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Creidiúint don íomhá clúdaigh:



ÁR BHFÍS
Go mbeadh aithne agus luach domhanda ar cheardaíocht 
na hÉireann dá cuid sarmhaitheasa agus nuálaíochta 
i ndáil le dearadh, déanamh agus cur i láthair don 
mhargadh; go mbeadh an cheardaíocht mar chuid 
suntasach de gheilleagar na hÉireann; agus go soláthródh 
obair i réimse ceardaíochta na hÉireann slí bheatha 
inmharthana agus mealltach.

ÁR MISEAN
Inmharthanacht chruthaitheach agus tráchtála na 
hearnála ceardaíochta in Éirinn a chur chun cinn agus a 
spreagadh, trí mheán seachadta na gclár atá dírithe ar 
sheachadadh ár bhfíse.

 Cniotáilte le Claire-Anne O’Brien, Buaiteoir Ghradam Dhéantóirí na Todhchaí 
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 Cniotáilte le Claire-Anne O’Brien, Buaiteoir Ghradam Dhéantóirí na Todhchaí 



Chomh maith lena tábhacht dár gcultúr, dár n-oidhreacht 
agus dár bhféiniúlacht náisiúnta, cuidíonn earnáil 
cheardaíochta dhinimiciúil na hÉireann go suntasach 
lenár ngeilleagar, le fostaíocht áitiúil agus inbhuanaithe á 
cruthú ó cheann ceann na tíre ag na daoine sin a oibríonn 
i réimse na ceardaíochta agus an dearaidh.  Tá Comhairle 
Cheardaíochta na hÉireann tiomanta dá ról i ndáil leis 
an timpeallacht chuí a chruthú inar féidir le ceardaíocht 
na hÉireann teacht i dtreis chomh maith le hearnáil 
cheardaíochta agus dearaidh a chur chun cinn thar ceann 
ár mballeagraíochtaí agus ár gcliaint.   

Mar thoradh ar shainiú na bliana 2011 mar Bhliain na 
Ceardaíochta ag Comhairle Cheardaíochta na hÉireann 
agus Ceardaíocht Thuaisceart Éireann bhí ceiliúradh i 
gcaitheamh na bliana ar bun ar fud oileán na hÉireann 
agus go hidirnáisiúnta.  Bhí os cionn 2,000 déantóir 
rannpháirteach in os cionn 800 imeacht ceardaíochta, le 
níos mó ná milliún duine rannpháirteach i gceardaíocht na 
hÉireann i gcaitheamh na bliana agus faoi Nollaig 2011 bhí 
tionchar láithreach an tionscnaimh le tabhairt faoi deara 
i bhfianaise na feasachta agus na léirthuisceana ba airde 
dá raibh riamh ann i ndáil le ceardaíocht na hÉireann. Ba 
mhór an onóir dúinn í an tUachtarán Máire Mhic Giolla Íosa 
a bheith ina Pátrún ar Bhliain na Ceardaíochta, agus táimid 
fíorbhuíoch don tacaíocht a fuaireamar ó Fhiontraíocht 
Éireann agus ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta 
maidir leis an tionscnamh a chur chun cinn.

Dheimhnigh comhdhíograis ár gcliaint, ár gcomhaltaí agus 
ár n-eagraíochtaí compháiritithe go raibh rath ar Bhliain 
na Ceardaíochta ag daingniú dá réir a seasamh láidir mar 
cheann de mhór-imeachtaí cruthaitheachta náisiúnta na 
hÉireann in 2011. Léirigh an tionscnamh an rathúlacht 
ar féidir a bhaint amach nuair a oibríonn eagraíochtaí 
comhpháirtithe le chéile chun sprioc choiteann a 
bhaint amach.  Ceann d’oidhreachtaí buana Bhliain na 
Ceardaíochta ba ea na naisc láidre a bhunaíomar lenár 
gcomhpháirtithe, agus dá réir ag cur ina luí orthu an luach 
a ghabhann leis an gceardaíocht i ngach leibhéal dár sochaí 

Gné chriticiúil dár rannpháirtíocht lenár gcomhpháirtithe 
ba ea imeacht tionscnaimh Bhliain na Ceardaíochta nuair 
a rinneamar Cruinniú Mullaigh na Ceardaíochta a óstáil 

ag Farmleigh, le plé a dhéanamh ar acmhainneacht na 
hearnála ceardaíochta Éireannaí le lucht déanta beartas ó 
ghníomhaireachtaí tacaíochta Éireannacha éagsúla agus 
ó ranna rialtais, agus i gcásanna ar leith, iad siúd i láthair 
a chur ar an eolas faoi acmhainneacht gheilleagrach 
agus chruthaithe post na ceardaíochta don tír seo.   Mar 
thoradh ar sin aithníodh coincheapa spreagúla agus 
praiticiúla um chruthú post in, agus um thacaíocht do, 
earnáil na ceardaíochta in Éirinn. Cuireadh roinnt de na 
gníomhaíochtaí sin a moladh ag an gCruinniú Mullaigh i 
bhfeidhm in 2011 agus leanfaidh an CCoI ar aghaidh leo sin 
in 2012 agus ina dhiaidh sin.

•	 Iniúchadh a dhéanamh ar conas tacaíochtaí d’earnáil 
na ceardaíochta a chomhordú idir na gníomhaireachtaí 
fiontair

  
•	 Anailísiú a dhéanamh ar na bearnaí i soláthar na hoiliúna 

um scileanna ceardaíochta agus teacht ar chomhaontú le 
comhpháirtithe i ndáil leis an tslí is fearr iad sin a réiteach  

•	 Naisc níos dlúithe idir oidhreacht, na healaíona agus an 
cheardaíocht a fhorbairt d’fhonn próifíl agus tábhacht 
gheilleagrach na hearnála cruthaithí a fhorbairt is é mar 
chuspóir deiseanna fostaíochta a fhorbairt  s  

•	 Nasc níos dlúithe a fhorbairt idir dearadh agus ceardaíocht    

Bhíomar thar a bheith ríméadach gur ghlac an Chomhairle 
Cheardaíochta Domhanda – An Eoraip, lenár gcuireadh 
a gComhthionól Ginearálta Bliantúil a reáchtáil i mBaile 
Átha Cliath i mí an Mheithimh 2011.  Bhí an t-imeacht seo 
ar bun i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i gcomhar le hOifig 
na nOibreacha Poiblí agus níl ceannach ar an dtacaíocht 
a thug sí don imeacht seo agus d’imeachtaí nach iad le 
linn 2011 agus ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in 
iúl ina leith sin. I láthair ag an gComhthionól Ginearálta 
bhí ionadaithe d’eagraíochtaí ceardaíochta ó ar fud na 
hEorpa agus mar thoradh ar an gComhthionól bunaíodh 
teagmhálacha agus naisc thábhachtacha idirnáisiúnta lenár 
gcontrapháirtithe Eorpacha agus tá sé i gceist againn iad 
sin a fhorbairt sna blianta atá romhainn amach.  

TUARASCÁIL AN CHATHAOIRLIGH 
Sa lá atá inniu ann tá Éire nasctha níos mó leis an domhan mór ach tá fás 
ag teacht, go paradacsúil, ar an léirthuiscint ar an tábhacht a bhaineann le 
barántúlacht chultúrtha agus leis an luach a bhaineann le hearraí ceardaíochta 
dea-dheartha agus táirgthe go háitiúil. 
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Táimid fíorbhuíoch dár gcomhghleacaithe i bhFiontraíocht 
Éireann, agus sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, a 
sholáthraíonn maoiniú dár gcuid oibre agus a thacaíonn 
leis an ról atá ag ár n-eagraíocht i bhforbairt na hearnála 
tábhachtaí seo.  Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil 
leis an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta Richard Bruton, 
TD agus leis an Aire um Fhiontair Bheaga, John Perry, TD, as 
ucht a gcuid tacaíochta i gcaitheamh na bliana.

Ina theannta sin ba mhaith liom buíochas ó chroí a 
ghabháil lenár gcomhaltaí agus ár gcliaint as ucht a 
gcuid rannpháirtíochta spleodraí inár gcláir, ba mhaith 
liom buíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe Boird 
agus le foireann Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann 
as ucht a gcuid oibre le linn 2011. Tá buíochas speisialta 
ag dul dár gcomhaltaí Boird atá ag dul ar scor, eadhon, 
Loretta O’Brien, Peter Pollock agus Christine Charleton, 
iad uile an-tiomanta i gcónaí mar aon le cuidiú go mór le 
Comhairle Cheardaíochta na hÉireann le linn a dtéarma ar 
an mBord. Ba chúis áthais dom é fáilte a fhearadh roimh 
Dermott Rowan a thosaigh leis an mBord in Eanáir 2011 
chomh maith le fáilte a fhearadh roimh Michael Hanley, 

Sonya Lennon agus Derek McGarry a thosaigh linn i mí an 
Mheithimh 2011. Tá fios a ngnó agus taithí den scoth acu 
uile a chuideoidh le dul chun cinn na heagraíochta. 

Is mór an phribhléid í dom a bheith im’ Chathaoirleach 
ar Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann, ag obair 
lenár bhfoireann agus ár mbaill uile ar an mBord i ndáil 
le hearnáil cheardaíochta agus dearaidh na hÉireann 
a fhorbairt agus a chur chun cinn thar ceann déantóirí 
ceardaíochta na hÉireann.

Laura Magahy
Cathaoirleach

 Silín Éireannach, Sligeach i Lár an Chéid, Bailchríoch Seileaic, 
     le Yaffe Mays Furniture

TUARASCÁIL AN CHATHAOIRLIGH



Ó cheann ceann na tíre trí chéile, sheas ceardaithe le chéile 
chun tallann chruthaitheach agus fhiontraíoch na hÉireann 
a chur chun cinn ar chuid mhaith bealaí samhlaíocha, idir 
thaispeántais ardmholta, shiopaí aonuaire nuálaíocha 
agus comhdhálacha agus cainteanna den chéad scoth.  
Ní féidir oidhreacht cheardaíochta agus deartha na 
hÉireann a shéanadh agus tá bród, muinín agus feabhas 
sa mhéid a chruthaímid mar náisiún, rud a thacaíonn le 
diongbháilteacht na hÉireann teacht slán agus ráthú, in 
ainneoin cúinsí eacnamaíocha mar atá faoi láthair.

Thaispeáin an méadú ar fheasacht a léiríodh sna siopaí 
miondíola roimh Nollag gur mian le muintir na hÉireann 
táirgí Éireannacha áitiúla a cheannach atá cruthaithe agus 
deartha le caighdeán maith, mar a bhí léirithe inár gcuid 
taighde tomhaltóirí ag deireadh na bliana. Tá méadú mór 
tagtha ar an meas agus tuiscint ar cheardaíocht agus 
dearadh na hÉireann agus tá Comhairle Cheardaíochta na 
hÉireann tiomanta an t-athrú sin a dhaingniú chun leasa na 
hearnála ceardaíochta sna blianta amach romhainn.
 
Tharla Bliain na Ceardaíochta 2011 ag an am céanna 
le comóradh 40 bliain Chomhairle Cheardaíochta na 
hÉireann, ach ní raibh ceiliúradh na heagraíochta i gceist 
leis an mbliain; bhain sí le cur chun cinn agus ceiliúradh 
bheogacht agus thallann na hearnála ceardaíochta in 
Éirinn. Bhí sé mar aidhm léi feasacht a mhúscailt faoin gcion 
tábhachtach a dhéanann an cheardaíocht do gheilleagar 
na hÉireann agus chun deiseanna oibre i réimse na 
ceardaíochta a chur chun cinn. Ní fhéadfaí é seo a bhaint 
amach gan paisean agus díograis dhochreidte ár gcliant, 
ár gcomhaltaí agus ár gcomhpháirtithe i rith Bliain na 
Ceardaíochta 2011.  

Tugann an tuarascáil bhliantúil seo agus ár dTuarascáil 
fhorlíontach ar Bhliain na Ceardaíochta 2011 blas ar 
na gníomhaíochtaí agus na hócáidí a soláthraíodh.  
Is ríthábhachtach an rud é gur soláthraíodh na 
gníomhaíochtaí go léir sna cláir a bhí ar siúl againn cheana 
agus go ndearnadh iad i gcomhréir lenár leagan reatha 
den Phlean Straitéiseach 2010 – 2012, rud a chinntíonn 
go mairfidh oidhreacht Bhliain na Ceardaíochta 2011.  Go 
deimhin, seans go mbeidh na sochair fhadtéarmacha a 
bhaineann le cuid de na comhpháirtíochtaí a forbraíodh 

i rith 2011 le feiceáil láithreach, ach is cinnte go mbeidh 
oidhreacht mharthanach ag baint leo.  

Tá sonraí faoi gach ceann dár gcláir i rith 2011 leagtha 
amach thíos.  Ach ní dhéanann siad seo ach cur síos ar 
na gníomhaíochtaí a raibh Comhairle Cheardaíochta na 
hÉireann páirteach iontu, mar sin ba mhór a faillí é gan a 
lua go bhfuil obair den scoth ar siúl nach n-aithnítear go 
minic, in éineacht leis na cláir seo i ngach aon chathair, 
baile agus sráidbhaile sa tír gach bliain, gníomhaíochtaí 
a chothaíonn agus fhorbraíonn earnáil cheardaíochta na 
hÉireann.   

FORBAIRT MARGAIDH
Dhírigh an fhoireann um fhorbairt margaidh ar dheiseanna 
tráchtála agus feabhsaithe cáile a chruthú do dhéantóirí 
ar mian leo a gcuid saothar a dhíol go díreach nó trí 
ghailearaithe nó siopaí miondíola. Is é an aidhm atá lenár 
gcláir ná éileamh trádála, tomhaltóra agus bailitheora ar 
cheardaíocht na hÉireann a fhorbairt in Éirinn agus go 
hidirnáisiúnta.

1 - MARGADH AN BHAILITHEORAT
Punann Ceardaíochta na hÉireann
Seoladh foilseachán Punann Ceardaíochta na hÉireann 
2011 i mí Márta, ag tabhairt léargas ar shaothar 35 
déantóir roghnaithe i raon disciplíní éagsúla. Painéal de 
shaineolaithe idirnáisiúnta a roghnaigh na déantóirí seo 
bunaithe ar chaighdeán agus ar chur i gcrích a saothar. Is 
modh é Punann Ceardaíochta na hÉireann chun spreagadh, 
aitheantas agus gradam a thabhairt do bharrfeabhas 
i ndéanamh na míncheardaíochta i measc déantóirí 
Éireannacha atá i mbun saothar ar chaighdeán taispeántais 
idirnáisiúnta. 
 
D’eascair roinnt taispeántas ón tionscnamh seo i rith 2011. 
In Éirinn, ar an 18ú Márta, d’oscail Yvonna Demczynska 
an taispeántas Punann Ceardaíochta na hÉireann sa 
Ghailearaí Náisiúnta Ceardaíochta. Reáchtáladh seó capsúil 
i nGailearaí Farmleigh, Páirc an Fhionnuisce ó Bhealtaine 
go Iúil agus ba í Gemma Tipton, Criticeoir Ealaíon agus 
Scríbhneoir, a d’oscail an chéad seó díoltóireachta um 
Punann Ceardaíochta na hÉireann san Acadamh Ibeirneach 
Ríoga i mBaile Átha Cliath i mí na Samhna. Úsáideadh 

TUARASCÁIL AN 
PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH
Ba bhliain í Bliain na Ceardaíochta 2011 a chur bonn láidir le tábhacht na 
ceardaíochta ar fud oileán na hÉireann.  I mbliain inar lean an cúlú eacnamaíoch 
le tionchar tromchúiseach ar iliomad fiontar ceardaíochta, d’ullmhaigh an 
earnáil cheardaíochta chun troda agus thaispeáin sí go bhfuil na fiontair 
dhúchasacha in Éirinn seiftiúil, tallannach, cruthaitheach agus go bhfuil siad 
ríthábhachtach i ndáil le téarnamh gheilleagar na hÉireann.
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Punann Ceardaíochta na hÉireann chun déantóirí a roghnú 
le haghaidh dhá thaispeántas i nGailearaí New Ashgate, RA; 
“Showcasing Irish Craft” i mí Mheán Fómhair agus “Winter 
Contemporary Craft” i mí na Samhna.
 
Roghnaíodh ocht ndéantóirí (lena n-áirítear seisear ó 
chlár Phunann Ceardaíochta na hÉireann) chun saothar 
dá gcuid a thaispeáint ag COLLECT, aonach bliantúil na 
n-ealaíon feidhmeach comhaimseartha i nGailearaí Saatchi 
i Londain, 6ú – 9ú Bealtaine 2011. Seo a leanas na déantóirí 
a roghnaíodh; Derek Wilson, criadóir; Róisín de Buitléar, 
ealaíontóir gloine; Marcus O’Mahony, criadóir; Sara Flynn, 
criadóir; Yaffe Mays, déantóirí troscán; Nest Design, déantóir 
troscán; Karl Harron, ealaíontóir gloine agus Jack Doherty, 
criadóir. Díreach roimh a rannpháirtíocht siúd san aonach 
rinneadh cur i láthair de chuid Phunann Ceardaíochta na 
hÉireann in Ambasáid na hÉireann i Londain.  Bronnadh 
dearbháin taistil ar 15 déantóir (nach raibh saothar dá 
gcuid ar taispeáint ag COLLECT) le freastal ar an aonach.

In 2011, cinneadh an clár a athrú ó chlár bliana go clár 
dhá bhliain d’fhonn freastal níos fearr a dhéanamh ar 
riachtanais na ndéantóirí agus fairsinge agus ábharthacht a 
leathnú.  Déanfar an clár nua a rolladh amach in 2012.

Bailiúcháin Cheardaíochta  
Tá Comhairle Cheardaíochta na hÉireann tiomanta do 
chur le próifíl agus le cáil na ndéantóirí. Chuige sin, tá 
comhpháirtíocht láidir forbartha ag an CCoI le hArd-
Mhúsaem na hÉireann chun cómhaoiniú a dhéanamh 
ar cheannachán earraí ceardaíochta Éireannacha, a 
mbaineann suntas leo i gcomhthéacs Bailiúcháin Náisiúnta 
de réir mar a chinneann painéal agus coimeádaithe 
Ard-Mhúsaem na hÉireann. In 2011, cheannaigh 
comhpháirtithe an bhailiúcháin saothar do na bailiúcháin 
seo a leanas: Criadóireacht agus Gloine: Frances Lambe, 
Róisín de Buitléar, Alison Kay, Marcus O’Mahony agus 
Catherine Keenan; Teicstílí: Ceadogán Rugs; Bailiúchán 
Troscáin: Roger Bennett, Emmet Kane agus Zelouf+Bell; 
agus Airgead: Michael McCrory.

nGailearaí Náisiúnta Ceardaíochta 
Clár Taispeántas 
Tháinig méadú suntasach ar líon na gcuairteoirí chuig 

an nGailearaí Náisiúnta Ceardaíochta in 2011 - thug breis 
agus 44,000 duine (méadú os cionn 25% i gcomparáid 
le 2010) cuairt ar Chill Chainnigh, agus ar an iomlán, 
idir Cill Chainnigh, Turais, Taispeántais Chapsúil agus 
Idirnáisiúnta, bhí breis agus 159,000 cuairteoir i gceist. 
Reáchtáladh 17 seó agus taispeánadh saothar de chuid 
breis agus 162 déantóir. Chomh maith leis sin, cuireadh tús 
le haitheantas branda agus suíomh gréasáin a fhorbairt, 
mar chuid d’fhorbairt straitéiseach an Ghailearaí Náisiúnta 
Ceardaíochta mar lárionad cultúrtha agus ionad do 
chuairteoirí, le tacaíocht ó Fáilte Éireann. 

Déantóirí Comhaimseartha Jerwood
21ú  Eanáir 2011 – 8 ú Márta 2011
Ag taispeántas Dhéantóirí Comhaimseartha Jerwood 
taispeánadh saothar le glúin nua déantóirí ón Ríocht 
Aontaithe ar bhealaí úrnua agus machnamhacha. Ba 
iad na cleachtóirí clúiteacha íolbhristeacha Hans Stofer, 
Richard Slee agus Freddie Robins, a roghnaigh na saothair 
don taispeántas seo a dhírigh ar cheist na déantóireachta 
a scrúdú, trí raon leathan saothar ceardaíochta agus 
amharcealaíne a thabhairt le chéile.

Punann Ceardaíochta na hÉireann
18 ú Márta 2011 - 11 ú Bealtaine 2011
Ba í Yvonna Demczynska ó Ghailearaí Flow i Londain a bhí 
ina coimeádaí ar thaispeántas Phunann Ceardaíochta na 
hÉireann 2011 sa Ghailearaí Náisiúnta Ceardaíochta agus 
taispeánadh raon saothar ó chlár Phunann Ceardaíochta 
na hÉireann de chuid an CCoI. Leagadh béim i rogha 

  Babhla Poircealláin Sóid-Adhainte le Jack Doherty 

TUARASCÁIL AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH
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Demczynska ar na naisc leis an dúlra agus leis an tírdhreach 
atá le sonrú in go leor de na saothair, ag díriú ar dhathanna 
agus ar fhoirmeacha a chruthaíonn timpeallacht 
shuaimhneach agus mhachnamhach.

Bruce Metcalf
20 ú Bealtaine 2011 – 6ú Iúil 2011
Deis ar leith a bhí sa taispeántas seo tairbhe a bhaint as seó 
aonair leis an seodóir íocónach seo ó Mheiriceá, coimeádaí 
agus criticeoir na ceardaíochta comhaimseartha. In 2010, 
rinne Metcalf có-údarú ar an saothar deifnídeach ‘Makers 
- A History of American Studio Craft’ i dteannta le Janet 
Koplos.  

Íocóin na 21ú hAoise
10 ú Meitheamh 2011 – 28 ú Iúil 2011
Mar chuid den taispeántas seo tugadh deis do sheodóirí 
agus dearthóirí na hÉireann, idir óg agus aosta, a léamh 
féin, feiliúnach don 21ú hAois, a dhéanamh ar fhoirmeacha 
íocónacha de phíosaí muincinne ceilteacha, toirc agus 
luanlaí. Deis iontach a bhí ann do chuairteoirí súil a 
chaitheamh ar phíosaí muincinne a dearadh chun léargas 
a thabhairt ar Éire an lae inniu sa domhan mórthimpeall 
orainn. Ba í Ann Mulrooney coimeádaí an taispeántais seo. 

Cúrsa Scileanna & Dearaidh Órcheardaíochta & Seodra um 
Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann
15 ú Iúil 2011 – 28 ú Iúil 2011
Bhí saothar cuid de mhic léinn Chúrsa Scileanna & Dearaidh 
Ócheardaíochta & Seodra um Chomhairle Cheardaíochta 
na hÉireann ar taispeáint ag an taispeántas céimithe seo.  
Bhí rogha de shaothar críochnaithe ag mic léinn ag baint 
úsáide as ór, airgead agus clocha lómhara ar taispeáint, 
agus bhí deis ag an bpobal bualadh leis an dearthóirí óga 
seo freisins. 

Léiriú Mionathraithe
6 ú Lúnasa 2011 – 12 ú Deireadh Fómhair 2011
Is éard atá i gceist le Léiriú Mionathraithe ná meascán 
spéisiúil d’ealaíontóirí, idir óg agus aosta, arbh é an focal 
scríofa a spreagann a saothar siúd, nó struchtúr fisiciúil an 
leabhair, mar fhreagairt ar shaothar údar atá ag glacadh 
páirte i sraith litríochta Fhéile Ealaíon Chill Chainnigh. Ba 

í Angela O’Kelly coimeádaí an taispeántais seo a d’áirigh 
téacs callagrafaíochta, leabhair mhiondealaithe, páipéar 
lámhghearrtha, agus ábhair athchúrsáilte agus ath-
dhealbhaithe.   

Nua-Theangacha
21ú Deireadh Fómhair 2011 – 11ú Eanáir 2012
Is éard a bhí i gceist le Nua-Theangacha ná iniúchadh ar an 
gcaidreamh idir ceardaíocht dhúchasach agus cleachtas 
cruthaitheach comhaimseartha, idirnáisiúnta i ré seo an 
domhandaithe. Tugadh cuireadh do chúigear ealaíontóirí 
agus dearthóirí, as Éirinn, Albain, Ceanada agus an 
tSeapáin, a léamh féin a dhéanamh ar thuiscintí traidisiúnta 
ar cheardaíocht thraidisiúnta na hÉireann. Mar chuid 
den taispeántas seo, taispeánadh saothar de chuid Ciara 
Phillips, Nao Matsunaga, Laura Mays, Barbara Ridland agus 
Deirdre Nelson agus comhléiriú a bhí ann idir an Gailearaí 
Náisiúnta Ceardaíochta agus Féile Ealaíon na Gaillimhe. 

Clár Camchuairt
In 2011, ba bhealach é Clár Camchuairte an Ghailearaí 
Náisiúnta Ceardaíochta lena chinntiú gur taispeánadh 
taispeántais an Ghailearaí Náisiúnta Ceardaíochta i seacht 
n-ionad náisiúnta eile do lucht féachana de bheagnach 
90,000 duine. B’iad seo:

An Líne Insinte  (Gailearaí Náisiúnta Ceardaíochta 2010)
Ionad Ealaíon an Oileáin, Lios na gCearrbhach
13ú Feabhra 2011 – 12ú Márta 2011

Ionad Ealaíon an Mhargaidh, Dún Garbháin
19ú Bealtaine 2011 – 25ú Meitheamh 2011

Punann Ceardaíochta na hÉireann  (Gailearaí Náisiúnta 
Ceardaíochta 2011)
The Motorshed, Farmleigh, Baile Átha Cliath
31ú Bealtaine 2011 – 24ú Iúil 2011

Nua-Theangacha  (Gailearaí Náisiúnta Ceardaíochta 2011)
Músaem Cathrach na Gaillimhe – mar chuid d’Fhéile 
Ealaíon na Gaillimhe
11ú Iúil 2011 – 24ú Iúil 2011
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Léiriú Mionathraithe  (Gailearaí Náisiúnta Ceardaíochta 2011)
Leabharlann Thamhlachta, Baile Átha Cliath 
17ú Deireadh Fómhair 2011 – 26ú Samhain 2011

Íocóin na 21ú hAoise (Gailearaí Náisiúnta Ceardaíochta 2011) 
Caisleán Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath
20ú Samhain 2011 – 15ú Aibreán 2012 

Taispeántais Idirnáisiúnta agus Chapsúla 
Gailearaí Náisiúnta Ceardaíochta ag COLLECT London 2011
6ú  – 9 ú Bealtaine 2011
Thug an Gailearaí Náisiúnta Ceardaíochta léargas ar 
shaothar ochtar ndéantóirí ag COLLECT 2011, mór-imeacht 
na hEorpa do bhailitheoirí na healaíne feidhmí. 

SOFA Santa Fe
4ú – 7ú Lúnasa 2011
D’oibrigh an Gailearaí Náisiúnta Ceardaíochta i gcomhar le 
Culture Ireland agus Gailearaí Flow i Londain, chun deis a 
thabhairt do thriúr déantóirí a gcuid saothair a thaispeáint 
ag SOFA Santa Fe 2012. Ba é Gailearaí Flow a roghnaigh na 
taispeántóirí.

Déantóirí na Todhchaí 
Showcase, RDS, Baile Átha Cliath: 
23ú – 26ú Eanáir 2011
Capsúl de shaothar roghnaithe ó Chlár Gradam agus 
Deontas Dhéantóirí na Todhchaí 2010.

Gailearaí Ché Wandesford CIT, Corcaigh: 
14ú Deireadh Fómhair – 4ú Samhain 2011 
Taispeáin an taispeántas seo saothar nua le duine is 
fiche as an gceathrar is fiche mac léinn agus céimí nua 
a roghnaíodh le haghaidh clár Gradam agus Deontas 
Dhéantóirí na Todhchaí um Chomhairle Cheardaíochta na 
hÉireann 2011.  

2 - CAINÉIL MHIONDÓILA
Showcase 2011
Reáchtáladh an 35ú Showcase san RDS, Baile Átha Cliath, 
23 ú – 26 ú Eanáir.  Is é an seó trádála bhliantúil seo an 
t-aonach idirnáisiúnta is mó in Éirinn agus is bealach 
tábhachtach atá ann deiseanna margaidh a fhorbairt 
do ghnóthaí ceardaíochta na hÉireann.  Mheall imeacht 
na 4,927 ceannaitheoir as 17 tír lena n-áirítear Meiriceá 
Thuaidh, mór-roinn na hEorpa agus an tSeapáin thar 
tréimhse 4 lá, agus léargas ba ea fuinneamh agus spiorad 
an imeachta ainneoin an chúlaithe geilleagraigh, go bhfuil 
gnó fós le déanamh in Éirinn.

Don dara bliain as a chéile, léirigh Showcase “Oileán 
Cruthaitheach” – spás atá tiomnaithe do tháirgí 
ceardaíochta Samhlaithe, Deartha agus Déanta in Éirinn. 
Roghnaíodh an 75 ceardaí a raibh saothar dá gcuid ar 
taispeáint san Oileán Cruthaitheach trí mheán coiste 
neamhspleách, a dhírigh ar chruthaitheacht, nuálaíocht 
agus ceardaíocht agus cuireadh catalóg le chéile freisin ina 
raibh rogha de shaothar na ndéantóirí á léiriú.

 Catalóg an Oileáin Chruthaithigh 2011
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Ghlac roinnt Bord Fiontar Contae & Cathrach páirt in 
Showcase trí thacú le taispeántóirí nua ag Seastáin 
Speisialta na bhFiontar Contae.  

Reáchtáladh seimineáir mhiondíola saor in aisce dírithe 
ar fhorbairt, marsantú agus tuaradh treochtaí.  I measc na 
gcainteoirí a bhí i láthair bhí Niall O’Farrell, infheisteoir de 
chuid Dragon’s Den, a d’infheistigh in dhá thaispeántóir 
de chuid Showcase roimhe seo, Button & Co Goldsmiths 
and Karen Morgan Ceramics. San áireamh sa sceideal 
imeachtaí tugadh deiseanna do thaispeántóirí agus 
do cheannaitheoirí labhairt lena chéile in atmaisféar 
neamhfhoirmiúil. Chomh maith leis sin, reáchtáladh 
seimineár bunaithe ar thuar treochtaí, coimisiúnaithe go 
speisialta le haghaidh Showcase, d’fhonn eolas a thabhairt 
do mhiondíoltóirí ar spéis leo dearadh intí agus faisean faoi 
na nithe ar chóir dóibh díriú orthu amach anseo, agus bhí 
limistéar taispeána treochtaí ann freisin. 

Bhí Clár Gradam spleodrach mar chuid de Showcase. Ba ar 
Woolcore a bronnadh an Gradam Ceardaíochta agus ba ar 
Susannagh Grogan Designs a bronnadh Gradam an Oileáin 
Chruthaithigh.  Ba ar Solvar a bronnadh Gradam Easpórtálaí 
na Bliana.  Painéal neamhspleách miondíoltóirí a roghnaigh 
Gradaim 2011 don 50 Táirge Nua is Fearr 2011 agus bhí 
liosta le fáil i limistéar speisialta i gcroílár an Phríomh-Halla.  
Seo a leanas na buaiteoirí sna ceithre chatagóir éagsúla 
Tom Callery Ceramics – Ceardaíocht agus Bronntanais; 
Edel MacBride – Faisean, Éadaí Cniotáilte agus Oiriúintí; 
Klickity Design – Barr Tábla agus Earraí Intí; agus By Yvonne 
– Seodra. Chomh maith leis sin, is ar By Yvonne a bronnadh 
an Gradam don Táirge Nua is Fearr.

Feachtais Tomhaltóra  
Mar chuid de Bhliain na Ceardaíochta 2011, reáchtáil 
an fhoireann um Fhorbairt Margaidh roinnt feachtas 
tomhaltóra i gcomhar le miondíoltóirí cheardaíocht na 
hÉireann ar fud na tíre.  Ba é cuspóir na bhfeachtas seo cur 
lenár dtuiscint ar dhisciplíní, feasacht ar bhrandaí déantóirí 
aonair agus díol cheardaíocht na hÉireann agus i rith 2011 
d’fhorbair an líon miondíoltóirí atá ag glacadh páirte inár 
bhfeachtais. Ba ann don suíomh gréasáin tiomnaithe 
www.giveirishcraft.com le tacú leis na feachtais ar fad, 
áit ina dtaispeántar raon bronntanas ó ghnóthaí nua agus 

ó ghnóthaí atá bunaithe le fada an lá. Cuimsítear ar an 
suíomh freisin eolaire de stocadóirí ceardaíochta ar fud na 
tíre.

Meitheamh: Ag Ceiliúradh Criadóireacht na hÉireann
Cheiliúir an CCoI criadóireacht na hÉireann i mí 
an Mheithimh tráth ar seoladh an Mhí Náisiúnta 
Criadóireachta chun Éireannaigh agus cuairteoirí araon a 
spreagadh chun blaiseadh a fháil de na saothair bhreátha 
atá á gcruthú ag criadóirí cumasacha na hÉireann agus 
chun aitheantas a thabhairt don tairbhe chultúrtha agus 
gheilleagrach atá ag eascairt as cion obair na gceardaithe 
agus dearthóirí criadóireachta ar fud na hÉireann.  Rolladh 
amach an feachtas Ag Spreagadh Criadóireacht na 
hÉireann [Promoting Irish Ceramics] i 46 siopa ar fud na tíre, 
lena n-áirítear Arnotts, House of Fraser, Meadows and Byrne 
agus siopaí eile nach iad, agus tá sonraí na stocadóirí uile le 
fáil ar www.giveirishcraft.com.

Cuid den fheachtas seo ba ea roinnt imeachtaí spleodracha 
agus ardphróifíle dála taispeántas i siopa Kilkenny i 
mBaile Átha Cliath, ina raibh gnáthearraí laethúla agus 
earraí maisiúla deilbhe déanta ag 10 gcriadóir mór le rá ar 
taispeáint; Bloom in the Park áit a raibh ról lárnach ag píosaí 
criadóireachta i dtaispeántas ‘Gairdín Cheardaíochta na 
hÉireann’ agus taispeántais ag Farmleigh ina raibh píosaí 
criadóireachta ar taispeáint ó Phunann Ceardaíochta na 
hÉireann agus ó transFORM, taispeántas Criadóireacht na 
hÉireann. 

