ADNODDAU DYSGU CREADIGOL
AR GYFER MYFYRWYR 16-18 OED

Rwy’n llawn chwilfrydedd am y broses greadigol ac rwy’n
awyddus i weld sut gall celf fod yn gyfrwng ar gyfer newid.
Daeth y syniad bod creadigrwydd yn bwysig i ni fel pobl
yn boblogaidd iawn ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, nid yn unig i
artistiaid ond i bawb.
Mae yna berthynas hir rhwng rhyfel a chelf. Mae yna
artistiaid rhyfel, beirdd rhyfel a ffotograffwyr rhyfel, ond
beth am heddwch? Beth am gerflunwyr heddwch neu
feirdd heddwch?
Gobeithio y gwnewch chi fwynhau gweithio drwy’r
adnoddau hyn a fydd yn cynorthwyo’ch myfyrwyr i greu
gwaith gwreiddiol mewn ymateb i’r ysgogiad ‘Beth yw
ystyr heddwch i chi?’
Bob and Roberta Smith, artist arweiniol
rhaglen Make Art Not War 14-18 NOW
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CYFLWYNIAD
Rhaglen bum mlynedd o brofiadau celfyddydau rhyfeddol sy’n cysylltu pobl â’r Rhyfel Byd Cyntaf
yw 14-18 NOW. Rydym yn credu ym mhŵer trawsnewidiol y celfyddydau i ddod â’r Rhyfel Byd
Cyntaf yn fyw ar gyfer cenhedlaeth newydd ac mae’r rhaglen wedi comisiynu artistiaid blaenllaw
o bob cwr o’r byd i greu gwaith newydd ar gyfer Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae ein
rhaglenni dysgu yn gofyn sut gall celf ac artistiaid fod yn gyfrwng i bobl ifanc feddwl yn feirniadol
ac ymwneud â’r byd yn emosiynol ac yn foesegol, ac mae miliynau o bobl ifanc wedi gweld neu
gymryd rhan mewn prosiectau NOW 14-18.
Trwy Make Art Not War, rydym yn gwahodd y genhedlaeth nesaf i ymateb yn greadigol i’r
posibilrwydd o Heddwch, i fyfyrwyr gymryd yr awenau a chreu eu gwaith eu hunain, gan ddatblygu
sgiliau creadigol hanfodol a manteisio ar werth eu prosesau creadigol nhw’u hunain. Gobeithio y
gwnewch chi fwynhau’r adnoddau hyn sy’n cynnig cyfoeth o weithgareddau ymarferol a chyfres
o ffilmiau ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm allweddol drwy Ddiplomâu Corff Dyfarnu UAL, Lefel A a’r
Cymhwyster Prosiect Estynedig ar gyfer myfyrwyr 16-18 oed. Wrth wraidd pob gweithgaredd mae
yna ffocws ar sgiliau allweddol, cymwyseddau a phum arfer creadigol isod, fel y’u diffiniwyd yn
wreiddiol gan Bill Lucas a chydweithwyr ym Mhrifysgol Caer-wynt:
Dychmygus
Cydweithredol
Holgar
Disgybledig
Dygn
Jenny Waldman CBE, Cyfarwyddwr 14-18 NOW
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RHAGAIR
Mae creadigrwydd wedi bod yn bwysig erioed. Mae ein creadigrwydd yn rhan annatod o’r
hyn sy’n ein gwneud ni’n ddynol. Heddiw, mae creadigrwydd yn bwysicach nag erioed:
wrth i dechnoleg symud ymlaen ac i Ddeallusrwydd Artiffisial ddod yn realiti, bydd ein gallu i
ddychmygu, i arfer ein chwilfrydedd, i herio damcaniaethau sydd wedi ennill eu plwyf a gwneud
pethau a phrosesau newydd yn un o’r ffyrdd rydym ni’n wahanol iawn i beiriannau.
Fel rhywun sydd wedi bod yn ymchwilio i greadigrwydd ers cryn amser a rhywun sydd wrthi’n
helpu’r OECD (Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd) i ddatblygu’r prawf
PISA newydd o Feddwl Creadigol, i’w ddefnyddio gyda myfyrwyr 15 oed am y tro cyntaf yn 2021,
rwy’n gweld effaith gynyddol creadigrwydd. Oherwydd, er gwaetha’r modd efallai, rydym yn
tueddu i werthfawrogi’r hyn rydym ni’n ei fesur.
Ond does dim rhaid i chi gymryd fy ngair i. Creadigrwydd a meddwl yn greadigol yw dau o’r
sgiliau bywyd pwysicaf yn ôl Fforwm Economaidd y Byd ac mae canllaw newydd Ofsted ar
gyfer arolygwyr am y ffocws ar gwricwlwm ehangach a chyfoethocach yn adlewyrchu hyn. Mae
ymchwilwyr addysg yn dangos yn union pa mor werthfawr yw meddwl creadigol wrth ein helpu ni
i ddysgu beth bynnag rydym ni eisiau neu angen ei ddysgu mewn byd sy’n fwyfwy cymhleth.
Rydym yn wynebu llawer o broblemau anodd fel cymdeithas ac os gallwn ni ddechrau meddwl
a gweithredu’n fwy creadigol, mae’n bosib y llwyddwn ni i ddatrys rhai ohonynt. Does dim
