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Rhaglen a sefydlwyd gan Ganolfan Grefft Rhuthun  

yw Codi’r Bar ar gyfer myfyrwyr dawnus Lefel AS  

a lefel A Celf a Dylunio a Thechnoleg yng Ngogledd 

Ddwyrain Cymru. 

Mae’r cynllun yn cynnig rhaglen o gyfleoedd ychwanegol 

ar gyfer y rheiny sy’n dangos teilyngdod artistig i alluogi 

mynediad at arfer artistig o lefel uchel; hyrwyddo 

ymrwymiad ag ymarferwyr cyfoes a mynediad at 

ddulliau arbenigol mewn celf a dylunio cymhwysol yn 

ychwanegol at y rheiny sydd ar gael mewn ysgolion.

 Mae Codi’r Bar hefyd yn cynnig cefnogaeth ar gyfer 

pobl ifanc i ddatblygu eu dealltwriaeth o’r ystod eang  

o yrfaoedd artistig a chyfleoedd addysg bellach drwy  

ein rhaglen gyrfaoedd.

Bu cyflenwi rhaglen 2019/20 yn heriol. Mae’r pamffled 

hwn yn ddathliad o’r dosbarthiadau meistr a’r gwaith a 

gyflawnwyd gan y cyfranogwyr cyn effaith y Covid-19 

a chyflwyniad i’r artistiaid a’r gwneuthurwyr a oedd yn 

ymglymedig ac a barhaodd i ysbrydoli ac annog  

y myfyrwyr gydol y cyfnod hwn.  

Mae gwybodaeth bellach i’w chael ar flog  

Codi’r Bar: https://rtb1920rcc.blogspot.com

Rhagarweiniad

Teitl ambarél i lwybr datblygiadol ar gyfer artistiaid ifanc  

mwy abl a dawnus yw ‘Criw Celf’ ac mae’n ymgorffori rhaglenni 

‘Criw Celf,’ ‘Portffolio’ a ‘Codi’r Bar’.  

Mae’r llwybr yn darparu plant a phobl ifanc â chyfle i ddatblygu 

eu sgiliau artistig, gan weithio y tu allan i safle ysgol, ochr-yn-ochr 

ag artistiaid proffesiynol mewn amrywiaeth o wahanol leoliadau 

oriel a safle-benodol. 

1 2 3
 

Criw Celf 

Cyfres o weithdai cyfranogol 

sy’n rhoi’r cyfle i blant 11 – 14  

oed weithio ag artistiaid lleol. 

Portffolio  

Gweithdai ymarferol dan  

arweiniad oriel ar gyfer pobl  

ifanc 14 – 18 oed  sy’n caniatáu 

iddyn nhw weithio ochr-yn-ochr  

ag artistiaid arwyddocaol a 

chyfleoedd i gael cyngor wrth 

ddatblygu portffolios o waith unigol. 

Codi’r Bar 

Pecyn o gyfleoedd a  

ddatblygwyd ar gyfer rhai  

16 – 18 sy’n fwy abl a dawnus  

gan ganolbwyntio ar  

ddatblygiad gyrfa.

Mae’r Llwybr Criw Celf hwn yn cynnwys tri cham:
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Dosbarth Meistr 1 – ‘Atgofion Cynhyrfus’ 

Gweithdy gludwaith tecstilau cyfryngau cymysg 

dan arweiniad yr artist tecstilau Anne Kelly. 

Fe arweiniwyd gweithdy dosbarth meistr cyntaf 

Codi’r Bar gan yr artist tecstilau enwog Anne 

Kelly yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.  Roedd y 

gweithdy’n seiliedig ar brosesau a dulliau tecstilau 

Anne, ond hefyd wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa 

Neil Bottle sef ‘Y Cwbl sydd Ar ôl’ yng Nghanolfan 

Grefft Rhuthun yn Orielau 1 a 2 bryd hynny. 

Mae printiau tecstil Neil wedi’u hysbrydoli gan 

ffotograffau teuluol, synnwyr o dreigl amser a’r 

ffordd y byddwn yn cofio pethau - mewn atgofion 

sy’n real a hefyd yn ddychmygus. 

Wedi’u hysbrydoli gan waith y ddau wneuthurwr, 

fe ddewisodd y myfyrwyr eitemau a oedd 

yn ymwneud a’u teulu, eu cartrefi neu eu 

hamgylchoedd agos a phrofiadau gwyliau.   

