Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Be’ sy’ ’mlaen Hydref / Gaeaf 2018
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Bwyty Café R
Y lle perffaith i gael hoe
i ymlacio a mwynhau coffi ffres
neu baned o de – a bwyd wedi’i
baratoi a’i weini gan ein tîm lleol
o staff cyfeillgar.
Ar agor yn ddyddiol
10.00am – 5.00pm
Parcio am ddim ar y safle.
Croeso i fysus.
I archebu bwrdd
ffoniwch 01824 708099

Ein Horiel Adwerthu
Cewch brynu gwaith cyfoes gan
rai o wneuthurwyr blaenllaw’r
wlad. Gemwaith, serameg,
gwydr, gwaith metel, tecstilau,
llyfrau a llawer mwy!
Ar agor yn ddyddiol
10.00am – 5.30pm
Mae Collectorplan, cynllun credyd
di-log Cyngor Celfyddydau Cymru,
ar gael ar y rhan fwyaf o’r pryniannau.

Stiwdio’r Artist
Dewch i ymweld â stiwdio
Cefyn Burgess ar y safle i weld
tecstilau a ffabrigau hardd.
www.cefynburgess.co.uk

Croeso
Ymunwch â ni yr Hydref hwn i weld ein
harddangosfeydd newydd sbon. Yn Oriel 1
mae Nexus – Cyfarfodydd ar y Ffin, yn edrych ar
rai o’r ffyrdd y mae artistiaid a gwneuthurwyr yr
unfed ganrif ar hugain yn newid rhagdybiaethau
ynglŷn â’u ffurfiau celfyddyd. Yn Oriel 2 bydd arfer
stiwdio Forest + Found yn cyflwyno arddangosfa
o waith newydd. Daw Oriel 3 ag Â Llygaid Eraill –
Enamel a Ffotograffiaeth i ni.
Mae gennym hefyd Ddosbarthiadau Meistr i
Oedolion, Blas ar Grefft, ein rhaglen i bobl 60
oed a hŷn; ac mae’r Chwarae Anniben ar gyfer
plant bach yn parhau!
Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld.

MAE CREFFT YN CYFRI
Mae yna amser ar ôl o hyd i enwebu eich hoff
arddangosfa yng Nghanolfan Grefft Rhuthun yn
y 10 mlynedd ddiwethaf! Cewch weld y ceffylau
blaen ar dudalen 11. Dewch draw a phleidleisio
yn y blwch pleidleisio neu pleidleisiwch ar-lein ar
www.maecrefftyncyfri.co.uk
Pwy fydd yn ennill? Penderfynwch chi.
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PEIDIWCH Â METHU!
Gweithgareddau’r Hydref i
bawb yn y Gofod Mae Crefft
yn Cyfri!

Canolfan Grefft Rhuthun, Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Heol y Parc, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1BB
Ffôn: +44 (0)1824 704774, Yn agored yn ddyddiol o 10.00am – 5.30pm
Mynediad AM DDIM Parcio ar-safle AM DDIM
Mae llu o wybodaeth ychwanegol ar gael ar
ein gwefan. Sganiwch y cod QR i ymweld.
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk
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nexus
CYFARFODYDD
AR Y FFIN
29 Medi –
18 Tachwedd 2018
Oriel 1
‘Nexus’: cysylltiad neu gyfres o gysylltiadau’n
cysylltu dau neu fwy o bethau
Mae’r arddangosfa hon yn ystyried rhai o’r
ffyrdd y bydd artistiaid a gwneuthurwyr yr
unfed ganrif ar hugain yn newid rhagdybiaethau
ynglyˆn â’u ffurfiau ar gelfyddyd.
Mae gemwaith, gofannu arian, tecstilau a
serameg i gyd â hanes maith a thraddodiadau
sydd wedi’u gwreiddio’n ddwfn, yn gefn
iddyn nhw. Heddiw mae eu ffiniau cyfarwydd,
sy’n cyfyngu’n aml, yn cael eu hymestyn gan
wneuthurwyr sy’n llamu ymlaen â’u dychymyg
ac yn dyfeisio agwedd ffres tuag at eu ffordd o
weithio. Mae sawl darn yn yr arddangosfa hon
yn gymysgryw ac yn amhosib eu categoreiddio.

