
addurn

beth yw crefft?

pecyn adnoddau



ac archwilio’r cwestiwn... Beth yw Crefft?

Pwy sy’n ei gwneud? 
Pam maen nhw’n ei gwneud hi?  
Ydi crefft o bwys? 

O edrych ar natur crefft a’i pherthynas â bywyd  
pob dydd – yn seiliedig ar bedwar tymor eang 
dros 2 flynedd, ein nod yw ystyried: 

beth yw crefft?

Mae Canolfan Grefft Rhuthun yn hynod falch o lansio
rhaglen newydd a chyffrous o’r enw Beth yw Crefft?
Yn rhan o’r prosiect hwn byddwn yn ymgymryd â
rhaglen 2 flynedd o ddatblygu cynulleidfa, allgymorth  
a rhaglen o gymyn-adnoddau sy’n cynnwys gofod
adnoddau dynodedig newydd ar-lein yng Nghanolfan
Grefft Rhuthun. Rydym am ddychwelyd i’r cwestiynau
sylfaenol ynglŷn â natur crefft a’i pherthynas â bywyd
dyddiol. Beth yw Crefft, Pwy sy’n ei gwneud?  
Pam maen nhw’n ei gwneud hi? Ydi crefft o bwys?

Rydyn ni’n gobeithio y cewch eich ysbrydoli gan y rhaglen
yma ac, yn bwysicach, y byddwch yn cyfranogi!

deunydd addurn

proses pwrpas



pecyn adnoddau

addurn

Mae addurniad, yn draddodiadol, wedi ei gymhwyso i wrthrychau, boed hynny er 
mwyn diddordeb artistig neu’n rhan o’i ddyluniad a’i apêl esthetig, neu i ddynodi 
ei swyddogaeth. Gellir ychwanegu addurniad hefyd fel cyffyrddiad personol, er 
enghraifft, llythrennau cyntaf, arwyddluniau neu fotifau i wneud eitem yn un unigol 
neu i ddangos i bwy y mae’n perthyn. Gall fod yn symbolaidd, yn eiconograffig, 
yn haniaethol neu gall hyd yn oed gyfleu naratif, fel yr addurniad ar gawgiau 
Groegaidd neu ffrisiau pensaernïol Groegaidd. 

Gellir ychwanegu addurniad at yr arwyneb â phaent, brodwaith, atodiadau, 
addurniadau etc neu ei ymgorffori yn y broses o wneud gwrthrych, fel gwydro,  
llifo, cerflunio neu ffurfio.

Mae’r pecyn hwn yn ymchwilio’r gwahanol ffurfiau ar addurniad mewn celfyddydau 
a chrefftau drwy ganolbwyntio ar ystod o weithiau dewisol. Mae’r pecyn wedi’i 
ddylunio i gynorthwyo athrawon ac addysgwyr oriel gyda chynllunio, cyflenwi ac 
ymweliadau dilynol i Ganolfan Grefft Rhuthun gyda chasgliad o weithgareddau, 
syniadau ac adnoddau sy’n ymwneud â’r thema eang o addurniad. Mae’r 
gweithdy a’r tasgau ymarferol yn addas i bob oed a gellir eu haddasu ar gyfer 
anghenion penodol eich grŵp chi.

Mae’r pecyn adnoddau hwn wedi ei anelu hefyd at ein cynulleidfa gyffredinol a’n 
hymwelwyr (â’r Ganolfan a’n gwefan) a allai hoffi gwybod mwy am Grefft a’r mathau  
o addurniad a ddefnyddir yn ei gwneuthuriad – i ‘gael eu hysbrydoli: i gyfranogi’

Julie Robson

ysgrifennwyd gan Julie Robson ar gyfer
y tymor addurniad beth yw crefft?

beth yw crefft?
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Cydnabyddiaethau

‘Mae lliw cyn gryfed â’r argraff mae’n ei greu’. 

– Ivan Albright 

 
‘Gweadedd yw’r sylfaen ffurf mwyaf parhaus a 
hollbresennol… yn sicr yn fyd lleddfol, myfyriol  
ac apelgar i’r llygad a’r meddwl’.  
 
– Lynda Lehman

Ptolemy Mann, Circle 2, 2011

cewch eich 
ysbrydoli, 

cyfranogwch!
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Addurn 

‘Does yna’r un gymdeithas a ddarganfuwyd erioed yn y gornel fwyaf anghysbell yn y byd 
sydd heb fod â rhywbeth y byddem yn ei ystyried yn gelfyddydau. Mae’n ymddangos fod 
celfyddydau gweledol – addurniad arwynebau a chyrff – yn gyffredinol ddynol’ – Stephen Pinker 

Diffiniad geiriadur: Decoration – an addition  
that renders something more attractive or ornate.
 
Pam fod pobl yn teimlo fod arnyn nhw angen addurno arwynebau? Ers dechrau gwareiddiad, mae 
hyd yn oed y gwrthrychau mwyaf iwtilitaraidd wedi cael ‘cyffyrddiadau olaf’ fel marciau, patrwm, 
gweadedd neu liw addurniadol. Popeth, o botiau cynhanes i orchuddion iPad heddiw wedi’u 
personoli. Ydi’r ysfa i addurno’n hanu o greadigrwydd a’r dymuniad i’ch amgylchynu eich hun â 
gwrthrychau hardd, neu a ydi o’n perthyn i hunaniaeth, perchnogaeth a gwneud marc unigol?
 
Llinell, ffurf, lliw a gwead yw elfennau sylfaenol dyluniad addurniadol ac fe gyfunir y rhain gan  
yr artist i ffurfio cyfansoddiad sy’n esthetaidd ddymunol. Bydd y gwneuthurwr hefyd yn  
ystyried rhythm, cyferbyniad, graddfa, cyfrannedd, cydbwysedd a harmoni wrth greu dyluniad. 
Mae rhai motifau cyffredin a ddefnyddir mewn addurniad yn cynnwys: planhigion a’r ffurfiau, 
llinellau a lliwiau a geir mewn blodau, coesau, canghennau etc; ffurfiau geometrig; smotiau  
a stribedi; ffurfiau naturiol fel tonnau, cregyn, wyau, yr haul, y lleuad etc; gwrthrychau ffigurol  
fel anifeiliaid a phobl; creaduriaid mytholegol e.e. dreigiau, môr-forynion, gargoiliau etc.
 
Gellir ymgorffori addurniad hefyd yn y broses o wneud gwrthrych, fel gwydro, llifo, gwehyddu, 
crosio, cerflunio neu ffurfio. Gall lliw ei hun ddarparu addurniad yn y ffordd y caiff ei gymhwyso, 
er enghraifft drwy frychu, dotweithio, staenio neu ddabio’r deunydd ar arwyneb.

Mae’r rheswm pam fod gwneuthurwyr yn addurno’n destun trafodaeth ddiddiwedd, ond mae 
rhai o’r rhesymau am ychwanegu addurniad mewn crefft wedi’u hawgrymu isod:

Addurno: eich addurno eich hun â gemwaith, tecstilau ac ategolion.

Yn 1995, fe guradodd David Poston arddangosfa i’r Cyngor Crefftau, ‘Beth yw Gemwaith’  
ac yn ôl ei arolwg bydd pobl yn gwisgo ffurfiau ar addurniad personol er mwyn: 
 
– Statws – i arddangos cyfoeth neu bwysigrwydd
– Aliniad – i greu delwedd arbennig, i gyfleu neges, i greu synnwyr o berthyn  
 i grŵp neu fel ffurf ar bropaganda
– Hunan – er mwyn ei effaith corfforol neu seicolegol, ei briodweddau cyffyrddol  
 neu gnawdol, gwerth sentimental, dull o ddangos eich cymeriad neu ddweud  
 rhywbeth amdanoch eich hun
– Enaid – fel gwrthrych defodol, swyndlws neu swynogl â symbolau neu eiconau
– Hunaniaeth wedi ei gorfodi – o du mewn neu du allan i grŵp arbennig 
– Dibenion swyddogaethol – ee ffasnydd, pin tei, cylch allweddi, etc

Yn hanesyddol, y corff oedd yr arwyneb cyntaf a oedd ar gael i bobl i’w addurno, nid dim  
ond â dillad, gleiniau a mathau eraill o emwaith, ond hefyd drwy bigo, marcio a llifo’r croen  
ar ffurf tatŵs. 
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Gwisgo: gorchuddio â ffabrigau, tecstilau, lliw, gweadeddau a phatrwm. Mae hyn yn gymwys 
i ffasiwn a dylunio cartref – defnyddio defnyddiau addurniadol i greu arddull bersonol i wella 
ymddangosiad ac awyrgylch amgylchedd byw rhywun. Gall gwisgo hefyd newid cymeriad 
person, gwrthrych neu le. Er enghraifft: bydd gwisg ffansi’n celu gwedd rhywun mewn parti; 
bydd addurniadau Nadolig yn trawsnewid tai, siopau a strydoedd ar gyfer tymor yr ŵyl.

Addurniad: ychwanegu manylion estron ac addurniad i wneud gwrthrych yn fwy diddorol  
neu werthfawr. Er enghraifft, gallai llawysgrif ganoloesol fod wedi’i haddurno ag eurddalen, 
darluniau a chaligraffi coeth.

Hunaniaeth: gall blaenlythrennau, logos, arwyddluniau, siapiau neu liwiau ddynodi perchnogaeth 
bersonol, aelodaeth, diwylliant neu hunaniaeth. Er enghraifft, mae motif draig yn awgrymu y gallai 
eitem fod yn un Gymreig; roedd gwisgwr tatŵ angor yn fwy na thebyg yn forwr; cysylltir crysau  
pêl droed melyn â thîm cenedlaethol Brasil etc.  
 
Bydd llawer o wneuthurwyr yn datblygu arwydd-arddull neu frand drwy addurn o’u dewis 
personol nhw. Efallai fod ganddyn nhw hefyd eu marc neu eu logo eu hunain. Mae hynny’n 
gwneud eu gwaith yn hawdd ei adnabod, yn unigryw ac yn aml bydd yn dilysu ac yn cynyddu  
ei werth i gasglwyr.

Darluniad: bydd addurniad weithiau’n cymryd ffurf adrodd stori. Er enghraifft, gallai’r ffris ar 
adeilad Clasurol neu ffigurau ar fas Roegaidd draethu mythau a chwedlau neu ddweud stori 
brwydr. Mae Grayson Perry’n defnyddio arwyneb ei seramegau a’i dapestrïau i ddarlunio 
penodau hunangofiannol ac ar gyfer sylwebaeth gymdeithasol-wleidyddol. 

Patrwm: fe’i crëir drwy ddefnyddio siapiau, llinellau a lliwiau wedi’u hailadrodd i ychwanegu 
diddordeb ac amrywiaeth i arwyneb. Er enghraifft, byddai’r Hen Roegwyr yn ychwanegu bandiau  
o addurniad cerfluniol gyda gwahanol batrymau (ee allwedd Roegaidd, wŷ a dart, ‘guilloche’ etc)  
i roi diffiniad i nodweddion pensaernïol. Cafodd yr arfer hwn ei gopïo gan ddylunwyr papur  
wal Fictoraidd a fyddai’n aml yn printio ymylwaith mewn arddulliau tebyg.

Andrew Logan, An Artistic Adventure yng nghwrt Canolfan Grefft Rhuthun, 2008



Mae Arddull yn perthyn yn agos i addurniad: mae’r ffyrdd y mae gwahanol fanylion yn cael  
eu cyfuno’n pennu arddull. Er enghraifft, mae amlinellau cryf, siapiau geometrig a lliwiau fflat 
mewn tecstilau, seramegau neu emwaith yn gysylltiedig ag Art Deco; patrymau’n seiliedig  
ar ffurfiau organig, yn aml yn cyfuno addurn â gwrthrych yn awgrymu Art Nouveau etc.  
Gall diffyg addurniad, lliw, patrwm etc hefyd ddynodi minimaliaeth arddull!

Symbolaeth: gellid defnyddio nodweddion addurniadol i arwyddo ffurf a swyddogaeth neu 
i ddweud wrthych chi am hanes gwrthrych. Er enghraifft, mae seren ar goeden Nadolig yn ei 
chysylltu â stori’r Geni; mae ffrîs o ddail gwinwydden ar adeilad yn dweud wrthych chi ei fod  
neu y bu’n far gwin neu’n fwyty etc. 

Gwead yn disgrifio arwyneb defnydd a gall greu effaith weledol ddiddorol. Mae gwead  
yn cyfrannu hefyd i’r profiad corfforol, synhwyraidd a seicolegol o wisgo a chyffwrdd. 

Tasgau

Casglwch logos busnesau a sefydliadau a lluniwch gwis i’ch grŵp. Allwch chi adnabod  
y cwmni, y clwb neu’r siop oddi wrth ei arwyddlun?