Roedd defnyddiau craidd yn cynnwys 

astudiaethau llyfr brasluniau, ffotograffau a 

chofarwyddion fel tocynnau teithio. Yna cawsant 

eu cyflwyno i ddull a phrosesau Anne, y ffordd  

y bydd yn defnyddio papur a brethyn mewn  

dull o haenu a gludwaith. Roedd y dosbarth  

meistr wedi’i rannu’n bedwar rhan.

 

1. Dewis a chasglu defnyddiau, addasu ac 

addurno’r rhain drwy stampio, argraffu  

ac arlunio.

2. Haenu ffabrig, papur a delweddau drwy  

wneud trosluniau ffabrig o ffotograffau a 

defnyddio papur sidan a gliw i atgyfnerthu  

papur yn barod i’w bwytho ac i greu gweadedd.

3. Y broses o gydosod a chysodi eu gludweithiau. 

4. Roedd y cam olaf yn cynnwys pwytho â llaw,  

a chyfuno’r gludwaith yn ddarn unol.22 Ionawr  

a 26 Chwefror 2020.

22 January and 26 February 2020  

Masterclass 2 & 3 – Boundless  

Collections and Constructions in Clay.  

Ceramic workshops led by ceramicist Anne Gibbs.

Cynhaliwyd y ddau weithdy nesaf ym Mhrifysgol 

Glyndŵr, Wrecsam dan arweiniad y seramgeydd 

Anne Gibbs. Fe gychwynnodd y sesiwn â’r 

myfyrwyr yn ymateb i gasgliad o eitemau o law 

dyn a defnyddiau naturiol drwy ddefnyddio arlunio, 

ffyn ac inc i greu marciau a gweadeddau diddorol.

 

Yna fe ddechreuon nhw arbrofi â chlai llestri  

pridd gan ddysgu dulliau fel coilio, llunio â llaw 

a slab er mwyn dehongli eu darluniadau 2D yn 

eitemau 3D. Ar gyfer y dosbarth meistr nesaf 

roedd angen i’r myfyrwyr ystyried lliw drwy 

gofnodi drwy ffotograffiaeth neu frasluniau  

o ddarnau o liw a chyfuniadau lliw i ysbrydoli. 

Yn ystod yr ail weithdy cawsant eu hannog  

i sleisio eu ffurflenni, torri tyllau, defnyddio 

sgraffito, ystyried fflachiadau o liw, altro ac 

ychwanegu ond yn bwysicach na dim arall, 

i feddwl a gweithredu’n greadigol ac yn 

ddychmygus.  Fe gawson nhw eu cyflwyno  

i seramegyddion adnabyddus fel Bronwen 

Grieves, Ruth Duckworth a Derek Wilson.

 

Y Gweithgareddau 
Codi’r Bar (Gogledd Ddwyrain Cymru) – Disgyblion lefel ‘AS’ ac ‘A’ 
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Roedd y gweithiau gorffenedig yn archwilio  

ystod o ddulliau ac fe ddechreuon nhw fod yn 

addas ar gyfer grwpiau a threfniannau bach.

Cyrsiau ar-lein, adnoddau a gweithgareddau  

ar ôl Mawrth 20fed, pan gyhoeddwyd Covid-19.

Ym mis Mawrth bu’n rhaid i Ganolfan Grefft Rhuthun 

gau oherwydd y Pandemig. Yna bu’n rhaid i ni 

newid ein rhaglen RTB yn sylweddol er mwyn 

bodloni rheoliadau newydd Llywodraeth Cymru. 

Roedden ni wedi bwriadu cynnig y canlynol:

25 Mawrth 2020 

Dosbarth Meistr Gwydr â Verity Pulford yng 

Nghanolfan Grefft Rhuthun 

22 Ebrill 2020  

Gwaith gof a gemwaith â Cerys Alonso Ym 

Mhrifysgol Glyndŵr  

6 – 10 Gorffennaf 2020: Wythnos yrfaoedd

Preswyliad 3–diwrnod dan arweiniad y 

Gwneuthurwr Awtomata Martin Smith yng 

Nghanolfan Grefft Rhuthun a Diwrnod Astudio 

Gyrfaoedd yn Nhŷ Pawb, Wrecsam – cyfres o 

sgyrsiau gan bobl broffesiynol sy’n gweithio yn 

y diwydiant creadigol a gweithdy ymarferol dan 

arweiniad tîm addysg Tŷ Pawb. Doedd hyn ddim 

yn bosib, fodd bynnag, yn y sefyllfa yr oedden ni 

ynddi bryd hynny. Yn ddewis gwahanol fe drefnon 

ni gyfres o weithdai ac adnoddau ar-lein wedi’u 

dyfeisio gan y gwneuthurwyr/artistiaid ac y gallai’r 

myfyrwyr RTB eu gwneud gartref yn ystod  

y cyfnod cyfyngiadau, a oedd yn cynnwys:

