
deunydd

beth yw crefft?

pecyn adnodd



ac archwilio’r cwestiwn... Beth yw Crefft?

Pwy sy’n ei wneud?   
Pam maent yn ei wneud?   
Pam ei fod o bwys? 

O edrych ar natur y grefft a’i berthynas â bywyd  
bob dydd – yn seiliedig ar bedwar tymor eang 
dros 2 flynedd, ein nod yw ystyried: 

beth yw crefft?

Mae Canolfan Grefft Rhuthun yn hynod falch o lansio
rhaglen newydd a chyffrous o’r enw Beth yw Crefft?
Yn rhan o’r prosiect hwn byddwn yn ymgymryd â
rhaglen 2 flynedd o ddatblygu cynulleidfa, allgymorth  
a rhaglen o gymyn-adnoddau sy’n cynnwys gofod
adnoddau dynodedig newydd ar-lein yng Nghanolfan
Grefft Rhuthun. Rydym am ddychwelyd i’r cwestiynau
sylfaenol ynglŷn â natur crefft a’i pherthynas â bywyd
dyddiol. Beth yw Crefft? Pwy sy’n ei gwneud?
Pam gwneud hynny? Ydi crefft o bwys?

Rydyn ni’n gobeithio y cewch eich ysbrydoli gan y rhaglen
yma ac, yn bwysicach, y byddwch yn cyfranogi!

deunydd addurniad

proses pwrpas



pecyn adnodd

deunydd

ysgrifennwyd gan Julie Robson ar gyfer  
y tymor deunydd beth yw crefft?

Yn hanesyddol, byddai artistiaid a chrefftwyr yn cael eu deunydd dewisol o’u 
hamgylchedd naturiol. Yn yr ugeinfed ganrif, fe archwiliwyd adnoddau newydd 
mewn cwest i ddarganfod beth allai celfyddyd fod ac o ba bethau y gellid ei 
gwneud. Wrth i ffiniau celfyddyd a chrefftau barhau i ehangu, felly hefyd y mae’r 
ystod ddi-ben-draw, ar yr olwg gyntaf, o ddeunydd sydd ar gael ar gyfer  
gwneud gwrthrychau. Yn yr amseroedd diweddar, rhoddwyd mwy o bwyslais  
ar ddefnyddio ffynonellau adnewyddadwy a defnyddiau eildro pan fo  
hynny’n bosib.

Mae’r pecyn hwn yn archwilio tarddiad rhai o’r defnyddiau hyn a’r gwahanol 
ddefnydd a wnaethpwyd ohonyn nhw. Fe gynlluniwyd y pecyn i gynorthwyo 
athrawon ac addysgwyr orielau gyda chynllunio, cyflenwi ac ymweliadau  
dilynol i Ganolfan Grefft Rhuthun gyda chasgliad o weithgareddau, syniadau  
ac adnoddau sy’n ymwneud â’r thema eang o ddeunydd. Mae’r gweithdai a’r  
tasgau ymarferol yn addas i bob oed a gellir eu haddasu ar gyfer anghenion 
penodedig eich grŵp chi.

Mae’r pecyn adnoddau hwn wedi ei anelu hefyd at ein cynulleidfa a’n hymwelwyr 
cyffredinol (â’r ganolfan a’n gwefan) a allai fod eisiau gwybod mwy am Grefft a’r 
deunydd a ddefnyddir i’w gwneud – ‘cewch eich ysbrydoli: cyfranogwch’.

Julie Robson

beth yw crefft?
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Gwaith mewn Ffocws: Rhian Hâf, Glass, Light and Space, 2011

Ffeibr 

Gwaith mewn Ffocws: Michael Brennand-Wood, The Ties that Bind, 1996

Metel  
Gwaith mewn Ffocws: Wendy Ramshaw, Petrified Lace Collar, 2010

Clai 
Gwaith mewn Ffocws: Claire Curneen, St Sebastian, 2008

Pren 

Gwaith mewn Ffocws: Dail Behennah, Charcoal and Willow Hanging, 2007

Defnyddiau Eildro  
Defnyddiau Eildro mewn Celfyddyd: enghreifftiau David Poston a Rodney Peppé

Defnyddiau Pensaernïol  
yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun    

Cydnabyddiaethau

cewch eich 
ysbrydoli, 

cyfranogwch!



Dechreuadau
Mae pob gwareiddiad â hanes o wneud, o gerfio, gwehyddu, pwytho, trin neu fodelu deunydd. 
Byddai hyd yn oed y cymunedau cynharaf sy’n hysbys yn defnyddio adnoddau sylfaenol o’u 
cwmpas i greu gwrthrychau. Byddai’r rhain yn aml ar ffurf llestri, offer llaw a theclynnau ar 
gyfer defnydd pob dydd, ond weithiau, byddent yn gwneud addurniadau ar gyfer defodau neu 
addurniad corfforol. Mae rhai enghreifftiau cynnar o drin defnyddiau’n cynnwys:
 
– Byddai cymunedau a oedd yn byw mewn ogofâu’n cerfio ffigurau, darluniau a motifau  
 yn y creigiau o gwmpas neu’n malu pigmentau i wneud marciau
– Byddai cymunedau eraill yn defnyddio clai i ffurfio ffigurau, teils a llestri wedi’i mowldio 
 yn eu dwylo a’u crasu gan yr haul neu mewn tân. 
– Dechreuodd gwareiddiadau mwy datblygedig gipio tebygrwydd dynol mewn portreadau,  
 penddelwau a cherfddelwau. Daethant yn fwy medrus gyda cherfio a modelu gwahanol  
 ddefnyddiau (er enghraifft carreg, marmor, clai etc.) 
– Gellid gwehyddu ffibr a chyrs i wneud basgedi, tecstilau, papur, defnydd matiau ac 
 fe’i defnyddid hefyd mewn adeiladu
– Byddai cerflunwaith yn aml yn addurno pensaernïaeth ac fe gyflogid seiri maen i gerfio  
 addurniadau ar adeiladau a allai fod yn ffigurol, yn symbolaidd neu ddim ond yn   
 addurniadol (er enghraifft gargoiliau, caryatidau, dail acanthws, etc.)
– Darganfuwyd gwydr yn wreiddiol fel carreg galed, gwydrfaen y gellid ei hogi i wneud  
 offer llaw ac, o’i thoddi, ei llunio’n ystod o wrthrychau.
– Gellid morthwylio metelau, eu gwresogi a’u cyfuno â defnyddiau eraill i wneud offer 
 llaw cryf, teclynnau, arfau, llestri, gemwaith a cherfluniau

Roedd y dewis o ddefnyddiau i ddechrau’n dibynnu ar argaeledd ond yn ddiweddarach  
fe’i dewiswyd yn gynyddol er mwyn gwytnwch, gwerth ariannol neu effeithlonrwydd cost. 
Mae’r symud ymlaen mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn parhau i ehangu’r ystod o 
ddefnyddiau sydd ar gael yn yr unfed ganrif ar hugain, er bod mwy o bwyslais wedi ei  
roi’n ddiweddar ar ddefnyddio adnoddau adnewyddadwy ac ailgylchu defnyddiau lle bo  
hynny’n bosib.

Yn yr adrannau canlynol, fe drafodir rhai o’r defnyddiau a ddefnyddir mewn celf a chrefft  
gyfoes yn ddyfnach gyda ffocws ar rai o’r gweithiau sydd wedi’u harddangos yng  
Nghanolfan Grefftau Rhuthun.
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Gwydr
Mae gwydr â rôl bwysig yn y bywyd modern. O’i doddi, gellir tywallt gwydr i fowldiau, ei wasgu 
neu ei chwythu’n amrywiaeth o siapiau a ffurfiau. Mae o’n cwmpas ym mhobman – jariau bwyd, 
llestri yfed, bylbiau golau, ffenestri, sgriniau cyfrifiaduron, sbectols, opteg ffibrau… mae’r rhestr 
yn ddiddiwedd! Mae gwydr yn ailgylchadwy 100% a gellir ei ailbrosesu heb golli cryfder nac 
ansawdd. Byddwn yn cymryd y deunydd hwn yn ganiataol, ond sut mae ei gynhyrchu?  
Sut mae artistiaid wedi ei ddefnyddio?

Hanes
Caiff obsidian, ffurf ar wydr, ei ffurfio’n naturiol o fewn ceg llosgfynyddoedd, pan fydd gwres 
dwys yn toddi tywod gyda mwynau eraill fel llwch neu galchfaen, ac mae hynny’n ffurfio carreg 
wydrog, galed pan fydd wedi oeri. Fe ddarganfu gwareiddiadau cynnar fod ei hymyl lem yn 
ddeunydd delfrydol ar gyfer blaenau gwaywffyn a bwyeill cam. Mae enghreifftiau cynharaf o 
gynnyrch gwydr yn cynnwys gleiniau a ddatguddiwyd gan archeolegwyr ym Mesopotamia a 
gellir eu holrhain i 3500 Cyn yr Oes Gyffredin. Efallai i’r rhain gael eu gwneud ar ddamwain,  
fel sgil-gynnyrch gweithio metel â thân mewn lleoliad tywodlyd.

Byddai’r Eifftiaid a phobl Mesopotamia’n defnyddio gwydr nid dim ond ar gyfer gwrthrychau 
defnyddiol, ond hefyd i ddibenion addurniadol fel gemwaith a ffiolau hardd ar gyfer eu temlau. 
Wrth iddyn nhw ddatblygu prosesau i weithio â’r deunydd, dechreuodd gwneuthurwyr gwydr 
arbrofi â gwahanol siapiau, ffurfiau a gweadeddau ar gyfer eu nwyddau, ychwanegu handlenni a 
thraed, cerfio neu lifanu’r arwyneb ac ychwanegu lliw gyda chymysgedd o fwynau ac ocsidau. 

Digwyddai gwneud gwydr yn yr Hen Tsieina a De Asia o c1730 Cyn yr Oes Gyffredin, ond y 
Rhufeiniaid oedd yn gyfrifol am ehangu’r ystod ac amlbwrpasedd y deunydd hwn ar gyfer 
defnydd pob dydd. Mae enghreifftiau wedi’u hadfer ledled yr Ymherodraeth Rufeinig yn cynnwys 
gwrthrychau domestig, diwydiannol, pensaernïol ac angladdol. Fe ddarganfu’r Rhufeiniaid hefyd 
sut i rolio dalennau o wydr ar gyfer ffenestri eu hadeiladau. 

Ronald Pennell, arddangosfa Gerddi, Mythau, Hud, 2014 



Yn yr Ewrop ganoloesol drwyddi draw, câi’r deunydd ei ymgorffori mewn addurniad pensaernïol 
ar ffurf ffenestri gwydr lliw a mosaig. Gyda chynnydd pwysig mewn prosesau gwneud gwydr 
yn yr ail ganrif ar bymtheg gwelwyd gwelliannau mewn ymddangosiad ac ansawdd. George 
Ravenscroft yn 1674 oedd y cyntaf i gynhyrchu gwydr crisial plwm clir ar raddfa fawr, gan 
wneud Prydain yn ganolfan byd-eang y diwydiant gwydr.

