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Rhagarweiniad
Defnyddiau Naturiol
Mae natur bob amser wedi darparu ysbrydoliaeth ar gyfer testunau mewn celf a chrefft a defnyddiau i’w gwneud.
Ers y trigolion ogofâu cynharaf a fyddai’n cerfio anifeiliaid mewn carreg neu’n paentio â phigmentau wedi’u cael o
blanhigion a mwynau, mae bodau dynol wedi parhau i archwilio adnoddau eu hamgylchedd mewn ymgais i
gysylltu â natur.
Mae’r pecyn hwn yn ymchwilio ystod o ddefnyddiau naturiol a’u defnydd i ddibenion creadigol ynghyd â
chynrychioliadau ac atgofion o natur mewn celfyddydau a chrefftau. Mae’r pecyn wedi’i ddylunio i gefnogi athrawon
ac addysgwyr oriel gyda chynllunio, cyflenwi ac ymweliadau dilynol â Chanolfan Grefft Rhuthun gyda chasgliad o
weithgareddau, syniadau ac adnoddau sy’n ymwneud â’r thema eang o ffurfiau natur fel testun ac fel defnyddiau ar
gyfer gwneud. Mae’r gweithdai a’r tasgau ymarferol yn addas ar gyfer pob oed a gellir eu haddasu i anghenion
penodol eich grŵp chi.
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Dechreuadau
Mae pob gwareiddiad â hanes o wneud, o gerfio, gwehyddu, pwytho, trin neu fodelu defnydd naturiol. Byddai hyd yn oed y cymunedau cynharaf sy’n
hysbys yn defnyddio’r adnoddau sylfaenol a oedd o’u hamgylch i greu gwrthrychau. Byddai’r rhain yn aml ar ffurf llestri, offer a theclynnau i’w
defnyddio’n ddyddiol, ond weithiau, byddent yn gwneud addurniadau ar gyfer defodau neu addurniadau ar gyfer y corff. Mae rhai enghreifftiau cynnar
o drin defnyddiau’n cynnwys:
•
•
•
•
•

Byddai cymunedau a fyddai’n byw mewn ogofâu’n cerfio ffigurau, darluniau a motifau yn y creigiau o amgylch neu’n malu pigmentau i wneud
marciau
Byddai cymunedau eraill yn defnyddio clai i ffurfio ffigurau, teils a llestri wedi’u mowldio yn eu dwylo a’u crasu gan yr haul neu mewn tân
Roedd pren yn ddeunydd dewisol ar gyfer cerfio gwrthrychau defnyddiol, i adeiladu tai neu ddodrefn a gwneud gwrthrychau fel teganau,
ffigurynnau, eiconau crefyddol etc.
Dechreuodd gwareiddiadau mwy datblygedig gipio tebygrwydd dynol mewn portreadau penddelwau a cherfluniau. Fe ddaethant
yn fwy medrus wrth gerfio a modelu gwahanol ddefnyddiau (er enghraifft carreg, marmor, clai, etc.)
Gellid plethu ffibr a chyrs i wneud basgedi, tecstilau, papur, matiau ac fe’i defnyddid hefyd wrth adeiladu

Byddai’r dewis o ddefnyddiau’n dibynnu yn y lle cyntaf ar argaeledd ond yn ddiweddarach fe’i dewiswyd yn fwyfwy oherwydd eu gwytnwch, gwerth
ariannol neu rwyddineb prosesu neu weithio â nhw.
Wrth i ddefnyddiau a phrosesau ddod ar gael, yn enwedig yn dilyn y Chwyldro Diwydiannol ym Mhrydain, fe roddwyd y gorau i lawer o adnoddau
naturiol o blaid defnyddiau a oedd yn fwy cost-effeithiol i’w masgynhyrchu, neu’r rheiny a fyddai’n cynnig manteision sylweddol dros y rheiny a geid yn
naturiol (er enghraifft, bydd spandex neu lycra’n ddefnydd gwell na gwlân, lliain neu gotwm ar gyfer dillad chwaraeon; mae plastig yn fwy amlbwrpas
ac yn rhatach i’w gynhyrchu na phren ar gyfer tegannau etc).
O’r herwydd daeth defnyddiau naturiol yn fwy cysylltiedig â ‘chrefftau’ traddodiadol a chymunedau gwledig neu grwpiau arbenigol. Yn yr
ugeinfed ganrif cafwyd diddordeb o’r newydd mewn defnyddio ffurfiau naturiol mewn celfyddyd. Mewn cerfluniaeth, fe arweiniodd artistiaid
radical fel Brancusi, Jacob Epstein, Barbara Hepworth a Henry Moore adfywiad mewn cerfio uniongyrchol mewn carreg neu bren yn hytrach na
chastio eu gweithiau mewn efydd (er iddyn nhw ddewis castio llawer o’u gweithiau diweddarach mewn efydd neu ddefnyddiau eraill a oedd yn
fwy parhaol ac yn siwtio’n well o ran arddangos yn gyhoeddus.
Yn ddiweddarach, fe wnaeth grwpiau fel
• Art Povera (ee Jannis Kounellis, Luciano Fabbro etc) wrthod defnyddiau ‘celfyddyd gain’ traddodiadol am ddefnyddiau gwahanol
naturiol fel cnu gwlân, clai heb ei danio, canghennau etc.
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•

Dechreuodd Artistiaid Tir (ee Richard Long, Andy Goldsworthy etc) hefyd weithio â defnyddiau fel clai heb ei danio, pridd, cerrig crynion,
ond yn cynnwys defnyddiau dros dro fel rhew, dŵr ac eira. Byddai Artistiaid Tir nid dim ond yn defnyddio natur i greu celfyddyd ar gyfer
amgylchedd oriel, byddent yn gweithio gyda natur, drwy altro’r tirlun yn radical. Er enghraifft, fe adeiladwyd Spiral Jetty Robert Smithson
1970 yn y ‘Great Salt Lake’, Utah o’r pridd a’r cerrig o gwmpas; fe gipiodd Lightning Field Walter de Maria 1977 ddrama grymoedd
naturiol drwy osod cludyddion mellt bob yn hyn ac un o gwmpas cae mewn lleoliad anialwch anghysbell ym Mecsico Newydd.

Yn niwedd yr ugeinfed ganrif, roedd yna hefyd fwy o ddiddordeb mewn sgiliau traddodiadol. Câi disgyblaethau fel gwehyddu, serameg, gwnïo eu
cydnabod i fod yr un mor bwysig â ‘chelfyddyd gain’ h.y. cerflunio a pheintio. Mae Tracy Emin, er enghraifft, wedi defnyddio pwytho a llaw yn ei
gwaith yn aml; bydd Jake a Dinos Chapman yn creu dioramau â modelau plastig wedi’u llunio â llaw.
Bydd artistiaid cyfoes yn parhau i weithio â ffurfiau naturiol, nid dim ond fel dull o ehangu’r ystod defnyddiau sydd ar gael neu fel gwrthodiad o
gysylltiadau ‘celfyddyd gain’, ond hefyd i sefydlu ac atgyfnerthu cysylltiadau a’r dirwedd a’r amgylchedd naturiol.