 

Helaina Sharpley (Artist Gwaith Weiren)

• Sut i arlunio â weiren: Fideo hyfforddi gyda 

Helaina Sharpley.

• Ffilm o’i phreswyliad hi â myfyrwyr RTB 

blaenorol yn edrych ar natur i gael ysbrydoliaeth. 

Verity Pulford (Artist Gwydr) 

• Gwybodaeth am y gwneuthurwr a phrosiectau 

diweddar. 

• Tair taflen waith wedi’u paratoi gan Verity ac 

sy’n archwilio ac yn rhannu rhai o’r dulliau arlunio, 

diddordebau a themâu y bydd hi’n eu hystyried 

yn ei harfer.

• Arlunio botanegol ag inc Quink a channydd/

printio papur sidan a charbon/dyluniadau cylchol 

mandalass.

• Cyfarfod â’r Gwneuthurwr – sesiynau ZOOM â’r 

gwneuthurwr – cyfle i gyfarfod â’r gwneuthurwr 

a’i holi.

Martin Smith (Awtomata a Cherflunydd) 

• Gwybodaeth am y gwneuthurwr. 

• Gweithgaredd – Sut i wneud eich Peiriant 

Cymeradwyo Papur eich hun (cyfarwyddiadau  

a thempled).

• Taith ar-lein o gwmpas arddangosfa Martin 

Smith yng Nghanolfan Grefft Rhuthun a ffilm fer 

am ei ofod stiwdio. 

• Cyfarfod â’r Gwneuthurwr: Sesiwn ZOOM â’r 

gwneuthurwr – cyfle i gyfarfod â’r gwneuthurwr 

a’i holi’n uniongyrchol, yn cynnwys arweiniad 

pellach ar yrfa.

Gethin Ceidiog Hughes (Dylunydd Tecstilau) 

• Gwybodaeth am y gwneuthurwr.

• Cyfarfod â’r Gwneuthurwr: sesiwn ZOOM â’r 

gwneuthurwr – cyfle i gyfarfod â’r gwneuthurwr 

a’i holi’n uniongyrchol, yn cynnwys arweiniad 

pellach ar yrfa.
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Ar y cwrs Codi’r Bar, byddwn yn gweithio  

â’r artistiaid Anne Kelly ac Anne Gibbs.  

Yn y dosbarthiadau meistr hyn roedden ni a 

gweddill y bobl ar y cwrs yn gweithio mewn 

arddulliau newydd a defnyddiau newydd nad 

oedden ni wedi gweithio â nhw o’r blaen. Drwy 

ddefnyddio’r defnyddiau hyn a chael arweiniad 

gan yr artistiaid, roedden ni’n gallu arbrofi mewn 

gwahanol fathau o gelfyddyd yn cynnwys clai a 

ffabrig. Dim ond â Photoshop digidol a braslunio 

yr ydw i wedi gweithio cyn y cwrs hwn, ond ar 

ôl cwblhau’r dosbarthiadau meistr hyn gydag 

arweiniad gan artistiaid ac athrawon rwy’n credu 

fy mod wedi ehangu fy amrywiaeth o sgiliau 

mewn celfyddyd. Ar ôl gwneud y dosbarth 

meistr ag Anne Kelly rydw i wedi dechrau arbrofi 

yn fy ngwaith drwy ychwanegu ffabrig a mwy 

o batrymau yn fy ngwaith, ac felly’n gwella’r 

ansawdd. Felly hefyd, wedi cwblhau’r dosbarth 

meistr ag Anne Gibbs rydw i wedi ymchwilio 

byd celfyddyd serameg a cherfluniau, ac wedi 

darganfod ei fod yn hudol. Er nad ydw i ar hyn  

o bryd wedi ehangu fy ngwaith i serameg, rydw  

i wedi canfod diddordeb mewn cerfluniau ac  

fe ddigwyddodd hyn dim ond oherwydd y cwrs 

hwn. Fe fydd arnaf i eisiau gwella fy sgiliau yn 

y meysydd celfyddyd hyn a datblygu arnyn 

nhw yn y dyfodol. O hyn ymlaen fe fydd arnaf 

i eisiau gwell fy nghelfyddyd yn barhaus drwy 

ddefnyddio cyfryngau gwahanol fel serameg  

ac eraill. Felly, rydw i’n werthfawrogol o’r cwrs 

Codi’r Bar.

