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Julie Arkell: Ymaith 

Rhagarweiniad 

27 Medi – 30 Tachwedd  

Oriel 3 

Mae byd hudolus Julie Arkell wedi ei boblogi gan ‘greaduriaid’ a wnaethpwyd â llaw mewn 

papier mâché a chyfryngau cymysg.  Ar gyfer prif gorff y gwaith yn yr arddangosfa Ymaith, fe 

wnaeth 100 o’r ffigurau hyn, un yr wythnos tan fis Gorffennaf 2014.  Gan gymryd y syniad o 

wyliau neu fod i ffwrdd o amgylchedd arferol rhywun mae Ymaith yn dilyn arddangosfa Gartref  

gymeradwy yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun ddeng mlynedd yn ôl.  Wedi eu llunio’n unigol, 

mae pob creadur â’i stori ei hun ac mae eu cymeriad hefyd yn adlewyrchu tymer ac emosiynau’r 

artist ar y diwrnod arbennig hwnnw.  Gyda’i gilydd maen nhw nid dim ond yn dogfennu’r camau 

o gynllunio, pacio a mynd ymaith, ond o’r creadur bychan, swil cyntaf i’r un olaf sy’n camu i 

ffwrdd yn hyderus, maen nhw hefyd yn mapio’n weledol gyfnod anodd ym mywyd yr artist.  Bu’r 

drefn gaeth a orfododd Julie arni hi ei hun o greu’r ffigurau hyn yn help iddi ddod drwy’r misoedd 

o alaru’n dilyn marwolaeth ei mam ar ddiwedd 2011. 

Mae’r pecyn hwn wedi’i gynllunio i gefnogi athrawon ac addysgwyr gyda chynllunio ymweliad â’r 

arddangosfa gyda syniadau a awgrymir, gweithdai a phwyntiau i’w trafod.  Mae’n canolbwyntio 

ar y syniad o deithio a ‘bod ymaith’ fel dull o ymgysylltu â gweithiau Arkell ac archwilio’r 

berthynas rhwng cysylltiadau personol, atgofion a gwneud celfyddyd.  Mae’r gweithgareddau’n 

addas i grwpiau pob oed a gellir eu haddasu ar gyfer eich anghenion chi cyn, yn ystod ac yn 

dilyn eich ymweliad. 
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Julie Arkell: Bywyd a Chelfyddyd 

…‘Mae geiriau ac ymadroddion rwy’n eu clywed, eu darllen a’u rhoi at ei gilydd yn 

ysbrydoli fy nghreaduriaid’… 

 

 



5 

 

 

Ganwyd yr artist gwerin cyfoes Julie Arkell yn Llundain ac fe astudiodd yn y ‘West Surrey 

College of Art and Design’ yn Farnham cyn ennill diploma mewn tecstilau yn y ‘St Martin’s 

School of Art’.  Ers hynny, mae wedi datblygu ffordd unigryw o weithio sy’n cyfuno technegau a 

phrosesau crefft a chelfyddyd gain.  

Mae wedi dysgu hefyd am flynyddoedd lawer mewn ysgolion, colegau ac wedi rhedeg gweithdai 

ac mae’n disgrifio ei dull o ddysgu fel ‘cyfeillgar’ a bydd yn annog ei myfyrwyr i ‘chwarae â 

defnyddiau i weld beth fydd yn digwydd efo’r wybodaeth y byddaf i’n ei rhoi iddyn nhw a’u 

galluoedd hwy eu hunain.’ Pan ofynnir iddi beth fydd y cyfranogwyr ar ei chyrsiau’n ei gyflawni, 

mae’n dweud, ‘fe fyddan nhw’n gallu llunio creaduriaid allan o papier mâché a theimlo, 

gobeithio, eu bod wedi rhoi lle i’w creadigrwydd dyfu.’ 

Mae gwaith Arkell yn pontio ffiniau celf a chrefft.  Ar yr un llaw, maen nhw’n dilyn technegau 

celfyddyd werin draddodiadol o wneud ffigurau tebyg i ddoliau o dameidiau o unrhyw ddefnydd 

sgrap sydd ar gael, arfer creadigol sy’n gyffredin i grwpiau diwylliannol byd-eang ac sy’n 

ymestyn yn ôl i ddechreuad gwareiddiad.  Ar y llaw arall, mae ei gwaith yn ymgysylltu â hanes 

celfyddyd ac yn parhau yng nghywair artistiaid yr 20fed ganrif fel Pablo Picasso, Marcel 

Duchamp, CoBrA, Pop Art etc drwy osgoi technegau a defnyddiau traddodiadol ‘celfyddyd gain’ 

a mabwysiadu agwedd fwy democrataidd tuag at greu celfyddyd a dod i hyd i ysbrydoliaeth yn 

aml mewn celfyddyd plant.  