Tasgau
Chwiliwch am wybodaeth am Art Povera, Celfyddyd Tir, Celfyddyd Amgylcheddol, Cerfluniau Installation and Immersive. Trafodwch y defnyddiau
y bydd yr artistiaid hyn yn eu defnyddio. Gwyliwch fideos o’u gwaith. Dychmygwch sut deimlad fyddai iddyn nhw, sut arogl a sain.
Casglwch ddefnyddiau naturiol fel brigynnau, cerrig, cregyn, plu, dail, hadau, conau etc. Defnyddiwch nhw i wneud gwaith gosod yng nghornel eich
ystafell ddosbarth. Gallech fewnosod y defnyddiau mewn tywod neu sment; eu glynu wrth banelau pren â glud; eu gwau i mewn i netin neu fframiau
tecstil; gwnewch ‘nythod’. Byddwch yn ddyfeisgar!
Ymchwiliwch artistiaid natur! Ffeindiwch ddelweddau o glogwyni a chreigiau sydd wedi’u herydu gan yr elfennau’n siapiau a ffurfiau diddorol.
Ffeindiwch enghreifftiau llafurfawr o gartrefi a nythod anifeiliaid ( ee gwehyddion, yr afanc, y morgrug gwyn etc). Gwyliwch fideo o’r Aderyn
Deildy (ee: https://www.youtube.com/watch?v=GPbWJPsBPdA ). Gallech seilio gwaith celf ar un o’r esiamplau hyn.

Adnoddau Pellach
Beals, Sharon, Nests, Llyfrau Cronigl, 2011
Malpas, William, Land Art and Land Artists: Pocket Guide (Sculptors) Crescent Moon Publishing, 2013
http://landartforkids.com/
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Pren
Mae pren yn ddeunydd cymharol rad, yn amlbwrpas ac yn hawdd ei weithio ag offer. Oherwydd ei gyflenwad toreithiog yn y rhan fwyaf o’r byd, mae
wedi ei ddefnyddio ar gyfer adeiladu cartrefi, cludiant, gwneud dodrefn, basgedi, offerynnau cerdd, teganau, tanwydd, esgidiau, hyd yn oed ffurfiau
cynnar ar ddannedd gosod…mae’r rhestr yn ddiddiwedd! Un o anfanteision pren, fodd bynnag, yw nad yw mor hirhoedlog â defnyddiau fel carreg neu
fetel; gall dŵr, pydredd, trychfilod effeithio arno ac mae’n hynod fflamadwy.
Fel cyfrwng creadigol, roedd pren yn draddodiadol gysylltiedig â chrefftau, celfyddyd werin a cherfio canoloesol yn hytrach na ‘celfyddyd gain’. Yn yr
20fed ganrif, fodd bynnag, fe arweiniodd cerflunwyr fel Henry Moore a Barbara Hepworth ddiddordeb adfywiedig mewn cerfio pren â’u gweithiau
haniaethol a oedd yn rhyngwladol enwog gan ddefnyddio defnyddiau naturiol. Byddai Hepworth yn gwerthfawrogi pren oherwydd ei harddwch
esthetaidd a’i briodweddau cyffyrddol a ddefnyddiwyd ganddi yn ei gwaith. Byddai hefyd yn dewis coedydd trofannol oherwydd eu grym atgofus neu
gnawdol a byddai’n cysylltu eu persawrau egsotig ag atgofion o leoedd penodedig. Roedd ganddi ddiddordeb hefyd yn yr arwynebau cyferbyniol y
gellid eu creu drwy gymhwyso paent gwyn mat i du mewn ffurfiau a fyddai wedi’u cafnio a llathru’r tu allan hyd raddfa uchel.
Mae artistiaid eraill, David Nash neu Georg Baselitz er enghraifft, wedi ecsploetio potensial mynegiannol pren. Maent wedi dewis cadw ei gymeriad
naturiol cras, pwysleisio ei raen, ei geinciau a’i frychau yn hytrach na sandio a thrin yr arwyneb. Gellir gorffennu pren hefyd drwy staenio, farneisio neu
baentio’r deunydd. Ar wahân i roi iddo ymddangosiad llyfnach, bydd y prosesau hyn yn helpu i gadw a diogelu’r pren.
Bydd gwahanol ffurfiau ar grefft pren yn cynnwys: gwaith saer, turnio, gwaith asiedydd, gwaith saer dodrefn, brithwaith, argaenwaith, cerfio,
cerflunwaith â llif gadwyn, turnio coed, gwehyddu basgedi etc. . Bydd artistiaid cyfoes yn dl i ddod o hyd i ffyrdd newydd o ecsploetio’r deunydd
amlbwrpas hwn, fel y’i dangosir yn yr Arddangosfa Cerfio Gofod ac Ai Pren ydi O? yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.

Tasgau
Trafodwch - pren a’i ddefnydd mewn bywyd dyddiol (dodrefn, silffoedd, fframiau, byrddau torri, pensiliau etc.)
Gwnewch restr o’r gwahanol ffurfiau o bren sydd yna e.e. naddion, fflewynnau, llwch llif, planciau, distiau, brigynau, canghennau, ffyn, gwiail
etc. Gwnewch gerflun sy’n cyfuno rhai o’r ffurfiau hyn.
Holwch am wahanol fathau a ffurfiau o bren a’r ffordd y gallwch eu defnyddio mewn celf a chrefft. Er enghraifft balsa, helyg, corc, ffyn ‘ ice---lolly’,
coesau matsen etc
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Gwnewch lun bywyd llonydd wedi’i wneud yn gyfangwbl o wrthrychau pren. Ceisiwch gipio cymeriad gwahanol goedydd drwy eu graen, eu gweadedd
a’u lliw.
Archwiliwch briodweddau acwstig pren! Chwaraewch recorders, pibellau, maracas, seiloffonau etc. Gwnewch eich offerynnau taro eich hun o ddarnau o
bren.
Trafodwch bren mewn mytholeg, llên gwerin, llenyddiaeth a barddoniaeth e.e. coed Celtaidd sanctaidd, Cad Goddeu, Apolo a Daphne, Coedwig
Sherwood, ‘Babes in the Wood’ etc.
Ymchwiliwch bren mewn hanes celfyddyd (ee darluniadau Picasso ân Braque o raen pren yn eu paentiadau bywyd llonydd Ciwbaidd; Parsifal
Anselm Kiefer
paintings, cerfluniau Barbara Hepworth; ffigurau cerfiedig Georg Baselitz ; gosodiadau a gweithiau celf tir David Nash etc.
Ymchwiliwch bren mewn hanes gwerin Cymru --- ee llwyau caru, cadeiriau ffyn, dreselau etc – gwnewch frasluniau, copïwch y cerfio addurniadol,
gwnewch eich dyluniadau eich hun.
Dyluniwch ‘Ddyn Gwyrdd’!