dwywaith mai creadigrwydd a mynegiant creadigol yw’r gwrthwyneb i ryfel ac mae’n gwbl addas
mai dyna yw hanfod pob un o’n hadnoddau Make Art Not War.
Yr Athro Bill Lucas, Centre for Real World Learning, Prifysgol Caer-wynt
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SUT MAE DEFNYDDIO’R
PECYN HWN
Mae’r rhaglen Make Art Not War yn gyfres o weithgareddau, ysgogiadau a syniadau ar gyfer
prosiectau y gellir ei defnyddio fel un uned o waith ar draws tymor neu mewn sawl cyfuniad
gwahanol, yn dibynnu beth sy’n fwyaf defnyddiol i athrawon a thiwtoriaid. O wneud y pecyn
cyfan, mae Make Art Not War yn arwain at Friff Byw Diploma Corff Dyfarnu UAL neu fel Aseiniad
Prosiect Lefel A, neu Gymhwyster Prosiect Estynedig yn seiliedig ar y cwestiwn, “Beth mae
heddwch yn ei olygu i chi?”
Craidd Make Art Not War yw cyfres o ffilmiau byr gyda rhai o artistiaid enwocaf y wlad ac mae pob un
ohonynt wedi creu gwaith ar gyfer 14-18 NOW. Mae’r ffilmiau’n bwrw golwg ar yr ‘arferion’ creadigol
a alluogodd yr artistiaid hyn i wneud eu gwaith mewn ffyrdd pwerus, cynhwysol a phellgyrhaeddol. Yn
clymu’r cyfan mae ffilm ragarweiniol gan yr artist arweiniol Bob and Roberta Smith.
Mae’r ffilmiau Make Art Not War a’r artistiaid sy’n ymddangos ynddynt wedi ysbrydoli saith
gweithgaredd annibynnol i helpu myfyrwyr i dreiddio’n ddyfnach i’w pwnc drwy ddatblygu sgiliau
creadigol hanfodol. Mae pob gweithgaredd yn cynnwys:
Cipolwg byr ar y comisiynau 14-18 NOW a phroses greadigol yr artistiaid, sydd â’r bwriad o
ddangos sut maent yn defnyddio sgil greadigol arbennig.
Gweithgaredd sy’n canolbwyntio ar arferion neu rinweddau creadigol arbennig sy’n cael
eu disgrifio gan yr artist. Gellir teilwra’r gweithgareddau hyn i gefnogi’n uniongyrchol y
gwaith pwnc mae myfyrwyr wrthi’n ei wneud, neu gallant fod yn sail i weithgaredd newydd.
Mae pob gweithgaredd yn gofyn am o leiaf un sesiwn dosbarth ac mae sawl gweithgaredd
yn gofyn am waith estynedig gan fyfyrwyr y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.
Mae’r adnoddau Make Art Not War hefyd yn cynnwys:
Tanio’r Dychymyg
Gweithgareddau meddwl a gwneud byr, i gefnogi ‘ystwytho’ creadigol a helpu i baratoi
myfyrwyr ar gyfer ymdrin yn fanylach â’r pwnc.
Briff Byw/Aseiniad Prosiect
Tasg prosiect fawr yn gysylltiedig â manylebau cyrsiau 16 i 18 oed. Bydd myfyrwyr yn
meddwl am brosiect i ymateb i’r cwestiwn ysgogol, ‘Beth mae heddwch yn ei olygu i chi?’
ac yn mynd ati i greu’r prosiect
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DECHRAU ARNI
Dechreuwch y gwaith yn yr ystafell ddosbarth gyda ffilm ganolog Make Art Not War sy’n
canolbwyntio ar Bob and Roberta Smith, yr artist arweiniol. Mae’r ffilm hon yn gosod y naws
a’r thema a bydd yn faen prawf i fyfyrwyr gydol y rhaglen.
Mae’r gyfres o ffilmiau byr sy’n dilyn y ffilm ganolog hon yn fan cychwyn defnyddiol i helpu’ch
myfyrwyr i ymwneud â’r prosiect, boed mewn sesiwn agored, mewn grwpiau bach neu’n unigol
fel cofnodion dyddiadur. Anogwch y myfyrwyr i fyfyrio ar bob ffilm gyda’r cwestiynau canlynol:
Beth wnaeth eich taro chi oedd bwysicaf i’r artist o ran ei broses greadigol?
Sut mae’r hyn wnaeth ei fynegi yn cyd-fynd â’ch syniadau a’ch creadigrwydd chi?
Pa gwestiwn yn eich barn chi oedd bwysicaf i’r artist wrth iddo gael y syniad ar gyfer
ei waith a mynd ati i’w greu? Ystyriwch: profiad, gwaith blaenorol, emosiynau a
phersonoliaeth yr artist, yn ogystal â digwyddiadau cyfredol a chyd-destun cyffredinol
y prosiect sef y Rhyfel Byd Cyntaf a’i ganmlwyddiant.
Ym mha ffordd oedd comisiwn 14-18 NOW yr artist yn gyfystyr â risg greadigol?
Y Rhyfel Byd Cyntaf oedd man cychwyn y comisiwn 14-18 NOW. Sut ydych chi’n
teimlo wnaeth yr artist ymwneud â’r digwyddiad hwnnw drwy ei waith, a pha sylwadau
neu dystiolaeth o’r ffilm neu waith yr artist sy’n cefnogi hynny?

