Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Be’ sy’ ’mlaen Gwanwyn 2019
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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

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 y Gwanwyn hwn a gweld ein
harddangosfeydd newydd sbon. Yn Oriel 1
mae Charlotte Hodes – Yn dilyn Cymryd Te a
gweithiau eraill, gwaith serameg sydd wedi’i oleuo
a’i ysbrydoli gan draddodiad llestri cartref pob
dydd. Yn Oriel 2 mae Enamel I Is-haen gan
John Grayson – diweddglo ymchwiliadau PhD John
sy’n seiliedig ar arfer. Yn Oriel 3 mae gennym
ni arddangosfa olaf y gyfres Iaith Clai – Kate
Haywood: Olion – ffurfiau porslen coeth.
Yn ogystal bydd Canolfan Grefft Rhuthun hefyd yn
arddangos gwaith gwneuthurwyr Cymreig yn
Collect 2019 – Ffair Gelfyddyd Ryngwladol Crefftau
a Dylunio Modern a gyflwynir gan Y Cyngor Crefftau
(28 Chwefror – 3 Mawrth) Oriel Saatchi, Llundain.

t 02
Oriel 1: Charlotte Hodes
Yn dilyn Cymryd Te a
gweithiau eraill
t 04
Oriel 2: Enamel I Is-haen
gan John Grayson
t 06
Oriel 3: Kate Haywood –
Iaith Clai: Olion
t 08 – 09
Collect 2019 a Gofodau
Prosiect Cwrt A & B: Rhian Hâf
t 10 – 11
Mae Crefft yn Cyfri
t 12 – 13
Dosbarthiadau Meistr i Oedolion,
Clwb Crefft Hanner Tymor
a Gweithdy Portffolio
t 14
Yn Dod yn Fuan

PEIDIWCH Â METHU!
Bydd Collect yn dychwelyd
i Oriel Saatchi Llundain o
28 Chwefror – 3 Mawrth 2019
Gallwch brynu tocynnau
yma: www.craftscouncil.
org.uk/what-we-do/collect

Neil Wilkin

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.
Sganiwch y cod QR i ymweld: www.canolfangrefftrhuthun.org.uk
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CHARLOTTE
HODES
Yn dilyn Cymryd Te
a gweithiau eraill

Oriel 1
2 Chwefror – 31 Mawrth 2019
Mae gwaith serameg Charlotte Hodes wedi’i
oleuo a’i ysbrydoli gan draddodiad llestri pob
dydd y cartref a’r ffordd y daeth â chelfyddyd
aruchel i mewn i gartrefi dosbarth canol a oedd
yn ehangu. Mae ei defnydd o’r llestri ‘parod’ yn
lleoli’r gwaith yn syth o fewn profiad cyfarwydd
ac yn benodol yng ngofod benywaidd y gegin
neu’r ystafell fwyta. Drwy gymryd y ffurfiau
hyn fel platiau, powlenni, cwpanau a soseri
fel rhai caniataol, gall eu trawsnewid drwy ei
phrosesau clytwaith o dorri a haenu.
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Agwedd gor-redol o’i gwaith yw cynrychioliad
merched, a’r ffordd y maent yn weithredol
ac yn oddefol hefyd, yn gwau deialog rhwng
yr elfennau addurnol eraill ac yn datgelu
is-destun tanseiliol mewn cyferbyniad i
liw melys a chymhlethdod y delweddau.
Mae wedi cludo’r pryderon hyn i doriadau
papur cymhleth ar raddfa fawr yn ogystal
â serameg, a hynny’n ddarnau sengl a
gosodiadau coeth.

PEIDIWCH Â METHU!
Sgwrs a darlleniad oriel
Charlotte Hodes a’r
Dr Deryn Rees-Jones

AM
DDIM

Sul 31 Mawrth
2.30pm
AM DDIM dim angen bwcio
Wrth i’r arddangosfa ‘Yn Dilyn Cymryd Te
a gweithiau eraill’ ddod i ben bydd yr Artist
Charlotte Hodes yn mynd ar daith gerdded
ac yn sgwrsio am ei gwaith ac wedyn ceir
darlleniad gan y Bardd Dr Deryn ReesJones o’i llyfr ‘and you, Helen’ – llyfr y bu
Charlotte a Deryn yn cydweithio arno.
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Enamel Is-haen
gan John Grayson

