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Torthaí Foghlama Molta ó Shonraíocht Ealaín & Dearadh GCSE: 
• Smaointe a fhorbairt trí ealaíontóirí, dhearthóirí nó chleachtóirí ceardaíochta a imscrúdú;
• tuiscint a léiriú ar ról amháin nó níos mó nó cleachtais oibre a bhaineann le healaín, le ceardaíocht agus le 

dearadh a tháirgeadh i dtionsclaíochtaí cruthaitheacha agus cultúrtha;
• turgnaimh a dhéanamh le meáin, ábhair, teicnící, próisis agus teicneolaíochtaí ábhartha le scileanna a 

mhínchóireáil mar fhreagairt ar a dtasc praiticiúil;
• a gcuid smaointe, léargas, pleananna agus intinní a thaifeadadh ar bhonn comhleanúnach;
• taifead a dhéanamh, ag úsáid teanga chuí fhísiúil agus/nó anótáil atá ábhartha dá dtasc/na 

tionsclaíochtaí cruthaitheacha agus cultúrtha; agus
• tuiscint a léiriú ar chuspóirí, intinní agus fheidhmeanna na healaíne, na ceardaíochta agus an deartha.

Roth na nDathanna agus Meascadh Dathanna

COMHAD FÍRICÍ: 
EALAÍN AGUS 
DEARADH GCSE
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Naisc mholta le forbairt Scileanna Reachtúla Eochairchéim 4:
Cumarsáid a Úsáid 
• Brí, mothúcháin agus pointí féachana a chur in iúl ar dhóigh loighciúil chomhsheasmhach.

Matamaitic a Úsáid
• Meabhairuimhríocht a úsáid le háirimh a dhéanamh, meastúcháin a dhéanamh agus tuartha a 

dhéanamh i réimse staideanna ionsamhlaithe agus den fhíorshaol.

Féin-Bhainistíocht
• Obair a phleanáil.
• Monatóireacht, athbhreithniú, machnamh agus luacháil a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus a gcuid 

foghlama a fheabhsú.

Ag obair le Daoine eile
• Foghlaim le daoine eile agus foghlaim uathu tríd an chomh-oibriú.

Fadhbréiteach
• Gaolmhaireachtaí agus patrúin a shainaithint agus anailís a dhéanamh orthu.
• Réasúnaíocht a dhéanamh, tuairimí a fhoirmiú agus a gcuid dearcaí a chosaint.
• Anailís agus luacháil a dhéanamh ar roinnt peirspictíochtaí.
• Réimse cur chuige a chur i bhfeidhm agus a luacháil maidir le fadhbanna a réiteach i gcomhthéacsanna 

a bhfuil eolas acu orthu agus i gcomhthéacsanna nua.

Sa Chomhad Fíricí seo, feicfidh tú roinnt samplaí oibrithe den fhíorshaol a dtig leat iad a fhiosrú níos faide 
sa rang.

Fíor 1: Dathanna a Mheascadh – Meascáin Tosaigh



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: EALAÍN AGUS DEARADH GCSE: ROTH NA NDATHANNA & MEASCADH DATHANNA

3

Sampla de roth dathanna 12-phointe:
Tá an roth dathanna 12-phointe seo furasta 
a tháirgeadh ag úsáid auto-shapes ar 
Microsoft Publisher:
• taoschnó
• ubhchrutha
•  línte

Is féidir na codanna ciorclacha sa lár a úsáid 
do na príomhdhathanna agat.

Na codanna ar an taobh amuigh do do 
leaganacha datha. Na codanna istigh do na 
himireacha.

Tasc 1: Cruthaigh roth dathanna de do 
chuid féin le cuidiú le ré-áiritheoir a chur 
ar fáil le neart faisnéise ar dhathanna a 
thabhairt.