Adnoddau Pellach
Pecyn Adnoddau Carving Out Space http://ruthincraftcentre.org.uk/learning/resources---2/
http://www.welshfurniture.com/contentpage1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Man
http://www.mythencyclopedia.com/Tr---Wa/Trees---in---Mythology.html
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Gwaith mewn Ffocws: Dail Behennah, Caged 2014

Mae fy ngwaith i’n ymwneud â llinell, golau a
chysgod a byddaf bob amser yn ceisio dod â
synnwyr o dawelwch, ond nid llonyddwch,
iddo.’
--- Dail Behennah

Ffoto: Jason Ingram
Ganwyd Dail Behennah ym Mryste 1953. Fe astudiodd Ddaearyddiaeth a Hanes Lleol cyn cymryd cwrs mewn Basgedwaith yng Ngholeg Dodrefn
Llundain. Mae’n disgrifio ei harfer: Bydd fy ngwaith i’n ffitio’n anesmwyth o fewn y fframwaith ‘basgedwaith cyfoes' ond cafodd ei ysbrydoli gan fy
hyfforddiant yn y ddisgyblaeth honno, a byddaf yn defnyddio defnyddiau basgedwaith yn aml ac yn defnyddio ffurf y llestr’
Yn ei gweithiau diweddar, mae wedi datblygu gweithiau gosod sy’n gynyddol fawr ac sy’n ymateb i’w hamgylchoedd, yn pwysleisio priodweddau
naturiol y defnyddiau. Mae hefyd wedi defnyddio ffurfiau naturiol yn ei gwaith, fel cerrig crynion, brigynnau, cregyn etc a gasglwyd ar droeon i’w
hatgoffa o le penodedig. Bydd y darnau hyn fydd wedi’u cymryd o’r dirwedd yn cael eu fframio’n aml neu eu hamgáu gan ddolenni mewn cadwyn fydd
wedi’i saernïo â llaw (Gweler, er enghraifft, Abermawr Chain 2014) neu wedi’i chynnwys mewn amgylchyn wedi’i wehyddu, fel yn Caged 2014. Yma mae
canghennau draenen ddu wedi’u cynnwys gan lestr cyfongl agored, wedi’i lunio o helyg gwyn, ffurf sy’n atgofus o’r dolennau yn y cadwyni a
ddefnyddiai i ddisgrifio ei throeon.
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Esbonia Dail arwyddocâd y deunydd yn y gwaith hwn:
‘Rydw I wedi hoffi’r ddraenen ddu’n fawr am flynyddoedd. Bydd ei drain llym yn tyfu bron ar ongl sgwâr i’r gangen, yn annhebyg i’r
ddraenen wen a rhywogaethau gwrychoedd eraill sydd â’u drain ar ongl sy’n fwy llym. Mae cysondeb yr ymarweddiad twf hwn yn
adleisio fy rhwyll arferol I, ac eto mae’n fwy rhydd ac yn fwy gwyllt…. Yn y darn hwn rydw i wedi dofi’r drain, sy’n pwyso yn erbyn
ochrau’r cawell, yn bygwth ymryddhau’
Mae yna hefyd y synnwyr fod yr helyg gwyn, a ddefnyddir ar gyfer y basgedwaith, hefyd wedi’I ‘ddofi’ gan yr artist. Mae wedi’i blethu’n strwythur
anhyblyg, geometrig sy’n cyferbynnu â brigau’r ddraenen ddu y mae’n eu hatal. Fel gyda holl waith Dail, mae yna hefyd gydadwaith rhwng llinell a
chyfaint, gwrthrych a gofod, golau a chysgod sy’n ysgogi ac yn ‘dod â synnwyr o dawelwch iddo, ond nid llonyddwch .’

Tasgau
Ymchwiliwch waith Dail Behennah: ei chelfyddyd gyhoeddus, comisiynau pensaernïol a’i hymateb personol i’r dirwedd. Trafodwch arwyddocâd
defnyddiau yn ei chelfyddyd.
Ewch am dro yng nghefn gwlad, mewn parc, hyd draeth neu’r strydoedd o amgylch eich cartref. Casglwch sbesimenau fel cerrig crynion, plu, dail,
petalau etc a’u hymgorffori mewn gwaith celf sy’n ymwneud â’ch taith neu’n ei mapio. Gallech ddefnyddio dolenni mewn cadwyn, bocsys bach sydd
wedi’u cysylltu â’i gilydd, pacedi, neu greu gludwaith.
Gwnewch eich fersiwn eich hun o Caged! Amgaewch neu cynhwyswch wrthrych naturiol, e.e. cangen, pluen, cragen etc. Gwnewch y cawell o goesau
matsis, bocs cardfwrdd, pren balsa… byddwch yn ddyfeisgar!
Brasluniwch: ganghennau a brigynau gan ddefnyddio ystod o gyfryngau, fel pensil, pastel, inc neu olosg. Ceisiwch wneud eich llinellau’n ddigymell ac yn
rhydd eu llif i gipio ‘synnwyr o dawelwch ond nid llonyddwch.’ Beth, dybiwch chi, yw’r hyn y mae’r artist yn ei olygu â’r datganiad hwn?

Adnoddau Pellach
www.dailbehennah.com
www.craftscouncil.org.uk/articles/behennahs---walk---down---memory---lane---2/
www.vam.ac.uk/content/articles/i/interview---dail---behennah---contemporary---basket---maker/
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Gwaith mewn Ffocws: Laura Ellen Bacon, Inundation 2014

‘ Byddaf yn mwynhau’r cyfle i adael i
adeilad ‘fwydo’r ffurf, fel petai rhyw
ran o’r adeilad yn allanadlu i mewn i’r
gwaith.’
--- Laura Ellen Bacon

Ffotograff gan Dewi Tannatt Lloyd
Mae Laura’n byw yn Swydd Derby. Mae ei gwaith yn aml yn safle-benodol: wedi’i greu ar gyfer lleoliadau, y tu mewn a’r tu allan, yn y ddinas a’r
dirwedd. Mae wedi disgrifio’r ffordd y bydd ei chelfyddyd yn ymateb i nodweddion strwythurol a gofodol lle arbennig, yn yr un ffordd ag y bydd adar neu
bryfed yn gweithio â choed neu drawstiau adeilad i greu eu nythod. Bydd hefyd yn hoffi i strwythur fod yn ‘gynhaliwr’ i’w cherfluniau fel eu bod fel
petaent yn bwydo arnyn nhw neu’n tyfu allan ohonyn nhw. Fe adeiladwyd gweithiau cynnar o gylch cloddiau cerrig sydd eisoes yn bod ac fe wnaethon
nhw esblygu i waith o fewn coed, glannau afonydd, gwrychoedd etc.
Bydd Laura’n ymateb hefyd i’r teimlad o atmosffer safle arbennig, fel ei bod yn gallu cynysgaeddu ei gwaith â synnwyr o dwf a pherthyn - fel petai’n
esblygu’n naturiol i mewn i’w amgylcheddau. Meddai, ‘Bydd y cerfluniau y byddaf i’n eu gwneud ag agosatrwydd â strwythur lletyol neu ffabrig
adeilad; bydd eu hegni’n diferu o gwterydd, eu ffurfiau ‘cyhyrol’ yn ymwthio i gôl y gwydr a’u gwehyddiad gafaelgar yn cloi ar gadernid y
cloddiau.’
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Fe grëwyd Inundation ar gyfer Canolfan Grefft Rhuthun yn 2014. ‘Roedd arnaf eisiau creu profiad ymdrwythol a fyddai’n cyfleu’r defnydd (helyg) a’r
profiad o wneud. Mae’r gosodiad yn ‘arllwys’ o ffenestri to’r oriel i greu gwaith sy’n teimlo fel pe bai’n ysu gofod yr oriel.’
Cyfeiria’r teitl at y ffordd y mae’r gwaith yn meddiannu’r oriel ac yn amgylchynu’r ymwelwyr, yn dwysau eu hymwybyddiaeth o’r deunydd crai.
Dywed Laura ei fod hefyd yn disgrifio ei synnwyr personol hi o ‘lif creadigol’ pan fydd artist yn darganfod y dulliau mynegi personol mewn
deunydd dewisol.
Mae gorlifiad â chysylltiadau pellach oherwydd bod y bedw yn y darn hwn o Wlad yr Haf yn wreiddiol, ardal a ddioddefodd effeithiau llifogydd garw yn
gynnar yn 2014. Mae’r helyg yn cludo gwaddodion hybrin a adawyd gan y llinell ddŵr enciliol ac er y gallai’r marciau hyn fod wedi’u dileu’n rhwydd
gan yr artist, fe ddewisodd eu gadael gan eu bod yn dwyn i gof ddelweddau o’r trychineb naturiol:
‘miloedd o goesau helyg yn sefyll yn braff yn y llifddwr, yn aros yn ddistaw i’r lefelau dŵr bygythiol ostwng. Drwy gydol cyfnod cyfan y
llifogydd ac yng nghanol yr holl bryder ac ofn, roedd yr helyg yn sefyll, yn llonydd ac yn ddistaw; gallaf ddychmygu pa mor gymylog ac oer
oedd y dŵr, pa mor hynod fathredig fyddai’r tir oddi tanodd mae’n siŵr, sut y byddai’r golau dydd yn cael ei adlewyrchu’n llachar rhwng
coesau’r helyg.’
Fe grëwyd Llif, gyda ‘llinell ddŵr’ i gydnabod y cof am y llifogydd, yng Ngwlad yr Haf lle safai’r helyg a hefyd yn Rhuthun, a oedd hefyd wedi bod yn dyst i
lifogydd diweddar.

