Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Be’ sy’ ’mlaen 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 –
4.30pm. Parcio am ddim
ar y safle. Croeso i fysus.
I archebu bwrdd
ffoniwch 01824 708099
Bydd bwydlen
yr Ŵyl ar gael o
Ragfyr 3 – 23.
Ewch i’n gwefan i
gael mwy o fanylion.
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Stiwdio’r Artist
Dewch i ymweld â stiwdio
Cefyn Burgess ar y safle i weld
tecstilau a ffabrigau hardd.
www.cefynburgess.co.uk

Croeso

H

Ymunwch â ni yn yr Orielau y gaeaf hwn ar gyfer Edeifion
Indiaidd, gwaith newydd gan artistiaid yng Nghymru a
chrefftwyr o Kachchh yng nghefn gwlad Gujarat. Bydd
Ingrid Murphy yn uno technolegau creadigol a serameg
traddodiadol yn Oriel 2 ac mae partneriaeth serameg
barhaus David a Margaret Frith yn Oriel 3.
Ydych chi wedi meddwl beth fydd yn digwydd o
ddydd i ddydd? Mae Anweledig – ffotograffiaeth
gan Stephen Heaton, yn astudiaeth o agweddau
‘anweledig’ Canolfan Grefft Rhuthun, sy’n cael
eu dangos yng Ngofodau Prosiect A & B.
Paratowch ar gyfer y Nadolig gyda gweithgareddau’r
Clwb Crefft a Dosbarth Meistr oferbeth arian ar gyfer
oedolion. Tra byddwch yma does dim amser gwell i
brynu anrhegion Nadolig o’n horiel adwerthu. Rydym
yn edrych ymlaen at eich gweld y gaeaf hwn.
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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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Edeifion Indiaidd
ysbrydoliaeth tecstilau
Eleri Mills

Rajiben M. Vankar, Champa Siju, Julia Griffiths Jones
Eleri Mills, Laura Thomas, Louise Tucker
24 Tachwedd 2018 – 27 Ionawr 2019
Oriel 1
‘Gwaith y galon a’r meddwl yw gwehyddu,
nid y llaw yn unig.’ Champa Siju, crefftwr.
Dathliad yw’r arddangosfa hon o brosiect cyfnewid
ehangach o’r enw Edeifion. Mae artistiaid o Gymru a
chrefftwyr o Kachchh yng nghefn gwlad Gujarat wedi
rhannu amser stiwio â thripiau maes, traddodiadau
cymunedol a phrofiadau personol. Daw sgiliau sydd
wedi’u gwreiddio mewn cenedlaethau o arfer tecstilau
ac argraffiadau a luniwyd gan feddyliau agored a
gorwelion newydd at ei gilydd i roi calon ac enaid i’r
arddangosfa hon. Mae gwaith newydd sy’n cael ei
ddatblygu gan Rajiben M. Vankar, Champa Siju,
Julia Griffiths Jones, Eleri Mills, Laura Thomas a
Louise Tucker yn addo eich swyno.
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Julia Griffiths Jones

Louise Tucker

Laura Thomas

Cynhyrchir ‘Edeifion’ gan Ceri Jones, Fieldwork mewn
partneriaeth â Khamir, Canolfan Grefft Rhuthun ac
Ysgol Gelf Caerfyrddin. Fe’i hariennir gan Gelfyddydau
Rhyngwladol Cymru, Cyngor Prydeinig Cymru a Gwobr
Llysgennad Creadigol Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru.
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Ingrid Murphy
Iaith Clai
Gweledig ac anweledig

24 Tachwedd 2018 –
27 Ionawr 2019
Oriel 2
‘Bydd Ingrid Murphy’n chwarae â chonfensiynau
arfer serameg. Bydd ei gwaith yn gwahodd
profiad a rennir yn hytrach na myfyrdod
esthetaidd pur.’ Martina Margetts.
Mae cysylltedd yn hanfodol i Ingrid Murphy,
rhwng pobl a lleoedd ac ar draws amser. Bydd
ei harchwiliadau’n ein pryfocio a’n rhyfeddu
wrth iddi uno prosesau serameg traddodiadol
â thechnolegau creadigol. Boed hynny’n olygfa
o du mewn i depot neu’r synau o strydoedd
Jaipur, bydd ei darnau’n ein cysylltu â gwahanol
bersbectifau a straeon. Mae Gweledig ac
anweledig yn ehangiad ffraeth o ieithoedd a
phriodweddau clai. Ceri Jones, curadur y gyfres.
Cyfres o arddangosfeydd teithiol cenedlaethol yr
Iaith Clai wedi’u trefnu gan Oriel Mission mewn
cydweithrediad â Chanolfan Grefft Rhuthun,
wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mission Gallery