Is cuma faoin mheán a úsáideann tú – aicrileach, péint phóstaeir, gúais, ola, uiscedhath, teampara srl. 
gheobhaidh tú go mbíonn an lí nó dath ‘íon’ do gach meán difriúil le gach meán dá roghnaíonn tú. Do 
na samplaí oibrithe seo, baineadh úsáid as na dathanna péinte aicrileacha seo le turgnaimh i meascadh 
dathanna a thaispeáint:

• buí – Buí Caidmiam (Dath Geal)
• dearg – Dearg Caidmiam
• gorm – Gorm Cóbailt

Fíor 2: Sampla de roth dathanna 12-phointe

Fíor 3: Bundathanna
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Bundathanna
I dteoiric na ndathanna, is iad na bundathanna san ealaín ná na trí lí íona – dearg, buí agus gorm. Ní féidir 
dathanna ar bith eile a mheascadh le chéile leis na bundathanna íona a fháil.

Faightear na dathanna ar fad eile ó na trí dhath seo.

Thiocfadh linn iad a chur i gcomparáid leis na huimhreacha príomha sa Mhata nach bhfuil fachtóirí acu ach 
iad féin agus a haon. Lena rá go simplí, is iad na bundathanna na dathanna gan ‘fachtóirí’. Má smaoiníonn 
muid ar na dathanna mar theaghlach, is iad na bundathanna na sinsir tosaigh as a dtáinig na dathanna eile.

Tasc 2: Nuashonraigh do roth dathanna leis na bundathanna mar atá taispeánta thíos:

Fíor 4: Bundathanna ar Roth
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Dathanna Tánaisteacha
Déantar dathanna tánaisteacha trí dhá bhundath 
a mheascadh le chéile, mar shampla:

dearg + Buí = Flannbhuí

buí + Gorm = Glas

gorm + Dearg = Corcra/Corcairghorm

Tabhair faoi deara: Bí cinnte go measann 
tú do mheascán chomh cóngarach sin don 
chóimheascadh 50/50 dathanna agus is féidir, 
mar má tá éagsúlacht ar bith ann, b’fhéidir nach 
mbeadh na dathanna tánaisteacha céanna agat 
atá taispeánta. Tá sé den tábhacht fosta
na dathanna a mheascadh go maith ar an 
phailéad, agus a chinntiú nach bhfuil aon iarsmaí 
datha ar do chuid scuabanna.

Tasc 3: Nuashonraigh do roth dathanna leis na dathanna tánaisteacha mar atá taispeánta thíos:

Fíor 6: Bundathanna agus Dathanna Tánaisteach ar Roth

Fíor 5: Meascán Dathanna Tánaisteacha
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Dathanna Treasacha
Dathanna treasacha, cuireann 
siad bundath le chéile le dath 
tánaisteach atá taobh leis ar roth 
na ndathanna. Sa mheascán seo, 
beidh méid breise de bhundath 
amháin, mar shampla:

Dearg + Flannbhuí (Dearg + Buí) =
Dearg-Flannbhuí

Buí + Flannbhuí (Dearg + Buí) =
Buí-Flannbhuí

Gorm + Glas (Buí + Gorm) =
Gorm-Glas

Buí + Glas (Buí + Gorm) =
Buí-Glas

Dearg + Corcra (Dearg + Gorm) =
Dearg-Corcra

Gorm + Corcra (Gorm + Dearg) =
Gorm-Corcra

Tasc 4: Nuashonraigh do roth dathanna le dathanna treasacha mar a léirítear thíos: 

Fíor 8: Bundathanna, Dathanna Tánaisteacha & Dathanna Treasacha ar Roth

Fíor 7: Meascán Dathanna Treasacha
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Dathanna Fuara agus Teo:
Ón roth dathanna seo, is féidir linn na 
dathanna fuara agus na dathanna teo a fháil 
amach fosta.

Is féidir leis na dathanna seo mothú teasa 
agus mothú fuachta a léiriú.

D’fhéadfadh ealaíontóirí úsáid a bhaint astu 
ina gcuid oibre le codarsnacht a chur ar fáil.

Is féidir na dathanna seo a úsáid i bpictiúr 
péinteáilte le cuidiú leis na cumadóireachtaí 
a dhéanamh níos suimiúla trí ‘dhathanna 
a thabhairt chun tosaigh’ agus ‘ligean do 
dhathanna dul siar sa chúlra’.