Adnoddau Pellach
www.lauraellenbacon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jRQe7KgrX8g
Bacon, Laura Ellen, Ffurfiau Brad a Gofodau Gwehyddedig, J W Northend Ltd 2013
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Clai
Daw’r gair serameg o’r gair Groegaidd κέραμος (keramos) a ddefnyddir i ddisgrifio clai, teils neu grochenwaith crochenydd.
Serameg: wedi’i wneud o glai a’i galedu’n barhaol gan wres (ansoddair)
Serameg: potiau a nwyddau eraill wedi’i gwneud o glai ac wedi’u caledu gan wres (enw) -- Oxford Dictionary
Mae darnau o serameg y daethpwyd o hyd iddyn nhw gan archeolegwyr, yn awgrymu fod pobl wedi bod yn gwneud potiau a ffigurynnau ers cyn y
cyfnod Neolithig: fe ddarganfuwyd : fe ddarganfuwyd ffigurynnau yn y Weriniaeth Siec yn dyddio’n ôl i Jiangxi, Tsieina o c.20,000BCE. Fe wnaethpwyd yr
enghreifftiau cynnar hyn o glai, weithiau wedi’u gymysgu â defnyddiau eraill, ac yna ei galedu â thân neu ei grasu yn yr haul. Yn ddiweddarach cai potiau
eu haddurno, un ai cyn neu ar ôl y tanio, a’u gwydreddu i greu arwynebau llyfn a oedd yn wytnach ac yn ymwrthol i hylif. Bydd serameg heddiw’n
cynnwys nid dim ond eitemau domestig, ond hefyd gynhyrchion diwydiannol ac adeiladu, fel brics, teils, offer iechydol, brêcs disg, deintyddiaeth a
pheirianneg uwch.

Gwahanol fathau o serameg
•

Llestri pridd: crochenwaith wedi’i wneud o glai, wedi’i gymysgu’n aml â silica, cwarts, quartz, ffelspar etc. Bydd angen ei wydro er mwyn ei
wneud yn ddwrglos.

•

Crochenwaith caled: crochenwaith trwm, didraidd wedi’i danio ar dymheredd uchel. Mae’n anhydraidd felly does dim angen ei wydro.

•

Porslen: Serameg caled, gwyn a wneir drwy danio clai pur (ar ffurf caolin fel rheol) ac yna ei wydro - fe’i gelwir yn aml yn ‘china’ ar ôl man ei
darddiad.

•

Tsieni asgwrn: porslen past meddal wedi’i gyfansoddi o lwch esgyrn, ffeldspar a chaolin.

Clai mewn Celfyddyd Gyfoes
Clai yw un o’r defnyddiau rhwyddaf i’w fodelu ac mae’r rhan fwyaf o blant wedi chwarae ag o ar ryw adeg, i ddim ond ffurfio ‘nadroedd’ yn syml drwy
rolio’r deunydd rhwng eu dwylo. Bydd cerflunwyr yn aml yn gwneud eu ‘maquettes’ neu fodelau mewn clai cyn trosi eu dyluniadau’n ddeunydd mwy
parhaol fel carreg neu efydd. Ers diwedd yr 20fed ganrif mae clai wedi’i ddyrchafu o’i gysylltiadau crefft gwylaidd, i ddefnydd y bydd artistiaid radical yn
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ei ffafrio. Pablo Picasso oedd yn rhannol gyfrifol am yr adnewyddiad hwn yn y diddordeb mewn serameg pan sefydlodd stiwdio grochenwaith ym
Madoura yn Ne Ffrainc yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Mae artistiaid eraill sy’n gweithio â chlai’n cynnwys Antony Gormley, Andy Goldsworthy, Emma
Rodgers, Catrin Howell.
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Tasgau
Trafodwch y defnydd gwahanol ar gyfer crochenwaith mewn bywyd dyddiol. Sut fydd siapiau a defnyddiau’n adlewyrchu eu defnydd?
Gwnewch restr o faint o esiamplau y gallwch eu ffeindio yn eich cartref. Gwnewch frasluniau neu cymerwch ffotograffau.
Chwaraewch â chlai! Ffeindiwch sut i feddalu’r deunydd a’i wneud yn fwy hydrin drwy ei drin. Trafodwch y ffordd y bydd yn ymateb i dymheredd eich
corff. Trafodwch sut y bydd hi’n ofynnol iddo gael pob un o’r pedair elfen i wneud pot clai - pridd (clai),dŵr (I gadw’r deunydd yn llaith wrth ffurfio’r
gwrthrych), aer (I sychu’r pot gorffenedig), tân (I bobi a gorffen y gwaith).
Ffeindiwch enghreifftiau o serameg sydd wedi’u seilio ar ffurfiau naturiol neu wedi eu haddurno â nhw.
Gwnewch lestr o dorchau o glai a’i addurno â’ch dyluniad eich hun. Edrychwch ar serameg sydd wedi’u harddangos yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ac
mewn llyfrau neu gylchgronau i gael ysbrydoliaeth. Os nad oes gennych chi odyn, defnyddiwch glai sy’n sychu yn yr aer fel ‘fimo’ neu ‘das’. Arbrofwch
drwy wasgu dail, hadau, cregyn etc i mewn i’r clai i greu patrymau a gweadeddau sy’n seiliedig ar ffurfiau naturiol.