Tasgau

Darganfyddwch hanes gwydr. Ewch i’ch amgueddfa leol a darganfyddwch y ffyrdd y 
defnyddiwyd gwydr drwy gydol hanes (e.e. domestig, diwydiannol, gwyddonol, gemwaith etc) 

Gwnewch restr o wrthrychau sydd wedi’u gwneud o wydr yn eich cartref ac yn eich profiad 
dyddiol e.e. sgrin teledu, sbectols, ffiolau, jariau, poteli etc.

Dyluniwch ffenestr wydr lliw. Gallech drosglwyddo eich llun i wydr gan ddefnyddio paent gwydr 
neu gwnewch ludwaith â phapur lliw neu seloffen 

Trafodwch y defnydd o wydr mewn pensaernïaeth  
a) yn saernïol (ee ffenestri mewn nendyrau, tai gwydr, ystafelloedd haul, ffenestri to, awyriad etc)
b) yn addurniadol (ee gwydr lliw, ffenestri siopau, drychau, mosäig etc)

Addurnwch wydr yfed neu deilsen ddrych gan ddefnyddio paent gwydr

Trafodwch y ffordd y mae artistiaid wedi defnyddio gwydr fel  
a) testun – ee Jan van Eyck, The Arnolfini Portrait 1435; Jeff Wall, Picture for Women 1979
b) defnydd – ee Dan Flavin, ‘Monument’ for V.Tatlin 1966-9; Kiki Smith, Constellation 1996 

Casglwch luniau neu cymrwch ffotograff o ffenestri - mewn tai, siopau, swyddfeydd,  
eglwysi etc. Cymharwch y siapiau, meintiau, fframiau, math o wydr etc. Gwnewch baentiad  
yn seiliedig ar ffenestri.

Gwybodaeth bellach
Jane Dunsterville, The Glass Painting Book: A Complete Introduction,  
Including Over 20 Projects and 100 Trace-off Motifs, David and Charles,1996
David Whitehouse, Glass: A Short History, Gwasg yr Amgueddfa Brydeinig, 2012

www.britglass.org.uk 
www.m.wikihow.com 
www.urbanglass.org 
www.worldofglass.com 
www.glassblobbery.com 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/

http://www.britglass.org.uk
http://www.m.wikihow.com
http://www.urbanglass.org
http://www.worldofglass.com
http://www.glassblobbery.com
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Gwaith mewn Ffocws: Rhian Hâf  
Glass, Light and Space 2011
 
Fe gwblhaodd Rhian Hâf ei M.A. mewn Gwydr ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe yn 2011. 
Gan ddefnyddio arlunio, ffotograffiaeth ac ystod o dechnegau a chymwysiadau gwydr, mae’n 
creu gosodiadau a gwaith cerfluniol sy’n ymateb i’w safle, boed hynny’n drefol, yn wledig, y 
tu mewn neu’r tu allan i adeilad. Comisiwn diweddar yw Blodau Bywyd ym mynedfa frys y 
Cwadrant yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan lle mae chwech o baneli persbecs wedi’u  
sgrin-brintio’n dangos delweddau enfawr o blanhigion meddyginiaethol sy’n lleol i’r ardal.

Mae diddordeb Rhian ym mhriodweddau gwydr a’i allu i gipio, trosglwyddo, adlewyrchu a 
phlygu golau. Mae’n dweud fod ei gwaith yn ‘archwilio ac yn portreadu trywydd cyson o 
themâu: golau a chysgod, gwyn a du, y gweledol a’r anweledol, absenoldeb a phresenoldeb… 
Mae Rhith, canfyddiad a graddfa’n ffactorau pwysig hefyd yn fy ngwaith i, yn mynnu bod y 
gwyliwr yn edrych eto, yn cwestiynu’r hyn a welir ac yn amgyffred yr hyn a bortreadir’.

Mae Glass Light and Space yn gyfres o bedwar ffurf gwydr sy’n archwilio golau a chysgodion 
sy’n cael eu dal o’u mewn. Mae’r deunydd wedi ei newid drwy ei lifanu, ei gerfio neu ei ysgythru 
pan yn glaear) i greu gwahanol arwynebau ac i ddwysau priodweddau a nodweddion gwydr.
Mae’r artist yn cymryd y symbol cyffredinol o dŷ yn sail – siâp geometrig syml sy’n cyfuno 
petryal a thriongl sy’n atgoffaol o gynrychioliadau plant o dai neu’r darnau plastig mewn 
gêm Monopoly.

Mae tai’n gynwysyddion hanes, atgofion a breuddwydion. Mae’r artist yn caniatáu i’w blociau 
gwydr bychan ddod yn gynwysyddion dychymyg y gwyliwr. Mae’n eich gwahodd i fyfyrio ar 
y cysylltiadau a’r ystyron sy’n gysylltiedig â’r tŷ. I’r rhan fwyaf o bobl, mae’n lle o loches, o 
ddiogelwch, nodded, ond gall hefyd fod yn lle o unigedd neu gaethiwed i eraill. Bydd rhai’n 
ystyried tŷ’n eiddo neu fuddsoddiad yn hytrach na chartref neu le i fyw ynddo.

Mae dimensiynau’r tai’n amrywio rhwng 5 a 2cm. Gan archwilio graddfa, rhith a chanfyddiad 
cymerwyd ffotograffau ohonyn nhw mewn gwahanol leoliadau ac amgylchedd ac fe 
gynhyrchwyd llyfr o ddelweddau i gyd-fynd â’r prosiect. Fe arddangoswyd Glass, Light  
and Space, yng Nghanolfan Grefft Rhuthun yn ystod ei phreswyliad o dri mis yn 2014. 

‘Daw gwydr yn fyw ym 
mhresenoldeb golau’

Rhian Hâf



Tasgau

Cymrwch ffotograffau o adlewyrchiadau a phlygiant mewn gwrthrychau gwydr, ffenestri neu 
ddrychau. Ceisiwch altro amgylchiadau fel newid ffynhonnell y golau, defnyddio hidlyddion lliw, 
creu cysgodion, defnyddio gwahanol gefndiroedd. Byddwch yn ddyfeisgar!

Ysgrifennwch stori am bobl sy’n byw mewn tai gwydr! Pwy allai fyw yn nhai Rhian?  
Sut fyddai pentref, tref neu ddinas o wydr yn edrych, yn swnio, yn teimlo?  
Defnyddiwch eich dychymyg!

Gwnewch astudiaeth fanwl o botel, jar neu gynhwysydd gwydr yn rhan o gyfansoddiad bywyd 
llonydd. Defnyddiwch wahanol ddefnyddiau e.e. pensiliau, golosg, pastelau, dyfrlliwiau etc. 
Edrychwch yn ofalus ar effeithiau golau a chysgod ar eich gwrthrychau. Gallech ailadrodd yr 
ymarferiad hwn â hylif y tu mewn i gynhwysydd gwydr neu gyfeirio sbotolau ar y cyfansoddiad. 
Sylwch fel y mae’r golau a’r cysgodion yn newid.

Defnyddiwch eiriadur neu thesawrws i ffeindio cymaint o eiriau ag y gallwch chi sy’n gysylltiedig 
â gwydr. Defnyddiwch y geiriau hyn i ysgrifennu disgrifiad byr neu gerdd am waith Rhian.

Gwybodaeth bellach
Hâf, Rhian, Glass, Light and Space, Blurb Books.com, 2010

www.rhianhaf.com 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/

Rhian Hâf, Glass, Light and Space, 2011. ffoto: Rhian Hâf

http://www.rhianhaf.com
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Ffeibr
Defnyddir y gair ‘tecstil’ i ddisgrifio deunydd hyblyg sy’n cynnwys rhwydwaith o ffibrau neu 
edafedd naturiol neu artiffisial. Daw’r gair ‘tecstil’ yn wreiddiol o’r Lladin ‘texere’ sy’n  
golygu ‘i wehyddu.’ 

Gwneir tecstilau drwy:
– Nyddu – bydd ffibrau’n cael eu nyddu’n edafedd
– Gwehyddu neu wau – bydd edafedd yn cael eu cyfuno i greu ffabrigau
– Gorffeniad – bydd ymddangosiad neu wead y ffabrigau’n cael eu gwella drwy wahanol  
 brosesau (fel cannu i ddileu amhureddau, codi’r arwyneb er mwyn meddalwch, 
 pannu ymlaen llaw etc) 

Ffibrau a ddefnyddir i wneud tecstilau:
– Naturiol – o blanhigion, anifeiliaid neu fwynau e.e. cotwm, lliain (o lin), gwlân, sidan
– Synthetig – o law dyn o ffynonellau cemegol e.e. fiscos (o goed pîn a phetrogemegau),  
 acrylig, neilon, polyester (o olew a glo, tensel (o seliwlos wedi’i ddeillio o fwydion coed)

Gellir hefyd flendio ffibrau naturiol a synthetig â’i gilydd i greu ffabrigau newydd (e.e. polyester, 
neilon, latecs, acrylig, spandecs etc)

Hanes tecstilau
Bu tecstilau’n bwysig drwy gydol hanes dynol fel dull o ddiogelu’r corff rhag oerni, gwres a  
glaw ar ffurf dillad, blancedi, rygiau, crogluniau, canopïau, pebyll etc. Defnyddiwyd tecstilau 
hefyd i ddibenion eraill fel addurniad, defodau ac i arwyddocau statws cymdeithasol. Gall 
samplau a adferwyd gan archeolegwyr ddweud wrthon ni sut y byddai pobl yn byw a hefyd,  
pa ddefnyddiau oedd ar gael iddyn nhw a’r dechnoleg y byddent yn ei defnyddio i’w prosesu.  
O’r amseroedd hynafol i’r dydd heddiw, mae esblygiad tecstilau ac arloesedd mewn dulliau 
cynhyrchu wedi dylanwadu’r ffordd rydym yn gwisgo, yn addurno ac yn dodrefnu ein 
hamgylchedd byw.

Mary Lloyd Jones, arddangosfa Signs of Life, 2013



Tecno-decstilau
Heddiw mae tecstilau’n parhau i ddatblygu wrth i brosesau gweithgynhyrchu newydd a gwell ei 
gwneud yn bosib i ddefnyddiau naturiol a synthetig gael eu cyfuno: i leihau pwysau, cynyddu 
cryfder, gwytnwch a pherfformiad ffabrigau, nid dim ond ar gyfer dillad a dodrefn, ond hefyd ar 
gyfer prosiectau peirianneg fel adeiladu ffyrdd, adennill tir a rheoli llifogydd. Mae ystyriaethau 
amgylcheddol hefyd wedi cyfrannu tuag at yr angen i archwilio cynaladwyedd ac 
ailgylchadwyedd defnyddiau.

