Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Be’ sy’ ’mlaen Gaeaf 2017

Gemwaith / Gwydr Gwisgadwy
25 Tachwedd 2017 – 27 Ionawr 2018
Oriel 1
Gemwaith: Nod Gwydr Gwisgadwy yw ail-gyflwyno
cynulleidfaoedd ac artistiaid i botensial rhyfeddol gwydr
fel deunydd gwisgadwy. Mae gemwaith gwydr â hanes
sy’n mynd yn ôl i oes yr Hen Eifftwyr ac yn y bedwaredd
ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed defnyddiai’r
artist enwog René Lalique wydr i wneud gemwaith.
Fe gyflwynir y ‘gwydr gwisgadwy’ newydd cyffrous
hwn ochr-yn-ochr â gwaith mwy sefydledig y deuddeg
artist gan ganiatáu i’r gwyliwr gymharu gwaith yr
artistiaid mewn gwydr a gemwaith a’r hyn fydd yn
digwydd pan ddeuir â nhw at ei gilydd.
Curadwyd gan Julia Stephenson,
Pennaeth y Celfyddydau yn y Ganolfan Wydr Genedlaethol
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top: Angela Thwaites ac Emmeline Hastings. uchod: Heather Woof

Chris Boland

SgarffiauNunoZoku

25 Tachwedd 2017 –
27 Ionawr 2018
Oriel 2

‘Yn 2012 cynhaliodd Nuno arddangosfa decstilau yng Nghanolfan Grefft Rhuthun yn dwyn y teitl Zoku
Zoku – onomatopoeia Japaneaidd am gyffro ffair a ffwndwr. Mae’r casgliad newydd hwn o sgarffiau,
wedi’i gyd-gynhyrchu â Gregory Parsons a ddyluniodd yr arddangosfa honno, yn ddatblygiad creadigol
o’n cyfarfyddiad â Rhuthun. Dewch, da chi, i weld y sgarffiau zoku-zoku hyn sy’n wirioneddol gyffrous.’
Reiko Sudo, Nuno, Medi 2017
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25 Tachwedd 2017 –
27 Ionawr 2018
Oriel 3
Arddangosfa o waith a gynhyrchwyd gan
wneuthurwyr sy’n ymddangos a graddedigion
diweddar yw Ei Wneud yn Awr: golwg ar
‘beth sy’n newydd’ a ‘beth sy’n digwydd’ yn
y Celfyddydau Cymhwysol. Bydd cannoedd o
ddylunwyr wneuthurwyr yn graddio o golegau celf
o bob cwr o’r Deyrnas Unedig bob blwyddyn,
yn cynhyrchu myrdd o waith mewn amrywiaeth

uchod: Ilona Broeseliske. y dde: clocwedd o’r top chwith:
Alice Heaton, Yi Cao, Lauren Nauman, Ffion Lewis,
Alexander de Vol, Sheng Zhang.

o ddefnyddiau sy’n ehangu’n barhaus. Mae Ei
Wneud yn Awr yn cyflwyno gwaith gan grŵp
bychan o’r rheiny sy’n eithriadol ddawnus yn
ein barn ni: pobl a ddisgrifir fel ‘pobl i’w gwylio’
gyda gwaith i’w brynu heddiw a allai ddod yn
fuddsoddiad mewn gwrthrychau cyffrous a
gyrfaoedd yn y dyfodol mewn Crefft Gyfoes.
Curadwyd gan Gregory Parsons.

Mordeithiau
Adam Buick a
Chwedl Tresaith
yn dangos gwaith gan Valerie James,
Marged Pendrell a Meri Wells

25 Tachwedd 2017 –
27 Ionawr 2018
Gofodau Prosiect Cwrt A a B
Mae’r crochenydd a’r gwneuthurwr ffilmiau
Adam Buick wedi datblygu’r prosiect arloesol
hwn, yn seiliedig ar stori’r saith tywysoges
Gwyddelig a anfonwyd dros y môr i lanio yn
Nhresaith a phriodi Cymry. Mae Tresaith yn
rhan o Forlin Treftadaeth Ceredigion.
Gwnaeth Adam saith o jariau lleuad a gafodd
eu lansio o Iwerddon i hwylio ar draws Môr
Iwerddon gyda’r gobaith o lanio’n ddiogel
yng Ngheredigion. Cafodd eu taith ei chofnodi
gan systemau tracio a’i siartio ar wefan.
Gwnaeth Adam ffilm, Place of Seven, am
y prosiect ac fe’i dangosir ochr yn ochr â
mapiau a’r jariau lleuad sydd wedi goroesi
yn rhan o’r arddangosfa.
Casgliad ac Archif Serameg,
Arddangosfa Deithiol Prifysgol Aberystwyth