Tasc 5: Fiosraigh agus luacháil an dóigh ar 
úsáid Claude Monet an chodarsnacht idir 
dathanna teo agus fuara sa tsraith ‘Houses 
of Parliament’ – http://www.cmonetgallery.
com/houses-of-parliament.aspx

Dathanna Analógacha:
Is é is dathanna analógacha ann, trí dhath nó 
níos mó atá ina luí taobh lena chéile ar roth 
na ndathanna. Is féidir le healaíontóirí atá 
ag iarraidh péinteáil le pailéad teoranta nó 
scéimeanna datha teoranta a fhiosrú úsáid a 
bhaint astu.

Bhí an péintéir den Eispriseanachas Teibí, 
Mark Rothko, ar dhuine de na léiritheoirí ba 
mhó d’úsáid na ndathanna analógacha le 
harmóiní a chruthú.  
http://www.markrothko.com/art.shtml

Tasc 6: Déan luacháil ar úsáid na 
ndathanna analógacha i saothar Mark 
Rothko. Cruthaigh ‘Rothko’ duit féin trí dhá 
dhath a úsáid atá taobh lena chéile ar roth 
na ndathanna.

Fíor 9: Dathanna Fuara agus Teo ar Roth

Fíor 10: Dathanna Analógacha ar Roth

https://www.cmonetgallery.com/houses-of-parliament.aspx
https://www.cmonetgallery.com/houses-of-parliament.aspx
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Dathanna Comhlántach:
Tá Dathanna Comhlántacha ina luí go 
díreach os comhair a chéile amach ar 
roth na ndathanna. Má chuirtear dhá 
dhath chomhlántacha taobh lena chéile 
i gcomhdhéanamh is féidir leis an 
chodarsnacht is déine a chruthú.

Tuairiscítear gur chuir na 
hImpriseanaithe dathanna 
comhlántacha i scáileanna le dath na 
rudaí a fheabhsú.

Mar shampla, b’fhéidir go meascfadh 
siad giota beag den ghorm isteach i 
scáileanna ruda atá flannbhuí lena 
dhath nádúrtha a mhéadú.

Is soiléire an chodarsnacht seo san 
úsáid a bhain an grúpa ealaíontóirí ar a 
dtugtar na ‘Fauves’ as dathanna.

An stíl a bhí ag na Fauves, ní hé go raibh 
sí teoranta ag na rialacha a bhaineann 
le radharc a léiriú go réalaíoch, ach 
b’fhéidir ar dhóigh níos teibí, trí úsáid 
láidir na ndathanna comhlántacha 
le comhdhéanaimh bhríomhara 
chodarsnacha a tháirgeadh.

Dathanna Comhlántacha 
Scoilte:
B’fhéidir go scoiltfeadh ealaíontóirí 
dathanna comhlántacha nó dathanna 
atá ina luí taobh leis an dath atá go 
díreach comhlántach.

Má úsáidtear na dathanna seo, is féidir 
leis cuidiú le codarsnacht ríléir na 
ndathanna comhlántacha a mhaolú.

Tasc 7: Déan saothair na ‘Fauves’ a 
fhiosrú agus a luacháil, chomh maith 
leis an úsáid eispriseach a bhain siad 
as dathanna comhlántacha. 

Fíor 11: Dathanna Comhlántacha ar Roth

Fíor 12: Dathanna Comhlántacha Scoilte ar Roth
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Imireacha agus Leaganacha Datha
Tugtar luach datha ar a ghile nó a dhorchacht. Thig linn luach datha a fhiosrú trí bhán nó dubh a chur leis 
le dath a ghealú nó a dhorchú. Nuair a chuireann muid bán leis an dath, déantar imireacha, agus nuair a 
chuireann muid dubh le dath, táirgtear leaganacha datha.

Na codanna seachtracha den roth dathanna 12 phointe againn, taispeánann siad an toradh atá ann má 
mheasctar gach dath le giota beag den dubh le leaganacha datha a tháirgeadh (Fíor 13).

  
Fíor 13: Roth Dathanna le Leaganacha Datha Fig 14: Roth Dathanna le hImireacha agus Leaganacha Datha
     
 
Na codanna istigh den roth dathanna 12 phointe againne, léiríonn siad an toradh nuair a mheasctar bán le 
gach dath le himireacha a tháirgeadh (Fíor 14).