Mae ei gwaith sy’n hynod bersonol, wedi ei ysbrydoli gan straeon, hen gelfyddyd, ffabrigau, 

geiriau ac ymadroddion y bydd yn digwydd eu clywed a phethau eraill y bydd yn dod ar eu traws 

yn ystod ei bywyd bob dydd.  Mae wrth ei bodd â ‘hen stwff’ ac mae’n casglu effemera y gellir ei 

gynnwys yn ei modelau, fel breichiau a choesau o hen ddoliau, rubanau, ffabrigau hen, botymau 

ac ategolion sy’n dod â’u hanes eu hunain i’w chelfyddyd.  Mae â diddordeb yn y ffordd y bydd 

defnyddiau a gwrthrychau’n cael eu heffeithio gan oed a defnydd – yn pylu, yn rhaflo, yn 

ddarniog, yn garpiog ac yn dangos difrod amser.  Mae hyd yn oed yn gwisgo hen ddillad sydd 

wedi eu caru gynt, eu trwsio drosodd a throsodd a’u haddurno, fel yr hen siaced a oedd yn 

eiddo i’w thad cyn iddi hi ei haltro i ffitio ei ffrâm hi ei hun. 

‘Ar gyfer ei chynnwys, bydd Arkell yn dewis anifeiliaid yn hytrach na’r ffigwr dynol, er mae’r 

‘creaduriaid’ hyn â’u hedrychiad niwtral a’u cyrff wedi eu dilladu, wedi dod yn gyfryngau i’r artist 

sylwi ar y cyflwr dynol ac efallai, i’r gwyliwr eu breintio â’i emosiwn ei hun.  Mae’r ffigurau, sydd 

hefyd ag ategolion neu brops yn aml, wedi eu trefnu mewn safleoedd sydd wedi’u saernïo’n 

ofalus, â photensial o naratif grymus.  Maen nhw’n cynnig dalen wag ar gyfer y dychymyg a 

hynny, efallai, yn esbonio eu poblogrwydd ag ystod eang o oedrannau, ond â phlant yn 

arbennig. 

Mae agwedd ddiymhongar yr artist tuag at wneud celfyddyd hefyd yn cyfrannu tuag at ei 

hygyrchedd i gynulleidfa eang.  Mae ei phrosesau’n cynnwys technegau crefft domestig 

traddodiadol fel pastio gliw a phapur i ffurfio pen a chorff, hynny wedi ei gyfuno â gwau, gwnïo, 
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crosio a brodwaith i greu cymeriad unigryw.  Gwneir popeth â llaw gan yr artist yn ei stiwdio yn 

Llundain ac mae’r canlyniad yn hiraethus, yn od ac yn hudolus apelgar. 

 

 

Gweithgareddau 

Cewch ymchwilio celfyddyd Paul Klee, Pablo Picasso, Karel Appel, Asger Jorn, Joan Miro a 

thrafod dylanwad celfyddyd plant yn eu gwaith.  Pa briodweddau mae eu celfyddyd yn eu 

rhannu â chelfyddyd Julie Arkell? Pam fyddai artist yn dewis creu celfyddyd sydd fel celfyddyd 

plentyn? 

Ewch i ymweld â’ch amgueddfa leol a darganfod enghreifftiau o gelfyddyd gwerin a chelfyddyd 

diwylliannau eraill.  O ba bethau y maen nhw wedi eu gwneud? Pwy a’u gwnaeth nhw? Pam y 

cawson nhw eu creu?  Gofynnwch i staff yr amgueddfa amdanyn nhw neu darllenwch 

destunau’r oriel.  Gwnewch frasluniau, casglwch gardiau post neu ddarluniau a defnyddio 

delweddau i ddylunio a gwneud eich ffigurau eich hunain yn y dosbarth. 

Rhowch gynnig ar dechnegau crefftau traddodiadol fel gwau, gwnïo, cerfio, papier mâché, 

cwiltio, modelu â chlai etc.  Gwyliwch fideos o grefftwyr ar YouTube.  Siaradwch am y ffordd y 

mae’r crefftau hyn wedi esblygu a pham.  Oes yna wahaniaeth rhwng ‘crefft’ a ‘chelfyddyd’? 

