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Bíonn péinteanna uiscedhatha le fáil in a lán foirmeacha, lena n-áirítear feadáin agus táibléid. Is meán 
tréshoilseach é péint uiscedhatha atá foirfe le cisil agus dathanna a thógáil. Baineann ealaíontóirí úsáid 
as uiscedhathanna le héagsúlacht stíleanna agus teicnící a chruthú. An dá rud is mó agus duine ag úsáid 
uiscedhathanna ná: FLIUCH agus TIRIM.

Méideanna agus cruthanna scuaba
Is tábhachtach éagsúlacht scuab a bheith agat. Tá scuaba móra foirfe le leachtbhrait agus 
dathanna cúlra a dhéanamh, agus tá scuaba tanaí de dhíth le mionsonraí fíneálta a chur 
isteach. Smaoinigh cé acu scuab atá in úsáid agat. An bhfuil sé fóirsteanach don éifeacht atá 
tú ag iarraidh a chruthú.

Páipéar
Is é páipéar cartúis an páipéar uiscedhatha is saoire agus tá sé ar fáil go réidh. Bíonn páipéar 
uiscedhatha ar fáil i réimse tiús nó meáchan. Faigh roinnt leathán ón siopa ealaíne áitiúil le do 
chuid turgnamh a fheabhsú.

Tá scuaba móra, tiubha, cothroma go 
maith le stríoca níos troime agus le 
leachtbhrait níos mó a dhéanamh, 
agus le spásanna níos leithne a 
líonadh. Le líne níos tanaí a fháil, bain 
úsáid as taobh na scuaibe.

Le scuaba níos tanaí, táirgfear línte 
atá maith le himlíniú a dhéanamh 
agus le mionsonraí a chur isteach.

Uiscedhathanna
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Bíonn uiscedhathanna ag freagairt don méid uisce a úsáidtear agus 
cé chomh tiubh is atá uigeacht na péinte 
An t-aon dóigh le hairíonna an uiscedhatha a thuiscint ná am a chaitheamh ag baint triail 
as na teicnící a moladh. Ná déan dearmad nach bhfuil rud ar bith mícheart agus leis an 
uiscedhath, is féidir taismí rathúla a chruthú go minic cé nach raibh tú ag iarraidh iad a 
chruthú. Coinnigh dialann scríofa taobh leat agus tú ag déanamh trialacha le cuidiú leat 
foghlaim.

  
BAIN TRIAIL AS NA TEICNÍCÍ SEO – b’fhéidir go mbeadh ort roinnt iarracht a dhéanamh sula 
bhfaigheann tú ceart é!
 

Tirim agus Fliuch 
Tá 3 phríomhtheicníc in úsáid le smacht dhifriúil a thabhairt duit ar an phéint. 
• Fliuch-ar-Fhliuch
• Fliuch-ar-Thirim
• Tirim-ar-Thirim

Ciallaíonn Fliuch-ar-Fhliuch go bhfliuchann tú an leathanach roimh dhathanna a chur air. Ligeann sé duit 
leachtbhrait mhíne a fháil agus sreabhfaidh dathanna ar an pháipéar. Ní mór don pháipéar bheith fliuch ach 
gan a bheith rófhliuch.
• Tóg píosa páipéir agus fliuch achar den pháipéar. Ansin cuir roinnt péinte leis.
• Tóg píosa páipéir, fliuch arís é, ach ní chomh fliuch leis an chéad achar, cuir roinnt péinte air agus lig dó 

triomú.
• Cad iad na difríochtaí.
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Fliuch-ar-Thirim – ligeann an modh seo duit níos mó smachta a bheith agat ar na leachtbhrait. Is tagairt é 
seo do pháipéar tirim.
• Tóg píosa páipéir agus líon do scuaba agus cuir iad go díreach ar pháipéar tirim.
• Déan turgnaimh le huigeachtaí difriúla péinte agus méideanna difriúla uisce ar do scuab.
• Cuir dathanna suas taobh le taobh agus chomh fada agus atá an leachtbhrat fliuch, sreabhfaidh siad 

isteach ina chéile.

Tirim-ar-Thirim – ligeann an modh seo duit níos mó mionsonraí a chur isteach i do shaothar ealaíne. Is 
tagairt é seo do dhath tirim ar pháipéar tirim.
• Beidh giota beag uisce de dhíth ort ar do scuab ionas go mbeidh tú ábalta dath a thógáil. Cuir an phéint 

suas ar pháipéar tirim ag úsáid réimse scuab. B’fhéidir go bhféadfá cleite geal ar nós cleite péacóige a fháil 
agus iarracht a dhéanamh cuid de a phéinteáil go mionchruinn.