ADI TOCH
ANDREW LAMB
ANNA LORENZ
CATHERINE MARTIN
DAVID POSTON
GENEVIEVE HOWARD
JACKY PUZEY
JANE ADAM
JANET HAIGH
JONATHAN CLEAVER
KATE HAYWOOD
LYNNE MACLACHLAN
MICHAEL BRENNAND-WOOD
RAJESH GOGNA
ROMILLY SAUMAREZ SMITH
RUTH LESLIE
SUSAN CROSS
VALERIA NASCIMENTO
WANSHU LI
ZOË HILLYARD

Fe gysylltir yr arddangoswyr yn Nexus â dawn
dechnegol sylweddol, gallu i feddwl yn rhydd
a hyder yn eu syniadau. Mae pob un, fodd
bynnag, wedi dod o hyd i’w ffordd eu hunain
o ymestyn ffiniau eu ffurf ar gelfyddyd.
Mae Nexus yn dathlu’r annisgwyl. Mae’n bosib
nad yw’r un o’r darnau yn yr arddangosfa hon
yn union fel y mae’n ymddangos…
Curadur: Dr Elizabeth Goring.
NEXUS mewn partneriaeth
â Fife Contemporary.

Wanshu Li
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Kate Haywood

Adi Toch

David Poston

Lynne MacLachlan
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WALKING THE LINE

FOREST + FOUND
CERDDED Y LEIN
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ffoto: Yeshen Venema

29 Medi –
18 Tachwedd 2018
Oriel 2
Mae practis Stiwdio Forest + Found yn cyflwyno
arddangosfa o waith newydd gan yr artistiaid
cydweithrediadol Max Bainbridge ac Abigail Booth.
Gan weithio ochr-yn-ochr â’i gilydd, bydd
Booth a Bainbridge yn troedio’r llinell rhwng
celf a chrefft, yn croesi’n ddi-dor rhwng arferion
celfyddyd gyfoes a thraddodiadau crefftwriaeth,
wrth iddynt fordwyo cyd-destun cyfnewidiol y
gwneuthurwr. Wedi’u gyrru gan berthynas ddofn
â’r tir maent yn cynhyrchu gweithiau cerfluniol
a rhai sy’n seiliedig ar waliau ac sy’n ystyried
tirwedd fel safle o gyfnewidiad rhwng deunydd
a’r gwneuthurwr. Cerdded y Lein yw’r casgliad
mwyaf o waith iddyn nhw ei arddangos hyd yma
ac mae’n adlewyrchiad ar ffurf a chyfansoddiad
yn eu gwaith, a natur fyfyriol eu harfer. Mae darnau
tecstil haniaethol mawr Booth wedi’u gwreiddio
yn iaith a materoliaeth paentio, tra bo ffurfiau
cerfluniol Bainbridge sydd wedi’u naddu o bren,
yn adlewyrchu’r angen i greu presenoldeb
corfforol, cyffyrddadwy mewn gofod.
ffotograffiaeth gan Forest + Found
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Â LLYGAID ERAILL
ENAMEL A FFOTOGRAFFIAETH

Stephen Bottomley, Melissa Cameron
Helen Carnac, David Gates, Beate Gegenwart
Kiko Gianocca, Margit Hart, Rebecca Hannon
Kirsten Haydon, Mari Ishikawa, Kaori Juzu
Fritz Maierhofer, Ruudt Peters, Ramon Puig Cuyàs
Isabell Schaupp, Bettina Speckner, Gabi Veit
Silvia Walz, Gudrun Wiesmann, Tamar De Vries Winter
top chwith – y dde: Beate Gegenwart, Mari Ishikawa, David Gates, Tamar De Vries Winter, Helen Carnac, Ruudt Peters.
canol chwith – y dde: Melissa Cameron, Isabell Schaupp, Margit Hart, Rebecca Hannon, Kirsten Haydon, Kaori Juzu.
gwaelod chwith – y dde: Bettina Speckner, Gabi Veit, Gudrun Wiesmann, Stephen Bottomley, Silvia Walz, Kiko Gianocca.
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Ramon Puig Cuyàs