Dyluniwch eich marc neu logo gwneuthurwr chi eich hun. Gwnewch stensil a phrint ar ei gyfer.

Ymchwiliwch addurniadau llon – plethdorchau, swagiau, garlantau, baneri, rhubanau, 
addurniadau cacen a bwrdd etc. Mewn grŵp dyluniwch barti – dewiswch ddigwyddiad a 
phenderfynwch sut fyddwch chi’n addurno’r lleoliad, y bwrdd, y cludiant, y staff, y gwesteion!

Cymrwch ffotograffau o faneri, hysbysebion, manylion addurniadol a cherfluniol yn eich  
ardal chi. Cadwch lygad am symbolau a ffeindiwch beth maen nhw’n ei gynrychioli.

Personolwch glawr ffeil neu ffolder â ffotograffau, paentiau, testun, sticeri etc.

Trafodwch graffiti ar adeiladau cyhoeddus. Ai celfyddyd ydi o ynteu fandaliaeth? Holwch am Banksy!

Addurnwch gacen! Dewiswch fyffin neu ‘cupcake’ i ddechrau. Gwnewch frasluniau a 
thempled. Penderfynwch pa ddefnyddiau i’w defnyddio… yna crëwch eich campwaith!

Adnoddau Pellach  
Praz, Mario, An Illustrated History of Interior Decoration: From Pompeii to Art Nouveau,  
Thames and Hudson, 2008 
Battistini, Matilde, Symbols and Allegories in Art, Getty Publications, 2006 
Hornung, David, Colour: a Workshop for Artists and Designers, Laurence King, 2012 
Watt, Fiona and Blay, Amy, Decorations to Cut, Fold and Stick, Usborne Publishing Ltd, 2014
http://styles-and-periods.interiordezine.com/  
http://www.britannica.com/art/floral-decoration  
http://www.schoolsliaison.org.uk/bodydecoration/  
http://www.almanac.com/content/meaning-flowers 
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Gwaith mewn Ffocws: Ptolemy Mann 
Three Pieces to Dress a Wall 2010

 
Mae’r gwehydd Ptolemy Mann â dull unigryw o drin ei chrefft a hynny wedi dod â hi i’r unfed ganrif ar 
hugain. Bydd yn creu tecstilau soffistigedig sy’n seiliedig ar waliau gan ddefnyddio ei thechneg llofnod o 
lifo a gwehyddu â llaw ar gyfer comisiynau preifat a chyhoeddus ac mae hefyd yn cynhyrchu ystod eang 
o waith sydd ar gael yn fasnachol yn cynnwys rygiau, lamplenni, dillad gwely, clustogau a ‘throws’.  
Mae diddordeb dwfn mewn lliw yn tanlinellu ei gwaith ac mae’n ei ddisgrifio fel ‘yn hollol reddfol’. 

Gwnaethpwyd cysylltiadau rhwng ei dyluniadau haniaethol geometrig a phaentio modernaidd ac nid 
yw’n unrhyw syndod deall fod Mann, yn wreiddiol, wedi bwriadu astudio Celfyddyd Gain yn Ysgol 
Celf St Martin yn Llundain ond fe benderfynodd ar Ddyluniad Tecstilau ar gyfer ei gradd. Fe aeth 
i’r afael â’i phwnc fel artist/gwneuthurwr crefftau a synnu ei thiwtoriaid pan ddechreuodd ymestyn 
ei ffabrigau dros ffrâm bren ddofn yn union fel y bydd arlunwyr yn ymestyn cynfas: “ ’Doedd fy 
nhiwtoriaid ddim yn hoff o’r syniad o gwbl,” mae’n cofio, “gan ddweud wrthyf fod mowntio ffabrig ar 
ffrâm yn gwarafun iddo ei orweddiad a’i lifedd.” Fodd bynnag, mae’r dechneg hon wedi caniatáu iddi 
archwilio potensial pensaernïol tecstilau ac i fynd â’i chrefft i gyfeiriadau newydd fel y nododd: “pan 
fyddwch yn gwehyddu darn o frethyn, mae dan densiwn ac mae wedi fy mhoeni erioed ei fod yn 
colli’r tensiwn hwnnw pan fyddaf yn ei dorri oddi ar y gwŷdd ac roedd arnaf eisiau cadw’r tensiwn 
hwnnw a’r ansawdd llinellol.”

Wrth fowntio ac ymestyn ei gwaith gallodd gadw’r tensiwn a’r trachywiredd hwnnw wrth bwysleisio 
hefyd ymylon y croglenni. Yr effaith yw ei fod yn rhoi i’r tecstilau ansawdd tri-dimensiynol neu 
bensaernïol sy’n cael ei wella ymhellach drwy raddfa.

Ptolemy Mann, arddangosfa Inspired by – The legacy of Anni Albers yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2010



Ar gyfer yr arddangosfa Inspired By – The Legacy of Anni 
Albers yng Nghanolfan Grefft Rhuthun yn 2010, a ddaeth â nifer 
o wneuthurwyr cyfoes ynghyd, ymateb Mann oedd cyfres o dri o 
ddarnau wal wedi’u gwehyddu ac wedi’u dylanwadu gan y Tora Ark 
Panels gan y gwehydd Albers ar gyfer y Deml Emanu-El yn Dallas, 
1957. Roedd Anni Albers yn briod â’r artist haniaethol Josef Albers, 
un o’r athrawon yn Ysgol ddylanwadol Bauhaus yn yr Almaen.  
Ar wahân i baentio, roedd yn ddamcaniaethwr lliw ardderchog  
ac fe ddehonglodd ei wraig rai o’i syniadau i decstilau. Roedd llenni 
Ark Anni Albers wedi’u gwneud o lwrecs symudliw, wedi’u mowntio ar banelau pren llithr, wedi’u  
dylunio i weithio â’r bensaernïaeth a oedd o amgylch. Roedd y darn hwn yn ‘cyseinio’n neilltuol’ 
i Mann pan gawsant eu gosod yn y synagog. Mae tri phanel ei gwrogaeth i Albers wedi eu 
darwahanu’n debyg yn y ffordd y maen nhw wedi’u harddangos. Mae’r ystofau sydd wedi’u 
trochlifo’n creu ei llofnod o raddiannau lliw cynnil sy’n cipio arlliwiau cyfoethog, moethus  
y Torah Ark. Fel yr awgryma’r teitl, mae’r gwaith nid dim ond yn cael ei ‘hongian’ ar y wal,  
mae’n ei ‘gwisgo’, gan actifadu’r gofod pensaernïol â’i bresenoldeb.

Tasgau

Ymchwiliwch theori lliw: beth ydi lliwiau cyflenwol? Beth ydi olwyn liwiau? Sut mae creu 
arlliwiau a chyferbyniadau? Pwy oedd Johannes Itten?

Siaradwch am liw. Sut fyddwch chi’n cael eich effeithio’n emosiynol gan wahanol liwiau?  
Beth fyddwch chi’n ei gysylltu â lliwiau unigol? Pa liwiau fyddwch chi’n hoffi eu gwisgo?

Ffeindiwch fwy o wybodaeth am Ptolemy Mann a’i gwaith: Sut mae hi wedi cymhwyso theori 
lliw i’w thecstilau? Sut mae hi wedi gweithio fel ymgynghorydd lliw â phenseiri? Cymharwch  
ei chroglenni hi â phaentiadau gan Josef Albers, Mark Rothko ac artistiaid haniaethol eraill.

Gwyliwch fideo o arddangosiad gwehyddu ar ŵdd cardfwrdd: (https://www.youtube.
com/watch?v=LbtKnvc_9No ) neu ar ŵydd o’r 18fed ganrif: (https://www.youtube.com/
watch?v=FnbUF0wgIfw ) Ffeindiwch sut mae tecstilau’n cael eu cynhyrchu!

Dyluniwch fflat gan ddefnyddio lliwiau a thecstilau sydd wedi’u hysbrydoli gan waith Ptolemy Mann.

Gwnewch groglen wal drwy ymestyn ffabrig dros ffrâm. Addurnwch â llifyn – paentiau, 
appliqué, brodwaith.

Adnoddau Pellach
Hughes, Philip, Ptolemy Mann, Canolfan Grefft Rhuthun, 2012
Albers, Josef, Interaction of Colour, Yale University Press, 1963 
Fox Weber, Nicholas, The Bauhaus Group, A.A.Knopf, 2009
http://www.ptolemymann.com/design.html 
http://www.ptolemymann.com/assets/albers_interaction_of_colour_review.pdf 
http://www9.open.ac.uk/oaa/content/after-anni-albers-exploring-architecture-colour-and-
geometry-through-weaving 
http://monoskop.org/images/4/46/Itten_Johannes_The_Elements_of_Color.pdf
http://www.worqx.com/color/itten.htm 
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Simon Carroll, Cups (manylyn), llestri pridd, ffoto: Dewi Tannatt Lloyd 

Seramegau
Gellir addurno seramegau mewn nifer o ffyrdd, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau  
a defnyddiau un ai cyn neu ar ôl gwydro. Mae rhai o’r dulliau wedi’u rhestru isod: 

Gwydredd: toddiant hylif o fwynau wedi’u malu’n fân a ddefnyddir i orchuddio crochenwaith. 
Fe drochir y crochenwaith mewn gwydredd neu gellir ei chwistrellu neu ei baentio arno.  
Yn ystod y tanio bydd yn ymdoddi i’r clai i greu arwyneb anhydraidd.

Gwasgnodau: gellir gwthio mân wrthrychau neu ddefnyddiau gweadeddol i mewn i’r clai  
gan adael patrwm wedi’i godi ar y gwrthrych. 

Olwyn Roulette: offer gydag olwyn riciog sy’n cael ei gwthio dros y clai i greu patrwm cerfweddol. 

Gwydredd Halen: gwydredd tenau a gynhyrchir drwy gyflwyno halen cartref cyffredin i mewn 
 i’r odyn ar dymheredd uchel. Caiff y clorin ei ddileu fel nwy gan y gwres a bydd y sodiwm  
yn cyfuno â’r silica yn y clai i greu ffilm denau, loyw ar arwyneb y crochenwaith. Bydd y 
gweadedd sy’n ganlyniad wedi’i ddotio’n fân neu ei frychu’n debyg i groen oren. 

Sgrafitto: techneg o gymhwyso haenau o slip mewn lliwiau cyferbyniol ac yna engrafu i 
gynhyrchu llun neu ddyluniad amlinellol.

Slip llusg: dull o addurno â slip (cymysgedd tenau o ddŵr a chlai). Rhoddir ffrwd wedi’i  
thywallt o slip ar glai llaith neu ledr-galed drwy gyflenwr â phwynt mân.

Addurno â sbwng: dull sy’n defnyddio sbyngau bach sy’n cael eu dowcio mewn gwydredd  
lliw neu slip ac yna eu dabio ar yr arwyneb i greu patrwm a gweadedd.

Teils a Mosäig: gellir defnyddio sgwariau serameg gwydrog hefyd i addurno arwynebau 
(‘tessellation’) a chreu patrymau neu luniau.



Print troslun neu decal: fe’i defnyddir yn gyffredin ar gyfer tsieni masgynnyrch. Caiff y  
dyluniad ei argraffu ar bapur mewn inc seramig neu liwiau tanwydredd ac fe’i cymhwysir  
i arwyneb crochenwaith taniad bisged. Caiff y papur ei socian i ffwrdd i adael yr addurn.  
Rhoddir gwydredd clir ar y gwrthrych a’i danio eto i osod y dyluniad.

Tasgau

Holwch am ddulliau addurno arwynebau mewn serameg. Sut mae addurniad a siâp yn ymwneud  
â defnydd gwrthrych? Chwiliwch am enghreifftiau o wahanol seramegau yn eich cartref.

Edrychwch ar waith Susan O’Byrne. Sut mae hi’n ymgorffori patrwm yn ei dyluniadau?

Chwaraewch â chlai! Pwyswch wrthrychau i mewn i slab wedi’i rolio i greu gweadeddau, 
gwasgnodau a phatrymau (e.e. cregyn, tecstilau, darnau arian, papur wâl etc). Gallech dorri o 
gwmpas y darnau mwyaf diddorol i wneud matiau diod addurniadol.