Adnoddau Pellach
Groom, Simon, A Secret History of Clay – from Gauguin to Gormley, Tate Publishing 2004
Leach, Bernard, A Potter’s Book, Faber and Faber, 2011
Mattison, Steven, The Complete Potter: The Complete Reference to Tools, Materials and Techniques for all Potters and Ceramicists, Apple Press,
2003
www.vam.ac.uk/page/c/ceramics/
www.vam.ac.uk/content/articles/a/a---to---z---of---ceramics
http://www.antonygormley.com/projects/item---view/id/245
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Gwaith mewn Ffocws: Catrin Howell, Portents 2009

‘Bydd anifeiliaid a’r rôl sydd ganddyn nhw mewn
mytholeg yn thema gyson yn fy ngwaith i. Mae’r
ffordd y’u defnyddir I gyfleu naratifau, yn hynafol ac
yn gyfoes’
Catrin Howell

Ffotograff gan: Stephen Brayne
Wedi’i geni yng Nghymru, 1969, cafodd Catrin ei magu ar fferm yn Sir Aberteifi ac yno mae ei stiwdio o hyd. Fe astudiodd ym Mhrifysgol
Wolverhampton a’r Coleg Celf Brenhinol ac mae wedi ennill gwobrau lawer am ei gwaith, yn cynnwys Medal Aur crefftau yn Eisteddfod Genedlaethol
1999.
Daw ei hysbrydoliaeth ar gyfer ei serameg o’r bywyd gwyllt sydd o gwmpas ei chartref a chreaduriaid mythau a chwedlau sydd wedi’i hudoli ers ei
phlentyndod. Ffynhonnell llawer o’i gwaith yw’r Mabinogi, casgliad o un ar ddeg o straeon yn seiliedig ar lawysgrifau Cymraeg canoloesol. Yn stori
Taliesin, bydd y cymeriad Gwion Bach pan gaiff ei ymlid gan Geridwen, yn ei drawsffurfio ei hun yn ysgyfarnog, yn frân ac yn garw mewn ymgais i
ddianc. Ni fydd Catrin yn darlunio’r naratif yn llythrennol, ond yn cipio ei briodweddau goruwchnaturiol a hudol yn ei chreaduriaid croesryw od.
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Mae’r teitl Portents yn amwys: gallai argoel olygu ‘rhybudd ymlaen llaw neu gennad i ddigwyddiad’ ond gallai hefyd gyfeirio at ‘beth eithriadol neu
ryfeddol.’ Efallai i’r artist olygu’r ddau ddiffiniad i ddisgrifio’r creaduriaid serameg hyn. Wedi’u mowldio o glai llestri pridd, mae’r pennau’n wag ac
mae’r gwyliwr yn ymwybodol o hyn gan fod socedi’r llygaid yn llydan ac yn wag. Byddwn yn craffu i mewn i’w tywyllwch a hwythau’n dychwelyd
llygadrythiad gwag. Nid cymeriadau hawddgar Disney yw’r rhain, ond rhywbeth sy’n anesmwytho braidd ac yn annaturiol, er modeliad argyhoeddiadol
eu ffurfiau.
Mae marciau a bysbrintiau’r artist yn weledol ar y pennau hyn, yn eich gwneud yn ymwybodol iawn o’u materoldeb. Gallwch weld sut y mae wedi
gwasgu’r clai i ffurfio clustiau’r carw a rhai’r ysgyfarnog, sydd yn y broses o newid yn gyrn - eu tebygrwydd i gangen sy’n blaguro’n atgyfnerthu’r synnwyr
o drawsffurfiad. Mae’r pwyslais ar y defnyddiau naturiol hyn hefyd yn sefydlu cysylltiad cadarn rhwng yr anifeiliaid a’u hamgylchedd.

Tasgau
Darllenwch a thrafodwch fythau, chwedlau a llên gwerin Gymreig. Crëwch eich gwaith celf eich hun wedi’i ysbrydoli gan y straeon hyn. Sut allwch chi
gipio synnwyr o hud, dirgelwch a’r goruwchnaturiol yn eich gwaith?
Gwnewch fodelau o anifeiliaid ac adar mewn clai – ceisiwch gipio synnwyr o naturoliaeth drwy astudio’r ffordd y byddant yn symud.
Design hybrid creatures! You could look at Egyptian art or Greek mythology for inspiration. Be inventive!
Study the work of other artists who have captured animals in their work (ee Elizabeth Frink, Jo Taylor, Barry Flanagan etc)
Gwnewch fasgiau anifeiliaid! Gallech ddefnyddio mwydion papur neu gardfwrdd.

Adnoddau Pellach
http://catrinhowell.com
http://www.scottish---gallery.co.uk/artist/catrin_howell
http://www.mabinogion.info/
16

Gwaith mewn Ffocws: Gordon Baldwin, Black Vessel Boulder Shouting1, 2011

‘Mae yna gyfarfyddiad rhwng yr hyn y
byddaf i’n ei wneud a’r cerrig acw.’
Gordon Baldwin

Ffotograff Philip Sayer
Cafodd Gordon Baldwin ei hyfforddi fel arlunydd ond mae ei yrfa fel seramegydd yn pontio trigain mlynedd a mwy. Fe’I penodwyd ag OBE yn 1992 ac
yn ddoethur anrhydeddus gan y Coleg Celf Brenhinol, 2000. Mae ei arddull nodedig yn cyfuno celfyddyd haniaethol â serameg ac fe’i disgrifia ei hun fel
‘crochenydd cerfluniol.’ Drwy’r cyfrwng hwn bydd yn archwilio potensial mynegiannol clai. Bydd ei ‘botiau’ wedi’u llunio â llaw fel rheol gyda
thorchau o glai a fydd fel rheol yn rhoi ffurf afreolaidd iddyn nhw, yn adleisio’r ffurfiau naturiol sy’n darparu ei ysbrydoliaeth. Bydd y marciau a’r lliw’n
cael eu gweithio i mewn i’r defnydd fel rhan o’u hesblygiad yn hytrach na’u cymhwyso fel addurniad wedyn. Fel mewn natur, maent yn rhan annatod
o’u ffurf.
Cafodd ei wyliau cyntaf â’i wraig a’i gyd artist Nancy yn 1959 effaith fawr ar ei waith. Yn dilyn darganfod traeth tawel ym Mhorth Neigwl, daeth i fod â
diddordeb mewn tirwedd:
‘Mae yna draeth yng Nghymru y byddaf i’n ei alw’n le o gerrig. Daethpwyd o hyd iddo ddegawdau yn ôl gan bin dall mewn map. Cefais
fy narganfod gan y digwyddiad hap hwn ac mae hap wedi cyfeirio fy mhrosiectau ac wedi ehangu fy ngorwelion. Yn y lle hwn fe
chwiliais am gyfatebiaethau emosiynol. Fe wrandewais ar y môr ar fy mhen fy hun a syllu ar y dirwedd, yn wag bron o bobl….Mae’n
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well wynebu lleoedd felly ar eich pen ei hun ac yn awr y maen nhw gyda mi yn fy stiwdio.’
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Mae siapiau, graen a lliwiau ei gyfres Gwrthrychau ar gyfer Tirlun yn atgoffaol o natur: amlinellau tonnog meddal; arwynebau llyfn fel pe baent wedi’u
gwisgo gan y môr; lliwiau tawel llwyd, glas a gwyn yr hinsawdd Brydeinig; bydd ymylon o gwmpas agoriadau wedi’u crimpio’n aml ac yn frau fel cregyn
wyau wedi torri.Byddai Black Vessel Boulder Shouting l, yn edrych yn gartrefol ar ei draeth creigiog, ‘The Place of Stones,’ â’i arwyneb llwyd sgleiniog,
sy’n ymddangos fel pe bai wedi’i wisgo’n llyfn gan y tywydd a’r môr. Mae’r agoriad bach, fel yr awgryma’r teitl, fel pe bai’n galw - ar y gwyliwr neu’n
ymateb i’r tonnau sy’n torri?