Meán Fómhair: Ag Ceiliúradh Déantóirí Dearthóireachta na 
hÉireann
Reáchtáladh lón aonuaire i gColáiste Ríoga na Lianna in Éirinn 
i Meán Fómhair chun dearadh comhaimseartha na hÉireann 
a cheiliúradh agus aird na meán Éireannach a tharraingt air.  
Reáchtáladh an béile aonuaire seo mar chuid de sheoladh 
an fheachtais “Ag Ceiliúradh Déantóirí Dearthóireachta na 
hÉireann”, feachtas a tharraing aird ar tháirgí ceardaíochta 
Éireannach áille “deartha agus déanta in Éirinn” agus na
daoine cumasacha atá á ndéanamh. Dhírigh an feachtas seo 
ar throscán, earraí intí, faisean agus oiriúintí agus bhí breis 
agus 60 asraon miondíola ar fud na hÉireann ag tacú leis an 
bhfeachtas seo, i stiúideonna déantóirí agus tríd an suíomh 
gréasáin www.giveirishcraft.com. 
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Ba é aidhm an fheachtais cead cainte a thabhairt do 
dhearthóirí na hÉireann, agus aird a tharraingt ar a gcuid 
saothar i measc tomhaltóirí in Éirinn agus thar lear. Bhí 
éagsúlacht mhór de cheardaíocht agus dearadh na 
hÉireann le fáil i measc na ndéantóirí a raibh saothar dá 
gcuid san áireamh san fheachtas, lena n-áirítear Noel 
Whelan Furniture Design, Cushendale Woollen Mills, 
Jerpoint Glass, málaí leathair Ana Faye agus earraí cniotáilte 
Edmund McNulty.  Mar chuid den fheachtas, thacaigh an 
CCol le grúpa dearthóirí saothar a thaispeáint ag TENT 
Londain i rith Fhéile Deartha Londan.  

Samhain: Ag Ceiliúradh Seodóirí na hÉireann
Dhírigh tríú feachtas tomhaltóra an CCoI ar sheodra agus 
is in Aerfort Bhaile Átha Cliath a seoladh an feachtas le 
taispeántas de sheodra na hÉireann i gCríochfort 2 (T2), 

taispeántas a eagraíodh i gcomhar le hÚdarás Aerfort 
Bhaile Átha Cliath agus House of Ireland.  Deis a bhí sa 
taispeántas seo do 16 de dhéantóirí seodra mór le rá na 
hÉireann a saothar a thaispeáint do na céadta míle taistealaí 
a bhí ag taisteal le linn na Nollag, mar aon le léargas a 
thabhairt ar éagsúlacht dearaidh chomhaimseartha na 
hÉireann. Reáchtáil na déantóirí taispeántais déanta seodra 
ar mhaithe le léargas a thabhairt do phaisinéirí ar an dua 
a chaitheann na ceardaithe seo leis na píosaí seodra a 
dhéanamh.  

I measc na ndearthóirí seodra a raibh saothar dá gcuid 
le fáil ag taispeántas T2 bhí seodóirí aitheanta dála Alan 
Ardiff, Angela O’Kelly, Rachel Swan, Inga Reed, Geraldine 
Murphy agus Filip Vanas, agus tugadh deis do phaisinéirí 
saothar a cheannach i siopa House of Ireland in T2.  Ghlac 
miondíoltóirí ceirde eile ó cheann ceann na tíre páirt 

 Taispeántas Seodra i gCríochfort 2, Aerfort Bhaile Átha Cliath
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san fheachtas freisin.  Ina dhiaidh sin, cuireadh rogha 
den saothar a bhí ar taispeáint in T2, chuig Munich sa 
Ghearmáin áit a raibh aonach mór trádála idirnáisiúnta, 
Inhorghenta, ar siúl i mí Feabhra 2012.  

Nollaig: Feachtas na Nollag ag spreagadh ceardaíocht na 
hÉireann
Díreach roimh shéasúr gnóthach na Nollag, rinne an CCoI 
gach iarracht aird a tharraingt ar cheardaíocht na hÉireann 
mar bhronntanas Nollag.  D’iarramar ar shiopadóirí iarracht 
a dhéanamh tacú le déantóirí na hÉireann ar bhealach ar 
bith a d’fhéadfaidís, agus píosa ceardaíochta Éireannach 
amháin, ar a laghad, a cheannach. Ghlac beagnach 120 
siopa miondíola in Éirinn páirt i bhfeachtas na Nollag, 
méadú sa bhreis ar 100% i gcomparáid leis an mbliain 
roimhe sin. Rinneadh ionadaíocht ar bhreis agus 300 
dearthóir agus ceardaí Éireannach trí ábhar díolphointe sa 
siopa a sholáthar in asraonta miondíola ar fud na hÉireann, 
mar aon le feachtas fógraíochta, póstaer agus ar líne. 
B’fhurasta do thomhaltóirí earraí ceardaíochta Éireannacha 
a aithint tríd an tsiombail “Samhlaithe, deartha agus 
Déanta in Éirinn” a fheiceáil ar ábhair thaispeána i siopaí 
miondíoltóirí rannpháirteacha. 

Ceardaíocht Choimeádta
Sheol an CCoI an tionscnamh ‘Ceardaíocht Choimeádta’ 
d’fhonn spreagadh, tacaíocht agus poiblíocht a thabhairt 
do dhaoine aonair agus do ghrúpaí tionscadail nuálacha 
mhiondíoltóireachta a fhorbairt d’fhonn aitheantas a 
thabhairt do agus ceiliúradh a dhéanamh ar Bhliain na 
Ceardaíochta 2011.  Rinneadh iarrthóirí a mheas bunaithe 

ar a bplean gnó le haghaidh cainéal nua agus nuálach 
chun tomhaltóirí a aimsiú a fhorbairt, nó bealach nua chun 
déileáil le cainéal reatha ach gan cur isteach ar mhiondíol 
reatha ceardaíochta. Thairg an CCoI tionscadail roghnaithe 
a d’áirigh leibhéal beag cúnaimh airgeadais, comhairle, 
tacaíochta agus poiblíochta. I measc na dtionscadal ar 
éirigh go breá leo tá:
•	 Makers & Brothers – suíomh gréasáin agus siopa aonuaire
•	 The Irish Design Shop – siopa aonuaire agus taispeántas
•	 Aonach Ceardaíochta Theach Chathair na Mart
•	 The Potters Market – ag Féile Ealaíon na Gaillimhe

Asraonta Ceardaíochta Réigiúnacha
Lean Comhairle Cheardaíochta na hÉireann ag obair le 
hasraonta ceardaíochta réigiúnacha lena n-áirítear Dearadh 
Ceardaithe CORE [CORE Crafted Design], Craftmark an Lú 
[Louth Craftmark], Teach Deartha Liatroma [Leitrim Design 
House], Gráinseach Cheardaíochta na Cathrach [Cahir Craft 
Granary] agus An Clachán, chun cruthú smaointe agus 
roinnt eolais a spreagadh ar mhaithe le cur le díolachán 
agus le hinfheictheacht um cheardaíocht na hÉireann. Lena 
chois sin, tugadh ábhair dhíolphointe do chúig asraon 
réigiúnacha agus tugadh tacaíocht airgeadais dóibh le 
haghaidh tionscnaimh mhargaíochta áitiúla, dála feachtas 
raidió áitiúil, preas náisiúnta, comharthaíocht threoch, 
caidreamh poiblí agus imeachtaí poiblíochta.
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3 - Margadh Easpórtála
Ciste Aonaigh Idirnáisiúnta
Mar chuid de straitéis easpórtála Chomhairle 
Cheardaíochta na hÉireann, sheolamar Ciste Aonaigh 
Idirnáisiúnta in 2011. Forbraíodh an ciste seo d’fhonn 
cabhrú le déantóirí príomh-mhargaí easpórtála a aimsiú trí 
aontaí trádála agus tomhaltóra i rith 2011, mar aon le cistiú 
meaitseála a sholáthar d’fhonn freastal ar aontaí trádála 
thar lear.   Chuir an tionscnamh seo ar chumas 15 déantóir, 
a roghnaíodh trí phróiseas iarratais, dul i bhfeidhm ar 
21 imeacht tomhaltóra agus trádála i 5 dtír.  Bunaithe 
ar rath an tionscnaimh seo agus aiseolas a fuarthas ó 
na rannpháirtithe, tá sé beartaithe ag an CCoI tuilleadh 
forbairt a dhéanamh ar an tionscnamh seo in 2012.

TENT, London
I gcomhthráth lenár bhfeachtas tomhaltóra a bhfuil sé mar 
aidhm leis ceiliúradh a dhéanamh ar dhéantóirí dearthóra 
na hÉireann, i mí Mheán Fómhair thacaigh an CCoI le 12 de 
na dearthóirí is fearr sa tír saothar dá gcuid a thaispeáint ag 
TENT, Londain, taispeántas trádála mór le rá, ceannródaíoch 
agus forásach a reáchtáiltear i rith Fhéile Deartha Londain.  
Bhí os cionn 200 taispeántóir idirnáisiúnta ag TENT, 
ag taispeáint na dtáirgí comhaimseartha intí is nua-
aimseartha – troscán, soilsiú, criadóireacht, teicstílí, ábhair 
agus oiriúintí. I measc ghrúpa ceardaithe na hÉireann a 
bhí ag taispeáint a saothar ag TENT faoin ainm “Design 
Island – Togha an Dearaidh Éireannaigh”, bhí Ceardlanna 
Deartha Shane Holland, Troscán Stephen O’Briain, 
Dunleavy Bespoke agus an dearthóir teicstílí Sinéad 

Mitchell. Le níos mó ná 19,000 cuairteoir idirnáisiúnta 
ó 44 tír éagsúil thar tréimhse 4 lá, sholáthair TENT na 
ceardaithe rannpháirteacha Éireannacha le deis uathúil a 
gcuid saothar a chur i láthair lucht féachana géarchúiseach 
idirnáisiúnta.

4 - Díol Díreach 
Mar chuid de Bhliain na Ceardaíochta 2011, chruthaigh 
Comhairle Cheardaíochta na hÉireann limistéir thiomnaithe 
ceardaíochta ag ceithre imeacht náisiúnta.  Seónna móra 
tomhaltóra ba ea dhá imeacht, a thug deis do Chomhairle 
Cheardaíochta na hÉireann sráidbhailte / sárthaispeántais 
cheardaíochta a fhorbairt ina raibh spásanna miondíola, 
ceardlanna agus léirithe.  Imeachtaí reatha ceardaíochta 
/ deartha a bhí in dhá imeacht eile, agus chruthaigh 
Comhairle Cheardaíochta na hÉireann spásanna taispeána 
/ taispeántais ag tarraingt airde agus ag déanamh 
poiblíochta ar cheardaithe Éireannacha.

Bloom 2011 – An Fhéile Gairdín is mó in Éirinn, 2ú – 6ú 
Meitheamh, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 
Cruthaíodh an Sárthaispeántas Ceardaíochta Éireannacha 
bunaithe ar Ghairdín Ceardaíochta na hÉireann, gairdín 
deartha ag an dearthóir cáiliúil Fiann O’Nualainn, gairdín 
ina raibh os cionn 70 píosa ó 31 déantóir. Ghlac 20 
taispeántóir ceardaíochta páirt sa limistéar miondíola, thar 
tréimhse 5 lá; imeacht ar thug os cionn 90,000 cuairteoir 
cuairt air. 

 Taispeántas Samhlaithe, Deartha, Déanta in Éirinn, Aonach Náisiúnta 
      Ceardaíochta & Dearaidh 

 An tUachtarán Máire Mhic Giolla Íosa agus Martin Mac Giolla Íosa ag Gairdín 
     Cheardaíochta na hÉireann, Bloom
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Rás na Long Ard, Port Láirge, 30ú Meitheamh – 2úIúil, Cathair 
Phort Láirge
D’fhorbair an CCol Sráidbhaile Ceardaíochta Éireannach 
i gcroílár Rás na Long Ard i bPort Láirge.   San áireamh 
ann bhí 32 seastán miondíola ceardaíochta, 7 bpuball 
ceardlainne ina raibh ceardlanna saor in aisce do leanaí á 
reáchtáil, léirithe ceardaíochta agus suiteáil.  D’oibrigh an 
CCoI i gcomhar le ceardaithe bunaithe i Stiúideonna Kite 
Design, Port Láirge i ndáil le léirithe agus le Siopa Ilrannach 
Shaws, Port Láirge, áit a raibh taispeántas ceardaíochta ar 
an bhfuinneog i rith an imeachta.

Aonach Ealaíne agus Deartha Intí, 13ú – 15ú Bealtaine, RDS, 
Baile Átha Cliath
Dhear an CCoI seomra iomlán ag an Aonach Ealaíne agus 
Deartha Intí, ag baint úsáide as scileanna ceardaithe a 
raibh saothar dá gcuid ar taispeáint ag an imeacht, agus trí 
dhíriú ar fheabhas.cuireadh leabhrán bronntanas i dtoll a 
chéile, agus díríodh ar aird a tharraingt ar bhronntanais a 
d’fhéadfaí a thabhairt do thomhaltóirí.

Aonach Náisiúnta Ceardaíochta & Dearaidh, 4ú –  8ú Nollaig, 
RDS, Baile Átha Cliath
Ceann de na príomhimeachtaí ceardaíochta a reáchtáiltear 
do thomhaltóirí roimh na Nollag, agus a bhfuil ról 
tábhachtach aige i saol tomhaltóirí agus ceardaithe araon 
é an tAonach Náisiúnta Ceardaíochta & Dearaidh.  In 2011, 
d’fhorbair an CCoI limistéar taispeántais/taispeána i gcroílár 
an tseó, d’fhonn aird a tharraingt ar shaothar breis is 200 
ceardaí cláraithe.  D’fhonn tacú leis an tionscnamh seo 
cuireadh leabhrán bronntanas i dtoll a chéile, agus díríodh 
ar aird a tharraingt ar bhronntanais a d’fhéadfaí a thabhairt 
do thomhaltóirí.

Turasóireacht Cheardaíochta na hÉireann  
Rinne an CCoI agus Fáilte Éireann iniúchadh náisiúnta ar 
130 stiúideo d’fhonn stiúideonna feiliúnacha a aimsiú 
le cur san áireamh ar leathanaigh “Eispéireas Stiúideo 
Ceardaíochta” [Craft Studio Experience] ar 
www.discoverireland.com.  I measc na suíomh faofa 
tá na suímh sin a thairgeann taithí ceardaíochta ar 
ardchaighdeán do chuairteoirí áitiúla agus cuairteoirí 
eile nach iad. Ina measc tá stiúideonna ceardaíochta atá 
oscailte do chuairteoirí an t-am ar fad agus gailearaithe 

ceardaíochta agus spásanna miondíola arb ionann iad agus 
deis do chuairteoirí bualadh le nó idirghníomhú leis an 
déantóir. Seolfar an scéim seo déanach sa bhliain 2012.

5 - FORBAIRT FIONTAR
Oibríonn an fhoireann um Fhorbairt Margaidh agus um 
Fhorbairt Fiontar lena chéile ar thionscnaimh forbartha 
fiontar. 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  
Oiliúint & Ceardlanna 
In 2011, mhéadaigh an tsraith ceardlann seo chun 
ceardaithe a fhorbairt agus seachadta ina limistéir féin, 
rud a bhí mar bhonn le hinrochtaineacht príomhghnó 
fiontar agus scileanna deartha a sholáthar do ghnóthaí 
ceardaíochta cláraithe. Tairgeadh ceardlanna i gCorcaigh, 
i mBaile Átha Cliath, i Luimneach agus i nDún na nGall, 
ceardlanna ar ghlac 120 gnó páirt iontu. Reáchtáladh na 
ceardlanna i rith an earraigh agus an fhómhair agus is 
dírithe ar na réimsí gnó seo a leanas a bhí siad: 
•	 Brandáil agus Pacáistiú do Tháirge Ceardaíochta 
•	 Caidreamh Miondíoltóra a Fhorbairt  
•	 Ardteicníochtaí Díolachán do cheardaíocht 
•	 Géire Gnó & Díolachán Ceardaíochta. 
•	 Fótagrafaíocht na hOibre Ceardaíochta 
 
Ciste um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach
Leanadh le Ciste um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach 
(FGL) an CCoI in 2011, ciste a bunaíodh in 2010, agus bhí 
an caiteachas iomlán ar an gciste cothrom le €31,147.  
Bunaíodh an Ciste FGL d’fhonn a chinntiú go bhfuil 
rochtain ag déantóirí ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach 
mar aon le cúnamh a thabhairt dóibh a bheith páirteach i 
gceardlanna, cúrsaí oiliúna, ardranganna, comhdhálacha, 
siompóisiamaí s.rl. nó chun taighde a dhéanamh ar 
imeachtaí/aontaí trádála.

Clár um Fhorbairt Fiontraíochta Ceardaíochta 
Rathúlacht i mBun Gnó [Making it in Business] (2011 – 2012) 
In 2011, tairgeadh áit do 13 gnó i raon leathan disciplíní 
ar an gclár iomaíoch seo. Is é cuspóir an chláir an tairbhe 
is fearr agus is féidir a bhaint as díolachán sa mhargadh 
Miondíola agus Bailitheora trí dhíriú ar Fhorbairt Gnó 
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agus Líonrú Sóisialta mar ardán forbartha agus díolacháin. 
Dhírigh an chéad chéim den chlár a seachadadh i bhfómhar 
na bliana 2011 ar bhrandáil agus ar phacáistiú táirgí, meáin 
shóisialta, margaíocht agus pleanáil gnó. 

An Clár Meantóireachta 
I rith 2011, bhain 56 gnó ceardaíochta tairbhe dhíreach as 
an tionscnamh seo. Soláthraíonn an Clár Meantóireachta 
gnóthaí le tacaíocht forbartha ghairmiúil shaincheaptha i 
ndáil le dearadh, táirgeadh, gnó, margaíocht agus brandáil. 
Soláthraítear é seo trí sheisiúin mheantóireachta duine ar 
dhuine (bronntar suas le cúig sheisiún) le príomhphearsana 
sa ghnó ceardaíochta chun a bpoitéinseal a fhorbairt sa 
mhargadh Bailitheora agus Miondíola. I rith 2011 agus níos 
faide anonn, leagadh an bhéim ar dhearadh, forbairt táirgí, 
cumas táirgthe, agus barrfheabhsú na meán sóisialta mar 
uirlis forbartha ceardaíochta. 

Meantóireacht an Oileáin Chruthaitheach de chuid Showcase  
Is tionscnamh nua é seo a forbraíodh in 2010, arb éard a 
bhí i gceist leis ná sraith ceardlann agus idirghabhálacha 
meantóireachta dírithe go sonrach ar riachtanais cliant 
spriocdhírithe. D’éirigh go maith leis an tionscnamh sa 
mhéid is gur chabhraigh sé le rannpháirtithe an Oileáin 
Chruthaithigh léargas a thabhairt ar a bpoitéinseal iomlán 
ag Showcase 2011. 
I measc príomhghnéithe an tionscnaimh seo bhí Forbairt 
Táirgí, Marsantú, Brandáil agus Géire PR agus Gnó, mar aon 
le barrfheabhsú na meán sóisialta.   
   
OIDEACHAS, OILIÚINT AGUS FORBAIRT
I rith na bliana tugadh tús áite d’fhorbairt roinnt réimsí 
tábhachtacha oibre, lena n-áirítear comhairliúchán agus 
comhdhlúthú réiteach a bhaineann le creidiúnú, forbairt 
beartas curaclaim don chlár CRAFTed i mbunscoileanna 
agus raon éagsúil gníomhaíochtaí oideachas for-rochtana 
d’fhonn cabhrú le haird a tharraingt ar cheardaíocht i rith 
Bhliain na Ceardaíochta 2011.

AN CHÉAD LEIBHÉAL
Chríochnaigh CRAFTed: Clár um Fhoghlaim Scileanna 
Saoil do Bhunscoileanna 2010 - 2011, i gcomhpháirt le 
sé hionad oideachais, gach tionscadal ceardaíochta a 

bhí ar bun sna scoileanna ábhartha faoi Bhealtaine 2011. 
Ag deireadh chlár 2010 -2011, reáchtáil an sé hIonad 
Oideachais taispeántais a léirigh an próiseas cruthaitheach 
a d’eascair ón gclár, agus ardchaighdeán shaothar na leanaí. 
Tugadh cuireadh do na leanaí ar fad cuairt a thabhairt ar 
na himeachtaí, athbhreithniú a dhéanamh ar na saothair 
cheardaíochta agus a dtuairimí a thabhairt.     

Reáchtáladh CRAFTed 2010 - 2011 in 47 scoil agus ghlac 
47 ceardaí, 50 múinteoir agus 1,410 páiste páirt ann. 
Tharraing aiseolas ó na ceardaithe, múinteoirí, agus 
Stiúrthóirí na nIonad Oideachais béim ar an rath a bhí ar an 
gclár píolótach seo. Bunaithe ar an measúnacht dhearfach 
a rinneadh ar an gclár, dhear Foireann Oideachais an 
CCoI togra chun an clár a fhorbairt a thuilleadh mar chlár 
náisiúnta don bhliain acadúil 2011 - 2012. 

Tá an Clár CRAFTed bunaithe ar dhea-chleachtas 
comhoibritheach a fhorbairt idir ceardaithe agus 
múinteoirí.  Tá an clár dírithe ar an mbealach a thacaíonn 
scileanna ceardaíochta agus deartha le modheolaíochtaí 
comhtháite foghlama, agus leagtar béim ar thacú le 
scileanna uimhearthachta agus litearthachta. 

Tá CRAFTed 2011 - 2012 á seachadadh i gcomhpháirt le 
21 Ionad Oideachais lánaimseartha in Éirinn.  Tá an clár á 
reáchtáil in 128 scoil ar fud na tíre, agus tá 135 múinteoir, 
98 ceardaí oilte agus thart ar 3,800 páiste páirteach ann.      

DARA LEIBHÉAL  
Oiliúint FGL um Scileanna Ceardaíochta Cruthaitheach don 
Dara Leibhéal  
Reáchtáladh tionscadal píolótach i gcomhpháirt leis an 
tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) 
i scoileanna dara leibhéal i 6 réigiún ar fud na hÉireann. 
Ba é aidhm an tionscadail seo, ar cuireadh tús leis i mí 
Feabhra 2011, múinteoirí agus mic léinn a oiliúint i réimsí 
ceardaíochta éagsúla. Roinneadh na torthaí agus an méid 
a foghlaimíodh ón sé thionscadal i measc grúpa níos mó 
múinteoirí dara leibhéal trí shraith ceardlann a reáchtáladh 
i bhfómhar na bliana 2011.      
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TRÍÚ LEIBHÉAL
I rith 2011, páirtmhaoinithe an CCoI Sraith Léachtaí 
um Chriadóireacht na hÉireann san Oideachas (ICE).  
Is tionscnamh comhoibritheach é ICE idir Comhairle 
Cheardaíochta na hÉireann agus na Scoileanna Ealaíne 
agus Deartha i mBéal Feirste, Gaillimh, Luimneach, Baile 
Átha Cliath, Cill Chainnigh agus Corcaigh, scoileanna a 
bhfuil sé mar aidhm acu rochtain ar shaineolas idirnáisiúnta 
i raon disciplíní ceardaíochta a éascú trí shraith léachtaí 
poiblí, taispeántas agus ardranganna. Ní mór gur 
ealaíontóirí comhaimseartha faoi láthair iad na healaíontóirí 
roghnaithe agus go mbeadh cáil idirnáisiúnta orthu mar 
aon le próifíl chruthaithe acu i mbun taispeántais, a bheith 
chun tosaigh ina réimse oibre féin, agus tóir a bheith ar 
a saothar. In 2011 i measc na ndaoine a thug léachtaí bhí 
Glenn Adamson, Baile Átha Cliath; Peter Ting, Corcaigh; 
Barnaby Barford, Luimneach; Josie Walters, Cill Chainnigh; 
agus Clare Curneen agus Andrew Livingstone, Gaillimh..

Déantóirí na Todhchaí
Léiríonn Déantóirí na Todhchaí infheistíocht shuntasach de 
chuid Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann i bhforbairt 
an chéad ghlúin eile de dhéantóirí in Éirinn. Soláthraíonn 
Gradaim agus Deontais Dhéantóirí na Todhchaí, ar fiú 
€30,000 iad, cúnamh i réimsí éagsúla dála breisoiliúint, 
taighde agus forbairt, bunú stiúideonna agus cúnamh 
le taispeántais. Déantar gradaim a mheas bunaithe ar 
chruthaitheacht, nuálaíocht, scil agus ceardaíocht agus is 
ann do na gradaim chun aitheantas a thabhairt d’fheabhas 
agus é a thagarmharcáil.  Tá liosta de na daoine a fuair 
tacaíocht ó Ghradaim & Deontais Dhéantóirí na Todhchaí le 
fáil anseo thíos.

In 2011, ba í Muireann Walshe, mac léinn le Dearadh Miotail 
in NCAD, buaiteoir Ghradam Dhéantóirí na Todhchaí 
do Mhic Léinn, ar a bronnadh an €2,500 agus bronnadh 
Gradam Speisialta an Mholtóra Dhéantóirí na Todhchaí, ar 
fiú €1,000 é ar Theresa Burger, mac léinn le seodra in NCAD.

Bronnadh Deontais na Mac Léinn um Dhéantóirí na 
Todhchaí ar mhic léinn ón gColáiste Náisiúnta Ealaíne & 
Deartha (NCAD), Scoil Ealaíne agus Deartha Luimnigh, 
Cúrsa Scileanna & Dearaidh Órcheardaíochta & Seodra um 
Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann agus ar mhac léinn 
Éireannach ag staidéar thar lear in Institiúid Teicneolaíochta 
Rochester. 

Bronnadh Deontais Ábhar ar Anna West (Miotalóireacht), 
Eimear O’Connor (Gloine), Miriam Wade (Miotalóireacht), 
Muireann Walshe (Miotalóireacht), Ruth Power 
(Criadóireacht), Theresa Burger (Seodra) agus Daniela 
Cardillo (Seodra).

Bronnadh Deontais Líonraithe ar Claire O’Sullivan 
(Dearadh Faisin) agus Karen Donnellan (Gloine). 

Bronnadh Deontais Chónaitheachta agus Oiliúna ar 
Charlene McFarland (Gloine), Natasha Rollinson (Seodra) 
agus Yvonne Ross (Seodra). 

Bronnadh Deontais Chleachtóra Dhéantóirí na Todhchaí 
ar iarrthóirí rathúla le cabhrú leo a gcuid oibre a thaispeáint 
ag aontaí idirnáisiúnta, chun tabhairt faoi shainoiliúint agus 
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chun trealamh a cheannach le cabhrú leo spás stiúideo a 
fhorbairt. 

Ba ar Claire-Anne O’Brien (Teicstílí/Cniotáil) a bronnadh 
Gradam Cleachtóra Dhéantóirí na Todhchaí, gradam ar fiú 
€5,000 é..

Ba ar Michelle Kinsella (Teicstílí/Faisean) a bronnadh 
Gradam Speisialta an Mholtóra um Dhéantóirí na Todhchaí, 
gradam ar fiú €1,300 é. 

Fuair Bridget O’Gorman (Ildisciplíneach) Ardmholadh.

Bronnadh Deontais Chleachtóra ar Claire McAlister 
(Seodra), Filip Vanas (Seodra), Lisa Ryder (Teicstíl), Serena 
O’Neill (Teicstílí), Fergal Costello (Déantús Troscáin), 
Laura McNamara (Criadóireacht), Samantha Hamilton 
(Miotalóireacht/Dearadh Seodra), Bridget O’Gorman 
(Ildisciplíneach), Sarah McEvoy (Gloine), Michelle Kinsella 
(Teicstílí/Faisean) agus Alison Lowry (Gloine).

Tacaítear le Déantóirí na Todhchaí trí láithreán gréasáin 
tiomnaithe www.futuremakers.ie, atá á fhorbairt agus á 
fheabhsú d’fhonn a chinntiú gur acmhainn luachmhar a 
bheidh ann do mhic léinn agus do chéimithe nua. Tá eolas 
le fáil ar an láithreán gréasáin seo faoi dheiseanna éagsúla 
dála seimineáir, ardranganna, comórtais, deontais agus 
taispeántais.  

I gcomhthráth le fógairt fhaighteoirí Ghradaim Dhéantóirí 
na Todhchaí, fógraíodh buaiteoir Ghradam Deartha House 
and Home/Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann do Mhic 
Léinn. Ba ar Tom Sweeney, mac léinn in GMIT Leitir Fraic, a 
bronnadh an gradam mar aon le seic €1,000, turas chuig 
aonach deartha agus trófaí comhaimseartha deartha ag 
Rachel McKnight ó Rachel MCK.

Taispeántas Dhéantóirí na Todhchaí ar Ché Wandesford, 
Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí
Bhí saothar fhaighteoirí Ghradaim agus Deontais 
Dhéantóirí na Todhchaí 2011 um Chomhairle 
Cheardaíochta na hÉireann ar taispeáint ag taispeántas i 
nGailearaí Ché Wandesford in Institiúid Teicneolaíochta 
Chorcaí i rith mhí Dheireadh Fómhair agus mhí na 

Samhna 2011.  Reáchtáladh an taispeántas i gcomhpháirt 
le Coláiste Ealaíne agus Deartha Crawford um Institiúid 
Teicneolaíochta Chorcaí mar chuid de ghníomhaíochtaí 
Bhliain na Ceardaíochta 2011.  Bhí obair breis is 
scór déantóir ar taispeáint, lena n-áirítear dearthaí 
ceannródaíocha idir throscán agus ghréithe, fhaisean agus 
sheodra. Mar chuid den taispeántas, reáchtáladh Seimineár 
‘An Saol i Lána na Ceardaíochta’ [Life in the Craft Lane] ar 
an 3ú Samhain, agus ba é Daniel Charny, coimeádaí an 
taispeántais Power of Making ag Gailearaí Victoria agus 
Albert i Londain a thug an phríomhchaint. Tharraing cur 
i láthair a rinne iarfhaighteoirí deontais agus gradaim 
Dhéantóirí na Todhchaí aird ar na gairmeacha beatha atá ag 
na daoine sin anois.

IMEACHTAÍ AGUS TIONSCADAIL MAR CHUID DE BHLIAIN 
NA CEARDAÍOCHTA 2011
Seoladh www.learncraftdesign.com
I mí Dheireadh Fómhair 2011, sheol an CCoI acmhainn nua 
dhigiteach le tacú le foghlaim trí agus faoi cheardaíocht 
do leanaí ar gach aois ar fud na tíre. Soláthraíonn an 
t-ardán www.learncraftdesign.com eolas do mhúinteoirí 
bunleibhéal, dara leibhéal agus tríú leibhéal, agus 
do cheardaithe atá ag seachadadh clár oideachais 
cruthaitheach, léargas ar thiomantas an CCoI lena chinntiú 
go bhfuil rochtain éasca ag leanaí agus ag oideoirí ar 
scileanna agus ar shaineolas ceardaíochta.

Forbairt shuntasach in oideachas ceardaíochta ba 
ea seoladh Learn Craft Design, a reáchtáladh i rith 
Fhéile Ealaíon Idirnáisúnta Baboró do Leanaí, forbairt 
a sholáthraíonn rochtain éasca ar phleananna ceachta, 
coincheapa deartha, bunachar sonraí inchuardaithe 
ceardaithe, gailearaithe íomhánna agus eolas faoi na 
príomhchláir oideachais atá á seachadadh ag Comhairle 
Cheardaíochta na hÉireann. 

Comhdháil Phoiblí um Bliain na Ceardaíochta
D’fhonn comhtharlú le Tionól Ginearálta na Comhairle 
Ceardaíochta Daomhanda – An Eoraip i mBaile Átha Cliath 
i Meitheamh 2011, d’eagraigh agus reáchtáil an CCoI 
comhdháil phoiblí mar cheann dá príomhimeachtaí poiblí 
do Bhliain na Ceardaíochta 2011. 
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Reáchtáladh Craft Conscious: Re-shaping global futures in 
the innovation age ar 9ú Meitheamh i gCaisleán Bhaile 
Átha Cliath agus bhí thar 280 duine ó Éirinn agus ó ar fud 
na hEorpa i láthair ann. Ba mhór an onóir do Chomhairle 
Cheardaíochta na hÉireann go raibh an tUachtarán Máire 
Mhic Giolla Íosa, Pátrún Bhliain na Ceardaíochta 2011, i 
láthair le labhairt leis an slua.   

Chuimsigh clár oibre na comhdhála cainteoirí aitheanta 
idirnáisiúnta agus ba é an t-iriseoir agus scríbhneoir 
Fintan O’Toole a d’éascaigh clár oibre na comhdhála.  Ba é 
Edmund de Waal, ealaíontóir criadóireachta agus údar, an 
príomhchainteoir, agus rinne na daoine seo a leanas cur 
i láthair freisin – Edna dos Santos-Duisenberg, Ceannasaí 
– Clár Gheilleagair agus Tionscail Chruthaitheacha na 
Náisiún Aontaithe; Brian Keaney ó Tonfisk Design; Leonardo 
Bonanni, ceannaire domhanda i ndearadh inbhuanaithe 
táirgí agus slabhraí soláthair; agus Finbarr Bradley, 
eacnamaí agus léachtóir.

An tráthnóna roimh an chomhdháil, labhair Edmund de 
Waal don chéad uair in Éirinn ó foilsíodh a shárleabhar ‘The 
Hare with Amber Eyes’, leis an slua mór a bhí bailithe mar 
chuid de léitheoireacht phoiblí agus agallamh.

Craftitecture
I Meitheamh 2011, d’fhógair Comhairle Cheardaíochta 
na hÉireann agus Foras Ailtireachta na hÉireann 
buaiteoirí Craftitecture, comórtas eagraithe ag Comhairle 
Cheardaíochta na hÉireann i gcomhpháirt le Foras 
Ailtireachta na hÉireann, i gcomhar le Electric Picnic, 

Greencrafts agus Cultivate. Ba é aidhm an chomórtais 
pailliún a dhearadh le haghaidh Electric Picnic 2011, 
d’fhonn ceiliúradh a dhéanamh agus aird a tharraingt ar 
Bhliain na Ceardaíochta 2011.

An fhoireann bhuacach ba ea Ailtirí Bucholz McEvoy 
Architects agus Jim Horgan, saor bád ó Scoil Saoirseacht 
Bád na Gaillimhe. Mar chuid dá ndearadh nuálach tógadh 
spás dinimiciúil ag úsáid foirm curach, ag cruthú spás 
taibhithe uathúil agus mealltach.  D’óstáil “Cruth Curach” 
roinnt imeachtaí i rith Electric Picnic i Meán Fómhair, agus 
ina dhiaidh sin eagraíodh cuairt ar Open House Dublin 
agus ar champas Ollscoil Luimnigh níos déanaí sa bhliain.  

Clár Soghluaisteachta Leonardo an AE 
I Meitheamh 2009, bronnadh maoiniú Soghluaisteachta 
Leonardo ar Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann 
trí mheán an chláir Léargas. Chuir an maoiniú seo ar 
chumas cliaint an CCol tairbhe a bhaint as socrúcháin 
oibre maoinithe san Iorua. Is comhpháirtíocht é seo 
idir Comhairle Cheardaíochta na hÉireann agus Norske 
Kunsthandvereke. In 2010, bronnadh socrúcháin ar Sinéad 
Mitchell, Tiernan Roe agus Anke Eckardt. Cuireadh críoch 
leis an gclár in 2011. 

