachta ag dul don IMMA ná €0.
Níl cuntais an IMMA agus Fhondúireacht Forbartha an IMMA comhdhlúite.

22)

FAOMHADH NA RÁITEAS AIRGEADAIS

D’fhaomh an Bord na Ráitis Airgeadais an 20 Bealtaine 2011.
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