Rhaglen Datblygu Llyfr
Braslunio a Phortffolio 2022

Gweithdy a sesiwn Digidol ar gyfer rhai 14–18 oed

Gan : Jane McCormack /
Christine Mills

AR GYFER Y RHAI 14–18 OED

Rhaglen Datblygu Llyfr
Braslunio a Phortffolio 2022
Yn rhan o’n rhaglen Portffolio rydyn
ni’n awyddus i’n hartistiaid ifanc
dawnus gael mynediad at arfer
artistig o lefel uchel, gan hyrwyddo
ymgysylltiad ag ymarferwyr cyfoes a
chael mynediad at gyfarpar arbenigol
– yn ychwanegol at y rheiny sydd ar
gael mewn ysgolion.
Rhaglen Datblygu Llyfr
Braslunio a Phortffolio 2022
Rydyn ni’n cynnig 2 o weithgareddau
Datblygu yn rhan o’r rhaglen hon.
Mae pob gweithgaredd/elfen yn
costio £20. Mae’r ffi hon yn cynnwys
y defnyddiau/cyfarpar i gyd.
Yn ogystal rydyn ni’n cynnig mynediad
i pdf Pecyn Cymorth Digidol ‘Llyfr
Braslunio Artist’ AM DDIM.

Pecyn Cymorth Digidol
‘Llyfrau Braslunio Artist’
Am flynyddoedd lawer mae’r rhaglen Portffolio
yng Nghanolfan Grefft Rhuthun wedi galluogi
pobl ifanc i weithio ag artistiaid proffesiynol
mewn amrywiaeth o gyfryngau o serameg i
brint, tecstilau i helyg. Mae’r rhaglen yn rhoi
cyfle i fyfyrwyr drafod eu gwaith a datblygu
eu syniadau a’u sgiliau gydag artistiaid sy’n
rhannu eu harbenigedd ac yn cyflwyno dulliau
newydd gan gefnogi datblygiad astudiaethau
Celf a Dylunio’r myfyrwyr eu hunain.
Eleni, yn rhan o’r rhaglen Portffolio, rydyn
ni wedi comisiynu pecyn cymorth digidol i
gynorthwyo myfyrwyr â’u gwaith eu hunain o
ddatblygu llyfr braslunio. Ystyried y cysyniad
o’r rheswm y bydd artistiaid/gwneuthurwyr/
dylunwyr yn defnyddio llyfr braslunio a’r ffordd
y byddan nhw’n ei ddefnyddio i ddatblygu eu
syniadau creadigol eu hunain.
Gwahodd 5 o ymarferwyr creadigol
proffesiynol i rannu eu llyfrau braslunio
personol eu hunain â ni fel enghreifftiau i
adlewyrchu ymhellach ar y ddealltwriaeth
‘o’r hyn y mae llyfr braslunio/portffolio yn ei
olygu iddyn nhw fel person creadigol’.
Gyda chofrestriad ar unrhyw rai o’r
gweithgareddau Datblygu hyn byddwch
yn derbyn dolen AM DDIM i gael mynediad
ac i lawrlwytho pdf pecyn cymorth
‘Llyfrau Braslunio’r Artist’ – fel ymchwil/
darllen pellach ar y testun.
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Cysylltwch â ni os bydd gennych chi unrhyw
anawsterau â thalu gan y gallwn gynnig cefnogaeth.

Gweithdy :
Cyflwyniad i Arlunio Bywyd
Jane McCormack

AR GYFER Y RHAI 14–18 OED

Cyfle i ddysgu ar-safle yng Nghanolfan Grefft Rhuthun,
sgiliau arlunio bywyd gan artist proffesiynol.
Gwener 22 Ebrill 2022
11.00am – 4.00pm
Lleoliad: Canolfan Grefft Rhuthun
8 myfyriwr ar y mwyaf
Yr hyn a gynigir
Yn ystod y gweithdy ar-lein hwn yn y ganolfan,
bydd yr artist Jane McCormack yn eich cyflwyno i’r
gelfyddyd o arlunio bywyd o gydweithrediad llawllygad i sgiliau arsylwadol. Byddwch yn dechrau drwy
wneud astudiaethau cyflym mewn pensil i gasglu
gwybodaeth cyn symud ymlaen i olosg a phaent
yn archwilio’r ffyrdd gwahanol o reoli’r defnyddiau
i greu effeithiau haniaethol neu waith realaeth.
Fe gymerir ysbrydoliaeth o’r gwaith diweddar
a ddangoswyd gan Claire Langdon wrth i chi
arbrofi â lliw a phaent gan greu argraff rydd a
ffigwr mewn gofod.
Byddwch hefyd yn cael mynediad AM DDIM i
edrych ar PDF pecyn cymorth ‘Llyfrau Braslunio’r
Artist’ a’u lawrlwytho.
Gwisgwch hen ddillad, os gwelwch yn dda, neu
dewch â ffedog neu hen grys nad oes ots gennych
chi os byddwch yn eu baeddu.
Ni ddarperir cinio yn ystod y gweithdy. Dewch â
chinio pecyn efo chi, os gwelwch yn dda.