Tasgau
Gwnewch frasluniau o ffurfiau naturiol, astudiwch eu harwyneb, eu ffurfiau, lliwiau etc. Defnyddiwch eich lluniadau i wneud pot torchog neu gerflun yn
arddull Gordon Baldwin. Ffeindiwch ffotograff o’i ‘Place of Stones.’ Ewch i ymweld â thraeth creigiog!
Cymerwch ffotograffau o’r awyr sy’n gyfnewidiol - cymylau diflanedig, codiad haul, machlud haul, olion anwedd, enfys, stormydd taranau etc.
Ysgrifennwch eiriau sy’n disgrifio’r effeithiau natur hyn. Ceisiwch gipio’r naws yma, y lliwiau a’r ffurfiau mewn paentiad haniaethol.
Paentiwch garegan! Trowch hi’n greadur. Rhowch ei chymeriad ei hun iddi Byddwch yn ddyfeisgar!
Ysgrifennwch fonolog ar gyfer un o botiau Baldwin! Dychmygwch beth fyddai’n ei ddweud pe gallai siarad!
Ffeindiwch fwy am Gordon Baldwin - beth arall y mae wedi’i wneud? Cymharwch ei waith â gwaith seramegyddion a chrochenyddion eraill.

Adnoddau Pellach
Whiting, David, Gordon Baldwin: Objects for a Landscape, Ymddiriedolaeth Amgueddfeydd Caer Efrog,2012
https://www.youtube.com/watch?v=exBjoomTCGs
www.marsdenwoo.com
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Carreg
Marmor oedd deunydd dewisol cerflunwyr yn hanesyddol, yn bennaf oherwydd dylanwad celfyddyd hynafol Roegaidd a Rhufeinig
a’r diwygiadau dilynol mewn celfyddyd glasurol fel y Dadeni Ewropeaidd, Baróc a Neo-glasuraeth. Y gred am ganrifoedd oedd bod
y cerfluniau hynafol a’r bensaernïaeth yn wyn pur, ond fe gymhwysodd y Groegiaid a’r Rhufeiniaid hynafol liw i’w cerfluniau, ac
roedd tu mewn a thu allan eu hadeiladau’n aml-liwiog. Mae paent ar du allan temlau ac ar gerfluniau sydd wedi’u lleoli yn yr awyr
agored wedi diflannu dros y blynyddoedd, oherwydd amlygiad i’r elfennau.
Byddai seiri meini canoloesol hefyd yn lliwio eu carreg: roedd eglwysi cadeiriol fel Wells (a agorwyd yn 1239) wedi’i lliwio’n llachar
yn wreiddiol, y tu mewn a’r tu allan. Gyda golau’n ffrydio drwodd ac yn adlewyrchu o’r ffenestri gwydr lliw, fe fydden nhw wedi bod
yn fwy syfrdanol fyth i addolwyr y Canol Oesoedd. (gweler:
<http://www.bbc.co.uk/staticarchive/6e36cf955c435291b25aff65c822c24c0d9ce02d.swf>)
Bydd cerfwyr modern yn ffafrio arwynebau monocromatig ar gyfer eu gwaith, i ganiatáu i’r defnydd naturiol siarad drosto’i hun.
Heb i liw wrthdynnu sylw, mae cymeriad y garreg, ei gweadedd, ei lliw a’i chyfansoddiad yn fwy amlwg. Felly hefyd farciau’r artist:
y llinellau endoredig, rhigolau’r cŷn - cywerthydd y cerflunydd i farciau brwsh arlunydd. Bydd artistiaid modernistaidd yn cyfeirio at
hyn fel ‘yn dryw i ddefnyddiau.’
Ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif, dechreuodd artistiaid archwilio ffyrdd eraill o weithio â charreg ar wahân i gerfio uniongyrchol ag
offer. Gwnaeth Richard Long, er enghraifft, ‘ymyriadau’ yn y dirwedd fel Snowdonia Stones 2006. Yn y gwaith hwn, fe drefnwyd
cyfres o slabiau carreg fertigol fel pobl mewn lleoliad pellennig ac roedd ei daith gerdded o bum diwrnod yn y dirwedd fynyddig wedi
ei chofnodi hefyd mewn ffotograffiaeth. Mae Long yn adnabyddus hefyd am ei weithiau gosod a grëwyd ar gyfer lleoliadau oriel,
wedi’u gwneud o ddefnyddiau yn eu cyflwr naturiol. Esiampl yw Cylch Blaenau Ffestiniog 2011 a wnaethpwyd o lechen leol, defnydd a
ddefnyddir ar gyfer adeiladu yng Nghymru drwyddi draw. Mae cymunedau wedi datblygu o gwmpas chwareli fel Chwarel Lechi Llechwedd ym
Mlaenau Ffestiniog. Sylwadau Long:
‘rwy’n hoff o’r syniad mai’r hyn y mae’r byd wedi’i wneud ohono yw cerrig… byddaf yn defnyddio cerrig gan fy mod yn
hoff o gerrig neu oherwydd eu bod yn hawdd eu ffeindio, heb fod yn unrhyw beth arbennig, mor gyffredin fel y gallwch
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eu ffeindio mewn unrhyw le.’
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Tasgau
Ewch am dro o gwmpas eich ardal leol. Gwnewch nodyn o wahanol fathau o garreg y dewch ar eu traws mewn adeiladau,
palmentydd, cerfluniau, ffyrdd, llwybrau, waliau, pontydd etc. Cymerwch ffotograffau, gwnewch rwbiadau - gallwch
ddefnyddio’r rhain i wneud gwaith celf yn ddiweddarach. Chwiliwch am wybodaeth am y defnyddiau - sut y cânt eu ffurfio, i
beth y cânt eu defnyddio etc. A oes yna garreg benodedig sy’n gysylltiedig â’ch ardal chi?
Ymchwiliwch gerrig hynafol fel meini mawr, meini hir, cylchoedd cerrig etc. Oes yna rai’n agos i chi ymweld â nhw?
Ail-grewch baentiadau ogof! Gwnewch rwbiad carreg mawr (ee o wal, palmant etc) fel bod gennych chi sail gweadog ar gyfer
eich celfyddydwaith. Defnyddiwch y ddalen hon i arlunio neu baentio anifeiliaid, planhigion a phobl â phastelau trwchus, pensil,
acrylig etc. Gallech gopïo rhai o’r delweddau o Lascaux, Ffrainc neu betroglyffau yn Utah, Mexico Newydd etc.
Dargopïwch neu arluniwch amlinell cadwyn o fynyddoedd o ffotograff a defnyddiwch hwn i greu paentiad haniaethol. Copïwch
liwiau a gweadeddau’r graig ar wahanol adegau o’r dydd neu yn ystod tymhorau gwahanol ac amodau tywydd gwahanol.
Edrychwch ar baentiadau Paul Cézanne o Mont Sainte--Victoire I gael ysbrydoliaeth.