Comórtas Ceardaíochta Náisiúnta an RDS arna thacú ag 
Comhairle Cheardaíochta na hÉireann 
In 2011, bhronn Comórtas Ceardaíochta Náisiúnta an RDS, 
arna thacú ag Comhairle Cheardaíochta na hÉireann, 
duaischiste €28,000 ar roinnt de na ceardaithe is oilte agus 
is mó a bhfuil gealladh fúthu in Éirinn. Painéal idirnáisiúnta 
de bhreithiúna neamhspleácha roghnaithe ag an RDS a 
rinne moltóireacht ar 20 catagóir an chomórtais. 

I measc na mórghradam a bronnadh in 2011 tá Gradam 
Feabhais an RDS, a bronnadh ar an ealaíontóir gloine Karl 
Harron, agus Duais Iontrálaithe Nua an RDS a bronnadh ar 
an ealaíontóir feilte Kate Ramsey.  Roinneadh Dámhachtain 
Cheannaigh um Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann idir 
Úna Burke, Mark Campden, Catherine Keenan, Elvie Miller, 
Michael Ray agus Mary Shields.
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OIDEACHAS AGUS FOR-ROCHTAIN 
I rith 2011, lean an fhoireann Oideachais agus For-rochtana 
le clár dinimiciúil agus tarraingteach imeachtaí a dhearadh, 
a chomhordú agus a sheachadadh le cur leis an gclár 
bliantúil taispeántas atá á reáchtáil sa Ghailearaí Náisiúnta 
Ceardaíochta. Le cois imeachtaí agus gníomhaíochtaí 
a eagrú le tacú le taispeántais i gCill Chainnigh, ghlac 
an fhoireann páirt i seachadadh go leor tionscnamh 
seachtrach. 

I measc na ngníomhaíochtaí a eagraíodh mar chuid den 
chlár bhí turas ar gailearaithe, cainteanna le healaíontóirí 
agus le coimeádaithe, seimineáir, ceardlanna do pháistí, 
imeachtaí poiblí, forbairt ghairmiúil leanúnach agus 
forbairt acmhainní oideachais. Leanadh le himeachtaí 
‘Late Date’ i rith 2011 i bhfianaise an aiseolais dhearfaigh 
a fuarthas i ndáil leis na huaireanta oscailte déanacha 
míosúla sa Ghailearaí Náisiúnta Ceardaíochta, beartas ar 
cuireadh tús leis in 2010. Chomh maith leis sin, reáchtáladh 
roinnt cainteanna stiúideo le déantóirí an Ghailearaí 
Náisiúnta Ceardaíochta d’fhonn tacú leis na taispeántais a 
bhí á reáchtáil ag an nGailearaí Náisiúnta Ceardaíochta.   

Chomh maith leis sin, bhí ról gníomhach ag an bhfoireann 
Oideachais & For-rochtana in ullmhú ábhar don láithreán 
gréasáin Learn Craft Design, obair a d’áirigh “Take a Closer 
Look” a fhorbairt, paca gairme nua dara leibhéal.   

Tá léargas le fáil anseo thíos ar na gníomhaíochtaí éagsúla 
a comhordaíodh i rith na bliana.  Tá tuilleadh eolais maidir 
leis na tionscnaimh Oideachais agus Fhor-rochtana a 
cuireadh i gcrích in 2011 le fáil i dTuarascáil Bhliain na 
Ceardaíochta 2011.

Ceardlanna Ceardaíochta ag Imeachtaí Poiblí
Chomhordaigh an fhoireann Oideachais & For-rochtana 
sraith ceardlann saor in aisce do leanaí ag imeachtaí poiblí, 
lena n-áirítear gné bhreise agus spreagúil a chur le leagan 
amach na n-imeachtaí seo. I measc na mór-imeachtaí a 
reáchtáladh tá: 

Big Day Out, Márta: Cuimsíodh ceardaíocht na hÉireann i 
bhFéile Naomh Pádraig don chéad uair in 2011 le os cionn 
300 páiste rannpháirteach i gceardlanna saor in aisce an 

CCoI thar 4 disciplín agus le hos cionn 700 ball den phobal 
rannpháirteach sa suiteáil dar teideal ‘Flags of Intention’ i 
gCearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, ar an Domhnach 
20ú Márta.

Bloom, Meitheamh: Ghlac an CCoI seilbh ar spás oideachais 
i gcroílár Showcase um Cheardaíocht na hÉireann, 
spás ina raibh Gairdín Cheardaíochta na hÉireann a bhí 
deartha ag dearthóir gairdín mór le rá Fiann O’Nualáin. 
Agus Gairdín Cheardaíochta na hÉireann in úsáid mar 
ábhar spreagtha, ghlac 430 páiste páirt i gceardlanna 
ceardaíochta a reáchtáladh saor in aisce.  Chomh maith leis 
sin, bhí deis ag cuairteoirí comhrá a dhéanamh le baill na 
gceardchuallachtaí agus iad ag tabhairt láithreoireachtaí 
beo, agus deis a bhí ann freisin níos mó a fhoghlaim faoi 
scileanna agus faoi cheardaíocht. 

Rás na Long Ard, Port Láirge, Iúil:  Mar chuid de 
Shráidbhaile Cheardaíochta na hÉireann, bhunaigh 
an fhoireann Oideachais agus For-rochtana 7 bpuball 
ceardlainne agus reáchtáladh ceardlanna saor in aisce 
do pháistí, taispeántais cheardaíochta agus suiteáil.  Bhí 
thart ar 2,400 páiste rannpháirteach go gníomhach sa 
cheardaíocht trí sraith ceardlann saor in aisce i gcaitheamh 
an 3 lá úd.  

Comhpháirtíochtaí Cláreagraithe 
Lena chois sin, d’eagraigh an fhoireann Oideachais agus 
For-rochtana roinnt comhpháirtíochtaí cláreagraithe 
le heagraíochtaí náisiúnta cultúrtha eile mar chuid de 
straitéis forbartha lucht féachana an Ghailearaí Náisiúnta 
Ceardaíochta le haghaidh 2011. Is éard a bhí in Crafternoon 
Tea ná sraith ceardlann ceardaíochta do ghrúpaí 
gníomhacha lucht scoir i gCill Chainnigh i gcomhpháirt le 
Féile Bhealtaine, féile atá dírithe ar chruthaitheacht i measc 
daoine níos sine a cheiliúradh. Ina theannta sin, reáchtáladh 
clár rannpháirtíocht phoiblí agus ceardlainne don Lá 
Náisiúnta Líníochta i gcomhpháirt le Gailearaí Náisiúnta 
na hÉireann. Roimhe sin reáchtáladh ‘Keep Sketch’, an 
chéad tréimhse chónaitheachta seachtaine d’ealaíontóir 
sa Ghailearaí Náisiúnta Ceardaíochta, agus ba é an 
t-ealaíontóir teicstíle Mick Minogue an t-ealaíontóir i gceist. 
Mar chuid den tréimhse chónaitheachta, reáchtáladh 
ceardlanna laethúla leis an ealaíontóir. 
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Mar gheall ar an mbéim ar fad a leagadh ar rannpháirtíocht 
phoiblí, bhí Clós an Chaisleáin dubh le daoine i mí Lúnasa 
i rith Fhéile Ealaíon Chill Chainnigh.  Reáchtáil ealaíontóirí 
ag an nGailearaí Náisiúnta Ceardaíochta agus Rachel 
Hazel Saotharlann Ceardaíochta Páipéir 3 lá, agus bhí 
duine de na healaíontóirí a bhfuil a shaothar ar taispeáint 
i Léiriú Mionathraithe ar an láthair ar feadh 3 lá den fhéile 
agus é i mbun ealaíne páipéir le teaghlaigh, bunaithe ar 
Dhaonáireamh Chill Chainnigh.  Chomh maith leis sin, 
ghlac an CCoI páirt i gclár na féile Rhythm and Roots, trí 
thuras de Phunann Ceardaíochta na hÉireann a reáchtáil 
mar aon le taibhiú ceoil sa ghailearaí.

Don dara bliain as a chéile, ghlac an Gailearaí Náisiúnta 
Ceardaíochta páirt sa tionscnamh náisiúnta Oíche 
Cultúrtha, i gcomhpháirt le hOifig Ealaíon Chill Chainnigh 
agus Taisce Chultúrtha Bharra an Teampaill. Mar cuid 
den imeacht seo claochlaíodh an Gailearaí Náisiúnta 
Ceardaíochta isteach i gcroílár cultúrtha don Cheabairé 
Ceirde, meascán eicléicteach agus éalárnach de cheol, 
taibhiú agus déantóireacht.  Thug breis is 600 cuairteoir 
cuairt ar an ngailearaí agus bhain siad tairbhe as turais 
treoraithe thaispeántas Modified Expressions, ceardlanna 
déanta páipéir agus taibhithe ceoil déanach san oíche.  

Chomhordaigh Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath 
agus an fhoireann Oideachais & For-rochtana An Stoc-
Mhalartán [The Sock Exchange] leis an ealaíontóir Jonnet 
Middleton.  Bhain 500 cuairteoir taitneamh as an tionscadal 
ceardaíochta 5 lá seo a spreag rannpháirtíocht an phobail, 
imeacht a ndearnadh neart cumhdaigh ar sna meáin mar 
chuid de chlár na féile.

Mar chuid de chlár na Seachtaine Náisiúnta Deartha, 
reáchtáladh caint le léaráidí agus ceardlann sa Ghailearaí 
Náisiúnta Ceardaíochta leis an ealaíontóir teicstíle Deirdre 
Nelson.  Ina theannta sin, thacaigh an fhoireann Oideachais 
agus For-rochtana le ‘TALKShop’, sraith láithreoireachtaí le 
déantóirí dearthóra in Ionad Deartha Malthouse i mBaile 
Átha Cliath.  

D’oibrigh an CCoI i gcomhpháirt leis an gColáiste Náisiúnta 
Ealaíne & Deartha freisin ar roinnt tionscnamh lena 
n-áirítear “Expanding the Decorative”, caint leis an seodóir 

mór le rá Bruce Metcalf, caint a raibh triall ag mic léinn 
NCAD agus ag an bpobal araon uirthi.  

Clár Intéirneach agus Oibrithe Deonacha 
Ní bheadh sé indéanta an clár fairsing gníomhaíochta 
a cuireadh i gcrích i rith Bhliain na Ceardaíochta 2011 
a chur i gcrích gan spiorad agus díograis an oiread sin 
intéirneach agus oibrithe deonacha a thacaigh leis an 
bhfoireann Oideachais agus For-rochtana. I ndiaidh beartas 
agus clár intéirneach agus oibrithe deonacha a fhorbairt 
don CCoI in 2010, bhí an-tairbhe ag baint leis na naisc 
a bunaíodh le coláistí tríú leibhéal chun foirne oibrithe 
deonacha a chomhordú, oibrithe deonacha a chabhraigh 
le neart tascanna éagsúla dála ceardlanna ceardaíochta 
ag imeachtaí poiblí agus imeachtaí inmheánacha an tseó 
trádála a reáchtáladh mar chuid de Showcase.

Ábhair Acmhainne 
D’fhorbair an fhoireann Oideachais agus For-rochtana 
roinnt acmhainní dála DVD d’agallaimh le déantóirí 
Phunann Ceardaíochta na hÉireann le cur leis an 
taispeántas.  Cuireadh na hacmhainní seo ar fáil freisin mar 
acmhainn foghlama ar ardáin ghréasáin an CCol agus ar 
fhóraim éagsúla na meán sóisialta sa Ghailearaí Náisiúnta 
Ceardaíochta. Cuireadh roinnt podchraoltaí fuaime 
d’ardranganna leis an gcoimeádaí i dtoll a chéile i rith na 
bliana freisin agus baineadh úsáid as limistéar léirithe an 
Ghailearaí Náisiúnta Ceardaíochta i rith 2011 chomh maith.  

OILIÚINT SCILEANNA
Reáchtálann an CCoI dhá chúrsa scileanna agus deartha 
a bhfuil cáil dhomhanda anois orthu.  Is dianchúrsaí 2 
bhliain, a ndéantar measúnú leanúnach orthu, na cúrsaí 
criadóireachta agus seodra, cúrsaí a mbíonn obair ar 
ardchaighdeán mar thoradh leo.

Cúrsa Scileanna & Dearaidh Criadóireachta  
D’éirigh le mic léinn 2010 cúrsa criadóireachta Chomhairle 
Ceardaíochta na hÉireann, a bhí á reáchtáil i mBaile 
Thomáis, an chéad bhliain den chúrsa a chríochnú in Iúil 
2011, tráth ar reáchtáladh an seó deireadh bliana ag Scoil 
Cheardaíochta Mhuileann Uí Dhroighneáin. 
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Cuid de na modúil a bhain le cleachtas gairmiúil agus 
forbairt ceardlainne ba ea athchóiriú iomlán a dhéanamh ar 
an tslí isteach/ionad taispeána. Ba iad na mic léinn a rinne 
an obair ar fad a thug léargas breá dóibh ar dhearadh agus 
ar thógáil aonad taispeána, ar thábhacht soilsithe agus ar 
úsáid ábhar bolscaireachta. Chomh maith leis sin, rinneadh 
roinnt oibre nuachóirithe ar an limistéar taighde glónraithe 
agus ar na limistéir chóngaracha.

I mí an Mheithimh, d’eagraigh na mic léinn ceardlanna agus 
taispeántais ag féile Bloom in the Park agus reáchtáladh 
ceardlanna lae i mbunscoileanna agus i meánscoileanna i 
gCill Chainnigh.

D’fhreastail na mic léinn ar léachtaí uile Chriadóireacht 
na hÉireann san Oideachas (ICE) i rith na bliana. I mí na 
Bealtaine, mar chuid de thuras staidéir go Londain, tugadh 
cuairt ar COLLECT, Músaem na Breataine agus Músaem 
Victoria & Albert (V&A), agus i mí Iúil d’fhreastail mic 
léinn ar Fhéile Idirnáisiúnta Criadóireachta trí lá in Ollscoil 
na Breataine Bige, Aberystwyth áit ar thug breis is 30 
ealaíontóir criadóireachta ceardlanna, taispeántais agus 
léachtaí. I measc na n-imeachtaí eile a d’fhreastail na mic 
léinn orthu bhí Comhdháil Phoiblí Bhliain na Ceardaíochta 
i gCaisleán Bhaile Átha Cliath agus léacht a thug Judith 
Schwartz, scoláire Fullbright.

I rith 2011, roghnaíodh alumni an chúrsa, Derek Wilson, 
Adam Buick agus James Hake, chun a gcuid saothar a 
thaispeáint ag COLLECT agus ag Art London, dhá aonach 
iomaíocha mór le rá.

Cúrsa Scileanna & Dearaidh Órcheardaíochta & Seodra
ThDlúthchuid de chúrsa Scileanna & Dearaidh 
Órcheardaíochta & Seodra an CCol é aithris a dhéanamh 
ar chleachtais thraidisiúnta seodra agus órcheardaíochta, 
cúrsa a bhfuil cáil idirnáisiúnta air. Is ann d’ábhar an 
chúrsa seo le dúshlán na mac léinn a thabhairt agus iad 
a spreagadh le linn dóibh a bheith ag obair le hábhair 
thraidisiúnta dála miotal lómhar agus geamchloch. Déantar 
curaclam an chúrsa seo a thabhairt suas chun dáta go minic 
d’fhonn a chinntiú go bhfuil ábhar an chúrsa ag teacht le 
treochtaí, cleachtais agus caighdeáin reatha an tionscail.   
D’infheistigh an CCoI i dteicneolaíochtaí nua mar aon le 

trealamh reatha a uasghrádú in 2011 d’fhonn a chinntiú 
go mbeidh scileanna na mac léinn ag teacht le riachtanais 
reatha an tionscail laistigh den earnáil seodra. 

Rinne céimithe 2011 socrúcháin oibre i gcuid de na tithe 
seodra is mó le rá in Éirinn, i Sasana, agus i Meiriceá 
Thuaidh. Cinntíonn an comhoibriú seo le fiontar 
ardphróifíle sa tionscal seodra go mbíonn a fhios againn 
céard atá ag tarlú san earnáil trí chéile agus cabhraíonn 
an roinnt eispéireas seo go mór leis na mic léinn chomh 
maith céanna.  Bronnadh Gradam Dhéantóirí na Todhchaí 
ar bheirt mhac léinn in 2011, Yvonne Ross agus Natasha 
Rollinson, d’fhonn cur ar a gcumas tairbhe a bhaint as 
breisoiliúint.

 ‘Punc-Racaire’ [Punk Rocker] le Yvonne Ross, Céimí na bliana 2011
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I mí Feabhra, theagasc an Máistir Órcheardaí ó Pháras 
Franc Hechude, a chaith sealanna éagsúla dá shaol ag 
obair i dtithe seodra mór le rá dála Cartier, Tiffany agus 
Louis Vuitton, ceardlann coicíse agus is ag díriú ar theicnící 
mínseodra a bhí sé. Chruthaigh na mic léinn píosa 
dúshlánach printíseach faoi threoir Franc, píosa a bhí ag 
teacht le stíl na mórthithe mínseodra. Chomh maith leis 
sin, i mí Feabhra thaistil na mic léinn go Munich ar thuras 
taighde tráth ar thug siad cuairt ar Inhorgenta, an t-aonach 
bliantúil idirnáisiúnta seodra is mó san Eoraip, a chuir go 
mór lena n-eolas ar ghnéithe tráchtála gnó ceardbhunaithe, 
i ndiaidh dóibh páirt a ghlacadh san Aonach Náisiúnta 
Ceardaíochta & Deartha i mí na Nollag 2010. 

I samhradh 2011, chuir an CCoI bailchríoch ar na cáipéisí 
aighneachta creidiúnaithe i gcomhar le hOllscoil na 
hÉireann, Má Nuad. Tá cur i gcrích rathúil an phróisis seo in 
2011 ag tacú le forbairt leanúnach chúrsa seodra an CCoI 
ar leibhéal náisiúnta ina ról mar áis oiliúna atá ag freastal 
ar riachtanais dhíreacha earnáil na ceardaíochta seodra in 
Éirinn.

In 2011, chríochnaigh triúr mac léinn an ghné 
phraiticiúil de Dhioplóma sa Ghrádú Diamant le Cumann 
Geameolaíoch na Breataine Móire. Cáilíocht í seo a bhfuil 
aitheantas domhanda aici agus nach raibh ar fáil roimhe 
seo in Éirinn go dtí gur thosaigh an CCol ag tairiscint an 
chúrsa i gCill Chainnigh in 2010.  

Bhí ceardaíocht agus indibhidiúlacht deartha ar 
ardchaighdeán ar taispeáint ag Taispeántas na gCéimithe 
sa Ghailearaí Náisiúnta Ceardaíochta in Iúil 2011. Bhí breis 
is 120 píosa ar taispeáint agus glacadh go fonnmhar leis an 
taispeántas, a d’oscail an tAire Phil Hogan go hoifigiúil.  

Tá 12 chéimí na bliana 2011 i mbun oibre anois laistigh de 
cheird an tseodra in Éirinn agus thar lear.

GNÓTHAÍ POIBLÍ & CUMARSÁID
Tacaíonn gníomhaíochtaí na foirne Caidrimh Phoiblí & 
Cumarsáide le soláthar na gclár agus na n-ócáidí go léir ar 
fud na heagraíochta, trí chur chun cinn agus poiblíocht. 
Tá tagairt déanta do chuid mhaith d’eilimintí cumarsáide 
na dtionscnamh atá á soláthar ag na foirne um Fhorbairt 

Margaidh agus Oideachais, Oiliúna agus Forbartha sna 
codanna níos luaithe den tuarascáil seo.  Tá a thuilleadh 
eolais agus cláir bhreise leagtha amach anseo thíos. 

Comhpháirtíochtaí na Meán & Cothú Caidreamh 
I gcaitheamh na bliana 2011, lean an CCoI ar aghaidh 
le caidreamh a fhorbairt le comhpháirtithe na meán 
cumarsáide amhail House and Home, Irish Arts Review agus 
irisí tomhaltóirí eile, raidió náisiúnta agus áitiúil, agus le 
nuachtáin náisiúnta agus réigiúnacha. Bhí sé mar thoradh 
ar chothabháil na gcomhpháirtíochtaí seo go raibh 
ceardaíocht na hÉireann le tabhairt faoi deara go soiléir ar 
fud cuid mhaith de chainéil na meán i rith 2011. 

Bhí an CCoI thar a bheith sásta The Irish Times a 
fháil mar chomhpháirtí meán le haghaidh chlár 
Bhliain na Ceardaíochta 2011. Bhí sé mar thoradh 
ar an gcomhpháirtíocht seo leis na meáin go raibh 
sceideal fógraí rialta i rith na bliana a chuir ócáidí agus 
gníomhaíochtaí Bhliain na Ceardaíochta 2011 chun 
cinn, eatarthu siúd a bhí eagraithe ag an CCoI agus ag ár 
gcomhpháirtithe. Chomh maith le tuairisciú rialta agus 
gné-ailt ar cheardaíocht, bhí forlíonadh speisialta 32 
leathanach ar cheardaíocht na hÉireann mar bhuaicphointe 
speisialta den chomhpháirtíocht, rud a chuimsigh ailt a bhí 
scríofa ag réimse iriseoirí éagsúla.  Foilsíodh agus dáileadh 
an forlíonadh in éineacht le cóipeanna de chuid The Irish 
Times ar 9ú  Meitheamh, le bheith i gcomhréir le comhdháil 
phoiblí Bhliain na Ceardaíochta ag Caisleán Bhaile Átha 
Cliath.   Bhí an forlíonadh maoinithe ag an CCoI agus ag 
Fáilte Éireann araon. 

Ba mhór againn RTÉ a bheith mar chomhpháirtí meán 
againn chomh maith le haghaidh Bhliain na Ceardaíochta 
2011. Choimisiúnaigh an CCoI fógra fiche soicind chun 
Bliain na Ceardaíochta a chur chun cinn agus bhí disciplíní 
mór-ráchairte na criadóireachta, seodra agus adhmaid faoi 
thrácht, chomh maith leis an bhféiniúlacht Samhlaithe, 
Deartha agus Déanta in Éirinn.  Bhí an fógra ar siúl 50 uair 
i rith tréimhse 7 lá dar tús Dé Luain 23ú  Bealtaine, dáta 
chuairt an Uachtaráin Obama ar Éirinn.

Leanadh de chumarsáid rialta a dhéanamh le foireann 
Nationwide de chuid RTÉ i rith 2011 agus rinneadh tuairisciú 
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suntasach rialta ar chliaint an CCoI ar fud na tíre, tar éis 
don fhoireann Gnóthaí Poiblí & Cumarsáide mholtaí agus 
pitseáil a chur i dtoll a chéile. Bhí ríméad ar leith orainn 
clár iomlán a fháil ar Showcase 2011, rud a craoladh i rith 
an tseó trádála agus rinne Nationwide clár iomlán chomh 
maith ar cheird na ngaibhne le píosaí scannán a taifeadadh 
ag Lá sa Cheárta Idirnáisiúnta Cumann Ghaibhne Dubha 
Ealaíontóirí Éireann [Irish Artist Blacksmiths Association] i 
Muineachán i mí an Mheithimh.

I gcomhréir le straitéis an CCoI chun poiblíocht do 
cheardaíocht na hÉireann a chur chun cinn ar an teilifís, 
d’oibrigh an CCoI i gcomhar le Big Mountain Productions 
ar an tsraith teilifíse 6 chuid dar teideal Craft Master. 
Bhí Craft Master coimisiúnaithe ag an rannóg cláir stíl 
bheatha in RTÉ chun ceiliúradh a dhéanamh ar Bhliain 
na Ceardaíochta 2011 agus fuarthas maoiniú ina leith trí 
Údarás Craoltóireachta na hÉireann (BAI).  Bhí sé seo mar 
fhreagra ar thogra a sheoladh chuig an BAI ó Big Mountain 
Productions, i gcomhairle le Comhairle Cheardaíochta 
na hÉireann agus le tacaíocht RTÉ. Bhí cúigear déag ó 
chúlraí éagsúla agus a raibh taithí éagsúil acu faoi thrácht 
ar an gclár agus iad páirteach in eachtra criadóireachta, 
séidte gloine, deilte adhmaid, fíodóireachta teicstílí agus 
miotalóireachta faoi threoir meantóirí cleachta:  Colm 
de Rís (criadóireacht), Róisín de Buitléar (gloine), Glenn 
Lucas (deileadh adhmaid), Beth Moran (fíodóireacht) 
agus Michael Budd (miotalóireacht). Tharla an chraobh 
cheannais ar an séú clár, nuair a roghnaíodh Edward Cook 
(miotalóireacht) agus Caoimhe Woods (criadóireacht) mar 
chomhbhuaiteoirí.

Tar éis do mholtaí ón CCoI, craoladh sraith nua “Déanta 
in Éirinn” [Made in Ireland] ar chlár raidió Pat Kenny i rith 
fómhar na bliana 2011. Agus í taifeadta ag Ella McSweeney 
agus Athena Media, dhírigh an tsraith ar scileanna 
traidisiúnta agus bhí roinnt disciplíní ceardaíochta faoi 
thrácht agus cuireadh ceardaithe ar leith faoi agallamh. Bhí 
míreanna 20 nóiméad i gceist sa tsraith agus chuimsigh 
siad 13 dhisciplín éagsúil, lenar áiríodh disciplíní 
ceardaíochta amhail leatharshaothar, déanamh gloine 
daite, déanamh troscáin, fíodóireacht agus déanamh uirlisí 
ceoil.
 

Sheol An Post eisiúint speisialta cúig stampa ceardaíochta 
i mí na Bealtaine ar mhaithe le ceiliúradh a dhéanamh 
ar Bhliain na Ceardaíochta 2011. Bhí aon íomhá amháin 

 Treoir Ráithiúil Imeachtaí do Bhliain na Ceardaíochta 2011

 WHAT’s ON  Key events include:
New events added daily: Visit www.craftinireland.com

Gift ideas from  www.giveirishcraft.com

Craft Northern Ireland
t: 44 (0)28 9032 3059   
e: info@craftni.org 

www.craftni.org/yearofcraft

Media Partners

sign up to our Year of Craft 2011 mailing list and receive regular 
updates on the latest events at www.craftinireland.com

facebook.com/craftinireland 

twitter.com/craftinireland

Hosting a craft event in 2011? Let us know.   
add your event to our Year of Craft 2011 online listing.  
www.craftinireland.com/take-part/

Crafts Council of Ireland   
t: 353 (0)56 7761804    
e: info@craftinireland.com  

www.craftinireland.com  
www.ccoi.ie

Cover image: Purple bell sleeve sweater and skinny Marrakesh scarves by Heather finn Knitwear  Photographs 
by Galway school of Boat Building, trevor Hart, Jonnet Middleton, Pat Moore, Rory Moore, Roland Paschhoff, 
thurle Wright. Woman setting up Warp. Courtesy of deeds Not Words: the Life and Work of Muriel Gahan 
(1997) by Geraldine Mitchell. Photo: Muriel Gahan. Poetics of the Handmade, image courtesy of Cit Wandesford 
Quay Gallery. all other photographs courtesy of the Crafts Council of ireland. Brochure by Penhouse design.

Event listings correct at time of publication.

Galway
Judy Greene S
Galway City  t. 091 561753 
www.judygreene.ie

Kilkenny Group S  
Galway City  t. 091 566110 
www.kilkennygroup.com

Meadows & Byrne S
Galway City  t. 091 539510   
www.meadowsandbyrne.com

Sliding Rock Ceramics S
spiddal  t. 091 553376  
www.slidingrockceramics.com

Kerry 
Kilkenny Group S
Killarney  t. 064 662 3309    
www.kilkennygroup.com

The Blue Pool Gallery GS  
Killarney  t. 064 662 9049

Kildare
Tuckmill Gallery S
Naas  t. 045 879761

Kilkenny
Kilkenny Design Centre S
Castle Yard, Kilkenny
t. 056 772 2118
www.kilkennydesign.com

Michelle O’Connell S  
26 High street, Kilkenny
t. 056 777 0782

Leitrim
Leitrim Design House S
Carrick-on-shannon
t. 071 965 0550
www.intoleitrim.com

Limerick
Lucy Erridge’s S
adare  t. 061 396898  

Louth
Louth Craftmark GS
drogheda  t. 041 980 3283
www.louthcraftmark.com

Mayo
Bohem S
Ballina  t. 096 22111
www.bohemgifts.com

Foxford Woollen Mills S
Westport  t. 094 925 6104
www.foxford.ie

Kaleidoscope S
Westport  t. 098 29192
www.kaleidoscopearts.ie 

O’Reilly & Turpin S
Westport  t. 098 28151

Sligo
The Cat & The Moon GS
sligo town  t. 071 914 3686
www.thecatandthemoon.ie

Tipperary 
Craft Granary S
Cahir  t. 052 744 1473
www.craftgranary.com

Kilkenny Group S  
Cashel  t. 062 65904/5
www.kilkennygroup.com

Meadows & Byrne S
Carrick-on-suir
t. 051 645013
www.meadowsandbyrne.com

The Narrow Space GS
Clonmel  t. 052 612 7838
www.thenarrowspace.com

Tipperary Showcase S
tipperary town t. 062 51580
www.tipperaryshowcase.com

Waterford
Ardmore Pottery GS  
ardmore  t. 024 94152
www.ardmorepottery.com

Westmeath
Irish Designer Craft Village S  
Ballinahown  t. 090 643 0222
www.irishdesignercraftvillage.com

Wexford 
Barkers S
Wexford town  t. 053 912 3159

Hynes Jewellers S
19 North Main street
Wexford  t. 053 912 2736 
www.hynesjewellers.ie

Westgate Design S
Wexford town  t. 053 912 3787
www.westgatedesign.ie

WHeRe tO BUY iRisH CRaft 
for more stockists visit www.giveirishcraft.com
Key retailers of Irish craft include: 

Clare
Gift Venue S
ennis  t. 065 686 7891
www.giftvenue.ie  

Glór S
ennis  t. 065 684 5370    
www.glor.ie

Meadows & Byrne S  
Bunratty  t. 061 364321
www.meadowsandbyrne.com

Cork
Adrigole Arts GS   
Beara Peninsula  t. 027 60234
www.hungryhillgallery.com

Designs S  
skibbereen  t. 028 21221 

Enibas GS  
Kinsale  t. 021 477 7022
schull  t. 028 28868
www.enibas.com

Individuals S  
Cobh  t. 021 481 3805

Kilkenny Group S  
Cork City  t. 021 422 6703
shanagarry  t. 021 464 5838
www.kilkennygroup.com

Meadows & Byrne S
Cork City  t. 021 427 2324
Blarney  t. 021 451 6177
www.meadowsandbyrne.com

Quinlans of Macroom S
Macroom  t. 026 41198

Donegal
An Clachán GS
an Chuirt, Gweedore   
t. 074 956 0091  
www.anclachan.ie

Donegal Craft Village S  
donegal town t. 074 97 22225 
www.donegalcraftvillage.com 

Forget-Me-Not S  
donegal town  t. 074 972 1168    
www.forgetmenot.ie 

McAuliffe’s Craft Shop S
dunfanaghy  t. 074 913 6135

Mourne Antiques & 
Contemporary Crafts S
Letterkenny  t. 074 9126457  
www.mourneantiques.com

Dublin
Arnotts Dublin S
dublin 1  t. 01 805 0400    
www.arnotts.ie

Cleo S
dublin 2  t. 01 676 1421   
www.irishclothing.ie 

Designyard GS
dublin 2  t. 01 474 1011    
www.designyard.ie

Gallery Zozimus G
dublin 8  t. 01 453 9057
www.galleryzozimus.ie

House of Fraser S
dundrum  t. 01 299 1400     
www.houseoffraser.com

House of Ireland S
dublin 2  t. 01 671 1111    
www.houseofireland.com

Irish Design Shop S
dublin 2  t. 01 475 2222    
www.irishdesignshop.com

Kilkenny Group S
dublin 2  t. 01 677 7066    
www.kilkennygroup.com

Meadows & Byrne S
dun Laoghaire t. 01 280 4554
ifsC, dublin 1 t. 01 829 1694
Northern Cross t. 01 652 0000
www.meadowsandbyrne.com

The Guinness Gallery S
foxrock  t. 01 289 7955
www.guinnessgallery.com

The Loft S
Powerscourt, dublin 2
t. 01 671 7000
www.theloftmarket.com
Open friday – sunday only

Event Guide  
September – December

for the latest updates on exhibitions, festivals 
and more visit www.craftinireland.com

S  denotes shop  G  denotes Gallery

  Exhibitions:  

Modified expression  
National Craft Gallery, Castle Yard, Kilkenny 6th August – 12th October
Off the Wall – irish Guild of embroiderers   
Pearse Museum, Rathfarnham, dublin 3rd – 30th September
feltmakers ireland exhibition of felted Vessels   
Phizzfest, Phibsborough, dublin 8th – 11th September
sculpture in Context 2011  
National Botanic Gardens, Glasnevin, dublin 8th September – 21st October
institute of designers in ireland exhibition 
National College of art & design, dublin 15th September – 22nd October 
Crafted Cabaret, Culture Night  
National Craft Gallery, Castle Yard, Kilkenny  23rd September 
the Way Home  Ceardlann spiddal Craft & design Centre, Galway  
24th September – 22nd October 
Random shuffle 2  Galway City Venue 10th – 30th October
West Cork inspires exhibition  
Cork Public Museum, Mardyke Walk, Cork 14th October – 6th January 
3x2: an exhibition of Contemporary Clay 
the shed, Galway City Harbour, Galway 3rd – 19th November 
Pitch for shane: Ceramic art installation  
istabraq Hall, Merchant’s Quay, Limerick 9th November – 21st December 
seasCaPes at the Knitting and stitching show 
Rds, Ballsbridge, dublin 10th – 13th November
the Colour of sound – Cork textiles Network  
Cork school of Music, Union Quay, Cork 19th November – 21st December

   Festivals  
& Fairs

dunshaughlin Harvest festival 
dunshaughlin, Meath 18th – 25th September
National Ploughing Championships  
athy, Kildare 20th –  22nd September
sligo festival of Baroque Music 
the Model, sligo 30th September – 2nd October
Pucas and Potions Children’s arts festival  
Navan, Co. Meath 24th – 28th October
Winter Craft fair in dalkey Castle & Heritage Centre 
Castle street, dalkey, dublin 12th – 13th November 
Christmas Craft fair  
the Grain store, Ballymaloe, Cork 19th - 20th November
Marlay Craft fair 
Marlay House, Rathfarnham, dublin  25th - 27th November
Galway Christmas Market  
eyre square, Galway 25th November - 18th December 

  Talks

Open House - talks series on craft in architecture  
Various dublin venues. Plus see the ‘Cruth Currach’ pavilion from electric 
Picnic in Merrion square 7th - 9th October
Judith schwartz: How to Graduate in a Global economy  
National College of art and design, dublin 18th October

Our Partners

Home & Gifts
............................ 