Tasgau

Gwyddoniaeth a Thechnoleg – ffeindiwch wybodaeth am geodecstilau a ddefnyddir yn:
– y ‘Deltaplan’ yn yr Iseldiroedd i atal y môr rhag gorlifo’r tir 
 (gweler: www.deltawerken.com a www.iadc-dredging.com ). 
– Chek Lap Lok, Hong Kong lle crëwyd ynys o law dyn fel safle ar gyfer maes awyr   
 (gweler: www.fibretex.com/hongkong)
– Adeiladau – ar gyfer gwrthsefyll tân, gwrthsefyll tywydd, inswleiddio, ymwrthedd seismig  
 etc (gweler: www.library.upt.ro/pub.edocs/iures/Carte8.pdf )
– awyrofod
– trafodwch ddefnyddiau mewn bywyd pob dydd a’u priodweddau – e.e. o beth mae  
 crysau chwaraeon wedi’u gwneud? Beth sy’n gwneud ymbarél allu dal dŵr? 
 Sut bydd tyweli’n amsugno lleithder? etc

Daearyddiaeth – siaradwch am decstilau a’u defnydd mewn gwledydd eraill e.e. Japan, 
Awstralia, De America etc. Edrychwch ar ddillad, rygiau, sgriniau, ffabrigau seremonïol a 
ffabrigau bob dydd.

Hanes – chwiliwch am wybodaeth am y Chwyldro Diwydiannol a’r ffordd yr effeithiodd ar 
gynhyrchiad tecstilau. Sut mae technoleg fodern wedi effeithio ar y diwydiant dillad?  
Sut wnaeth masnach a theithio effeithio ar decstilau yn Ewrop yn yr unfed ganrif ar bymtheg?

Celf – trafodwch decstilau mewn celfyddyd:  
a) artistiaid sydd wedi darlunio tecstilau (e.e.les Vermeer, satin Gainsborough, Alison Watt etc)  
b) artistiaid sydd wedi dylunio tecstilau (ee William Morris, Henri Matisse, Vanessa Bell,  
Sonia Delaunay etc) 
c) artistiaid sydd wedi defnyddio ffabrigau yn eu harfer (ee Jasper Johns, Tracey Emin,  
Yinka Shonibare, Michael Raedecker etc) 

Adnoddau Pellach 
Alysn Midgelow-Marsden, Stitch, Fibres, Metal & Mixed Media (The Textile Artist),  
Search Press Ltd, 2014
Mary Shoeser, World Textiles: a Concise History, Thames and Hudson, 2003
Kim Thittichai, Reclaimed Textiles Techniques for paper, stitch, plastic and mixed media, 
Batsford Ltd, 2014

www.textileschool.com
www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/design/textiles/ 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/

http://www.amazon.co.uk/Alysn-Midgelow-Marsden/e/B0034OTZ1O/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.textileschool.com
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/design/textiles/
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Gwaith mewn Ffocws: Michael Brennand-Wood
The Ties that Bind 1996

Gellir olrhain ymwybyddiaeth Michael Brennand Wood o briodweddau unigryw defnyddiau, 
fel gweadedd, gwneuthuriad, acwsteg ac arogl, yn ôl i’w blentyndod yng Ngogledd Lloegr. 
Gwehyddes ddiwydiannol oedd ei nain mewn melin leol a byddai’n aml yn dod â darnau o ffabrig 
yn ôl iddo fo chwarae â nhw ac mae hefyd yn cofio’r synau a’r arogleuon a oedd yn gysylltiedig 
â gwehyddu wrth iddo ei gwylio’n defnyddio gwŷdd y teulu. Dysgodd am ddefnyddiau a dulliau 
traddodiadol a datblygodd ymwybyddiaeth o’u rôl mewn bywyd dyddiol, ond yn bwysicach na 
dim, cafodd ei annog i arbrofi â’i greadigaethau ei hun yn gynnar yn ei fywyd. Wrth barchu hanes 
tecstilau, ei nod oedd adeiladu ar dechnegau’r gorffennol ac agor ffyrdd newydd o feddwl am sgiliau 
traddodiadol y gorffennol fel gwehyddu, gwau, gwneud les a brodwaith. Ceisiai symud i ffwrdd oddi 
wrth yr agwedd addurniadol o bwytho, er enghraifft, i ganiatáu iddo ddod yn fwy mynegiannol.

Fe luniodd gysylltiadau hefyd rhwng celfyddyd gain a chrefftau traddodiadol. Cyfeiriodd at 
frodwaith fel ‘arlunio mewn edau’, meddyliai am ‘eometreg pwyth’ a’r grid strwythurol sy’n sail 
i frodwaith. Nid dim ond astudio tecstilau eraill a wnaeth o, ond câi ysbrydoliaeth hefyd mewn 
gwaith artistiaid fel Robert Rauschenberg, Sol LeWitt, Alberto Burri a Jean Tinguely. 

Yn gyfansoddiadol, mae The Ties that Bind yn cyfeirio at gêm bwrdd fel symbol o ddewisiadau 
bywyd, fel yr esboniodd Michael: ‘I raddau gellir darllen y siapiau cylchol fel darnau chwarae, y 
llinellau fel llwybrau, opsiynau i’w hystyried. Weithiau’n emosiynol byddwch yn dringo ysgolion, 
yn llithro i lawr y nadroedd gan fwyaf.’ Mae’n defnyddio sgrapiau o ffabrig sydd wedi’u cymryd 
o ddillad dau berson ac fel yr awgryma’r teitl a gymerwyd o gân gan Bruce Springsteen) gall 
bywydau ymgordeddu pan fyddwch yn dechrau perthynas â rhywun.

Mae’r gwaith hwn yn cyfeirio hefyd at y traddodiad o 
gwiltiau Americanaidd lle câi sgwariau o glytwaith a 
brodwaith eu gwnïo’n gelfydd â’i gilydd gan wahanol 
aelodau a chenedlaethau olynol o deuluoedd gan 
ddefnyddio eu hen decstilau. Dros y blynyddoedd, byddai 
cwilt sy’n gyfoethog o hanes yn esblygu, yn adrodd stori’r 
teulu yn weledol (drwy ddelweddau a symbolau wedi’u 
brodio ar y sgwariau), ac yn emosiynol drwy gysylltiad 
(yr hanes sy’n cael ei ddal gan y tecstilau a fyddai wedi’u 
gwisgo a’u defnyddio gan aelodau’r teulu). 

Mae profiad synhwyraidd defnyddiau’n agwedd bwysig 
o waith Michael ac mae’n credu mai drwy gyffyrddiad, 
arogl a sŵn – nid dim ond golwg – y cyflëir ystyr. Mae’r 
cof o deimlo, arogli a hyd yn oed glywed siffrwd neu 
symudiad defnyddiau arbennig o ddiddordeb i’r artist 
ynghyd â chyseinedd hanesyddol tecstilau sy’n gysylltiedig 
â digwyddiadau penodedig mewn bywyd. Yn dechnegol, 
mae ymylu siapiau unigol â ffabrig sidan yn The Ties that 
Bind yn perthnasu hefyd i deitl y gwaith. Meddai Michael, 
‘Mae’r weithred o lapio’n ystum emosiynol bwerus, yn 
gyfoethog o bwysigrwydd symbolaidd, wedi’i chadachu ar 
ei genedigaeth, ei mymïo ar ei marwolaeth.’ 



Tasgau

Ymchwiliwch artistiaid sydd wedi gweithio â ffabrigau: fel 
Robert Rauschenberg, Alberto Burri, Antoni Tapies, Christo, 
Lucio Fontana, Jasper Johns neu Tracey Emin. Trafodwch y 
ffordd y maen nhw wedi ymgorffori gwahanol ddefnyddiau 
yn eu celfyddyd; y prosesau a ddefnyddiwyd; y ffordd y 
mae’r tecstilau’n cyfrannu tuag at ystyr y gwaith; eich ymateb 
personol chi iddo. Allwch chi weld unrhyw gysylltiadau rhwng 
eu gwaith nhw a gwaith Michael Brennand-Wood?

Trafodwch bwysigrwydd tecstilau mewn bywyd pob dydd. 
Gwnewch restr o’r gwahanol ddeunydd y byddwch chi’n eu profi’n 
ddyddiol. Pa rai sy’n gwneud i chi deimlo’n gynnes/yn oerllyd/ sy’n 
wrth-ddŵr/yn ymestyn etc. Pam fod arnoch chi angen defnyddiau 
gwahanol ar gyfer gwahanol ddefnyddiau, gweithgareddau neu 
achlysuron? Disgrifiwch eich hoff ddillad/y rhai sy’n lleiaf hoff 
gennych – pam ydych chi’n mwynhau/casáu gwisgo’r eitemau hyn?

Casglwch esiamplau o wahanol decstilau a thrafodwch eu gweadeddau. Pa gysylltiad sydd 
gennych chi â gwahanol ffabrigau pan fyddwch yn cyffwrdd, arogli, crychu neu anwesu 
defnyddiau arbennig? O beth y maen nhw’n eich atgoffa chi? Ysgrifennwch eiriau sy’n dod i’ch 
meddwl wrth i chi eu trin. Oes gan decstilau aroglau ac a allan nhw wneud synau? 

Ymchwiliwch y traddodiad cwiltio Americanaidd. Gwnewch sgwâr clytwaith sy’n eich 
cynrychioli chi neu eich teulu wedi’i wneud o hen ddillad neu ffabrigau’r cartref. Gallech arlunio 
neu baentio’r sgwâr a glynu ffabrigau wrtho os nad ydych am ei wnïo. 

Gwnewch gwilt grŵp – darn cydweithredol lle bydd pob myfyriwr yn cyfrannu sgwâr wedi’i 
wneud o ffabrigau â chysylltiadau personol. Gallai’r dyluniad gynnwys enwau, llythrennau cyntaf 
enw, hoff flodau, anifeiliaid etc

Miwsig – mae teitl sawl darn o waith gan Michael wedi tarddu o ganeuon. Gwrandewch ar 
fiwsig wrth i chi weithio! Rhowch deitlau cerddorol sydd wedi’u cymryd o’ch hoff felodïau ar eich 
gwaith eich hun.