Gethin Griffiths

Rydw i wedi mwynhau’n fawr iawn y cyfle i ddysgu 

sgiliau newydd a chyfarfod â phobl greadigol eraill drwy 

Godi’r Bar.  Rwy’n teimlo fod y cwrs wedi fy annog i fod 

yn fwy agored a hyderus i roi cynnig ar bethau newydd 

o fewn fy ngwaith celf – diolch eto.

Fflur Roberts

Datganiadau Myfyrwyr
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Hyd yn oed gyda Covid-19 yn rhoi stop egr ar bob dim, roedd y dosbarthiadau 

meistr prin y gallais fynd iddyn nhw’n ffordd ardderchog i mi ehangu fy nghit 

offer creadigol. Fe fwynheais i’r dosbarth crochenwaith yn arbennig, cael 

dysgu’r dulliau gan berson proffesiynol ac yna eu cymhwyso i’m fâs i fy hun a 

hynny mewn ffordd mor wyllt ag y mynnwn i – roedd hynny’n hwyl garw, heb 

sôn am y ffaith fod y clai a’r offer a ddarparwyd yn well na’r rheiny y caf eu 

defnyddio yn yr ysgol. At ei gilydd mae Codi’r Bar wedi bod yn ardderchog 

ac fe fyddwn i’n sicr yn cymeradwyo i unrhyw un sydd â diddordeb mewn 

celf a chrefft ymgeisio.

Idris Carney

Rydyn ni fel rhieni wrth ein boddau â’r cwrs Codi’r Bar 

a diolch i chi a’ch tîm am y cwbl a wnaethoch chi yn 

enwedig yn ystod y sefyllfa bresennol â Covid-19. 

Rydyn ni’n hynod falch eich bod wedi trefnu i Artist i 

siarad drwy Zoom gan ddefnyddio’r dechnoleg yma.

Adrian a June Trilby
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Mae’r bobl y byddwn yn gweithio â nhw i gyflenwi’r 

rhaglen Codi’r Bar yn rhoi cefnogaeth ac arweiniad a 

mewnwelediad i’r gwahanol bosibiliadau a chyfleoedd 

sydd yna ar gyfer pobl greadigol.

Mae’n bwysig felly fod safon yr artistiaid/gwneuthurwyr 

y byddwn yn eu cyflogi i gynnal sesiynau fel y rhain yn 

uchel er mwyn ysbrydoli’r bobl ifanc a chreu argraff 

arnyn nhw.  Eleni roedd y bobl ifanc yn gweithio  

ochr-yn-ochr â’r gwneuthurwyr ysbrydoledig hyn:

Anne Kelly – Tecstilau

Anne Gibbs – Serameg

Verity Pulford – Gwydr

Martin Smith – Awtomata

Mae Canolfan Grefft Rhuthun hefyd wedi ffurfio 

partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam  

i gyflenwi gweithdai yn eu Coleg Celf Creadigol.   

Mae hwn yn gyfle gwerthfawr i bobl ifanc sydd 

â diddordeb mewn canfod mwy am arferion a 

chyfleusterau coleg.

Artistiaid/Gwneuthurwyr

Drwy feithrin sgiliau creadigol pobl ifanc o Ogledd Cymru a 

thrwy gynnig cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a datblygiad gyrfa 

i grefftwyr ym mhob cam yn eu gyrfa, rydyn ni’n helpu i greu 

amgylchedd sy’n dennu artistiaid ifanc yn ôl i weithio yn yr ardal. 

Mae sicrhau’r egni artistig parhaus hwn yn cyfrannu tuag at 

fywiogrwydd y Celfyddydau yng Nghymru.