Fashion & Accessories
......................................... 

Pebble Rock Candles  
RRP €6.99 - €32.99  
by Moth to a flame

Bunbury Boards  
RRP €25.95 - €32.95

1960s Car Print 
Cotton Purse RRP €12 
by artysmarty

Cotton Passport Cover 
RRP €12 by artysmarty

Hollow Pearl Ring 
RRP €150 by Rachel 
swan designs  

Rugby Ball Cufflinks 
in sterling silver RRP €90 
– €95 by saba Jewellery  

‘Blossom’ Collection dinner plate, 
side plate, cappuccino cup and saucer 
RRP €18 – €20 by Castle arch Pottery  

Angels with 
Gold Hearts  
in sterling silver 
RRP €36 – €84 
by Mary Neeson 
Ceramics

Jewellery 
.................

for more gift ideas and local retail stockists see www.giveirishcraft.com

Pottery & Ceramics
..................................

Children’s 
Heavyweight 
100% Cotton 
Jersey Long 
Sleeve Top with 
irish elk and Legend 
logo RRP €16 by 
McCul Clothing
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ar gach stampa chun an cúig dhisciplín a léiriú, mar atá, 
gloine, criadóireacht, adhmad, seodra agus teicstílí. Bhí an-
tóir ar na stampaí féin, agus ar chlúdach an chéad lae agus 
na leabhráin ghradaim. 

Clúdach na Meán Cumarsáide 
Lean an CCoI i rith 2011 d’eolas, íomhánna agus ábhar a 
sholáthar d’fhoilseacháin éagsúla, rud ba chúis le tuairisciú 
forleathan i measc na meán cumarsáide go léir ar Bhliain na 
Ceardaíochta 2011. Thaispeáin measúnú ar an tuairisciú go 
léir i rith 2011 gur bhain clár Bhliain na Ceardaíochta 2011 
Comhluach Fógraíochta (AVE) thar €6 mhilliún amach.

Seo thíos cur síos ar chuid de na buaicphointí tuairiscithe a 
tharla i rith 2011:
•	 Gné-alt trí leathanach ina raibh grianghraif agus 

próifílí déantóirí in iris The Irish Times, Dé Sathairn 28ú  
Bealtaine, agus mír ar Ireland AM ar TV3 a dhírigh aird 
ar an bhfeachtas atá ar siúl ag an CCoI dar teideal “Ag 
Ceiliúradh Criadóireacht na hÉireann” [Celebrating Irish 
Ceramics]. Cur chun cinn Bhliain na Ceardaíochta 2011 
ag ócáidí poiblí, amhail gné-alt in The Sunday Business 
Post ar “Ghairdín Cheardaíochta na hÉireann” agus 
gníomhaíochtaí ceardaíochta ag Bloom, chomh maith 
le tuairisc dhá leathanach ar Cheardaíochta na hÉireann 
de chuid Showcase ag Rás na Long Ard i bPort Láirge, i 
bhforlíonadh speisialta a bhí cruthaithe i gcomhar le The 
RTÉ Guide le haghaidh na hócáide.

•	 Roinnt míreanna de thuairisciú idirnáisiúnta, amhail 
gné-alt in ELLE i gCeanada ar cheardaithe Éireannacha 
a oibríonn i réimse an fhaisin agus mír ar rianta 
ceardaíochta in Éirinn agus clár Bhliain na Ceardaíochta 
2011 ar The Breakfast Show ar TVNZ sa Nua-Shéalainn.

•	 Gné-alt i bhforlíonadh speisialta The Irish Times i mí 
Lúnasa ar ghairmeacha sa cheardaíocht agus na 
tionscail chruthaitheacha, chomh maith le roinnt 
agallamh náisiúnta agus raidió tar éis fógairt torthaí na 
hArdteistiméireachta agus áiteanna an CAO.

•	 Roinnt míreanna ar Nuacht Six One ar RTÉ 1 ina raibh 
scéalta faoi rannpháirtíocht ceardaithe Éireannacha in 
TENT i rith Fhéile Deartha Londain agus Craftitecture 
Pavilion ag Electric Picnic 2011. 

•	 Tuairisciú cuimsitheach ar an bhfeachtas tomhaltóirí 
dar teideal “Ag Ceiliúradh Déantóirí Dearthóireachta 

na hÉireann”, lenar airíodh agallamh le Matt Cooper ar 
The Last Word ar Today FM agus dhá mhír – ar fhaisean 
agus ar throscán/maisiú intí – ar Ireland AM ar TV3, agus 
don fheachtais dar teideal “Ag Ceiliúradh Seodóirí na 
hÉireann”, bhí tuairisc ceithre leathanach in iris Irish Tatler.  

•	 Tuairisciú suntasach ar thaispeántais sa Ghailearaí 
Náisiúnta Ceardaíochta, amhail Nua-Theangacha, a 
chuimsigh gné-alt cúig leathanach in iris Agenda in The 
Sunday Business Post, clár speisialta uaire amháin ar Arts 
Tonight ar RTÉ Radio One, clár a bhíonn á chur i láthair ag 
Vincent Woods, réamhamharc in Crafts (iris Chomhairle 
Cheardaíochta na Ríochta Aontaithe), mír ar The View 
ar RTÉ 1, agus iad go léir ar siúl i mí na Samhna, chomh 
maith le clár speisialta na Nollag ar feadh leathuaire 
ina ndearnadh tuairisc ar Nua-Theangacha, Punann 
Ceardaíochta na hÉireann agus Bliain na Ceardaíochta 
2011 ar an gclár Imeall ar TG4.

UIRLISÍ CUMARSÁIDE
Suímh ghréasáin 
Lean an CCoI de shuíomh gréasáin corparáideach 
www.ccoi.ie a chothabháil i rith 2011, fad is a chuir siad 
Bliain na Ceardaíochta 2011 chun cinn chomh maith trí 
mheán www.craftinireland.com, rud a forbraíodh agus 
a seoladh i rith 2010, d’fhonn acmhainní eolais a bhí 
níos áisiúla do thomhaltóirí a chur ar fáil. Tá liostaí agus 
bunachar sonraí inchuardaithe ar líne ar an suíomh d’ócáidí 
ceardaíochta atá ag tarlú ar fud oileán na hÉireann agus 
thugamar cuireadh d’eagraíochtaí atá mar chomhpháirtithe 
agus atá ag cur ócáidí ceardaíochta i láthair eolas a 
sheoladh isteach ar líne, le bheith curtha san áireamh sa 
chlár. Nascann an suíomh freisin le suímh eile de chuid an 
CCoI, lena n-áirítear www.giveirishcraft.com, 
www.nationalcraftgallery.ie, www.irishcraftportfolio.com, 
www.learncraftdesign.com agus www.futuremakers.ie. 
Chuir an fhoireann Gnóthaí Poiblí & Cumarsáide tús chomh 
maith le hobair ar chomhtháthú ár suímh ghréasáin le 
huirlis nua um bainistíocht caidreamh custaiméirí (CRM) atá 
le rolladh amach in 2012.

Treoracha um Imeachtaí Bhliain na Ceardaíochta 2011
D’oibrigh an fhoireann Gnóthaí Poiblí & Cumarsáide go 
dlúth le Bainisteoir Tionscadail Bhliain na Ceardaíochta 
2011, foirne próisis eile de chuid an CCoI, Ceardaíocht 
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Thuaisceart Éireann agus foirne cumarsáide na 
n-eagraíochtaí atá mar chomhpháirtithe againn i gcur 
chun cinn an chláir gníomhaíochtaí i rith 2011. Foilsíodh 
treoracha ócáidí go ráithiúil inar soláthraíodh blas ar 
réimse spreagúil na n-ócáidí agus an eispéiris atá ar fud 
na tíre agus dáileadh cóipeanna clóite trí ghréasán oifigí 
turasóireachta, óstáin agus díolta spéise do thurasóirí, 
d’fhonn lucht féachana leathan a aimsiú.  

Imeachtaí Faisnéise 
Bhí an CCoI páirteach i rith 2011 i roinnt imeachtaí 
roghnaithe, d’fhonn obair a comhaltaí agus a cliant a chur 
chun cinn in éineacht le clár Bhliain na Ceardaíochta 2011. 
Chuimsigh sé seo seastáin eolais ag imeachtaí amhail An 
tAonach Ealaíne & Deartha Intí, Bloom in the Park, agus 
an tAonach Náisiúnta Ceardaíochta & Dearaidh, áit inar 
thacaigh agus inar spreag an CCoI cliaint chláraithe a bhí 
ag cur i láthair ag na himeachtaí agus soláthraíodh iad le 
hábhair pointe díolta Samhlaithe, Deartha agus Déanta in 
Éirinn de chuid an CCoI. 

R-Chumarsáid 
Chruthaigh Comhairle Cheardaíochta na hÉireann 
ríomhirisí rialta i rith 2011, lenar áiríodh CRAFTlink, 
nuachtlitir idirghníomhach ar líne a dháiltear trí mheán 
Newsweaver chuig ár gcliaint, comhaltaí agus síntiúsóirí 
na ríomhirise, chomh maith le ríomhiris Bhliain na 
Ceardaíochta do chliaint agus don phobal i gcoitinne a 
bhfuil suim acu sa cheardaíocht in Éirinn.  Sholáthair na 
feithiclí cumarsáide seo modh luachmhar dúinn chun 
nuacht tionscail a dháileadh agus fógraí a fhaightear 
ón lucht féachana níos leithne a roinnt le síntiúsóirí na 
nuachtlitreacha. 

Íomhánna agus Cartlann 
Chruthaigh líon na gclár i rith 2011, amhail na feachtais 
tomhaltóirí, taispeántais agus ócáidí poiblí, líon mór 
íomhánna de cheardaíocht agus de cheardaithe 
Éireannacha.  Lean an CCoI dá leabharlann íomhánna 
gairmiúla a leathnú ar mhaithe le cur chun cinn preasa, 
úsáid i bhfoilseacháin agus ar shuímh ghréasáin, agus le 
haghaidh cartlannú ginearálta. Coinníodh na híomhánna 
seo go lárnach ionas go bhféadfadh an CCoI freagra 

éifeachtúil a thabhairt ar réimse iarratas ó na meáin 
chumarsáide, idir náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

Taighde agus Suirbhéanna
Taighde um Braistintí Tomhaltóirí
Ag deireadh gach bliain déanann Comhairle Cheardaíochta 
na hÉireann suirbhé a choimisiúnú chun braistint an 
phobail ar cheardaíocht na hÉireann a fhiosrú agus chun 
suim agus feasacht mhéadaitheach i gceardaíocht na 
hÉireann a thomhas. B’iad Millward Brown Lansdowne 
a chur na suirbhéanna i gcrích ar son Chomhairle 
Cheardaíochta na hÉireann i mí na Nollag 2011, le sampla 
náisiúnta ionadaíoch de dhaonra na hÉireann.  Mar chúigiú 
sraith taighde, is féidir comparáidí a dhéanamh leis na 
blianta roimhe sin, chun athruithe ar bhraistintí agus 
feasacht a thaispeáint.  

Is foinse eolais thábhachtach é an suirbhé bliantúil seo 
i gcur le treo na gclár agus na ngníomhaíochtaí chun 
ceardaíocht a chur chun cinn in Éirinn agus i bhforbairt 
caidreamh le comhpháirtithe, d’fhonn a chinntiú go bhfuil 
ceardaíocht na hÉireann ar fáil go héasca do thomhaltóirí. 

Pobalbhreith ar líne do bhalleagraíochtaí agus cliaint
Mar chuid dár gcomhairliúchán lenár mballeagraíochtaí 
agus ár gcliaint maidir leis an moladh chun ainm 
Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann a athrú chun 
an focal ‘Dearadh’ a chur san áireamh ann, rinneamar 
pobalbhreith ar líne ionas go bhfeadfadh comhaltaí 
smaointe agus aiseolas a thabhairt ar an moladh úd.  I 
bhfianaise an phlé lenár gcomhaltaí agus toradh na 
pobalbhreithe a rinneadh ag deireadh na bliana 2011, níor 
tharla an t-athrú beartaithe ar an ainm. Beidh an fhoireann 
Gnóthaí Poiblí & Cumarsáide ag fiosrú roghanna maidir le 
tabhairt isteach líne lipéid don eagraíocht amach anseo 
chun sainordú an CCoI i gcur chun cinn ceardaíochta agus 
dearaidh in Éirinn a léiriú.
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BALLEAGRAÍOCHTAÍ & SEIRBHÍSÍ DO CHLIAINT
Is grúpa tábhachtach iad balleagraíochtaí Chomhairle 
Cheardaíochta na hÉireann, comhlachtaí corparáideacha 
agus GANS (Cuallachtaí, Comhlachais, Gréasáin agus 
Cumainn) araon don CCoI mar gurb cnámh droma 
ghníomhaíochtaí agus thacaíochtaí ceardaíochta 
Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann in Éirinn iad. 

D’éascaigh an CCoI dhá chruinniú GANS i gCill Chainnigh 
le linn 2011.  Sholáthair na cruinnithe sin an deis do 
bhalleagraíochtaí dul i dteagmháil lena chéile, dea-
chleachtas a roinnt agus dúshláin agus deiseanna um chur 
chun cinn na ceardaíochta Éireannaí a phlé.  Níl dabht 
faoi ach go raibh na cruinnithe tábhachtach chomh maith 
i ndáil le faisnéis, coincheapa agus aiseolas a mhalartú 
maidir le rannpháirtíocht i dtionscnamh Bhliain na 
Ceardaíochta 2011.

Tionóladh an chéad chruinniú ar an 31ú Márta agus 30 
rannpháirtí i láthair ann, ag déanamh ionadaíochta ar 
25 balleagraíocht.  Chuimsigh an clár oibre cur i láthair 
an phróisis ainmniúcháin do Bord an CCoI roimh an 
chruinnithe chinn bhliana, pleananna ag Big Mountain 
Productions don sraith teilifíse Craft Master, an taithí ó 
bheith ar chlár Dragons Den ag Elaine-Sarah Comerford ó 
Button & Co agus forbhreathnú ar ghníomhaíochtaí Bhliain 
na Ceardaíochta don chéad leath de 2011.  Ceardlann 
ghrianghrafadóireachta le grianghrafadóir proifisiúnta a 
bhí sa tseisiún iarnóna.

Tharla an dara cruinniú GANS ar 16ú  Meán Fómhair agus 
bhí 30 duine i láthair ann, ag déanamh ionadaíochta 
ar 20 cuallacht.  Chuimsigh an clár oibre cur i láthair ar 
imeachtaí Bhliain na Ceardaíochta 2011 eagraithe ag 
GANS, díospóireacht ar Cheardaíocht Oidhreachta, aiseolas 
maidir le brústocaireacht ar an Rialtas i ndáil le ceisteanna 
bainteach le GANS /ceardaithe mar chomharthaíocht, CBL 
agus socrúcháin FÁS, chomh maith le díospóireacht ar an 
moladh chun ainm Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann 
a leasú. 

Mar thoradh ar dhíospóireachtaí ag roinnt cruinnithe 
GANS roimhe seo, bunaíodh an Cumann um Oidhreacht 
Cheardaíocht i Meán Fómhair 2011. I measc cuspóirí an 

Chumainn tá: 
•	 Ceardaíocht oidhreachta atá i mbaol in Éirinn a aithint
•	 Staidéir/iniúchtaí a chur i gcrích ar Cheardaíocht 

Oidhreachta na hÉireann
•	 Caomhnú na scileanna ceardaíochta traidisiúnta atá i 

mbaol in Éirinn a chur chun cinn 
•	 Cur chun cinn a dhéanamh ar chartlannú na ceardaíochta 

oidhreachta 
•	 Teagmháil le Comhairle Cheardaíochta na hÉireann, 

Comhairle Oidhreachta na hÉireann agus Oifigigh 
Oidhreachta trí na Comhairlí Cathrach agus Contae 
(agus aon chomhlacht eile a aithníonn an Coiste 
Feidhmiúcháin) d’fhonn aidhmeanna an Chumainn a 
chur chun cinn

Scéim Tacaíochta Gréasáin 2011
Déanann Scéim Tacaíochta Gréasáin de chuid an CCoI 
páirt-mhaoiniú ar mhargaíocht, ar thaispeántais agus 
ar thionscnaimh oiliúna agus méadaíodh an maoiniú 
don bhliain 2011 d’fhonn cuidiú le GANS a bheith 
rannpháirteach i dtionscnamh Bhliain na Ceardaíochta 
2011.  Riaradh scéim 2011 in dhá thráinse le spriocdhátaí 
iarratais den 30ú Samhain 2010 agus 31ú Márta 2011 
d’fhonn cead a thabhairt do bhalleagraíochtaí a gcuid 
gníomhaíochtaí don bhliain 2011 a phleanáil roimh ré nó 
go luath sa bhliain. 

Sa chéad bhabhta chuir 19 GANS iarratas isteach ónar 
éirigh le 17 acu maoiniú a dheimhniú agus sa dara babhta 
d’iarratais chuir 24 GANS iarratas isteach ónar éirigh le 22 
acu maoiniú a dheimhniú.  Ba é líon iomlán an Mhaoinithe 
Tacaíochta Gréasáin a leithdháileadh i gcaitheamh na 
bliana 2011 ná €87,810.  

Ba é Cumann Ghaibhne Dubha Ealaíontóirí Éireann 
[Irish Artist Blacksmiths Association] (IABA) a fuair an 
leithdháileadh maoinithe ba mhó don Lá sa Cheárta 
Idirnáisiúnta, a bhí ar siúl i mbaile Mhuineacháin i mí an 
Mheithimh agus a chuimsigh léachtaí, taispeántais, léirithe 
agus ranganna de chuid ghaibhne dubha idirnáisiúnta 
ardoilte. Bhí an t-imeacht ar cheann de bhuaicphointí 
Bhliain na Ceardaíochta 2011 agus d’éirigh go rathúil leis 
i ndáil le ceird an ghabha dhuibh a chur chun cinn, ag 
mealladh os cionn 200 gabha dubh ó thar lear.
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Tá miondealú ar an 31 balleagraíocht a fuair tacaíocht 
airgeadais le linn 2011 leagtha amach anseo thíos:

Tacaíocht Ghréasáin 2011 
Balleagraíocht  Leithdháileadh €
Stiúideonna Shráid an Droichid 
[Bridge Street Studios] 2,500 
Ceardlann, Ceardaíocht & Dearadh an Spidéil 
[Ceardlann, Spiddal Craft & Design] 3,000 
Criadóireacht Éireann [Ceramics Ireland] 5,600 
Coláiste Crawford Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí 
[CIT Crawford College] 2,000 
Ceardaíocht an Chláir [Clare Crafts] 2,250 
Ealaíontóirí Taipéise Comhaimseartha 
[Contemporary Tapestry Artists] 1,000 
Líonra Theicstílí Chorcaí [Cork Textiles Network]  6,000 
Seodra DLR [DLR Jewellery] 4,000 
Déantóirí Dearthóireachta Dhún na nGall 
[Donegal Designer Makers] 2,000 
Déantóirí Priontaí Chlós an Eastáit 
[Estate Yard Printmakers] 1,450
Déantóirí Feilte Éireann [Feltmakers Ireland] 2,000
Stáisiún Dóiteáin 1,260
Cumann Ghaibhne Dubha Ealaíontóirí Éireann 
[Irish Artist Blacksmiths Association] 18,500 
Cumann Caoladóirí Éireann 
[Irish Basketmakers Association] 1,000 
Cuallacht Bhróidnéirí na hÉireann 
[Irish Guild of Embroiders] 1,000 
Cumann Obair Phaistí na hÉireann
[Irish Patchwork Society] 1,250 
Líonra Dearthóirí Craftmark an Lú 
[Louth Craftmark Designers Network] 3,000 
DÉANTA i gCill Chainnigh [MADE in Kilkenny] 1,500 
Déanta i Sligeach [Made in Sligo] 3,000 
Na Píobairí Uilleann 4,000 
Crafty Uíbh Fhailí [Offaly Crafty] 2,000 
Peannairí Callagrafaithe Éireann 
[Peannairí Irish Calligraphers] 3,000 
PrintBlock 1,000 
Cumann Criadóirí Chorcaí [Society of Cork Potters] 2,500 
An Ghráinseach Cheardaíochta [The Craft Granary] 2,000 
Grúpa Deartha an Túir [The Design Tower] 1,500 
Teach Deartha Liatroma [The Leitrim Design House] 2,000 
Cuallacht Cuilteálaithe na hÉireann 
[The Quilters Guild of Ireland] 2,000 
Cuallacht Cheardaíochta & Dearaidh Iarthar Chorcaí 
[West Cork Craft & Design Guild] 2,000 
Grúpa Ceardaíochta & Dearaidh na hIarmhí 
[Westmeath Craft & Design group] 1,500 
Stiúideonna Tí Oibre [Workhouse Design Studios] 2,000 
 
IOMLÁN 87,810 

Tionscnamh na gContaetha Bhliain na Ceardaíochta 2011
D’fhonn tacú le gníomhaíochtaí ceardaíochta ar fud 
na hÉireann in 2011, bhunaigh an CCoI Tionscnamh 
na gContaetha don bhliain inar chonacthas 21 contae 
rannpháirteach go díreach i mBliain na Ceardaíochta.  Ina 
iomláine, leithdháileadh maoiniú de chuid €117,386 chun 
tacú leis na contaetha sin cláir thiomanta ceardaíochta a 
sheachadadh mar chuid de Bhliain na Ceardaíochta 2011 
agus dá bharr cuireadh rogha náisiúnta de ghníomhaíocht 
cheardaíochta spleodrach agus d’ardchaighdeán ar 
fáil.  Cuimsíonn na cláir sin Dearthóir Bhaile Átha Cliath 
[Designer Dublin], Mí Cheardaíochta Chorcaí [Cork Craft 
Month], Bliain Cheardaíochta Laoise [Laois Year of Craft], 
Mí Cheardaíochta na Gaillimhe [Galway Craft Month] 
agus Craftfest an Iarthuaiscirt [Craftfest Northwest].  Tá 
sonraí breise ar Thionscnamh na gContaetha ar fáil inár 
dTuarascáil ar Bhliain na Ceardaíochta 2011.

Muirdhreacha
Cúis áthais do Chomhairle Cheardaíocht na hÉireann ba ea 
an dara taispeántas ceardaíochta teicstílí a chomhordú i 
gcomhar lenár gcomhaltaí GANS ag an Seó Cniotála & Fuála 
san RDS i mBaile Átha Cliath, 10ú – 13ú Samhain 2011.  Ba é 
téama an taispeántais ná an fharraige agus an domhan faoi 
thoinn; a dathanna, uigeacht, patrún agus a cumhacht. Is 
éard a bhí san obair ná léiriú liteartha nó teibí a chur ar fáil.  
Rinne 23 ealaíontóir teicstíle os cionn 28 saothar ealaíne 
a thaispeáint san RDS le linn an Seó Cniotála & Fuála.  De 
bharr an toradh dearfach a bhí ar an taispeántas, cuireadh 
pleananna i bhfeidhm le go rachadh Muirdhreacha 
[Seascapes] go dtí an Ghráinseach Cheardaíochta i gCathair 
do mhí na Feabhra agus an Mhárta 2012.

Clár Cliant
During 2011 CCoI’s register of client enterprises increased 
from 2,240 to 2,562 and associate membership grew from 
953 to 1,026.  

Taispeántais Cheardaíochta de chuid GANS ag Imeachtaí 
Poiblí
Bhí an-tóir ag an bpobal ar na taispeántais ag na 
Cuallachtaí le linn 2011 inar léiríodh réimse na scileanna 
ag ceardaithe ag cónaí agus ag obair in Éirinn. Bhí an-
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áthas ar an CCoI a bheith ag obair in éineacht lenár 
mballeagraíochtaí chun taispeántais cheardaíochta a 
chomhordú ag roinnt imeachtaí suntasacha poiblí le linn 
Bliain na Ceardaíochta 2011.  

Bloom in the Park, Baile Átha Cliath:
Mar chuid de Ghairdín Cheardaíochta na hÉireann an 
CCoI ag Bloom, sheachaid na dreamanna seo a leanas 
taispeántais le linn cúig lá an imeachta: 
•	 Cumann Caoladóirí Éireann [Irish Basketmakers 

Association] 
•	 Cumann Obair Phaistí na hÉireann [Irish Patchwork 

Society] 
•	 Criadóireacht Éireann [Ceramics Ireland] 
•	 Déantóirí Feilte Éireann [Feltmakers Ireland] 
•	 Cuallacht Fhíodóirí, Shníomhaithe agus Ruaimneoirí na 

hÉireann [Irish Guild of Weavers, Spinners & Dyers]
•	 Cuallacht Dheileadóirí Adhmaid na hÉireann [Irish 

Woodturners Guild]
 
Rás na Long Ard, Port Láirge
I Sráidbhaile Ceardaíochta na hÉireann de chuid an 
CCoI lonnaithe i ngiorracht na cé i bPort Láirge, chuir na 
dreamanna seo a leanas taispeántais i láthair le linn Rás na 
Long Ard:
•	 Cuallacht Dheileadóirí Adhmaid na hÉireann [Irish 

Woodturners Guild] 
•	 Cumann Caoladóirí Éireann [Irish Basketmakers 

Association] 
•	 Cumann Obair Phaistí na hÉireann [Irish Patchwork 

Society] 
•	 Cuallacht Fhíodóirí, Shníomhaithe agus Ruaimneoirí na 

hÉireann [Irish Guild of Weavers, Spinners & Dyers]

Aonach Náisiúnta Ceardaíochta & Dearaidh, Baile Átha 
Cliath:
De thoradh an mhóréilimh ar láithreacha na dtaispeántas 
ag imeachtaí eile le linn 2011, cuimsíodh láthair taispeántas 
in ionad taispeána ceardaíochta an CCoI le linn an Aonaigh 
Náisiúnta Ceardaíochta & Dearaidh, 30ú  Samhain – 4ú 
Nollaig.  Arís eile, thaitin na taispeántais go mór leis an 
bpobal. I measc na dtaispeántóirí go raibh an deis acu a 
gceird a chur i láthair bhí: 

•	 Deileadh adhmaid - Joe Laird, Kieran Higgins agus Fred 
O’Mahony

•	 Criadóireacht - Helen Ennis, Adrian Wistrich agus Colm 
de Rís

•	 Fíodóireacht - Beth Moran agus Liz Christy 

Gabhaimid buíochas le gach duine a bhí páirteach i 
MBLIAIN NA CEARDAÍOCHTA 2011
Tá an-chuid daoine ar gá iad a mholadh agus buíochas 
a ghabháil leo; ní éireoidh le hiarracht ar bith liosta a 
scríobh gach duine a bhí páirteach a lua.  Tá ardmheas 
againn mar eagraíocht ar ár gcliaint, ár gcomhaltaí agus 
ár gcomhpháirtithe go léir ar chiallaigh a bpáirt go raibh 
bliain as an ngnách againn.  Gabhaimid buíochas ó chroí 
le gach duine a ghlac páirt, a léirigh agus a chuir a gcuid 
oibre chun cinn ar fud na tíre; gabhaimid buíochas lenár 
mballeagraíochtaí a chuir a ngníomhaíochtaí i gcomhréir 
lena chéile ar mhaithe leis an méid atá ar siúl sna 
cuallachtaí, comhlachais, gréasáin agus cumainn ar fud na 
tíre a léiriú do mhuintir na hÉireann; gabhaimid buíochas 
leis na miondíoltóirí agus na gailearaithe go léir a thug 
spás suntasach do cheardaíocht na hÉireann i rith na bliana 
2011.

Bhí an-bhród orainn an tUachtarán Máire Mhic Giolla Íosa a 
bheith mar Phatrún againn ar Bhliain na Ceardaíochta 2011. 
Chuaigh an tuiscint atá aici ar thábhacht na ceardaíochta 
agus an dearaidh, ar bhonn cultúrtha agus eacnamaíoch 
araon, i bhfeidhm ar na daoine go léir a chas léi ag an 
gCruinniú Mullaigh Ceardaíochta, Comhdháil Phoiblí 
Bhliain na Ceardaíochta agus na hócáidí eile ar thacaigh an 
tUachtarán leo go caoin i rith na bliana.   

Bhí comhpháirtíocht againn i rith 2011 le breis agus 70 
eagraíocht, rud a chinntigh gur léiríodh scil, éagsúlacht 
agus cáilíocht neamhghnách cheardaíocht agus dearadh 
na hÉireann do líon suntasach Lucht Féachana nua i 
rith Bhliain na Ceardaíochta 2011 agus amach anseo. 
Bhíomar an-bhuíoch as díograis agus gairmiúlacht ár 
gcomhpháirtithe.

Ba mhaith linn buíochas a chur in iúl chomh maith don 
fhoireann ag Ceardaíocht Thuaisceart Éireann as a bheith 
mar chomhpháirtithe againn sa tionscnamh seo agus 
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as cur ar ár gcumas ócáid uile-Éireann a dhéanamh de 
seo.  Tar éis an Chruinnithe Mullaigh Ceardaíochta a bhí 
ar siúl i Farmleigh i mí Eanáir, thacaigh na Boird Fiontar 
Contae agus Cathrach agus Cuideachtaí Forbartha ‘Leader’ 
go gníomhach le Bliain na Ceardaíochta 2011 agus tá 
tábhacht níos mó arís ag baint lena dtiomantas d’fhorbairt 
ceardaíochta go háitiúil agus go réigiúnach amach anseo.  
Táimid an-bhuíoch as an tacaíocht ríthábhachtach seo.  

Ba mhaith liom moladh ach go háirithe a thabhairt do 
Maureen Kennelly, ár mBainisteoir Tionscadail Bhliain na 
Ceardaíochta, as a díograis gan staonadh ar son sholáthar 
an chláir agus le hAideen Lynch, ár gCúntóir Tionscadail 
Bhliain na Ceardaíochta. Gabhaim buíochas ó chroí lenár 
gcuraí agus ambasadóirí ceardaíochta go léir ar fud na tíre 
a bhí ag cabhrú le pleanáil agus cur chun cinn Bhliain na 
Ceardaíochta 2011 agus a raibh ról thar a bheith mór acu 
i gcinntiú feasachta ar an tionscnamh go réigiúnach. Ba 
mhaith liom aitheantas a thabhairt freisin do na hintéirnigh 
agus do na hoibrithe deonacha i measc ár gcomhaltaí, ár 
gcliant agus ár gcomhpháirtithe a roinn a gcuid ama agus 
saineolais go fial linn.

Ba mhaith liom foireann an CCoI i gCill Chainnigh a aithint 
agus buíochas a ghabháil leo as ucht a bpaisean agus a 
dtiomantas don earnáil cheardaíochta léirithe go bródúil 
i rith na bliana spreagúla seo.  Ba mhaith liom fáilte a 
chur roimh Ciara Garvey, a tháinig chuig an CCoI in 2011 
agus mo bhuíochas a ghabháil leo siúd a d’éirigh as an 
bhfoireann: Úna Parsons, Des Doyle agus Leslie Ryan. Tá mé 
go mór faoi chomaoin ag mo réamhtheachtaí, Úna Parson, 
a raibh sé d’fhís aici Bliain na Ceardaíochta a reáchtáil in 
2011.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le 
Bord Stiúrthóirí Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann 
agus le Laura Magahy, Cathaoirleach, as a dtacaíocht, 
a dtiomantas agus gcuid dianoibre i rith 2011. Tá gach 
duine acu tar éis a gcuid ama agus airde a chur ar fáil go 
flaithiúil, chun rath chlár Bhliain na Ceardaíochta 2011 a 
chinntiú, trína spreagadh agus a dtreoir. Tá mé an-bhuíoch 
chomh maith do chomhaltaí Choiste Stiúrtha Bhliain na 
Ceardaíochta a raibh fadcheann dochreidte ag baint lena 
dtreoir tosaigh i bhforbairt an chláir gníomhaíochtaí.

Leanfaidh 2012 de bheith ina bliain dúshláin don 
tionscal ceardaíochta agus d’Éirinn go ginearálta, agus ní 
sholáthrófar rath Bhliain na Ceardaíochta 2011 i gceart 

go dtí go gcruthófar díolacháin láidre agus leanúnacha, 
agus nuair a bheidh cruthú post san earnáil cheardaíochta 
agus deartha i bhfeidhm go daingean.  Ní bheifear in ann 
na cuspóirí seo a bhaint amach ach trí leanúint de bheith 
ag obair le chéile ar chomhthionscnaimh, ag cinntiú go 
spreagaimid nuálaíocht agus go bhforbraímid na scileanna 
chun leas a bhaint as deiseanna a thagann chun cinn ansin 
in Éirinn agus go hidirnáisiúnta.  

Tá mé ag súil go mór le bheith ag obair lenár gcliaint, 
balleagraíochtaí, comhaltaí Boird, comhpháirtithe agus 
leis an bhfoireann i gCill Chainnigh ar ár bpleananna 
uaillmhianacha, le bheith cinnte go bhfuil an earnáil 
cheardaíochta in Éirinn ullamh chun leas a bhaint as na 
deiseanna seo, de réir mar a thagann siad chun cinn sna 
blianta amach romhainn. 

Karen Hennessy
Príomhfheidhmeannach 
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 Cathaoir um Insealbhú Úachtaráin Éireann le John Lee
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ACHOIMRE & BUAICPHOINTÍ UM BLIAIN NA CEARDAÍOCHTA 
2011
D’ainmnigh Comhairle Cheardaíochta na hÉireann (CCoI) agus Ceardaíocht Thuaisceart Éireann 
(Ceardaíocht TÉ) an bhliain 2011 mar Bhliain na Ceardaíochta ar oileán na hÉireann le ceiliúradh a 
dhéanamh ar bheogacht agus ar shaibhreas ceardaíochta agus dearaidh na hÉireann. Sholáthair 
oidhreacht cheardaíochta shainiúil na hÉireann chomh maith le saothar barántúil dhéantóirí ag úsáid 
scileanna traidisiúnta agus teicnící ceannródaíocha comhaimseartha an spreagadh don chlár bliana seo. 
Lena chois ba thábhachtach a bhí 2011 don CCoI le 40 bliain ar an bhfód aici, ó thráth a bunaithe i 1971 tar 
éis don Chomhairle Cheardaíochta Domhanda turas a thabhairt chun na hÉireann an bhliain roimhe sin.