Gwybodaeth Bellach 
Forever Changes, (catalog) Ruthin Craft Centre 2012 
Cole, Drusilla, Textiles Now, Laurence King, 2008 
Harris, Jennifer, Michael Brennand-Wood, Material Evidence: Improvisations on a Historical 
Theme, Oriel Gelf Whitworth, 1996 

http://vimeo.com/11024369  
http://brennand-wood.com/  
http://www.themaking.org.uk/content/makers/2011/02/michael_brennand_wood.html  
http://www.clothandculturenow.com/Michael_Brennand-Wood.html  
http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/textiles-in-the-v-and-a-archives/ 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/

Michael Brennand-Wood, The Ties that Bind, 1996. ffoto: Chris Gomersall

‘‘Mae’r weithred o  
lapio’n ystum emosiynol 
pwerus, yn gyfoethog o 

bwysigrwydd symbolaidd, 
wedi’i chadachu ar ei 

genedigaeth, ei mymïo  
ar ei marwolaeth’

Michael Brennand-Wood

http://vimeo.com/11024369
http://brennand-wood.com/
http://www.themaking.org.uk/content/makers/2011/02/michael_brennand_wood.html
http://www.clothandculturenow.com/Michael_Brennand-Wood.html
http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/textiles-in-the-v-and-a-archives/
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Metel
Gwaith Metel 
Mae trin metel wedi esblygu ers i wareiddiadau cynnar ddarganfod y gellid prosesu mwyn i wneud offer 
llaw, llestri, gwrthrychau defodol, arfau ac addurniadau corff. Gall y term metelwaith ddisgrifio maes 
cynhyrchu eang, yn cwmpasu defnydd diwydiannol, domestig ac artistig sy’n cynnwys adeiladu llongau, 
adeiladu pontydd, rhannau peiriannau cymhleth a gemwaith cywrain. Yng nghyd-destun y Pecyn Addysg 
hwn, byddwn yn canolbwyntio ar ddefnydd metel mewn celf a dylunio, gemwaith yn arbennig.

Mae metel wedi’i ddefnyddio drwy gydol hanes celfyddyd i fwrw modelau wedi’u gwneud o glai neu 
blastr yn gyfrwng sy’n treulio’n well, fel efydd. Yn yr ugeinfed ganrif, dechreuodd artistiaid ecsploetio 
potensial mynegiannol y deunydd ac ymgorffori prosesau a oedd yn gysylltiedig cyn hynny â 
gweithgaredd diwydiannol yn hytrach na gweithgaredd artistig. Mae technoleg newydd fel weldio laser, 
yn caniatáu i emyddion cyfoes greu gwaith sy’n gynyddol goeth, yn cyfuno defnyddiau a gweadedd 
annisgwyl yn aml. Mae metelau prin fel aur ac arian wedi’u prisio’n uchel iawn yn draddodiadol 
a’u harddangos fel arwyddocâd o statws neu safle mewn cymdeithasau hierarchaidd. Mae llawer 
o ddylunwyr heddiw, fel David Poston, wedi osgoi metelau drudfawr yn fwriadol, gan fwriadu i’w 
gemwaith gael ei werthfawrogi am resymau artistig ac esthetig yn hytrach na’i gost a daw’r profiad 
corfforol, cnawdol a seicolegol o wisgo a chyffwrdd yn hollbwysig.

Mae yna lawer o wahanol fathau o fetel y gellir eu gwneud yn gelfyddyd neu’n wrthrychau addurniadol 
heddiw. Dyma ddetholiad o rai defnyddiau poblogaidd:

Aur, symbol cemegol Au (o’r Lladin aurum), metel meddal, hydrin y gellir ei ddefnyddio yn ei ffurf 
naturiol, heb smeltio neu brosesau llafurus eraill ac mae hyn wedi ei wneud yn ddeunydd gwerthfawr 
y mae galw mawr amdano drwy gydol hanes. Yn y gorffennol, fe ddefnyddid safon aur yn gyffredin fel 
polisi ariannol rhwng cenhedloedd. Cysylltir aur yn draddodiadol ag eiconau, gwrthrychau a drysorir a 
symbolau statws fel teyrnwialennau, gorseddau, croesau, modrwyau priodas, coronau etc. Oherwydd 
ei werth fel metel gwerthfawr, yn anaml y’i ceir fel deunydd mewn celfyddyd gyfoes, ond fe gaiff ei ffafrio 
o hyd ar gyfer gemwaith drud.

Arian, symbol cemegol Ag (o’r Lladin argentum sy’n golygu ‘gwyn’ a ‘disglair’) Mae’n fwy toreithiog 
yn naturiol nag aur ond gellir ei weithio yn ei ffurf bur hefyd. Hefyd yn cael ei brisio fel metel gwerthfawr, 
mae â nifer o gymwysiadau fel systemau ariannol, gemwaith, gwydrau, celfi bwrdd (llestri arian), ac 
oherwydd ei ddargludedd fe’i defnyddir yn ddiwydiannol mewn cysylltiadau a dargludyddion trydanol. 
Defnyddir ei gyfansoddion a thoddiannau nitrad arian gwanedig mewn ffilm ffotograffig, pelydrau X, 
paneli solar, puredigaeth dŵr, deintyddiaeth, rhwymynnau ac offer meddygol. Fel gydag aur, yn anaml y’i 
ceir fel cyfrwng celfyddyd gyfoes ond mae’n parhau i gael ei ffafrio ar gyfer gemwaith, yn fwyaf cyffredin 
mewn aloiau gydag aur a metelau eraill. 

Dur aloi o haearn ac, yn fwyaf cyffredin, carbon, yn cael ei brisio am ei galedwch, ei hydwythedd a’i 
gryfder tynnol. Er y gellir olrhain defnyddio dur yn ôl i’r hen fyd, ni ddyfeisiwyd dulliau cynhyrchu effeithlon 
tan yr ail ganrif ar bymtheg. Gyda gwelliannau pellach yng ngwneuthuriad dur daeth yn ddeunydd rhad 
i’w fasgynhyrchu ac o’r herwydd daethpwyd i’w ddefnyddio’n eang yn ystod y Chwyldro Diwydiannol. 
Roedd artistiaid modern, fel Richard Serra, David Smith a Syr Anthony Caro yn ffafrio metelau fel dur 
ar gyfer gwaith haniaethol, gan eu bod yn rhydd o gysylltiadau ffigurol defnyddiau traddodiadol. Roedd 
artistiaid eraill, fel Julio Gonzalez ac Alexander Calder, yn ecsploetio cryfder a hyblygrwydd y deunydd 
mewn cerfluniau weiren. Mewn gemwaith, mae dur wedi dod yn ffasiynol fel dewis gwahanol rhatach na’r 
metelau gwyn traddodiadol arian a phlatinwm ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 



Mae Efydd wedi ei ddefnyddio i fwrw cerfluniau ers yr amseroedd Clasurol. Mae cryfder a sefydlogrwydd 
y deunydd hwn yn ddelfrydol ar gyfer cofadeiladau mawr a gwaith yn yr awyr agored. Mae aloiau 
efydd, wedi’u cyfansoddi fel rheol o gopr a thun, â’r fantais o ehangu fymryn cyn iddyn nhw setio 
yn y mowld ac felly’n darparu copi ffyddlon o’r gwrthrych sy’n cael ei fwrw. Gellir ychwanegu 
cemegau neu oeliau, a elwir yn ‘patina’ i arwyneb yr efydd ar ôl ei fwrw i altro lliw, ymddangosiad ac 
ansawdd. Gall hyn hefyd ddiogelu’r metel rhag effeithiau amlygiad i aer sy’n troi efydd sydd heb ei 
drin yn wyrdd (gelwir hyn yn ‘verdigris’). Mae’n well gan lawer o gerflunwyr modern, fodd bynnag, i’r 
ocsideiddio naturiol hwn ddigwydd gan ei fod yn ychwanegu diffiniad a chymeriad i’r gwaith.

Alwminiwm, symbol cemegol Al, (o’r Lladin alumen), yr elfen sy’n drydedd ymysg yr elfennau mwyaf 
helaeth ar ôl ocsigen a silicon, a dyma fetel helaethaf y ddaear. Mae’n ddeunydd arian-wyn, meddal, 
hydwyth ac mae ei ddwysedd isel a’i wrthiant i rwyd yn ei wneud yn ddefnydd hanfodol ar gyfer y 
diwydiant awyrofod, prosiectau cludiant ac adeileddol. Mae alwminiwm yn 100% ailgylchadwy a’r 
defnydd mwyaf cyffredin a wneir ohono mewn bywyd dyddiol yw ar gyfer caniau diod a deunydd 
pecynnu (hambyrddau ffoil, papur etc). Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd metel 
alwminiwm yn eithriadol anodd ei gynhyrchu a hynny’n gwneud y deunydd yn fwy gwerthfawr nag 
aur. Ers y cyfnod Fictoraidd, daeth yn ddeunydd cyffredin ar gyfer cerfluniau cyhoeddus, oherwydd ei 
allu i wrthsefyll cyrydiad. Rhai enghreifftiau yw: cerflun Alfred Gilbert sy’n hysbys fel Eros yn Piccadilly 
Circus, Llundain, 1885-93 a cherflun enfawr Jacob Epstein, Majestas yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, 
1954–5. Defnyddir alwminiwm yn gyffredin hefyd i wneud gemwaith. Mae dalennau o’r deunydd a 
hydoedd o weiren alwminiwm ar gael mewn ystod o drwch ac i’w ddefnyddio mewn crefftau.

Titaniwm, symbol cemegol Ti. Fe’i darganfuwyd yng Nghernyw yn 1791 ac fe’i henwyd ar ôl 
Titaniaid mytholeg Roegaidd. Mae’n hynod ymwrthol i gyrydiad ac mae â’r gymhareb cryfder-
i-ddwysedd uchaf o unrhyw elfen fetelig. Gellir cymysgu titaniwm ag elfennau eraill i gynhyrchu 
defnyddiau cryf, ysgafn ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, e.e. awyrofod, mewnblaniadau 
deintyddol, nwyddau chwaraeon a ffonau symudol. Mae’n ddeunydd delfrydol ar gyfer gemwaith 
oherwydd ei ysgafnder, ac fe’i cyfunir yn aml â defnyddiau eraill. 

Tasgau

Ymchwiliwch fetelau a’u defnydd mewn bywyd dyddiol, diwydiant, celfyddyd a chrefftau.

Chwiliwch am wybodaeth am gysylltiadau metelau â mytholeg a llên gwerin hynafol. 

Trafodwch emwaith y gellir ei  
a) gwisgo i ddynodi statws (ee bathodyn, medaliwn, cadwyni swydd, coron neu goronig) 
b) arwyddwr tadogaeth ethnig, grefyddol neu gymdeithasol (ee bathodyn, croes, seren, modrwy 
c) â phwrpas ymarferol (ee dolenni llawes, pin gwallt, pin hetiau, oriawr)

Ewch i ymweld â’ch amgueddfa leol a darganfod gemwaith o gyfnodau eraill a gwahanol rannau o’r 
byd (ee Llychlynnaidd, Rhufeinig, Americanaidd Brodorol, Cefnforol, Eifftaidd, Astecaidd, Fictoraidd, 
‘Art Nouveau’, Pync etc). Chwiliwch am wybodaeth am eu hanes a’r bobl a fyddai’n eu gwisgo. Beth 
oedd pwrpas y gwrthrychau hyn? O ba ddeunydd yr oeddynt wedi’u gwneud? Gwnewch gollage neu 
baentiad haniaethol yn seiliedig ar rai o’r dyluniadau y dowch o hyd iddyn nhw.

