Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Be’ sy’ ’mlaen Gwanwyn / Haf 2019
Dathlu Crefft a’r gelfyddyd o wneud
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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’r Tymor hwn a gweld ein
harddangosfeydd newydd sbon. Yn Oriel 1 mae
gennym ni Dan Eich Traed: Y Ryg Cyfoes – dathliad
o rygiau wedi’u dylunio yn Ynysoedd Prydain.
Fe gynrychiolir 19 o’r gwneuthurwyr rygiau gorau
heddiw yn yr arddangosfa hon. Yn Oriel 2 a 3 mae
Byd Arall – y sioe y bu disgwyl mawr amdani gan
yr artist tecstilau enwog Primmy Chorley. I gyd-fynd
â’r arddangosfa, mae cyhoeddiad newydd am yr
artist a’i gwaith ar gael i’w brynu.
Bydd Canolfan Grefft Rhuthun hefyd yn cynnal ystod
o Ddosbarthiadau Meistr i Oedolion, Clybiau Crefft,
Chwarae Anniben a gweithdai Portffolio. Hefyd peidiwch
â methu’r arddangosfeydd newydd yng Ngofod Prosiect
y Cwrt sy’n digwydd y tymor hwn hefyd: Gill Jones –
Ffotograffiaeth a Phrosiect Clychau Eglwys Sant Pedr.

t.02 – 03
Oriel 1: Dan Eich Traed:
Y Ryg Cyfoes
t.04 – 07
Oriel 2 & 3: Primmy Chorley:
Byd Arall
t.08 – 09
Dosbarthiadau Meistr i Oedolion
t.10 – 11
Portffolio, Carped Blodau Hudol,
Clybiau Crefft a Chwarae Anniben
t.12 – 13
Gill Jones – Ffotograffiaeth
a Phrosiect Clychau Eglwys
Sant Pedr
t.14
Yn dod yn fuan

ffotograffi: Gil

l Jones

Gwyliwch y gofod hwn!
Stiwdio y Cwrt 5
Gorffennaf ymlaen
Byddwn yn gweithio ag
ysgolion cynradd lleol
y gwanwyn hwn i greu
Carped Blodau Hudol
mawr a gosodiad
gardd gudd.
Mwy o wybodaeth t.10.

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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Dan
Eich Traed
Y Ryg Cyfoes

Ptolemy Mann Rugs

Oriel 1
6 Ebrill – 14 Gorffennaf 2019
Mae Dan Eich Traed: Y Ryg Cyfoes yn
ddathliad o rygiau a ddyluniwyd yn Ynysoedd
Prydain. Mae 19 o’r gwneuthurwyr rygiau
gorau wedi’u cynrychioli yn yr arddangosfa
hon. Bydd eu rygiau’n cael eu taenu mewn
atgof lliwgar, gweadeddol ac amserol fod
rygiau dan draed, neu ar wal, yn dal i fod
mor nwyfus a pherthnasol ag unrhyw
gyfrwng crefft arall.
Mae ryg yn bresenoldeb mawr mewn ystafell.
Daw â gweadedd, lliw, dyluniad a ffraethineb
i du mewn unrhyw adeilad, lle bydd yn
ganolbwynt i’r llygad ac yn gysur i’r traed.
Curadwyd gan Jane Audas
a Gregory Parsons.
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Lesley Barnes, Kate Blee ar ran
Christopher Farr, Claire Gaudion,
Adam Higton, Irene Infantes ar ran
Christopher Farr, Tania Johnson,
Andrew Ludick ar ran Ceadogán
Rugmakers, Ptolemy Mann Rugs,
Mourne Textiles, Patricia Murphy
ar ran Ceadogán Rugmakers,
Alan Oliver, Angie Parker, Eleanor
Pritchard ar ran CASE, Rachel Scott,
Margo Selby, Helen Steele ar ran
Ceadogán Rugmakers, Gunta Stölzl
gan Christopher Farr, Collett-Zarzycki
ar ran Christopher Farr, Helen Yardley

top: chwith – y dde: Eleanor Pritchard ar ran CASE, Helen Steele ar ran Ceadogán Rugmakers, Irene Infantes ar ran Christopher Farr
gwaelod: Andrew Ludick ar ran Ceadogán Rugmakers, Helen Yardley