Mae gyrfa John Grayson mewn gwneud yn
rhychwantu tua deng mlynedd ar hugain: mae
ei arfer wedi’i wreiddio mewn cyfaredd tuag
at archwilio gwerth creadigol y prosesau a
ddefnyddir gan fasnach ‘teganau’ gweithio metel
marw’r Midlands a brwdfrydedd o ran dweud
straeon dychanol drwy wneud gwrthrychau.
Mae Enamel | Is-haen yn ddiweddglo PhD John
sy’n seiliedig ar arfer yn ymchwilio’r grefftwriaeth
[golledig] a ddefnyddiwyd ym masnach enamel
De Swydd Stafford yn y 18fed ganrif.
Mae’r arddangosfa hon yn mewngapsiwleiddio’r
dull ymchwil, y daith o ymholi a’i
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Oriel 2
2 Chwefror –
31 Mawrth 2019

darganfyddiadau. Mae’n cyflwyno: enghreifftiau
o ddull dadansoddi gwrthrychau amgueddfa
– darlunio dadansoddol, ffotograffau a fideo –
sy’n datgelu lluniad sy’n anhysbys hyd yn hyn;
enghreifftiau o wneud crefftau cyfoes – arbrofion
deunydd, llyfrau braslunio a chrefftwaith cyfoes
John – a ffurfiodd y dull i ymchwilio, deall a
dangos gwerth creadigol prosesau crefft y
18fed ganrif.

Gweithdai Blasu Enamlo
Sadwrn 9 Mawrth
10.30am – 12.30pm neu
1.30pm – 4.30pm
£15 ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda
Gweithdy gwneud bathodynnau/tlysau a
fwriedir ar gyfer enamlyddion nofis neu rai
profiadol fel ei gilydd. Mae’r gweithdy’n
canolbwyntio ar ddulliau addurniadol
enamel proses wlyb.
Byddwch yn archwilio dulliau ffurfio a
boglynnu syml a rhoi gweadedd a llunio
ffurf tlws/bathodyn copr syml yna fe
archwilir dulliau enamlo addurniadol i’w
addurno. O fewn dwyawr byddwch yn
trawsffurfio copr llipa yn addurniad gemwaith
hardd i’w wisgo ac i fynd ag o efo chi.
Dosbarth Meistr i Oedolion
Sadwrn 16 Mawrth
10.30am – 4.30pm
£70 i gynnwys y defnyddiau i gyd a chinio
Gweithdy ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb
mewn enamel, yn enwedig y rheiny sy’n
dymuno darganfod dulliau syml ac amlbwrpas
o greu ffurfiau metel ar gyfer enamlo.
Bydd cyfranogwyr yn dysgu gwneud bocs
â chaead o ffoil copr, archwilio ffyrdd o
wneud siapiau anarferol, dulliau o ychwanegu
cerfwedd i’r arwyneb copr a dulliau o
uniadu cydrannau’r bocs gyda’i gilydd.
Fe archwilir dulliau o ddefnyddio enamel
proses wlyb i greu arwynebau addurniadol
lliwgar ar y bocs fydd wedi’i wneud.
Ynghyd â’r gwneud bydd y drafodaeth yn
canoli ar hanes a thraddodiadau masnach
enamel y 18fed Ganrif, gan ganiatáu i chi
leoli eich cynhyrchiad creadigol yn y
gorffennol neu’r presennol.
Ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd
yn gyfyngedig.

Kate Haywood
Iaith Clai
Olion

Oriel 3
2 Chwefror – 31 Mawrth 2019
Mae ffurfiau porslen coeth Kate Haywood yn
hyderus ac yn gain yr un pryd. Wedi’u gwneud
â sylw craff i fanylion, bydd pob ffurf yn fanwl
gywir ac yn goeth.
Mae gan Kate awch am wrthrychau, weithiau’n
wrthrychau i afael ynddynt, gwrthrychau o’r
gorffennol yn aml. Bydd yn chwilio casgliadau
amgueddfeydd ac yn ymchwilio archifau i nodi
darnau chwilfrydig a dibenion. Mae gwaith diweddar
Kate wedi’i ysbrydoli gan emau plant, gemau o
adeg pan fyddid yn eu chwarae’n rhwyddach
yn y stryd nag y byddent heddiw, efallai.
Bydd cyfuno ei cherfluniau serameg â defnyddiau
eraill yn ychwanegu haenau o atgyfeiriadau ac
apêl. Bydd pawb yn adnabod gwahanol olion
yn ei chorff newydd o waith.
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 pob un o’r tri llyfr Iaith
Clai ar gael mewn pecyn sydd
wedi’i ddylunio’n arbennig.
Kate Haywood
Iaith Clai