Chwiliwch am wybodaeth am artistiaid modern sydd wedi dewis metel fel cyfrwng.  
Rhai enghreifftiau o hanes celfyddyd yw: Julio Gonzalez, David Smith, Alexander Calder,  
Richard Serra, Anthony Caro etc. Mae artistiaid cyfoes sy’n gweithio â metel yn cynnwys…
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Gwaith mewn Ffocws: Wendy Ramshaw
Petrified Lace Collar, 2010

Mae Wendy Ramshaw CBE RDI yn rhyngwladol enwog am ei gemwaith, ei dyluniadau tecstilau, 
sgriniau metel ar raddfa fawr, gatiau ac addurniad pensaernïol nodedig. Mae ei gwaith yn pontio 
disgyblaethau dylunio, crefft, celfyddyd gain a cherfluniaeth gyhoeddus sydd wedi’u lleoli dros 
y byd i gyd. Daw ei hysbrydoliaeth o ystod o ffynonellau, yn cynnwys Alys yng Ngwlad Hud, 
gwraig Bluebeard a phaentiadau Pablo Picasso.

Cafodd Petrified Lace ei ddylanwadu gan enghraifft o les Sbaenaidd cymhleth o’r ail ganrif ar 
bymtheg. Meddai Wendy: ‘Rwyf wedi fy nhemtio gan y syniad y gallai les, mor feddal a chain, 
defnydd mor hudolus, gael ei ail-ddyfeisio mewn cyflwr caletach ac anhyblyg i’w wisgo mewn 
ffordd wahanol.’ Mae’r goler â theimlad cyfoes iawn, wedi’i gwneud o ddur â haen o bowdwr 
coch, deunydd sydd ag arwyddocâd diwydiannol. Mae’r paent lliw’n cuddio’r metel ac yn helpu 
i gadw cymeriad meddalach y les traddodiadol. Fodd bynnag, mae’r coch cryf yn tynnu sylw 
hefyd at geometreg y dyluniad ac yn pwysleisio ei briodweddau llinellol. Mae’n sicr yn waith o 
gyferbyniadau: hen/newydd; caled/meddal; main/cryf; diwydiannol/wedi’i wneud â llaw etc. Fel 
gyda’r rhan fwyaf o ddyluniadau Wendy, mae Petrified Lace yn gweithio fel celfyddyd pan gaiff 
ei arddangos a gemwaith pan gaiff ei wisgo. Mae hi â diddordeb ym mherthynas y gwrthrych a’i 
wisgwr: sut mae’n teimlo ar y croen, sut mae’n gorwedd ar y corff a sut mae’n symud â’r gwisgwr. 

Mae’n cadw swyddogaeth 
addurniadol; mae’n  

atgoffâd o les godidog  
y gorffennol’

Wendy Ramshaw

Wendy Ramshaw
Petrified Lace Collar, 2010
Dur dan haen o bowdwr coch, 
35cm dia. Ffoto trwy garedigrwydd 
Amgueddfa’r Powerhouse, Sydney.



Tasgau

Ysgrifennwch eiriau sy’n dod i’ch meddwl pan fyddwch yn edrych ar emwaith Wendy 
Ramshaw. O beth y mae ei siapiau’n eich atgoffa chi? Fyddech chi’n disgwyl i’r darnau fod yn 
drwm ynteu’n ysgafn? Sut deimlad fyddai iddyn nhw ar eich croen? Fyddai ganddyn nhw sŵn 
neu arogl? Ydyn nhw’n eich atgoffa o rywbeth – yn galw i gof atgofion neu deimladau?

Trafodwch effaith lliw mewn gemwaith. Gwnewch ddargopi neu gopïau du a gwyn o Petrified 
Lace a cheisiwch ddefnyddio lliwiau gwahanol ar gyfer ei gaen. Dychmygwch y goler mewn 
arian neu aur – pam, yn eich tyb chi, y mae Wendy wedi dewis paentio’r darn hwn?

Crëwch gelfwaith sydd wedi’i ysbrydoli gan ddyluniadau gemwaith. Arbrofwch â graddfa, lliw 
a deunydd – er enghraifft gallwch roi cynnig ar ddefnyddio papier maché, collage, ffoil, weiren, 
a gwrthrychau hapgael. Drwy chwistrellu’r gwaith gorffenedig â phaent metelig, gallech gipio 
effaith metelau gwerthfawr.

Gwnewch frasluniau o les, rhedyn, dail neu flodau o fywyd go iawn ac yna meddyliwch sut y gallech 
drawsnewid eu ffurfiau’n wrthrychau 3D fel clustdlysau, ffobiau allweddi, arddyrndlysau, neclis, 
dolenni llawes, pinnau tei etc. Gallech geisio modelu eich dyluniadau â chlai, ffoil, edau, cerdyn etc.

Trafodwch sut y gallech gipio priodweddau’r gemwaith mewn lluniad neu baentiad.  
Pa ddeunydd celf fyddai’n fwyaf priodol ar gyfer darlunio ysgafnder, llinoledd, ceinder, coethder, 
arian, copr, etc. 

Adnoddau Pellach
Julia Mannheim, Sustainable Jewellery, A&amp, C Black, 2009 
David Poston, What is Jewellery, Y Cyngor Crefftau, 1995 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/history-jewellery/  
http://www.roomsofdreams.com/
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/

Titaniwm – Fe ddefnyddiodd David Poston 
y deunydd hwn am y tro cyntaf yn y ’60au. 
Cynhyrchwyd gwead cyffyrddol y modrwyau 
hyn drwy wneud sbot-weldiadau unigol â 
phelydr laser

David Poston, Rings, 2007. Titaniwm gyredig,  
gweadedd dotwaith lliw. ffoto: Joel Degen

Pamela Rawnsley, Shadow vessels, 2004–06. Arian, 
ocsid, eurddalen. taldra uchaf 330mm. ffoto: Keith Leighton

http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/history-jewellery/
http://www.roomsofdreams.com/


16–17

Clai
Daw’r gair ‘serameg’ o’r gair Groegaidd κέραμος (keramos) a ddefnyddir i ddisgrifio clai, teils 
neu grochenwaith y crochenydd.

Serameg: wedi’i wneud o glai a’i galedu’n barhaol gan wres (ansoddair)
Seramegau: potiau ac eitemau eraill wedi’u gwneud o glai a’u caledu gan wres (enw)  
– Oxford Dictionary

Mae darnau o seramegau, a ganfuwyd gan archeolegwyr yn awgrymu fod bodau dynol 
wedi bod yn gwneud potiau a ffigurau ers cyn y cyfnod Neolithig: darganfuwyd ffigurau yn y 
Weriniaeth Tsiec a oedd yn dyddio i 29,000 Cyn Oed Crist a llestri yn Jiangxi, Tsieina o c.20,000 
Cyn Oed Crist. Roedd yr enghreifftiau cynnar hyn wedi’u gwneud o glai, weithiau wedi’i 
gymysgu â deunydd arall, ac yna eu caledu gan dân neu eu pobi yn yr haul. Roedd potiau 
diweddarach yn cael eu haddurno, un ai cyn neu wedi’r tanio, a’u gwydro i greu arwynebau 
llyfn a oedd yn fwy gwydn a gwrthiannol i hylif. Mae seramegau heddiw’n cynnwys dim nid ond 
gwrthrychau domestig, ond hefyd gynhyrchion diwydiannol ac adeiladu, fel brics, teils, deunydd 
misglwyf, brêcs disg, deunydd deintyddiaeth a pheirianneg uwch.

Gwahanol fathau o seramegau
– Llestri pridd: crochenwaith wedi’i wneud o glai, wedi’i gymysgu’n aml â silica, cwarts,  
 ffelsbar etc. Mae angen ei wydro er mwyn ei wneud yn ddwrglos.
– Crochenwaith caled: crochenwaith trwm, afloyw wedi’i danio ar dymheredd uchel.   
 Mae’n anhydraidd felly nid oes angen ei wydro.
– Porslen: Serameg caled, gwyn wedi’i wneud drwy danio clai pur (ar ffurf caolin fel rheol)  
 ac yna ei wydro – fe’i gelwir yn aml yn ‘tsieni’ o fan ei darddiad.
– Tsieni asgwrn: porslen past-meddal wedi’i gyfansoddi o lwch esgyrn, ffelsbar a chaolin.

Catrin Howell, Hound (Cyfres ‘Bestiary’), 2011



Clai mewn Celfyddyd Gyfoes
Clai yw un o’r defnyddiau hawddaf i’w fodelu ac mae’r rhan fwyaf o blant wedi chwarae 
ag o ar ryw adeg, pe bai ond i ffurfio ‘nadroedd’ drwy roli’r deunydd rhwng eu dwylo. 
Bydd cerflunwyr yn aml yn gwneud eu ‘maquettes’ neu eu modelau mewn clai cyn trosi eu 
dyluniadau’n ddeunydd mwy parhaol fel carreg neu efydd. Ers diwedd yr 20fed ganrif, mae 
clai wedi ei ddyrchafu o’i gysylltiadau crefftau gostyngedig, i ddeunydd sy’n cael ei ffafrio gan 
artistiaid radical. Roedd Pablo Picasso yn rhannol gyfrifol am y diddordeb newydd yma mewn 
seramegau pan sefydlodd stiwdio grochenwaith ym Madoura yn Ne Ffrainc yn dilyn yr Ail Ryfel 
Byd. Mae artistiaid eraill sy’n gweithio â chlai’n cynnwys Antony Gormley, Andy Goldsworthy, 
Emma Rodgers, Catrin Howell.

Tasgau

Trafodwch wahanol ddefnydd i grochenwaith mewn bywyd dyddiol. Sut mae siapiau a 
deunydd yn adlewyrchu eu defnydd? Gwnewch restr o gymaint o enghreifftiau ag y gallwch chi 
yn eich cartref. Gwnewch frasluniau neu cymrwch ffotograffau.

Casglwch ddelweddau o seramegau o gylchgronau, taflenni a gwefannau. Pam, yn eich tyb 
chi, fod gwahanol wledydd neu ranbarthau’n cynhyrchu crochenwaith o wahanol arddulliau? 
Cymharwch a chyferbynnwch enghreifftiau o grochenwaith Periwaidd, Mecsicanaidd, Celtaidd, 
Groegaidd, Eifftaidd etc. Beth all crochenwaith ei ddweud wrthoch chi am y cyfnod y cafodd ei 
gynhyrchu? Trafodwch wahanol wrthrychau – i beth fydden nhw’n cael eu defnyddio?  
Sut oedden nhw’n cael eu haddurno? 

Chwiliwch am wybodaeth am wahanol fathau o wydriad ac o beth maen nhw’n cael eu 
gwneud (e.e. du haearn, gwyn ffelsbar, a gwyrdd copr).