Madoline Keeler
Oriel Manwerthu
Arddangosfa Gyflwyno
25 Tachwedd 2017 – 27 Ionawr 2018
Rwyf wedi bod yn cydweithio â Walter Keeler yn
ddiweddar ar gyfres o fygiau llestri pridd; siapiau
Walter a’m dyluniad addurnedig i ‘saeth felen’
wedi’i baentio â lliwiau tanwydredd.
Lluniwyd y potiau ar gyfer y sioe hon gan Walter i’m
dyluniadau i, yna fe roddais i’r addurniad tanwydredd.
Fy ffocws i o fewn y grŵp hwn oedd gwneud pob darn
yn un unigol, ond hefyd creu ymdeimlad cyfunol. Mae
defnyddio lliw mewn cyfuniad ag ardaloedd o wyn
yn sialens barhaus ac yn ffynhonnell chwilfrydedd
barhaus; bydd du yn ychwanegu dimensiwn arall
i’r pos diddiwedd.
Madoline Keeler

ffoto: Dewi Tannatt Lloyd
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Creu’r
Cysylltiadau
SERAMEG; TAITH GREFFT
PENWYTHNOS O DDATHLU!
SADWRN 9 &
SUL 10 RHAGFYR

H

Ydych chi wedi casglu bathodyn
Tymor 1, Tymor 2 neu Tymor 3?
Bydd eich bathodyn yn rhoi’r hawl i
chi gael eitem casglwr ‘Cennad Crefft’
– ar gael y penwythnos hwn. Dewch
draw â’ch bathodynnau!

Wrth i’n prosiect Creu’r Cysylltiadau 2017 dynnu
tua’r terfyn rydyn ni am eich gwahodd i gyd i ddod
i ddathlu â ni – i ymuno â’r gweithgareddau crefft
llawn hwyl AM DDIM ar gyfer POB OED sy’n
gysylltiedig â’r arddangosfeydd cyfredol a
thema’r flwyddyn sef Serameg…
Mae’r prosiect hwn yn bosib oherwydd
cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Creu’r Cysylltiadau
‘Digwyddiad Dathlu’
â Kirsti Hannah Brown
Gan gymryd ysbrydoliaeth
o’r arddangosfeydd cyfredol
‘Gwydr Gwisgadwy’ a ‘Nuno’
ymunwch â ni wrth i ni
groesawu’r seramegydd Kirsti
Hannah Brown yn ôl ar gyfer
y penwythnos arbennig hwn o
ddathlu ‘Creu’r Cysylltiadau’.
Hefyd bydd pob un o’r
cenhadon Creu’r Cysylltiadau
(y rheiny ohonoch chi a
gasglodd fathodyn tymor)
yn cael cyfle i wneud eich
bathodyn ‘dathlu’ unigryw eich
hun i fynd adref efo chi.

H H

H

H
‘Cipio Crefft’
Sadwrn 9 Rhagfyr
10.30am – 12.30pm neu
1.30pm – 3.30pm
Digwyddiad galw heibio
AM DDIM

AM
DDIM

Rhowch gynnig ar wneud
addurniad crog gan ddefnyddio
papurau, ffabrigau a defnyddiau
hapgael.
M

A
‘Gosod’
DDIM
Sul 10 Rhagfyr
10.30am – 12.30pm neu
1.30pm – 3.30pm
AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle

Gweithio ag amrywiaeth o
ddefnyddiau yn cynnwys
edau, gleiniau a phapurau lliw i
adeiladu patrwm fydd wedi’i

H

Kirsti Hannah Brown

ddylanwadu gan ffabrigau
Nuno a gwaith gwydr
ymdoddedig a arddangosir yn
yr oriel. Yna byddwch yn trin
y defnyddiau gan ddefnyddio
dulliau fel plethu, gwehyddu,
troelli a thorri i greu dyluniad
a fydd wedyn yn cael ei ddal
mewn plastr i greu teilsen i
chi fynd adref efo chi.

Gweithgareddau’r Ŵyl
ar gyfer y Teulu Cyfan
Dewch i ymuno â ni y mis Rhagfyr hwn...
AM
DDIM

‘Cardiau’r Ŵyl a
deunydd lapio’ â Donna Jones
Sadwrn 2 Rhagfyr
10.30am – 12.30pm ac
1.30pm – 3.30pm
Sesiwn galw heibio AM DDIM

H

Dewch i greu eich cardiau
Nadolig a’ch papur lapio
personol eich hun gan
ddefnyddio gwahanol
bapurau, printio, stampio
a phwytho.

H

AM
DDIM

Gweithdy ‘Torchau’r Ŵyl’
â Kate Jordan. Gellir bwcio
Sul 3 Rhagfyr
10.30am – 12.30pm ac
1.30pm – 3.30pm
£20.00 ffoniwch
i neilltuo lle

‘Gwneud Cloriau
Dyddiadur’ gydag
Emma-Jayne Holmes
Sadwrn 16 Rhagfyr
10.30am – 12.30pm neu
1.30pm – 3.30pm
Sesiwn galw heibio AM DDIM

Dewch i roi cynnig ar wneud
eich torch Nadolig eich hun
ar gyfer eich drws neu ddarn
canol bwrdd. Bydd Kate yn
eich tywys fesul cam drwy’r
broses draddodiadol o wneud
torch ac yn eich dysgu am
ddulliau trin blodau fel rhwymo,
pentyrru, weirio a haenu. Fe
ddarperir y defnyddiau ond
beth am i chi ychwanegu’r
cyffyrddiad personol i’ch
torchau drwy ddod â’ch
deiliant neu ddeunydd
hapgael eich hun fel conau,
ffrwythau wedi’u sychu neu
flodau i’r sesiwn.