29 Medi – 18 Tachwedd 2018
Oriel 3

Mae’n tystio i ddiflaniad pethau, i ‘gyflwr y
byd yn ein habsenoldeb’ a’r un pryd yn
cynhyrchu delweddau sy’n efelychu realaeth.’
Jean Baudrillard
Bydd Â Llygaid Eraill yn dod ag ystod amrywiol
o artistiaid a gwneuthurwyr rhyngwladol at ei
gilydd a’r rheiny’n cynnwys ffotograffiaeth fel
elfen yn eu gwaith ac sydd, drwy’r ymrwymiad
hwn, yn cyfrannu tuag at y sgwrs barhaus
ar gynrychioliad ffotograffig yn y celfyddydau
cymhwysol.
Mae’r arddangosfa’n darlunio dull unigol y
gwneuthurwr o ran ffotograffiaeth, yn archwilio’r
undeb rhwng gwneud a’r ddelwedd ffotograffig
yn ei hystyr ehangaf. Bydd yr artistiaid a
ddewiswyd yn gweithio ar raddfeydd gwahanol
iawn, yn amrywio o emwaith i osodiadau
ar raddfa fawr, a bydd yr artistiaid i gyd yn

gweithio mewn metel. I rai gwneuthurwyr,
mae ffotograffiaeth â rôl ganolog yn eu harfer,
ac i eraill mae’n gyfrwng paralel, yn cael ei
arddangos ochr-yn-ochr â’r gwaith neu’n arf
ymchwil cuddiedig sy’n darparu’r ‘llygad arall’
sy’n ymgorffori gwrthrych y llun yn y gwaith.
Curadur: Beate Gegenwart
Cynhyrchydd: Gregory Parsons

Fritz Maierhofer

Mae ffotograffiaeth wedi newid, ehangu a
hyd yn oed twyllo ein canfyddiadau. Mae’n
llestr o atgof, eto’n offeryn cywirol o hynny.
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WAYNE CLARK
Oriel Manwerthu Arddangosfa Gyflwyno
29 Medi –18 Tachwedd 2018
Mae yna egni grymus yn serameg Wayne Clark, ond tra bo’u
hudoliaeth yn ddwys ac yn uniongyrchol, bydd myfyrdod
yn caniatáu i ni fwynhau eu hyfrydwch cynnil. Maen nhw’n
botiau i fyw â nhw: i’w defnyddio neu i adlewyrchu arnynt.
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Ar gael i’w prynu dim ond
o Ganolfan Grefft Rhuthun.

SgarffiauNunoZoku

Mae’r gweithiau i gyd ar gael i’w prynu.
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Ein
Horiel
Adwerthu
Cewch brynu gwaith
cyfoes gan rai o
wneuthurwyr blaenllaw’r
wlad. Gemwaith,
serameg, gwydr, gwaith
metel, tecstilau, llyfrau
a llawer mwy!

Mae Collectorplan, cynllun credyd
di-log Cyngor Celfyddydau Cymru,
ar gael ar y rhan fwyaf o’r pryniannau.
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DEWISLEN NEWYDD
AR GYFER HYDREF 2018

Blas ar Grefft

Wythnos 1:
Miranda Meilleur
Gwener 28 Medi
‘Efydd’

Rhaglen ar gyfer pobl sy’n 60+
28 Medi – 26 Hydref 2018
Dewch i ymuno â ni
am ryw ddwyawr ar
brynhawn Gwener
(1.00pm – 3.00pm) drwy
gydol Medi a Hydref.