Gwnewch bot o dorchau o glai a’i addurno â’ch dyluniad eich hun. Edrychwch ar seramegau 
sy’n cael eu harddangos yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ac mewn llyfrau neu gylchgronau 
i gael ysbrydoliaeth. Os nad oes gennych odyn, defnyddiwch glai ‘air-dry’ fel ‘fimo’ neu 
‘das’. Arbrofwch â gwahanol gelfi neu bwyso gwrthrychau i mewn i’r clai i greu patrymau a 
gweadeddau.

Edrychwch ar ffotograffau o osodiadau ‘Field’ Antony Gormley yn ei wahanol leoliadau, rownd 
y byd. Gwnewch eich fersiwn eich hun drwy lenwi cornel eich ystafell ddosbarth â ffigurynnau clai.

Adnoddau Pellach 
Groom, Simon, A Secret History of Clay – from Gauguin to Gormley, Tate Publishing 2004 
Leach, Bernard, A Potter’s Book, Faber and Faber, 2011 
Mattison, Steven, The Complete Potter: The Complete Reference to Tools, Materials and 
Techniques for all Potters and Ceramicists, Apple Press, 2003
Cooper, Emmanuel,Ten Thousand Years of Pottery, The British Museum Press, 2002 
Cooper, Emmanuel, Contemporary Ceramics, Thames & Hudson, 2009 
Handbook of Pottery, Longman 1970 

www.vam.ac.uk/page/c/ceramics/  
www.vam.ac.uk/content/articles/a/a-to-z-of-ceramics 
http://www.antonygormley.com/projects/item-view/id/245 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/

http://www.vam.ac.uk/page/c/ceramics/
http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/a-to-z-of-ceramics
http://www.antonygormley.com/projects/item-view/id/245
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Gwaith mewn Ffocws: Claire Curneen
St Sebastian 2008 

Wedi’i geni yn Swydd Kerry, Iwerddon, mae Claire Curneen wedi byw a gweithio yng Nghymru 
ers cwblhau ei MA yng Nghaerdydd yn 1992. Yn Eisteddfod Genedlaethol 2001 fe enillodd y 
Fedal Aur mewn Crefft a Dylunio, yn 2005 fe gafod Wobr Cymru Greadigol Cyngor Celfyddydau 
Cymru ac yn 2012 Wobr Cennad Cymru Greadigol.

Mae ei seramegau ffigurol yn archwilio themâu’r profiad dynol, fel genedigaeth, marwolaeth, 
dyheadau, ofnau, poen a thosturi. Maen nhw â chyfeiriadau’n aml at eiconograffi crefyddol 
o gyfnod cynnar y Dadeni Eidalaidd, yn enwedig cynrychioliadau o ferthyron Cristnogol yn 
tystiolaethu i’w marwolaethau erchyll. 

Mae Sant Sebastian yn ffefryn y mae Claire wedi ail-ymweld ag o lawer gwaith drwy gydol ei 
gyrfa. Mae’r fersiwn yma o 2008, yn dangos y sant o’r torso i fyny ac mae ei daldra’n 65cm. 
Mae wedi’i adeiladu o ddarnau o borslen gwyn sydd wedi’u tanio ac yna mae manylion wedi’u 
hamlygu â chyffyrddiadau o wydredd lliw. 

Mae’r dewis o ddefnydd â rôl bwysig yn cyfleu dioddefaint mud y merthyr a’i wytnwch diysgog. 
Mae arwyneb caled, brau’r porslen yn awgrymu cryfder a sefydlogrwydd sy’n cyferbynnu â’r clai 
meddal sydd wedi cracio oddi tano. Nid efydd neu farmor llyfn eiconau traddodiadol mo hwn, 
ond corff mandyllog, creithiog, wedi’i orchuddio ag ôl bysedd yr artist. Mae’r marciau hyn yn 
datgelu’r broses a’r deunydd, a hefyd gyffyrddiad dynol. Mae gweadedd y ffigwr clai sydd wedi’i 
gafnu’n ein hatgoffa o gyflwr bregus, clwyfadwy’r ffrâm ddynol. Mae saethau’n trywanu corff 
Sebastian gyda dafnau o aur yn lle gwaed i awgrymu maint ei aberth.

‘Byddaf yn teimlo’n 
angerddol ynglyn â  

phethau sydd ag iddynt  
ystyr. Mae’n rhaid iddynt  

fod yn bwysig’

Claire Curneen

Claire Curneen 
St. Sebastian,  
65cm x 30cm, 2008.  
ffoto: Dewi Tannatt Lloyd



Tasgau

Ymchwiliwch St Sebastian mewn celfyddyd. Cymharwch enghreifftiau gan Donatello,  
Botticelli, Mantegna, Pollaiuolo, Bernini, Caravaggio etc. Trafodwch ddehongliad y testun  
gan wahanol artistiaid.

Trafodwch ddehongliadau eraill o St Sebastian gan Claire Curneen. Siaradwch am raddfa, 
deunydd, prosesau, lliw, gweadedd etc.

Gwnewch eich modelau eich hun mewn clai a cheisiwch gyfleu emosiwn drwy eich triniaeth o’r 
deunydd – ceisiwch rwygo’r clai, ei greithio, ei byllu, pwyso gwrthrychau i mewn iddo i wneud 
gweadeddau gwahanol. Pa ddefnyddiau eraill allech chi eu defnyddio?

Crëwch gelfwaith haniaethol i gyfleu emosiynau fel cariad, casineb, dicter, tosturi, ofn, hapusrwydd 
etc. Pa liwiau, gweadeddau a deunydd fyddwch chi’n eu cysylltu â’r emosiynau hyn?

Ewch i ymweld ag oriel neu amgueddfa a gwnewch nodiadau a brasluniau o weithiau ffigurol 
gan nodi eu deunydd. Sut mae cynrychioliadau o’r corff dynol wedi newid drwy gydol hanes? 

Adnoddau Pellach
Canolfan Grefft Rhuthun (Catalog) Claire Curneen: Succour, 2008
Canolfan Grefft Rhuthun (Catalog) Claire Curneen: To This I Put My Name, 2014 

www.clairecurneen.com  
www.ceramics-aberystwyth.com/curneen-claire.html 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/

Claire Curneen, arddangosfa I Hwn Rwy’n Rhoi fy Enw, 2013

http://www.clairecurneen.com
http://www.ceramics-aberystwyth.com/curneen-claire.html
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Pren
Mae pren yn ddeunydd cymharol rad, yn amlbwrpas ac yn hawdd ei weithio ag offer llaw. 
Oherwydd bod yna gyflenwad toreithiog ohono yn y rhan fwyaf o’r byd, mae wedi ei ddefnyddio 
i adeiladu cartrefi, ar gyfer cludiant, gwneud dodrefn, basgedi, offerynnau cerddorol, teganau, 
tanwydd, esgidiau, hyd yn oed mathau cynnar o ddannedd gosod… mae’r rhestr yn 
ddiddiwedd! Un o anfanteision pren, fodd bynnag, yw nad yw’n para cyn hired â deunydd fel 
carreg neu fetel; mae dŵr yn gallu effeithio arno neu bydredd, pryfed ac mae’n hynod fflamadwy. 

Roedd pren, fel cyfrwng creadigol, yn draddodiadol gysylltiedig â chrefftau, celfyddyd werin a 
cherfio canoloesol yn hytrach na ‘chelfyddyd gain’. Yn yr 20fed ganrif, fodd bynnag, fe arweiniodd 
cerflunwyr fel Henry Moore a Barbara Hepworth ddiddordeb a oedd wedi’i adfywio mewn cerfwaith 
pren gyda’u gweithiau haniaethol a gafodd ganmoliaeth ryngwladol, gan ddefnyddio deunydd 
naturiol. Roedd Hepworth yn gwerthfawrogi pren oherwydd ei harddwch esthetig a’i briodweddau 
cyffyrddol yr oedd yn eu defnyddio yn ei gwaith. Byddai hefyd yn dewis coed trofannol oherwydd 
eu grym atgofus neu gnawdol a byddai’n cysylltu eu persawrau egsotig ag atgofion o leoedd 
penodedig. Roedd hefyd â diddordeb yn yr arwynebau cyferbyniol y gellid eu creu drwy roi paent 
gwyn mat i du mewn ffurfiau sydd wedi’u tyllu a sgleinio’r tu allan i raddfa uwch. 

Mae artistiaid eraill, er enghraifft David Nash neu Georg Baselitz wedi ecsploetio potensial 
mynegiannol pren. Maen nhw wedi dewis cadw ei gymeriad naturiol garw gan bwysleisio ei 
raen, ei geinciau a’i frychau yn hytrach na llyfnu a thrin yr arwyneb. Gellir gorffen pren hefyd 
drwy staenio, farneisio neu baentio’r deunydd. Ar wahân i roi ymddangosiad llyfnach iddo, bydd 
y prosesau hyn yn helpu i gadw’r pren a’i ddiogelu.

Mae gwahanol fathau o grefftau pren yn cynnwys: gwaith coed, turnio, saernïaeth, saernïo dodrefn, 
brithwaith, argaenwaith, cerfio, cerflunio â llif gadwyn, turnio, gwehyddu basgedi etc. Bydd artistiaid 
cyfoes yn parhau i ddod o hyd i ffyrdd newydd o ddefnyddio’r deunydd amlbwrpas yma, fel y’i 
dangosir yn yr Arddangosfa Cerfio Gofod ac Ai Pren ydi o? yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.

Arddangosfa Cerfio Gofod, 2013



Tasgau

Trafodwch – pren a’i ddefnydd mewn bywyd dyddiol (dodrefn, silffoedd, fframiau, byrddau torri, 
pensiliau etc.)

Gwnewch restr o’r gwahanol ffurfiau sydd yna i bren e.e. naddion, ysgyrion, llwch lli, planciau, 
trawstiau, brigau, canghennau, ffyn, cansenni etc. Gwnewch gerflun sy’n cyfuno rhai o’r ffurfiau hyn.

Chwiliwch am wybodaeth am wahanol fathau a ffurfiau o bren a’r ffordd y gallwch eu 
defnyddio mewn celf a chrefft. Er enghraifft balsa, helyg, corc, ffyn lolipops, coesau matsys etc

Tynnwch lun grŵp bywyd llonydd wedi’i wneud yn llwyr o wrthrychau pren. Ceisiwch gipio 
cymeriad gwahanol brennau drwy eu graen, eu gweadeddau a’u lliw.

Archwiliwch nodweddion acwstig pren! Chwaraewch recorders, pibau, maracas, seiloffonau 
etc. Gwnewch eich offerynnau taro eich hun o dameidiau o bren.