Adnoddau Pellach
Goldsworthy, Andy, Stone, Viking, 1994
Mansell, Chris, Ancient British Rock Art, A Guide to Indigenous Stone Carvings, Wooden Books, 2007
https://plainspeakingart.wordpress.com/2012/11/04/welsh---landscapes---from---turner---to---long---lightbox---woking---until---27---jan---2013/
http://www.lascaux.culture.fr/?lng=en
http://www.richardlong.org/
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Gwaith mewn Ffocws: John Neilson, Plac Canolfan Grefft Rhuthun 2008
‘Nid yw dylunio llythreniad ar gyfer carreg yr un fath â
dylunio ffont ar gyfer argraffu, a bydd llythrennu â
llaw’n caniatáu amrywiad cyson o ffurfiau yn y darn
drwyddo draw’
---

John Neilson

Mae John Neilson yn byw ac yn gweithio ar ffin Powys /Swydd Amwythig. Fe astudiodd galigraffi’n wreiddiol ac fe ddysgodd gerfio llythrennau dan Tom
Perkins yn Swydd Caergrawnt. Bydd yn cerfio mewn carreg a defnyddiau eraill ac mae ei waith yn cwmpasu llythrennu a dylunio ar gyfer prosiectau
pensaernïol, henebion a chofadeiladau, celfyddyd gyhoeddus a cherflunwaith i’w harddangos yn yr awyr agored neu’r tu mewn i orielau. Bydd y
llythrennu yn ei waith un ai wedi’i gerfio yn y garreg neu wedi’i wneud mewn cerfwedd bas, drwy dorri’r defnydd o gwmpas y llythrennau i ffwrdd. Bydd
golau a chysgod â rôl bwysig yn ei waith yn diffinio’r llythrennau ac yn creu naws yn ei gelfyddydwaith mwy mynegiannol neu ymdeimlad o 'gravitas' yn
ei gofebion.
Mae llythrennu’n gelfyddyd sydd â thraddodiad hir, yn dechrau ag arysgrifau cerfiedig ar gyfer henebion ac adeiladau. Mae wedi cadw ei gysylltiad â
phensaernïaeth a geiriad ar gyfer cerflunio, ond fe’i hystyrid yn hanesyddol yn grefft yn hytrach na ‘chelfyddyd gain’, a wneid fel rheol gan seiri meini. Yn
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yr ugeinfed ganrif, cafodd y gelfyddyd o lythrennu gydnabyddiaeth o’r diwedd, diolch i artistiaid fel Eric Gill, Tyson Smith ac Ian Hamilton Finlay. Byddai
eu cerfluniau’n aml yn ymgorffori geiriau.
Crëwyd y plac hwn i goffau agoriad Canolfan Grefft Rhuthun yn 2008. Mae’n defnyddio llechen Gymreig, yn unol â chysylltiadau pensaernïol y
ganolfan â’i lleoliad drwy’r defnyddiau naturiol, siapiau a gweadeddau’r adeilad (gweler tudalen 23 i gael manylion pellach). Mae llythrennau llaw
Neilson, â’i amrywiad o ffurfiau’n ychwanegu cyffyrddiad dynol i’r arwydd sydd hefyd yn briodol ar gyfer canolfan grefft.

Tasgau
Holwch ymhellach am John Neilson - ei gofadeiladau cyhoeddus, ei gofebion a’i weithiau cerfluniol.
Arbrofwch â ffontiau gwahanol. Dewiswch ffurfiau llythrennau priodol ar gyfer: llinell o gerdd, CV a hysbysiad cyhoeddus ac arwydd siop.
Trafodwch bwysigrwydd ffont mewn henebion a phlaciau cyhoeddus. Pam fod pobl yn dal i ffafrio llythrennau wedi’u cerfio yn hytrach na rhai printiedig
ar gyfer cofebion?
Dyfeisiwch ffont ar gyfer eich enw sy’n mynegi eich cymeriad! Gwnewch blac personol!
Ymchwiliwch artistiaid eraill sy’n cerfio llythrennau e.e. Eric Gill, Ian Hamilton Finlay, Gary Breeze etc.
Ewch am dro a ffeindio enghreifftiau o lythrennau wedi’u cerfio mewn lleoedd cyhoeddus e.e. ar adeiladau dinesig, henebion a chofadeiladau.
Ewch I ymweld â mynwent ac astudiwch y llythrennu a’r addurniad ar y cerrig coffa. Gwnewch frasluniau, rhwbiadau a chymerwch ffotograffau.

Adnoddau Pellach
Perkins, Tom, The Art of Letter Carving in Stone, Crowood, 2013
http://www.memorialsbyartists.co.uk/artists/browse/john---neilson/
https://www.youtube.com/watch?v=WGuz---oYbIRw
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Cyfryngau Cymysg: Wedi’u hysbrydoli gan Natur a’r Tirlun Cymreig
Mae Cymru wedi’i hamgylchynu â bryniau a mynyddoedd ac felly mae’n anochel fod artistiaid sy’n byw ac yn gweithio yma wedi ymateb i’w siapiau, eu
ffurfiau, defnyddiau a gweadeddau mewn ystod eang o arddulliau a chyfryngau. Rhoddir rhai enghreifftiau isod:

Pamela Rawnsley, yn of arian ac yn ddylunydd gemwaith, bu’n byw am lawer blwyddyn yng Nghymru. Roedd ei stiwdio’n edrych allan ar y dirwedd
a gai ddylanwad mawr ar ffurfiau ac arwynebau ei gwaith. Roedd yn ymwneud yn arbennig ag ennyn yr awyrgylch cyfnewidiol a’r golau symudol ar y
mynyddoedd, wedi’u hadlewyrchu mewn dŵr a’u hidlo drwy’r canghennau. Mae’r gyfres Canol Gaeaf ( Midwinter) yn cipio aer oer y tymor mewn
arian rhynllyd ac ymylon awchlym. Mae’r gwaith tu mewn yn awgrymu golau cyfnewidiol, a bydd arwynebau’n adleisio effeithiau barrug, rhew a
llwybrau anifeiliaid yn yr eira.

Midwinter Series © 2015 Pamela Rawnsley

Tasgau
Ffeindiwch fwy am Pamela Rawnsley a’i gwaith. Gwnewch gopïau o’i dyluniadau i’ch helpu i greu eich gwaith celf eich hun.
Meddyliwch am liw! Pa arlliwiau sy’n dwyn i gof gwahanol dymhorau, amseroedd y dydd, tywydd, tirweddau etc.
Paentiwch bot! Defnyddiwch lestr plaen fel cyfrwng ar gyfer eich dyluniadau’n seiliedig ar
ffurfiau naturiol. Gwybodaeth bellach
http://www.caeraumetals.com/pamelarawnsley/aboutpamela.php
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Ganwyd David Nash yn Esher, Surrey 1945 ond fe dreuliodd y rhan fwyaf o wyliau ei blentyndod ym Mlaenau Ffestiniog lle mae’n byw yn awr. Roedd
ei dad yn berchen coedwig yng Ngogledd Cymru ac fe weithiai ynddi gan ddysgu am blannu a rheoli coed a hefyd y gwahanol fathau o bren. Mae ei
ethos artistig wedi bod yn un o ymglymiad corfforol, uniongyrchol â’r defnydd organig hwn ac ymateb i’r byd naturiol.