Ffoniwch i brynu eich
copi chi 01824 704774
neu ewch i’n siop.

ffotograffi: Dewi Tannatt Lloyd

28 CHWEFROR – 3 MAWRTH 2019
ORIEL SAATCHI, LLUNDAIN
Bydd Canolfan Grefft Rhuthun
yn dangos gwaith gwneuthurwyr
Cymreig yn Collect 2019 – Ffair
Gelfyddyd Ryngwladol Crefftau
a Dylunio Modern a gyflwynir
gan Y Cyngor Crefftau.

Mary Ann Simmons
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ADAM BUICK – SERAMEG
JIN EUI KIM – SERAMEG
RAUNI HIGSON – METEL
NIGEL HURLSTONE – TECSTIL
SIMEON JONES – RHWYMO LLYFRAU
JOHN NEILSON – CARREG

NEIL WILKIN – GWYDR
YUSUKE YAMAMOTO – METEL
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Neil Wilkin

MARY ANN SIMMONS – METEL
Gallwch brynu tocynnau yma: www.
craftscouncil.org.uk/what-we-do/collect

Jin Eui Kim

Rhian Hâf

Materoliaeth,
Pensaernïaeth a Dylunio

Nigel Hurlstone

Simeon Jones

Rauni Higson

Gofodau Prosiect Cwrt A & B
Chwefror 2019
Yn rhan o’i llwybr Cymru Greadigol –
bydd Rhian â phreswyliad yma yng
Nghanolfan Grefft Rhuthun, yn archwilio
ac yn cyflwyno agweddau ar ei thaith.
15 – 19 Chwefror
Yn a Rhwng – Cydweithio rhwng
Rhian Hâf ac ALT Architecture yn archwilio
elfennau synhwyraidd gofod. Bydd y
ffocws ar ddatblygu syniadau dylunio
cychwynnol a defnyddiau’n osodiad
a gofod ymgolli ar raddfa lawn.
www.alt-architecture.co.uk

09

1

Mae Crefft
yn Cyfri
Diolch i chi am eich holl
enwebiadau a gyflwynwyd ar gyfer
ein prosiect ‘Mae Crefft yn Cyfri’
yn ystod 2018 – i ddathlu degawd
o gelfyddyd gymhwysol.
Yn ystod y 10 mlynedd ers ail-lansio’r
Ganolfan yn 2008 mae gofodau’r 3
brif oriel wedi dangos mwy na 124
o arddangosfeydd (arddangosiadau
solo a grŵp), yn dangos gwaith 966
o wneuthurwyr o Gymru, y Deyrnas
Unedig ac yn rhyngwladol.
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Fe ofynnon ni i chi roi gwybod i ni pa rai
oedd eich ffefrynnau. Mae’r pleidleisio’n
awr wedi cau – ac mae’r canlyniadau’n
awr i mewn...

Yn 1af: Olivia Brown –
Palas Troed-Rolio Reggie
Yn 2il: Andrew Logan –
‘An Artistic Adventure’
Yn 3ydd: Julie Arkell – Ymaith
Gobeithio y gwnewch chi ymuno â
ni i edrych ymlaen at ein degawd
nesaf ac i barhau â’n ‘Dathliad o
Grefft a’r Gelfyddyd o Wneud’.
Mae manylion llawn yr
enwebiadau i’w cael yma:
www.maecrefftyncyfri.co.uk
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Dosbarthiadau Meistr i Oedolion
Gweithdai Tecstilau
ag Anne Kelly, Awdur
Buddugol y Llyfr Newydd
‘Textile Folk Art’
(Ar gael i’w brynu yn yr Oriel)
Celfyddyd Werin Tecstilau
Sadwrn 2 Mawrth
10.30am – 4.30pm
£60 i gynnwys cinio
Gan ddefnyddio amrywiaeth
o siapiau hapgael a thoriadau
papur byddwn yn cynhyrchu
cyfres o ffabrigau print fydd
wedi’u dylanwadu gan y werin
yn hanner cyntaf y sesiwn. Gellir
eu defnyddio, eu trosi neu eu
hymgorffori mewn cardiau cyfarch,
neu mewn darnau mawr o waith.
Sgyrsiau, Digwyddiadau a
Gweithdai I bwcio ffoniwch
01824 704774. Am y wybodaeth
ddiweddaraf ewch i
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk

Hen Ardd Fwthyn /
Wedi’i Hailgylchu
Sul 3 Mawrth
10.30am – 4.30pm
£60 i gynnwys cinio

Ar ddod yn fuan…

Chwiliwch drwy eich casgliad
o ffabrigau blodeuol i roi
‘applique’ ar sampl sgwâr.
Fe ddefnyddir cymysgedd o
bwyth gorwedd a brodwaith
llaw i gwblhau’r gwaith. Yna gellir
gwneud y sampl yn orchudd
clustog, bag ‘tote’ neu ddarn
wedi’i fframio.

Dosbarthiadau Meistr i
Oedolion gyda Primmy
a Jessie Chorley
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Cyfle prin rhyfeddol i weithio
â Primmy Chorley a’i merch
Jessie Chorley. Byddwn
yn cynnal penwythnos o
Ddosbarthiadau Meistr
i gynnwys Taith Oriel o
Gerdded a Siarad o
gwmpas Arddangosfa
Primmy Chorley ac yna
ddiwrnod (neu ddau) o
weithio â’r ddwy Artist
Tecstilau i greu eich
darn gwaith eich hun
i fynd adref efo chi.
Sylwch, oherwydd gofodau
cyfyngedig iawn, fe ryddheir
dyddiadau bwcio a manylion
ym mis Chwefror. Ni ellir
cymryd unrhyw fwciadau
ymlaen llaw.

Anne Kelly

Primmy Chorley
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Clybiau
Crefft
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Hanner Tymor:: ‘Gwneud eich Marc’
ag Emma-Jayne Holmes
Dydd Iau 28 Chwefror
10.30am – 12.30pm
£5 ffoniwch i neilltuo lle
Bydd unrhyw ddelwedd wedi’i chyfansoddi o
farciau sydd wedyn yn cael eu trefnu gan yr artist.
A hithau mor hoff o wneud marciau bydd yr artist
Emma-Jayne yn arwain y chwarae â phaent, a
defnyddiau eraill hefyd mae’n debyg, i ddarganfod
ystod o farciau y gallwch chi wedyn eu trefnu’n
waith fydd wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa
serameg a gwneud printiau Charlotte Hodes.
Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Y Pasg: ‘Straeon wedi’u Ffeltio’
gyda Ticky Lowe
Dydd Iau 25 Ebrill
10.30am – 12.30pm
£5 ffoniwch i neilltuo lle
Wedi eich ysbrydoli gan yr Arddangosfa o
waith Primmy Chorley cewch greu eich stori
liwgar a gweadog eich hun, yn null Primmy,
o’ch cartref, eich teulu a’ch anifeiliaid anwes
gan ddefnyddio gwlân ffeltiog a phwythau.
Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.
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Gweithdy Portffolio ar gyfer rhai
14–18 oed gydag Andrew Hooper,
Arweinydd Rhaglen Dylunio Graffeg
o Brifysgol Caer
Dydd Mercher 17 Ebrill
11.00am – 4.00pm
£15 ffoniwch i neilltuo lle
Dewch â’ch portffolios a’ch llyfrau braslunio
eich hunain i’r gweithdy hwn gydag Andrew,
Arweinydd Rhaglen ym Mhrifysgol Caer.
Yn ystod y dydd byddwch yn archwilio,
yn adolygu ac yn datblygu eich portffolio
a chyda gweithgaredd creadigol bydd yn
helpu i’w wneud yn unigryw i chi.
Rhan o raglen y Llwybr Criw Celf a ariennir
gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
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Arddangosfeydd
sydd Ar Ddod...
6 Ebrill – 14 Gorffennaf 2019
Oriel 1: Dan Eich Traed
Y Ryg Cyfoes
Oriel 2 & 3: Primmy Chorley:
Byd Arall

uchod: Helen Yardley. ffoto: Matthew Hollow.
y dde: Primmy Chorley. ffoto: Dewi Tannatt Lloyd.
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