Adnoddau Pellach
Connell, Jo, The Potter’s Guide to Ceramic Surfaces, Apple Press 2002
Turner, Anderson, Surface Decoration Techniques, Amer Ceramic Society, 2014
Mattison, Steven, The Complete Potter: The Complete Reference to Tools, Materials and 
Techniques for all Potters and Ceramicists, Apple Press, 2003
Cooper, Emmanuel, Ten Thousand Years of Pottery, The British Museum Press, 2002 
Cooper, Emmanuel, Contemporary Ceramics, Thames & Hudson, 2009
www.vam.ac.uk/page/c/ceramics/ 
https://www.youtube.com/watch?v=cQmqRsz2y14 
http://www.creativesketchbook.co.uk/2013/07/susan-obyrnes-patterned-ceramic.html

Emmanuel Cooper OBE 1938–2012, Arddangosfa Ôl-syllol yng Nghanolfan Grefft Rhuthun 2013–2014
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Gwaith mewn Ffocws: Lowri Davies
Earthenware Jug 2002–3

Wedi’i geni ym Mhontypridd, 1978, mae Lowri wedi byw a gweithio yn Aberystwyth am ran 
helaethaf ei bywyd. Ei threftadaeth Gymreig sy’n darparu’r ysbrydoliaeth ac mae’n ffynhonnell 
bwysig ar gyfer ei dyluniadau. Yn dilyn ei hastudiaethau ôl-raddedig mewn seramegau yn 
Swydd Stafford, cafodd leoliad gwaith mewn dylunio arwyneb gyda Wedgewood.

Gan ddefnyddio dulliau adeiladu a chastin slip, bydd ei gwaith yn cael ei gynhyrchu, ei addurno 
a’i orffen â llaw. Mae hyn yn rhoi i’w setiau te, llestri a fasys gymeriad cartrefol sy’n briodol i’r 
gwrthrychau a ddarlunnir ar eu harwynebau. Mae’r crochenwaith yn darparu cefndir plaen ar gyfer 
lluniau llinell ysgythrog, delweddau wedi’u sgrin-brintio a decalau wedi’u printio’n ddigidol. Cyfunir 
darluniadau o fflora a ffawna, gwrthrychau cartref â thirluniau lleol a delweddaeth stoc Gymreig, 
wedi’u gorffen ymhellach â gloywedd aur ac arian. Mae ei gwaith yn cyfeirio at yr arddangosiadau  
o grochenwaith a bric-a-brac sydd i’w cael wedi’u harddangos ar ddreserau Cymreig traddodiadol, 
er bod siapiau ei seramegau a’i haddurniad bywiog yn gyfoes iawn eu cymeriad.

Mae’r Earthenware Jug yn esiampl dda o dechneg addurno Davies. Mae’r llestr gwyn fel tudalen 
wag mewn llyfr tynnu llun ac arno mae’r darlun sydd wedi’i wneud â llaw wedi’i gymhwyso â 
throslun. Mae’r darlun yn dangos y tu mewn i fwtri/cegin ei nain sydd wedi ymddangos yn  
aml yn ei gwaith dros y blynyddoedd:

‘Fe ddarluniais i’r ddelwedd yn ystod cyfnod rhwng yr amser y bu fawr fy Nain a’r amser cyn i’r tŷ 
gael ei adnewyddu gan fy nghyfnither a’i theulu. Mae’r tŷ ar fferm ym mhen uchaf Dyffryn Dyfi, yn 
agos at bentref Llanymawddwy ym Meirionnydd. Fe dreuliais i lawer iawn o amser yn y tŷ ac ar  
y fferm pan oeddwn yn tyfu i fyny ac mae’n lle sy’n bwysig iawn i mi.’

Mae’r arlliwiau brown a choch yn ychwanegu at gymeriad gwladaidd y gegin ac mae’r llinellau 
bras, llawrydd, aneglur mewn rhannau, yn cyfrannu tuag at gymeriad diymhongar sydd wedi’i 
wneud â llaw. Mae afreoleidd-dra’r siapiau’n helpu i’r cypyrddau hirsgwar a’r offer cartref 
orwedd yn gyfforddus ar arwyneb crwm y jwg.

uchod: Lowri Davies, Jwg Porslen 2002–3, 
Casgliad Serameg Prifysgol Aberystwyth
de: Lowri Davies, Jygiau Priddwaith



Tasgau

Tynnwch lun ystafell yn eich cartref yn arddull Lowri Davies, yn gyflawn â silffoedd,  
cypyrddau, eiddo etc.

Ysgrifennwch gerdd neu ddisgrifiad o ystafell yr ydych chi’n ei chofio o’ch plentyndod  
a darluniwch hi â brasluniau neu ffotograffau.

Trafodwch sut mae ceginau wedi newid ers dyddiau eich taid a’ch nain. Holwch berthynas hŷn 
am eu hatgofion o goginio, glanhau a gorchwylion eraill yn y cartref. Sut mae technoleg, ffasiwn, 
ffordd o fyw etc wedi effeithio ar ddyluniad ceginau? 

Lluniwch fywyd llonydd ag offer cegin, potiau, sosbenni a llestri. Gwnewch astudiaeth fanwl 
mewn pensil ac yna linlun mewn pen. Ceisiwch wneud trydydd llun o’r eitemau o’ch cof. 
Arbrofwch â defnyddiau eraill fel creon, pennau blaen ffelt, golosg… Pa ddefnyddiau sy’n rhoi’r 
teimlad mwyaf cartrefol neu wladaidd i’ch llun?

Gwnewch bot! Addurnwch o â phaentiau enamel gyda delweddau o fywyd domestig.  
Gallech baentio mwg plaen gwyn fel dewis gwahanol.

Adnoddau Pellach
Phillip Hughes, Moira Vincentelli, Elin Jones, Hafina Clwyd, Lowri Davies,  
Cyngor Sir Ddinbych, Canolfan Grefft Rhuthun 2006
http://www.ceramics-aberystwyth.com/taking-tea-lowri-davies.php 
http://www.lowridavies.com/ 
http://www.artswales.org.uk/arts-in-wales/inspire/make/creative-wales/creative-wales-archive/
awards-2010-11/lowri-davies 

Lowri Davies, Powlen Siwgr Tsieni Asgwrn, Tebot, Jwg Bach, Cwpan a Soser, 2015

‘Fe fu yna ddylanwad Cymreig ar fy ngwaith erioed. Mae’n tueddu i fod yn eithaf 
personol. Daw o gefndir fy nain a thraddodiad gwledig sy’n ymwneud â gwneud 
y cartref a chael llestri o gwmpas y tŷ.’ 

– Lowri Davies



12–13

Fel y Dywedodd William Morris…. arddangosfa 2014, Catarina Riccabona, tecstilau wedi’u gwehyddu â llaw, 2014. ffoto: Yuki Sugiura

Tecstilau
Gellir defnyddio tecstilau’n addurniadol, er mwyn addurn personol a dodrefn cartref.  
Gellir cynhyrchu patrymau a dyluniadau’n rhan o’r broses o wneud y defnyddiau  
(e.e. crosio, les, gwehyddu neu wau gwahanol liwiau a gweadeddau i mewn i’r ffabrig).  
Mae rhai dulliau eraill o gynhyrchu effaith addurniadol ar decstilau’n cynnwys:

Appliqué: gwnïo neu lynu darnau o ffabrig ar ddarn mwy o ddefnydd i gynhyrchu llun  
neu batrwm.

Batik: dull sy’n tarddu o Java o gynhyrchu dyluniadau lliw ar decstilau â llifynnau, o fod wedi 
cymhwyso cŵyr i ddechrau i’r rhannau sydd i’w gadael heb eu trin.

Brodwaith: y gelfyddyd o weithio dyluniadau a phatrymau addurniadol wedi’u codi mewn  
edau ar ffabrig â nodwydd.

Pennau a phaent ffabrig: dull sydd ar gael yn fasnachol o ddarlunio neu baentio llifynnau  
ar ffabrig (fel rheol bydd angen smwddio drostyn nhw i osod y lliwiau’n barhaol)

Clytwaith: gwniadwaith lle bydd darnau bychan o ddefnyddiau mewn gwahanol liwiau, 
gweadeddau neu batrymau’n cael eu gwnïo efo’i gilydd.

Cwiltio: padio a phwytho haenau o ffabrig efo’i gilydd i greu patrwm addurniadol.

Sgrin-brintio: dull o greu delwedd ar ddefnydd drwy wasgu llifyn drwy sgrin gyda  
rhannau wedi’u blocio allan â stensil.

Clymu a llifo: i gynhyrchu patrymau mewn ffabrigau drwy glymu rhannau ohono  
i’w amddiffyn rhag y llifyn.



Printio troslun: proses i drosglwyddo dyluniad mewn llifyn lliw o bapur i ffabrig mewn  
gwasg wedi’i wresogi.
 

Tasgau

Ymchwiliwch batrymau a dyluniadau mewn tecstilau yn fyd-eang e.e. Japan, Awstralia, Affrica, 
De America etc. Edrychwch ar ddillad, rygiau, ffabrigau seremonïol a ffabrigau pob dydd.

Gwnewch orchudd clustog clytwaith… neu gallech weithio gyda’ch gilydd fel grŵp i gynhyrchu cwilt.

Edrychwch ar baentiadau Henri Matisse, Gustav Klimt neu Fiona Rae. Gwnewch ludwaith 
tecstil neu groglun appliqué’n seiliedig ar un o’u paentiadau.

Addurnwch grys-t! Personolwch grys-t plaen â phaentiau ffabrig, pennau, brodwaith, appliqué 
neu clymwch a llifwch o!

Adnoddau Pellach
Cerrutti, Courtney, Playing with Surface Design: Modern Techniques for Painting,  
Stamping Printing and More, Quarry, 2015
Shepard, Lisa, Global Expressions: Decorating with Fabrics from Around the World, Krause 
Publications, 2011
Shoeser, Mary, World Textiles: a Concise History, Thames and Hudson, 2006
http://www.textileschool.com/ 
http://www.childrensuniversity.manchester.ac.uk/interactives/art&design/talkingtextiles/
howaretextilesdecorated/ 
http://ulita.leeds.ac.uk/files/2014/06/Patterns_of_Culture1.pdf 

Ptolemy Mann Prism Sofa gan John Lewis, 2011. Clustogwyd mewn   
Broadstripe IKAT – Violet Green, gwehyddwyd gan David Walters
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Gwaith mewn Ffocws: Louise Baldwin
Wednesday 2010

Mae gwaith Louise Baldwin yn archwilio cymhlethdod bywyd pob dydd drwy ymgorffori  
gwrthrychau hapgael, deunydd wedi’i ailgylchu fel papur, deunydd pecynnu, lapion, hysbysebion  
etc ochr yn ochr â thecstilau sydd wedi’u haenu’n gyfoethog a phwythau. Mae’n esbonio ei dull:

‘Mae gen i ddiddordeb yn y ffordd y byddwn yn amsugno gwybodaeth a phrofiadau bywyd; 
dethol y darnau sy’n cyseinio i ni, weithiau’n ofalus, dro arall ar ddamwain. Hyn sydd yn ein 
gwneud ni’r hyn ydyn ni. Gwneir cysylltiadau rhwng y pethau sy’n ymddangos yn fwyaf ar hap, 
strwythurau celloedd, patrwm, testun a marc. Maen nhw fel darnau o wybodaeth, atgofion a 
dymuniadau sy’n arnofio o gwmpas ein hymennydd yn aros i ddod i’r wyneb. Ffabrig a phwyth 
yw’r defnyddiau mwyaf amlwg i’w defnyddio gan ein bod wedi ein rhwymo i frethyn mewn 
cymaint o ffyrdd. Mae bywyd yn od ac yn anodd ac yn ddoniol.’

Mae’r croglun Wednesday yn adlewyrchu diwrnod yr wythnos nodweddiadol, cyffredin. Ar 
hyd top y ddelwedd, mae rhifau 0 i 4 yn ymddangos, i awgrymu calendr, o bosib, yn marcio’r 
dyddiau. Wedi’u dal i lawr gan bwythau peiriant mae delweddau, hecsagonau clytwaith, 
sgrapiau o wahanol ffabrigau a detritws cyffredin bywyd pob dydd, fel deunydd pecynnu bwlb 
golau, toriadau papur newydd a chardiau gemau. Mae’r effaith yma o ludwaith yn galw i gof 
gwaith Robert Rauschenberg, Jasper Johns ac artistiaid pop fel Peter Blake sydd hefyd yn 
ymgorffori gwrthrychau hapgael a defnyddiau wedi’u printio.

Wrth i chi edrych yn fanwl ar yr arwyneb o haenau cyfoethog, gellir gweld amlinell wedi’i frodio o 
wyneb dynes. Yn ôl yr artist, mae’n cynrychioli neb yn arbennig, ond mae ei hwynepryd arddullaidd 
sydd fel masg, yn atgoffaol o wrthrychau benyw di-emosiwn Matisse. Mae arwyneb addurniadol, 
prysur y gwaith yn atgofio hefyd baentiadau mewnol yr artist Ffrengig. Hawlia Baldwin nad oes dim 
yn nhecstilau ei gludwaith wedi’i gynllunio ymlaen llaw, ond mae’n dibynnu ar reddf a digymhellrwydd 
gyda threfnu’r elfennau sy’n cipio natur gynhyrfus bywyd cyfoes.