Trafodwch bren mewn mytholeg, llên gwerin, llenyddiaeth a barddoniaeth – e.e. coed 
sanctaidd Celtaidd, Cad Goddeu, Apollo a Daphne, Coedwig Sherwood, y Plantos yn y 
Goedwig etc

Ymchwiliwch bren mewn hanes celfyddyd (ee darluniadau Picasso a Braque o raen pren yn 
eu paentiadau bywyd llonydd Ciwbaidd; paentiadau Parsifal Anselm Kiefer, cerfluniau Barbara 
Hepworth; ffigurau cerfiedig Georg Baselitz; gosodiadau David Nash a gweithiau celf tir etc.

Chwiliwch am wybodaeth am bren mewn hanes gwerin Gymreig – ee llwyau caru, cadeiriau 
ffyn, dreselau etc – gwnewch frasluniau, copïwch y cerfwaith addurniadol, gwnewch eich 
dyluniadau eich hun.

Dyluniwch ‘Ddyn Gwyrdd’!

Adnoddau Pellach
Pecyn Adnoddau Cerfio Gofod http://ruthincraftcentre.org.uk/learning/resources-2/ 

http://www.welshfurniture.com/contentpage1.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Man 
http://www.mythencyclopedia.com/Tr-Wa/Trees-in-Mythology.html 
http://www.snappypixels.com/diy-ideas/great-ideas-diy-wine-cork-art-projects/ 
http://www.dvsonline.co.uk/matchsticks/hints.htm
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/

http://ruthincraftcentre.org.uk/learning/resources-2/
http://www.welshfurniture.com/contentpage1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Man
http://www.mythencyclopedia.com/Tr-Wa/Trees-in-Mythology.html
http://www.snappypixels.com/diy-ideas/great-ideas-diy-wine-cork-art-projects/
http://www.dvsonline.co.uk/matchsticks/hints.htm
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Gwaith mewn Ffocws: Dail Behennah
Charcoal and Willow Hanging 2007

Ganwyd Dail Behennah ym Mryste yn 1953. Fe astudiodd Ddaearyddiaeth a Hanes Lleol cyn 
dilyn cwrs mewn Gwaith Basged yng Ngholeg Dodrefn Llundain. Mae’n ei disgrifio ei hun fel 
‘artist a gwneuthurwr’ ac mae synnwyr cadarn o eometreg a strwythur yn tanategu ei holl waith.
Dechreuodd fel gwneuthurwr basgedi cyfoes ac, wedi’i hysbrydoli gan y ddisgyblaeth honno, 
mae wedi datblygu gweithiau gosod cynyddol fawr sy’n ymateb i’w hamgylchoedd, gan 
bwysleisio priodweddau naturiol y deunydd. 
 
Yn y gwaith hwn mae wedi defnyddio helyg, deunydd crai traddodiadol gwneuthurwyr basgedi 
Prydeinig: wedi’i stripio’n wyn a golosg. Mae’r pren naturiol yn galed ac yn hyblyg, sy’n ei 
wneud yn ddeunydd delfrydol ar gyfer basgedwaith. O’i olosgi, drwy losgi dan reolaeth am 
dri diwrnod, mae’n dal i arddel ffurf y wialen wreiddiol ond mae wedi’i drawsffurfio’n weadedd 
meddal, briwsionllyd sy’n wahanol iawn i bren. 

Crogir darnau byr o’r deunydd ar lein bysgota, gyda phwysau plwm a chrimpiau i’w cadw yn eu 
lle. Crëir drama o olau a chysgod yn erbyn wal yr oriel, llinellau croesymgroes yn gwau’n igam-
ogam sy’n eich atgoffa o ddeunydd wedi’i wehyddu. Mae’r ffyn yn cyffwrdd y wal yn ysgafn 
a chânt eu chwythu’n dyner gan ddrafftiau sy’n mynd heibio. ‘Does dim o ôl yr helygen wen 
gadarn yn aros, ond mae’r golosg brau’n marcio wal yr oriel,’ esbonia Dail, ‘Mae fy ngwaith 
i’n ymwneud â llinell a dyfnder, golau a chysgod a byddaf bob amser yn ceisio dod â golau a 
synnwyr o dawelwch iddo, ond nid llonyddwch.



Tasgau

Ymchwiliwch Dail Behennah – ffeindiwch enghreifftiau eraill o’i gwaith; pa ddefnyddiau mae 
hi’n eu defnyddio? Sut fydd hi’n gwneud ei gweithiau?

Ysgrifennwch ddisgrifiad neu gerdd fer wedi’u hysbrydoli gan un o weithiau Dail. Ffeindiwch eiriau 
gwahanol i ddisgrifio’r cyferbyniadau o olau a chysgod, du a gwyn, llinell a ffurf, gwrthrych a gofod. 

Tynnwch lun â golosg. Beth ydi o? Sut mae ei gynhyrchu? Ym mha ffordd y mae’n wahanol i gyfryngau 
eraill e.e. pensiliau, pastelau, creonau etc. Disgrifiwch sut deimlad sydd iddo wrth weithio ag o.

Trafodwch y defnyddiau yng ngwaith Dail. Sut maen nhw’n edrych, yn teimlo, yn arogli, yn 
swnio? Pa gysylltiad sydd gennych chi â’r defnyddiau hyn? Pa ddefnydd sydd yna i helyg a 
golosg mewn bywyd dyddiol?

Gwnewch symudyn! Gallech ddefnyddio pren neu arbrofi â defnyddiau eraill. Edrychwch ar 
waith Alexander Calder i gael syniadau eraill.

Adnoddau Pellach 
www.dailbehennah.com  
http://www.vam.ac.uk/content/articles/i/interview-dail-behennah-contemporary-basket-maker/ 
https://vimeo.com/36544274  
http://www.wikihow.com/Make-a-Mobile  
http://www.accessart.org.uk/category/charcoal/ 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/

Mae’r golosg yn feddal  
ac yn felfedaidd ei 

ymddangosiad. 
Ai pren ydi o?

Dail Behennah

Dail Behennah, Charcoal and Willow Hanging, 
2007. Golosg, helyg gwyn, crimpiau, lein 
bysgota, pwysau plwm. Wedi’u drilio a’u 
llinynnu. ffoto: trwy garedigrwydd yr artist

http://www.dailbehennah.com
http://www.vam.ac.uk/content/articles/i/interview-dail-behennah-contemporary-basket-maker/
https://vimeo.com/36544274
http://www.wikihow.com/Make-a-Mobile
http://www.accessart.org.uk/category/charcoal/
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Deunydd Eildro
Ailgylchu: y broses o newid cynhyrchion gwastraff yn ddeunydd newydd i’w ail-ddefnyddio.

Byddwn yn meddwl am ailgylchu fel cysyniad cymharol newydd, wedi’i ddylanwadu gan faterion gwyrdd, 
newid yn hinsawdd y byd a’r angen i warchod adnoddau naturiol y ddaear ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol. Fodd bynnag, mae ein cyndadau wedi bod yn ailgylchu deunydd am filoedd o flynyddoedd. Mae 
astudiaethau archeolegol o domennydd sbwriel ger pentrefi hynafol yn datgelu fod llawer o gymunedau 
wedi bod yn trosi eu gwastraff yn gompost ac yn aml yn ailgylchu offer llaw a photiau a oedd wedi torri. 

Drwy gydol hanes, mae gwrthrychau metel wedi’u toddi i gyflenwi’r deunydd tawdd ar gyfer castio 
nwyddau newydd. Gyda’r prinder adnoddau yn ystod yr Ail Ryfel Byd, câi dinasyddion Prydeinig 
eu hannog i roddi nwyddau cartref, fel sosbenni ac offer llaw i hybu cyflenwadau metel ar gyfer 
arfau rhyfel fel gweithred o wladgarwch. 

Mae ffurfiau hanesyddol eraill ar ailgylchu’n cynnwys:
– Dynion hel rhacs yn casglu eitemau cartref diangen: gellid gwerthu esgyrn i wneuthurwyr  
 sebon a fyddai’n defnyddio’r saim i wneud sebon neu grochenwyr a fyddai’n eu malu’n   
 fân i’w hychwanegu at glai; byddai hen ddillad yn cael eu prynu gan wneuthurwyr papur  
 rhacs neu’r diwydiannau tecstilau a fyddai’n eu hailgylchu’n ffabrig israddol a elwid yn ‘frethyn eilban’ 
– Mae’r term ‘dyn lludw’ yn tarddu o’r casglwr gwastraff a fyddai’n gwerthu lludw a phren i  
 wneuthurwyr brics
– O ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd y 1970au, byddai poteli ym Mhrydain  
 yn cael eu hailgylchu gyda blaendal a fyddai’n cael ei ad-dalu.
– Byddai dynion llefrith yn casglu poteli gwag i’w hail-ddefnyddio wrth ddosbarthu eu llefrith yn ddyddiol.

Manteision ailgylchu yw:
– Gostyngiad yn y defnydd o nwyddau crai ac adnoddau naturiol 
– Compostio gwastraff sy’n fioddiraddadwy (e.e. bwyd, gwastraff gardd) i’w ddefnyddio fel  
 gwrtaith yn hytrach na thirlenwi
– Gostyngiad mewn llygredd aer wrth losgi gwastraff a llygredd drwy dirlenwi

Ailgylchu mewn Celfyddyd: David Poston, Bracelet 2003 

Yn yr oes fodern, daethpwyd i roi gwerth ar emwaith am resymau 
artistig ac esthetig yn hytrach na’i gost neu ei ddefnyddiau. 
Mae llawer o ddylunwyr, fel David Poston wedi osgoi’n fwriadol 
fetelau drud fel aur ac arian. Ers ei yrfa gynnar, mae Poston wedi 
dewis gweithio â llawer o ddeunydd anghonfensiynol, fel gwydr, 
plastig a gwrthrychau hapgael. Mae â diddordeb nid dim ond ym 
mhriodweddau esthetig y gwahanol adnoddau hyn, ond hefyd 
effaith gyffyrddol, seicolegol a chnawdol gweadeddau arbennig yn 

nesaf at y croen neu wedi eu gwisgo fel cyfwisg. Gwnaethpwyd y freichled hon o ddwy ffurf bren 
wedi’u gweinio â dur wedi’i baentio a’i ailgylchu o duniau ceirch. Mae’r semau wedi’u weldio â 
laser gyda phelydryn meddal sy’n cynhyrchu ymylon llyfn. Mae eitemau tebyg eraill gan Poston  
yn cynnwys, The Real Thing 2004 (croes ddwyfronnol wedi’i gwneud o ganiau Coca-cola) a  
Well, Well, Well 2008 (breichled wedi’i gwneud o dun triog wedi’i ailgylchu).

David Poston, Bracelet, 2003. ‘Tun ceirch’ dur paentiedig eildro wedi’i weldio dros bren. ffoto: Joel Degen



Tasgau

Gwnewch freichledau, modrwyau, bathodynnau, mwclis etc o ddeunydd eildro. Gallech wneud 
neclis papier-mâché, defnyddio cylchoedd llenni, wasieri, ffoil-tun, lapwyr da-da, ‘ring-pulls’ etc 
Trafodwch rôl gemwaith fel symbol o statws. Pa feddiannau neu nwyddau eraill sydd wedi eu 
defnyddio fel dangosyddion cyfoeth neu rym mewn cymdeithas? 
Gwnewch gollage â labeli a deunydd pecynnu o duniau bwyd - defnyddiwch lud pva i roi 
gorffeniad gloyw i’ch gwaith’.

