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Helo, croeso i Fflwcs ac Ystum. Fe wnaethpwyd y gwaith a welwch chi yma yng ngofod fy stiwdio i yn 
Stiwdios Fireworks Clay, Caerdydd, lle y bûm i ers 2007. 
 
Mae prif themâu fy ngwaith i’n parhau o hyd i fod yn rhyng-gysylltiedigrwydd natur a diwylliant, 
neu’n fwy penodedig fy mherthynas i â natur; y cyflwr dynol fel natur. 
 
Â  minnau wedi fy lleoli yng Nghaerdydd doeddwn i ddim yn sylweddoli’n union faint yr oedd yr 
amgylchedd adeiledig yn dylanwadu ar fy ngwaith i, nes i mi dreulio amser yn Aberystwyth ac yn 
nhirwedd Gorllewin Cymru, Ceredigion. Roedd y dirwedd ei hun, yn anad dim, yn dylanwadu ar y 
gwaith a’r syniadau a oedd y tu cefn i’r gwaith, yn newid y ffurfiau y bûm i’n gweithio â nhw.  Felly 
daeth symudiad o fewn y ffurf yn syniad amlwg.  Lle’ r oeddwn i’n flaenorol wedi bod yn gwneud 
elipsis a silindrau a oedd yn statig iawn, yn gymesur, yn dawel, roedd arnaf i’n awr eisiau dod â rhyw 
synnwyr o symudiad i’r ffurf.  Felly mae rhai o’r ffurfiau newydd yn twistio ac yn gogwyddo, mae rhai 
â rhimynnau tonnog neu rimynnau taprog.  Rwy’n meddwl gyda’r archwiliadau a’r newidiadau hyn i 
gyd â’r ffurf, mai dyma fy ffyrdd i o geisio archwilio’r synnwyr hwnnw o symudiad yr oeddwn i’n ei 
brofi, yr ymrwymiad gwahanol hwnnw o’m corff i drwy a chyda’r dirwedd.  Cafodd effaith ddwys. 
 
 
Wrth i’r prosiect ddatblygu ac i’r ffurfiau ddatblygu, fe roddais y gorau i’w twistio ac roedd arnaf 
eisiau symleiddio’r ffurf er mwyn iddo berthnasu’n fwy uniongyrchol i’r elips yr oedd ei linach ynddo.  
Ac felly, er y gallai fflamychu’n elips ehangach neu ogwyddo i wyriad i’r ochr, roedd yn 
ymberthnasu’n gadarn iawn â’i darddiadau a oedd o fewn yr union elips geometrig statig.   Felly fe 
arafodd y symudiad, daeth yn lonyddwch sy’n wrthddywediad, ond rwy’n meddwl iddo ddod yn 
fyfyrdod ar symudiad drwy lonyddwch, neu symudiad rhewlifol, symudiad daearegol. 
 
Fe roddais i’r teitl Materion Defnydd i’r prosiect gan fy mod wedi canfod mai’r hyn roeddwn i am ei 
wneud oedd datblygu fy mherthynas â’r defnyddiau rwy’n gweithio â nhw hefyd. Byddaf yn gwneud 
fy ngwydreddau fy hun ac un agwedd ar y prosiect oedd gwthio fy nefnydd o wydreddau, fy 
nealltwriaeth o’r defnyddiau.  Beth arall allan nhw ei wneud, gan fy mod wedi bod yn defnyddio’r 
gwydreddau’n debyg am gryn amser?  Yn awr, tua diwedd y prosiect, rwy’n dal i ddefnyddio’r un 
gwydreddau hynny ond rwyf wedi mynd drwy broses o brofi, defnyddio gwahanol wydreddau a’u 
haenu mewn gwahanol ffyrdd, gwahanol drwch, ocsidau gwahanol.  Dim ond archwili go iawn.  Felly 
roedd yr ymdeimlad o ddarganfod yn rhan gadarn iawn o’r prosiect, i archwilio pethau go iawn ac 
arbrofi â gwahanol ddefnyddiau. 
 