‘Gwneir cysylltiadau rhwng y pethau 
mwyaf hap-ymddangosiadol, 
strwythurau celloedd, patrwm,  
testun a marc. Mae nhw fel darnau  
o wybodaeth, atgofion a dyheadau 
sy’n arnofio o gwmpas ein hymennydd 
yn aros i ddod i’r wyneb.’

– Louise Baldwin

Louise Baldwin, 
Wednesday, 2010
Cyfryngau cymysg  
wedi’u pwytho;  
60cm x 65cm x 2cm. 
ffoto: Electric Egg Ltd



Tasgau

Gwnewch groglun ‘appliqué’ yn arddull Louise Baldwin. Adeiladwch haenau â gwahanol 
weadeddau, defnyddiau a phrosesau i gynhyrchu dyluniad cymhleth. Defnyddiwch secwins, 
botymau, brodwaith, pwythau peiriant, tacs… byddwch yn ddyfeisgar!

Ysgrifennwch restr o eiriau a chymalau’r ydych chi’n eu cysylltu â gwahanol ddyddiau’r wythnos. 
Defnyddiwch eich nodiadau i’ch helpu i greu paentiad, gludwaith neu gerdd am eich hoff ddiwrnod.

Crëwch gelfyddydwaith sy’n ymgorffori testun a rhifau.

Ffeindiwch sut y cafodd dyddiau’r wythnos eu henwi. Beth yw eu henwau mewn  
gwahanol ieithoedd? 

Gwnewch hunanbortread o sgrapiau o ffabrig, hen ddillad, labeli, lluniau etc. Dargopïwch 
amlinelliadau o’ch wynepryd o ffotograff a phaentiwch neu brodiwch o ar gefndir o ludwaith.

Adnoddau Pellach
http://www.62group.org.uk/artist/louise-baldwin/
http://www.arttextilesmadeinbritain.co.uk/the-artists.html 
http://www.photostore.org.uk/seCVPG.aspx?MID=24&TYPE=MAKER 

Louise Baldwin, Thinking about it, 2013. 61cm x51cm. ffoto: Sara Leigh Lewis
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Gemwaith a Metel
Mae gemwaith yn cynnwys addurniadau personol fel cadwyni gwddw, modrwyau, neu freichledi 
sydd wedi’u gwneud yn nodweddiadol o emau a metel gwerthfawr neu’n eu cynnwys. Mae 
enghreifftiau wedi goroesi ers yr amseroedd cynhanes, yn awgrymu fod pobl, ers yn gynnar, 
wedi addurno eu cyrff a’u dillad â defnyddiau fel cregyn, esgyrn, dannedd a cherrig, ac mae  
ei ffurf a’i ddefnyddiau’n amrywio ymysg gwahanol ddiwylliannau ledled y byd.

Yn yr oes fodern, mae gemwaith wedi dod i gael ei werthfawrogi am resymau artistig ac  
esthetig yn hytrach na’i gost neu ei ddefnyddiau. Mae technoleg newydd fel weldio laser,  
yn caniatáu i emyddion cyfoes greu gwaith sy’n gynyddol goeth, yn aml yn cyfuno defnyddiau 
a gweadeddau annisgwyl. Mae dylunwyr yn yr unfed ganrif ar hugain yn ymwneud fwyfwy ag 
ehangu paramedrau eu celfyddyd ac â diddordeb yn y ffordd yr arddangosir gwrthrychau.  
Mae dylunwyr fel Kevin Coates a Wendy Ramshaw yn creu gosodiadau coeth neu 
amgylcheddau mini sy’n arddangos y gemwaith mewn cyd-destun unigryw.

Rhai dulliau o arddangos neu greu patrymau mewn gemwaith a gwaith metel yw:

Boglynwaith: gwasgu patrwm i mewn i ddeunydd i adael dyluniad mewn cerfwedd.

Engrafiad: dileu llinellau o fetel o’r arwyneb gan ddefnyddio teclyn a elwir yn ysgythrydd.

Gofaniad: proses o siapio metel gan ddefnyddio prosesau fel morthwylio, gwasgu neu  
rolio â theclynnau.

Brithwaith: pan fydd gofod yn cael ei gafnu allan o arwyneb a deunydd cyferbyniol  
yn cael ei ffitio y tu mewn iddo.

Ysgythriad: gwahanol ddulliau o gynhyrchu gwead cyffyrddol.

Arddangosfa Arianfollt 2011, Adrian Hope, Snowbowl, 2009. ffoto: Shannon Tofts



Tasgau

Holwch am Room of Dreams a gemwaith Wendy Ramshaw fel ‘gwaith celf cyfan’.  
Siaradwch am yr ystod o ffynonellau ac ysbrydoliaeth ar gyfer ei dyluniadau.

Edrychwch ar y gwahanol weadeddau a phatrymau a gafodd eu dylanwadu gan y dirwedd 
Gymreig yng ngwaith Pamela Rawnsley. Gwnewch eich dyluniadau eich hun ar gyfer  
gemwaith yn seiliedig ar ffurfiau naturiol.

Casglwch ddelweddau o emwaith o gylchgronau, catalogau, llyfrynnau neu gwnewch luniau 
manwl o eitemau a allai fod gennych chi. Defnyddiwch y dyluniadau i greu paentiad haniaethol 
wedi’i ysbrydoli gan eu ffurfiau a’u siapiau.

Ymchwiliwch ddyluniadau gemwaith a gwaith metel mewn hanes ac mewn gwledydd  
eraill. Ewch i ymweld ag amgueddfeydd ac astudiwch enghreifftiau o wrthrychau real  
(e.e. Celtaidd, Llychlynnaidd, Indiaidd, Affricanaidd, Eifftaidd etc). Gwnewch frasluniau a 
chymerwch ffotograffau a chrynhoi dalen brosiect.

Gwnewch ddarn o emwaith ‘jync’, yn ymgorffori defnyddiau hapgael fel lapwyr melysion,  
ffoil, wasieri, gleiniau, ffabrigau etc.

Adnoddau Pellach
http://www.scottish-gallery.co.uk/images/artists/Rooms_of_Dreams.pdf 
http://www.caeraumetals.com/pamelarawnsley/jewellery.php 
http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/history-jewellery/ 
http://www.allaboutgemstones.com/jewelry_history_early_man.html 

top ar y dde: Pamela Rawnsley, Tlws Equinox.  
Arian, aur, ocsid. d 45mm. gwaelod ar y dde:  
Tlws Frost. Arian, ocsid. h 75mm, y ddau  2009–11

Arddangosfa Cyffwrdd Aur 2011–12, Jaqueline Mina,  
Swivel Bracelet, 2005. ffoto: Neil Mason
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Gwaith mewn Ffocws: Kevin Coates
A Crow for Ted Hughes 2012

Mae Dr Kevin Coates yn emydd-artist annibynnol sy’n creu gemwaith, eitemau seremonïol, 
medalau a cherfluniau bychan unigryw mewn ystod o ddefnyddiau. Mae hefyd yn gerddor,  
yn arbenigo mewn cerddoriaeth Faroc a Chlasurol gynnar. Wedi’i eni yn 1950, Kingston,  
Surrey, fe astudiodd Ddyluniad Gemwaith yn y Coleg Celf Brenhinol.

Daw A Crow for Ted Hughes o A Bestiary of Jewels, dehongliad Kevin Coates o’r casgliad 
canoloesol o chwedlau am anifeiliaid. Mae pob ‘tudalen’ ar ffurf gosodiad wal gydag eitem  
o emwaith y gellir ei dynnu i’w wisgo yn ei ganol. Derbynnydd dychmygol pob gwrthrych,  
sy’n seiliedig ar gyfres o anifeiliaid, yw person sy’n gysylltiedig â’r creadur hwnnw.  
Mae’r parau’n cynnwys Charles Dodgson/Dodo; Flaubert/Parot; Mozart/Drudwy. 

Mae tlws brân Ted Hughes wedi’i osod yng nghanol ‘tudalen’ fwystawr sydd wedi’i modelu a’i 
phaentio. Yn rheiddio o’r aderyn mae llinellau Crow’s Song of Himself wedi’u paentio mewn 
aur i ymdebygu i belydrau golau. Cymerwyd y gerdd hon o antholeg dywyll Hughes, Crow a 
ysgrifennwyd yn dilyn hunanladdiad ei wraig, Sylvia Plath. Mae’r frân wedi’i gwneud o arian  
glas wedi’i sylffidio gyda phig labrodorit sgleiniog a llygad opal glas llym. Mae ei ffurf bluog  
wedi’i blygu o amgylch diopsid mawr y mae’n gafael ynddo mewn crafangau metelig milain. 
Mae’r garreg wedi’i sgleinio i gynhyrchu ei seren pedwar-pelydr nodweddiadol ac mae 
cyfansoddiad cyfan y ‘dudalen’ y mae Coates yn ei disgrifio fel ‘atomic’ yn cylchdroi o’i 
chwmpas, gan osod y frân yng nghalon y bydysawd.

Kevin Coates, A Crow for Ted Hughes.  
4. Tlws mewn mownt wal. uchder: 71mm 
lled: 66mm. rhif artist: 452.MB.12B.  
ffoto: Clarissa Bruce



Tasgau

Darllenwch Crow’s Song of Himself Ted Hughes. Trafodwch y berthynas rhwng y testun  
a delwedd yng ngwaith Coates. 

Edrychwch ar ‘dudalennau’ eraill o A Bestiary of Jewels a ffeindiwch beth yw’r berthynas 
rhwng anifail a pherson ym mhob gwaith. Darganfyddwch y straeon a thrafodwch y dewis  
o ddefnyddiau, lliwiau a chyfansoddiad ar gyfer pob creadur a’i leoliad.

Crëwch eich tudalen fwystawr eich hun gan ddefnyddio deunydd wedi’u gludo. Dewiswch eich 
lliwiau a’ch patrymau’n ofalus i adlewyrchu cymeriad a natur eich creadur.

Gwnewch fathodynnau anifeiliaid drwy dorri o gwmpas lluniau o gylchgronau (neu arlunio  
eich rhai eich hun). Addurnwch nhw â phapur lliw, ffoil, ffabrig, paent etc.

Dyluniwch ystod o emwaith yn seiliedig ar ffurfiau, nodweddion neu batrymau anifeiliaid  
e.e. croen neidr, smotiau llewpard, crafangau eryr, plu paun, streipiau sebra, wisgers cath.

Adnoddau Pellach
Coates, Kevin, A Bestiary of Jewels, Canolfan Grefft Rhuthun 2014
Hughes, Ted, Crow: From the Life and Songs of the Crow, Faber and Faber, 1970
https://www.youtube.com/watch?v=hvN_SZMoQ3Y 
http://www.minerals.net/gemstone/diopside_gemstone.aspx 
http://www.wallacecollection.org/collections/exhibition/91 

Kevin Coates, A Parrot for Flaubert. 2. Darn gwddw mewn mownt 
wal. uchder cyffredinol yr adran ganol: 75mm, lled: 101.5 mm  
(adran y crogaddurn). Rhif artist: 449.MNP.12B. ffoto: Clarissa Bruce
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Arddangosfa Gweld yn Glir 2009, Christopher Ainslie, Felinity

Gwydr
Mae gwydr wedi’i ddefnyddio i ddibenion addurnol ac addurniad personol ers dechrau 
gwareiddiad. Cafodd enghreifftiau cynnar o leiniau gwydr y gellir eu holrhain i 3500 Cyn yr  
Oes Gyffredin eu dadorchuddio gan archeolegwyr ym Mesopotamia. Byddai’r Hen Eifftiaid  
yn defnyddio’r deunydd hwn nid dim ond ar gyfer gwrthrychau iwtilitaraidd, ond hefyd 
addurniadau fel gemwaith, fasau a ffiolau ar gyfer eu temlau. Byddai gwneud gwydr hefyd  
yn digwydd yn Tsieina a De Asia o c1730 Cyn yr Oes Gyffredin, ond y Rhufeiniad oedd y  
cyntaf i gyflwyno dalenni o wydr ar gyfer ffenestri eu hadeiladau.

Yn Ewrop yr Oesoedd Canol fe’i defnyddid mewn addurniad pensaernïol ar ffurf ffenestri . 
Gyda datblygiadau pwysig yn y prosesau o wneud gwydr yn yr ail ganrif ar bymtheg cafwyd 
gwelliannau yn yr ymddangosiad a’r ansawdd. Mewn dylunio cyfoes mae gwydr wedi dod yn 
gyfrwng amlbwrpas a mynegiannol ar gyfer ystod o gelf a chrefft, a gellir ei gyfuno â defnyddiau 
eraill i greu darnau tri-dimensiynol, dull rhydd. Mewn pensaernïaeth mae’n parhau i chwarae 
rhan bwysig yn gadael golau i mewn, yn darparu nodweddion addurniadol ac yn helpu i greu 
amgylcheddau diwylliannol ac ysbrydol mewn adeiladau modern.