Ba í aidhm foriomlán an tionscnaimh chomhpháirtíochta 
seo ná tallann den scoth na gceardaithe ag cónaí agus 
ag obair ar fud oileán na Éireann a chur chun cinn agus a 
cheiliúradh d’fhonn an earnáil shuntasach seo ó thaobh 
an gheilleagair de a chothú agus a fhás.  Cúis mhór áthais 
don CCoI ba ea é Máire Mhic Giolla Íosa, Uachtarán na 
hÉireann, a bheith ina Pátrún ar Bhliain na Ceardaíochta 
2011.  Ba dhearbhú suntasach í tacaíocht an Uachtaráin ar 
an tábhacht atá le ceardaíocht in Éirinn dár gcultúr agus 
dár sochaí chomh maith lena rannchuidiú do gheilleagar 
na hÉireann, ar bhonn stairiúil agus i gcás Éireann an lae 
inniu araon.

In éineacht lena comhpháirtithe, sheachaid an CCoI clár 
spreagúil imeachtaí agus gníomhaíochtaí ceardaíochta 
ar fud na tíre, agus go hidirnáisiúnta, i gcaitheamh na 
bliana 2011.  Cuimsíodh iontu sin taispeántais, ceardlanna, 
cainteanna, léirithe agus imeachtaí do leanaí, ag soláthar 
rud éigin chun gach aon duine a shásamh.  Bhí an deis ag 
tomhaltóirí agus ag lucht freastail na n-imeachtaí teagmháil 
le ceardaithe agus eolas a fháil mar gheall ar dhéantóirí 
cumasacha na ceirde áille atá Samhlaithe, Deartha agus 
Déanta in Éirinn.  

Chuir an CCoI, Ceardaíocht TÉ agus a líonra d’eagraíochtaí 
comhpháirtithe an clár gníomhaíochtaí chun cinn ar bhonn 
náisiúnta agus idirnáisiúnta, trí fheachtas tiomanta sna 
meáin agus trí láithreacht shuntasach ghréasáin ag  
www.craftinireland.com le tacaíocht ó na meáin shóisialta.

Chuir an CCoI tús le Bliain na Ceardaíochta 2011 tríd an 
gcéad Chruinniú Mullaigh na Ceardaíochta i bhFarmleigh 
dá cuid a óstáil, áit ina raibh os cionn 120 lucht déanta 
beartas i láthair ó ghníomhaireachtaí tacaíochta éagsúla le 
plé a dhéanamh ar an todhchaí um earnáil cheardaíochta 
na hÉireann agus is iomaí toradh inláimhsithe a tháinig 
chun cinn, a rinneadh iniúchadh orthu agus a cuireadh 
i bhfeidhm le linn 2011 agus atáthar tar éis a chuimsiú i 
moltaí agus i bpleananna na todhchaí.  

Bhí an CCoI thar a bheith sásta gur ghlac an Chomhairle 
Cheardaíochta Domhanda – An Eoraip le cuireadh 

a Comhthionól Ginearálta Bliantúil a óstáil i mBaile 
Átha Cliath i mí an Mheithimh chun ceiliúradh a 
dhéanamh ar ainmniú na bliana 2011 mar Bhliain na 
Ceardaíochta.  I láthair ag an imeacht bhí 16 ionadaí 
ó eagraíochtaí ceardaíochta ar fud na hEorpa agus 
bunaíodh teagmhálacha agus naisc idirnáisiúnta lenár 
gcontrapháirtithe Eorpacha dá réir.

D’fhonn comhthitim le cuairt WCC na hEorpa, thionóil an 
CCoI comhdháil phoiblí idirnáisiúnta dar teideal ‘Craft 
Conscious: Re-Shaping Global Futures in the Innovation 
Age’ i gCaisleán Bhaile Átha Cliath le plé a dhéanamh ar 
thodhchaí na ceardaíochta.  Bhí 281 toscaire i láthair ag 
an imeacht a chuimsigh aitheasc ó Phátrún Bhliain na 
Ceardaíochta 2011 an tUachtarán Máire Mhic Giolla Íosa.  
Chuimsigh clár oibre na comhdhála cainteoirí aitheanta 
idirnáisiúnta agus ba é an t-iriseoir agus scríbhneoir Fintan 
O’Toole a d’éascaigh clár oibre na comhdhála.  Tar éis 
spreagaithisc ó Edmund de Waal, ealaíontóir criadóireachta 
agus údar, bhí láithreoireachtaí de chuid Edna dos Santos-
Duisenberg, Ceannasaí – Clár um Gheilleagair agus 
Thionscail Chruthaitheacha ag na Náisiúin Aontaithe; Brian 
Keaney ó Tonfisk Design; Leonardo Bonanni, ceannródaí 
domhanda i ndearadh inbhuanaithe táirgí agus i slabhraí 
soláthair inbhuanaithe; agus Finbarr Bradley, eacnamaí 
agus léachtóir.

Thacaigh an CCoI le 31 Cuallacht, Comhlachas, Gréasán 
agus Cumann (GANS) d’fhonn obair nuálach agus 
tharraingteach a chur i láthair go sonrach do Bhliain 
na Ceardaíochta 2011– chuimsigh sé sin Lá sa Cheárta 
Idirnáisiúnta ardrathúil de chuid Chumann Ghaibhne 
Dubha Ealaíontóirí Éireann [Irish Artist Blacksmiths 
Association] a bhí ar siúl i Muineacháin le os cionn 200 
gabha dubh ar cuairt ann ó thar lear.

Sheachaid 21 contae cláir cheardaíochta tiomanta mar 
chuid de Bhliain na Ceardaíochta 2011, inar cuimsíodh 
gníomhaíochtaí ceardaíochta spleodracha agus 
ardchaighdeáin ar bun ar fud na tíre. Cuimsíonn na 
cláir sin Dearthóir Bhaile Átha Cliath [Designer Dublin], 
Mí Cheardaíochta Chorcaí [Cork Craft Month], Bliain 
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Cheardaíochta Laoise [Laois Year of Craft], Mí Cheardaíochta 
na Gaillimhe [Galway Craft Month], agus Craftfest an 
Iarthuaiscirt [Craftfest Northwest].

Thosaigh an phleanáil do rian ceardaíochta náisiúnta nua 
mar thoradh ar obair an CCoI le Fáilte Éireann ar chlár 
Bhliain na Ceardaíochta 2011 agus le linn 2011 mhéadaigh 
líon na rianta ceardaíochta contae ó 7 go 12.   

Déantar forbhreathnú sa mhír thíos ar chuid de 
bhuaicphointí Bhliain na Ceardaíochta 2011. Ní liosta 
uileghabhálach atá anseo ach soláthraíonn na himeachtaí 
suntasacha agus na príomhthionscadail seo forbhreathnú 
i leith réimse na ngníomhaíochtaí agus an tionchar a 
d’eascair astu.  

BUAICPHOINTÍ BHLIAIN NA CEARDAÍOCHTA 2011
Imeachtaí Móra Poiblí:
•	 Cuimsíodh ceardaíocht na hÉireann i bhFéile Naomh 

Pádraig don chéad uair in 2011 le hos cionn 300 páiste 
rannpháirteach i gceardlanna saor in aisce de chuid an 
CCoI thar 4 dhisciplín agus os cionn 700 ball den phobal 
rannpháirteach sa suiteáil dar teideal ‘Flags of Intention’ i 
gCearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, ar an Domhnach 
20ú Márta.

•	 Ag Rás na Long Ard i bPort Láirge, 30 Meitheamh – 3 
Iúil, a mheall thart ar 500,000 cuairteoir, bhí Sráidbhaile 
Ceardaíochta na hÉireann a sholáthair an deis do 
60 ceardaí a gcuid saothar a dhíol go díreach leis an 
bpobal trí 32 seastán miondíola agus bhí 2,400 páiste 
rannpháirteach go gníomhach sa cheardaíocht trí shraith 
ceardlann saor in aisce.  

•	 Ag Bloom in the Park, a mheall nach mór 90,000 
cuairteoir go dtí Páirc an Fhionnuisce thar ceithre lá ón 2ú 
– 6ú Meitheamh, bhí Gairdín Cheardaíochta na hÉireann, 
a raibh suíomh lárnach aici, inar taispeánadh saothar 30 
ceardaí i limistéar spaisteoireachta deartha go speisialta 
chuige sin.  Chuimsigh limistéar an CCoI 21 seastán 
miondíola a sholáthair ceann de na himeachtaí ba rathúla 
um dhíol díreach do dhéantóirí áirithe, chomh maith 
leis an deis a chur ar fáil do 430 páiste páirt a ghlacadh i 
gceardlanna saor in aisce agus a cheadaigh don phobal 
níos mó a fhoghlaim mar gheall faoi scileanna agus 
ceardaíocht trí thaispeántais cheardaíochta. 

•	 Gné nua i mbliana de chuid Electric Picnic, 2 – 4 Meán 
Fómhair, ba ea Cruth Curach, an pailliún dar teideal 
Craftitecture, meascán de dhearadh ailtireachta 
dinimiciúil agus de cheardaíocht sciliúil Éireannach, 
deartha ag Ailtirí Bucholz McEvoy agus tógtha de 
láimh ag Scoil Tógála Bád na Gaillimhe.  Rinne an CCoI 

 ‘Cruth Curach’, Electric Picnic  Sabrina Meyns, Brian McGee agus An Taoiseach Enda Kenny le Karen Hennessy 
      POF an CCoI
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agus Foras Ailtireachta na hÉireann Cruth Curach a 
choimisiúnú mar chomóradh ar Bhliain na Ceardaíochta 
2011. 

Príomhthaispeántais/Imeachtaí le Comhpháirtithe:
Lorg an CCoI comhpháirtithe nua go gníomhach agus 
d’oibrigh sí go dlúth leo chun an cheardaíocht a thabhairt 
isteach ina gcláir – do mhórán acu ba réimse nua ar fad 
í.  Is éard a bhí ar intinn ná lucht féachana nua a aimsiú go 
mb’fhéidir go mbeadh iontas orthu earraí ceardaíochta a 
fheiceáil ag imeachtaí cosúil le Electric Picnic agus Dublin 
Fringe Festival.
•	 Rinne an CCoI taispeántas ceardaíochta idirnáisiúnta 7 

seachtaine ar fhad dar teideal Créatúir Ceirde [Crafted 
Creatures] a chur i láthair i gcomhar le The Ark – Ionad 
Cultúrtha do Leanaí ó 15 Feabhra go 3 Aibreán, ar 
bhreathnaigh os cionn 4,600 lucht féachana air, in 
éineacht le clár cuimsitheach ceardlainne agus Rian 

Ceardaíochta cruthaithe go speisialta trí lár chathair 
Bhaile Átha Cliath.

Réitíodh comhpháirtíochtaí nua le féilte cosúil le:
•	 Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath [Dublin Fringe 

Festival], ‘An Stoc-Mhalartán’ [The Sock Exchange] de 
chuid Futuremenders, 22 – 25 Meán Fómhair.

•	 Thug Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Bhaboró do Leanaí 
[Babóró Interbation Arts Festival for Children], 17 – 
23 Deireadh Fómhair, isteach an cheardaíocht ar 
bhealach suntasach ina gcláir in 2011 le tacaíocht agus 
rannpháirtíocht Bhliain na Ceardaíochta 2011.

•	 Taispeántas um Punann Ceardaíochta na hÉireann ag 
Gailearaí an RHA, Baile Átha Cliath, 24 – 28 Samhain.

•	 Féile Ealaíon na Gaillimhe, leis na taispeántais dar 
teideal Filíocht Ábharach [Material Poetry] agus Nua-
Theangacha [Modern Languages], 11 – 14 Iúil.

 ‘Coiníní Anordúla (Uimh. 1-5)’ [Chaotic Rabbits (No. 1-5)] le Sharon Hay, Créatúir Ceirde



TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2011 AN CCoI ÁR DTIONSCAL 35

Tá fianaise de rathúlacht an chur chuige seo le fáil ó ráiteas 
Aidan Dunne ina léirmheas ar chlár amhairc Fhéile Ealaíon 
na Gaillimhe sa nuachtán The Irish Times dar dáta 22 
Iúil, 2011, inar scríobh sé: “Tá taispeántais cheartaíochta 
freisin, curtha i láthair go hoiriúnach taobh leis na cleachtais 
mínealaíne” [There are also craft shows, rightly presented side 
by side with all manner of fine art practices].

Rinne an CCoI iarracht réimsí eile a nascadh leis an 
gceardaíocht:
•	 Litríocht – ba é cur i láthair na léitheoireachta poiblí 

ag Edmund de Waal, inar díoladh gach ticéad, agus an 
taispeántas dar teideal Léiriú Mionathraithe [Modified 
Expression] sa Ghailearaí Náisiúnta Ceardaíochta i gCill 
Chainnigh, ba shuntasaí acu. 

•	 Faisean – comhoibriú Joe Hogan leis an dearthóir 
Éireannach Joanne Hynes a taispeánadh ag Seachtain 
Faisin Londain agus ina dhiaidh sin in Éirinn.

•	 Ailtireacht tríd an Craftitecture a cuireadh i láthair ag an 
Electric Picnic agus ag Open House Dublin. 

•	 Spórt tríd an Oíche Chultúir ag Culture Box inar rinneadh 
bua Uile-Éireann Bhaile Átha Cliath a cheiliúradh le 
healaíontóir teicstíle buaite gradam Angela O’Kelly. 

Príomh-chur chun cinn Cheardaíochta na hÉireann
•	 D’eisigh An Post 5 stampa speisialta le léiriúchán 

de Cheardaíocht na hÉireann orthu mar chuid den 
cheiliúradh ar Bhliain na Ceardaíochta 2011.  

•	 I gcomhar leis an CCoI, rinne Big Mountain Productions 
sraith teilifíse dar teideal Craft Master a tháirgeadh, 
sraith teilifíse 6 choda le bheith mar chuid de Bhliain na 
Ceardaíochta 2011 agus a craoladh ar RTÉ 1 i bhfómhar 
na bliana 2011 le hardmholadh á fháil aici ón lucht 
féachana.

•	 Tar éis ionchuir ón CCoI, tháirg Athena Media an mhír 
raidió dar teideal Déanta in Éirinn [Made in Ireland] don 
chlár Today with Pat Kenny de chuid RTÉ Raidió 1 inar 
cuimsíodh roinnt gnéithe ceardaíochta. 

•	 Trí thacaíocht ó Scéim RTÉ ag Tacú leis na hEalaíona, 
tháirg agus léirigh an CCoI fógra nua ardmholta teilifíse 
ag cur earraí ceardaíochta na hÉireann chun cinn le linn 
imeachtaí suntasacha ag comhthitim leis an seachtain ar 
tháinig an tUachtarán Obama ar cuairt chun na hÉireann, 
fógra teilifíse a shroich lucht féachana ollmhór. 

•	 Chomh maith le míreanna rialta ar theilifís na hÉireann ar 
chláir cosúil le Six One News agus Nationwide de chuid 
RTÉ 1, agus Ireland AM de chuid TV3, dheimhnigh an 
CCoI go léireofaí ceardaíocht na hÉireann ar an teilifís 
idirnáisiúnta, cosúil le The Breakfast Show ar TVNZ sa 
Nua-Shéalainn. 

•	 Mar thoradh díreach ar thionscnaimh Bhliain na 
Ceardaíochta 2011, bhí láithreacht shuntasach ag an 
gceardaíocht in asraonta miondíola trína feachtas 
suntasach tomhaltóra ag cur chun cinn na ceardaíochta 
Samhlaithe, Deartha, Déanta in Éirinn. Bhí trí fheachtas 
suntasach, saindisciplín ar bun i gcaitheamh na 
bliana – Ag Ceiliúradh Criadóireacht na hÉireann, Ag 
Ceiliúradh Déantóirí Dearthóireachta na hÉireann agus 
Ag Ceiliúradh Déantóirí Seodra na hÉireann – chomh 
maith le líon na n-asraonta miondíola a chuireann 
ceardaíocht na hÉireann chun cinn mar bhronntanais na 
Nollag a mhéadú agus forbairt leanúnach a dhéanamh ar 
shuíomh gréasáin tomhaltóra tiomanta an CCoI  
www.giveirishcraft.com

•	 Ar 14 Samhain, sheol an CCoI taispeántas de sheodra na 
hÉireann ag The Loop i gCríochfort 2 um Aerfort Bhaile 
Átha Cliath le linn tréimhse ghnóthach na Nollag, le baill 
seodra na hÉireann ar fáil le ceannach ó asraon House of 
Ireland ag The Loop.

•	 Chruthaigh an CCoI spás taispeántais inar cuireadh 
roghanna bronntanas ceardaíochta na hÉireann ar 
taispeáint ann ag an Aonach Náisiúnta Ceardaíochta & 
Dearaidh, RDS (30 Samhain – 4 Nollaig).

 Fógra Teilifíse um Bhliain na Ceardaíochta 2011



Ceardaíocht na hÉireann ar an ardán idirnáisiúnta le linn Bliain 
na Ceardaíochta 2011
•	 Chur an Gailearaí Náisiúnta Ceardaíochta taispeántas 

de shaothar 8 ndéantóir chomhaimseartha Éireannach 
i láthair ag Collect, a bhí ar siúl i nGailearaí Saatchi i 
Londain, i mí na Bealtaine. 

•	 Bhain 6 dhéantóir le Punann Ceardaíochta na hÉireann 
de chuid Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann - Sara 
Flynn, criadóir;  Jack Doherty, criadóir; Karl Harron, 
ealaíontóir gloine; Nest Design, dearthóirí troscán; 
Marcus O’Mahony, criadóir; Yaffe Mays, dearthóirí 
troscán. Rannpháirteach sa taispeántas chomh maith bhí 
an t-ealaíontóir gloine Róisín de Buitléar, ar bronnadh 
Sparánacht Cheardaíochta na hÉireann 2010 uirthi agus 
criadóir Derek Wilson, iar-fhaighteoir Gradaim Mic Léinn 
de chuid Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann.

•	 Le linn Bliain na Ceardaíochta 2011, thacaigh an CCoI 
le 12 déantóir dearthóireachta Éireannach le bheith i 
láthair ag TENT London, ceann de na taispeántais trádála 
dearthaí is mó a bhíonn ar bun ag Féile Dearthóireachta 
Londain, áit inar fuair siad ardmholadh agus deis iontach 
taispeána dá gcuid saothair.

•	 Tarraingíodh aird shuntasach ar Filíocht Ábharach 
[Material Poetry] agus ar dubh – dialóga i ndubh [dubh 
- dialogues in black] ag Cumann Staire Éireannach 
Meiriceánach [American Irish Historical Society], Nua-
Eabhrac, 7 Deireadh Fómhair – 13 Samhain.

Taispeántais/Ceardlanna/Cláir Oideachais
•	 Tríd is tríd, bhí os cionn 12,000 páiste rannpháirteach go 

díreach sa cheardaíocht trí cheardlanna saincheaptha 
ina leith sin ag raon imeachtaí poiblí le linn 2011, lena 
n-áirítear an Big Day Out de chuid imeachtaí na Féile 
Pádraig, Bloom in the Park, Rás na Long Ard i bPort Láirge 
agus Féile Ealaíon Chill Chainnigh.

•	 Mar thoradh ar Bhliain na Ceardaíochta 2011 forbraíodh 
www.learncraftdesign.com, acmhainn chuimsitheach 
nua digiteach d’oideachas céad agus dara leibhéal, agus 
seoladh í le linn na Féile Bhaboró sa Ghaillimh. 

Níl sa mhéid atá luaite thuas ach cuid bheag de na príomh-
bhuaicphointí.  Léiríonn fairsinge an chláir folláine agus 
beogacht na hearnála ceardaíochta in Éirinn agus is 
comhartha dóchais do thodhchaí an tionscail thábhachtach 
é seo. 

Ní bheadh seachadadh an chláir chuimsithigh d’imeachtaí 
agus de ghníomhaíochtaí, a ghineann spreagthacht 
maidir le ceardaíocht na hÉireann, ná coimeád faoi shiúl 
bríomhar an chláir bliana indéanta gan rannpháirtíocht 
dhíograiseach agus thiomanta bhalleagraíochtaí 
agus chliaint an CCoI, comhpháirtithe straitéiseacha, 
pleanálaithe imeachtaí, miondíoltóirí, teagascóirí agus an 
pobal i gcoitinne chomh maith le togha agus rogha na 
gceardaithe, ambasadóirí ceardaíochta agus an t-iomaí 
oibrí deonach a thacaigh le himeachtaí ceardaíochta 
na bliana 2011. Gabhann Comhairle Cheardaíochta 
na hÉireann buíochas ó chroí leo sin go léir a bhí 
rannpháirteach sa chlár do Bhliain na Ceardaíochta 2011. 

Cé go raibh tionchar Bhliain na Ceardaíochta le tabhairt 
faoi deara láithreach ag an iomaí leibhéal, beidh tairbhí an 
tionscnaimh d’earnáil na ceardaíochta in Éirinn ag teacht 
chun cinn sna blianta atá romhainn.   Tá an CCoI ag tnúth 
le formhór na gcomhpháirtíochtaí a tionscnaíodh le linn 
2011 a chaomhnú agus tá sé tiomanta d’earnáil dhinimiciúil 
ceardaíochta agus dearaidh na hÉireann a chothú agus a 
fhás sa todhchaí.
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 Tom Joyce (SAM), Féile Idirnáisiúnta an Ghabha Dhuibh, Muineachán
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PRÍOMHPHÁIRTITHE

PÁIRTITHE NA MEÁN
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SUIRBHÉ UM BRAISTINTÍ TOMHALTÓIRÍ 2011
Anois níos mó ná riamh tá daoine ag ceannach earraí ceardaíochta na hÉireann, rud a léiríonn 
mian thomhaltóirí earraí Éireannacha a cheannach agus tacú le fiontair áitiúla, sin de réir an 
taighde nua arna choimisiúnú ag Comhairle Cheardaíochta na hÉireann in 2011. Léiríonn an 
suirbhé de shampla ionadaíoch náisiúnta de 800 rannpháirtí go bhfuil spéis ag os cionn leath 
den daonra (51%) i gceannach agus in úinéireacht earraí ceardaíochta na hÉireann.

Cúlra an taighde:
Ba iad Millward Brown Lansdowne thar ceann an CCoI a 
stiúir an suirbhé gutháin i mí na Nollag 2011.  Ba é seo 
an cúigiú sraith taighde, agus dá réir bhíothas in ann na 
torthaí sin a chur i gcomparáid le torthaí suirbhéanna a 
comhlíonadh idir 2006 agus 2010 nuair ab ábhartha.  

Déanann staidéar 2011 agus na staidéir roimhe sin 
ionadaíocht iomlán náisiúnta ar dhaonra na hÉireann 
(de réir inscne, aoise, aicme sóisialta agus réigiúin) inar 
féidir torthaí na gcomhghnéithe a chur i gcomparáid 
le chéile. Comhlíonadh an 3 shraith roimhe sin i mí na 
Nollag na mblianta faoi seach, i gcomhthráth le roinnt 
príomhghníomhaíochtaí roimh Nollag de chuid an CCoI.

Príomhchuspóirí an taighde ba ea tuiscint a fháil ar na nithe 
seo a leanas: 
•	 Céard iad na táirgí a mheasann an pobal gur táirgí 

ceardaíochta iad 
•	 Spéis an phobail i ndáil le ceannach agus úinéireacht 

earraí ceardaíochta na hÉireann
•	 Braistintí um cheardaíocht na hÉireann
•	 Iompraíocht cheannaigh
•	 Bacainní ceannaigh
•	 Feasacht phoiblí ar ghníomhaíochtaí i ndáil le Bliain na 

Ceardaíochta 2011

 Taispeántas Samhlaithe, Deartha, Déanta in Éirinn, Aonach Náisiúnta Ceardaíochta & Dearaidh
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PRÍOMHTHORTHAÍ AN TSUIRBHÉ

1 - Céard í ceardaíocht? Braistint ar chatagóirí táirgí
Fiafraíodh d’fhreagróirí a mbarúil a thabhairt i ndáil le hearraí ceardaíochta déanta agus deartha in Éirinn – táirgí déanta 
de láimh, idir fheidhmiúil agus maisiúil araon – agus ar céard iad na táirgí nó earraí a thagann chun intinne:  

•	 Is iad teicstílí agus criadóireacht/potaireacht is mó a thagann chun intinne i measc tomhaltóirí nuair atáthar ag 
smaoineamh ar cheardaíocht. 

•	 Tá fás tagtha ar an bhfeasacht ar adhmadóireacht agus ar throscáin, ach tá laghdú tagtha uirthi i ndáil le gloine.
•	 Tá teicstílí/earraí cniotáilte ag a leibhéal is airde tagartha go dtí seo ag 39%
•	 Níl athrú tagtha ar an gcúig phríomhchatagóir táirge; mar sin féin tá méadú suntasach tagtha ar thagairtí i ndáil le 

hadhmadóireacht.
•	 Tá laghdú suntasach tagtha ar thagairtí bharr intinne do ghloine.
•	 Luaigh 28% díobh siúd ar cuireadh agallamh orthu cineálacha eile ceardaíochta, lena n-áirítear nithe ar nós péinteáil, 

maisiúcháin na Nollag agus obair shnáthaide.

1. 

2010 
(1002) 

% 

2009 
(1000) 

% 

2008 
(1000) 

% 

2006 
(1000) 

% 
37 27 33 21 
38 38 37 49 
13 18 13 14 
29 19 29 35 
18 14 20 23 
8 11 15 8 
7 9 14 18 
7 9 15 9 
7 5 8 5 
5 6 5 1 
4 3 8 6 
3 4 3 2 
3 4 0 1 
3 3 6 2 
2 2 5 2 
4 3 4 8 
- 2 n/a  n/a  

(Bonn: Daoine fásta uile 15+, n=800) 

Tagairtí 
Spontáineacha 

% 
Teicstílí/Earraí Cniotáilte 

Criadóireacht/Potaireacht 
Adhmadóireacht 

Gloine 
Seodra 

Troscán 
Coinnle 
Ciseáin 

Miotalóireacht 
 liátnoirP

Scláta/cloch 
Bréagáin 
Páipéar 

 lioec ísilriU
Gallúnach 

Leathar 
Bia 

 

 

 

Catagóirí ceardaíochta ar bharr intinne 

 



Ansin léadh roinnt earraí agus táirgí amach d’fhreagróirí. Maidir le gach ceann acu, fiafraíodh den 
bhfreagróir cibé ar mheas siad gur ceardaíochta a bhí ann.

•	 Tá méadú suntasach tagtha ar aontú noda na dtáirgí mar cheardaíocht thar roinnt catagóirí.
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2. 

2010 
(1002) 

% 

2009 
(1000) 

% 

2008 
(1000) 

% 

2006 
(1000) 

% 

92 93 92 83 
83 83 82 59 
87 87 91 55 
87 82 83 69 
86 83 87 58 
82 81 84 64 
84 80 85 69 
76 76 75 43 
73 65 70 43 
60 53 58 21 
69 65 73 32 
71 62 67 22 
63 55 64 36 
50 48 53 24 
43 39 43 12 
43 42 43 14 

Spontáineach 
% 

Iomlán 
% 

Criadóireacht/Potaireacht 

Adhmadóireacht 

Ciseáin 

Teicstílí/Earraí Cniotáilte 

Seodra 

Coinnle 

Gloine 

Miotalóireacht 

Scláta/Cloch 

Bréagáin 

Troscán 

 lioeC ísilriU

Leathar 

Gallúnach 

Páipéar 

 liátnoirP

(Bonn: Daoine fásta uile 15+, n=800) 

Aontú noda na gcatagóirí ceardaíochta 
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2 - Spéis sa cheardaíocht agus meonta ina leith
Fiafraíodh d’fhreagróirí a fhairsinge spéise i ndáil le ceannach agus úinéireacht earraí ceardaíochta.

•	 Tá méadú suntasach tagtha ar leibhéil spéise i ndáil le ceannach agus úinéireacht táirgí ceardaíochta ó 2010.  
•	 Baineann an méadú sin le mná, iad sin d’aois 35+ agus sna grúpaí socheacnamaíocha níos airde.  

41

3. 

Spéis i gceannch agus in úinéireacht earraí 
ceardaíochta 

(Bonn: Daoine fásta uile 15+, n=800) 

An-spéis 

Spéis mheasartha 

Ceachtar 

Níl puinn spéise 

Níl spéis dá laghad 

2006 
(1000) 

% 

2008 
(1000) 

% 

2009 
(1000) 

% 

2010 
(1002) 

% 

2011 
(800) 

% 

34% 
39% 41% 39% 

47% 

51% 

31%  
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Iarradh ar fhreagróirí smaoineamh go ginearálta faoi cheardaíocht agus a léiriú ar scála ó 1 go 5 (5 mar Aontaíonn go Láidir 
agus 1 mar Easaontaíonn go Láidir) a fhairsinge agus a aontaíonn nó a easaontaíonn siad le sraith ráiteas.

•	 Glactar leis anois níos mó ná riamh gur bronntanais idéalacha iad earraí ceardaíochta, agus tá an t-aitheantas ar 
bharántúlacht a ndéanamh ag méadú.

4. 

(Bonn: Daoine fásta uile 15+, n=800) 

Easaontaíonn 
Go Láidir 

(1) 
% 

Aontaíonn 
Go Láidir 

(5) 
% 

Bronntanais idéalacha 
iad earraí ceardaíochta 

Dar liom, tá déanamh-
Éireannach 

tábhachtach i ndáil le 
ceardaíocht a roghnú 

Úsáideann ceardaíocht  
  ígiuhc ruc & annaelics

barántúla le linn déantúis 

Measaim gur saothair 
 íarrae dai eníalae

ceardaíochta 

Measaim go bhfuil an-chuid 
 earraí ceardaíochta  

d'ardchaighdeán 

Ní 
Fios 
% 

Glan-líon um Aontaíonn 

2011 
(800) 

% 

2010 
(1002) 

% 

2009 
(1000) 

% 

2008 
(1000) 

% 

2006 
(1000) 

% 

83 79 n/a n/a n/a 

77 74 69 n/a n/a 

80 76 74 62 54 

73 71 66 56 60 

71 73 66 56 67 

 

 

Braistintí ar cheardaíocht na hÉireann 
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•	 Tá meath tagtha ar líon na ndaoine a éilíonn nach smaoiníonn siad ar earraí ceardaíochta ar chor ar bith, agus tá níos lú 
daoine ann anois a éilíonn nach bhfuil iontu “ach cuimhneacháin”.

•	 Is iad mná, an déimeagrafach níos sine agus iad sin a cheannaigh earraí ceardaíochta na hÉireann is mó a thacaíonn leo.
•	 Tá na daoine sin atá tar éis earra ceardaíochta a cheannach i bhfad níos dóchúla tacaíocht a léiriú ina leith, go háirithe i 

dtéarmaí oiriúnachta mar bhronntanas nó mar ealaíne. Bíonn luach acu ar ceardaíocht freisin ar bhonn cáilíochta agus 
tarraingteachta.

5. 

(Bonn: Daoine fásta uile 15+, n=800) 
Glan-líon um Aontaíonn 

2011 
(800) 

% 

2010 
(1002) 

% 

2009 
(1000) 

% 

2008 
(1000) 

% 

2006 
(1000) 

% 

48 47 45 40 n/a 

43 42 39 32 40 

33 41 35 40 61 

28 31 34 27 n/a 

24 33 30 n/a 30 

Tá earraí ceardaíochta 
tarraingteach dom  

Ní mór a smaoiním 
faoi earraí ceardaíochta 

 de ghnáth 

Measaim go bhfuil luach  
ar airgead le fáil  

ar earraí ceardaíochta 

Is do dhaoine cosúil liom 
iad earraí ceardaíochta 

Dar liom níl in earraí 
ceardaíochta 

ach cuimhneacháin 

 

 

Braistintí ar cheardaíocht na hÉireann (2) 

Easaontaíonn 
Go Láidir 

(1) 
% 

Aontaíonn 
Go Láidir 

(5) 
% 

Ní 
Fios 
% 

Tá méadú tagtha ar leibhéil easaontaithe i ndáil leis na ráitis seo.  
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3 - Ceannach Ceardaíochta – teagmhas, láthair agus constaicí
Fiafraíodh d’fhreagróirí cibé acu ar cheannaigh nó nár cheannaigh siad earra (no earraí) ceardaíochta le 12 mhí anuas.

•	 Éiligh líon suntasach níos mó daoine gur cheannaigh siad earra ceardaíochta le 12 mhí anuas, i gcomparáid le 2010
•	 Ba iad mná, lucht ABC1 agus iad sin lonnaithe i mBaile Átha Cliath na daoine ba mhó ba dhóchúla gur cheannaigh siad 

earra ceardaíochta le 12 mhí anuas

6. 

(Bonn: Daoine fásta uile 15+, n=800) 

Figiúirí in (  ) = 2010 Catibus (n=1002) 

Tá  
(50%) 

Níl 
(50%)  

2009 
(1000) 

% 

2010 
(1002) 

% 

2011 
(800) 

% 
Inscne 

Fireann 41 43 53 
Baineann 57 57 70 

Aois 
15-24 40 38 55 
25-34 47 44 60 
35-49 53 57 65 
50-64 55 54 65 

65+ 46 55 60 
Aicme Sóisialta 

ABC1 56 52 68 
C2DE 45 49 60 

F 41 47 42 
Réigiún 

Baile Átha Cliath 50 51 69 
Laighin eile 55 44 62 

An Mhumhain 40 53 60 
Conn/Uladh 52 52 53 

Ceannach ceardaíochta sa 12 mhí roimhe seo 
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Iad siúd a raibh earra ceardaíochta ceannaithe acu le 12 mhí anuas:
Fiafraíodh d’fhreagróirí tuairim a thabhairt ar cé mhéid a chaith siad ar an earra/na hearraí ceardaíochta ba dheireanaí a 
cheannaigh siad

•	 Tá meath tagtha ar an meánchaiteachas ar earraí ceardaíochta ó 2010, ag léiriú laghduithe comhchosúla i gcaiteachas ar 
fud chatagóirí eile táirgí.

•	 Tá níos mó ná an meán á chaitheamh acu siúd i gCúige Chonnacht/Uladh agus acu siúd d’aois 50-64.
•	 á laghdú tagtha ar chaiteachas ar shaothair ealaíne ó 2010, agus tá laghdú tagtha ar chaiteachas thar formhór catagóirí. 

Mar sin féin, tá méadú tagtha ar choinnle, seodra agus troscáin ina leith seo.

7. 

(Bonn: Daoine uile a cheannaigh earra Ceardaíochta le 12 mhí anuas, n=495) 

201+ 

101-200 

51-100 

31-50 

11-30 

0-10 

Iomlán 
2009 

(n=488) 
% 

Iomlán 
2010 

(n=513) 
% 

Ní fios 

Iomlán 
2011 

(n=495) 
% 

Meán- 
chaiteachas 

97 * 

(*Tabhair faoi deara: eisiatar líon na n-asluiteach a chaith níos mó ná 1,000 ón meán.)  