Ailgylchu mewn Celfyddyd: Rodney Peppé Cardboard Zoo 1989 

Daeth gwneud modelau’n hanfodol i yrfa Rodney Peppé fel ysgrifennwr ar gyfer plant ac fel artist. 
Mae nid dim ond wedi creu modelau fel cymhorthion ar gyfer darluniau ei lyfr, ond mae hefyd wedi 
dod o hyd i ysbrydoliaeth ar gyfer straeon yn y gwrthrychau a wnaethpwyd ganddo. Mae’n defnyddio 
deunydd pob dydd, fel hen esgidiau, basgedi, pegiau,.. hyd yn oed roliau toiled! Rhoddir bywyd 
newydd fel cymeriadau anifeiliaid i eitemau y byddai pobl eraill efallai’n eu taflu i’r bin. Gwnaethpwyd  
y creaduriaid torlun syml yma o focsys cardfwrdd, llinyn ar gyfer cynffonau, paent a glud. 

Tasgau

Gwnewch sw torlun cardfwrdd, fferm, Arch Noa, syrcas, dawnswyr, tîm pêl droed… byddwch 
yn ddyfeisgar!
Casglwch eitemau’r cartref sydd wedi’u taflu i’w trosi’n fodelau. Cadwch lygad am wrthrychau 
diddorol mewn siopau darbodaeth ac arwerthiannau cist car e.e. tegellau, basgedi, bŵts, hetiau 
etc y gellid eu trosi’n aliynau morladron, tai, peiriannau hedfan (gweler Pecyn Gwybodaeth 
Rodney Peppé i gael ysbrydoliaeth)
Gwnewch eich Aligator Pegiau Dillad eich hun. Dyfeisiwch greaduriaid â safnau snaplyd (mae 
manylion a chyfarwyddiadau ar wneud modelau i’w cael yn y trawslwythiad pdf am ddim yma  
http://bookos.org/g/Rodney%20Peppe 

Adnoddau Pellach 
Gellir lawrlwytho Pecynnau Adnoddau David Poston a Rodney Peppe o  
http://ruthincraftcentre.org.uk/learning/resources-2/ 
http://list25.com/25-impressive-works-of-art-made-from-recycled-materials/ 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/

Rodney Peppé, 
Cardboard Zoo, 1989 

ffoto: Antique 
Collectors’ Club

http://bookos.org/g/Rodney Peppe
http://ruthincraftcentre.org.uk/learning/resources-2/
http://list25.com/25-impressive-works-of-art-made-from-recycled-materials/
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Deunydd Pensaernïol 
yng Nghanolfan Grefft Rhuthun
Yn draddodiadol, bydd pensaernïaeth cymuned neu anheddiad yn adlewyrchu’r deunydd sydd 
ar gael yn ei chymdogaeth, fel carreg neu lechen sy’n cael eu cloddio gerllaw, teils clai lleol neu 
frics, pren lle mae yna goedwig etc. Yn yr ugeinfed ganrif, wrth i gludiant ddod yn haws ac yn 
rhatach, roedd ystod ehangach o ddeunydd ar gael i ddylunwyr.

Mewn pensaernïaeth gyfoes mae yna ddiddordeb o’r newydd mewn gwneud adeiladau’n ‘safle-
benodol’ drwy ddefnyddio deunydd lleol ac adlewyrchu cymeriad y dirwedd neu’r ddinaswedd 
o gwmpas. Dyluniwyd Canolfan Grefft Rhuthun gan Sergison Bates ac fe’i hagorwyd yn 2008. 
Roedd y prosiect i doddi i mewn i’w amgylchoedd a chyfleu ysbryd Dyffryn Clwyd:

– Mae waliau concrid bwrw wedi’u lliwio â gwawr glai-goch i sefydlu cysylltiad â   
 thywodfaen yr ardal – a welir mewn adeiladau fel Castell Rhuthun. Daw’r enw Rhuthun 
 o rhudd (coch) a din (caer).
– Cafodd y waliau eu bwrw ar y ddaear ac yna eu gogwyddo tuag i fyny i’w lle. Mae gwasgnod  
 gweadeddau arwyneb yn uno’r waliau’n weledol ac yn ffisegol â’r tir o’u cwmpas.
– Mae paneli sinc y toeau onglog yn adleisio siapiau a lliwiau’r bryniau y tu ôl iddyn nhw
– Mae dodrefn pren a ddyluniwyd gan artistiaid lleol Jim Partridge a Liz Walmsley, yn   
 defnyddio deunydd naturiol a geir yn Sir Ddinbych. Maen nhw’n disgrifio eu bwriad:  
 i wneud “gwaith â phresenoldeb cryf ond distaw yn y dirwedd”.
– Gatiau wedi’u dylunio gan y gwneuthurwr gemwaith a’r gweithiwr metel  
 Brian Podschies, wedi’u gwneud o ddur gwrthstaen ag ymddangosiad gweëdig sy’n  
 cysylltu â chrefftau sy’n cael eu harddangos, fel tecstilau a gwaith basged, ond hefyd  
 â’r traddodiad Cymreig o wehyddu. 

Yn 2009, cafodd yr adeilad ei ddyfarnu â Gwobr Dewi-Prys Thomas a gwobr Sefydliad 
Brenhinol Penseiri Prydain. 

Canolfan Grefft Rhuthun, 2008



Tasgau

Ewch i ymweld â Chanolfan Grefft Rhuthun – nodwch gymaint o ddefnyddiau gwahanol ag 
y gallwch chi – o law dyn a naturiol. Gwnewch frasluniau o’r llinell doeau a’r bryniau y tu hwnt. 
Gwnewch rwbiad o’r gweadeddau y tu allan i’r adeilad. Cymrwch ffotograffau o ddefnyddiau 
cyferbyniol. Disgrifiwch sut y mae’r deunydd gwahanol yn teimlo, pa gysylltiadau neu atgofion y 
maen nhw’n eu dwyn i gof.

Cerddwch o gwmpas Rhuthun – neu eich tref eich hun a gwnewch nodiadau, brasluniau a 
chymrwch ffotograffau o ddefnyddiau pensaernïol a naturiol. Chwiliwch am wybodaeth am 
hanes yr adeiladau – pa bryd y cawsant eu hadeiladu? Ar gyfer pwy y’u dyluniwyd? O beth y 
maen nhw wedi eu gwneud?

Chwiliwch am wybodaeth am ddefnyddiau lleol e.e. clai a brics Rhiwabon, llechi’r Penrhyn, 
gwlân, gwydr, aur Cymreig etc

Lawrlwythwch gynllun o Ganolfan Grefft Rhuthun oddi ar wefan Sergison Bates. Defnyddiwch 
o fel templed ar gyfer gwaith celf gan ddefnyddio lliwiau a gweadeddau lleol priodol. Gallech 
wneud collage… neu fodel 3D!

Gwnewch gast plastr o ardal o ddaear – cipiwch wasgnod o’r gwair, gronynnau o bridd, tywod, 
cerrig crynion, ôl troed, marciau teiars, ôl anifeiliaid etc (mae yna nifer o wefannau a fideos ar 
YouTube sy’n dangos sut i wneud hyn).

Adnoddau Pellach 
www.sergisonbates.co.uk  
www.penmorfa.com/bricks/wales2.html  
www.historic-uk.com/HistoryMagazine/DestinationsUK/Ruthin/ 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/cyswllt/am-y-ganolfan/

http://www.sergisonbates.co.uk
http://www.penmorfa.com/bricks/wales2.html
http://www.historic-uk.com/HistoryMagazine/DestinationsUK/Ruthin/
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Staff arddangosfa ac addysg 
Canolfan Grefftau Rhuthun:  
Philip Hughes, Jane Gerrard  
a Sioned Phillips.

Ffotograffiaeth: Delweddau’r 
arddangosfa gan Dewi Tannatt Lloyd 

Dylunio: Lawn Creative, Lerpwl 
Argraffu: Team Impression, Leeds 
Cyfieithu: Catherine Lowe 
Cyhoeddwyd gan Ganolfan  
Grefftau Rhuthun 
Testun  Yr Awduron 2015 
ISBN: 978-1-905865-13-0 

Canolfan Grefft Rhuthun  
Y Ganolfan i’r Celfyddydau  
Cymhwysol 
Heol y Parc, Rhuthun,  
Sir Ddinbych LL15 1BB  
Ffôn: +44 (0)1824 704774 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk

Cydnabyddiaethau 

Crëwyd y pecyn dysgu hwn gan Julie Robson.
Mae Julie Robson yn hanesydd celfyddyd annibynnol ac yn addysgwr oriel, yn gweithio gydag 
amgueddfeydd ac orielau yng Nglannau Merswy a Gogledd Cymru. Fe astudiodd Gelfyddyd, 
Pensaernïaeth a Llenyddiaeth ym Mhrifysgol Nottingham ac mae â gradd Meistr mewn Celfyddyd 
Gyfoes, Prifysgol Lerpwl. Ar wahân i Ganolfan Grefftau Rhuthun, mae wedi ysgrifennu deunydd 
deongliadol ac adnoddau i athrawon ar gyfer y Tate Liverpool, MOSTYN ac Oriel ac Amgueddfa 
Victoria. Bydd Julie’n rhoi sgyrsiau cyhoeddus yn rheolaidd yn Oriel Gelf Walker a Lady Lever ac 
mae’n dysgu yn Ysgol Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Lerpwl. Mae hefyd yn artist wrth ei gwaith,  
yn gweithio mewn cyfryngau cymysg a seramegau.

beth yw crefft? Caiff ‘deunydd’ Tymor 
Cyntaf ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau 
Cymru’n rhan o’u rhaglen ‘Ein Gofod’.

Gwnaethpwyd y pecyn dysgu hwn yn bosib 
drwy nawdd Jones Bros. a buddsoddiad 
CultureStep Arts & Business Cymru. 

Derbynia Canolfan Grefft Rhuthun gyllid refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n rhan o Gyngor Sir Ddinbych.

Michael Brennand-Wood, Holding Pattern (manylyn), 2007



Casglwch fathodyn  
a phecyn adnoddau ar 

gyfer pob tymor!

Casglwch bob  
un o’r pedwar bathodyn 

tymor i hawlio eich  
bag am ddim!

Bydd pedwar o becynnau adnoddau ar gael ar:

Mae’r pecyn adnodd ‘deunydd’ ar gael i’w 
lawrlwytho AM DDIM oddi ar ein gwefan
canolfangrefftrhuthun.org.uk

beth yw crefft?

deunydd addurniad

proses pwrpas