Mae rhai dulliau o addurno gwydr yn cynnwys:

Gwydr swigod: bydd swigod yn cael eu cymell yn ystod y gwneuthuriad er mwyn effaith artistig.

Enamlo: cymhwyso caen enamel a’i ffwrndanio i roi arwyneb caled, gloyw.

Ysgythriad: dull o greu delweddau ar arwyneb gwydr drwy gymhwyso sylweddau asidig, costig 
neu sgraffiniol. Fe wneir hyn wedi i’r gwydr gael ei chwythu neu ei gastio, yn draddodiadol.

Ysgeintiad: fe’i cynhyrchir drwy sgwrio â thywod (chwythu aer neu stêm yn llwythog o dywod). 
Mae’n gwneud y gwydr yn dryloyw drwy wasgariad golau yn ystod trawsyriant, felly’n pylu 
delweddau a dal i adael golau i mewn.



Sgrin-brintio: rhoddir inc yn uniongyrchol ar arwyneb y gwydr drwy stensil rhwyll sydd  
yna’n cael ei ffwrndanio i osod y lliwiau.

Gwydr lliw: gwydr wedi’i liwio a ddefnyddir i ffurfio dyluniadau addurniadol neu ddarluniadol,  
yn draddodiadol drwy osod darnau cyferbyniol mewn fframwaith plwm o wydr wedi’i losgi 
mewn odyn fel rheol.

Tasgau

Addurnwch wydr yfed, jar neu ffrâm llun â phaent gwydr neu deils mosaic.

Crëwch neclis neu freichled â gleiniau gwydr.

Darganfyddwch ysgythriad gwydr Ronald Pennell – sut ellid defnyddio gwrthrychau  
gwydr fel cyfrwng i ddweud straeon?

Ymchwiliwch wydr lliw drwy gydol hanes – casglwch ddelweddau, gwnewch nodiadau, 
cymrwch ffotograffau o ffenestri lliw yn eich tref chi.

Holwch am brismau, adlewyrchiadau, plygiannau, lliw a golau!

Adnoddau Pellach
Cormack, Peter, Art & Crafts Stained Glass, Yale University Press, 2015
Payne, Vicky, Stained Glass for Dummies, John Wiley & Sons, 2010
Raguin, Virginia Chieffo and Higgins, Mary Clerkin, The History of Stained Glass: The Art of Light 
Mediaeval to Contemporary, Thames and Hudson 2008
https://www.youtube.com/watch?v=rO9ppNYIBZA 
https://www.youtube.com/watch?v=Lsh9zHG26YI 
http://www.nationalglasscentre.com/learn/activitiescoursesandclasses/familyactivities/ 

Ronald Pennell, 
Remembering 
Knightshayes
Olwyn wedi’i hysgythru 
dros wydr cloriog
16x20cm
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Gwaith mewn Ffocws: Catrin Jones 
Ffenestr Ganol TORCH,  
Ysbyty Robert Jones & Agnes Hunt, Croesoswallt 2008

Ganwyd Catrin Jones yn Aberteifi yn 1960 ac fe astudiodd Wydr Lliw Pensaernïol yn Ysgol 
Gelfyddyd Abertawe, gan raddio â chlod yn 1982. Â hithau’n fyfyriwr fe enillodd y wobr gyntaf 
am wydr ddwywaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac mae wedi ymgymryd ag ystod o 
gomisiynau fel dylunydd proffesiynol, mewn meysydd cyhoeddus gan fwyaf. 

Mae Ysbyty Robert Jones ac Agnes Hunt yn darparu llawfeddygaeth a gwasanaethau 
cyhyroysgerbydol arbenigol. Fe agorwyd y Ganolfan Ymchwil Orthopedig i Blant (TORCH) ar 
ddiwedd 2008, ac mae’n bwrpasol ar gyfer asesu plant sydd â phroblemau cerdded a symudedd. 
Comisiynwyd Catrin Jones i greu ffenest ar gyfer lobi mynedfa’r adeilad newydd. Mae’r dyluniad, 
sy’n darlunio dŵr ac olion traed plant yn y tywod, wedi ei roi â phroses sgrin sidan ar wydr nofiol 
ac wedi’i ymgorffori mewn unedau dwbl-wydrog gan Proto Studios Ltd. Dywedodd Catrin: ‘Er y 
dylai fy ngwaith fod yn hygyrch, ni ddylid cyfaddawdu’r iaith weledol drwy fod yn llythrennol neu’n 
amlwg. Dylai’r gwaith fod yn ystyrlon ac yn sialens weledol. Byddaf yn dylunio dylanwadau’n aml 
gan ddefnyddio gludwaith, oherwydd bod y canlyniadau’n syndod bob amser. Bydd y deunydd 
ffynhonnell yn amrywio o ffotograffau archif, fy neunydd gludwaith fy hun neu dudalennau o 
gylchgronau. Byddaf yn hoff o chwarae â graddfa, cymryd gwrthrychau bychan y byddem yn 
eu cymryd yn ganiataol, efallai a’u troi’n ddelweddau totemig llawer mwy. Cyn dylunio ar gyfer 
comisiwn, byddaf fel rheol yn ymchwilio delweddau gweledol cadarn sy’n briodol i’r brîff. Rydw  
i’n hoff o ddelweddau i ysgogi syniadau a theimladau eraill fel bod ystyron pellach yn esblygu  
os bydd arnoch eisiau ymchwilio’r dyluniad ac os byddwch yn chwilio amdanyn nhw. Rwy’n meddwl 
fod yr haenu ystyr yma’n tanategu’r gwaith ac yn rhoi gonestrwydd iddo.’

Mae â diddordeb yng ngallu gwydr i adlewyrchu a thrawsyrru golau a’i rym i effeithio ar yr 
ysbryd dynol. Yma, mae’r lliw pwysicaf – glas, â’i gysylltiad â môr ac awyr yn helpu i ennyn 
tymer ymlaciol. Mae’r ffurfiau haniaethol yn llifo’n groeslinol ar draws y ffenestr, gan greu 
synnwyr o symudiad a rhyddid sy’n cyferbynnu â grid anhyblyg y strwythur sy’n eu dal.  
Mae’r cydadwaith rhwng lliw, gwydr, patrwm yr olion troed a golau brith ar lawr yr ysbyty, yn 
creu amgylchedd hudol a delwedd o ddyhead mewn lle sy’n gysylltiedig â gobaith ac iachâd.

‘Mae’r rhan fwyaf o’m 
dyluniadau i’n ddisgrifiadol yn 
gymaint â bod y ddelweddaeth 
fel rheol yn ymwneud rywsut 
â tharddiad, hanes neu 
swyddogaeth yr adeilad.’ 

– Catrin Jones

Catrin Jones, Ffenestr 
Ganol TORCH, Ysbyty 
Robert Jones & Agnes 
Hunt, Croesoswallt 2008. 
ffoto: yr artist



Tasgau

Paentiwch ddyluniad haniaethol sydd wedi’i ysbrydoli gan dirwedd ar ddalen o wydr neu ffrâm 
llun â phaentiau enamel

Dyluniwch ffenest ar gyfer adeilad cyhoeddus yn eich tref chi, e.e. ysgol, stadiwm chwaraeon, 
eglwys, archfarchnad, llyfrgell etc. Meddyliwch am y bobl sy’n defnyddio’r adeilad neu sydd 
ynddo, ystyriwch y lleoliad – beth fydd y gwydr yn ei adlewyrchu? Gwnewch frasluniau – 
gweithiwch allan eich syniadau â nodiadau a dyluniadau a phaentiadau.

Edrychwch ar ffenestri! Sgwrsiwch am y gwahanol ffurfiau, siapiau a meintiau sydd iddyn  
nhw yn dibynnu ar arddull a swyddogaeth adeilad e.e. Palladian, oriel, lanset, bwa, casment etc. 
Gwnewch baentiad yn seiliedig ar siapiau ffenestri.

Gwnewch ddaliwr haul! (http://artfulparent.com/stained-glass-suncatcher-ideas-kids)

Ysgrifennwch ddisgrifiad neu gerdd am batrymau ac adlewyrchiadau golau mewn dŵr. 

Adnoddau Pellach
Bird-Jones, Chris and Jones Catrin, Glass : Laboratory of the Spirit : New Work in Glass,  
Canolfan Grefft Rhuthun, 1999
http://www.catrinjones.co.uk/ 
http://www.axisweb.org/p/catrinjones/  
http://www.cgs.org.uk 
http://www.nationalglasscentre.com

Catrin Jones, Ffenestr Ganol TORCH, Ysbyty Robert Jones & Agnes Hunt, Croesoswallt 2008. ffoto: yr artist
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Pren
Oherwydd ei ddigonedd yn y rhan fwyaf o’r byd, mae pren wedi bod yn gyfrwng dewisol ar 
gyfer crefftau drwy gydol hanes. Y ffordd amlycaf o gynhyrchu addurn yn y deunydd hwn  
yw drwy gerfio â chynion. Gellir cymhwyso paent neu eurad er mwyn addurnau, er bod  
yn well gan lawer o weithwyr coed bwysleisio graen naturiol y deunydd. Bydd staenio neu  
farneisio arwynebau’n helpu i gadw neu i ddiogelu’r pren. Mae dulliau eraill o gynhyrchu effaith 
addurniadol ar bren yn cynnwys:

Enosod: mewnosod neu gymhwyso darnau o ddefnyddiau gwrthgyferbyniol wedi’u siapio,  
yn gyfwynebol â’r arwyneb.

Lamineiddio: troshaenu’r arwyneb â haen o wahanol bren, plastig neu ddeunydd arall 
amddiffynnol, mwy parhaol.

Rhoi ôl traul: gwneud i bren ymddangos yn hen, wedi’i wisgo neu ei hindreulio.

Farneisio: cymhwyso resin wedi’i hydoddi mewn hylif i gynhyrchu arwyneb caled, clir, sgleiniog.

Staenio: cymhwyso lliwydd, mewn daliant neu wedi’i doddi mewn cyfrwng neu doddydd.

Pren mewn Crefftau Traddodiadol Cymreig
Mae cerfio pren yn grefft draddodiadol mewn llawer o wledydd yn cynnwys Cymru.  
Mae rhai enghreifftiau o gelfyddyd werin Gymreig yn cynnwys:
– Llwyau caru – wedi’u cerfio’n addurniadol â symbolau fel calonnau, pedolau, allweddi  
 etc. Doedd y llwyau hyn ddim yn offer swyddogaethol ond yn wrthrychau addurniadol  
 i’w cyflwyno fel rhodd o fwriad rhamantus.
– Cadeiriau Cefn Ffyn – yn dwyllodrus syml eu dyluniad, mae llawer yn arddangos medr  
 sylweddol mewn ffurfio amlinelliad, rhwyllwaith, turnio a chefnau wedi’u cerfio.

Arddangosfa A yw’n Bren? 2014, Sophie Smallhorn, Component Cube 1, 2013, 145x145x145mm



– Dreserau – wedi’u bwriadu’n wreiddiol fel dodrefn cegin iwtilitaraidd, daeth dreserau i  
 gael eu cerfio’n fwy coeth gan y’u defnyddid i arddangos llestri ac addurniadau mewn  
 cartrefi cyfoethocach.

Tasgau

Holwch am gerfio pren mewn hanes gwerin Gymreig – llwyau caru, cadeiriau cefn ffyn, dreserau 
etc. Gwnewch frasluniau, copïwch y manylion addurniadol, gwnewch eich dyluniadau eich hun.

Cymrwch rwbiadau o wahanol risgl coed â chreon a phapur 

Gwnewch gerflun cerfwedd â sgrapiau o bren e.e. deintbigau, matsis, cyrc, pegiau, ffyn lolipops rhew 
etc. Glynwch y darnau i fwrdd â glud pren a phaentio neu farneisio eich gwaith wedi i chi ei gwblhau.

Paentiwch eich dyluniadau eich hun ar lwyau pren rhad, hambyrddau, bocsys neu hen eitemau 
cartref eraill. 

Adnoddau Pellach
Pecyn Adnoddau Cerfio Gofod http://ruthincraftcentre.org.uk/learning /resources-2/
http://www.architectureartdesigns.com/40-phenomenal-diy-wood-home-decorations/ 
http://www.welsh-love-spoons.co.uk/history 
http://www.collectors-club-of-great-britain.co.uk/Features/A-Brief-History-of-the-Welsh-
Dresser/_ft1828 
http://www.welshantiques.com/antique-stickchairs-article.html 
http://www.thecraftycrow.net/woodwork/ 

chwith: Jim Partridge, Gold & black bowl, 2012. de: Arddangosfa Smile yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2010
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Gwaith mewn Ffocws: Fred Baier
Prism Chair 1993 / re-lacquered 2010

Mae Fred Baier yn ddylunydd dodrefn avant garde sydd wedi  
bod yn arbrofi â strwythurau a ffurfiau radical ers y Saith Degau. 
Mae ei waith yn tynnu ar ystod eang o ffynonellau, o ddelweddaeth 
ddiwydiannol i ffuglen wyddonol. Mae â diddordeb arbennig mewn 
cymhwysiad mathemateg, geometreg ac egwyddorion cyfrannedd 
i’w ddyluniadau. Mae hefyd yn archwilio gwahanol ffyrdd o liwio  
ac addurno ei bren, weithiau’n dieithrio cymeriad y deunydd,  
ond yn aml yn pwysleisio’r graen naturiol sydd i’w weld drwy  
liwiau a staeniau sy’n annisgwyl lachar.

