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Ealaín

Dé Céadaoin    
27ú Eanair 

Sa rang le Múinteoir John inniu d’fhoglaim muid 
faoi Ealaín Reitreo.

Tá go leor stíleanna eagsúla ealaíne ann, idir phictiúir 
a mbíonn ar taispeáint sa ghailearaí agus phictiúir a 
mbíonn ar chlúdaigh albaim ceoil.

Glaotar “Gluaiseachtaí Ealaíne” ar stíleanna ealaíne 
eagsúla amhail stíl na hAthbheochana, lena n-áirítear 
saothair Leonardo da Vinci agus Michelangelo, chomh 
maith le Graifítí, stíl a bhfuil an-tóir uirthi mar gheall ar 
ealaíontóir darb ainm Banksy. Pop-Ealaín a ghlaotar ar 
stíl an phictiúir thuas. Cé gur stíleanna an-éagsúil atá i 
gceist, ealaín atá ann ar fad.

Ealaín Reitreo



Sa rang inniu thaispeáin Múniteoir John dúinn conas 
dearadh iontach a dhéanamh ag baint úsáid as téip 
chumhdaigh! 

Ag teastáil: Péint, Téip chumhdaigh, páipéar, marcóirí

01   Roghnaigh cén dearadh atá uait. Is féidir leis a bheith 
an-chasta nó chomh simplí le hinisil d’ainm. Leag an 
téip chumhdaigh go cúramach ar pháipéar bán chun 
do dhearadh a chruthú. Anois, roghnaigh cén dath 
atá uait. Sa dearadh seo, tá John ag baint úsáid as trí 
dhath agus tá an bhileog á roinnt aige faoi thrí. Feictear 
thíos go bhfuil John ag péinteáil ar an téip atá ar an 
mbileog.

 

02   Lean ort leis an bpéinteáil. Is leor trí dhath chun toradh 
an-mhealltach a dhéanamh! Nuair atá tú réidh leis an 
bpéinteáil, tá sé in am tuilleadh maisiúcháin a chur leis! 
Doirt beagán péinte ar an leathnach ach bí cúramach 
agus tú á dhéanamh. 
Bhíodh an modh seo á úsáid ag Jackson Pollock, 
ealaíntóir an-cháiliúil, agus díoladh ceann dá phictiúir 
ar tuairim is €200 million!

Ealaíne Téip Chumhdaigh



03   An taispeántas mór! Tá sé in am duit an téip a bhaint 
ón mbileog agus nochtófar línte deasa díreacha an 
deartha.

04   Is féidir an spás a fhágáil bán nó is féidir leat iad a 
dhathú isteach le marcóirí. Lig na maidí le sruth!

Ealaíne Téip Chumhdaigh



Jackson Pollock
An gcuimhin leat an t-ealaíntóir sin a luadh – 
Jackson Pollock? Seo thíos grianghraf de phictiúr  
a rinne sé ar mhodh cosúil leis an modh atá againne.  
“Mural on Indian Red Ground” an teideal atá air agus 
meastar go bhfuil luach €200 million air!



Siar sna 1980dí, ní raibh cluichí ríomhaire chomh 
forbartha agus mar atá inniu. Bhí na grafaicí an-
chearnógach. Tá an-tóir ar an stíl ealaíne seo agus  
tá borradh faoi arís! Uaireanta glaotar “8-bit” ar an stíl.

Féach an féidir leat d’ainm a scríobh ag baint  
úsáid as an aibítir 8-bit thíos!

Tuilleadh Stíleanna Reitreo



Cruthaigh póstaer reitreo dod’ cheantar cosúil leis 
an gceann thíos do Bhaile Átha Cliath. 

Tips: 

01   Bíodh imlíne soiléir ag do phóstaer agus beidh cuma 
reitreo air..

02   Bíodh frása agat cosúil le “GREETINGS  
FROM _____________(ainm do cheantair)

03   Tá cuma reitreo ar na litreacha thuas mar gheall  
ar an spás soiléir atá i lár gach litir.

04   Féach an féidir leat póstaer a dhéanamh  
agus trí dhath á n-úsáid agat. 

05   Tig leat foirgnimh a chur i do phóstaer chomh maith. 
Céard iad na foirgnimh is mó le rá i do cheantar? 
Déan iarracht imlínte na bhfoirgneamh a tharraingt. 

06   Agus ar deireadh, bíodh gathanna geala gréine agat 
ionas go seasfaidh gach rud amach go soiléir!  

Cruthaigh Póstaer Reitreo