Mae agwedd danategu fy ymchwil i’n dystiolaeth o fywyd, yr enydau hynny a gafodd eu byw.  Dyna’r 
rheswm y byddaf yn defnyddio defnyddiau cyfnewidiol sy’n ffrwydro’n agored ac yn rhewi yn eu 
harwynebau pothellog, craterog, craciog; maent yn dyst o weithred.  Caf fy swyno o hyd gan 
adfeilion a’r arwyneb dinistriol, ond nid mewn ffordd ordeimladol neu negyddol. Rwy’n credu y bydd 
rhywbeth diddorol yn digwydd pan gaf fy nghyflwyno, dyweder, ag arwyneb dinistriol darfodus.  Ni 
fydd yn gwneud i mi feddwl, o angenrheidrwydd, am farwolaeth; bydd yn gwneud i mi werthfawrogi 
bywyd yn fwy. A bydd yr arwynebau serameg y byddaf yn gweithio â nhw, i mi, yn sôn am 
barhauster, am newid.  Mae hynny’n ymwneud i raddau helaeth iawn â’n profiad dynol; mae ein 
bywydau’n amharhaus, bydd ein bywydau’n newid yn wastad.  Yr hyn a fwynheais i’n wirioneddol 
am fod yn y dirwedd wledig a’r dirwedd arfordirol oedd bod y mynyddoedd hyn a oedd yn 
ymddangos mor solet a digyfnewid, yn newid.  Mae newid yn digwydd drwy’r amser ac mae hynny’n 
fy swyno i gan ei fod mor ddychrynllyd i mi ar adegau. 
 



Un o’r pethau mawr roeddwn i wedi’i nodi ac yr oeddwn i’n awyddus i weithio ag o a’i archwilio o 
fewn y prosiect oedd corff gwahanol o glai.  Rwyf wedi gweithio â dim ond crochenwaith caled am 
fwy nag ugain mlynedd ers i mi raddio.  Wnes i erioed weithio â phorslen ond cefais fy nennu at ei 
wynder, tybed sut y byddai hynny’n effeithio ar ansawdd y lliwiau gwydreddau’r oeddwn i’n 
gweithio â nhw. Roeddwn â diddordeb yn ei allu i drosglwyddo golau drwy ei ronynnau.  Byddwn yn 
rhyfeddu at gydadwaith y gwydreddau didraidd, y gwydreddau ymysgarol dwys a’r ffordd y byddai 
hynny’n gweithio â phorslen.  Wrth i amser fynd yn ei flaen fe leihaodd fy niddordeb mewn 
goleuedd, fe ddeuthum i fod â llawer mwy o ddiddordeb yn ei briodweddau cyffyrddol.  Doeddwn i 
ddim wedi rhagweld ei lyfnder o gwbl, mae’n llawer mwy deniadol i weithio ag o.  Mae ei ddwysedd 
mor wahanol i gorff crochenwaith caled sy’n llawer mwy agored oherwydd y grog ac mae felly yn 
gorff mwy garwach.  Mae’r gronynnau porslen yn llawer agosach at ei gilydd a bydd yn cofio popeth 
y byddwch yn ei wneud iddo a gall aros fel marc ar y corff. 
 