Gellid disgrifio’r Prism Chair felly hefyd fel cerflun ôl-fodern. Nid yw’n edrych fel dodrefn 
traddodiadol o gwbl. Mae wedi’i gyfansoddi o dri o ffurfiau prismatig sy’n ymddangos fel pe baen 
nhw wedi eu stacio ar ben ei gilydd. Gorchuddir yr arwynebau MDF â gorffeniad sglein uchel ac 
mae pob ffased yn edrych yn wahanol, yn croestorri ar onglau od. Wedi’i ddylunio’n wreiddiol yn 
1989, y Prism Chair oedd un o’r darnau dodrefn Prydeinig cyntaf i’w gwneud â help cyfrifiadur. 
Er mwyn datrys sut y byddai’r planau’n ffitio gyda’i gilydd, fe ymgynghorodd Baier â’i ffrind Paul 
McManus a oedd yn arbrofi â dyluniad gyda chymorth cyfrifiadur. Gyda’i gilydd, gan ddefnyddio 
rhaglen modelu 3D (VAMP), fe gynhyrchwyd set o frasluniau cyfrifiadur ar gyfer y gadair.

Fred Baier, Cornucopia. ffoto: Matt Ryan



Tasgau

Ymchwiliwch ddyluniad dodrefn modern – casglwch ddelweddau, gwnewch frasluniau, 
adeiladwch fodelau, dyluniwch eich cadair eich hun!

Gwnewch gerflun haniaethol â blociau o bren balsa neu focsys cardfwrdd. Defnyddiwch bapur 
lliw, papur wal, paent etc i addurno’r ffurfiau

Cymharwch a chyferbynnwch ddyluniad y Prism Chair â chadair cefn ffyn Gymreig neu gadair 
bren yn eich cartref neu ystafell ddosbarth. Dychmygwch eistedd ar gadair Baier – ydych chi’n 
meddwl ei bod yn edrych yn gyfforddus?

Dyluniwch Fwrdd Prism i fynd efo’r Prism Chair… neu ddesg, gwely, soffa, cwpwrdd etc…

Adnoddau Pellach
Baier, Fred, The Right Angle, Canolfan Grefft Rhuthun a’r Ganolfan Astudio Crefft, 2012 
http://www.fredbaier.com/
http://www.fredbaier.com/words/by-others/p/glenn-adamson 
http://www.fredbaier.com/words/by-others/p/richard-bateman 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100910155734/http:/vam.ac.uk/things-to-do/
blogs/sketch-product/lumps-geometry 

uchod: Fred Baier, Tetrahedron  
& Toroid. ffoto: Fred Baier.
chwith: Fred Baier, ‘Prism’ chair, 
1989/1993. Lacquer; MDF. u: 71cm,  
ll: 61cm, d: 63.5 cm. ffoto: ©  
Amgueddfa Victoria ac Albert, Llundain
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Cerfluniaeth
Yn hanesyddol mae cerfluniaeth wedi’i ddefnyddio i addurno adeiladau ar ffurf ffrisiau, mowldin 
a manylion pensaernïol, cerfluniau sy’n sefyll ar eu pen eu hunain a gwrthrychau celf. Roedd 
cerfluniaeth a oedd yn gysylltiedig ag arddulliau pensaernïol addurniadol coeth fel Baróc a 
Rococo hefyd yn llyfn, yn rhwydd ac addurniadol. 

Cyfeirir at gerfluniaeth or-ffyslyd neu addurniadol fel rheol fel ‘kitsch’ ac, yn hanesyddol,  
mae hyn wedi’i gysylltu â ‘chelfyddyd werin’ yn hytrach na ‘chelfyddyd gain’. Ers y Chwe Degau,  
fodd bynnag, mae llawer o artistiaid (ee Jeff Koons, Marc Camille Chaimowicz, Andrew Logan)  
wedi mabwysiadu’r arddull ‘kitschy’ hon yn fwriadol ar gyfer eu gweithiau er mwyn herio 
syniadau cydnabyddedig o chwaeth. 

Andrew Logan, Arddangosfa An Artistic Adventure yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2008



Tasgau

Cerddwch o gwmpas eich tref a chwiliwch am fanylion pensaernïol a cherfluniau sy’n addurno 
adeiladau. Cymrwch ffotograffau, gwnewch frasluniau, holwch beth maen nhw’n ei gynrychioli a 
pham eu bod nhw yno!

Trafodwch y gwahaniaethau rhwng ‘celfyddyd werin’, ‘celfyddyd gain’, ‘gwrth-gelfyddyd’ a ‘kitsch’. 

Ymchwiliwch arddulliau Baroque a Rococo mewn cerfluniaeth.

Gwnewch ffris mewn papur, cardfwrdd a chyfryngau cymysg ar gyfer wal yn eich ystafell ddosbarth. 
Gallech ddewis thema sy’n ymwneud â’ch ysgol, eich tref, digwyddiad lleol neu genedlaethol.

Adnoddau Pellach 
http://www.beazley.ox.ac.uk/sculpture/styles/architectural.htm 
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?ParagraphID=fej 
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-30439633  

Arddangosfa Ymaith 2014, Julie Arkell, the impatient pram (manylyn). ffoto: Dewi Tannatt Lloyd
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Gwaith mewn Ffocws: Andrew Logan 
Elizabeth Taylor 2000

Disgrifiodd y dyluniwr ffasiwn Zandra Rhodes Andrew Logan fel ‘celfyddyd fyw.’ Meddai, “Mae’n 
gwau ei fywyd cyfan a bywyd ei ffrindiau’n we hud, pa un ai a yw hynny’n eu hanfarwoli mewn 
penddelwau cerflunwaith adlewyrchol neu’n eu gorchuddio â gemwaith.” Yn artist perfformio 
Seisnig, yn wneuthurwr gemwaith, yn gerflunydd ac yn ffigwr allweddol ym myd diwylliant a ffasiwn 
Llundain, roedd Logan yn sylfaenydd y digwyddiad ‘Alternative Miss World’ yn 1972. Mae ei 
Amgueddfa Gerfluniaeth Andrew Logan a adeiladwyd i bwrpas yn y Berriew, Canolbarth Cymru’n 
gyfrwng i arddangos ei waith mewn cyd-destun nwyfus, llawn dychymyg ac mae’n hawlio ei bod  
‘yr unig amgueddfa yn Ewrop sydd wedi’i hymroi i artist byw.’ Fe agorodd yn 1991 a’i gorchwyl oedd 
cynnal ‘digwyddiadau a fyddai’n rhannu ei weledigaeth a’i grefft o guradu perfformiad ac ysblander’.

Mae dylanwadau Logan yn fyd-eang, yn amlddiwylliannol ac wedi’u tynnu o gelfyddyd gain a 
diwylliant poblogaidd. Cred y ‘gellir darganfod celfyddyd mewn unrhyw le’ ac mae ei gasgliadau 
wedi’u ffurfio o ystod o ddefnyddiau o emau i wrthrychau hapgael. Y portread o’r actores a’r eicon 
‘glam’, Elizabeth Taylor yw un o gyfres o gerfweddau mur a grëwyd gan Logan, portreadau o’i 
ffrindiau enwog. Mae’r siâp pren wedi’i dorri allan o wyneb Liz yn sail i haenau o baent, gliter, gleiniau, 
gwydr, resin a defnyddiau eraill i adeiladu ei delwedd gyhoeddus sy’n adnabyddadwy ar unwaith. 
Mae’r wyneb yn arddullaidd ac fel masg, yn dwyn i gof ei chyfenw a gwraig arall yr oedd ei delwedd 
wedi’i ddwyfoli, Elizabeth I. Roedd portreadau Tuduraidd o’r frenhines Seisnig yn portreadu delwedd 
gadarn, ddi-emosiwn yn foethus o emau fel symbol o gyfoeth a phŵer. Fel actores, roedd Taylor yn 
gwisgo masg bob amser. Ydi Logan yn gofyn i ni edrych o dan yr haenau o golur/paent i weld y Liz 
go iawn â’r llygaid glas dwys hynny? Neu a ydi o’n ymhyfrydu yn y ffugiadau, y ‘glits’, yr harddwch 
lluniedig, y celfyddydwaith?

‘‘Fy rheswm i dros fyw yw  
rhoi mwynhad a phleser  

i eraill drwy fementos 
od, digrif ac afradlon’

Andrew Logan

Elizabeth Taylor 2000.  
ffoto: Dewi Tannatt Lloyd



Tasgau

Ymchwiliwch y ffordd y mae artistiaid eraill wedi cynrychioli enwogion (ee Andy Warhol, Jeff Koons, 
Julian Opie etc). 

Gwnewch gerflun cerfwaith yn arddull Andrew Logan o berson enwog cyfareddol yn yr unfed 
ganrif ar hugain. Gallech ddechrau â dyluniad llinell, wedi’i ddargopïo o ddelwedd eiconig ac 
adeiladwch eich clytwaith â haenau o ddefnyddiau.

Holwch am Elizabeth Taylor – ei bywyd, ei delwedd gyhoeddus, ei ffilmiau a’r cymeriadau  
yr oedd yn eu chwarae. Sut y mae wedi ei phortreadu mewn celfyddyd?

Edrychwch ar fasgiau! Ewch i ymweld ag amgueddfa leol a gwnewch frasluniau o fasgiau 
o wahanol wledydd. Edrychwch ar waith artistiaid sydd wedi’u dylanwadu gan fasgiau 
Affricanaidd ac Ynysoedd y De (ee Picasso, Matisse, Modigliani). Gwnewch eich masg eich hun!

Ewch i ymweld ag Amgueddfa Andrew Logan yn y Berriew! Sut y mae’n wahanol i orielau 
neu amgueddfeydd eraill y buoch chi ynddyn nhw? Gwnewch nodiadau ar ddulliau arddangos, 
addurniad mewnol a’r arddangosiadau.

Adnoddau Pellach
Logan, Andrew; Hughes, Phillip; Podschies, Fennah, Andrew Logan:  
An Artistic Adventure, Canolfan Grefft Rhuthun, 2008
Pih, Darren, Glam the Performance of Style, Tate Publishing, 2013
http://andrewloganmuseum.org/
https://www.youtube.com/watch?v=b_ckgP_CRvI 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhTJzhSASBQ 

Andrew Logan, Arddangosfa An Artistic Adventure, 2008
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Papur Wal
Fe ddechreuodd y Tsineaid ludio papur reis i’w waliau o c200 CCC. Erbyn y 12fed ganrif, roedd gwneud 
papur wedi ymledu drwy Ewrop ac fe ddatblygodd papur wal fel dewis gwahanol i fathau traddodiadol 
eraill o addurno waliau fel ffresgoau, murluniau a thapestrïau. Fe ddarganfuwyd yr esiampl gynharaf o 
bapur wal y gwyddom iddo oroesi ar drawstiau’r Lodge, Coleg Crist, Caergrawnt sy’n dyddio o 1509. 
Mae’n dangos dyluniad pomgranad Eidalaidd ac fe’i priodolir i Hugo Goes, argraffydd o Gaerefrog.

Daeth papur wal wedi’i wneud â thorluniau pren yn boblogaidd yn Ewrop y Dadeni ymysg y 
dosbarthiadau masnachwyr a oedd yn ymddangos. Câi dalennau o bapur patrwm a phrintiau 
heb eu fframio eu hongian yn llac neu eu pastio’n uniongyrchol ar y wal i ychwanegu addurniad 
i’w cartrefi. Yr artist arloesol Albrecht Dürer oedd un o’r artistiaid cynharaf i ymelwa ar y cyfrwng 
newydd o wneud printiau ac fe weithiai ar brintiau llun a chrogluniau. Roedd The Triumphal Arch 
1515, a gynhyrchodd ar gyfer yr Ymerawdwr Rhufeinig Sanctaidd Maximillian y 1af, yn cynnwys  
192 o ddalennau o bapur ac fe’i printiwyd mewn cyfres gyfyngedig o 700 o gopïau. 