Gwyliwch fideo o Julie Arkell yn gwneud ei chreaduriaid: 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p010sd4w                                                                                    

Casglwch ystod eang o sgrapiau ffabrig, papur, botymau, gleiniau a defnyddiau eraill o’ch 

cartref a chreu eich ffigurau papier maché eich hun â gwisgoedd, ategolion ac amgylcheddau.                                              

Arbrofwch â gwahanol fathau o bapur wedi’i brintio fel mapiau, cerddoriaeth ddalen, papur 

graff etc ar gyfer eich creaduriaid.  Cadwch lyfr nodiadau gyda brasluniau a ffotograffau i 

ddogfennu a chofnodi eich gwaith sydd ar ei hanner. 

Gwnewch ‘collage’ neu gasgliad sy’n cynnwys pennau anifeiliaid a chyrff dynol.  Defnyddiwch 

gylchgronau, taflenni, ffabrigau, hen deganau, deunydd pecynnu neu ddefnyddiau eraill sydd 

wedi’u hailgylchu.  Defnyddiwch lud PVA i lynu darnau efo’i gilydd a darparu gorffeniad sgleiniog 

wedi’i farneisio.  Ychwanegwch baent neu defnyddiwch binnau marcio i gael lliw neu fanylion 

ychwanegol. 

Ffeindiwch enghreifftiau o artistiaid eraill sydd wedi cynnwys ‘creaduriaid’ anthropomorffig yn 

eu celfyddyd (e.e. Rodney Peppé, Paula Rego, Walt Disney, Banksy, Aardman  etc).                

Trafodwch eich hoff gartŵn neu gymeriadau ffuglen sy’n seiliedig ar anifeiliaid.  Dyfeisiwch eich 

cymeriadau cartŵn sy’n anifail/ddynol.  

 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p010sd4w
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Bod Ymaith 

‘Un o’m hoff bethau i’w gwneud yw eistedd mewn caffi yn sticio pob un o’r amrywiol 

docynnau, lapwyr siwgr, biliau yn fy nyddlyfr ac ysgrifennu’r straeon.’ 

 

Ymaith (diffiniadau geiriadur) 

         : at berson arbennig neu i le arbennig sydd bellter oddi wrthyn nhw 

         : wedi’u storio er mwyn eu cadw’n ddiogel 

         : chwarae ar faes cartref gwrthwynebwyr (mewn chwaraeon) 

         : ar wyliau  

Mae’n debyg fod pob un o’r diffiniadau hyn wedi eu hystyried gan yr artist yn ystod esblygiad ei 

100 o ddarnau ar gyfer arddangosfa Rhuthun: â hithau wedi colli ei mam yn ddiweddar, roedd hi 

ymaith oddi wrth rywun yr oedd yn eu caru a rhywun a oedd yn annwyl iddi; roedd pob darn 

gorffenedig wedi ei gadw’n ofalus mewn bocs â phapur sidan tra’r oedd hi’n parhau â’i 

phrosiect; cynhelir yr arddangosfa yn Rhuthun – filltiroedd i ffwrdd o Lundain – tref ei chartref; 

ac wrth gwrs, mae Cymru’n gyrchfan wyliau boblogaidd.  Y diffiniad olaf hwn a ysbrydolodd Julie 



8 

 

Arkell fwyaf wrth iddi bacio ei chelfyddyd, ei defnyddiau a’i meddiannau ar gyfer taith i Ruthun 

efo’i chreadigaethau.  

Mae’r syniad o ‘fynd ymaith’ neu gymryd gwyliau wedi datblygu dros y dau can mlynedd 

diwethaf o ganlyniad i fwy o amser hamdden, gwell cludiant a llwybrau teithio.  Yn y gorffennol 

dim ond y cyfoethogion oedd â’r amser ac a allai fforddio teithio.  Y dyddiau hyn, bydd y rhan 

fwyaf o bobl yn profi seibiant neu amser i ffwrdd o’u harfer bob dydd, boed hynny’n aros â 

ffrindiau neu berthnasau am ychydig ddyddiau, mynd ar wyliau pecyn neu fforio’n annibynnol 

fannau newydd gartref neu dramor. 