Gofynnwyd i’r artistiaid 14-18 NOW feddwl am y byd. Ond nawr
chi yw’r genhedlaeth nesaf ac rydym ni’n gofyn i chi greu celf am
eich profiad o heddwch. Profiad yw’r gair hollbwysig yma. Mae
pob un ohonom yn gobeithio na fydd raid i chi wynebu’r hyn fu’n
rhaid i genedlaethau’r gorffennol ei wynebu. Bydd creu celf am
eich profiadau yn cryfhau eich llais.
Bob and Roberta Smith
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DYDDIADUR HEDDWCH
Cyn cwblhau Gweithgareddau Prosiect neu’r Briff Byw / Aseiniad Prosiect, byddem yn annog
myfyrwyr i ddechrau Dyddiadur Heddwch hefyd. Gallai fod yn ddyddiadur prosiect iddynt wrth
iddynt ymwneud â Make Art Not War. Does dim ots beth yw maint, siâp ac ati’r dyddiadur; dylai fod
yn rhywbeth y bydd myfyrwyr yn ei ddefnyddio ac yn rhywbeth y byddant yn greadigol gydag ef.
Awgrymiadau ar ‘ddechrau’ y dyddiadur:
1

Gofynnwch i’r myfyrwyr ymweld â’u gofod mwyaf heddychlon a meddwl am ei rinweddau
a’r teimladau mae’n esgor arnynt. Anogwch y myfyrwyr i ysgrifennu a darlunio fel y
dewisant mewn ymateb. Gallai fod yn ddefnyddiol ymweld â’r man hwn droeon yn ystod eu
gweithgarwch Make Art Not War a chofnodi unrhyw newid mewn safbwyntiau a theimladau
sy’n digwydd dros amser.
A

2

ESTYNIAD:
gofynnwch i’r myfyrwyr gyflwyno gwrthrych neu syniad i’r gofod o’u dewis a allai ei
wneud hyd yn oed yn fwy heddychlon.
Pa rinweddau mae gennych chi ddiddordeb yn eu gwella, eu hymestyn neu eu cyflwyno
hyd yn oed? Cofnodwch y canlyniadau yn eich dyddiadur.

Yn ddyddiol neu’n wythnosol, gofynnwch i’r myfyrwyr ysgrifennu’n rhydd ar stori newyddion
am ryfel neu wrthdaro.
Sut mae’n gwneud i chi deimlo? Am beth mae’n gwneud i chi feddwl?

Gofynnwch i’r rhan fwyaf o bobl am heddwch a bydd llawer
ohonom yn meddwl am lefydd heddychlon fel mannau addoli, neu
byddwn yn meddwl am heddwch fel absenoldeb gweithgarwch.
Ond wrth gwrs, pan fydd rhyfel yn gorffen, mae bywyd yn
ailddechrau; mae pobl yn dechrau ffynnu, mae dinasoedd yn
cael eu hailadeiladu, mae egin newydd yn ymddangos o’r llaid.
Gall heddwch fod yn dawel ac yn fyfyrgar... ond gall fod yn llon a
swnllyd, yn chwareus ac yn hwyl. Mae heddwch yn broses rydym
ni i gyd yn cymryd rhan ynddi bob dydd.
Bob and Roberta Smith
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TANIO’R DYCHYMYG
Ymarferion cynhesu sy’n hawdd eu cynnal i ymestyn syniadau a gallu myfyrwyr
mewn arferion creadigol allweddol. Dylech newid, ymestyn neu addasu unrhyw un
o’r ymarferion hyn i weddu i’ch anghenion addysgu ac anghenion y pwnc.
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TANIO’R DYCHYMYG

DARLUNIO CEFN WRTH GEFN
Hyd: 20-30 munud
Defnyddiol ar gyfer:
Archwilio’r cysylltiadau rhwng iaith lafar a gweledol
Archwilio cydweithio a chyd-greu ystyr
Archwilio ffyrdd amgen o greu a dehongli syniadau
Adnoddau:
Papur glân
Cardiau post neu ddelweddau o gylchgronau
Pensiliau, beiros neu felt-tips
Beth sy’n digwydd?
1

Mae cyfranogwyr yn gweithio mewn parau ac yn eistedd cefn wrth gefn.

2

Rhowch gerdyn post i un aelod o bob pâr a gofynnwch iddo beidio â’i rannu gyda’i
bartner ond i’w astudio am rai munudau; mae’r myfyriwr arall yn cael darn o bapur a phin
ysgrifennu neu debyg.

3

Eglurwch fod gan bob pâr bum munud i ‘ail-greu’ y cerdyn post gan ddefnyddio disgrifiad
llafar yn unig, gyda’r naill yn disgrifio golygfa’r cerdyn post wrth i’r llall geisio ei darlunio ar
sail y disgrifiad.

4

Daw’r ymarfer i ben ac mae’r ‘darlunwyr’ yn cyflwyno eu gwaith heb ei ddangos i’w partner.
Mae pob darlun yn cael ei roi ar fwrdd.