Gellir gweld enghreifftiau cynnar o bapur wal yn Chatsworth House, Swydd Caer (papur wal Tsieineaidd 
wedi’i brintio â llaw yn dyddio’n ôl i 1830) ac Erddig lle mae’r ystafelloedd mawreddog wedi’u leinio â 
phapur wal sy’n dyddio cyn belled yn ôl â 1714. Er i bapur wedi’i brintio â llaw a fewnforiwyd o Tsieina 
barhau’n boblogaidd fel eitem foethus, y gwneuthurwyr o Loegr a Ffrainc oedd y gwneuthurwyr papur 
wal blaenllaw yn Ewrop o ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg:

– fe ystyrir mai Jean-Michel Papillon, yr ysgythrwr pren a’r argraffwr yw dyfeisiwr papur wal fel yr ydym 
ni’n ei adnabod. Dechreuodd gynhyrchu dyluniadau bloc mewn patrymau di-dor cydweddol o’i stiwdio 
yn 1675. Cynhyrchwyd papur wal neu ‘bapur staen’ mewn sgwariau tan ddechrau’r bedwaredd ganrif 
ar bymtheg, a oedd yn golygu ei fod yn rhy ddrud i’r rhan fwyaf o gartrefi.

– Yn ystod teyrnasiad y Frenhines Anne yn 1712 cyflwynwyd treth papur wal ym Mhrydain ac ni 
chafodd ei diddymu tan 1836. Fodd bynnag, gan mai dim ond i bapur lliw roedd yn gymwys, gellid 
osgoi’r dreth drwy addurno ystafelloedd â gorchuddion plaen ac yna stenslo lliw â llaw unwaith yr 
oedd wedi’i roi ar y waliau. 

– Yn y1750au, dechreuodd y dilledydd a’r masnachwr Ffrengig Jean-Baptiste Révellion gomisiynu 
dylunwyr a oedd yn gweithio mewn sidan a thapestri i greu papur wal afradlon, moethus. Yn 1775 
fe agorodd felin bapur i wella ansawdd a swm ei gynhyrchiad a chafodd busnes ei hybu ymhellach 
pan bapurodd Marie Antoinette ystafelloedd ei rhandai a phan addurnodd y Brodyr Montgolfier eu 
balŵns aer poeth â’i nwyddau.

– Yn 1799 fe ddyfeisiodd Nicolas Robert beiriant i gynhyrchu hydoedd parhaus o bapur print a 
chafodd hyn effaith fawr ar y diwydiant papur wal. Ym Mhrydain, gyda datblygiad gweisg argraffu  
â phŵer stêm yn 1813 daeth masgynhyrchu papur wal rhatach yn bosib, gan ei wneud yn 
fforddiadwy i bob dosbarth fywiogi eu cartrefi. 

– Gyda diddymu’r dreth papur wal yn 1836 fe anogwyd dylunwyr Fictoraidd i gynhyrchu patrymau 
cynyddol fanwl a chymhleth. Roedd cwmnïau gwneuthur papur wal a sefydlwyd yn Lloegr yn y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg yn cynnwys: Jeffrey & Co.; Shand Kydd Ltd; John Line & Sons;  
Potter & Co; Townshend & Parker; Morris & Co.

Yn yr ugeinfed ganrif, daeth Papur Wal i gael ei sefydlu’n un o’r eitemau mwyaf poblogaidd mewn dylunio 
mewnol ar draws y byd gorllewinol. Er bod ffasiynau mewn gorchuddion wal ac addurno wedi newid, 
mae papur wal patrwm wedi aros yn ddewis gwahanol i waliau paent plaen yn yr unfed ganrif ar hugain. 



Rhestr Termau

Daeth Anaglypta – yn boblogaidd ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn enwedig ar gyfer 
rhannau isaf waliau dan reilen dado. Er yn ddrytach, gellid eu paentio a’u golchi ac roedden nhw’n 
gwisgo’n well.

Ffloc – fe’i datblygwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg ac roedd y broses yn cynnwys printio neu 
stenslo’r dyluniad mewn glud ar gefndir o bapur neu lin wedi’i baentio a thaenu cneifiadau  
bach o wlân dros y glud i gynhyrchu peil fel melfed dros y dyluniad dewisol.

Papur sydd wedi’i brintio â llaw – papur sydd wedi’i addurno â llaw gan ddefnyddio’r dull 
gwreiddiol gyda bloc printio mawr, yn gorchuddio lled y papur wal a’i uchder ag ailadroddiad  
y patrwm cyflawn. Mae’r dull hwn yn llafurddwys ac felly’n ddrud iawn.

Lincrusta – papur wal trwchus, cryf wedi’i wneud o el o olew had llin, y gellir ei argraffu neu 
ei fowldio’n batrymau wedi’u codi. Fe’i lansiwyd yn 1877 gan Frederick Walton a ddyfeisiodd 
hefyd orchuddion llawr linoliwm yn 1860.

Finyl – gorchudd gwydn, golchadwy sy’n cynnwys croen tenau o blastig â chefn papur.  
Yn ddelfrydol ar gyfer ceginau ac ystafelloedd ymolchi.

Sglodion pren – papur cymharol rad sy’n cynnwys sglodion mân o bren ar yr ochr orffenedig. 
Fe’i defnyddir i guddio diffygion bychan mewn arwynebau ac fe’i paentir gan amlaf.

Tasgau

Ymchwiliwch arloeswyr mewn dylunio papur wal ee Owen Jones, Walter Crane, Lewis F Day, 
William Morris, and Charles Voysey. Gwnewch gopïau o’u dyluniadau. Allwch chi weld enghreifftiau 
o’u gwaith heddiw?

Holwch am artistiaid modern sydd wedi dylunio papur wal e.e. Andy Warhol, Robert Gober,  
Sarah Lucas, Damien Hirst, Sonia Boyce etc. Dyluniwch bapur wal yn seiliedig ar waith eich hoff artist.

Trafodwch waith dylunwyr papur wal cyfoes Sharon Elphick, Michael Clarke,  
Martin Boyce, Deborah Bowness, Ella Doran, St Judes, Mini Moderns, Timorous Beasties, 
Marthe Armitage… Sut mae papur wal wedi newid yn y ddwy ganrif ddiwethaf? Casglwch 
samplau o orchuddion wal. Trafodwch pam fod ystod o ddefnyddiau, pwysau a gweadeddau’n 
cael eu cynhyrchu ar gyfer gwahanol ystafelloedd. 

Gwnewch batrwm sy’n cael ei ail-adrodd ar bapur leinin gan ddefnyddio stensilau, blociau 
pren neu brintiau tatws. Dyluniwch orchuddion wal ar gyfer tŷ’r dyfodol! Dychmygwch sut y 
bydd pobl yr ail ganrif ar hugain yn addurno eu cartrefi. Ysgrifennwch ddisgrifiad a gwnewch 
ddyluniadau. Byddwch yn ddyfeisgar!

Adnoddau Pellach
Hook, Jason, Wendy and the Wallpaper Cat, V&A, 2015
http://www.wallpaperinstaller.com/wallpaper_history.html 
http://www.vam.ac.uk/content/articles/w/study-guide-wallpapers/ 
http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/short-introductory-history-of-wallpaper/ 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-west-wales-11456363 
http://www.bradbury.com/index.html 
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Gwaith mewn Ffocws: William Morris, Trellis 1864

Roedd William Morris yn ddylunydd tecstilau, artist, ysgrifennwr a sosialydd Seisnig a oedd 
yn gysylltiedig â’r Mudiad Celf a Chrefft a Brawdoliaeth yr Artistiaid Cyn-raffaëlaidd. Fe 
ddechreuodd wneud papur wal yn y 1860au â dyluniadau wedi’u printio â llaw gan Jeffrey  
& Co. of London, gan ddefnyddio blociau pren. Fe ymatebodd Morris a’i gyfoedion yn erbyn 
gormodaeth dyluniadau canol y ganrif a diwydiannaeth gynyddol y celfyddydau a’r crefftau. 
Wedi’i ysbrydoli gan yr urddau a’r artistiaid canoloesol, ei nod oedd adfer chwaeth mewn 
dylunio mewnol ac ail-sefydlu crefft o ansawdd. 



Cymerai ei ysbrydoliaeth o natur ac fe greai ddyluniadau cymhleth yn seiliedig ar ffurfiau planhigion 
rhydd eu llif. Mae’r rhythmau, er yn rhai o hap ymddangosiadol, wedi’u rheoli’n gaeth ac yn gymesur. 
Rhydd hyn harmoni a strwythur cyffredinol i ddyluniad ac mae’n caniatáu ailadroddiad patrymau. 

Deuai ei atgofion arddullaidd o natur o amrywiaeth o ffynonellau: gerddi, parciau, troeon yn 
y wlad, tapestrïau canoloesol, crogluniau, llawysgrifau goliwiedig a thorluniau pren yr unfed 
ganrif ar bymtheg y byddai’n eu casglu. Roedd ei ddyluniad cyntaf, Trellis 1862 yn seiliedig ar 
ddelltwaith yn ei ardd rosod yn Bexleheath, Swydd Caint. Mae rhyngblethiad coesau’r rhosyn 
a’r adar bywiog yn clwydo ar yr estyll, yn cyferbynnu â grid anhyblyg y trelis. Mae siapiau 
cymhleth y planhigion yn helpu i guddio uniadau’r stribedi o bapur wal ac mae geometreg  
y grid yn gwneud unioni’r patrwm ailadroddus yn haws. 

Aeth Morris yn ei flaen i greu dros hanner cant o bapurau wal ac er nad oedd yn llwyddiant 
masnachol yn syth, mae ei gwmni wedi mwynhau poblogrwydd cynyddol yn y ganrif ddiwethaf  
ac mae ei apêl wedi para. Er ei fod yn sosialydd mawr a gredai y dylai celfyddyd fod yn hygyrch  
i bawb, roedd y cynhyrchion a greodd Morris & Co wedi’u gwneud â llaw ac yn ddrud iawn.  
Mae’n ddiddorol nodi hefyd ei fod o’n bersonol yn ystyried papur wal fel dull dros do o  
orchuddio wal ac roedd yn well ganddo fo addurno ei gartrefi eu hun â thecstilau moethus.

Tasgau

Holwch am William Morris a’i weithgareddau a’i ddiddordebau eraill (ee celfyddyd, gwydr lliw, 
tecstilau etc). Beth oedd y mudiad Celf a Chrefft? Pwy oedd yr artistiaid Cyn-raffaëlaidd?

Gwnewch luniau manwl o fywyd o flodau a phlanhigion a defnyddiwch y lluniau hyn yn sail  
i ddylunio patrwm y gellir ei ailadrodd.

Ymchwiliwch Morris & Co – yr hanes, yr ystod patrymau a’r dylunwyr sydd wedi gweithio i’r cwmni.

Dychmygwch eich bod yn papuro eich cartref â dyluniadau Morris. Pa batrymau fyddech chi’n 
eu dewis ar gyfer pob ystafell a beth sy’n dylanwadu ar eich dewis?

Adnoddau Pellach
McCarthy, Fiona, William Morris: A Life for Our Time, Faber & Faber, 2010
Morris, William, Full Colour Patterns and Designs, Dover Publications Inc, 1989
Naylor, Dr Gillian,and Bernard, Bruce, William Morris by Himself: Designs and Writing,  
Little, Brown, 2000
Parry, Linda, V&A Pattern: William Morris, V&A Publishing, 2009
https://www.william-morris.co.uk/ 
http://www.vam.ac.uk/page/w/william-morris/ 
http://www.victorianweb.org/authors/morris/wmbio.html 

Papur wal Trelis wedi’i brintio â blociau 
pren, gan William Morris, Lloegr, 
1864. Rhif amgueddfa E.452-1919, © 
Amgueddfa Victoria & Albert, Llundain

‘Beth bynnag sydd gennych  
chi yn eich ystafelloedd 

ystyriwch yn gyntaf y waliau 
oherwydd dyma’r hyn sy’n 
gwneud eich tŷ yn gartref’ 

William Morris
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Addurniadau Nadolig
Daw’r gair ‘Christmas’ o’r hen ymadrodd Saesneg ‘Cristes Maesse’ – offeren Crist neu 
wasanaeth crefyddol. Er yn ddathliad Cristnogol o enedigaeth Iesu, mae’n achlysur pan ddaw 
teulu a ffrindiau at ei gilydd i rannu arferion traddodiadol, rhai ohonyn nhw â’u tarddiad, mewn 
gwirionedd, mewn gwyliau paganaidd. 

Mae canol gaeaf yn hemisffer y Gogledd yn cyd-ddigwydd â chyfnod y Nadolig. Credai llawer 
o bobl hynafol fod yr haul yn dduw a’i fod yn diflannu yn ystod heuldro’r gaeaf oherwydd ei fod 
yn wan neu’n sâl. Mae’r canghennau bythwyrdd yr oedden nhw’n addurno eu cartrefi â nhw’n 
cynrychioli parhad bywyd drwy’r gaeaf ac yn eu hatgoffa y byddai’r haul yn dychwelyd yn y 
gwanwyn. Byddai’r Rhufeiniaid hefyd yn cynnal gŵyl ganol gaeaf, Saturnalia, wedi’i chysegru  
i dduw’r cynhaeaf, Sadwrn, gan addurno eu tai a’u temlau â changhennau bythwyrdd.