Mae Arkell yn mwynhau’r teimlad o ryddid pan fydd i ffwrdd o’i stiwdio.  Pan fydd hi’n teithio ar y 

trên neu ddim ond yn cerdded mewn amgylchedd gwahanol, fe ganiateir i’w meddwl grwydro ac 

mae ei dychymyg yn cael ei danio gan olygfeydd, synau a phrofiadau newydd.  Bydd yn cofnodi 

ei hargraffiadau mewn ‘llyfrau gwyliau’ ac yn sgriblo geiriau i lawr neu’n gwneud brasluniau sy’n 

ei helpu ‘i gofio digwyddiadau, pryd o fwyd, gwesty, lle penodol neu, yn syml, ddim ond edrych 

yn ôl ar fod i ffwrdd .’ 

Yn y catalog Ymaith, mae hi’n disgrifio’n fanwl ei hatgofion o wyliau teuluol: y ‘chalets’ yn y 

gwersyll gwyliau ym Mae Croyde; y gweithgareddau i blant y bu hi’n cymryd rhan ynddyn nhw; y 

môr garw ar arfordir Gogledd Dyfnaint a’r caffis a’r amgueddfeydd y bu’n ymweld â nhw â’i 

rhieni.  Mae hefyd yn galw i gof y gwahanol weadau, arogleuon, synau a blasau a brofodd hi ar 

ei gwyliau. 

Drwy gydol mis Hydref bydd Arkell yn artist preswyl yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun, lle bydd 

yn arwain amrywiaeth o weithdai a digwyddiadau ar gyfer pob oed.  I ysgolion (disgyblion 

cyfnod allweddol 2) bydd yn datblygu thema ‘Yr hyn ffeindiwch chi pan fyddwch yn mynd 

YMAITH’ a gallai hynny fod yn swfenîr, tegan a brynwyd ar wyliau, cerdyn post, darn o emwaith, 

cerameg neu ffurfiau naturiol fel brigau, cregyn etc.  Y manion bethau hyn fydd y man cychwyn i 

weithgareddau creadigol yn y stiwdio, gan ddefnyddio cardfwrdd, papur, gliw, ffabrigau, gwlân a 

phaent i wneud gwaith celf fel atgoffâd o amser ymaith. 

Hefyd ar gyfer arddangosfa Rhuthun, mae Arkell wedi dyfeisio ‘creadur’ newydd yn seiliedig ar 

ffurf brân, aderyn sy’n gyffredin yn nhirwedd Cymru.  Mae wedi addasu nodweddion yr aderyn 

hwn i debygu merched Cymreig traddodiadol yn eu siolau a’u hetiau corun uchel (gweler 

‘Gwaith mewn Ffocws’ isod) 

 

Gweithgareddau 

Casglwch eich dyddlyfr gwyliau eich hun gyda brasluniau, taflenni, ffotograffau, pethau 

cofiadwy, mapiau, ymadroddion y byddwch yn eu gweld a’u clywed etc. Gallech hefyd gasglu 

gwrthrychau hapgael fel cregyn, plu, cerrig, broc etc i wneud casgliad. 

Ysgrifennwch gyfrif o’ch hoff wyliau.  I ble’r aethoch chi? Â phwy’r oeddech chi? Pa arogleuon, 

synau, gweadau neu flasau’r ydych chi’n eu cofio? 
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Ymchwiliwch hanes gwyliau.  Mynnwch wybodaeth am ‘Y daith fawr’,  tarddiad gwyliau pecyn, 

datblygiad cyrchfannau hamdden a’r diwydiant twristiaeth.  Ydi eich tref neu eich rhanbarth chi’n 

gyrchfan wyliau neu’n gyrchfan i dwristiaid? 

Gwnewch rest o eiriau ac ymadroddion rydych chi’n eu cysylltu â bod ‘ymaith’.  Defnyddiwch y 

rhestr hon i’ch helpu i gyfansoddi cerdd neu ychwanegwch y testun at ‘collage’ neu baentiad 

ynglŷn â gwyliau. 

Trafodwch y synau y byddwch yn eu cysylltu â gwyliau (e.e. miwsig ffair, y môr, cyhoeddiadau 

rheilffordd, cri gwylanod). Fe gewch y synau hyn ar YouTube (gweler er enghraifft: 

http://www.youtube.com/watch?v=3oX2Yxzm7MI 

http://www.youtube.com/watch?v=F8z5hDhJHkA , ) neu recordiwch nhw eich hun!  