Iaith Clai
Mae cyhoeddiad sydd wedi’i
ddylunio’n hardd yn cyd-fynd
â’r arddangosfa hon.
Ingrid Murphy
Iaith Clai

ffotograffi: Matthew Otten

Galwch i brynu eich
copi 01824 704774
neu dewch i’n siop.
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David Frith
Margaret Frith
Serameg

24 Tachwedd 2018 –
27 Ionawr 2019
Oriel 3

Mae rhedeg Crochendy am 55 o flynyddoedd
yn dipyn o gamp ac mae David a Margaret yn
ffenomena rhyfeddol; daw eu hirhoedledd o
gyfuniad deinamig o ddawn a gwaith caled.
Maent wedi arddangos dros y byd i gyd ac
mae eu gwaith mewn llawer o brif gasgliadau.
Mae dysgu cyrsiau o’u stiwdio yn Ninbych i
fyfyrwyr serameg a chrochenyddion hamdden
o bell i ffwrdd wedi dod â busnes mawr i
Ogledd Cymru. Mae’r arddangosfa hon yn
dangos eu gwaith yn y flwyddyn y mae’r
ddau’n dathlu eu penblwyddi’n 75 oed:
mae eu brwdfrydedd am fywyd a chelfyddyd
yn ysbrydoliaeth i ni i gyd.
David Frith Margaret Frith
Byddwn yn cynnig disgownt
arbennig ar gyfer yr arddangosfa
– 50% oddi ar bris adwerthu
50 Mlynedd o Grochenwaith
Brookhouse.
£15.00 – £7.50 yn awr
Galwch i brynu eich copi
01824 704774 neu dewch i’n siop.
ffotograffi: Stephen Heaton
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Tachwedd 2018 –
Ionawr 2019
Gofodau Prosiect
Cwrt A a B

Gan nodi ein 10fed pen-blwydd mae Anweledig yn dangos astudiaeth
a gomisiynwyd yn arbennig, o agweddau ‘anweledig’ y Ganolfan.
Arddangosfa ddeublyg gan
Stephen Heaton yw Anweledig.
Mae Gofod Prosiect A yn dangos delweddau
ffotograffiaeth stryd Stephen o bob cwr o’r byd.
Mae Anweledig yn disgrifio profiad y ffotograffydd,
yn mynd heibio’n ddisylw drwy olygfa, heb
ymyrryd o gwbl â’r stori sy’n datblygu, dim ond
yn sylwi arni ac yn ei chofnodi. Wedi’u cyplu â
hyn mae’r ystyron cynnil, eilaidd yn aml ac
anweledig sydd i’w cael o fewn pob delwedd.
08

I nodi 10fed penblwydd y Ganolfan, mae
Gofod Prosiect B yn dangos astudiaeth sydd
wedi’i chomisiynu’n arbennig o agweddau
‘anweledig’ y Ganolfan – newid arddangosfeydd,
ymdrin â chelfyddyd, pacio, arddangos a’r
gwaith anhygoel ymroddedig a medrus sy’n
ofynnol i ddod â’r arddangosfeydd yn fyw.
www.stephenheaton.com

I’w weld yng Ngofod Prosiect A,
Ffotograffiaeth Stryd gan
Stephen Heaton.
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Dosbarth
Meistr
Nadolig
i Oedolion
Dewch i ymuno â ni
am ddosbarth meistr i
oedolion mewn arian
pefriog. Cewch wneud
oferbeth bychan o arian
dilys i’w gadw neu i’w
roi fel anrheg Nadolig.

Clybiau Crefft
Addurniadau
Nadolig

H

Crëwch Oferbeth Arian
Dilys â Miranda Meilleur
Dosbarth Meistr i Oedolion
Sadwrn 1 Rhagfyr
12.00pm – 4.00pm
£30 yn cynnwys lluniaeth ysgafn
Fe wnaiff Miranda eich tywys
drwy’r dulliau torri, siapio a sodro
i greu oferbeth o ddalen arian ddilys.
Yn addas i ddechreuwyr
a’r rheiny sydd â phrofiad.
Galwch i neilltuo lle.

Dewch i ymuno â ni yng Nghanolfan
Grefft Rhuthun y tymor Nadolig hwn am
weithdai fydd wedi’u hysbrydoli gan y Nadolig
ac y bydd y teulu i gyd yn eu mwynhau.
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£5.00 y sesiwn
Galwch i neilltuo lle – lleoedd
cyfyngedig ar gael. Mae’n rhaid
i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Addurniadau wedi’u gwneud â llaw â Rhian Hâf
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Sadwrn 8 Rhagfyr
10.30am – 12.30pm ac
1.30pm – 3.30pm
Gwneud addurniadau hardd â llaw gan ddefnyddio
dulliau ysgythru gwydr â’r artist Rhian Hâf.