Dath a dhísháithiú leis an dath atá comhlántach dó
Is féidir sáithiú nó déine datha a mhaolú nó a dhéanamh níos laige tríd an lí a mheascadh leis an dath atá 
go díreach comhlántach dó. Anseo thíos tá turgnamh a bhaineann le dath gorm a mhaolú trí ghiotaí beaga 
flannbhuí a chur leis an dath gorm gach uair. Ag tosú ar thaobh na láimhe deise, de réir a chéile, cuirtear 
níos mó agus níos mó flannbhuí leis go dtí go maolaítear gné ghorm den mheascán. 

Fíor 15: Dath a dhísháithiú leis an dath atá comhlántach dó

Mar a tharlaíonn le gach turgnamh ina measctar dathanna, táthar ag brath ar an mheascadh de dhathanna 
tánaisteacha a fháil ceart (Fíor 15) leis na leaganacha céanna a fháil arís agus arís eile.
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Dathanna Donna a Bhaint Amach
Má mheasctar na trí bhundath le chéile, is féidir réimse de dhathanna donna a tháirgeadh. Tá an donn is 
toradh leo ag brath ar cé acu de na trí bhundath atá ceannasach sa mheascán. Má tá níos mó de dhath 
amháin ann ná de na cinn eile, beidh an dath sin ceannasach.

Ar ndóigh, is féidir na dathanna comhlántacha a mheascadh le chéile fosta le dathanna donna éagsúla a 
fháil, mar shampla: Dearg + Glas; Buí + Corcra; nó Gorm + Flannbhuí.

Feidhmeanna le Dathanna a Mheascadh 
Sa phictiúr ar an leathanach thall, tá fiosrú déanta ag an ealaíontóir ar réimse ton datha agus ar réimse 
meascán, cuid acu curtha suas go tiubh mar chisil impasto agus cinn eile mar scannáin thanaí datha nó mar 
leachtbhrat.

Is fearr iarracht a dhéanamh do thurgnaimh mheasctha a dhéanamh leis na rotha dathanna atá déanta agat 
cheana, in áit iad a mheascadh go díreach ó fheadán datha. Ar an dóigh seo, is féidir leat tuiscint a fháil ar 
an dóigh a n-oibríonn na meascáin.

A luaithe is atá na meascáin thonúla seo déanta, is féidir leis cuidiú le fiosrú a dhéanamh ar na próisis 
fhíneáilte agus tú ag tógáil scannáin datha le toin a chruthú má chaolaítear ina leachtbhrait iad.

Fíor 16: ‘The Reader’ (2007) le Conor J. Corbett (120 x 90 cm, Aicrileach ar Chanbhás)
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B’fhéidir go mbeadh na meascáin 
de phéinteanna daite seo a leanas 
úsáidtear ag an ealaíontóir ina phailéad 
le dathanna a chruthú i gcodanna den 
phictiúr (Fíora 17 & 18).

Ar ndóigh, is féidir leis an phailéad athrú 
go leanúnach de réir mar a tharlaíonn 
próiseas na péinteála. Is féidir le 
healaíontóirí a lán pailéad sealadacha 
nó traidisiúnta a úsáid mar áiteanna le 
dathanna a mheascadh, mar shampla: 
pailéad adhmaid, leathán gloine, barr 
tábla, leathán cairtchláir srl.

Fíor 18: ‘The Reader’ – Mionsonra

Ar ndóigh, tá réimse leathan dathanna feadáin ar fáil mar imireacha nó leaganacha datha de gach bundath, 
dath tánaisteach nó dath treasach, ach is den dea-chleachtas é bheith ábalta réimse luachanna datha a 
bhaint amach tríd an phróiseas mheasctha. Cad chuige nach mbaineann tusa triail as? Cá mhéad meascán 
is féidir leat a dhéanamh?

Fíor 17: Meascadh dathanna i bpailéad
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TASC SÍNTE: 
Bain úsáid as Cairt Oidis na nDathanna thíos le turgnamh a dhéanamh le meascáin dathanna, ag 
taifeadadh na dteaglamaí dathanna is féidir leat a chruthú le gach meascán nua.
 

Fíor 19: Dath a mheascadh i gcairt oideas
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