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Straeon Crwydrol: teithiau parhaus casgliad 

Adnoddau Amgueddfeydd Swydd Derby 
 

Brîff Artist 

Bu Oriel Môn yn ddigon ffodus i dderbyn 3 gwaith newydd i’r casgliad. Derbyniwyd y 

gweithiau celf trwy rodd garedig fel rhan o’r ‘Prosiect Storïau Crwydrol’, a reolir gan 

dîm Amgueddfa ac Oriel Gelf Buxton ar ran Cyngor Sir Swydd Derby. Fel rhan o’r 

prosiect, mae Oriel Môn yn dymuno yn awr gwahodd dau artist i archwilio, mewn 

ffordd greadigol, y straeon y mae ein gweithiau celf newydd yn eu hadrodd, ac i 

ddarganfod ffyrdd o rannu straeon fydd yn ysbrydoli ac ennyn diddordeb ymwelwyr 

ac yn dyfnhau eu dealltwriaeth o’n casgliadau. 

 

Y tri gwaith newydd yw:- 

 

1. Fferm, Niwbwrch – Charles Wyatt Warren 

 

 

 

 

2. Merlyn ar Ynys Llanddwyn – Kyffin Williams 
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3. Print o Wisg Gymreig Draddodiadol – Maida Harris 

 

 

 

CEFNDIR Y PROSIECT 

Ail ymweld â derbyniadau o’r 20fed ganrif – dadorchuddio gwirioneddau a straeon 

wrth chwilio am gynulleidfaoedd newydd. 

 

Am dros 80 mlynedd yn ystod yr 20fed ganrif, cafodd plant ysgol yn Swydd Derby 

gyfle gwerthfawr i weld ac i drin a thrafod gwrthrychau oedd â straeon rhyfeddol 

ynghlwm â nhw, a hynny yn eu dosbarthiadau eu hunain. Fodd bynnag, golygodd 

newidiadau yn y ffordd yr oedd addysg yn cael ei gyflwyno yn yr ystafell ddosbarth, 

drwy’r teledu ac ar y rhyngrwyd, bod yr adnoddau i gynnal y casgliad hwn wedi 

lleihau. Yn y pendraw, cafodd y casgliad ei dynnu’n ôl yn barhaol yn 2018. Gyda 

chymorth Ymddiriedolaeth Casgliadau Esmee Fairbairn a’r Gymdeithas 

Amgueddfeydd, mae staff yn Amgueddfa Buxton wedi bod yn troi stori drist yn stori 

hapusach. 

 

Mae dros 50 o amgueddfeydd ledled y wlad wedi croesawu’r cyfle i dderbyn 

deunyddiau newydd ar gyfer eu casgliadau, ac mae Oriel Môn yn un ohonynt. Er 

bod y prosiect wedi llwyddo i ddychwelyd eitemau i gymunedau ledled y byd, 

mae’r prosiect yn bennaf wedi darganfod cartref mewn amgueddfeydd sydd 

eisoes â chasgliadau sy’n cyd-fynd â’r gweithiau hynny, a lle mae yna guraduron 

sydd â’r sgiliau i’w deall a’u hesbonio ac i ofalu amdanynt. 

 

Mae arweinwyr y Prosiect, tîm Amgueddfa ac Oriel Gelf Buxton, yn dymuno creu 

cyfle i gynnwys y cyhoedd yn y prosiect drwy gyfrwng digidol a phrint. 
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Bydd y gwaith yn esgor ar 

 ddarnau newydd o gelf ar gyfer pob amgueddfa sydd â pherthnasedd 

uniongyrchol i’r casgliad newydd 

 presenoldeb digidol deinamig yn olrhain esblygiad y gwahanol weithiau 

creadigol, fydd yn cael ei gynnal gan Amgueddfa Buxton 

 cyhoeddiad posib, fydd yn dod â delweddau a straeon y casgliad 

gwasgaredig ynghyd, ochr yn ochr â’r gwaith newydd a gynhyrchwyd gan y 

timau creadigol. 

 

Y Cyfle 

Rydym yn cynnig £750 yr un i ddau artist, artist gweledol ac awdur. Bydd y swm yn 

cynnwys ffi'r artistiaid a deunyddiau. 