Defnyddiwch samplau o synau i gyfansoddi collage sain. 

Cynhaliwch gyfweliad â theulu a ffrindiau, yn enwedig pobl hŷn, am eu hatgofion o’u gwyliau 

neu brofiadau o fod ‘ymaith’ i gael gwybod am y newidiadau sydd wedi digwydd mewn 

cymdeithas, twristiaeth, hamdden a theithio.  Cyfansoddwch holiadur i ffeindio beth fyddai eu 

cyrchfan wyliau neu gyrchfan deithio ddelfrydol. 

Dewiswch gyrchfan ar fap a chynlluniwch siwrnai ddychmygol i’r lle hwnnw.  Sut ewch chi yno? 

Pwy fyddwch chi’n teithio â nhw?  Ble wnewch chi aros? Beth fydd ei angen i chi fynd efo chi? 

Gallech weithio mewn grwpiau bychan i gynllunio teithlen a chyflwyno eich trip arfaethedig i 

weddill y dosbarth. 

Teithio amser! Cynlluniwch daith debyg i’r dasg uchod, ond dewiswch gyfnod gwahanol mewn 

hanes i deithio yno!  Ffeindiwch gymaint ag a allwch chi am eich cyrchfan.  Ysgrifennwch gyfrif 

dychmygol o’ch taith yn ôl (neu ymlaen) mewn amser.  Disgrifiwch yr hyn a welwch chi, ble yr 

ewch chi, pwy fyddwch chi’n cyfarfod â nhw, beth maen nhw’n ei wisgo… beth fyddech chi’n ei 

ddewis fel swfenîr i ddod yn ôl? 

Dyluniwch eich cartref gwyliau delfrydol.  Gwnewch frasluniau o’r ystafelloedd o wahanol 

weddluniau neu olygfannau.  Gwnewch luniad o’i gynllun.  Gwnewch fodel â bocsys cardfwrdd.  

Gallech arddangos modelau eich grŵp efo’i gilydd i ffurfio pentref gwyliau. 

Gwnewch restr o anifeiliaid y byddwch yn eu cysylltu â lleoliadau gwyliau penodol e.e. glan y 

môr, cefn gwlad, dinasoedd.  Crëwch ‘greadur’ sydd wedi ei ysbrydoli gan Julie Arkell yn 

seiliedig ar un o’r anifeiliaid hyn.  Dyluniwch wisgoedd priodol i’ch cymeriadau ar gyfer gwahanol 

weithgareddau hamdden. 

Crynhowch restr chwarae o ganeuon gwyliau - miwsig sydd wedi’i ysbrydoli gan wyliau, 

teithio, dyddiau allan neu ganeuon rydych chi’n bersonol yn eu cysylltu â bod ymaith.  Gallech 

chwarae dewis eich grŵp chi yn y dosbarth wrth i chi weithio.  Pleidleisiwch dros eich ffefrynnau 

a gwneud cd.  Cynhaliwch gystadleuaeth i ddylunio clawr a meddyliwch am enw i’ch casgliad o 

ganeuon. 

http://www.youtube.com/watch?v=3oX2Yxzm7MI
http://www.youtube.com/watch?v=F8z5hDhJHkA


10 

 

Ewch am dro! ’Does dim rhaid i fod ymaith olygu teithio neu fynd i ddinas neu wlad arall.  Yn 

syml, gallai fod yn fforio eich amgylchedd chi eich hun a threulio amser i ffwrdd o’ch trefn 

ddyddiol arferol.  Ewch allan â’ch dosbarth ac edrychwch ar adeiladau, planhigion, coed, 

arwyddion siopau etc. Cymrwch ffotograffau o’r pethau a welwch chi! Casglwch frigau, 

planhigion, cerrig, gwrthrychau hapgael.  Gwnewch nodyn o synau ac arogleuon y dowch ar eu 

traws.  Siaradwch am eich casgliadau pan ddowch yn ôl i’r dosbarth a thrafodwch y ffordd y 

gallwch ail-ddal y profiad mewn celfyddyd neu drwy adroddiad, cerdd neu ddarn rhyddiaith byr. 
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Gwaith mewn Ffocws: Brain Cymreig 

‘Mae’r dillad maen nhw’n eu gwisgo wedi eu gwau, eu gwnïo a’u crosio, gyda rhannau 

o’u stori wedi eu brodio arnyn nhw.’ 