Printio eich papur lapio, bagiau
anrhegion a thagiau eich hun gydag
Emma Jayne-Holmes a Donna Jones
Sadwrn 15 Rhagfyr
1.00pm – 4.00pm
Ychwanegwch eich cyffyrddiad unigryw eich
hun i’ch anrhegion Nadolig eleni. Ymunwch â
ni i ddylunio a phrintio eich papur lapio, bagiau
anrhegion a thagiau eich hun gyda’r artistiaid
Emma Jayne-Holmes a Donna Jones.

Miranda Meilleur
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Sgyrsiau, Digwyddiadau a
Gweithdai I bwcio ffoniwch
01824 704774. Am y wybodaeth
ddiweddaraf ewch i
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk
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Arddangosfa Edefyn Tywyllach yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, wedi’i churadu gan Laura Thomas
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Digwyddiad Helfa Gelf
H

Dulliau Curadu yng
Nghanolfan Grefft Rhuthun
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Dydd Iau 6 Rhagfyr
10.00am – 3.30pm£5 (+ffi
bwcio)
Aelodau Helfa Gelf
£10 (+ffi bwcio)
Y rheiny sydd ddim yn
AelodauCeri JonesLaura
ThomasAm y tiwtoriaid:Ceri
Joneswww.fieldworking.co.uk
Laura Thomas Edeifion
Indiaidd. www.laurathomas.
co.uk

Neilltuwch le’n uniongyrchol drwy:
www.approaches-to-curation.eventbrite.co.uk
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Ein Horiel Adwerthu

Ar agor yn ddyddiol
10.00am – 5.30pm

Dewch i ymweld â’n Horiel
Adwerthu y Nadolig hwn
i gael anrhegion rhagorol
y bydd eich teulu a’ch
ffrindiau’n eu trysori.

Mae Collectorplan, cynllun credyd
di-log Cyngor Celfyddydau Cymru,
ar gael ar y rhan fwyaf o’r pryniannau.

Cewch brynu gwaith cyfoes gan
rai o wneuthurwyr blaenllaw’r
wlad. Gemwaith, serameg,
gwydr, gwaith metel, tecstilau,
llyfrau a llawer mwy!

YR ALWAD OLAF!
PEIDIWCH AG
ANGHOFIO!

Neilltuwch y dyddiad 2019
Digwyddiadau a Gweithdai
Gweithdy Weiren â Julia Griffiths Jones
Dosbarth Meistr Undydd – Llwyau ac Offer
Sadwrn 26 Ionawr 2019, 10.30am – 4.30pm
£60 i gynnwys cinio
Gan arlunio o drefniant o lwyau ac offer fe ddangosir i
chi sut i ddehongli eich lluniau’n wrthrychau weiren gan
ddefnyddio offer llaw a’r sbot-weldiwr. Fe ddarperir y
defnyddiau a’r offer i gyd. Yn addas ar gyfer dechreuwyr
a’r rheiny sydd â phrofiad. Galwch i neilltuo lle.

Gweithdai Tecstilau gydag Anne Kelly,
Awdur Llwyddiannus y Llyfr Newydd
‘Textile Folk Art’ (Ar gael i’w brynu yn yr Oriel)
Celfyddyd Werin Tecstilau
Sadwrn 2 Mawrth 2019, 10.30am – 4.30pm
£60 i gynnwys cinio
Gan ddefnyddio amrywiaeth o siapiau hapgael a
thoriadau papur, fe gynhyrchwn gyfres o ffabrigau
print â dylanwad gwerin yn hanner cyntaf y sesiwn.
Gellir eu defnyddio neu eu trawsnewid yn gardiau
cyfarch, neu eu hymgorffori mewn darn mawr o waith.
Gardd Fwthyn o Dras / Wedi’i Hailgylchu
Sul 3 Mawrth 2019, 10.30am – 4.30pm
£60 i gynnwys cinio
Chwiliwch drwy eich casgliad o ffabrigau blodeuog
i’w harosod ar sampl sgwâr. Fe ddefnyddir cymysgedd
o frodwaith llaw ‘couchingand’ i gwblhau’r gwaith.
Yna gellir gwneud y sampl yn orchudd clustog, yn
fag ‘tote’ neu’n ddarn i’w fframio.

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
o hyd i enwebu.
Y ceffylau blaen cyfredol
yw (heb fod mewn unrhyw
drefn benodol):

98
36
124
101 1
76 102
40
78
50
1
21
42
Cewch weld POB UN
o’r Arddangosfeydd ac
Enwebu YMA!
www.maecrefftyncyfri.co.uk
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Arddangosfeydd
sydd Ar Ddod...
2 Chwefror –
31 Mawrth 2019
Oriel 1: Charlotte Hodes: Serameg
Oriel 2: John Grayson –
Enamel / Is-haen
Oriel 3: Iaith Clai –
Kate Haywood
uchod: Iaith Clai – Kate Haywood.
y dde: John Grayson.

14