Meán- 
chaiteachas 

95 * 

Meán- 
chaiteachas 

78* 

2010 
  

2011 
 

Iomlán 95 78 
Cineál táirge 

Criadóireacht/Potaireacht 101 82 
Coinnle 45 50 
Gloine 116 79 

Seodra 84 108 
Troscán 122 159 

Teicstílí/earraí cniotáilte 186 77 
Saothair ealaíne, péinteáil agus 

dealbha 
439 122 

Cineál siopa 
Siopa ilrannach 92 79 

Seastán aonaigh cheardaíochta 65 54 
Siopa ceardaíochta áitiúil 97 83 

Siopa bronntanas 92 68 

Meánchaiteachas ar cheardaíocht 
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Iad siúd a raibh earra ceardaíochta ceannaithe acu le 12 mhí anuas:
Fiafraíodh d’fhreagróirí céard iad na hearraí a cheannaigh siad ar an ócáid sin.

•	 Tá earraí criadóireachta / potaireachta fós ar na hearraí is mó a gceannaítear.

8. 

2010 
(513) 

% 

2009 
( 488) 

% 

21 17 

15 14 

10 7 

8 6 

11 12 

10 11 

3 3 

12 9 

6 9 

2 1 

1 3 

1 2 

1 n/a 

1 n/a 

* n/a 

1 n/a 

(Bonn: Daoine uile a cheannaigh earra Ceardaíochta 
 le 12 mhí anuas, n=495) 

Earraí a ceannaíodh 
% 

Earraí a ceannaíodh 

 

 

 

Criadóireacht/potaireacht 

Seodra 
Saothair ealaíne, péinteáil, 

dealbha  
Teicstílí/earraí cniotáilte 

Gloine 

Coinnle 

Miotalóireacht/cloch 

Troscán 

Adhmadóireacht 

Bréagáin 

Ciseáin 

Gallúnach 

Leathar 

Scláta 

 íatráC

Páipéar 
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Iad siúd a raibh earra ceardaíochta ceannaithe acu le 12 mhí anuas:
Iarradh ar fhreagróirí cén cineál asraon inar cheannaigh siad na hearraí ceardaíochta agus an t-ainm a thabhairt dá 
bhféadfaí. (Mar shampla, má cheannaigh siad earra i ngailearaí, siopa ilrannach, siopa bronntanas, siopa ceardaíochta 
áitiúil s.rl. agus ainm ar leith an asraoin a shonrú.)

 

•	 Is léir gur tháinig méadú suntasach ar cheannach ag aonaigh cheardaíochta ó 2010 i leith.

9. 

2010 
(513) 

% 

2009 
(488) 

% 

24 22 

12 18 

22 22 

10 n/a 

6 4 

1 - 

6 n/a 

 1 -  

2 n/a 

 1  - 

3 8 

Bonn: Daoine uile a cheannaigh earra Ceardaíochta le 12 mhí anuas, n=495 

Asraon 
% 

 liúitiá athcoíadraec apoiS

Aonach/seastán ceardaíochta 

Siopa bronntanas 

Siopa ilrannach 

Díreach ón déantúsóir 

Idirlíon 

Kilkenny Design 

Avoca 

Carraig Donn 

Newbridge Silver 

Gach siopa eile 

 

 

 

 

Láthair cheannaithe na ceardaíochta 
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Iad siúd a raibh earra ceardaíochta ceannaithe acu le 12 mhí anuas:
Fiafraíodh d’fhreagróirí ar cheannaigh siad an earra ceardaíochta ba dheireanaí dóibh féin nó mar bhronntanas do dhuine
éigin eile.

•	 Ceannaítear earraí ceardaíochta mar bhronntanais den chuid is mó, ach tá sciar mór daoine á gceannach dóibh féin

10. 

Mar bhronntanas 
(63) 

Dom féin 
(33) 

Eile 
(4) 

Bonn: Daoine uile a cheannaigh earra Ceardaíochta le 12 mhí anuas, n=495 

Figiúirí in (  ) = 2010 Catibus (n=513) 

Ceannach duit féin nó mar bhronntanas 

Níos airde i measc  % 
15-34 71 

Ceannaithe i siopa 
bronntanas 78 

Caiteachas faoi bhun 
100 70% 

Níos airde i measc % 
Aois 50+ 40 

C2 41 

Baile Átha Cliath 41 

Caiteachas os cionn 100 46 
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Iad siúd NÁR cheannaigh earra ceardaíochta le 12 mhí anuas:
Fiafraíodh d’fhreagróirí nár cheannaigh earraí ceardaíochta le 12 mhí anuas aontú nó easaontú, ar scála ó 1 go 5, le sraith 
ráiteas.

•	 Is é costas an phríomhbhacainn i ndáil le hearraí ceardaíochta a cheannach. 
•	 Bhí níos lú dóchúlachta ann gur smaoinigh fir ar earraí ceardaíochta a cheannach roimhe seo.
•	 I gcás os cionn duine as gach beirt, is bacainn cheannaigh an costas a áirítear a bheith le hearraí ceardaíochta.
•	 Níor smaoinigh triúr as gach deichniúr riamh ar earraí ceardaíochta a cheannach; mar sin féin tá laghdú beag tagtha ar 

an bhfigiúr seo.
•	 D’éiligh duine as gach ceathrar nach raibh eolas acu faoi phointí ceannaigh na ceardaíochta.
•	 Mar a bhí in 2010, b’iad mná a bhí níos feasaí i ndáil le costas, ach b’iad ba dhóchúla a smaoineodh ar earraí ceardaíochta 

a cheannach i gcomparáid le fir.
•	 Tá an fheasacht i ndáil le cá háit chun earraí a cheannach níos airde i measc lucht ABC1s.

11. 

Bonn: Iad siúd nár cheannaigh earra ceardaíochta le 12 mhí anuas, n=305 

Measaim go bhfuil earraí 
ceardaíochta ró-chostasach 

Níor smaoinigh mé riamh 
cheana faoi earra  

ceardaíochta a cheannach 

Ní bheadh a fhios agam  
cá bhféadfainn earraí  

ceardaíochta a fháil nó 
a cheannach 

Easaontaíonn 
go Láidir 

(1) 
% 

Aontaíonn 
go Láidir 

(5) 
% 

Ní 
Fios 
% 

Glan-líon um 
Aontaíonn 

2011 
% 

2010 
% 

2009 
% 

51 46 49 

31 37 37 

28 25 28 

Bacainní ceannaigh 
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4 - Bliain na Ceardaíochta 2011
Fiafraíodh d’fhreagróirí an raibh siad tar éis aon rud a fheiceáil, a chloisteáil nó a léamh mar gheall ar cheardaíocht na 
hÉireann ó liosta áiteanna le linn 2011.

•	 •Léiríonn	na	hardleibhéil	feasachta	seo	tionchar	dearfach	na	dtionscnamh	mar	an	t-aitheantas	“Samhlaithe,	Deartha	
agus Déanta in Éirinn” ar ábhair dhíola ag díolphointí in asraonta miondíola agus ag aonaigh ceardaíochta, chomh maith 
leis sraith clár teilifíse sé pháirt dar teideal Craft Master a craoladh ar RTÉ a hAon 1 i bhfómhar na bliana 2011. 

12. 

Chonacthas/chualathas/léadh faoi Cheardaíocht na 
hÉireann – de réir déimeagrafaice 

 Chonacthas/chualathas/léadh faoi Cheardaíocht na hÉireann 
 in aon cheann de na háiteanna seo le bliain anuas 

 % 

In asraonta miondíola a dhíolann Ceardaíocht na hÉireann 

In airteagail sna Nuachtáin nó in Irisleabhair 

Ar chláir theilifíse 

I bhfógraíocht ar an teilifís, raidió nó ar phóstaeir 

Ag féilte áitiúla ar fud na tíre 

Ag aonaigh cheardaíochta 

Ag taispeántais ar fud na tíre 

I mbróisiúir faoi cheardaíocht  

Ag imeachtaí poiblí cosúil le Bloom in the Park, Féile na 
  cinciP cirtcelE suga drA gnoL

Ar chláir raidió 

Ar an idirlíon 

(Bonn: Daoine fásta uile 15+, n=800) 

• In aon cheann díobh seo: 95% 
• Ní in aon cheann díobh seo: 5% 
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Fiafraíodh d’fhreagróirí ar thug siad leibhéal méadaithe gníomhaíochta faoi deara i ndáil le ceardaíocht na hÉireann le linn 
2011.

•	 D’éiligh os cionn aon trian díobh gur thug siad leibhéal méadaithe gníomhaíochta faoi deara i ndáil le ceardaíocht na 
hÉireann le linn 2011.1

13. 

Tá Níl 
Níos airde i measc % 

Mná 44 

Aois 55+ 43 

Spéis sa 
cheardaíocht 46 

Cheannaigh earra 
ceardaíochta le 

 12 mhí anuas 
45 

Níos airde i 
measc % 

Fir 70 

Aois 35-49 69 

Feirmeoirí 72 

Gníomhaíocht i ndáil le Ceardaíocht na hÉireann in 2011 

(Bonn: Daoine fásta uile 15+, n=800) 
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Achoimre agus Conclúidí
•	 Léirítear ó thomhas na huathfheasachta i ndáil le 

ceardaíocht nach mór na hathruithe a tharla i measc 
an 5 cheird is mó; le níos mó tráchta á dhéanamh ar 
adhmadóireacht agus ar throscáin in 2010. Is iad mná, 
grúpaí socheacnamaíocha níos airde agus daoine 
scothaosta den chuid is mó go raibh feasacht ar bharr 
intinne acu i ndáil le ceardaíocht. 

•	 Tá méadú suntasach tagtha ar leibhéil spéise i ndáil 
le ceannach agus úinéireacht táirgí ceardaíochta ó 
2011, agus tá laghdú suntasach tagtha ar easpa spéise. 
Baineann an méadú sin le mná, iad sin d’aois 50+ agus 
lucht ABC1. 

•	 Measann ochtar as gach deichniúr go bhfuil suntasacht 
ar leith ag baint le hearra ceardaíochta a thabhairt mar 
bhronntanas agus measann os cionn seachtar as gach 
deichniúr go bhfuil suntasacht ag baint le fiúntas ealaíne, 
ceardaíocht na hÉireann, barántúlacht agus cáilíocht, go 
háirithe i measc na mban agus iad sin a cheannaigh earra 
ceardaíochta le bliain anuas. Léiríonn sé sin go dtacaítear 
go láidir le hearraí ceardaíochta Éireannacha agus 
daingníonn sé an bonn láidir ónar féidir le ceardaíocht na 
hÉireann leanúint uirthi ag dul i dtreis.

•	 Tá laghdú tagtha ar an diúltachas i dtreo na ceardaíochta 
Éireannaí, le fianaise ann go bhfuil earraí ceardaíochtaí 
ina rogha níos mó anois ag an bpobal ná mar a bhí san 
am atá thart, agus ní mheasann siad gur cuimhneacháin 
amháin atá iontu.

•	 Tá laghdú tagtha ar chaiteachas, go háirithe sna 
réimeanna arda; mar sin féin, tá méadú tagtha ar 
theagmhas an cheannaigh éilithe, le nach mór dhá 
thrian den phobal ag sonrú gur cheannaigh siad earra 
ceardaíochta le bliain anuas. Tá fianaise ann go bhfuil 
tomhaltóirí ag ceannach níos mó táirgí ach ag pointe 
praghais níos ísle. 

•	 Tá méadú tagtha ar cheannach teicstílí/earraí cniotáilte; 
mar sin féin, is earraí criadóireachta/potaireachta is mó a 
gceannaítear fós. Rogha choitianta anois í ceannach ag 
aonaigh cheardaíochta.

•	 Meastar, den chuid is mó, gur bronntanais iad earraí 
ceardaíochta – go bhfuil dhá oiread dóchúlachta ann go 
gceannóidh an pobal iad do dhaoine eile.  Mar sin féin, is 
fiú a mheabhrú go gceannaíonn duine as gach triúr earra 
ceardaíochta dóibh féin.

•	 Measann os cionn leath de neamhcheannaitheoirí go 
bhfuil costas ina bhacainn cheannaigh.  Mar sin féin, tá 
fianaise ann go bhfuil an pobal ag éirí níos feasaí i ndáil le 
ceardaíocht.

•	 Shonraigh 95% díobh siúd a cuireadh faoi agallamh 
gur chonaic, gur chuala nó gur léigh siad rud éigin faoi 
cheardaíocht le bliain anuas, le 72% acu ag tabhairt rud 
éigin bainteach le ceardaíocht faoi deara in asraonta 
miondíola. Tugadh ceardaíocht na hÉireann faoi deara 
sna meáin, le nuachtáin / irisleabhair, cláir teilifíse agus 
fógraíocht teilifíse ar na modhanna ba mhó á cur chun 
cinn. 

•	 Cúis dóchais agus spreagtha ba ea é gur thug os cionn 
aon trian de dhaoine leibhéal méadaithe gníomhaíochta 
faoi deara i ndáil leis an gceardaíocht le linn tionscnaimh 
Bhliain na Ceardaíochta 2011.

•	 Tríd is tríd, léiríonn na leibhéil mhéadaithe feasachta agus 
an rannpháirtíocht dhearfach i gceardaíocht na hÉireann 
an oscailteacht atá ann do theagmhálacha sa todhchaí, 
leis an acmhainneacht d’fhás breise. 

 Snúid um Rós Sútha Craobh agus Gúna Cíor Mheala Turcaide le Heather Finn Knitwear
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Bunaíodh Comhairle Cheardaíochta na hÉireann i 1971 
tar éis cuairt ón gComhairle Cheardaíochta Domhanda 
(WCC) an bhliain roimhe sin. B’iad Cumann Dearaidh agus 
Ceardaíochta na hÉireann, an Dr. Muriel Gahan, Cumann 
Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS) agus Blanaid Reddin i measc 
go leor eile a d’eagraigh Comhthionól Ginearálta an WCC 
chun na hÉireann. Imeacht ba ea é a spreag mórán daoine 
agus is dá bharr a bunaíodh Comhairle Cheardaíochta na 
hÉireann mar chomhlacht deonach faoi chathaoirleacht 
Frank Sutton, le coiste oifigeach oinigh. Sholáthair an RDS 
áiseanna agus d’íoc sé as costais rúnaíochta uile. B’iad 
comhaltaí a chruinnigh suibscríbhinní. 

I 1976 rinneadh cuideachta theoranta den CCoI. Fuarthas 
maoiniú ón Aire Tionscail agus Tráchtála, Justin Keating 
agus ón Údarás Forbartha Tionscail agus d’fhostaigh sí beirt 
ag Teach Thomas Prior, Droichead na Dothra. Bhí sé mar 
shainchúram dá cuid obair i dtreo feabhsú na gcaighdeán 
sa cheardaíocht agus leasa na gceardaithe agus chun 
gníomhú mar chomhairleoirí don Rialtas i ndáil le hábhair 
cheardaíochta. I 1977, thosaigh Showcase mar an tAonach 
Trádála Ceardaíochta Náisiúnta le 34 taispeántóir i láthair 
ann. 

Ó 1973 go 1983, toghadh Coiste Bainistíochta de chúigear 
déag trí mheán ballóide ag Cruinniú Cinn Bhliana an CCoI 
d’fhonn beartas a cheapadh agus maoirseacht a dhéanamh 
ar a chur chun feidhme ag an Rúnaíocht. I 1983, áfach, 
leasaíodh na hAirteagail Chomhlachais le go gceadófaí 
don Aire Tionscail agus Tráchtála cúigear comhaltaí de 
chuid an Choiste Bainistíochta a ainmniú, leis an deichniúr 
gcomhaltaí eile á dtoghadh go fóill ag balleagraíochtaí 
an CCoI. Reáchtáladh toghcháin ar bhonn bliantúil, leis an 
triúr comhaltaí tofa is faide seirbhíse ag dul ar scor de réir 
uainíochta. Bhí ceapacháin aireachta bailí ar feadh tréimhse 
trí bliana. 

I 1986, d’eascair an CC i Lárionad Thí Cathrach Chúirt an 
Phaoraigh i lár cathrach Bhaile Átha Cliath ina bhunáit do 
riarachán lárnach Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann, 
mar aon le gailearaí taispeántais mór agus siopa miondíola. 
Is iomaí taispeántas roghnaithe agus téamach a d’óstáil an 
láthair úd, ag cur saothar na hÉireann agus na coigríche 
i láthair. Bogadh oiliúint scileanna agus gnó Chomhairle 

Cheardaíochta na hÉireann, a tionscnaíodh i gCill Uird, 
Co. Chorcaí i 1981, chuig iar-láthair de chuid Ceardlanna 
Dearthóireachta Chill Chainnigh i gClós an Chaisleáin, Cill 
Chainnigh i 1989.

 I 1997 tháinig deireadh le gníomhaíocht mhiondíola agus 
cuireadh gníomhaíochtaí gailearaí laghdaithe i bhfeidhm 
ón DesignYard i mBarra an Teampaill ar feadh thart ar 
bliana. Aistríodh an ghníomhaíocht riaracháin uile go buan 
chuig Cill Chainnigh. 

Nuair a d’oscail an Gailearaí Náisiúnta Ceardaíochta in 2000 
ba chomhartha é de ré nua do Chomhairle Cheardaíochta 
na hÉireann, ag soláthar spáis taispeántais nua agus buan 
don cheardaíocht in Éirinn. 

In 2010 leasaíodh na hAirteagail Chomhlachais le go 
laghdófaí méid an Bhoird Bhainistíochta ó chúigear déag 
go dáréag Stiúrthóir (ceathrar ceapachán aireachta agus 
ochtar ionadaithe tofa de chuid na mballeagraíochtaí) agus 
chun teorainn a chur leis an tréimshe ama ar féidir le haon 
Stiúrthóir Boird fónamh chuig uasmhéid dhá thréimhse trí 
bliana an ceann. 

I gcaitheamh na mblianta, tá aidhmeanna agus cuspóirí 
Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann tar éis éabhlóidiú 
agus fás chun freastal ar riachtanais an tionscail agus chun 
a cuid fáis agus forbartha a chinntiú. Seoladh an ceathrú 
Plean Straitéiseach 2010 – 2012 de chuid an CCoI in 2010.  
Príomhthionscnamh sa phlean sin ba ea ainmniú na bliana 
2011 mar Bhliain na Ceardaíochta le ceiliúradh a dhéanamh 
ar thallanna suntasacha na gceardaithe ag cónaí agus ag 
obair ar fud oileáin na hÉireann d’fhonn an earnáil a chothú 
agus a fhás. I gcomhar le Ceardaíocht Thuaisceart Éireann 
agus líonra de chomhpháirtithe straitéiseacha, sheachaid 
an CCoI clár spreagúil imeachtaí ceardaíochta i gcaitheamh 
na bliana 2011, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta araon.  

STAIR CHOMHAIRLE CHEARDAÍOCHTA NA HÉIREANN 
Is í Comhairle Cheardaíochta na hÉireann an eagraíocht náisiúnta dearaidh agus forbartha 
geilleagraí do thionscal na ceardaíochta in Éirinn. Tá a cuid gníomhaíochtaí á maoiniú ag an 
Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta trí mheán Fiontraíocht Éireann. Is eagraíocht bunaithe ar 
bhallraíocht í a oibríonn le cliaint atá cláraithe mar fhiontair nó comhpháirtithe ceardaíochta. 
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CLÁR DE RÉIR CONTAE 

PRÍOMHSTAITISTICÍ NA GCLIANT 
Briseadh síos cláir na bhfiontar ceardaíochta de réir contae amhail ag 31ú Nollaig 2011.
Tugann clárúchán rochtain ar sheirbhísí, cláir agus gníomhaíochtaí uile an CCoI.

Baile Átha Cliath  469
Corcaigh  309
Gaillimh 137
Cill Mhantáin 114
Cill Chainnigh 112
Ciarraí 95
Maigh Eo 93
Port Láirge 84
Loch Garman 84
Cill Dara 80
An Clár 79
Dún na nGall 78
Lú 63
An Mhí 61
Tiobraid Árann 61
An Iarmhí 51
Luimneach 49
Sligeach 49
Laois 41
Uíbh Fhailí 39
Ceatharlach 38
Liatroim 38
Muineachán 27
An Cabhán 22
Ros Comáin 18
An Longfort 12
IOMLÁN 2,303
 
Tuaisceart Éireann 
An Dún 81
Aontroim 62
Tír Eoghain 34
Doire 21
Fear Manach 14
Ard Mhacha 12
TOTAL 224
 
Idirnáisiúnta 35
 
FORIOMLÁN    2,562
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COMHLACH CLÁR DE RÉIR DISIPLÍN

Mic Léinn 522
Lucht Caitheamh Aimsire 340
Léachtóirí na Ceardaíochta 90
Scortha/Neamhghníomhach go Sealadach 43
Fostaithe na gCeardaithe Cláraithe 24
Páirtí 7
 
IOMLÁN   1,026

Déantúsaíocht Teicstílí 599
Criadóireacht 429
Seodra 409
Adhmadóireacht 242
Déantúsaíocht Ghloine 195
Déantúsaíocht Troscáin 172
Miotalóireacht (lena n-áirítear Ghaibhne) 92
Obair Chloiche 68
Tógáil Meán Measctha 62
Obair Pháipéir 62
Caoladóireacht 37
Déantúsaíocht Choinnle 31
Priontáil 28
Déantúsaíocht Uirlisí Ceoil 25
Obair Leathair 23
Déantúsaíocht Bhréagán 20
Gaibhneacht Gheal/Tollghréithe 17
Gallúnadóireacht 14
Déantúsaíocht Leabhar 8
Déantúsaíocht Pháipéir 8
Litreoireacht 6
Sníomh 4
Mósáic 3
Tuíodóireacht 3
Péinteáil Freascó 2
Uaireolaíocht 2
Ceangal Cuileoga 1

 
IOMLÁN 2,562
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Fiontair Cheardaíochta a Fhorbairt
•	 Feachtais Tomhaltóra agus suíomh gréasán Give Irish Craft 
•	 Clár Phunann Ceardaíochta na hÉireann 
•	 Showcase – Taispeántas Cruthaitheach na hÉireann 
•	 An Oileán Chruthaitheach ag Showcase 
•	 Ciste Aonaigh Idirnáisiúnta
•	 Clár um Cheardaíocht Choimeádta 
•	 Taispeántais tomhaltóra: Bloom, Rás na Long Ard Port 

Láirge, Aonach Ealaíne & Deartha Intí agus Aonach 
Náisiúnta Ceardaíochta & Dearaidh 

•	 Tacaíochtaí na nAsraon Ceardaíochta Réigiúnaí 
•	 Ceannacháin an Bhailiúcháin Náisiúnta, i gcomhar le 

hArd-Mhúsaem na hÉireann agus an Roinn Gnóthaí 
Eachtracha 

•	 Forbairt Táirgí agus Gnó – Oiliúint, Ceardlanna, 
Seimineáir, Meantóireacht & Tacaíocht 

•	 Clár dhá bhliana um Fhorbairt Fiontraíochta Ceardaíochta 
– Rathúlacht i mBun Gnó 

•	 Cúnamh le tionscadail Oideachais & For-rochtana an CCoI 
 
Faisnéis & Taighde Tionscail
•	 Staitisticí Tionscail – Taighde Tomhaltóra & Miondíoltóra 
•	 Seimineáir Tionscail & Treochta 
•	 Acmhainn Faisnéise Ar-Líne: suímh ghréasáin an CCoI – 

www.ccoi.ie, www.craftinireland.com  
www.irishcraftportfolio.com, www.giveirishcraft.com, 
www.futuremakers.ie, www.learncraftdesign.com,  
www.showcaseireland.com  

•	 Foilseacháin: Oileán Chruthaitheach 2011 [Creative Island 
2011], Punann Ceardaíochta na hÉireann 2011 [Irish Craft 
Portfolio 2011], catalóga taispeántais an Ghailearaí 
Náisiúnta Ceardaíochta, treoracha imeachtaí ráithiúla 
um Bliain na Ceardaíochta 2011 quarterly event guides, 
bróisiúir um fheachtas tomhaltóra 

•	 Ríomhiris CRAFTlink

Gradaim & Cúnamh
•	 Gradaim & Deontais Dhéantóirí na Todhchaí
•	 Gradaim Dearaidh na Mac Léinn i gcomhar le House and 

Home 
•	 Tionscnamh Contaetha Bhliain na Ceardaíochta 2011
•	 Ceardlanna agus Scéim Tacaíochta Gréasáin um Bliain na 

Ceardaíochta 2011
•	 Comórtas Ceardaíochta Náisiúnta an RDS arna thacú ag 

Comhairle Cheardaíochta na hÉireann
•	 Clár Soghluaisteachta Leonardo an AE – Clár Socrúchán 

Oibre um Scileanna Ceardaíochta 
•	 Gradaim Showcase 
•	 Ciste um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach 

Oideachas
•	 CRAFTed: Clár um Fhoghlaim Scileanna Saoil do 

Bhunscoileanna 
•	 Clár Dhéantóirí na Todhchaí & 3ú leibhéal 
•	 Clár Cainteanna 
•	 Sraith Léachtaí Ardranga i gcomhpháirtíocht le 

Criadóireacht Éireann san Oideachas (ICE)
•	 Clár Oideachais & For-rochtana 
•	 Criadóireacht & Seodra – Oiliúint Dearaidh & Scileanna, 

Cill Chainnigh 

Gailearaí Náisiúnta Ceardaíochta, Clós an Chaisleáin, Cill 
Chainnigh 
•	 Clár Taispeántas an Ghailearaí Náisiúnta Ceardaíochta 
•	 Clár & Ciste na dTaispeántas Seachtrach 
•	 Clár For-rochtana an Ghailearaí 
 

SRACFHÉACHAINT AR CHLÁIR & TACAÍOCHTAÍ NA 
GCLIANT 2011
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RÉIMSE AN CHLÁIR

PRÍOMHSTAITISTICÍ CLÁIR 2011
Mar chuid de cheiliúrtha Bhliain na Ceardaíochta 2011, sheachaid an CCoI roinnt tionscnamh 
breise agus breis maoinithe le haghaidh roinnt clár don bhliain 2011. Aibhsíonn an t-eolas anseo 
thíos cuid de na príomhchláir – idir leanúnach agus bunaithe go sainiúil don bhliain 2011 araon - 
a seachadadh agus líon na ndéantóirí a ghlac páirt i agus a bhain leas sa gníomhaíochtaí an CCoI 
i rith 2011. Tá sé seo ann chun críocha táscacha agus níl sé ceaptha mar liosta cuimsitheach. Tá a 
thuilleadh sonraí ar na cláir seo ar fáil i dTuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh atá cuimsithe sa 
cháipéis seo.

Miondíol    
Cliaint cheardaíochta ag Showcase   172
Cliaint an Oileáin Chruthaitheach [Creative Island]  74
Feachtais tomhaltóra  4
Déantóirí tacaithe trí mheán na bhfeachtas tomhaltóra  800
  
Díol Díreach    
Taispeántais Mhóra um Dhíol Díreach do Dhéantóirí  4
   
Turasóireacht    
Líon na stiúideonna iniúchta don Tionscnamh 
Náisiúnta Bealach Ceardaíochta 130
     
Gailearaí agus Taispeántais    
Déantóirí páirteach sa Chlár Gailearaí & Taispeántais 162
Taispeántais Seachtracha tacaithe  13
   
Forbairt Fiontraíochta  
Cliaint ag fáil meántóireachta  56
Rannpháirtithe ar an gClár um Fhorbairt Fiontraíochta 
Ceardaíochta – á Dhéanamh i mBun Gnó 13
Cistí bronnta ar dhéantóirí trí mheán an Chiste um 
Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL)  70
Rannpháirtíocht na gcliant i gceardlanna 
(lena n-áirítear ceardlanna FGL) 212
Rannpháirtithe an Oileáin Chruthaitheach 
[Creative Island] a fhaigheann meantóireacht speisialta 39
   
Maoiniú Gréasáin  
Eagraíochtaí ballraíochta tacaithe le maoiniú gréasáin  31
   
Tionscnamh na gContaetha  
Rannpháirtíocht chontae i dTionscnamh na 
gContaetha de chuid Bliain na Ceardaíochta 2011  21
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I bPlean Straitéiseach 2010 – 2012 Chomhairle 
Cheardaíochta na hÉireann leagtar amach clár 
gníomhaíochta atá uaillmhianach agus dúshlánach i 
gcomhthéacs gheilleagar na tíre faoi láthair. Baineann 
fíorthábhacht le hoibriú i gcomhar le comhpháirtithe 
reatha agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha a fhorbairt le 
heagraíochtaí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile ar 
fud na hÉireann chun na spriocanna atá sonraithe sa Phlean 
a bhaint amach. 

Bunaithe ar na cuspóirí atá luaite inár bPlean Straitéiseach, 
chinn an CCoI a bheith rannpháirteach agus dul i 
gcomhairle le roinnt príomhghníomhaireachtaí tacaíochta 
in Eanáir 2011 mar chuid de Chruinniú Mullaigh Bhliain 
na Ceardaíochta 2011. Sholáthair torthaí an Chruinnithe 
Mullaigh Ceardaíochta fócas straitéiseach de réir mar a 
thugann an eagraíocht faoi chur i gcrích na gcuspóirí i 
gcaitheamh na dara bliana den phlean 3 bliana le haghaidh 
2010 – 2012. 

Ag cur leis an dul chun cinn a rinneadh i rith 2010, tá 
achoimre den chlár gníomhaíochtaí a cuireadh i bhfeidhm 
san eagraíocht i rith 2011 le fáil anseo thíos, agus tá breis 
mionsonraí i dTuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh atá 
le fáil laistigh den cháipéis seo agus inár dTuarascáil um 
Bhliain na Ceardaíochta 2011 chomh maith.

Déantar na gníomhaíochtaí ar fad ar fud na heagraíochta 
a phleanáil agus a chur i bhfeidhm de réir chuspóirí an 
Phlean Straitéisigh.  Dá réir sin, déantar gach togra agus 
gach deis a thagann chun cinn a mheas ar bhonn an cháis 
aonair agus ní fhorbraítear aon tionscadal ach amháin 
más léir go gcabhróidh an tionscadal sin le seachadadh ár 
spriocanna straitéiseacha agus más féidir a leithéid a chur i 
bhfeidhm trínár gcláir reatha.

Is ar fhorbairt agus ar fhás an tionscail cheardaíochta in 
Éirinn atá an Plean Straitéiseach dírithe.  Sonraíodh ceithre 
phríomhchuspóir straitéiseacha, a bhfuil réimsí fócais luaite 
le gach ceann acu. Forbraíodh plean oibríochta i gcomhar 
leis an bPlean Straitéiseach ar mhaithe le gníomhaíochtaí a 
shonrú d’fhoireann gach clár. 

Seo a leanas ceithre phríomhchuspóirí straitéiseacha de 
chuid Phlean Straitéiseach 2012 - 2012: 
•	 Margadh a Fhorbairt do Cheardaíocht na hÉireann
•	 Tacú leis an nGlúin Nua Ceardaithe
•	 Aird a Tharraingt ar Cheardaíocht na hÉireann 
•	 Na Balleagraíochtaí a Neartú

Cuspóir 1: 
MARGADH A FHORBAIRT DO CHEARDAÍOCHT NA 
HÉIREANN 
Tá Comhairle Cheardaíochta na hÉireann tiomanta do 
dheiseanna margaidh a fhorbairt do cheardaíocht na 
hÉireann, trí dhá chineál gníomhaíochta: Bealaí Margaidh 
a Fhorbairt agus Fiontair Cheardaíochta a Fhorbairt. Seo a 
leanas na príomhaidhmeanna: 

1a: Bealaí Margaidh a Fhorbairt 
•	 Cur leis na deiseanna margaidh atá ann do cheardaíocht 

na hÉireann 
•	 Cur leis na deiseanna díol díreach atá ann do 

cheardaíocht na hÉireann 
•	 An margadh turasóireachta a fhorbairt chun tairbhe 

cheardaíocht na hÉireann
•	 Áiseanna tráchtála dánlainne agus taispeántais a 

fhorbairt do cheardaíocht na hÉireann 

1b: Fiontair Cheardaíochta a Fhorbairt 
•	 Raon tacaíochtaí a sholáthar d’fhiontair cheardaíochta trí 

sheirbhís chuimsitheach mheantóireachta CCoI 
•	 Oiliúint scileanna a sheachadadh atá ag déileáil le 

sainriachtanais an tionscail
•	 Faisnéis tacaíochta gnó a chruthú do bhalleagraíochtaí 

agus d’fhiontair cheardaíochta
•	 Caidreamh a fhorbairt le comhpháirtithe náisiúnta agus 

idirnáisiúnta agus é mar aidhm cur le hoiliúint agus le 
forbairt cheardaíocht na hÉireann

•	 Deiseanna ceardaithe a oiliúint mar mhúinteoirí a aithint 
agus a chur i bhfeidhm 

NUASHONRÚ:
Dlúthchuid de thionscnamh Bhliain na Ceardaíochta 2011 
ba ea cur leis na deiseanna atá ann do Cheardaíocht na 
hÉireann.  I rith na bliana chuireamar tús le agus thacaíomar 

NUASHONRÚ AR AN BPLEAN STRAITÉISEACH
2010 - 2012
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le ceithre fheachtas láidir margaíochta tomhaltóra agus 
é mar aidhm againn cur le tuiscint ar dhisciplíní, feasacht 
ar bhrandaí déantóirí aonair agus díolachán ar fud na 
hearnála.  Tacaíodh leis na feachtais seo tríd an láithreán 
gréasáin www.giveirishcraft.com a fhorbairt. 
 
Le cois ár nasc le miondíoltóirí mór le rá a threisiú, 
thugamar spreagadh do thionscnaimh nuálacha 
miondíoltóireachta trínár gclár “Ceardaíocht Choimeádta” 
[Curated Craft] a seoladh mar chuid de Bhliain na 
Ceardaíochta. Chomh maith leis sin, bhí baint againn 
le Showcase d’fhonn nasc a chruthú le miondíoltóirí 
idirnáisiúnta.  Mar chuid dár bpleananna cur leis an seó 
bliantúil, d’éirigh linn an Oileán Cruthaitheach [Creative 
Island] a fhorbairt mar chuid de Showcase 2011 agus tá sé 
beartaithe againn Seó Faisin nua a sheoladh mar chuid de 
Shárthaispeántas 2012.  D’fhonn cur lenár ndeiseanna do 
dhíolachán díreach, d’eagraigh an CCoI taispeántas ag 4 
mhór-imeacht díolacháin dhírigh: Bloom in the Park, Rás 
na Long Ard i bPort Láirge, an tAonach Ealaíne & Deartha 
Intí agus an tAonach Dearaidh & Ceardaíochta Náisiúnta, le 
cois tacú le roinnt seónna díolacháin dhírigh níos lú, siopaí 
sealadacha mar shampla. 