Ash Dome 2005: Yn 1977 fe blannwyd cylch o goed ynn mewn lleoliad cyfrinachol yn Nyffryn
Ffestiniog, Gogledd Cymru gyda’r nod o greu gofod ar ffurf cromen ar gyfer yr unfed ganrif
ar hugain. Gwnaethpwyd y llun hwn gan Nash fel dull o ddychmygu sut y byddai’r coed yn
ffurfio’r siâp hwn. Mae’r fideo hwn yn dogfennu’r prosiect ac yn dangos sut y mae’r gwaith
wedi datblygu dros y blynyddoedd: <http://www.culturecolony.com/videos?id=1126>

Tasgau
Trafodwch y llun o’r Gromen Ynn. Cyn I chi ddweud beth ydi o wrth y myfyrwyr, gofynnwch iddyn nhw beth allai hwn fod yn eu tyb nhw a pham.
Gofynnwch iddyn nhw wneud copi ar eu cyfer eu hunain a throwch o’n rhywbeth arall gan ddefnyddio pensiliau lliw e.e. ogof, cwt, wyneb… etc. Yna
gwyliwch y fideo!
Cymharwch ddarlun y Gromen Ynn â ffotograffau o’r gwaith gorffenedig. Sut mae Nash wedi awgrymu gofod yn ei ddyluniad? Sut mae wedi
dychmygu twf y coed? Gan ddefnyddio eich dychymyg, gwnewch eich brasluniau eich hun ar gyfer prosiect tebyg e.e. cromen o flodau, twnnel helyg,
clawdd gwair… byddwch yn ddyfeisgar! Gallech ofyn i’r myfyrwyr wneud llun o’r ffordd y maent yn tybio y bydd y gromen yn edrych ymhen hanner
can mlynedd. Chwiliwch am fwy ar gerfluniau Nash. Sut y maen nhw’n perthnasu â natur?

Adnoddau Pellach
Norbert Lynton, David Nash, Thames and Hudson, 2007
Carolyn Davies and Lynne Bebb, David Nash: A Place in the Wood, Gomer Press 2011
http://www.kew.org/web---image/KPPCONT_060535?gallery=Ash---Dome---through---the---seasons
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Defnyddiau Pensaernïol yng Nghanolfan Grefft Rhuthun

Yn draddodiadol bydd pensaernïaeth cymuned neu anheddiad yn adlewyrchu’r defnyddiau sydd ar gael yn yr ardal leol, fel carreg neu lechen a gloddir
gerllaw, teils clai lleol neu frics, pren lle bydd yna goedwig etc. Yn yr ugeinfed ganrif, wrth i gludiant ddod yn haws ac yn rhatach, roedd ystod
ehangach o ddefnyddiau ar gael i ddylunwyr.
Mewn pensaernïaeth gyfoes mae yna ddiddordeb o’r newydd mewn gwneud adeiladau’n ‘safle-benodol’ drwy ddefnyddio deunydd lleol ac
adlewyrchu cymeriad y dirwedd neu’r ddinaswedd . Fe ddyluniwyd Canolfan Grefft Rhuthun gan Sergison Bates ac fe’i hagorwyd yn 2008. Roedd y
prosiect i gydweddu â’i amgylchoedd a chyfleu ysbryd Dyffryn Clwyd:
•

Caiff waliau concrid bwrw eu pigmentu ag arlliw coch-clai i sefydlu cysylltiad â thywodfaen yr ardal - fe’i gwelir mewn adeiladau fel
Castell Rhuthun. Daw’r enw Rhuthun o 'rhudd' (coch) a 'din' (caer).

•

Byddai’r waliau’n cael eu bwrw ar y ddaear ac yna eu gogwyddo tuag i fyny i’w lle. Bydd gwasgnod gweadeddau arwyneb yn
rhwymo’r waliau’n weledol ac yn ffisegol i’r tir o’u cwmpas.

•

Bydd paneli sinc y toeau onglog yn adleisio siapiau a lliwiau’r bryniau y tu ôl iddyn nhw

•

Mae dodrefn pren a ddyluniwyd gan artistiaid lleol, Jim Partridge a Liz Walmsly’n defnyddio deunydd naturiol a geir yn Sir Ddinbych.
Maent yn disgrifio eu bwriad: I wneud “gwaith gyda phresenoldeb cadarn ond distaw yn y dirwedd”.
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•

Gatiau wedi’u dylunio gan y gwneuthurwr gemwaith a’r gweithiwr metel Brian Podschies, wedi’u gwneud o ddur gwrthstaen gydag
ymddangosiad sy’n cysylltu â chrefftau sy’n cael eu harddangos, fel tecstilau a basgedwaith, ond hefyd â’r traddodiad Cymreig o wehyddu.

Yn 2009, cafodd yr adeilad ei wobrwyo â Gwobr Dewi---Prys Thomas a gwobr RIBA.

Tasgau
Ewch i ymweld â Chanolfan Grefft Rhuthun - cymaint o ddefnyddiau naturiol ag y gallwch chi - o law dyn a rhai naturiol. Gwnewch
frasluniau o’r llinell do a’r bryniau y tu hwnt iddo. Gwnewch rwbiadau o’r gweadeddau y dewch o hyd iddyn nhw y tu allan i’r
adeilad. Cymerwch ffotograffau o ddefnyddiau cyferbyniol. Disgrifiwch y teimlad sydd yna i’r gwahanol ddefnyddiau, pa
gysylltiadau neu atgofion y byddant yn eu dwyn i gof.
Cerddwch o gwmpas Rhuthun – neu eich tref eich hun a gwnewch nodiadau, brasluniau a chymerwch ffotograffau o’r defnyddiau pensaernïol a
naturiol. Chwiliwch am hanes yr adeiladau – pryd y cawson nhw eu hadeiladu? Ar gyfer pwy yr oedden nhw wedi’u dylunio? O ba ddefnydd y
maen nhw wedi’u gwneud?
Holwch am ddefnyddiau lleol e.e. clai a brics Rhiwabon, llechi Penrhyn, gwlân, gwydr, aur Cymreig etc
Lawrlwythwch gynllun o Ganolfan Grefft Rhuthun o wefan Sergison Bates. Defnyddiwch o fel templed ar gyfer gwaith celf gan ddefnyddio lliwiau a
gweadeddau lleol priodol. Gallech wneud gludwaith… neu fodel 3D!
Gwnewch gast plastr o glwt o dir - cipiwch wasgnod o’r gwair, gronynnau o bridd, tywod, cerrig crwn, olion traed, marciau teiars, olion traed anifeiliaid
etc (mae yna nifer o wefannau a fideos sy’n dangos sut i wneud hyn ar YouTube)

Adnoddau Pellach
www.sergisonbates.co.uk
www.penmorfa.com/bricks/wales2.html
www.historic---uk.com/HistoryMagazine/DestinationsUK/Ruthin/
Gwnaethpwyd y Pecyn Addysg hwn yn bosib drwy gyllid Sefydliad Esmée Fairbairn
Cynhyrchwyd gan Julie Robson 2015
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