5

Mae’r sawl sy’n gwneud y disgrifio yn edrych ar y darluniau ac yn rhoi cynnig ar ddod o hyd
i’r un iddo ei ddisgrifio.

6

Gwnewch y dasg eto gyda’r myfyrwyr yn newid rolau

Amrywiad:
Cyfyngwch ar y math o ddisgrifiad a ganiateir e.e. disgrifiwch y ddelwedd mewn
teimladau, neu mewn berfau, neu mewn siapau a chyfeiriannau (e.e. mae cylch mawr yn
y gornel chwith uchaf) yn unig
Cwestiynau myfyrio:
Pa bwysau, os o gwbl, wnaethoch chi ei deimlo i’w ‘wneud e’n iawn’? Beth mae ei wneud
e’n iawn yn ei olygu i chi yn y cyd-destun hwn?
Ym mha ffordd oedd y ddelwedd a ddehonglwyd - yr un a grëwyd gan y darlunydd - yn
wahanol i’r gwreiddiol? I ba raddau oedd hi’n ymhelaethu ar neu’n newid ystyr y gwreiddiol?
Pa ddelwedd sydd orau gennych?
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TANIO’R DYCHYMYG

YSGRIFENNU RHYDD
Hyd: 15 munud
Defnyddiol ar gyfer:
Cynhyrchu syniadau
Myfyrio
Adnoddau sydd eu hangen:
Pensil neu feiro
Papur neu ddyddiadur
Beth sy’n digwydd?
1

Mae myfyrwyr yn ysgrifennu am dri munud, wedi’u hamseru’n ofalus gan yr hwylusydd,
sy’n rhoi brawddeg i bawb ddechrau gyda hi. Byddai’n syniad da dangos y rheolau isod
ar y bwrdd gwyn:
Llif ymson yw’r nod yma. Rhaid i chi gadw i ysgrifennu heb stopio. Rhaid i’ch pin symud
drwy’r amser. Peidiwch â phoeni am ramadeg, sillafu neu atalnodi. Peidiwch â phoeni a yw’n
gwneud synnwyr. Os ydych chi’n dod i stop, ysgrifennwch unrhyw beth nes i chi ailafael ynddi.

2

Gosodwch frawddeg gychwynnol sy’n berthnasol i’r dosbarth a’r gwaith cyfredol.
Dyma rai opsiynau:
A

‘I mi, heddwch yw…’

B

‘Byd heddychlon fyddai byd…’

C

‘A oes heddwch…’

3

Ar ôl gorffen, mae myfyrwyr yn rhoi cylch o amgylch geiriau neu frawddegau sy’n
ddiddorol iddynt.

4

Mewn parau neu grwpiau bach, trafodwch beth gafodd ei ysgrifennu a’r geiriau sydd
mewn cylchoedd.

Cwestiynau myfyrio:
Sut deimlad oedd gwneud yr ymarfer hwn? Sut oedd yn teimlo, neu ddim yn teimlo,
fel mathau eraill o ysgrifennu?
Ym mha ffordd arall allech chi ddefnyddio’r ymarfer hwn, e.e. fel myfyrio parhaus neu i hogi
ffocws cynllun gwaith neu hyd yn oed creu cynllun gwaith?
NODYN:
Roedd y Swrrealyddion yn defnyddio gweithgaredd tebyg o’r enw Ysgrifennu Awtomatig i
gynhyrchu syniadau artistig a llenyddol, a’r gred oedd bod rhai ohonynt yn cael eu gyrru o du draw
i’r bedd drwy’r gweithgaredd hwn! Mae rhai artistiaid Swrrealaidd yn cyfeirio at addasu Ysgrifennu
Awtomatig mewn celf weledol fel awtomatiaeth.
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TANIO’R DYCHYMYG

RHYFEDDODAU CUDD
Hyd: 20-30 munud
Defnyddiol ar gyfer:
Archwilio cydweithio a chyd-greu ystyr
Dechrau sgwrs am ddefnyddio chwilfrydedd am y cyffredin fel man cychwyn ar gyfer
archwilio creadigol
Atgyfnerthu gwerth defnyddio dull amlsynhwyraidd o ddarganfod a chynhyrchu syniadau
Beth sy’n digwydd?
1

Mewn parau, mae myfyrwyr yn dod o hyd i wrthrych/gofod yn yr ystafell na fyddai llawer o
bobl wedi sylwi arno yn eu tyb nhw.

2

Maent yn creu stori ar gyfer y gwrthrych/gofod y gallant ei hadrodd wrth y grŵp ehangach
mewn llai na munud; neu, maent yn dod o hyd i ffordd o guradu neu ynysu’r gofod fel ei fod
yn cael ei fframio fel rhywbeth unigryw a gwahanol.