Chuir an Gailearaí Náisiúnta Ceardaíochta lena chlár 
taispeántas i gCill Chainnigh agus lena chlár turasóireachta.  
Chruthaigh an CCoI ciste seachtrach taispeántas mar aon le 
tacú le roinnt déantóirí a gcuid ábhar a thaispeáint thar lear.  
Cuireadh leis an gcaidreamh le comhpháirtithe taispeántas 
agus cuireadh tús le seó nua ag an Acadamh Ibeirneach 
Ríoga (RHA), seó a áiríonn saothar ó Phunann Ceardaíochta 
na hÉireann. I rith 2011, d’oibrigh an CCoI le Fáilte Éireann 
freisin le cuairt a thabhairt agus iniúchadh a dhéanamh 
ar 130 stiúideo ceardaíochta mar ullmhúchán do rolladh 
amach tionscnamh náisiúnta bealach ceardaíochta in 2012.  

Reáchtáil ár bhFoireann Forbartha Fiontair 8 lá de 
cheardlanna speisialtóra mar chuid dár gclár um Fhorbairt 
Fiontraíochta Ceardaíochta – á Dhéanamh i mBun Gnó 
[Building Craft Enterprise – Making it in Business], bhain 
56 fiontar tairbhe as meantóireacht agus bronnadh cistí ar 
70 gnó tríd an gciste um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach 
(FGL).   D’fhreastail 150 fiontar ar ár gceardlanna um 
Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach agus cuireadh plean 
seachadta réigiúnaigh i bhfeidhm ar mhaithe leis an 
tseirbhís a sholáthar do níos mó daoine.  

Cuspóir 2: 
TACÚ LEIS AN NGLÚIN NUA CEARDAITHE  
Creideann Comhairle Cheardaíochta na hÉireann go 
mbaineann fíorthábhacht i gcomhthéacs thodhchaí thionscal 
ceardaíochta na hÉireann le tacú leis an gcéad ghlúin eile 
ceardaithe trí thionscnaimh oideachais éagsúla. Seo a leanas na 
príomhaidhmeanna atá ann chun an sprioc seo a bhaint amach: 

•	 Aird a tharraingt ar an bhfeasacht náisiúnta ar an 
gceardaíocht mar ghairm  

•	 Tionscnamh Náisiúnta Bunscoile a sheachadadh d’fhonn 
tacú leis an gcuraclam náisiúnta

•	 Clár Oideachais & For-rochtana dírithe ar an oideachas dara 
leibhéal d’fhonn cur le tuiscint na ndaltaí ar ghairmeacha 
beatha ceardaíochta 

•	 Tús a chur le cláir d’fhorbairt ceardaithe agus múinteoirí
•	 A chinntiú go mbeidh scileanna na Scoileanna 

Criadóireachta agus Seodra á gcosaint amach anseo
•	 Caidreamh a bhunú le comhlachtaí náisiúnta d’fhonn cur le 

beartas oideachais i réimse an oideachais cheardaíochta

NUASHONRÚ:
Rinneadh forbairt ar chláir oideachais reatha agus 
bunaíodh tionscnaimh nua i rith Bhliain na Ceardaíochta 
2011.  Seachadadh CRAFTed, tionscnamh oideachais 
cheardaíochta an CCoI do bhunscoileanna, mar chlár 
náisiúnta i gcomhar le hIonaid Oideachais agus forbraíodh 
acmhainn foghlama ar líne do mhúinteoirí   
www.learncraftdesign.com, acmhainn a seoladh mar 
thoradh ar Bhliain na Ceardaíochta 2011.  Leanadh le clár 
Tacaíochta Ghradaim Cheardaíochta na Todhchaí agus 
rinneadh tuilleadh forbartha ar an láithreán gréasáin.

Chomhordaigh an fhoireann Oideachais & For-rochtana 
cuairteanna gailearaí sa Ghailearaí Náisiúnta Ceardaíochta 
(bunscoileanna, scoileanna dara leibhéal, institiúidí tríú 
leibhéal agus grúpaí sainleasa) le cois ábhar tacaíochta a 
fhorbairt do na taispeántais agus do chainteanna a tugadh 
mar chuid de chlár taispeántais an Ghailearaí Náisiúnta 
Ceardaíochta. Bunaíodh comhpháirtíochtaí nua le foirne 
for-rochtana ó ionaid agus féilte cultúrtha eile agus ghlac 
breis is 12,000 leanbh páirt i gceardlanna ceardaíochta ar 
fud na tíre mar chuid den chlár um Bliain na Ceardaíochta.  

Cuspóira 3:  
AIRD A THARRAINGT AR CHEARDAÍOCHT NA 
HÉIREANN  
Tá sé mar aidhm ag Comhairle Cheardaíochta na hÉireann cur 
le tuiscint an phobail ar cheardaíocht na hÉireann ar mhaithe 
le spéis agus éileamh i dtáirgí ceardaíochta na hÉireann a 
spreagadh. Seo a leanas na haidhmeanna atá ann chun é seo 
a chinntiú
•	 Cur chuige fócasaithe a ghlacadh i ndáil le haird pobail 

éagsúla a tharraingt ar cheardaíocht na hÉireann
•	 Athfhorbairt a dhéanamh ar láithreán gréasáin agus ar 

chumarsáid spriocdhírithe an CCoI bunaithe ar riachtanais 
na bpobal aitheanta comhaontaithe

•	 Spéis a chothú i gceardaíocht na hÉireann trí Chlár Bhliain 
na Ceardaíochta 2011
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•	 Níos mó airde a tharraingt ar cheardaíocht na hÉireann trí 
chomhpháirtíochtaí leis na meáin agus comhpháirtíochtaí 
straitéiseacha

•	 Taighde a dhéanamh d’fhonn eolas margaíochta ar gach 
gné d’earnáil cheardaíochta na hÉireann a éascú

NUASHONRÚ:
Rinneadh poiblíocht ar thionscnamh Bhliain Cheardaíochta 
2011 i rith na bliana trí imeachtaí, feachtais bholscaireachta 
agus gníomhaíochtaí a reáchtáil na foirne próiseála ar fad 
le tacaíocht ó na meáin náisiúnta agus áitiúla, meáin ar 
líne agus meáin shóisialta. Rinneadh cur síos ar imeachtaí 
éagsúla ar an teilifís, ar an raidió, sa phreas náisiúnta agus 
réigiúnach agus in irisí éagsúla, mar aon le roinnt poiblíocht 
idirnáisiúnta ar an teilifís agus sna meáin chlóite.

Sheol An Post 5 stampa mar cheiliúradh ar Bhliain na 
Ceardaíochta 2011. D’eascair sraith fógraí agus forlíonadh 
speisialta 32 leathanach ar cheardaíocht na hÉireann a 
foilsíodh san Irish Times agus fógra speisialta teilifíse, 
a forbraíodh trí Scéim um Thacú leis na hEalaíona RTÉ, 
as na comhpháirtíochtaí a bunaíodh leis na meáin mar 
thoradh ar Bhliain na Ceardaíochta. Chomh maith leis sin, 
cothaíodh agus bunaíodh caidreamh le príomh-mheáin 
eile ar fud na tíre agus ar fud an domhain.  Chomh maith 
leis sin, chomhoibrigh an CCoI le Big Mountain Productions 
ar an tsraith teilifíse sé pháirt dar teideal Craft Master, a 
taispeánadh ar RTÉ a hAon i bhfómhar na bliana 2011. 

D’fhonn tacú leis na gníomhaíochtaí ar fad a bhí beartaithe 
mar chuid de chlár Bhliain na Ceardaíochta 2011, seoladh 
láithreán gréasáin nua www.craftinireland.com, chun 
deis a thabhairt do chuairteoirí cuardach a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí bunaithe ar shuíomh, dáta agus cineál.   
Mar chuid dár bhforbairtí leanúnacha gréasáin, cuireadh 
tús le córas nua, cuimsitheach CRM, atá le rolladh amach in 
2012.

Ba é Millward Brown Lansdowne a rinne an Suirbhé 
um Braistintí Tomhaltóirí i mí na Nollag 2011 agus 
ábhar spreagtha ba ea an impleacht a bhí ag Bliain na 
Ceardaíochta ar thomhaltóirí.  

Cuspóir 4: 
NA BALLEAGRAÍOCHTAÍ A NEARTÚ  
Tá ról tábhachtach ag balleagraíochtaí Chomhairle 
Cheardaíochta na hÉireann i gcur le tuiscint an phobail ar 
cheardaíocht na hÉireann agus ar na scileanna ceardaíochta. 
Glactar leis an méid seo sa téama straitéiseach seo 
agus déantar cur síos ann freisin ar straitéis Chomhairle 
Cheardaíochta na hÉireann oibriú i ndlúthpháirt leis na 
balleagraíochtaí chun leasa cheardaíocht na hÉireann. Seo 
a leanas na príomhaidhmeanna atá mar bhonn leis an méid 

thuasluaite a bhaint amach: 
•	 Feabhas a chur ar naisc idir na balleagraíochtaí agus 

Comhairle Cheardaíochta na hÉireann 
•	 Cur le cumas na mballeagraíochtaí cur leis an earnáil 

cheardaíochta trí mhaoiniú spriocdhírithe a sholáthar 
dóibh 

•	 Cur le láithreacht na mballeagraíochtaí ar fad ar láithreán 
gréasáin an CCoI

•	 Oibriú leis na balleagraíochtaí chun oidhreacht 
cheardaíochta na hÉireann a chaomhnú

•	 Deiseanna d’fheasacht cheardaíochta a chruthú trí thairbhe 
a bhaint as saineolas na mballeagraíochtaí

NUASHONRÚ: 
I rith 2011, ghlac Cuallachtaí, Comhlachais, Gréasáin agus 
Cumainn (GANS) páirt in agus sholáthair siad taispeántais 
cheardaíochta ag imeachtaí éagsúla ar fud na tíre, cosúil 
le Showcase, Bloom, Rás na Long Ard i bPort Láirge, 
Electric Picnic agus an tAonach Náisiúnta Ceardaíochta & 
Dearaidh ina measc.  Mar chuid de Bhliain na Ceardaíochta 
2011, leathnaíodh Scéim na nGréasán Tacaíochta agus 
ghlac 31 GANS páirt i sraith spéisiúil gníomhaíochtaí agus 
chomhordaigh an CCoI Tionscnamh na gContaetha, inar 
chonacthas 21 contae rannpháirtíocht ar bhonn díreach i 
gclár Bhliain na Ceardaíochta.

Mar thoradh ar an bplé a rinneadh ag cruinnithe GANS a 
reáchtáladh in 2011, bunaíodh Cumann um Oidhreachta 
Cheardaíochta i Meán Fómhair 2011 d’fhonn díriú ar 
oidhreacht roinnt ceirdeanna traidisiúnta a chaomhnú.  

NA CHÉAD CHÉIMEANNA EILE: 
Bunaithe ar an dul chun cinn a rinneadh i rith 2011, bliain 
fíorghnóthach, forbraíodh plean oibríochta don eagraíocht, 
plean ina sonraítear na gníomhaíochtaí atá beartaithe do 
2012, a chuirfidh críoch leis an bPlean Straitéiseach reatha.  
I rith 2012, forbrófar Plean Straitéiseach eile 2013 – 2015 
agus seolfar an plean roimh dheireadh na bliana.
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ÁR
RIALACHAS 

 ‘‘Lean Ar Twitter Mé’ [Follow Me On Twitter] le Laura McNamara
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 ‘‘Lean Ar Twitter Mé’ [Follow Me On Twitter] le Laura McNamara
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NUASHONRÚ RIALACHAIS 
Ag leanúint ar aghaidh ón Athbhreithniú Rialachais a 
cuireadh i gcrích in 2010, cuireadh na torthaí dá chuid 
faoi bhráid an Bhoird Stiúrthóirí i mí Eanáir 2011 agus 
ullmhaíodh agus comhlíonadh plean gníomhaíochta.  
Rinneadh measúnú ar an gCathaoirleach freisin in mí Eanáir 
2011.  

Leanadh ar aghaidh le Lámhleabhar Rialachais 
Chorparáidigh an CCoI a nuashonrú de réir mar is cuí.  
Scaipeadh an lámhleabhar i measc comhaltaí uile an 
Bhoird.  

Rinneadh ionduchtú iomlán ar an gcúigear comhaltaí Boird 
nua a ceapadh/toghadh in 2011 i ndáil le gníomhaíochtaí 
na heagraíochta agus a gcuid freagrachtaí mar chomhaltaí 
Boird.

NUASHONRÚ RIALACHAIS 2011
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CEAPAITHE AIREACHTA:

Laura Magahy
Cathaoirleach

Paddy Hopkins

Pat Hughes

Dermott Rowan
(Ceaptha 28 ú Eanáir)

IONADAITHE TOFA:

Sheila Ahern

Tina Byrne 
(Atofa 15ú Meitheamh) 

Christine Charlton
(Go dtí 15ú Meitheamh)

Carmel Creaner

Michael Hanley
(Tofa 15ú Meitheamh)

Sonya Lennon
(Tofa 15ú Meitheamh)

Derek McGarry
(Tofa 15ú Meitheamh)

Beth Moran

Loretta O’Brien
(Go dtí 15ú Meitheamh)

Alison Ospina 
(Atofa 15ú Meitheamh)

Peter Pollock
(Go dtí 15ú Meitheamh)

ÁR GCOMHALTAÍ BOIRD   
DON BHLIAIN 2011
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Úna Parsons (go dtí 4ú Aibreán)
Karen Hennessy (ó 13ú Bealtaine)
Príomhfheidhmeannach 

Mary Dunne (páirtaimseartha go dtí 13ú Meán Fómhair)
Mary Dunphy (páirtaimseartha go dtí 13ú Meán Fómhair, 
roimh tabhairt faoi ról lánaimseartha)
Cúntóir Feidhmiúcháin 

OIDEACHAS, OILIÚINT & FORBAIRT
John Tynan
Ceannasaí Oideachais, Oiliúna & Forbartha  

Emer Ferran 
Bainisteoir an Chláir Forbartha Gnó 

Louise Allen 
Bainisteoir Oideachais & Nuálaíochta 

Leslie Ryan (up to 18th November)
Oifigeach Oideachais & For-rochtana 

Amanda Walsh 
Riarthóir Oideachais, Oiliúna & Forbartha 

Gus Mabelson (Conraitheoir Neamhspleách)
Bainisteoir an Chúrsa Scileanna Criadóireachta 

Eimear Conyard 
Bainisteoir Scileanna & Dearaidh Seodra 

FORBAIRT MARGAIDH
Brian McGee  
Ceannasaí um Fhorbairt Margaidh 

Nicola Doran 
Bainisteoir an Chláir Mhiondíola 

Emma McGrath 
Bainisteoir na Forbartha Trádála 

Ann Mulrooney  
Bainisteoir & Coimeádaí, Gailearaí Náisiúnta Ceardaíochta

Brian Byrne 
Cúntóir na dTaispeántas 

Des Doyle (go dtí 4ú Feabhra)
Ciara Garvey
Bainisteoir Forbartha, Bailitheoir & Cláir Turasóireachta

GNÓTHAÍ POIBLÍ & CUMARSÁID
Susan Brindley  
Ceannasaí ar Ghnóthaí Poiblí & Cumarsáid 

Catherine Phibbs 
Caroline O’Riordan (saoire mháithreachais)
Bainisteoir Cumarsáide & Margaíochta 

Emma Briscoe (páirtaimseartha)
Cúntóir Cumarsáide 

OIBRÍOCHTAÍ
Karen Hennessy (go dtí 12ú Bealtaine)
Ceannasaí Oibríochtaí 

Mary Blanchfield 
Bainisteoir Airgeadais & Oibríochtaí agus Rúnaí Cuideachta  

Julie Jackman 
Cúntóir Airgeadais 

Nuala McGrath 
Bainisteoir ar Sheirbhísí Corparáideacha & AD 

Mary Dunne (páirtaimseartha go dtí 5ú Deireadh Fómhair)
Breda English (páirtaimseartha)
Cúntóir um Sheirbhís do Chustaiméirí 

Mary Whelan 
Oifigeach Idirchaidreamh Cliant 

Mary Rhatigan (páirtaimseartha)
Riarthóir Seirbhísí Cliant

FOIREANN TIONSCADAIL: BLIAIN NA CEARDAÍOCHTA 2011  
Maureen Kennelly (Conraitheoir Neamhspleách)
Bainisteoir Tionscadail Bhliain na Ceardaíochta 2011 

Aideen Lynch (Conraitheoir Neamhspleách)
Cúntóir Tionscadail Bhliain na Ceardaíochta 2011 

Anastasia Dack (Conraitheoir Neamhspleách)
Comhordaitheoir GANS Bhliain na Ceardaíochta 2011 

ÁR BHFOIREANN  
DON BHLIAIN 2011
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Is cuideachta theoranta í Comhairle Cheardaíochta na 
hÉireann. Tá sí chomhdhéanta de bhalleagraíochtaí agus 
d’institiúidí a bhfuil na spriocanna agus cuspóirí céanna acu 
agus atá ag an CCoI chomh maith le bheith rannpháirteach 
i gcur chun cinn na ceardaíochta comhaimseartha agus 
traidisiúnta.

Comhaltaí:
•	 Ceithre shíntiúsóir an Mheabhráin Chomhlachais 

(bunaitheoirí)
•	 Caoga trí duine ainmnithe ag Bord Chomhairle 

Cheardaíochta na hÉireann le hionadaíocht a dhéanamh 
ar chomhlachais neamhchorpraithe ar féidir leis an 
mBord tairbhe na ballraíochta a bhronnadh orthu 
(Cuallachtaí, Comhlachais, Líonraí agus Cumainn - GANS)

•	 Cúig chomhlacht corparáideach déag (institiúidí, 
comhpháirtithe)

•	 Daoine indibhidiúla go gceadóidh Bord Chomhairle 
Cheardaíochta na hÉireann

•	  ballraíocht dóibh ó am go ham

Athruithe Ballraíochta 2011
Fearann Comhairle Cheardaíochta na hÉireann fáilte mhór 
roimh na comhaltaí seo a leanas a thosaigh ag obair léi in 
2011:
•	 Ealaíontóirí Taipéise Comhaimseartha [Contemporary 

Tapestry Artists]
•	 Design Island – Togha an Dearaidh Éireannaigh 
•	 Gréasán Forbartha Áitiúil na hÉireann [Irish Local 

Development Network]
•	 Ollscoil na hÉireann, Má Nuad (NUIM) 
•	 PrintBlock
•	 Scoil Ealaíne, Dearaidh & Clódóireachta ag Institiúid 

Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
•	 Coláiste San Aingeal, Sligeach
•	 Stiúideonna Tí Oibre [Workhouse Studios]

Rinne eagraíocht amháin iarratas go mbainfí den liosta 
ballraíochta í in 2011:
•	 Comharghnó Ealaíne agus Ceardaíochta @ Ionad 

Dearthóireachta Sulis [Art and Craft Collective @ Sulis 
Design Centre] 

 

ÁR GCOMHALTAÍ

 ‘Mianta’ [Wishes] le Celtic Roots Studio
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26 CHOMHALTA GANS – DE RÉIR DISCIPLÍN 
CEARDAÍOCHTAE
•	 Criadóireacht Éireann [Ceramics Ireland] 
•	  Ealaíontóirí Taipéise Comhaimseartha [Contemporary 

Tapestry Artists] (ina gcomhaltaí ó 2011)
•	 Design Island – Togha an Dearaidh Éireannaigh (ina 

gcomhaltaí ó 2011)
•	 Dearthóirí Seodra DLR [DLR Jewellery Designers] 
•	 Acadamh Teicstíle Dhún Bróithe [Dunbrody Textile 

Academy]
•	 Déantóirí Priontaí Chlós an Eastáit [Estate Yard 

Printmakers] 
•	 Cónaidhm Dhéantóirí Seodra in Éirinn [Federation of 

Jewellery Manufacturers in Ireland] (FJMI)
•	 Déantóirí Feilte Éireann [Feltmakers Ireland]
•	 Filament 
•	 Cumann Gloine na hÉireann [Glass Society of Ireland]
•	 Cuallacht Dhéantóirí Lása na hÉireann [Guild of Irish 

Lacemakers]
•	 Cuallacht Lámhfhíodóirí Chorcaí [Handweavers’ Guild of 

Cork]
•	 Institiúid Dhearthóirí in Éirinn [Institute of Designers in 

Ireland]
•	 Cumann Ghaibhne Dubha Ealaíontóirí Éireann [Irish Artist 

Blacksmiths Association] (IABA)
•	 Cumann Caoladóirí Éireann [Irish Basketmakers 

Association] (IBA)
•	 Déantóirí Cathaoireacha na hÉireann [Irish Chairmakers]
•	 Cuallacht Bhróidnéirí na hÉireann [Irish Guild of 

Embroiders]
•	 Cuallacht Fhíodóirí, Shníomhaithe & Ruaimneoirí na 

hÉireann [Irish Guild of Weavers, Spinners & Dyers]
•	 Líonra Dhéantóirí Páipéir & Ealaíontóirí Páipéir na 

hÉireann [Irish Network of Papermakers & Paper Artists] 
•	 Cumann Obair Phaistí na hÉireann [Irish Patchwork 

Society] 
•	 Cuallacht Dheileadóirí Adhmaid na hÉireann [Irish 

Woodturners’ Guild] 
•	 Cuallacht Shnoíodóirí Litreacha na hÉireann [Letter 

Carvers Guild of Ireland] 
•	 Peannairí 
•	 PrintBlock (ina gcomhaltaí ó 2011)
•	 Cuallacht Cuilteálaithe na hÉireann [Quilters Guild of 

Ireland] 
•	 Cumann Criadóirí Chorcaí [Society of Cork Potters]

27 GCOMHALTA GANS – DE RÉIR RÉIGIÚIN
•	 Cumann POFanna na mBord Fiontar Cathrach & Contae 

[Association of CEOs of City & County Enterprise Boards]
•	 Stiúideonna Shráid an Droichid [Bridge Street Studios], 

Dún Dealgan 
•	 Líonra Ealaíne & Ceardaíochta an Chabháin agus 

Mhuineacháin [Cavan Monaghan Art & Craft Network]
•	 Ceardlann, Stiúideonna Ceardaíochta & Dearaidh an 

Spidéil [Spiddal Craft & Design Studios]
•	 Ceardaíocht an Chláir [Clare Crafts] 
•	 CORE, Co. Uíbh Fhailí 
•	 Ealaín & Dearadh Chorcaí [Cork Art & Design] (CAD) 
•	 Grúpa Líonra Theicstílí Chorcaí [Cork Textiles Network 

Group] 
•	 Comharghnó Ceardaíochta & Dearaidh [Craft & Design 

Collective], Co. an Dúin
•	 An Ghráinseach Cheardaíochta [Craft Granary], Co. 

Thiobraid Árann 
•	 Grúpa Líonra Shráidbhaile Ceardaíochta Dhún na nGall 

[Donegal Craft Village Network Group] 
•	 Déantóirí Dearthóireachta Dhún na nGall [Donegal 

Designer Makers] 
•	 Stiúideo Groundworks [Groundworks Studio], Co. na 

Gaillimhe
•	 Líonra Dearthóirí Craftmark an Lú [Louth Craftmark 

Designers Network] 
•	 DÉANTA i gCill Chainnigh [MADE in Kilkenny]
•	 Déanta i Sligeach [Made in Sligo] 
•	 Líonra Oifigeach Forbartha Ceardaíochta [Network of 

Craft Development Officers]
•	 Crafty Uíbh Fhailí [Offaly Crafty] 
•	 Líonra Ceardaíochta Loch Garman Theas [South Wexford 

Craft Network] 
•	 Teach Deartha Liatroma [The Leitrim Design House] 
•	 Grúpa Deartha an Túir [The Tower Design Group], Baile 

Átha Cliath
•	 Déantóirí Dearthóireachta Phort Láirge [Waterford 

Designer Makers]
•	 Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí [West Cork Arts Centre]
•	 Cuallacht Cheardaíochta & Dearaidh Iarthar Chorcaí [West 

Cork Craft & Design Guild] 
•	 Cuallacht Cheardaíochta Chiarraí Thiar [West Kerry Craft 

Guild] 

ÁR GCOMHALTAÍ  
Liosta den 72 chomhalta amhail ag 31ú Nollaig 2011
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•	 Grúpa Ceardaíochta & Dearaidh na hIarmhí [Westmeath 
Craft & Design group]

•	 Stiúideonna Tí Oibre [Workhouse Studios] (ina 
gcomhaltaí ó 2011)

15 CHOMHALTA CORPARÁIDEACH
•	 Coláiste Ealaíne agus Deartha Crawford, Institiúid 

Teicneolaíochta Chorcaí 
•	 Margaí Tuaithe Teoranta [Country Markets Limited]
•	 Gailearaí Ealaíne Crawford 
•	 Bantracht na Tuaithe 
•	 Gréasán Forbartha Áitiúil na hÉireann [Irish Local 

Development Network] (ina chomhalta ó 2011)
•	 Scoil Ealaíne & Deartha Luimnigh [Limerick School of Art 

& Design] 
•	 Na Píobairí Uilleann
•	 Coláiste Náisiúnta Ealaíne & Deartha 
•	 Ollscoil na hÉireann, Má Nuad (NUIM) (ina comhalta ó 

2011)
•	 Taipéis Ros [Ros Tapestry] 
•	 Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath 
•	 Scoil Ealaíon, Dearaidh & Clódóireachta [School of Art, 

Design & Printing] ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Cliath (ina comhalta ó 2011)

•	 Coláiste San Aingeal, Sligeach (ina chomhalta ó 2011)
•	 Stiúideonna Ealaíontóirí an Stáisiúin Dóiteáin [The Fire 

Station Artists’ Studios], Baile Átha Cliath 
•	 Ollscoil Uladh

4 CHOMHALTA BUNAIDH 
•	 Patsy Duignan 
•	 Mary V. Mullin 
•	 Blanaid Reddin
•	 Betty Searson
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COISTE INIÚCHÓIREACHTA & AIRGEADAIS 
Mary Blanchfield 
Bainisteoir Airgeadais & Oibríochtaí agus Rúnaí Cuideachta 
an CCoI 

Christine Charlton 
Comhalta Boird an CCoI (go dtí 15ú Meitheamh)

Michael Hanley 
Comhalta Boird an CCoI (ó 14ú Meán Fómhair)

Karen Hennessy 
Ceannasaí Oibríochtaí & Rúnaí Cuideachta an CCoI 
Príomhfheidhmeannach an CCoI (ó 13ú Bealtaine) 

Paddy Hopkins 
Cathaoirleach an Choiste agus Comhalta Boird an CCoI

Pat Hughes 
Comhalta Boird an CCoI 
 
Úna Parsons (go dtí 4ú Aibreán)
Príomhfheidhmeannach an CCoI 

Peter Pollock 
Comhalta Boird an CCoI (go dtí 15ú Meitheamh)

COISTE LUACH SAOTHAIR 
Paddy Hopkins 
Comhalta Boird an CCoI 

Pat Hughes (ó 25ú Eanáir)
Comhalta Boird an CCoI 

Laura Magahy
Cathaoirleach an Choiste agus Cathaoirleach an CCoI 

COISTE AINMNIÚCHÁN  
Sheila Ahern
Comhalta Boird an CCoI

Tina Byrne
Comhalta Boird an CCoI

Carmel Creaner
Cathaoirleach an Choiste agus Comhalta Boird an CCoIer

Laura Magahy
Cathaoirleach an CCoI

Beth Moran (go dtí 14ú Meán Fómhair)
Comhalta Boird an CCoI

TASCFHÓRSA NA HOIDHREACHTA CEARDAÍOCHTA  
(Ó 19ú Deireadh Fómhair)

Sheila Ahern 
Cathaoirleach an Tascfhórsa agus Comhalta Boird an CCoI

Carmel Creaner
Comhalta Boird an CCoI

Beth Moran
Comhalta Boird CCoI

COMHALTAÍ COISTE & TASCFHÓRSA DÁR GCUID
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TASCFHÓRSA BHLIAIN NA CEARDAÍOCHTA 2011
Laura Magahy
Cathaoirleach an CCoI

Úna Parsons (go dtí 4ú Aibreán) 
Príomhfheidhmeannach an CCoI 

Karen Hennessy
Ceannasaí Oibríochtaí agus Rúnaí Cuideachta an CCoI
Príomhfheidhmeannach an CCoI (ó 13ú Bealtaine) 

Susan Brindley
Ceannasaí ar Ghnóthaí Poiblí & Cumarsáid an CCoI

Brian McGee
Ceannasaí um Fhorbairt Margaidh an CCoIt

John Tynan
Ceannasaí Oideachais, Oiliúna & Forbartha an CCoI

Maureen Kennelly
Bainisteoir Tionscadail Bhliain na Ceardaíochta 2011

Alison Ospina
Comhalta Boird an CCoI

Tina Byrne
Comhalta Boird an CCoI

Helena Boyce
Speisialtóir Margaíochta

Sarah Daly
(Comhalta Boird an CCoI go dtí 9ú Iúil, 2010))

Anna Foy
(Comhalta Boird an CCoI go dtí 12 ú Meán Fómhair, 2010)

Jim Dunne
(Comhalta Boird an CCoI go dtí 12ú Meán Fómhair, 2010)

ÁR GCUIDEACHTA CHOMHFHIONTAIR
An Bord de chuid Showcase Ireland Events Ltd.

Laura Magahy
Cathaoirleach Showcase Ireland Events Ltd & Cathaoirleach 
an CCoI

Úna Parsons (go dtí 4ú Aibreán) 
Príomhfheidhmeannach an CCoI

Karen Hennessy
Ceannasaí Oibríochtaí & Rúnaí Cuideachta an CCoI
Príomhfheidhmeannach an CCoI (ó 13ú Bealtaine) 

Sonya Lennon (ó 17ú Samhain)
Comhalta Boird an CCoI

Gerry Murphy
Seirbhísí Bainistíochta
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ÁR
GCUNTAIS
COMHAIRLE CHEARDAÍOCHTA NA HÉIREANN TEORANTA
(Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta
agus gan scairchaipiteal aicil)

AN BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

 ‘Fear le hÉan’[Man With Bird] le Tom Callery Ceramics
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 ‘Fear le hÉan’[Man With Bird] le Tom Callery Ceramics
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(Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta agus gan scairchaipiteal aici)
Tuarascálacha agus cuntais don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011
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STIÚRTHÓIRÍ:
Laura Magahy (Cathaoirleach)
Sheila Ahern
Tina Byrne
Sonya Lennon
Carmel Creaner
Patrick Hopkins
Patrick Hughes 
Elizabeth Moran
Michael Hanley
Alison Ospina
Derek McGarry
Dermott Rowan 
 

RÚNAÍ AGUS
OIFIG CHLÁRAITHE:
Mary Blanchfield
Comhairle Cheardaíochta na hÉireann
Clós an Chaisleáin
Cill Chainnigh

AUDITORS: 
Horwath Bastow Charleton
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe
Teach na Mara
Cúirt Chlann Liam
Baile Átha Cliath 2

BAINCÉIRÍ: 
Bainc Aontas Éireann cpt
Bank Centre Branch
Ballsbridge
Dublin 4

Banc na hÉireann
Sráid na Parlaiminte
Cill Chainnigh

Banc Aontas Éireann
San Eiléan
1 Undershaft
Londain EC3A 8AB

ATURNAETHA: 
Beauchamps Solicitors
Cois Abhann a Dó
Cé Sir John Rogerson
Baile Átha Cliath 2

STIÚRTHÓIRÍ AGUS FAISNÉIS EILE

77ÁR GCUNTAIS
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CUIREANN NA STIÚRTHÓIRÍ A DTUARASCÁIL FAOI BHRÁID MAR AON LEIS NA RÁITIS 
AIRGEADAIS DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011.

FREAGRACHTAÍ NA STIÚRTHÓIRÍ
Tá na stiúrthóirí freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú de réir an dlí is infheidhme agus caighdeáin 
chuntasaíochta eisithe ag Bord na gCaighdeán Cuntasaíochta agus fógartha ag Institiúid na gCuntasóirí 
Cairte in Éirinn (Cleachtas Cuntasaíochta a nGlactar leis Go Coitianta in Éirinn). Tá dualgas ar na stiúrthóirí 
freisin na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ag tabhairt léargas fíor agus cothrom ar 
staid ghnóthaí na cuideachta agus ar ioncam agus caiteachas na cuideachta don bhliain. Agus na ráitis 
airgeadais á n-ullmhú, tá dualgas ar na stiúrthóirí beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus 
na beartais sin a chur i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach agus breithiúnais agus meastacháin atá 
réasúnta agus stuama a dhéanamh. Deimhníonn na stiúrthóirí go bhfuil siad tar éis cloí leis na riachtanais 
thuas agus a ráitis airgeadais á n-ullmhú acu. 

Tá na stiúrthóirí freagrach as taifid chuntasaíochta chearta a choimeád, a nochtann le beachtas réasúnta 
ag tráth ar bith seasamh airgeadais na cuideachta agus chun a chinntiú go bhfuil na ráitis airgeadais 
ag comhlíonadh le hAchtanna na gCuideachtaí 1963 go 2009. D’fhonn a chinntiú go bhfuil leabhair 
agus taifid chuntasaíochta chuí á gcoimeád de réir Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí, 1990, tá pearsanra 
cuntasaíochta a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu fostaithe ag an gcuideachta agus tá córais chuntasaíochta 
oiriúnacha coimeádta ag acu freisin. Tá na leabhair chuntas lonnaithe ag oifig na cuideachta i gClós an 
Chaisleáin, Cill Chainnigh. Tá na stiúrthóirí freagrach freisin as sócmhainní na cuideachta a chosaint agus 
dá réir ain as céimeanna réasúnta a ghlacadh de láimh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a aithint 
agus a chosc.

ATHBHREITHNIÚ GNÓ AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ NA TODHCHAÍ
Is é Comhairle Cheardaíochta na hÉireann, a bhfuil a ceanncheathrú aici i gCill Chainnigh, an 
príomhphointe tacaíochta don tionscal ceardaíochta in Éirinn, ag cothú a chuid fáis agus forbartha 
tráchtála, ag cur a fhéiniúlacht uathúil in iúl agus ag spreagadh ardchaighdeán dearaidh, nuálaíochta 
agus iomaíochais. Tá gníomhaíochtaí Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann á maoiniú ag an Roinn Post, 
Fiontar agus Nuálaíochta trí mheán Fiontraíocht Éireann. I láthair na huaire, tá 72 balleagraíocht agus breis 
is 2,500 cliant cláraithe le Comhairle Cheardaíochta na hÉireann.   

Tá na stiúrthóirí sásta le feidhmíocht na cuideachta i gcaitheamh na bliana.