Gydag ysbrydoliaeth o’r
arddangosfa Nuno gyfredol
ymunwch ag Emma-Jayne i
wneud eich cloriau dyddiadur
personol eich hun o ffabrig a
gallwch eu defnyddio flwyddyn
ar ôl blwyddyn. Dyma i chi
anrheg ddelfrydol.
Dewch â’ch dyddiadur eich hun i’w
orchuddio neu bydd dyddiaduron
ar gael yn rhad yn y gweithdy.

Arddangosfeydd
sydd Ar Ddod...
3 Chwefror – 8 Ebrill 2018
Oriel 1: Wedi’u gwneud ar gyfer y Bwrdd
Yn dangos arian o Gasgliad
Cwmni Goldsmiths’
Oriel 2: Edefyn Tywyllach
Curadwyd gan Laura Thomas
(12 o wneuthurwyr tecstilau o Gymru)
Oriel 3: Jilly Edwards – Llawenydd
Y Lliw Melyn – tapestri
uchod: Wedi’u Gwneud ar gyfer y Bwrdd: The Silverware Still Lives (2017)
ffoto: Rosalind Atkinson. cyfarwyddyd celfyddydol: Tasha Marks.
top y dde: Edefyn Tywyllach: Treading Clouds, Spike Dennis.
gwaelod: Jilly Edwards: Field Hedges 1, Field Hedges 2.

Mae Crefft
yn Cyfri

1

Ym mis Gorffennaf 2018 byddwn yn
dathlu 10 mlynedd ers i ni ail-lansio
Canolfan Grefft Rhuthun.

5

Mae gennym ni raglen newydd gyffrous
o ddigwyddiadau a gweithgareddau
i’w cynnig drwy gydol 2018 â’r teitl –
Mae Crefft yn Cyfri.
Bydd y rhaglen yn dathlu’r 100 a mwy o
arddangosfeydd a gynhaliwyd gennym
ni yn ystod y 10 mlynedd. Yr un pryd
byddwn yn edrych ar y 10 thema o
ddefnyddiau crefft sydd i’w cael ar y
rhestrau pen-blwydd 1–10 mlynedd;
o bapur, drwy gotwm a phren i dun.
Gobeithio y byddwch yn ymuno â ni a
Chael eich Ysbrydoli a Chyfranogi!

8

Yr Oriel Adwerthu
yng Nghanolfan Grefft Rhuthun
Dewch i ymweld â’n Oriel Adwerthu y
Nadolig hwn i gael anrhegion rhagorol y
bydd eich teulu a’ch ffrindiau’n eu trysori.
Bydd gwaith cyfoes ar werth gan rai o wneuthurwyr
blaenllaw’r wlad. Porwch a phrynwch o amrywiaeth
eang o emwaith, serameg, gwydr, gwaith metel,
tecstilau, llyfrau a llawer mwy!
Mae Collectorplan, cynllun
credyd di-log Cyngor
Celfyddydau Cymru, ar
gael ar y rhan fwyaf o’r
pryniannau yn yr oriel.
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Stiwdio Artistiaid Ar-safle:
Dewch i ymweld â’n stiwdio
ar-safle heddiw i weld tecstilau
a ffabrigau hardd gan
Cefyn Burgess.
www.cefynburgess.co.uk

Bwyty Café R:
Dewch i ymweld â Bwyty’r
Café R heddiw! Y lle perffaith i
gael hoe i ymlacio a mwynhau
coffi ffres neu baned o de –
a bwyd wedi’i baratoi a’i weini
gan ein tîm lleol o staff cyfeillgar.

I
WI-F
AM
DDIM

Ar agor yn ddyddiol
10.00am – 5.00pm
Parcio am ddim ar y safle.
Croeso i fysus.
I archebu bwrdd
ffoniwch 01824 708099
COFFI BARISTA AR GAEL YN AWR

Gwybodaeth ar gyfer Ymweld
Gyda thair oriel yn dangos goreuon celfyddyd gymhwysol
gyfoes genedlaethol a rhyngwladol, stiwdios gwneuthurwyr
ar-safle ac oriel adwerthu – dewch i ymweld â Chanolfan
Grefft Rhuthun.
Canolfan Grefft Rhuthun, Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Heol y Parc, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1BB
Ffôn: +44 (0)1824 704774, Yn agored yn ddyddiol o 10.00am – 5.30pm
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk

Mynediad AM DDIM Parcio ar-safle AM DDIM

Sganiwch y cod QR
yma â’ch ffôn clyfar
neu ddyfais i ymweld
â’n gwefan i gael
mwy o wybodaeth.