Estyniad:
Gan ddewis gwrthrychau a deunyddiau ar hap – o amgylch yr ystafell ddosbarth neu
yn eich bag – ymhelaethwch ar ‘stori’ eich darganfyddiad er mwyn ei gyfleu mewn modd
mwy pwerus i arsylwyr eraill.
Yn unigol neu mewn parau, gwnewch yr ymarfer hwn ar gyfer gofod y tu i’r ystafell
ddosbarth. Tynnwch ffotograff o’r gofod; adroddwch ei stori.
Cwestiynau myfyrio:
Ar beth sylwoch chi ynghylch y ffordd y buoch chi’n gweithio yn ystod yr ymarfer hwn, fel
pâr ac mewn perthynas ag eraill yn y grŵp?
Sut gallech chi addasu’r ymarfer hwn fel ysgogiad ar gyfer datblygu ymholiad creadigol neu
archwilio rhywbeth sydd eisoes o ddiddordeb i chi ymhellach?
I ba raddau ydych chi’n ystyried gofodau di-nod neu gyffredin fel ffynonellau posibl o
ysbrydoliaeth greadigol yn rheolaidd?
Beth yw gwerth defnyddio dull amlsynhwyraidd o ddarganfod a chynhyrchu syniadau? Sut
mae hyn yn wahanol i ddechrau gyda chwiliad Google?
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TANIO’R DYCHYMYG

GWRTHRYCHAU
Hyd: 20-30 munud
Defnyddiol ar gyfer:
Cyflwyno dulliau myfyrio haniaethol
Dechrau sgwrs am ddefnyddio chwilfrydedd am y cyffredin fel man cychwyn ar gyfer
archwilio creadigol
Atgyfnerthu gwerth defnyddio dull amlsynhwyraidd o ddarganfod a chynhyrchu syniadau
Archwilio heriau a gwerth cyd-greu
Beth sy’n digwydd?
1

Gofynnwch i’r myfyrwyr ddod i mewn â gwrthrych sy’n bwysig iddynt ac sy’n dweud
rhywbeth am heddwch wrthynt. Dylent ystyried defnydd y gwrthrych a’i hanes, ei
nodweddion ffisegol, ei deimlad, ei siâp, ei bwysau, a pha emosiynau, atgofion a phrofiad
mae’n eu hennyn.

2

Gellir rhannu gwrthrychau fel grŵp cyfan, mewn parau neu mewn grwpiau bach. Ym mhob
achos, dylai myfyrwyr siarad am beth yw eu gwrthrych: ei ddefnydd, ei hanes, pam mae’n
ddiddorol neu’n bwysig a beth mae’n ei ddweud wrthynt am y thema.

Estyniad:
Yng nghyd-destun pwnc, mae myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach i ddefnyddio’u
gwrthrychau gyda’i gilydd i adrodd ‘stori’ neu gyfleu syniad am y thema. Maent yn meddwl
am hwyliau ac effaith emosiynol; a llai am gysylltiadau llythrennol.
Cwestiynau myfyrio:
Sut oedd y broses o orfod dethol gwrthrych i gynrychioli’ch hun neu syniad neu bwnc?
Sut deimlad oedd ei rannu gydag eraill wedyn?
Sut gallech chi addasu’r ymarfer hwn fel ysgogiad ar gyfer datblygu ymholiad creadigol neu
archwilio rhywbeth sydd eisoes o ddiddordeb i chi ymhellach?
Beth allai fod gwerth defnyddio dull amlsynhwyraidd haniaethol o ddarganfod a chynhyrchu
syniadau?
Sut gwnaeth cyfuno’ch gwrthrychau newid ystyr eich gwrthrych chi, ac ystyr yr hyn
roeddech yn ceisio’i gyfleu?
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CYSYLLTIADAU A MANYLEBAU
CYMWYSTERAU
Mae’r rhaglen Make Art Not War yn cefnogi Diplomau Corff Dyfarnu UAL yn ogystal â’r
cymwysterau TGAU a Lefel A canlynol. Mae’r adnoddau yn sôn am feysydd sy’n arbennig
o berthnasol i gymwysterau penodol ar ddiwedd pob gweithgaredd hefyd:
TGAU Saesneg AQA (AQA-8700-SP-2015): 3.1.2 Writing – Mae’r gweithgareddau sy’n
cefnogi gallu myfyrwyr i ddefnyddio iaith yn greadigol i greu effaith emosiynol, yn cynnwys
y Dyddiadur Heddwch, yn arbennig o berthnasol.
https://filestore.aqa.org.uk/resources/english/specifications/AQA-8700-SP-2015.PDF
Lefel A Celf a Dylunio AQA (AQA-ART-SP-2015) – Sawl man cychwyn ar gyfer Cydran
1 (Ymchwiliad personol) a Chydran 2 (Aseiniad a osodir yn allanol). Mae gwaith sawl un o
artistiaid y prosiect yn arbennig o berthnasol i 3.4 Fine art a 3.7 Three-dimensional design.
https://filestore.aqa.org.uk/resources/art-and-design/specifications/AQA-ART-SP-2015.PDF
Lefel A Llenyddiaeth Saesneg AQA (AQA-7711-7712-SP-2015): 4.2 Texts in shared context;
4.3 Independent critical study: texts across time; Option 2A: WW1 and its aftermath. Mae
gweithgareddau’n galluogi myfyrwyr i ddeall y Rhyfel Byd Cyntaf a myfyrio arno o sawl
safbwynt modern a chreadigol, gyda llawer ohonynt yn defnyddio ysgrifennu a llenyddiaeth
fel ysbrydoliaeth.
https://filestore.aqa.org.uk/resources/english/specifications/AQA-7711-7712-SP-2015.PDF
Lefel A Saesneg Iaith AQA (AQA-7701-7702-SP-2015): 4.3.2 Original writing. Mae holl
weithgareddau prosiect a ffilmiau Make Art Not War yn cynnig ysgogiad unigryw am bŵer
adrodd straeon a darbwyllo.
https://filestore.aqa.org.uk/resources/english/specifications/AQA-7701-7702-SP-2015.PDF
Lefel A Daearyddiaeth AQA (AQA-Geography-7037-SP-2016): 3.2.2 Changing Places.
Mae’r adnoddau yn cynnig mannau cychwyn ar gyfer archwilio ystyr sy’n seiliedig ar le a
sut mae’n newid dros amser.
https://filestore.aqa.org.uk/resources/geography/specifications/AQA-7037-SP-2016.PDF
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Dilyniannau Dysgu 01