Mae arlunio wedi bod yn rhan bwysig iawn o’r prosiect. Fe ddechreuais i o fewn y diwrnod neu ddau 
cyntaf o fod yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth ar breswyliad. Doeddwn i ddim yn gwbl sicr 
o’r hyn roeddwn i’n mynd i fod yn ei wneud.  Y syrpreis oedd y lluniau llwch gweddillol yr oeddwn i’n 
eu cael o ddarluniadau golosg gwrthrychau roeddwn i’n eu gwneud â phapur wedi’i binio i’r wal. 
Roedd y golosg yn gwneud llanastr mawr ar y llawr felly fe roddais bapur i lawr i ddal y llwch, dim 
ond i fod yn daclus, ond mae’r hyn a oedd gen i yn y diwedd yn gelfyddydwaith damweiniol sydd, i 
mi, yn llawer mwy mynegiannol.  Roedd yn brofiad mor ddiddorol arlunio’r gwrthrychau hyn, y math 
yma o lestri ffantasi mewn golosg du neu ddarluniau tirlun lliw sylfaenol mewn pastelau a’r sialc 
pastel yn syrthio i’r llawr, yn gorffwys ar y papur yna.  Byddwn yn codi’r papur ac yn ei ysgwyd, neu 
ei godi, neu’n ei ogwyddo a byddai’r llwch yn disgyn ar ongl neu ar onglau gwahanol gan wneud y 
tirlun emosiynol hwn.  Roedd yn eithaf anghyffredin.  Roedd yn ddamweiniol ond unwaith yr 
oe3ddwn wedi sylweddoli beth oedd yn digwydd fe wnes i ddewisiadau ynglŷn â’r hyn roeddwn i am 
ei wneud ag o fell daeth fy rhyngweithiad yn fwy bwriadol.   Roedd mor anghyffredin. Roedd yn 
ddamweiniol ond unwaith y sylweddolais i beth oedd yn digwydd fe wnes i ddewisiadau a 
phenderfyniadau ynglŷn â'r hyn roeddwn i am ei wneud nag o felly daeth fy rhyngweithiad yn fwy 
bwriadol.  Roeddwn i’n dal i fod eisiau i’r elfen honno o siawns fod yn rhan ohono, i glywed y 
deunydd yn siarad a gwybod nad fi, o angenrheidrwydd oedd yn ei reoli.  Roeddwn i’n rheoli’r hyn 
oedd yn digwydd ar y wal, nid yr hyn a oedd yn syrthio i’r llawr, o angenrheidrwydd.  Eto, dyna’r 
bartneriaeth honno â defnyddiau. 
 
Y llun cyntaf a wnes i, fe’i nodais yn daith ffantasi.  Roedd yn bum gwrthrych ac, yn fy mhen, yr hyn 
roeddwn ei’n ei archwilio oedd y daith honno o ddiwylliant i natur; o’m gwaith i lle’r oedd o, i’r lle y 
gallasai fynd.  Ond yn ystod y daith arlunio honno fe sylweddolais nad oeddwn i am wneud creigiau 
gan mai natur fydd yn gwneud hynny.  Mae arnaf i eisiau harneisio natur, mae arnaf i eisiau cyfeirio 
at fy mherthynas ag o a siarad am fy mherthynas ag o ond does arnaf i ddim eisiau, o 
angenrheidrwydd, dim ond ei ddynwared. 
 
Mae’r arddangosfa i agor yn Rhuthun.  Mae’n eithriadol gyffrous, mae’n fy ngwneud yn eithriadol 
nerfus ond rydw i’n wirioneddol gynhyrfol o gael gweld y gwaith y tu allan i’r stiwdio ac yn lleoliad yr 
oriel. Mae arnaf i eisiau gweld sut y bydd pobl yn ymateb iddo hefyd ac i mi.  Oherwydd bod y 
ffurfiau’n plygu ac yn symud, mae yna’r synnwyr hwnnw o symudiad sydd wedi mynd drwy’r prosiect 
a thrwy’r gwaith. Mae arnaf i eisiau effeithio ar y gwyliwr hefyd; mae arnaf i eisiau ‘r profiad o weld 
fod yn un weithredol yn hytrach nag yn un oddefol. Fe fyddwn i wrth fy modd yn gweld pobl yn plygu 
i lawr i edrych ar bethau o onglau gwahanol, yn edrych yn fewnol, yn edrych o gwmpas, dim ond yn 
ymgysylltu.  Gan fy mod yn credu fod fy ngwaith blaenorol mor llonydd, roedd yn consurio 
llonyddwch ac yn ymledu tawelwch, fe hoffwn i i’r rhain gael effaith sy’n fwy deinamig. 