LEACHTBHRAIT
• Líon scuab nó spúinse le péint d’uigeacht mhaith agus tarraing í thar an chuid den pháipéar atá le 

clúdach. Déan turgnaimh le dath cothrom atá mar an gcéanna a chruthú nó dath a chruthú a athraíonn ó 
dhorcha go geal, rud ar a dtugtar leachtbhrat réimnithe.

• Bain triail as na teicnící céanna ar phíosa páipéir a rinne tú tais le scuab ghlan nó le spúinse roimh an 
phéint a chur síos.

• Coinnigh an páipéar ar uillinn agus lig do phéint bhreise deoradradh den leathánach agus ansin leag é ar 
dhromchla cothrom le triomú.

• Bain triail as dhá dhath a mheascadh le leachtbhrat comhtháite a chruthú.

 

                                                                               

Leachtbhrat comhréidh Leachtbhrat réimnithe Leachtbhrat comhtháite



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: EALAÍN AGUS DEARADH GCSE: UISCEDHATHANNA

4

Le linn na dturgnamh, bain triail as na teicnící céanna ar pháipéar 
fliuch agus ar pháipéar tirim agus le scuab fhliuch agus le scuab 
thirim.

Sú le páipéar síoda nó tógáil amach
• Clúdaigh achar den pháipéar le péint fhliuch.
• Déan liathróid de phíosa páipéar síoda nó rolla cistine agus brúigh é ar an phéint fhliuch. Lig don phéint 

triomú giota beag sula dtógann tú an páipéar den dromchla phéinteáilte.
• Is teicníc mhaith é le scamaill a dhéanamh sa spéir nó le péint bhreise a thógáil nuair is gá meancóga a 

cheartú.

BAIN TRIAIL AS SEO!
https://www.youtube.com/watch?v=buuAa5K4LgM
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Salann
Ligeann an teicníc seo duit uigeachtaí spéisiúla a chur isteach i do phictiúir.
• Cuir aon dath nó dhá dhath i gcisil ar achar den pháipéar.
• Steall cloch shalainn ar an phéint agus í go fóill fliuch.
• Nuair atá an phéint tirim, scríob an salann de go séimh.

BAIN TRIAIL AS!
https://www.youtube.com/watch?v=OyYI0cEN5jA

Bléitse
• Péinteáil achar den pháipéar agus roinnt dathanna ag sileadh isteach ina chéile.
• Bain úsáid as baitín cadáis nó as scuab ghlan le tumadh isteach sa bhléitse, lig don bhléitse deoradradh 

den scuab nó den bhaitín cadáis ar an achar phéinteáilte in áit é a phéinteáil air.
• Déan an próiseas seo. An iarraidh seo, lig don phéint triomú roimh an bhléitse a chur air.

BAINT TRIAIL AS!
https://www.youtube.com/watch?v=ESmVcBjB_Hk&t=39s

https://www.youtube.com/watch?v=ESmVcBjB_Hk
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Alcóil
Is féidir éifeachtaí thar a bheith álainn a chruthú leis an teicníc seo. B’fhéidir go mbeadh roinn na 
heolaíochta sa scoil s’agatsa ábalta giota beag den alcól íon a chur ar fáil duit. Is leor beagán!
• Clúdaigh achar péinte le haon dath nó le dhá dhath.
• Úsáid baitín cadáis agus lig don alcól sileadh ar an leathanach.
• Comhlánaigh an teicníc arís, agus lig don phéint triomú sula gcuirtear an t-alcól léi.

Sgraffito – nó péinteanna aicrileacha a scríobadh, is dóigh iontach é seo le turgnamh a dhéanamh.