Pris: £20. Neilltuwch le
drwy Eventbrite yma
neu sganiwch y Cod QR.
Dylech fwcio ymlaen llaw
i osgoi siom, mae lleoedd
yn gyfyngedig.
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Portffolio Digidol
Ffilm a Chit Defnydd
Christine Mills
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Cyfle ar-lein i ddysgu sgiliau llyfr
braslunio gan berson proffesiynol.
Ar gael: diwedd Mai
15 cit ar gael

Am yr artist
Fe aethom i ymweld â Christine Mills yn ei stiwdio i
weld sut y bydd hi’n gweithio a’r ‘teithi meddwl’
o fewn ein braslyfr/portffolio i ddatblygu syniadau.
Yn y ffilm hon bydd Christine yn siarad am ei
gwaith ac yn eich tywys drwy ddarn o waith 2D
wedi’i ysbrydoli gan y mawrion Cymreig y gallwch
chi eu cynhyrchu.
Yr hyn a gynigir
Ynghyd â dolen i gael mynediad at y Ffilm ar-lein,
byddwch yn derbyn cit gyda’r holl ddefnyddiau
a chyfarpar sydd eu hangen i chi ddilyn yr adran
wneud yn ffilm Christine a chreu eich darn eich
hun, yn eich amser eich hun. HEFYD mynediad
AM DDIM i weld a lawrlwytho ‘Braslyfrau’r Artist’
Cit offer PDF.
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Pris: £20. Neilltuwch le
drwy Eventbrite yma
neu sganiwch y Cod QR.
Dylech fwcio ymlaen llaw
i osgoi siom, mae lleoedd
yn gyfyngedig.

Cyfarfod â’r Gweithwyr
Creadigol Proffesiynol
Jane McCormack

Fe astudiodd Jane Gelfyddyd Gain yn Lerpwl
yn y 1980au. Roedd ganddi sawl arddangosfa
bryd hynny ac fe ymunodd ag arlunwyr eraill i
weithio’n gydweithredol â cherddorion. Drwy’r
‘Collective Phenomenon’ fe gynhaliwyd gwahanol
berfformiadau a gweithdai yn Llundain yn yr
‘October Gallery, Lerpwl a’r Blackie a’r Montreuil,
Paris. Roedd Jane hefyd yn diwtor i Brifysgol
Bangor mewn Celfyddyd Gain ar gyfer y rhaglen
‘Retake Reinvent’ a oedd yn golygu teithio a chof;
yn cynhyrchu cynfasau gwaith celf mawr. Yn fwy
diweddar, fodd bynnag, mae wedi canolbwyntio
ar ei bywyd fel mân dyddynwr (gydag ychydig o
ddefaid a dau geffyl y bydd yn eu marchogaeth allan
yn rheolaidd yn y goedwig). Drwy gydol ei gyrfa mae
Jane wedi dysgu dosbarthiadau oedolion mewn
arlunio bywyd a disgyblaethau eraill, sef arlunio.

Christine Mills

Mae Christine Mills yn artist sy’n tynnu ar
ddefnyddiau a phobl sydd i’w cael yn y dirwedd
Gymreig lle cafodd ei geni, a lle mae’n dal i fyw, i
wneud celfyddyd sy’n delio â phryderon byd-eang.
Fe raddiodd o Goleg Goldsmith ac yn ddiweddar
fe gwblhaodd radd ôl-raddedig yn y Coleg Arlunio
Brenhinol yng Ngwanwyn 2022. Bydd ei gwaith
wedi’i danategu bob amser gyda dyluniad ac
wedi’i drwytho gydag ystyriaeth o le a naratif.
Mae wedi cael preswyliadau ac arddangosfeydd
yn Efrog Newydd, Yr Ariannin a Tsieina yn ogystal
ag yng Nghymru. Yn 2017, fe’i gwobrwywyd â
Gwobr fawreddog Cymru Greadigol gan Gyngor
Celfyddydau Cymru.
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Llwybr y Criw Celf

Teitl ymbarél yw Criw Celf ar
lwybr datblygiadol ar gyfer
artistiaid ifanc sy’n fwy abl a
dawnus. Mae’n ymgorffori’r
rhaglenni ‘Criw Celf,’ ‘Portffolio’
a ‘Chodi’r Bar’.
Mae’r llwybr yn darparu plant a phobl ifanc â
chyfle i ddatblygu eu sgiliau artistig, i weithio
y tu allan i safle ysgol, ochr-yn-ochr ag
artistiaid proffesiynol mewn amrywiaeth
o wahanol leoliadau oriel a lleoliadau sy’n
safle-sbesiffig.
Mae’r Llwybr Criw Celf hwn yn cynnwys
tri cham:
1. Criw Celf: Cyfres o weithdai cyfranogol
sy’n rhoi cyfle i blant 11–14 oed weithio
ag artistiaid lleol.
2. Portffolio: Gweithdai ymarferol dan
arweiniad yr Oriel ar gyfer pobl ifanc
rhwng 14–18 oed yn caniatáu iddyn
nhw weithio ochr-yn-ochr ag artistiaid
arwyddocaol a chyfleoedd i gael cyngor i
ddatblygu portffolios o waith unigol.
3. Codi’r Bar: Pecyn o gyfleoedd sydd
wedi’u datblygu ar gyfer rhai 16–18 oed sy’n
Fwy Abl a Dawnus gan ganolbwyntio
ar ddatblygiad gyrfa.

Fe ariennir y rhaglen hon gan Gyngor
Celfyddydau Cymru – Criw Celf Pathway.
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Os hoffech chi gael gwybodaeth am y
gweithdai Portffolio sydd ar ddod neu i
gael gwybodaeth bellach am y rhaglen
cysylltwch â Kate Jordan, Cydlynydd
Portffolio yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.
E-bost: kate.portfolioruthin@gmail.com
neu ffoniwch: 01824 704774.
Nodwch Hynny: Mae pob un o’n
gweithgareddau wedi’u dylunio’n ofalus
o fewn Rheoliadau Covid-19 Llywodraeth
Cymru. Ein blaenoriaeth lwyr yw eich cadw
chi a’n staff yn ddiogel.

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

