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Beverley Bell-Hughes
adleisiau llanwol
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Mae Adleisiau Llanwol yn cyflwyno corff
newydd o waith gan Beverley Bell-Hughes,
rhan helaeth ohono wedi’i gynhyrchu’n
arbennig ar gyfer yr arddangosfa hon yng
Nghanolfan Grefft Rhuthun yn ystod cyfnod
clo’r Covid. Daw ysbrydoliaeth Bev ar gyfer
ei gwaith seramig o Forfa Conwy: traeth
tywodlyd a thorlan cregyn gleision ym Mae
Conwy, dim ond 5 munud yn y car o’i chartref.
Yn amlach na pheidio, yn hwyr yn y prynhawn
yn dilyn diwrnod o wneud (a than bwysau
gan ei chi, Ben) bydd yn cerdded hyd y tywod
yno. ‘Mae’r traeth wedi bod yn ddistaw heb
yr holl dwristiaid,’ meddai, ‘ac mae hynny’n
fendigedig’. Bydd yn hoff o ymweld â’r traeth
wedi trai’r llanw. Bydd y trolifau a’r craciau a
adewir yn y tywod, ynghyd â cherrig a chregyn
wedi’u cribinio, yn bwydo i mewn i’w gwaith:
‘Enw’r arddangosfa yw Adleisiau Llanwol
oherwydd bydd popeth y byddaf i’n ei wneud
yn ymwneud â’r môr a’r traeth. Awgrym yw’r
adlais; rhywbeth i’w wneud â’r môr ond nid yr
hyn a welwyd yn union.’

‘Sea Crib’
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Bu Bev yn gwneud serameg ers 1967, pan aeth
i astudio yn Ysgol Gelf Harrow. Yn yr holl amser
hwnnw fe gymerodd saib dim ond ‘i wneud
plant yn hytrach na photiau’. Ac felly, ar wahân

i’r dasg fechan o fagu 4 o blant, a rhywfaint o
amser i wneud serameg yn y gegin (‘dydw i
ddim yn dda am goginio’) bu Bev yn gweithio
o’i stiwdio (neu sied, fel y bydd hi’n ei alw), yn
ei gardd yng Nghyffordd Llandudno ers 1978.
Y mae hi a’i gŵr (y crochenydd Terry Bell-Hughes)
eu dau â’u stiwdio eu hunain ond yn rhannu’r un
odynau. Bydd Terry’n helpu Bev â’i thaniadau
(gan y bydd serameg y ddau ohonyn nhw’n cael
eu tanio i dymheredd uchel mewn taniad
rhydwythol gan ddefnyddio nwy naturiol).
‘Fydda i ddim yn rhy hoff o wneud serameg ar
gyfer arddangosfeydd ond os rhoddir digon
o amser i’w wneud bydd hynny’n braf, gan
y bydd yn rhoi ffocws i rywun ar gyfer gwaith
newydd. Fyddwch chi ddim yn gwneud yr
un gwaith yn y diwedd ond yr un yw’r man
cychwyn: y byd naturiol a’r traeth.’ A hyd
yn oed wedi’i holl flynyddoedd yn gwneud
serameg, gellir ei synnu o hyd: fe ddechreuodd
y pot rydw i’n ei wneud yn awr yn un peth ac
rydw i wedi’i newid yn rhywbeth arall ac rydw
i’n dal i fod yn anhapus ag o. Fe fûm i’n ei
wneud drwy’r wythnos. Fe newidiaf i rywbeth
dair gwaith, efallai. Ond byddaf yn tueddu i
beidio tanio fwy nag unwaith os yn bosib.’
Mae’n wneuthurwr greddfol, rhywbeth y bydd
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yn ei briodoli i’r nam golwg a fu ganddi ers ei
geni: ‘Pe na bawn ni â nam golwg mae’n bosib
y gwnawn i rywbeth cwbl wahanol. Mae’n
bosib na fyddwn i’n grochenydd, hyd yn oed.
Mae’r â nam golwg mewn gwirionedd wedi
dod yn botiau i mi. Mae’r cwbl yn ymwneud â
theimlo’r clai, dyna’r peth pwysicaf i mi.’
Ni fydd Bev yn rhoi syniadau ar bapur ond
yn mynd yn syth at ei chlai. Gwneud, iddi hi,
yw ffurfio pob darn drwy deimlo a thrin, yna
gweithio â chlai gwlyb ac ocsidiau i gyflawni’r
lliwiau arbennig y bydd arni eu heisiau. Bydd
yn cymryd amser maith ac mae’n galed ar
y dwylo a’r ysgwyddau. ‘Bydd gwneud yn
broses barhaus: un peth yn arwain at un arall.
Byddaf yn gweithio mewn distawrwydd llwyr
heb unrhyw olau trydan o ddewis, fel eich bod
yn llwyr-ymglymedig â gwneud a phinsio’r clai
mewn cyflwr o fodolaeth fyfyriol.’ Bydd llawer
o’i gweithiau â’r un teitl: Drift Wave, Razor Wave.
Gwneir y darnau mewn cyfres (neu donnau) ac y
maen nhw’n debyg ond nid yr un fath.
Bydd Bev yn ystyried ei gwaith yn ei
harddangosfeydd solo fel grwpiau o ddarnau
serameg unigol wedi’u rhoi gyda’i gilydd ac yn
ategu ei gilydd. Bydd angen gofod ar ei gwaith,

meddai, ac ni fydd yn edrych yn dda ‘wedi’i
‘annibennu’. Bydd angen i rai darnau fod yn
uchel, oddi ar y llawr, gan fod y gwaelodion
yn bwysig iawn a gellir troi rhai ohonyn nhw
ar eu hochrau. Yma yn Rhuthun mae yna
ofod i wneud cyfiawnder â’i gwaith. Mae’r
arddangosfa gyfan yn sôn am ei charwriaeth
â’r môr. Mae ei serameg yn ymwneud
cymaint â’r môr ac yn edrych fel y dylen nhw
fod ag arogl hallt. Maen nhw’n ffyddlon i’w
holl atgofion hi (a ninnau) o lannau môr, o
foroedd elfenaidd garw a’r patrymau a adewir
mewn tywod gan lanwau pwerus. O weld ei
chrochenwaith hi, nid yw’n syndod o gwbl fod
yn well gan Bev i’w hawen – natur – fod braidd
yn ysgythrog: ‘Rydw i’n hoff o fynd i’r traeth
pan fydd y tonnau’n eithaf cryf. Rydw i wrth fy
modd â stormydd taranau a thonnau enfawr.
Rydw i’n hoff o’r glaw hefyd a’r gwynt ar y
traeth. Rydw i’n ei hoffi’n wyllt.’
Jane Audas
Hanesydd dylunio,
ysgrifennwr crefft a churadur
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