03

Primmy Chorley
Byd Arall
Oriel 2 & 3
6 Ebrill – 14 Gorffennaf 2019
Mae’r weithred o wnïo â llaw ac â pheiriant yn fythol bresennol yng ngwaith Primmy
Chorley, fel y mae golchi a phobi, a cherdded yn y coed a gweithio yn yr ardd. Dyma yw’r
byw pob dydd, wedi’i ddarlunio gyda phurdeb bwriad sy’n ymylu ar ddiniweidrwydd.
Dyma yw rhyfeddod y cyffredin wedi’i amlygu mewn ffurfiau syml a defnyddiau difalch.
Cartref, teulu, y tir o amgylch a chŵn hoff: dyma ffocws ei meddyliau, ei theimladau a’i
dychmygion. Mae pob darn a wneir yn atgof gwirioneddol o gariad, llawenydd neu golled.
Mae’n rhywbeth sy’n bersonol ddwfn ac eto, fel gyda’r gelfyddyd orau, mae’n rhywbeth
a all ennyn ymateb dwys o galon yr arall sy’n dderbyngar.
Curadur: June Hill.
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ffotograffi: Dewi Tannatt Lloyd

YDD!
NEW

Primmy Chorley: Byd Arall
I gyd-fynd â’r arddangosfa mae
cyhoeddiad newydd am yr artist
a’i gwaith ar gael i’w brynu.
84 o dudalennau, lliw llawn gyda
thraethodau gan June Hill, curadur
(2019) a Dr. Jennifer Harris (2001).
£18.00
Galwch i brynu eich copi
01824 704774 neu ewch i’n siop
ffotograffi: Dewi Tannatt Lloyd
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Penwythnos ‘Hey Clay!’

AM
DDIM

Gweithdy Serameg
wedi’i ysbrydoli gan
Primmy Chorley
gyda Ceri Wright
Sadwrn 18 Mai
1.30pm – 3.30pm
AM DDIM – ond mae lleoedd
yn brin felly mae’n rhaid
bwcio ymlaen llaw
Gan dynnu ysbrydoliaeth o
arddangosfa Primmy Chorley
Byd Arall yn yr orielau byddwn
yn archwilio mewn clai gan
ddefnyddio dulliau llunio â
llaw. Dehongli eitemau cartref
cyfarwydd cyffredin – fel
cwpanau, jygiau a phlatiau,
arbrofi gydag ansawdd,
lliw a maint arwyneb.
Yn addas ar gyfer POB oed

Byd Arall – Sgwrs Curadur
yr Oriel â June Hill
Sul 7 Gorffennaf, 2.00pm
£5 y person
mae lleoedd yn brin
Ffoniwch i neilltuo lle

Gweithdy deuddydd:
Creu Atgofion Newydd:
dathlu archifau personol
â Zoë Hillyard
Sadwrn 8 a Sul 9 Mehefin
10.30am – 4.30pm
Mwy o wybodaeth ar d.8.

Clwb Crefftau:
‘Straeon Ffeltiog’
â Ticky Lowe
Dydd Iau 25 Ebrill
10.30am – 12.30pm
Mwy o wybodaeth ar d.11.
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Zoë Hillyard

Dosbarthiadau Meistr
i Oedolion
Dathlu Crefft a’r gelfyddyd o wneud
Gweithdy deuddydd:
Creu Atgofion Newydd:
dathlu archifau personol
â Zoë Hillyard
Sadwrn 8 a
Sul 9 Mehefin
10.30am – 4.30pm
£120 i gynnwys cinio
Artist tecstilau a darlithydd yw
Zoë Hillyard. Gan weithio â
thecstil a serameg bydd yn creu
llestri ‘clytwaith serameg’ fydd
yn adfywio ffawd gwrthrychau
sydd wedi’u gwaredu ac wedi
torri. Mae llawer o bobl â
chasgliadau gwerthfawr sy’n
llwythog o arwyddocâd yn eu
meddiant – arteffactau sy’n
darparu cysylltiadau pendant
i hanes teuluol a rhanbarthol.
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Yn aml, yn absenoldeb dulliau
rhwydd o’u dangos a’u mwynhau,
cânt eu storio mewn droriau neu
mewn cesys dillad dan y gwely.
Bydd y gweithdy deuddydd
hwn sy’n seiliedig ar bwytho
â llaw yn eich helpu i archwilio
ffyrdd posibl o ddefnyddio a
dathlu’r casgliadau hyn a chreu
atgofion newydd yn y broses.
Wrth ymadael dylech deimlo’n
hyderus i barhau i archwilio
ffyrdd o fwynhau a dathlu
eich arteffactau. Wrth wneud
hynny byddwch yn ychwanegu
at etifeddiaeth eich darnau
a’u harwyddocâd ar gyfer
cenedlaethau’r dyfodol.
Mae sgiliau gwnio sylfaenol yn
hanfodol ar gyfer y gweithdly hwn
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Tom Hanson