DYCHYMYG:
HYDER MEWN MEDDWL GWREIDDIOL
ANNA MEREDITH, FIVE TELEGRAMS

Rwy’n ceisio ysgrifennu llawer o syniadau. Mae rhai ohonynt yn eiriau; mae rhai ohonynt
yn ddarnau pitw bach o gerddoriaeth. Canfod ffordd i mewn yw’r nod.
Anna Meredith

Llun: Five Telegrams: Sender gan Anna Meredith a 59 Productions, yn y Royal Albert Hall 2018. © Justin Sutcliffe
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Doedd y cerddor a’r cyfansoddwr o fri, Anna Meredith, ddim yn gwybod ble oedd dechrau
gyda’i chomisiwn 14-18 NOW, ond fe wnaeth ei syniadau clir a’i phroses greadigol ei harwain
at waith eang ei gwmpas ond agos-atoch ei naws. Gan ddefnyddio hyder creadigol Meredith
fel ysbrydoliaeth, bydd y gweithgaredd hwn yn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i ffyrdd newydd o
ddefnyddio a chryfhau eu creadigrwydd.
Roedd Five Telegrams yn gywaith rhwng Anna Meredith, un o gyfansoddwyr cyfoes mwyaf
cyffrous y wlad – a gafodd gryn glod am ei halbwm Varmints a oedd yn cymylu’r ffin rhwng
gwahanol genres – a 59 Productions. Agorodd y gwaith Proms 2018 y BBC yn ei bremiere bydeang a chafodd delweddau anhygoel eu taflunio ar furiau’r Royal Albert Hall wrth i gerddoriaeth
Meredith gael ei pherfformio ar y llwyfan.
Y broses greadigol:
Mae Meredith yn aml yn creu mapiau haniaethol sy’n cyfeirio at siâp, maint a theimlad yr hyn
mae’n ceisio’i greu, gan lenwi papur erwydd nid yn unig gyda nodiadau ond hefyd lluniau a
geiriau sy’n ei helpu i gyfleu’r syniadau cerddorol mae eisiau eu mynegi. Mae’n hoffi ‘gweithio ar
raddfa fach’, gan ganfod ei ffordd i syniadau mawr o fannau cychwyn sy’n syml, yn haniaethol ac
yn hynod ystyrlon. Er mai cerddor yw Meredith, mae ei phroses greadigol yn aml yn dechrau y
tu allan i gerddoriaeth ac mae’n dangos hyder amlwg yn dod o hyd i’w ffordd i mewn i friff drwy
archwilio’n eang.
Gwyliwch y ffilm Make Art Not War am Anna Meredith
Gweithgaredd meithrin sgiliau: Creu cysylltiadau creadigol
Mae’r gweithgaredd yn gofyn i fyfyrwyr gynhyrchu syniad gwreiddiol sy’n meithrin
hunanymwybyddiaeth o’u proses greadigol nhw ac sy’n ehangu eu ‘hofferynnau’ ar gyfer
meddwl yn greadigol. Gallai’r ymarfer Tanio’r Dychymyg Rhyfeddodau Cudd fod yn ddefnyddiol
i baratoi ar gyfer y dasg hon.
Rydych chi’n mynd i ddatblygu a mynegi syniad gwreiddiol ar y pwnc heddwch - rhywbeth y
gallwch chi ei rannu gyda’ch dosbarth neu grŵp bach.
Gallech ddewis digwyddiad cyfoes, profiad personol, sgwrs a gawsoch, dyfyniad i chi ei
ddarllen ac ati fel man cychwyn. Gall fod yn unrhyw beth o gwbl.
Os nad oes syniad yn dod yn hawdd, gallai fod yn ddefnyddiol gwneud Ysgrifennu Rhydd
dan ddechrau gyda, ‘Y tro diwethaf i mi ganfod heddwch …’
Meddyliwch am y ffurf rydych chi’n fwyaf tueddol o’i ddefnyddio i fynegi’ch syniad, e.e. darn
byr o ysgrifen, darlun, ffotograff, ac ati. Nid oes dewis cywir neu anghywir.
Wrth i chi greu’ch ymateb, ystyriwch y cwestiynau canlynol:
-

Sut mae’ch syniad yn edrych; sut mae’n swnio?

-

Beth yw ei deimlad a’i siâp?

-

Sut mae’n symud, e.e. yn araf neu’n chwim; fel cath neu aderyn; fel niwl neu darth?