 

 

Mae cast cynyddol Julie Arkell o greaduriaid anthropomorffig wedi cynnwys cwningod, llygod a 

cheffylau.  Ar gyfer yr arddangosfa Ymaith fe benderfynodd ddatblygu ffurf brân – aderyn a welir 

yn gyffredin yn nhirwedd cefn gwlad.  Mae’r artist wedi addasu nodweddion yr adar i fod yn 

debyg i ferched Cymreig traddodiadol, gyda’u hetiau du corun uchel a’u siolau tywyll.  

Mae’r wisg a ystyrir yn gyffredinol yn wisg draddodiadol Gymreig yn seiliedig ar ddillad a wisgid 

gan wragedd gwlad ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, hynny yw, gŵn nos gwlanen â 

ffrynt agored dros bais, gyda ffedog, siôl a chap neu het.  Roedd gwisg fel hyn yn gyffredin 

hefyd i werinwyr Lloegr bryd hynny, ond fe’i hyrwyddwyd gan Augusta Hall (Arglwyddes 
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Llanofer) yn yr 1830au i geisio poblogeiddio diwydiant gwlân Cymru a chadw synnwyr o 

hunaniaeth a diwylliant cenedlaethol.  Roedd yna ddiddordeb cynyddol mewn cenedlaetholdeb 

yn y wlad yn ystod oes Fictoria wrth i ddiwydiannaeth fygwth y ffyrdd traddodiadol o fyw. 

Defnyddir y brat gwyn arferol gan Arkell yn ei modelau fel cefndir i arddangos ymadroddion 

wedi’u brodio yn llawysgrifen ddolennog, redol yr artist ei hun.  Maen nhw’n ychwanegu 

cyffyrddiad dynol sy’n cyferbynnu â’r testun a gynhyrchwyd â pheiriant sydd wedi’i gynnwys ym 

mhapier mâché pennau’r modelau.  Ni fwriedir y geiriau’n sloganau sy’n moesegu neu sy’n 

cyfleu, ond maen nhw yna i animeiddio’r cymeriadau a rhoi llais mud iddyn nhw. 

Mae yna elfen fywgraffyddol i’r brain hyn.  Mae naws angladdol y ffigurau’n cysylltu â chyflwr 

emosiynol yr artist yn ystod eu hesblygiad ac mae steil eu gwisgoedd gyda haenau o decstilau, 

gweadau a’u tôn yn cyfateb i’w ffordd hi ei hun o wisgo. Esboniodd Arkell ei bod yn cysylltu 

tymer yn gryf â lliw yn ei bywyd a hefyd yn ei chelfyddyd.  Yn dilyn marwolaeth ei mam annwyl 

yn 2011, fe ail-ddyfeisiodd ei phersona cyhoeddus ac fe gliriodd ei wardrob o ddillad patrymog 

lliwgar, un ai gan roi dillad i ffwrdd neu eu llifo â lliwiau glas a llwyd tywyll.  

Mae gwlân yn ddeunydd Cymreig traddodiadol, ond mae’r elfennau yng ngwaith Arkell sydd 

wedi’u gwau hefyd yn cysylltu ag atgofion o’i mam a fyddai’n arfer gwneud siolau cymhleth.  

Mae’n sôn am ‘wau ei ffordd allan o alar’, defnyddio creadigrwydd domestig i geisio dod drwy 

gyfnod emosiynol-gynhyrfus yn ei bywyd.  

Er bod y creadigaethau branaidd hyn wedi’u gwisgo fel merched, brain ydyn nhw’n 

ddigamsyniol yn eu hosgo o’u personoliaeth.  Mae’n amlwg fod Arkell wedi treulio amser yn 

astudio symudiad ac ymddygiad yr adar hyn er mwyn cipio eu nodweddion yn argyhoeddiadol.  

Mae rhoi ffabrigau fel rhwydwe a les yn helpu i greu synnwyr o ysgafnder plu’r adar.  Mae 

cyffyrddiadau cain â phinnau a gleiniau, yn ychwanegu gosgeiddrwydd coeth sy’n cyferbynnu 

â’r gwlân trymach, y pigau swmpus a safiad afrosgo’r brain disymud. 

 

Gweithgareddau 

Gwnewch siart lliwiau. Ysgrifennwch eich cysylltiadau â phob lliw a chymharwch eich siart chi â 

siartiau eich cyd-fyfyrwyr.  Ydych chi i gyd yn cytuno ynglŷn â naws a thôn neu a oes gennych 

chi wahanol arwyddocâd ar gyfer pob lliw? 