Tagann an téarma sgraffito ón fhocal Iodáilise sgraffire, a chiallaíonn “scríobadh”. Is é atá i gceist leis an 
teicníc, scríobadh trí chiseal de phéint atá fós fliuch, leis na rudaí atá ann thíos faoi sin a nochtadh – mar 
sin, trí chisil dathanna a dhéanamh, is féidir leat réimse éifeachtaí a bhaint amach. Tá sceana pailéid foirfe 
leis an dromchla a scríobadh ach táirgfidh bun scuab phéinte nó imeall cárta creidmheasa torthaí spéisiúla 
fosta. Smaoinigh ar na cisil thíos agus déan turgnaimh le dathanna ar chúlraí difriúla ar nós nuachtán nó 
irisleabhar.
• Péinteáil ciseal de phéint dhlúth agus lig dó triomú.
• A luaithe agus atá an phéint tirim, úsáid scuab phéinteála nó scian phailéid le péinteáil ar bharr an chéad 

chisil agus ansin bain úsáid as barr biorach (bun scuaibe) le dromchla na péinte fliche a scríobadh leis an 
dath thíos a fheiceáil.
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Éifeacht Réaltra
Leis an teicníc seo, cruthaítear éifeacht mar a bheadh spéir lán réaltaí ann. Is féidir leat dathanna éagsúla a 
úsáid.
• Péinteáil cuid den dromchla le roinnt dathanna agus cisil, agus lig do na dathanna sileadh isteach ina 

chéile.
• Lig dó triomú.
• Úsáid seanscuab fhiacla agus cuir péint dhlúth bhán ar na guairí agus fliceáil na guairí, ag ligean do na 

stealltaí bána péinte titim ar dhromchla do phictiúr uiscedhatha.

Bain triail as dathanna éagsúla. Is féidir leat scuab phéinteála a úsáid don teicníc seo fosta. Líon scuab agus 
cnag an hanla le ligean don phéint scaipeadh trasna an dromchla.

Oibríonn na teicnící ar a dtugtar teicníc salainn agus éifeacht réaltra go maith le chéile.

BAIN TRIAIL AS DUIT FÉIN!
https://www.youtube.com/watch?v=ZFVLLjS912E

https://www.youtube.com/watch?v=TOe5DAnFkI4
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Deoradradh agus Sileadh
Mar gheall ar a n-uigeacht uisciúil, tá uiscedhathanna iontach maith le turgnaimh a dhéanamh le 
deoradradh, stealladh agus sileadh leis na dathanna a mheascadh le chéile. Cruthóidh tú a lán taismí rathúla 
agus torthaí iontach cruthaitheach. Bíodh spraoi agat leis!
• Coinnigh uigeacht mhaith sa phéint, coinnigh an dath láidir ach bíodh sí fliuch go leor le deoradradh.
• Bain triail as na teicnící céanna ar pháipéar fliuch agus tirim agus úsáid scuaba difriúla lena fháil amach 

cad é a tharlóidh!

SEO FÍSEÁN TEAGAISC LE CUIDIÚ LEAT.
https://www.youtube.com/watch?v=DhL_tQVm6Sc

• Roghnaigh ealaíontóir amháin ón liosta a bhfuil spéis agat ina shaothar. Smaoinigh ar an ábhar chomh 
maith leis an stíl phéintéireachta agus na teicnící.

• Cóipeáil cúpla píosa beag as roinnt de na pictiúir le péintéirí a roghnaigh tú.
• Forbair do chuid smaointe féin agus cruthaigh do phéintéireacht féin i stíl an ealaíontóra is rogha leat.

– Irving Shapiro

– Marion Bolognesi

– Alexander Louis Jacob

– Vincent Van Gogh

– Zoltan Szabo

– Albert Durer

– John Grimshaw

– Edward Hopper

Is féidir gur dúshlán é saothar ealaíne a fhiosrú, mar sin sula ndéanann tú cinneadh maidir le healaíontóir 
lena shaothar a fhiosrú, amharc ar chuid de na pictiúir a rinne siad agus cuir na ceisteanna seo ort féin:
• Cad é mar a rinneadh an saothar agus cad é an t-ábhar as a ndearnadh é? Cad iad na hábhair, na huirlisí 

agus na teicnící a d’úsáid an t-ealaíontóir?
• Cad é mar a thosaigh an t-ealaíontóir?
• Ar úsáid an t-ealaíontóir sceitsí, ghrianghraif nó staidéir eile le cuidiú lena chuid oibre?
• Cad chuige a bhfuil tú ag iarraidh an t-ealaíontóir seo a fhiosrú?
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Suíomhanna Gréasáin do thaispeántais agus do fhiseáin teagaisc i 
dteicnící uiscedhatha
Is féidir leat na físeáin teagaisc seo a leanúint go furasta le treoir céim ar chéim a fháil maidir le teicnící 
éagsúla uiscedhatha. Cad chuige nach mbainfeá triail astu?

https://www.youtube.com/watch?v=K-KYHJriivw

https://www.youtube.com/watch?v=A8TdJA1P-nY&t=76s