-

Rhowch lais emosiynol i’ch syniad: yn y llais hwn, beth yw’r peth cyntaf fyddai’n ei
ddweud neu ei wneud i rywun sy’n dod ar ei draws am y tro cyntaf?
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Dychwelwch at ffurf rydych chi wedi ei ddewis er mwyn mynegi eich syniad gwreiddiol am
heddwch, e.e. ysgrifennu neu ddarlunio... a chefnwch ar y ffurf honno. Eich tasg yn awr yw
mynegi’ch syniad gwreiddiol mewn ffurf sy’n teimlo’n wahanol iawn.
Er enghraifft, os mai’ch mympwy cyntaf yw ysgrifennu neu ddarlunio’ch syniadau, ceisiwch
ddewis cyfrwng anweledol, e.e. canu neu gollage sain.
Pa bynnag ffurf newydd o fynegiant a ddewiswch, peidiwch â cholli golwg ar eich syniad
gwreiddiol. Mae dal yn bwysig ei fod yn cael ei fynegi rywsut drwy’r ffurf newydd hwn.
Yn y dosbarth, rhannwch eich syniad gwreiddiol drwy ba gyfrwng bynnag (neu drwy ba
ddull bynnag) a ddewiswch, naill ai gyda’r dosbarth cyfan, partner, neu mewn grwpiau
bach. Trafodwch:
a

Beth ysbrydolodd eich syniad, gan roi cymaint o fanylion â phosibl am y meddyliau
a’r gweithgarwch a arweiniodd at ddewis y syniad hwnnw.

b

Sut deimlad oedd ateb cwestiynau am ‘bersonoliaeth’ eich syniadau, a beth allai fod
wedi ei ychwanegu at eich meddyliau amdano.

c

Sut beth oedd gorfod newid y ffurf roeddech chi’n ei ddefnyddio i fynegi’ch syniadau,
a pha rinweddau ac agweddau newydd wnaeth y ffurf newydd eu hychwanegu i chi o
bosib.

ch Sut gallech chi ddefnyddio neu addasu’r broses hon i dreiddio i neu ganfod ‘ffordd i
mewn’ i bwnc neu syniad rydych chi wrthi’n ei archwilio neu’n awyddus i’w archwilio.
d

Rhannwch eich syniadau mewn trafodaeth

Gwyliwch ffilm Make Art Not War Anna Meredith eto ac ystyriwch y syniadau a’r
cwestiynau canlynol:
Mae Five Telegrams yn cyfuno cerddoriaeth a thaflunio golau. Sut mae’r dull cyfrwng
cymysg hwn yn newid eich canfyddiad o’r gwaith?
Mewn cyfweliad diweddar yn y Guardian, dywedodd Meredith nad yw hi’n ysgrifennu drwy
wrando ar gerddoriaeth. Yn hytrach mae’n dychmygu ‘feiolin wedi’i wneud o ddur, clipiau
papur [yn troi’n] hylif... morloi mewn disgo.’ Pa mor bell allwch chi adael i’ch dychymyg chi
grwydro wrth feddwl am sut i fynegi’ch syniad gwreiddiol am heddwch?
Sut gallai Five Telegrams fod yn fynegiant o heddwch?
Cysylltiadau â chymwysterau:
TGAU Saesneg Iaith AQA: Mae’r gweithgaredd hwn yn cefnogi 4.2 Explorations in creative
reading and writing, yn enwedig hogi ac arddangos sgiliau naratif a disgrifiadol.
Celf a Dylunio AQA: Mae’r ffaith bod y prosiect hwn yn uno cerddoriaeth gyda thafluniad
pensaernïol ar raddfa fawr a dyluniad golau cydamseredig yn arbennig o berthnasol i 3.8
Photography, ym meysydd cyfryngau arbrofol, delweddau symudol ac amlgyfrwng.
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Dilyniannau Dysgu 02

CYDWEITHIO A CHYD-GREU
MARC REES, NAWR YR ARWR / NOW THE HERO

Weithiau rwy’n disgrifio fy hun fel archeolegydd...rwy’n mynd i gloddio safle a fydd yn datgelu
llawer o haenau gwahanol a bydda i’n rhoi’r rhain i artist ac yn ei helpu i ail-ddehongli’r hyn sydd
yno. Yna byddaf yn creu profiad o hynny.
Marc Rees