Gwnewch restr o’r nodweddion rydych chi’n eu cysylltu â gwahanol anifeiliaid neu adar.  Oes 

gennych chi anifeiliaid anwes?  Disgrifiwch eu personoliaethau.  Dychmygwch sut y bydden 

nhw’n gwisgo neu’n ymddwyn pe baen nhw’n ddynol. 

Trafodwch anifeiliaid neu adar y byddech chi’n eu cysylltu’n bersonol â’ch gwlad eich hun.  

Dyfeisiwch hunaniaeth briodol iddyn nhw’n seiliedig ar wisg draddodiadol, iwnifform, cit 

chwaraeon etc … neu eich syniadau eich hun! 



13 

 

Ail-ddyfeisiwch eich hun fel ‘creadur’ Arkell! Pa anifail neu aderyn hoffech chi ei fod? 

Gwnewch frasluniau o greadur yn seiliedig ar eich personoliaeth ac yn gwisgo eich hoff ddillad 

ac ategolion. 

Ysgrifennwch stori ddarluniadol yn seiliedig ar frain Arkell - rhowch enwau iddyn nhw, 

disgrifiwch eu cymeriadau, cynlluniwch eu cartrefi, crëwch ffrindiau newydd iddyn nhw! 

Byddwch yn ddyfeisgar! 

Ffeindiwch wybodaeth am hanes y wisg draddodiadol Gymreig. Gweler, er enghraifft: 

https://www.museumwales.ac.uk/faw/welshdress/ 

http://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofWales/Traditional-Welsh-Costume/  

http://www.bbc.co.uk/wales/history/media/pages/h_victorian_welsh_costume.shtml .  

http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Welsh_costume  

 

Rhestr termau 

Anthropomorffig: priodoliad ffurf ddynol neu nodweddion annynol, fel anifeiliaid. 

Casgliad: gwaith celf a gynhyrchwyd drwy gasglu elfennau gwahanol fel gwrthrychau hapgael 

ac effemera – ffurf ar collage 3D. 

Collage: term a ddefnyddir i ddisgrifio’r dechneg a’r gwaith celf a gynhyrchir drwy drefnu a 

phastio delweddau ac effemera ar arwynebedd sy’n cynnal. 

Crefft: gwaith neu wrthrychau a grëwyd â llaw a hynny’n aml yn gofyn am hyfforddiant a sgil 

Celfyddyd Werin: celfyddyd a gynhyrchir gan bobl gyffredin cenedl neu ardal a hynny fel rheol 

yn adlewyrchu eu diwylliant traddodiadol. 

Papier mâché: mae’r ymadrodd yn llythrennol yn golygu ‘papur wedi’i gnoi’ yn Ffrangeg.  Mae’n 

ddeunydd cyfansawdd wedi’i wneud o stribedi o bapur neu fwydion, weithiau wedi’i gymysgu â 

ffabrig ac wedi’i rwymo â’i gilydd â gludydd, fel gliw neu bast.  Gweler:  

http://www.papiermache.co.uk/  

 

 

 

https://www.museumwales.ac.uk/faw/welshdress/
http://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofWales/Traditional-Welsh-Costume/
http://www.bbc.co.uk/wales/history/media/pages/h_victorian_welsh_costume.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Welsh_costume
http://www.papiermache.co.uk/
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Adnoddau Pellach 

Philip Hughes, Polly Leonard, Mary La Trobe-Bateman, Julie Arkell: Home, Cyngor Sir 

Ddinbych, 2004 

Philip Hughes et al, Julie Arkell: Away, Cyngor Sir Ddinbych, 2014 

James C. Coltrane, Paper Sculpture: Over 25 Cute and Quirky Paper Mache Projects, David & 

Charles 2008 

Jonni Good, Make Animal Sculptures with Paper Mache Clay, Wet Cat Books, 2010 

http://www.earthangelsstudios.com/Julie-Arkell-C44.aspx 

http://www.loopknitting.com/designers/juliearkell.html  

http://www.youtube.com/watch?v=cRbiv_9vDfE  

http://www.bbc.co.uk/programmes/p010sd4w  

http://www.papiermache.co.uk/ 

http://www.papiermache.co.uk/tutorials/  

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                       Julie Robson 2014 
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