Cynigir ystod eang o
weithgareddau gwneud
crefftau ymarferol gyda
gwahanol wneuthurwyr, a
phaned dda o de neu goffi
(a bisgedi) i roi hwb i chi!.
Eleni fe ysbrydolir y sesiynau
gan ein rhaglen Mae Crefft yn
Cyfri sy’n dathlu 10 mlynedd
ers ail-lansio Canolfan Grefft

Wythnos 2: Simeon Jones
Gwener 5 Hydref
‘Lledr’

£12.50 y sesiwn
(darperir y defnyddiau i gyd)
neu bwciwch y cwrs cyfan
(5 sesiwn i gyd)
â disgownt, am £50.00

Wythnos 3: Mai Thomas
Gwener 12 Hydref
‘Papur: Cipio bywyd
drwy’r tymhorau’

Rhuthun. Byddwn yn archwilio’r
deg o ddefnyddiau/themâu
traddodiadol cyntaf sy’n
gysylltiedig â phenblwyddi –
o bapur, drwodd i ledr a chopr i
siwgr. Bydd y rhain yn sesiynau
sy’n oed-gyfeillgar ac nid oes
angen unrhyw brofiad blaenorol
o’r celfyddydau – dim ond
parodrwydd i gymryd rhan!

Os hoffech wybodaeth bellach ar y gweithdai ewch
i’n gwefan i gael manylion llawn. I neilltuo lle ffoniwch
01824 704774.

Chwarae Anniben
Pam na ddewch chi draw
ac archwilio, gwneud a
chael hwyl â’ch plentyn/plant
bach yr hydref hwn yng
Nghanolfan Grefft Rhuthun.
Mae’r sesiynau i gyd
AM DDIM, ffoniwch 01824
704 774 i neilltuo lle gan
fod lleoedd yn gyfyngedig.
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Dyddiadau newydd ar DDIM
gyfer tymor yr hydref:
Dydd Mercher 12 Medi
Dydd Mercher 3 Hydref
Dydd Mercher 7 Tachwedd
Dydd Mercher 5 Rhagfyr
10.00am – 11.30am

Wythnos 4: Liz Ellis
Gwener 19 Hydref
‘Crochenwaith’
Wythnos 5: Alison Curtis
Gwener 26 Hydref
‘Celfyddyd Siwgr’
Cewch gyfarfod â phobl
newydd a dysgu sgiliau
newydd. Ymunwch â ni am
ddim ond un neu gymaint o
sesiynau ag y mynnwch chi.
Fe ariennir y tymor hwn o
weithdai Blas ar Grefft gan Gyngor
Celfyddydau Cymru’n rhan o’n
rhaglen ‘Mae Crefft yn Cyfri’.

ar gyfer rheini a phlant
bach gyda’r artistiaid
Emma-Jayne Holmes
a Donna Jones
Dewch draw â’ch plentyn bach
i gael golwg â chymorth ar ein
harddangosfeydd presennol
ac yna’r ystafell addysg.
Sesiynau cyfeillgar ac ymlaciol
gyda thema wahanol i’w
harchwilio bob mis.
I gae mwy o fanylion
ewch i’n gwefan.

PWY FYDD YN ENNILL?
PENDERFYNWCH CHI!

Mae Crefft
yn Cyfri
Helpwch ni i ddathlu blwyddyn ein pen-blwydd drwy
enwebu eich hoff Arddangosfeydd yng Nghanolfan
Grefft Rhuthun yn y 10 mlynedd diwethaf!
Mae yna amser ar ôl eto i enwebu. Y ceffylau blaen ar
hyn o bryd yw (heb fod mewn unrhyw drefn benodol):
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Cewch weld POB UN o’r
Arddangosfeydd ac Enwebu YMA!

www.maecrefftyncyfri.co.uk

Fe ariennir sesiynau Chwarae
Anniben y tymor hwn gan Gyngor
Celfyddydau Cymru’n rhan o’n
rhaglen ‘Mae Crefft yn Cyfri’.
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Zoë Hillyard

Dosbarthiadau
Meistr i Oedolion
Kate Barlow –
Dosbarth Meistr Undydd
i Oedolion – Brodwaith
Sadwrn 27 Hydref
10.30am – 4.30pm
£55 yn cynnwys cinio ysgafn
Ffoniwch i neilltuo lle