Gweithdy deuddydd:
Dosbarth Meistr Cerfio
Pren â Tom Hanson
Sadwrn 22 a
Sul 23 Mehefin
10.30am – 4.30pm
£130 i gynnwys cinio
a’r defnyddiau i gyd
Dosbarth meistr deuddydd i
oedolion i ddysgu defnyddio’r
offer a’r defnyddiau i greu
dau neu dri gwrthrych pren tri
dimensiwn wedi’u hysbrydoli
gan natur.
Yn addas i ddechreuwyr

Gweithdy Undydd: Gwehyddu
Helyg â Mandy Coates
Sadwrn 29 Mehefin
10.30am – 4.30pm
£70 i gynnwys cinio
a’r defnyddiau i gyd
Dosbarth meistr undydd i
oedolion i wneud basged
ffrwythau gron fechan gan
ddefnyddio helyg o wahanol
liwiau wedi’u tyfu gartref.
Yn addas i ddechreuwyr

Mandy Coates
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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.

Gwyliwch y Gofod Hwn
am ‘Garped Hud’
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Gorffennaf ymlaen
Cwrt Stiwdio 5
Wedi ein hysbrydoli gan yr arddangosfa o
Rygiau cyfoes Dan Eich Traed, byddwn
yn gweithio ag ysgolion cynradd lleol y
gwanwyn hwn i greu Carped Blodau Hudol
a gosodiad gardd hudol. Yn y gweithdai, yn
gweithio gyda’r artistiaid Ben Davis, Jude
Wood, Ticky Lowe ac Emma Jayne Holmes,
bydd y disgyblion yn creu ‘lleiniau’ ysgol yn
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llawn o blanhigion, blodau, pryfed ac ambell
i chwynnyn: creu eu darnau eu hunain i fynd
adref ynghyd â phacedi o hadau i’w plannu
yn eu lleiniau gardd go iawn eu hunain. Yna fe
unir pob un o’r lleiniau ysgol tecstil i greu un
Carped Blodau Hud mawr, mympwyol yn y
gofod stiwdio a bydd yn tyfu ac yn blodeuo
i ymwelwyr ei weld drwy gydol yr haf hwn.

Clybiau
Crefft
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Hanner Tymor Mai: Marciwch eich lle!
gyda Mai Thomas
Dydd Iau 30 Mai
10.30am – 12.30pm
£5 ffoniwch i neilltuo lle

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.

Yn y gweithdy hwn byddwn yn tynnu
ysbrydoliaeth o’r arddangosfa rygiau Dan
Eich Traed a chewch wneud eich matiau bwrdd
eich hunain gan ddefnyddio papur eildro a
dulliau coilio. Dyma gyfle i drawsnewid wynebau
byrddau moel a waliau dwl – rholiwch a
throwch a gadewch i’ch syniadau dyfu!

Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Chwarae
Anniben
Tymor newydd sbon o Chwarae
Anniben wedi’i ysbrydoli gan
GREFFT – Sesiynau y gellir
eu bwcio AM DDIM â
Ticky Lowe a Donna Jones.
Dewch draw â’ch plentyn bach
i gael golwg â chymorth ar ein
harddangosfeydd ac yna sesiwn
o Chwarae Anniben yn yr
ystafell addysg.

AM
DDIM

Mae’r holl sesiynau AM
DDIM, ffoniwch i neilltuo lle
gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Dydd Mercher 3 Ebrill
‘Cegin Baent’
Dydd Mercher 8 Mai
‘Dan Eich Traed’
Dydd Mercher 5 Mehefin
‘Gofodau Clyd’
Dydd Mercher
3 Gorffennaf
‘Angylion Paent’
10.00am – 11.30am

I gae mwy o fanylion
ewch i’n gwefan.
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Gill Jones