Roedd yr hen Eifftiaid yn addoli duw’r haul, Ra, a oedd â phen hebog ac yn gwisgo coron 
gydag arwyddlun disg wenfflam. Byddent yn llenwi eu cartrefi â brwyn palmwydd gwyrdd 
i symboleiddio buddugoliaeth bywyd dros farwolaeth yn ystod yr heuldro pan fyddai Ra’n 
dechrau adennill ei bwerau. Roedd y Llychlynwyr â duw tebyg, Balder a byddai’r Derwyddon 
hefyd yn addoli’r haul a chredent fod canghennau bythwyrdd â phwerau dirgel.

Wedi’u rhestru isod mae rhai o’r addurniadau a’r motifau sy’n gysylltiedig â’r Nadolig  
a disgrifiad byr o’u hanes a’u tarddiadau:

Y Robin: Rhoddwyd llysenw ‘robiniaid’ i ddynion post Lloegr oes Fictoria oherwydd eu hiwnifform 
goch. Byddai cardiau Nadolig cynnar yn aml yn dylunio adar yn danfon cardiau Nadolig. Roedd eu 
bron goch hefyd ag arwyddocâd crefyddol, yn symbol o waed Crist a’r Croeshoeliad.

Celyn: mae’r aeron coch hefyd yn symboleiddio dafnau o waed a dail pigog y goron ddrain a 
wisgwyd gan Grist. Mae celyn ac eiddew yn blanhigion bythwyrdd ac, ar wahân i’w cysylltiad 
crefyddol â bywyd tragwyddol drwy Grist, maen nhw’n symbol paganaidd cyffredin. 

Delwedd top ar y dde: Norman Makinson, Cock and two Hens, 2010. ffoto: Dewi Tannatt Lloyd
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dUchelwydd: gan ei fod yn tyfu er eu derw sanctaidd, credai’r Derwyddon fod uchelwydd â 
phwerau arbennig a gadwai’r goeden gollddail yn fyw yn ystod y gaeaf. Byddent yn cysegru 
uchelwydd i dduwies cariad, sy’n esbonio’r traddodiad o gusanu oddi tano.

Coeden Nadolig: dechreuodd yr arfer o addurno coeden fythwyrdd â chanhwyllau fel symbol  
o ffydd Gristnogol yn yr Almaen yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Os byddai pren yn brin, byddent 
yn adeiladu coeden fodel, â bocsys.

Cyflwynwyd y goeden Nadolig i Brydain gan wraig Siôr lll, Charlotte o Mecklenburg-Strelitz a 
oedd wedi’i geni yn yr Almaen, ar gyfer parti plant yn 1800. Daeth hyn yn rhan o ddathliadau 
Nadolig y teulu brenhinol ac yr oedd y Frenhines Fictoria’n cofio coeden ym mhob ystafell pan 
oedd yn blentyn. Yn dilyn ei phriodas â’i chefnder Almaenaidd, y Tywysog Albert, fe ledaenwyd 
yr arferiad ymysg teuluoedd cyfoethocach. Yn 1846, roedd gan y London Illustrated News 
fraslun o’r Teulu Brenhinol wedi ymgasglu o gwmpas coeden Nadolig yng Nghastell Windsor  
ac fe ddaeth yr arferiad yn ffasiynol yn fuan, nid dim ond yn Ewrop ond ledled y byd.

Addurniadau coeden: byddai’r Weihnachtsbaum wreiddiol yn yr Almaen wedi’i addurno â 
ffrwythau, cnau a bwydydd eraill a fyddai weithiau wedi’u lapio mewn papur lliwgar (a ddisodlwyd yn 
ddiweddarach gan deganau, anrhegion bychan a siocledi). Roedd canhwyllau fel symbol o Grist fel 
‘Goleuni’r Byd’ hefyd yn gyffredin. Cafodd y rhain eu disodli gan oleuadau trydan yn yr ugeinfed ganrif. 
Byddai angel neu seren yn coroni’r goeden fel rheol i gynrychioli’r archangel Gabriel o’r Cyfarchiad neu 
Seren Bethlehem. Mae clychau’n cyfeirio at glychau eglwys sy’n canu i ddathlu geni Crist.

Cracyddion: fe ddyfeisiwyd yr addurniad bwrdd traddodiadol gan Thomas Smith yn 1848. 
Daeth y syniad o’r ‘bon-bons’ Ffrengig neu’r almonau siwgrog a gâi eu lapio mewn papur sidan 
â throad ym mhob pen. Cyflwynodd Smith gerdd cariad yn y 1850au ac yna’r stribed papur a 
oedd wedi’i drwytho â chemeg yn y 1890au i roi iddo’r teitl ffrwydrol. Wrth i wneuthurwyr eraill 
gopïo ei gracyddion Nadolig, fe ddisodlodd y da-da â het yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif  
ac wrth i’w feibion gymryd y busnes, fe ddisodlwyd y cerddi â jôcs.

Hetiau parti: wedi’u cynnwys yn aml mewn cracyddion, mae’r coronau papur lliwgar a wisgir  
ar adeg y Nadolig â’u tarddiad posib yn rhialtwch y Gloddestau Rhufeinig.

Cardiau Nadolig: y gŵr busnes cyfoethog, Syr Henry Cole a greodd ac a anfonodd y cerdyn cyntaf 
yn 1843. Fe gomisiynodd yr artist John Calcott Horsley i ddylunio’r cerdyn a oedd yn dangos teulu 
Fictoraidd traddodiadol, fel y gallai anfon cyfarchion tymhorol i’w ffrindiau a’i gydnabod proffesiynol. 
Gwnaethpwyd 1,000 o gopïau iddo ac fe werthai gardiau unigol am swllt yr un. Roedd cardiau 
cynnar yn dangos golygfeydd crefyddol neu deuluoedd yn dathlu’r Nadolig ond mae dyluniadau 
heddiw’n amrywio o dirluniau gaeaf, printiau celfyddyd, dyluniadau haniaethol, anifeiliaid ciwt, 
cartwnau doniol etc.Gellir gwneud cardiau wedi’u personoli â ffotograffau o’r teulu, cardiau twristiaid 
â chyfarchion o le penodol, cardiau corfforaethol wedi’u cynhyrchu gan wŷr busnes a sefydliadau  
ar gyfer eu cleientiaid a’u cwsmeriaid, cardiau elusen etc. 

Golygfa’r Geni: model o stabl â ffigyrau bugeiliaid, doethion, Mair a Joseff yn adrodd  
stori’r Geni. Fe ychwanegir y baban Iesu i’r preseb yn draddodiadol ar Noswyl Nadolig.

Boncyff Nadolig: byddai’r ŵyl Ogledd Ewropeaidd ‘yule’ yn digwydd yng nghanol  
gaeaf. Byddai paganiaid yn llosgi boncyff mawr ar ddiwedd y flwyddyn i ddinistrio  
drwg y flwyddyn flaenorol.
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38–39 Claire Curneen, Angel, 75cm, 2005. ffoto: Dewi Tannatt Lloyd
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dTasgau

Trafodwch y ffordd y mae addurniadau Nadolig wedi newid drwy gydol hanes. Ffeindiwch 
esiamplau o gardiau Fictoraidd, addurniadau coeden etc. Cymharwch nhw â’r rheiny sydd  
ar werth heddiw. Siaradwch am y tueddiadau modern o addurno’r tu allan i dŷ â goleuadau  
yn ogystal â’r tu mewn. Fyddwch chi’n addurno eich cartref ar adeg y Nadolig?

Dyluniwch gerdyn Nadolig! Gwnewch eich cerdyn yn wahanol – meddyliwch am eich 
delweddau eich hun yn hytrach na robin goch, dynion eira, coed etc. Defnyddiwch eich 
dychymyg i wneud cerdyn Nadolig yr unfed ganrif ar hugain!

Gwnewch addurniadau o ddeunydd eildro (e.e. calendr Adfent o ddeunydd pecynnu cardfwrdd, 
cylchgronau etc; golygfa’r geni o focsys, ffigurau wedi’u torri allan neu rai plastig etc).

Darluniwch garol, cân neu ffilm Nadolig. 

Gwnewch het parti Nadolig o’r papur lapio sydd wedi’i daflu ar ôl eich anrhegion!  
Gallech droi hyn yn gystadleuaeth – pwy all greu’r het fwyaf dyfeisgar?

Adnoddau Pellach
Connelly, Mark, Christmas: a Social History, I.B.Tauris, 2012
Ratsch, Christian and Muller Ebeling, Claudia, Pagan Christmas: The Plants, Spirits and Rituals 
at the Origins of Yuletide, Inner Traditions Bear and Co, 2006
Watt, Fiona and Johansson, Caroline, Big Book of Christmas Decorations to Cut,  
Fold and Stick, Usborne Publications, 2013
http://www.history.com/topics/christmas/history-of-christmas-trees 
http://www.whychristmas.com/customs/trees.shtml 
http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/xmas/decorations.html 
http://www.history.uk.com/christmas/christmas-decorations-traditions-ch/ 

1. Dechreuwch â  
darn sgwâr o bapur

Sut i wneud pluen  
eira bapur!

4. Ei blygu’n drydeddau, 
un adran tua’r ffrynt ac 
un tua’r cefn

5. Rydych chi’n  
awr yn barod  
i dorri

6. Torrwch y gwaelod  
i ffwrdd i ffurfio  
triongl arall

7. Torrwch wahanol 
siapiau allan, yna 
plygwch allan i ddatgelu 
eich pluen eira!

2. Ei blygu yn ei hanner

3. Ei blygu yn ei hanner eto

&&



40

Staff arddangosfa ac addysg 
Canolfan Grefftau Rhuthun:  
Philip Hughes, Jane Gerrard  
a Sioned Phillips.

Ffotograffiaeth: Delweddau’r 
arddangosfa gan Dewi Tannatt Lloyd 
oni ddywedir yn wahanol 

Dylunio: Lawn Creative, Lerpwl 
Argraffu: Team Impression, Leeds 
Cyfieithu: Catherine Lowe 
Cyhoeddwyd gan Ganolfan  
Grefftau Rhuthun 
Testun  Yr Awduron 2015 
ISBN: 978-1-905865-75-8 

Canolfan Grefft Rhuthun  
Y Ganolfan i’r Celfyddydau  
Cymhwysol 
Heol y Parc, Rhuthun,  
Sir Ddinbych LL15 1BB  
Ffôn: +44 (0)1824 704774 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk

Cydnabyddiaethau 

Crëwyd y pecyn dysgu hwn gan Julie Robson. 
Mae Julie Robson yn hanesydd celfyddyd annibynnol ac yn addysgwr oriel, yn gweithio  
gydag amgueddfeydd ac orielau yng Nglannau Mersi a Gogledd Cymru. Fe astudiodd 
Gelfyddyd, Pensaernïaeth a Llenyddiaeth ym Mhrifysgol Nottingham ac mae â gradd Meistr 
mewn Celfyddyd Gyfoes, Prifysgol Lerpwl. Ar wahân i Ganolfan Grefft Rhuthun, mae wedi 
ysgrifennu deunydd deongliadol ac adnoddau athrawon ar gyfer y Tate Liverpool, MOSTYN 
ac Oriel ac Amgueddfa Victoria. Bydd Julie’n rhoi sgyrsiau cyhoeddus yn Oriel Gelf Walker  
a Lady Lever ac mae’n dysgu yn Ysgol Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Lerpwl. Mae hefyd yn 
artist gweithredol, yn gweithio â chyfryngau cymysg a seramegau.

beth yw crefft? Fe ariennir ‘addurniad’  
yr Ail Dymor gan y Paul Hamlyn Foundation.

Derbynia Canolfan Grefft Rhuthun gyllid refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n rhan o Gyngor Sir Ddinbych.

Ptolemy Mann, VORTEX Furnishing Fabric, 2011. Gwaith Celf Digidol.



Bydd pedwar o becynnau adnoddau ar gael ar:

Mae’r pecyn adnodd ‘addurn’ ar gael i’w 
lawrlwytho AM DDIM oddi ar ein gwefan
Mae’r pecyn adnodd ‘deunydd’ ar gael i’w 
lawrlwytho AM DDIM oddi ar ein gwefan
canolfangrefftrhuthun.org.uk

beth yw crefft?

Casglwch fathodyn  
a phecyn adnoddau ar 

gyfer pob tymor!

Casglwch bob  
un o’r pedwar bathodyn 

tymor i hawlio eich  
bag am ddim!

deunydd addurn

proses pwrpas