TUARASCÁIL NA STIÚRTHÓIRÍ  
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011
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TORTHAÍ, DÍBHINNÍ AGUS ÁBHAIR CHOINNEÁLA

Seo a leanas achoimre ar thorthaí agus leithreasuithe:-
Easnamh don bhliain, i ndiaidh cánachais  (288,267) (13,230)
Laghdú sa chuntas caipitil (4,277) (12,108)
Cistí carntha ag tús na bliana 538,598 563,936

Cistí carntha ag deireadh na bliana 246,054 538,598

STAID GHNÓTHAÍ AGUS IMEACHTAÍ Ó DHÁTA AN CHLÁIR CHOMHARDAITHE
Tá na stiúrthóirí den tuairim go bhfuil staid ghnóthaí na cuideachta sásúil agus níl aon athrú ábhartha le 
tuairisciú ó dháta an chláir chomhardaithe.

STÁDAS CÁNACHAIS
Dlúthchuideachta is ea an chuideachta de réir bhrí Chuid 13, d’Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

STIÚRTHÓIRÍ AGUS A GCUID LEASANNA
Leagtar amach ballraíocht reatha an bhoird ar leathanach 77.

Ar 15 Meitheamh 2011, scoir Loretta O’Brien, Christine Charlton agus Peter Pollock mar stiúrthóirí.
Ar 15 Meitheamh 2011, ceapadh Michael Hanley, Sonya Lennon agus Derek McGarry mar stiúrthóirí. 

I gcomhréir leis na hAirteagail Chomhlachais, téann stiúrthóirí ar scor ar bhonn uainíochta.

INIÚCHÓIRÍ
Tá Horwath Bastow Charleton incháilithe agus tar éis a dtoilteanas a léiriú chun leanúint i mbun oifige i 
gcomhréir le hAlt 160(2) d’Acht na gCuideachtaí, 1963.

THAR CEANN AN BHOIRD:

Laura Magahy                                 Patrick Hopkins               Dáta: 16 Bealtaine 2012
Stiúrthóirí                                                   Stiúrthóirí
 

An bhliain dar críoch
31 Nollaig 2011

€

An bhliain dar críoch
31 Nollaig 2010

€

79ÁR GCUNTAIS
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Glacann an Bord Stiúrthóirí le freagracht as córas rialaithe airgeadais Chomhairle Cheardaíochta 
na hÉireann Teoranta.  Aithnítear freisin nach féidir le haon chóras um rialú airgeadais ach dearbhú 
réasúnach agus ní absalóideach a sholáthar i gcoinne earráidí ábhartha.  Tá eolas mionsonraithe 
maidir leis na rialuithe inmheánacha airgeadais a bhí i gceist laistigh de Chomhairle 
Cheardaíochta na hÉireann Teoranta i rith 2011 luaite anseo thíos.
Seo a leanas na príomhnósanna imeachta atá curtha i bhfeidhm ag an bhFoireann Bainistíochta 
Feidhmiúcháin, chun rialú éifeachtach airgeadais a sholáthar:

TIMPEALLACHT RIALAITHE
•	Tá lámhleabhar maidir leis na nósanna imeachta airgeadais, lena n-áirítear nósanna imeachta 

soláthair, féichiúnaithe agus creidiúnaithe curtha ar fáil do na comhaltaí foirne ar fad.    

RIOSCAÍ GNÓ AGUS IMPLEACHTAÍ AIRGEADAIS A AITHINT
•	 Is é an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta trí mheán Fiontraíocht Éireann príomhfhoinse 

maoinithe Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann. Is ionann aon athrú suntasach ar an maoiniú 
seo agus riosca gnó.

CÓRAIS FAISNÉISE
•	San áireamh i gcórais faisnéise Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann Teoranta tá pacáiste 

gairmiúil comhtháite cuntasaíochta airgeadais agus bainistíochta ar a dtugtar AccountEdge. Tá 
modúil chomhtháithe rialaithe airgeadais d’ioncam, caiteachas, féichiúnaithe, creidiúnaithe agus 
sócmhainní seasta san áireamh sa chóras.   

•	Tá pacáiste ríomhairithe párolla in úsáid ag Comhairle Cheardaíochta na hÉireann.

NÓSANNA IMEACHTA CHUN MONATÓIREACHT A DHÉANAMH AR ÉIFEACHTÚLACHT AN 
RIALAITHE AIRGEADAIS
•	Déanann an Fhoireann Airgeadais monatóireacht ar idirbhearta ioncaim agus caiteachais 

d’fhonn géilliúlacht le beachtas, bailíocht agus aitreabúideacht oiriúnach clár a chinntiú.   
Ullmhaítear cuntais bhainistíochta míosúla, agus déantar comparáid idir ioncam agus caiteachas 
buiséadaithe agus an méid a tabhaíodh i ndáiríre.    

•	Tá Coiste Iniúchta agus Airgeadais bunaithe ag an mBord Stiúrthóirí. Is é an Bord Stiúrthóirí a 
chomhaontaíonn Téarmaí Tagartha an Choiste seo.  

•	Déanann an Coiste Iniúchta agus Airgeadais athbhreithniú ar na cuntais bhainistíochta, agus 
déantar iniúchadh ar na hidirbhearta agus ar na gníomhaíochtaí bunúsacha d’fhonn iomláine 
agus beachtas a chinntiú.  Tugtar eolas faoin staid reatha airgeadais ón gCoiste Iniúchta agus 
Airgeadais ag gach cruinniú boird de Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann.   

•	á próiseas buiséadach bliantúil ann a thugann deis do gach foireann buiséad mionsonraithe faoi 
chaiteachas díreach a chur faoi bhráid an Choiste Iniúchta agus Airgeadais, buiséad a bhíonn le 
faomhadh ag an mBord Stiúrthóirí ina dhiaidh sin.   

•	Bíonn obair an Iniúchóra Inmheánaigh, an Choiste Iniúchta agus Airgeadais, an Iniúchóra 
Airgeadais Sheachtraigh agus na Foirne Bainistíochta Feidhmiúcháin laistigh de Chomhairle 
Cheardaíochta na hÉireann mar bhonn leis an monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanann an 
Bord Stiúrthóirí ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais.  

THAR CEANN AN BHOIRD:

Laura Magahy                                 Patrick Hopkins               Dáta: 16 Bealtaine 2012
Stiúrthóirí                                                   Stiúrthóirí

RÁITEAS AR CHÓRAS NA RIALUITHE 
INMHEÁNACHA AIRGEADAIS  
Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011
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Tá iniúchadh déanta againn ar na ráitis airgeadais de chuid Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann Teoranta 
ar leathanaigh 83 go 93 atáthar tar éis a ullmhú faoin gcoinbhinsiún costais stairiúil agus na polasaithe 
cuntasaíochta leagtha amach ann.

Déantar an tuarascáil seo do chomhaltaí na cuideachta amháin, mar chomhlacht, de réir Alt 193 na 
gCuideachtaí, 1990. Táthar tar éis tabhairt faoinár gcuid oibre iniúchta ionas go bhféadfaimis na nithe sin 
a bhfuil sé de cheangal orainn a shonrú do na Stiúrthóirí a dhéanamh i dtuarascáil na n-iniúchóirí agus ní 
ar mhaithe le críocha ar bith eile. A fhairsinge agus is féidir de réir an dlí, ní ghlacaimid nó ní thoimhdímid 
freagracht do dhuine ar bith seachas an chuideachta agus comhaltaí na cuideachta mar chomhlacht, dár 
gcuid oibre iniúchta, don tuarascáil seo, nó do na tuairimí atá curtha i dtoll a chéile againn.

FREAGRACHTAÍ FAOI SEACH NA STIÚRTHÓIRÍ AGUS NA NINIÚCHÓIRÍ
Mar atá curtha síos ar leathanach 78 tá stiúrthóirí na cuideachta freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú 
faoi réir an dlí infheidhmithe agus na gcaighdeán cuntasaíochta eisithe ag an mBord um Chaighdeáin 
Chuntasaíochta agus fógartha ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn (Cleachtas Cuntasaíochta a 
nGlactar leis go Coitianta in Éirinn).

Tá se mar fhreagracht orainn iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na ceanglais 
dlíthiúil agus rialála ábhartha agus Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (An Ríocht Aontaithe agus Éire).

Tuairiscímid ár dtuairim daoibh maidir le cibé an dtugann na ráitis airgeadais léargas cruinn agus cothrom, 
de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar leis go Coitianta in Éirinn, agus ar ullmhaíodh iad go cuí de réir 
Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2009. Tuairiscímid ár dtuairim freisin i ndáil le: cibé an bhfuil leabhair 
chuntais chearta coinnithe ag an gcuideachta agus cibé an bhfuil an fhaisnéis atá luaite i dtuarascáil na 
stiúrthóirí i gcomhréir leis na ráitis airgeadais. Ina theannta sin, sonraímid cibé an bhfuil an fhaisnéis agus na 
míniúcháin riachtanacha go léir faighte againn chun críocha ár n-iniúchta agus cibé an bhfuil ráitis airgeadais 
na cuideachta i gcomhaontú leis na leabhair chuntais.

Tuairiscímid chuig na comhaltaí freisin más rud é, inár dtuairim féin, nach dtugtar faisnéis dúinn atá sainithe 
ag an dlí maidir le luach saothair na stiúrthóirí agus bearta na stiúrthóirí agus, nuair atá praiticiúil, áireofar 
faisnéis dá leithéid inár dtuarascáil.

Léimid tuarascáil na stiúrthóirí agus déanaimid trácht ar na impleachtaí dár dtuarascáil má chuirtear ar an 
eolas sinn faoi aon mhíráiteas dealraitheach ann.

BUNÚS TUAIRIME
Chuathas i mbun ár gcuid iniúchta i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (An Ríocht 
Aontaithe agus Éire) arna n-eisiúint ag an mBord um Chleachtais Iniúchóireachta. Áiríonn iniúchadh scrúdú, 
ar bhonn tástála, ar an bhfianaise atá ábhartha i ndáil le méideanna agus nochtadh sna ráitis airgeadais. 
Áirítear ann freisin measúnú ar na meastacháin agus breithiúnais suntasacha a rinne na stiúrthóirí in ullmhú 
na ráiteas airgeadais, agus ar cibé an bhfuil na polasaithe cuntasaíochta oiriúnach do chúinsí na cuideachta, 
curtha i bhfeidhm go comhsheasmhach agus nochta go fónta

Rinneadh ár n-iniúchadh a phleanáil agus a fheidhmiú chun an fhaisnéis agus na míniúcháin uile a ghnóthú 
gur shíleamar a bheith riachtanach d’fhonn sinn a sholáthar le leorfhianaise chun dearbhú réasúnta a 
thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, bíodh siad mar thoradh ar chalaois nó 
mírialtacht nó botún eile. Agus ár dtuairim á foirmiú againn, rinneamar luacháil freisin ar an leorgacht 
fhoriomlán de chuid léiriú an eolais sna ráitis airgeadais.

TUARASCÁIL NA N-INIÚCHÓIRÍ NEAMHSPLEÁCHA CHUIG 
NA SCAIRSHEALBHÓIRÍ DE CHUID 
COMHAIRLE CHEARDAÍOCHTA NA HÉIREANN TEORANTA

ÁR GCUNTAIS
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TUAIRIM
Inár dtuairim, tugann na ráitis airgeadais léiriú fíor agus cothrom, de réir an Chleachtais Cuntasaíochta a 
nGlactar leis go Coitianta in Éirinn, ar staid ghnóthaí na cuideachta amhail ag 31 Nollaig 2011 agus ar a 
heasnamh agus sreabhadh airgid don bhliain arna chríochnú ansin agus go bhfuiltear tar éis iad a ullmhú i 
gcomhréir le hAchtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2009.

Tá an fhaisnéis agus na míniúcháin uile a mheasaimid a bheith riachtanach chun críocha ár n-iniúchta 
faighte againn. Inár dtuairim, tá leabhair chuntais chearta coimeádta ag an gcuideachta. Tá na ráitis 
airgeadais i gcomhaontú leis na leabhair chuntais.

Inár dtuairim, tá an fhaisnéis atá tugtha i dtuarascáil na stiúrthóirí ar leathanaigh 78 agus 79 
comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais.

George Kennington                      Dáta: 1 Meitheamh 2012
le haghaidh agus thar ceann
Horwath Bastow Charleton
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe
Teach na Mara
Cúirt Chlann Liam
Baile Átha Cliath 2
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Cuirtear na polasaithe cuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go comhsheasmhach i ndéileáil le nithe a 
nglactar leo mar nithe ábhartha i ndáil le ráitis airgeadais na cuideachta:

BUNÚS NA CUNTASAÍOCHTA
Táthar tar éis na ráitis airgeadais a ullmhú i gcomhréir leis na caighdeáin chuntasaíochta a nglactar leo go 
coitianta in Éirinn agus le hAchtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2009. Is ionann caighdeáin chuntasaíochta 
a nglactar leo go coitianta in Éirinn i ndáil le ráitis airgeadais a ullmhú a thugann léargas fíor agus cothrom 
agus iad sin foilsithe ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus eisithe ag Bord na gCaighdeán 
Cuntasaíochta

IONCAM AGUS CAITEACHAS
Aithnítear ioncam agus caiteachas nuair a thuiltear nó nuair a thabhaítear a leithéid agus déileáiltear leis i 
ráitis airgeadais na bliana cuí. 

SÓCMHAINNÍ SEASTA INLÁIMHSITHE AGUS DÍMHEAS
Sonraítear sócmhainní seasta inláimhsithe sa chlár comhardaithe ag costas lúide dímheas carntha.

Soláthraítear dímheas i ndáil le feabhsuithe léasacha, ríomhairí agus trealamh oifige agus trealamh agus 
innealra, chun an costas lúide luach iarmharach measta gach sócmhainne a dhíscríobh thar an saolré 
eacnamaíoch úsáideach réamh-mheasta dá chuid ar bhonn líne dhíreach ag na rátaí bliantúla seo a 
leanas:

Feabhsuithe léasacha  - 16.67% Líne Dhíreach
Ríomhairí agus trealamh oifige - 33.3% Líne Dhíreach
Trealamh agus innealra  - 20% Líne Dhíreach

PINSIN
Seasann na costais phinsean a ngearrtar sna ráitis airgeadais don ranníocaíocht iníoctha ag an 
gcuideachta i gcaitheamh na bliana. Baintear gnáthchostas pinsean scoir agus sochar gaolmhar as an 
gcuntas ioncaim agus caiteachais tráth an tabhaithe.

CÁNACHAS IARCHURTHA
Déantar foráil iomlán do dhliteanais iarchurtha cánach a eascraíonn as difríochtaí uainithe idir aithint 
caillteanas agus gnóthachan sna ráitis airgeadais agus a n-aitheantas mar ríomh cánach. Is difríochtaí 
sealadacha iad difríochtaí uainithe idir barrachais ríofa chun críche cánachais agus barrachais sonraithe 
sna ráitis airgeadais. Ní aithnítear sócmhainní iarchurtha cánach ach amháin nuair atá a leithéid in-
aisghabhála. Déantar cáin iarchurtha a thomhas ar bhonn neamh-lascainithe.   

DEONTAIS AN RIALTAIS
Cuirtear deontais do shochar ioncaim iarchurtha. Áirítear deontais a bhaineann le caiteachas caipitil sa 
chuntas ioncaim agus caiteachais thar shaolré úsáideach na sócmhainní. Áirítear deontais a bhaineann le 
caiteachas ioncaim sa chuntas ioncaim agus caiteachais tráth tabhaithe an chaiteachais ghaolmhar.

RÁITEAS NA BPOLASAITHE CUNTASAÍOCHTA

ÁR GCUNTAIS
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CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS  
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

IONCAM  3,850,795 3,321,114
Traschur ón gcuntas caipitil  4,277 12,108

  3,855,072 3,333,222

COSTAIS RIARACHÁIN  (4,143,339) (3,342,751)

EASNAMH AR GHNÁTH-GHNÍOMHAÍOCHTAÍ E
ROIMH CHÁNACHAIS    
 1 (288,267) (9,529)

CÁNACHAS 3 - (3,701)

EASNAMH AR GHNÁTH-GHNÍOMHAÍOCHTAÍ 
TAR ÉIS CÁNACHAIS    
 9 (288,267) (13,230)

Eascraíonn an t-ioncam agus na torthaí ar fad ó oibríochtaí leanúnacha.  Níl aon ghnóthachain nó 
caillteanais aitheanta ag an gcuideachta seachas an toradh don bhliain agus an gluaiseacht sa chuntas 
caipitil mar atá leagtha amach in nóta 10 a bhfuil an dá cheann acu ríofa ar bhonn costais stairiúil. 

D’fhaomh agus d’údaraigh an bord stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar 16 Bealtaine 2012 agus iad sínithe ar a 
shon ag:

Laura Magahy                                 Patrick Hopkins            
Stiúrthóirí                                                   Stiúrthóirí

 

An bhliain dar críoch
31 Nollaig 2011

€

An bhliain dar críoch
31 Nollaig 2010

€
Nótaí
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SÓCMHAINNÍ SEASTA
Sócmhainní inláimhsithe 4 254,830 259,107
Sócmhainní airgeadais 5 1 1

  254,831 259,108

SÓCMHAINNÍ REATHA
Féichiúnaithe 6  110,806 66,311
Airgead sa bhanc agus ar láimh  327,737 1,063,786

  438,543 1,130,097

CREIDIÚNAITHES (méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin) 7  (447,320) (850,607)

GLANSÓCMHAINNÍ (GLANDLITEANAIS) REATHA  (8,777) 279,490

GLANSÓCMHAINNÍ IOMLÁNA  246,054 538,598

CISTÍ CARNTHA
Farasbarr an chuntais ioncaim agus caiteachais 9 (8,777) 279,490
Cuntas caipitil 10 254,831 259,108

IOMLAN NA GCISTÍ CARNTHA  246,054 538,598

D’fhaomh agus d’údaraigh an bord stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar 16 Bealtaine 2012 agus iad sínithe ar a 
shon ag:

Laura Magahy                                 Patrick Hopkins            
Stiúrthóirí                                                   Stiúrthóirí

CLÁR COMHARDAITHE  
AMHAIL AG 31 NOLLAIG 2011

An bhliain dar críoch
31 Nollaig 2011

€

An bhliain dar críoch
31 Nollaig 2010

€
Nótaí

ÁR GCUNTAIS
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RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID  
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

GLAN (EIS-SREABHADH) INSREABHADH AIRGID Ó 
GHNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN 13 (689,273) 419,214
TORTHAÍ AR INFHEISTÍOCHTAÍ AGUS FÓNAMH AR AIRGEADAS 14 16,208 14,805
CÁNACHAS ÍOCTHA  - (3,534)
CAPITAL EXPENDITURE AND FINANCIAL INVESTMENT 14 (62,984) (52,481)

(LAGHDÚ) MÉADÚ IN AIRGEAD TIRIM SA BHLIAIN    (736,049) 378,004

RÉITEACH AN TSREAFA AIRGID GHLAN 
CHUIG GLUAISEACHTAÍ I NGLANCHISTÍ
(LAGHDÚ) MÉADÚ IN AIRGEAD TIRIM SA BHLIAIN   15 (736,049) 378,004
GLANCHISTÍ AG TÚS NA BLIANA 15 1,063,786 685,782

GLANCHISTÍ AG DEIREADH NA BLIANAR 15 327,737 1,063,786

 

2010
€

2011
€

Nótaí
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS  
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

1.  EASNAMH OIBRIÚCHÁIN
Sonraítear brabús oibriúcháin i ndiaidh muirearaithe (creidiúnaithe):

Luach saothair na stiúrthóirí
    Táillí mar stiúrthóirí 103,868 91,529
Dímheas na sócmhainní inláimhsithes 67,261 112,976
Luach saothair na n-iniúchóirí 8,000 8,000
Amúchadh ar dheontais an rialtais - (48,387)

2.  FOIREANN AGUS COSTAIS FOIRNE
Seo a leanas an meánlíon foirne a fostaíodh i rith na tréimhse airgeadais:

Stiúrthóirí 12 13
Foireann 28 28

Tá comhaltaí foirne lánaimseartha agus páirtaimseartha araon san áireamh sa mheánlíon daoine fostaithe 
thuasluaite. Bhí an meánlíon comhaltaí foirne coibhéiseach lánaimseartha fostaithe i rith na bliana 
airgeadais cothrom le 22 (2010 20).

Seo a leanas na méideanna comhiomlána a íocadh le nó thar ceann fostaithe (lena n-áirítear stiúrthóirí):

    
Pánna agus tuarastail 1,367,616 1,284,173
Costais leasa shóisialaigh 116,189 124,640
Costais phinsin eile 40,653 -

 1,524,458 1,408,813

I rith na bliana, aisíocadh €11,283 le stiúrthóirí i ndáil le costais taistil agus lóistín a tabhaíodh ag freastal ar 
chruinnithe i rith na bliana.r.

2011 2010

2010
€

2011
€

2010
€

2011
€

ÁR GCUNTAIS
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3.  CÁNACHAS 

Cáin chorparáide @ 12.5%  - 3,701

Réiteach an mhuirir chánachais reatha:

Easnamh ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachais  (288,267) (9,529)
Cánachas ag ráta caighdeánach 12.5%   (36,033) (1,191)
Fachtóirí a dhéanann difear don mhuirear:
Ráta cánach níos airde ar ioncam éighníomhach - 1,851
Faoiseamh caillteanais tugtha ar aghaidh 36,033 3,041 

 - 3,701
    
   

4.  SÓCMHAINNÍ SEASTA INLÁIMHSITHE

COSTAS
Ag 1 Eanáir 2011 511,620 256,095 212,647 19,481 999,843
Breiseanna 5,171 24,970 28,021 4,822 62,984

Ag 31 Nollaig 2011 516,791 281,065 240,668 24,303 1,062,827

DÍMHEASN
Ag 1 Eanáir 2011 352,189 202,649 185,898 - 740,736
Muirear don bhliain 35,989 19,357 11,915 - 67,261

Ag 31 Nollaig 2011 388,178 222,006 197,813 - 807,997

GLANLUACH LEABHAR
Ag 31 Nollaig 2011 128,613 59,059 42,855 24,303 254,830

Ag 31 Nollaig 2010 159,431 53,446 26,749 19,481 259,107

 Iomlán

€

Bailiú in-
fheistíochta

€

Trealamh
agus

innealra

€

Trealamh
oifige
agus

ríomhairí
€

Feabhsuithe
Léasa

€

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS  
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

2010
€

2010
€

2011
€

2011
€



TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2011 AN CCoITUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2011 AN CCoI 89

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS  
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

5.  SÓCMHAINNÍ AIRGEADAIS

Infheistíocht i ngealltanas gaolmhar ag costas 1 1
 

Showcase Ireland Events Limited Aonach Trádála 50% €1.269738
Clós an Chaisleáin, Cill Chainnigh       gnáthscaireanna

Brabús don bhliain dar críoch 30 Aibreán 2011 8,998
Glansócmhainní ag 30 Aibreán 2011 57,068

Tá sonraí na n-idirbheart agus na n-iarmhéideanna idir Comhairle Cheardaíochta na hÉireann agus 
Showcase Ireland Events Limited leagtha amach i nóta 17 leis na ráitis airgeadais.

6.  FÉICHIÚNAITHE

Féichiúnaithe trádála 97,129 46,840
Cáin bhreisluacha 7,101 -
Réamhíocaíochtaí 6,576 19,471

 110,806 66,311
 

€

Scairchaipiteal 
Ábhartha

2010
€

2011
€

Ainm agus oifig chláraithe Nádúr an 
ghnó

%
Scairsheilbh

2010
€

2011
€

ÁR GCUNTAIS
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS  
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

7.  CREIDIÚNAITHE (méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin)

Creidiúnaithe trádála agus fabhruithe 331,539 417,021
Cáin phárolla 66,309 59,632
Cáin bhreisluacha - 2,639
Pinsean  19,077 10,929
Ioncam iarchurtha 30,395 314,824
Taiscí - 45,562

 447,320   850,607

Baineann ioncam iarchurtha le maoiniú ó Fáilte Éireann agus Fiontraíocht Éireann i ndáil le “Bliain 
na Ceardaíochta 2011”.  Caitheadh cuid den mhaoiniú i rith 2010 ar obair ullmhúcháin do Bhliain na 
Ceardaíochta.  Tá geallta ag Comhairle Cheardaíochta na hÉireann iarmhéid an réamh-mhaoinithe seo 
a chaitheamh in 2012.        

Bhain na taiscí in 2010 le réamh-mhaoiniú ó Showcase Ireland Events Limited. D’eascair an réamh-
mhaoiniú seo as taiscí áirithe le haghaidh Aonach Trádála de chuid Showcase 2011.   

8.  DEONTAIS IARCHURTHA

Ag 1 Eanáir 2011 - 48,387
Scaoilte sa bhliain - (48,387)

Ag 31 Nollaig 2011 - -
   

Cuirtear deontais do shochar ioncaim iarchurtha. Cuirfear deontais a bhaineann le caiteachas caipitil 
d’athlonnú an Chúrsa Scileanna Seodra & Gabha Óir in 2005 san áireamh sa chuntas ioncaim agus 
caiteachais thar shaolré úsáideach na sócmhainní. Cuirfear deontais a bhaineann le caiteachas ioncaim 
san áireamh sa chuntas ioncaim agus caiteachais nuair a thabhófar an caiteachas gaolmhar.

9.  CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS

Farasbarr carntha ag tús na bliana 279,490 292,720
Easnamh don bhliain (288,267) (13,230)

Farasbarr (easnamh) carntha ag deireadh na blian (8,777) 279,490

2010
€

2010
€

2010
€

2011
€

2011
€

2011
€
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS  
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

10.  CUNTAS CAIPITIL

Iarmhéid ar an 1 Eanáir 259,108 271,216

Aistriú ó Chuntas Ioncaim agus Caiteachais
Cistí leithdháilte chun sócmhainní seasta a ghnóthúts 62,984 52,481
Amúchta faoi réir dímheasa sócmhainne (67,261) (112,976)
Amúchta faoi réir deontais iarchurtha - 48,387

 (4,277) (12,108)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 254,831 259,108

11.  COSTAIS PHINSEAN
Ar 15 Nollaig 1986, bhunaigh an tAire Tionscail agus Tráchtála ag an am, Scéim Aoisliúntais Foirne 
Chomhairle Cheardaíochta na hÉireann Teoranta, agus ar 11 Aibreán 1990, bhunaigh an tAire Tionscail agus 
Tráchtála ag an am, Scéim Phinsin Ranníocach do Chéilí agus Leanaí 1990.

Níltear ag glacadh le comhaltaí nua i gceachtar de na scéimeanna pinsin seo a thuilleadh. Is scéimeanna 
sochar sainithe ranníocacha neamh-mhaoinithe iad an dá scéim. Cuireadh ranníocaíochtaí asbhainte as an 
bpárolla foirne suas go dtí an 31 Márta 2003 ar aghaidh chuig Fiontraíocht Éireann. Úsáidtear ranníocaíochtaí 
asbhainte ó chomhaltaí foirne ó Aibreán 2003 chun dliteanais leanúnacha phinsin a mhaoiniú..

Creideann na stiúrthóirí go bhfuil freagracht ar an Stát don chuideachta agus do chomhaltaí na scéime 
oibleagáidí na Scéime a chomhlíonadh nuair a bhíonn a leithéid i gceist.

Creideann na stiúrthóirí go bhfuil sócmhainn ag an gcuideachta atá ar chóimhéid le haon dliteanas iarchurtha 
neamh-mhaoinithe le haghaidh pinsean bunaithe ar na toimhdí atá luaite anseo thíos agus roinnt imeachtaí atá 
tarlaithe. I measc na n-imeachtaí seo áirítear an bonn reachtúil le haghaidh bhunú na scéimeanna aoisliúntais 
agus an polasaí agus an cleachtas atá ann faoi láthair maidir le pinsin seirbhíse poiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear 
ranníocaíochtaí fostaithe sa phróiseas bliantúil meastachán.  Níl fianaise ar bith ag an gcuideachta nach leanfaidh an 
polasaí maoinithe seo ag comhlíonadh a leithéid sin de shuimeanna de réir an chleachtais reatha.

Bunaithe ar a bhfuil thuasluaite, dhéileáil an chuideachta leis na ranníocaíochtaí amhail is dá mba rud é gur 
scéim ranníocaíochtaí sainithe a bhí i gceist.

2010
€

2011
€

ÁR GCUNTAIS
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS  
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

Seo a leanas eolas maidir leis na pinsin asbhainte ó fhostaithe agus na sochair íoctha le hiar-fhostaithe i 
rith na bliana:

Ranníocaíochtaí pinsin dlite do na scéimeanna ag 1 Eanáir 2011 10,929 21,411
Ranníocaíochtaí pinsin asbhainte ó fhostaithe i rith na bliana 18,088 22,933
Ranníocaíochtaí Pinsin Fostóirí 33,414 -
Sochair íoctha le comhaltaí na scéimeanna (43,354) (33,415)

Ranníocaíochtaí pinsin dlite do na scéimeanna ag 31 Nollaig 2011 19,077 10,929

Le cois a bhfuil thuasluaite, tá scéimeanna pinsin ranníocaíochtaí sainithe (CCSP) á dtairiscint 
d’fhostaithe nach bhfuil incháilithe don scéim thuasluaite. Déantar sócmhainní na scéimeanna CCSP 
a bhainistiú leo féin i gcistí atá á riar go neamhspleách ó chistí na cuideachta. Is ionann na costais 
phinsin agus na ranníocaíochtaí atá iníoctha ag an gcuideachta leis an gciste agus is suim  €7,279 a bhí 
i gceist. Bhí an méid dlite ag deireadh na bliana cothrom le €Nialas.

12.  RÉITEACH NA NGLUAISEACHTAÍ I GCISTÍ NA SCAIRSHEALBHÓIRÍ

Easnamh don bhliain (288,267) (13,230)
Gluaiseacht sa chuntas caipitil don bhliain (nóta 10) (4,277) (12,108)
Asbhaint ghlan ó chistí comhaltaí (292,544) (25,338)
Cistí oscailte comhaltaís 538,598 563,936

Cistí dúnta comhaltaí 246,054 538,598

13.  RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID

RÉITEACH AN EASNAIMH AR GHNÁTHGHNÍOMHAÍOCHTAÍ ROIMH CHÁNACHAiS LE (HEIS-
SREABHADH) HINSREABHADH AIRGEAD GLAN Ó GHNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN 

Easnamh ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachais (288,267) (9,529)
Méadú ar an gcuntas caipitil (4,277) (12,108)
Dímheas 67,261 112,976
Amúchadh deontas - (48,387)
(Méadú) laghdú i bhféichiúnaithe (44,495) 24,958
(Laghdú) méadú i gcreidiúnaithe (403,287) 366,109
Ús faighte (16,208) (14,805)

Glan (eis-sreabhadh) insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin (689,273) 419,214

2010
€

2011
€

2010
€

2011
€
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€

2011
€
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS  
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011

ANAILÍS AR SHREABHA AIRGID DO CHEANNTEIDIL GHLANA SA RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID

14. 1 TORTHAÍ AR INFHEISTÍOCHTAÍ AGUS FÓNAMH AR AIRGEADAS

Ús faighte 16,208 14,805

 16,208 14,805

14. 2  CAITEACHAS CAIPITIL

Ceannachán sócmhainní seasta inláimhsithe (62,984) (52,481)

15.  ANAILÍS AR ATHRUITHE I NGLANCHISTÍ

Airgead sa bhanc agus ar láimh 1,063,786 (736,049) - 327,737

16.  LÉASANNA OIBRIÚCHÁIN
in Ag 31 Nollaig 2011, seo a leanas na gealltanais bhliantúla a bhí ag an gcuideachta faoi léasanna 
oibriúcháin neamh-inchealaithe i ndáil le talamh agus foirgneamh:

Léasanna oibriúcháin a théann in éag
Laistigh d’aon bhliain amháin 19,000
 

17.  IDIRBHEARTA IDIR PÁIRTITHE GAOLMHARA
I rith na bliana dar críoch 31 Nollaig 2011, fuair Comhairle Cheardaíochta na hÉireann Teoranta ioncam 
€129,938 (2010: €112,155) ó Showcase Ireland Events Limited, cuideachta chomhlachaithe.
 

18.  LEASANNA NA GCOMHALTAÍ BOIRD
Ní dearnadh aon idirbheart suntasach i rith na bliana i ndáil le gníomhaíochtaí an Bhoird a raibh leas 
tairbhiúil ag Comhalta Boird ann.
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2011
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flows
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CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS 
MIONSONRAITHE   
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2011
(Níl clúdaithe ag tuarascáil an iniúchóra)

IONCAM
Fiontraíocht Éireann 2,919,000 2,919,000
Fiontraíocht Éireann – Bliain na Ceardaíochta 661,456 200,176
Urraíocht Bhliain na Ceardaíochta 31,671 -

Oibriúcháin agus Eagraíochtaí Ballraíochta
Ioncam ilghnéitheach 22,256 15,586
Suibscríbhinní comhaltaí den chomhairle 8,219 8,316

Oideachas, Oiliúint agus Forbairt
Cúrsaí oiliúna 11,809 12,727
Seimineáir agus ceardlanna 6,182 6,833
Léargas – Clár Leonardo an AE 7,801 2,856

Forbairt Mhargaidh
Cláir agus taispeántais ghailearaí 52,463 43,465
Ioncam aonaigh thrádála de chuid Showcase 129,938 112,155

Aistriú ón (chuig an) gcuntas caipitil 4,277 12,108

 3,855,072 3,333,222

2010
€

2011
€
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2010
€

2011
€

CAITEACHAS   
Oibriúcháin agus Eagraíochtaí Ballraíochta
Costais TF 45,897 37,537
Seirbhísí corparáideacha 113,540 135,667
Ballraíocht agus clárú 22,000 61,689
Dímheas agus amúchadh 67,261 64,589

Oideachas, Oiliúint agus Forbairt
Oiliúint scileanna 219,427 231,065
Clár forbartha fiontraíochta 79,118 45,280
Oideachas agus feasacht 159,820 90,637
Costais foirne 447,426 419,691
Costais riaracháin 119,050 132,825

Forbairt Mhargaidh
Clár náisiúnta taispeántais 222,768 263,223
Clár bailitheora 106,774 77,770
Clár miondíola 215,386 166,890
Clár turasóireachta 21,592 -
Costais foirne 692,789 616,857
Costais riaracháin 158,573 195,225

Feasacht Cheardaíochta
Cumarsáid 175,302 234,046
Costais foirne 303,095 280,736
Costais riaracháin 71,314 88,848

Bliain na Ceardaíochta 902,207 200,176

 4,143,339 3,342,751

EASNAMH ROIMH CHÁNACHAIS (288,267) (9,529)
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