Ffotograffiaeth

4 Mai – 30 Mehefin 2019
Prosiect Cwrt Gofod A
Gan wneud cysylltiadau ychwanegol â’n
harddangosfeydd yn y brif oriel y tymor hwn,
rydym yn eich gwahodd chi hefyd i archwilio’r
straeon y gall gwrthrychau cyfarwydd neu
wrthrychau cartref teuluol gwerthfawr eu cynnwys
(fel edeifion brodwaith a etifeddwyd). Wrth i ni
hefyd gymryd hoe, i aros ac i edrych yn fanylach
ar y byd o’n cwmpas, boed hynny’n union ‘dan
ein traed’ neu yna o’n blaenau pe baem ond
yn edrych i fyny o sgrin ffôn symudol sy’n fythol
bresennol; neu efallai ond edrych o’r newydd
neu, yn wir, fel y gwna’r artist o Fôn, Gill Jones –
yn araf, yn fanwl, drwy lens camera:
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Yn y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi fy herio fy
hun i gyfleu straeon personol gan ddefnyddio fy
nghamera. Mae thema gyffredinol y straeon hyn yn
mynegi teimladau o golled. Colli ieuenctid a cholli
ffrindiau annwyl. Rwy’n gallu chwilio fy nheimladau a’u
datguddio drwy ffotograffiaeth yn llawer rhwyddach na
dod o hyd i’r geiriau. Mae rhannu fy ngwaith a siarad
amdano wedi dod yn rhan derfynol o’m profiad i. I mi
mae’n hynod gathartig. Mae’r gonestrwydd y byddaf
yn ei gynnig yn fy nelweddau’n galluogi eraill i ystyried
a chyfleu’n aml eu hemosiynau eu hunain i mi.
Mae Sarah Moon a Francesca Woodman yn
ddylanwad arnaf i. Maent wedi fy helpu i ddechrau
prosiect a bwrw iddi ar lawer achlysur. Gall dechrau
fod yn llafurus ond unwaith y byddaf wedi ymgolli
ynddo rwy’n agored i ba bynnag lwybr y bydd
fy mhrosiect yn ei ddewis.

Prosiect Clychau
Eglwys Sant Pedr
Seinio’r Newidiadau!
Ebrill – Mehefin 2019
Stiwdio 2 Gofod y Cwrt
Mae clychau Eglwys Sant Pedr, Rhuthun,
a brynwyd yn y bedwaredd ganrif ar
bymtheg drwy danysgrifiad cyhoeddus,
yn cael eu hadfer i’w gogoniant atseiniol
llawn yn 2019 diolch i grant mawr gan
y Loteri Genedlaethol a rhoddion eraill.
Gwahoddwyd ysgolion lleol i ddylunio
logo ar gyfer ‘Lottie’ y gloch fydd newydd
ei hatgyweirio pan fydd yn dychwelyd o
Ffowndri Glychau John Taylor & Co yn
Loughborough. Derbyniwyd dros 120 o
ymgeision gan ddisgyblion o flynyddoedd
4 i 11 yn Ysgol Borthyn, Ysgol Pen Barras
ac Ysgol Stryd y Rhos ac mae’r dylunwyr
sydd ar y rhestr fer yn cael eu gwobrwyo â
thrip i’r Ffowndri Glychau yn Loughborough.
Bydd arddangosfa i ddathlu dychweliad
‘Lottie’ yn dangos yr holl geisiadau a
dderbyniwyd yn y gystadleuaeth ddylunio;
gellir eu gweld yn Stiwdio 2 yng Nghanolfan
Grefft Rhuthun o fis Ebrill tan fis Mehefin.
Fe ddangosir gweithiau o’r
gyfres/straeon canlynol:
Dancing
Accepting Grey
Sheila’s Threads
ffotograffi: Gill Jones

It was never David
The time between

top: Cordelia Weedon – Eglwys Sant Pedr o’r gyfres Rhuthun Gudd.
uchod: ymgeision rhestr fer cystadleuaeth ddylunio ‘Lottie’.
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Arddangosfeydd
sy’n Dod yn fuan...
20 Gorffennaf – 14 Hydref 2019
Oriel 1 & 3: Gwaith Basgedwaith:
Swyddogaeth ac Addurniad
arddangosfa a Gregory Parsons yn guradur
Oriel 2: Aelwyd –
Tua'r gofod mewnol Cymreig cyfoes
arddangosfa ac Elen Bonner yn guradur
uchod: Aelwyd. ffoto: Kristina Banholzer
y dde: Mandy Coates. ffoto: Dewi Tannatt Lloyd
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