Byddaf yn dechrau drwy gerdded yn y coed, chwilota 

mewn arwerthiannau cist car a siopau hen bethau’n 

chwilio am eitemau chwilfrydig i’w defnyddio fel sbardun 

i greu fy ngwaith serameg. Mae darganfyddiadau hyfryd 

wedi cynnwys braich canhwyllyr, pwmp bron o’r hen steil 

a llawer o ffyn o siapiau anarferol. Bydd y canfyddiadau 

hyn yn cynnau fy niddordeb mewn cydberthynasau o 

harmoni ac amwysedd yn erbyn llonyddwch a rheolaeth.  

Yn dibynnu ar ba ganlyniad yr wyf am ei gyflawni byddaf 

yn castio, yn adeiladu â llaw neu’n altro’r canfyddiadau i 

greu cerfluniau ar raddfa fach a byddaf yn eu cyflwyno 

fel cyfosodiadau bywyd llonydd cyfoes.  Ar hyn o bryd 

rwy’n creu ynysoedd.  Ffurfiau arunig yw’r rhain: rhai’n 

sefydlog ac eraill yn arnofio.  Byddaf yn dyfeisio bydoedd 

dychmygol ac yn chwarae â chymysgeddau anhebygol  

o arwynebau, arlliwiau pastel a chyfansoddiadau. 

www.annegibbs.co.uk

Instagram: @annegibbs48

Anne Gibbs 
Datganiad: Awst 2020
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Unfinished Journey Boat

Devon Map

35

Bydd Anne yn cyflwyno detholiad o waith cyfredol 

yn seiliedig ar themâu teithio a hunaniaeth yn yr 

enwog Ganolfan Grefft Rhuthun yng Nghymru y 

flwyddyn nesaf. Curadur yr arddangosfa yw Jane 

Audas, ysgrifennwr, curadur, cynhyrchydd digidol  

a chyfarwyddwr y Ganolfan, Philip Hughes.

Prif eitem yr arddangosfa yw cwch tecstil a phren 

â’r teitl ‘Taith Anorffenedig’ ‘Unfinished Journey’, 

sy’n symboleiddio corff gwaith parhaus Anne a’i 

threftadaeth Ganadaidd. Mae’r arddangosfa’n 

cynnwys ei thai doliau, eitemau wedi’u gorchuddio 

a chroglenni tecstil o wahanol raddfeydd. Gan 

ddefnyddio tecstilau, gwrthrychau a mapiau gyda 

chyfeiriadau at ddiwylliannau a gwledydd ledled  

y byd, mae’r arddangosfa’n argoeli i fod yn lliwgar 

ac yn ddeniadol.

Mae Anne yn artist tecstilau lwyddiannus, yn awdur 

ac yn diwtor yn y DU, yn arddangos ac yn dysgu’n 

rhyngwladol. Mae ei thri llyfr ar gyfer Batsford yn 

cynrychioli ei phrosiect a’i gwaith cydweithredol. 

Mae gludweithiau Anne o ffabrig sydd wedi’u 

brodio’n drwm, yn atgoffaol o waith tapestri ac fe 

gymhwysir ei dull pwytho arwyddol i amrywiaeth  

o arwynebau. Bydd yn defnyddio cyfryngau 

cymysg a phrint i addurno ei gwaith ymhellach.  

Fe gynrychiolir gwaith Anne mewn casgliadau 

preifat a chyhoeddus yn y DU a thramor. Fe’i 

rhestrir yn y ‘Crafts Council Directory’.

Fe lansiwyd ail lyfr Anne, ‘Textile Nature’ yn y ‘Sioeau 

Gwau a Phwytho’ yn 2016. Mae wedi’i ailargraffu 

a’i werthu ledled y byd. Fe gyhoeddwyd ei thrydydd 

llyfr ‘Textile Folk Art’ yn Awst ac mae’n cysylltu ei 

diddordebau parhaus mewn gweithio â grwpiau,  

cadwraeth natur a chelfyddyd werin. Fe lansiwyd  

ei thrydydd llyfr ‘Textile Folk Art’ yn  

y Sioe Wau a Phwytho yn Harrogate  

yn 2018. Fe gyhoeddir ei phedwerydd  

teitl ar gyfer Batsford, ‘Textile Travels’,  

ar ddiwedd 2020.

Anne Kelly 
Datganiad: Awst 2020

www.annekellytextiles.com

Instagram: @annekellytextiles



Herbarium Magicis Alga II Magia Algae II

Fe ysbrydolir gwaith Verity gan y ffurfiannau sydd yn 

natur. Caiff ei hudo gan olau, yr hud y bydd yn ei greu 

yn yr amgylchedd naturiol a’r ffordd y bydd yn symud 

drwy wydr, yn adlewyrchu, ac yn creu cysgodion. Bydd 

yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau gwydr cynnes a 

phensaernïol i greu gwaith ar gyfer orielau ledled y DU, 

comisiynau pensaernïol ac arddangosfeydd.