Hyfryd amherffaith:
Gweithdy Undydd Tecstilau
Boro â Zoë Hillyard
Sadwrn 10 Tachwedd
10.30am – 4.30pm
£55 yn cynnwys cinio
ysgafn. Ffoniwch i neilltuo lle

Mae’r dosbarth meistr brodwaith
hwn yn addas ar gyfer y rheiny y
mae brodwaith yn newydd iddyn
nhw a’r rheiny y mae eu sgiliau
pwytho fymryn yn rhydlyd. Yn
ystod y gweithdy byddwch yn
dysgu nifer o bwythau gwaith
brodio’n cynnwys pwyth satin,
pwyth cadwyn, olwynion
chwipio a chlymau Ffrengig.

Gweithdy ar gyfer y rheiny
sy’n hoff o arwynebau a
gwrthrychau sydd â hanes.

Fe ddarperir y defnyddiau a’r
cyfarpar i gyd.
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Wedi eich ysbrydoli gan
draddodiadau tecstilau
Boro yng Ngogledd Japan
byddwch yn archwilio creu
arwynebau deniadol ac
unigryw drwy ail-weithio
defnyddiau sydd ag ystyr ac
atgofion personol i chi.
Gallech ddewis clytio’n hardd
ran o eiddo sydd â nam
erbyn hyn, neu ddim ond
cyfuno ystod o ddefnyddiau
sentimental i wneud arwyneb
sy’n gyfoethog o hanes ac
atgofion y gellid ei fframio.
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Fe allech fod eisiau i’ch darn
fod yn fflat, neu wneud iddo
fabwysiadu ffurf – gallem
archwilio hynny!
Bydd y gweithdy hefyd yn
gyfle i rannu’r straeon a’r
cysylltiadau sy’n gysylltiedig
â’r defnyddiau a’r gwrthrychau
y byddwch wedi dod â nhw’r
diwrnod hwnnw.

Laura Thomas – ‘Edeifion’
Gwehyddu Dosbarth Meistr
gwehyddu deuddydd
Sadwrn 24 a
Sul 25 Tachwedd
10.30am – 4.30pm
£120 yn cynnwys cinio
ysgafn. Ffoniwch i neilltuo lle
Gweithdy sydd wedi’i anelu
at wehyddion canolraddol/
profiadol ac wedi’i ddylunio
i annog cyfranogwyr i dorri
rheolau gwehyddu a’u gwthio
eu hunain y tu allan i’w
mannau cysurus.
Yn ystod y gweithdy fe anogir
cyfranogwyr i wehyddu
cymaint o samplau ag sydd
bosib, yna gellid prosesu
llawer o’r rhain ymhellach ac
archwilio dulliau gorffennu
fel devoré, ffoilio, toddi,
plethu, llosgi etc. Fe anogir
gwehyddion i archwilio
syniadau ac egwyddorion
fydd heb eu llesteirio gan

ataliaeth ymarferoldeb. Bydd
y gwerthusiad terfynol yn
cynnwys trafodaeth ynglŷn â’r
ffordd y gellid datblygu rhai
syniadau ymhellach.
Bydd angen i gyfranogwyr
ddod â gwŷdd wedi’i
pharatoi – e-bostiwch
info@laurathomas.co.uk i
gael cyfarwyddiadau ystofi.

Ffoniwch 01824 704 774
i neilltuo lle. I gael rhestr
lawn o ddefnyddiau i ddod
efo chi y diwrnod hwnnw
ewch i’n gwefan.
www.canolfangrefft
rhuthun.org.uk

Laura Thomas
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Arddangosfeydd
sydd Ar Ddod...
24 Tachwedd 2018 –
27 Ionawr 2019
Oriel 1: Edefion Indiaidd –
ysbrydoliaeth tecstil
Oriel 2: Iaith Clai –
Ingrid Murphy: Gweledig ac anweledig
Oriel 3: David Frith Margret Frith –
Seramegau

uchod: Edefion Indiaidd – Eleri Mills: Hwyrnos I (Nocturnal I), 2018
dde: Jar gron gyda slip clai tân a dylifiad chun, David Frith
ffotograffi: Dewi Tannatt Lloyd
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