 

YR HER GREADIGOL  

Rydym yn chwilio am artistiaid a all ganfod ffyrdd newydd o ymgysylltu â rhai, neu’r 

cyfan o’r gweithiau celf newydd. Darganfod ffyrdd o annog ymwelwyr (naill ai yn 

gorfforol neu’n ddigidol) i archwilio’r casgliad a meddwl beth allai’r straeon a 

ymgorfforir yn y gweithiau hyn olygu iddyn nhw. 

 

Mae’r briff yn eithaf agored, ein diddordeb pennaf yw sut y gall yr artistiaid ganfod 

ffyrdd newydd o estyn allan ac ysbrydoli ein hymwelwyr i edrych yn fwy gofalus, ac i 

feddwl yn ddyfnach am y gweithiau celf dan sylw, yn hytrach na gosod nodau 

creadigol penodol. Nodwch fod y Prosiect Straeon Crwydrol yn chwilio am 

ddeunydd i’w rannu ar-lein, ac efallai mewn llyfr. 

 

Rhai themâu a llinynnau i feddwl amdanynt – fe’u cynigir fel man cychwyn yn unig, 

mae croeso i’r artistiaid ddilyn unrhyw drywydd sydd fwyaf addas yn eu tyb nhw. 

dychwelyd adref: gwrthrychau yn dychwelyd i’w tarddle gwreiddiol: y syniad o 

gwblhau taith 

 

 pontio bwlch: sut mae’r gwrthrychau hyn yn helpu i ddweud straeon y bobl neu’r 

llefydd o ble y daethant, a sut maent mewn rhyw fodd yn pontio’r pellter rhwng 

y gymdeithas honno a chymuned yr amgueddfa 

 cysylltu â’r amgylchedd: weithiau, mae’r gwrthrychau hyn yn adlewyrchu’r 

berthynas rhwng eu tarddle a’r byd o’u cwmpas: fel arteffactau ysbrydol, efallai, 

neu fel myfyrdodau ar y defnydd o adnoddau lleol 
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 emosiynau corfforedig: efallai bod y gwrthrychau hyn eu hunain, neu’r daith y 

maen nhw arni o’u cartref i’r amgueddfa, yn coleddu ymdeimlad o ofn neu 

dristwch neu goncwest, neu’n fwy annisgwyl efallai, ymdeimlad o gymryd 

mantais (gwneud “hen gerfiadau” ar gyfer y farchnad dwristiaid), neu’n syml, 

masnach 

 teithiau: edrych ar yr eitemau a ddewisir (casgliadau yn arbennig) fel 

cyfeirbwyntiau sy’n olrhain llwybrau masnach hanesyddol ar draws y byd 

 

YR HER  

 Archwilio straeon y gweithiau celf newydd: eu hanes ffurfiol efallai, neu’r 

ymatebion a’r emosiynau y maent yn eu deffro ynoch chi fel artistiaid. 

 Rhannu’r ysgogiad hwnnw gyda’r tîm creadigol ehangach (rhagwelir y bydd 

10 o artistiaid yn gweithio ar draws 5 amgueddfa) – nid yw arweinwyr y 

prosiect yn disgwyl i’r artistiaid gydweithio, ond iddynt fod yn ymwybodol o’r 

hyn sy’n cael ei greu mewn lleoliadau eraill, neu fod yn rhan o greadigrwydd 

ar wasgar yn archwilio casgliad ar wasgar. 

 Nid oes rhaid i artistiaid weithio gyda phob un o’r 3 gwaith celf: cânt ddewis 

un gwaith neilltuol, y tri darn o waith, neu’r gymdeithas sy’n gefndir i’r 

gweithiau celf, ond dylai’r gwaith ymwneud â’r derbyniadau newydd i’r 

casgliad. 

 Cysylltiadau: yn ystod y prosiect gofynnir i chi gyflwyno darn ar gynnydd y 

gwaith ar gyfer blog y prosiect 

 

4.1 Cyflwyno cais a Dyddiadau Cau/Amserlen 
 

Rydym yn chwilio am artistiaid fydd yn gallu dechrau gweithio a gorffen y gwaith yn 

ystod Mawrth 2021. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich syniad a manylion: 12 dydd, 

Dydd Gwener 26 Chwefror 2021.  

 

Beth i gyflwyno: Syniad, dim mwy na 1 ochr A4 a linc i CV/portfolio/gwefan neu pdf 

trwy ebost i: orielynysmon@ynysmon.gov.uk  
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