Mae Verity’n athrawes gymwysedig ac wedi gweithio 

fel artist preswyl mewn ysbytai, ysgolion a grwpiau 

cymuned.

Mae hefyd yn dysgu gweithdai o’i stiwdio gartref. 

Mae prosiect cyfredol Verity ‘Gardens of the Mind’  

yn ymchwilio’r gydberthynas weledol a ffisegol  

rhwng gwneuthuriadau a gwneuthuriadau micro  

o fewn bioleg planhigion a bioleg ddynol. Mae hyn 

wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

www.veritypulford.com

Instagram: @veritypulfordglass

Verity Pulford 
Datganiad: Awst 2020

Ffurfiodd pâr o bowlenni disgyrchiant



The Cache Machine
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Mae Martin Smith yn artist sydd â’i ymchwil a’i 

waith yn ymwneud â chanfyddiad a dehongliad 

pobl o ofod. Bydd yn ymgymryd â chomisiynau 

pensaernïol eithaf mawr sy’n rhyngweithio â’u 

gofod penodedig a’r gwyliwr drwy symudiad 

mecanyddol. Ynghyd â’r gwaith hwn, bydd ei arfer 

yn ymwneud hefyd â gwneud dyfeisiadau cinetig 

sy’n ymchwilio themâu ailadrodd, trachywiredd a 

rheolau. Y gwrthrychau a’r gofodau iwtopaidd hyn 

yw’r hyn sy’n gyrru ei waith ymlaen ar hyn o bryd.

Mae Martin hefyd yn Gyd-Sylfaenydd ac yn 

Gyfarwyddwr Celf y label dylunio, Laikingland. 

Bydd y gwaith y mae’n ei greu drwy’r cwmni hwn 

yn chwarae â themâu hiwmor, lol ac oferedd.

Mewn llawer o’m prosiectau i, rwyf wedi archwilio 

potensial ymyriad o law dyn i gyflenwi ac i wella 

natur drwy gyflwyno cyferbyniad.

Mae gen i ddiddordeb yn y pethau hynny y gall 

pobl eu gwneud, ac na all natur eu gwneud: fel 

ailadroddiad, ffurfioldeb, rheolaeth ffurf, o weadedd 

a lliw. Mae gen i ddiddordeb hefyd yng ngallu’r 

bod dynol i gipio natur a’i thrawsnewid: boed 

hynny’n wynt i symudiad, haul yn adlewyrchiad  

a gwres, glaw yn batrymau, amser yn hindreuliad 

a thymhorau’n amgylcheddau ymatebol. Gyda’r 

ddau strand, y cyferbyniad o law dyn â natur ac 

integreiddiad natur o law dyn, cefais fy arwain 

hefyd i ystyried sut i gamu’n ysgafn iawn ar natur 

drwy ddefnyddio gwneuthuriad oddi-ar-safle; sut i 

gyflwyno cyferbyniadau newydd a hyfrydwch drwy 

ddefnyddio technolegau fel sain, data digidol, golau 

a rhaglennu; a sut i ragweld hindreuliad defnyddiau 

i ddylunio ar gyfer y ‘nawr hir’.

www.smithautomata.co.uk

Instagram: @smithautomata

Martin Smith 
Datganiad: Awst 2020

above
Wishing You Well

left
Variable Speed Applause Machine







Dymuna Canolfan Grefft Rhuthun ddiolch i’r holl artistiaid/gwneuthurwyr a’r staff yn Ysgol y 

Celfyddydau Creadigol, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam am rannu eu gwybodaeth artistig â’r bobl  

ifanc a’u cyfraniad i’r rhaglen. Diolch arbennig i fyfyrwyr mwy abl a dawnus Codi’r Bar 2019/20: 

Fe ariennir y rhaglen hwn gan raglen Llwybr Criw Celf  

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cydnabyddiaeth

Fflur Roberts  Anya Davies

Gethin Griffiths  Ruby-Anne Pilgrim

Sadie Jones  April Truby

Hannah Bellis  Lily Anderson

Ceri Wynne-Jones Idris Carney

Erin James  Lauren Morris

Katy Staniforth  Tirion Williams