Llun: NAWR YR ARWR (NOW THE HERO) gan Marc Rees yn Neuadd Brangwyn, Abertawe 2018. © David Brangwyn
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Roedd comisiwn 14-18 NOW Marc Rees yn dibynnu ar ei reddf greadigol, ac ar ei gydweithio
rhwydd gydag amrywiaeth o artistiaid, cerddoriaeth a pherfformwyr. Mae’r gweithgaredd hwn yn
gofyn i fyfyrwyr agor deialog creadigol gydag eraill a thrwy wneud hynny i ddarganfod sut gall eu
syniadau a’u prosiectau fagu agweddau newydd pwerus.
Canolbwynt Nawr yr Arwr / Now the Hero Marc Rees yw requiem wedi’i gyfansoddi gan
Owen Morgan Roberts a’i wireddu o gywaith gwreiddiol gan Roberts a’r cyfansoddwr Jóhann
Jóhannsson, gyda libreto gan Owen Sheers yn cael ei chanu gan y côr byd-enwog Polyphony.
Mae’r perfformiad yn symud drwy olygfeydd yn myfyrio ar ryfel, undod adeg heddwch a harmoni
drwy frwydr, parti priodas, dawns brotest a gwylnos. Penllanw’r cyfan yw Dathliad Diolchgarwch,
wedi’i guradu gan yr artist Owen Griffiths, yn cynnwys cawl wedi’i wneud gyda chynhwysion lleol
fel yng ngwaith British Empire Panels Frank Brangwyn, cyfres epig ond anenwog o baentiadau yn
coffáu’r gwledydd a gefnogodd Prydain yn y Rhyfel Byd Cyntaf.
Y broses greadigol:
Roedd Rees angen dod o hyd i gysylltiad personol â’r Rhyfel Byd Cyntaf, a daeth o hyd iddo ym
mhaentiadau coffa Brangwyn. Gan ddefnyddio gwaith Brangwyn fel man cychwyn, gofynnodd
Rees i artistiaid gweledol, cyfansoddwyr, perfformwyr a cherddorion ei helpu i greu mynegiant
eang o wrthdaro, colled, gobaith a heddwch. Roedd y deialog a’r cyfnewid yn tynnu ar angerdd
a phrofiad personol.
Gwyliwch y ffilm Make Art Not War film gyda Marc Rees
Gweithgaredd meithrin sgiliau: Cydweithio a Chyd-greu
Roedd y broses greadigol ddefnyddiodd Marc Rees ar gyfer Nawr yr Arwr / Now the Hero
yn ymwneud â rhyngweithio rhwng gwrthrychau, llefydd a syniadau. Yn anad dim, roedd yn
ymwneud â’r deialog a’r cyfnewid creadigol rhyngddo ef ac eraill, a ddefnyddiodd i ychwanegu
dyfnder at y gwaith terfynol a’i ehangu.
Mae’r gweithgaredd meithrin sgiliau hwn yn ffordd i fyfyrwyr ddod o hyd i ‘ffyrdd i mewn’ newydd
i syniadau a phynciau mewn ffordd debyg. Mae angen tua 15 munud yn y dosbarth, rhywfaint o
amser y tu allan i’r dosbarth, a 15 munud mewn sesiwn ddilynol yn y dosbarth.
Ewch ati i gynnal chwiliad ar y rhyngrwyd am ddyfyniadau enwog am heddwch.
Pan fyddwch wedi dod o hyd i ddyfyniad o ddiddordeb i chi neu sy’n ennyn teimladau,
nodwch y dyfyniad ar ddarn o bapur.
Dewch o hyd i bartner a chyfnewid eich dyfyniadau. Yn eich tro, disgrifiwch yr hyn sydd
wedi dal eich sylw am y dyfyniad: gallai fod yr ysgrifennu, y brawddegu, yr awdur. Dylai’r
partner sy’n gwrando wneud nodiadau.
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Ewch â dyfyniad heddwch eich partner adref gyda chi a gan ystyried y dyfyniad hwnnw
a’ch nodiadau, dewiswch wrthrych a allai ychwanegu at neu herio barn eich partner ar y
dyfyniad. Peidiwch â gorfeddwl am eich dewis. Dilynwch eich greddf: os ydych chi’n gweld
gwrthrych neu ffotograff sy’n teimlo’n iawn, ewch amdani.
Yn y dosbarth, cyfnewidiwch eich gwrthrychau: trafodwch pam i chi ddewis yr hyn
wnaethoch chi ei ddewis ar gyfer eich partner, a sut mae’n teimlo i dderbyn yr hyn mae’n ei
roi i chi. Ystyriwch y cwestiynau canlynol:
a

Sut mae ymateb eich partner yn gwneud i chi deimlo... am eich dyfyniad, ei awdur,
neu’ch syniadau chi’ch hun am heddwch?

b

Beth oedd eich bwriad wrth roi’r ymateb arbennig hwn i’ch partner? Beth allai’r
bwriad hwnnw ei ddweud am eich agweddau chi at heddwch?

c

Sut gallwch chi ddefnyddio neu addasu’r broses hon i dreiddio i neu ganfod ‘ffordd i
mewn’ i bwnc neu syniad rydych chi’n ei archwilio neu’n awyddus i’w archwilio?

Rhannwch eich dyfyniadau a’ch gwrthrychau mewn trafodaeth.
Ysgrifennwch eich fersiwn eich hun o’r dyfyniad a ddewisoch. Mewn grwpiau bach,
cyfnewidiwch y dyfyniadau gwreiddiol hyn yn ddienw a’u darllen yn uchel. Gallent fod
yn fan cychwyn ar gyfer ysgrifennu neu wneud ar sail agwedd arbennig, neu safbwynt
arbennig, ar heddwch.
Gwyliwch ffilm Make Art Not War Marc Rees eto ac ystyriwch y syniadau a’r
cwestiynau canlynol:
Mae Marc Rees yn disgrifio’i hun fel ‘archeolegydd’ wrth wneud yr ymchwil a’r gwaith
datblygu cychwynnol ac ‘arweinydd’ pan mae’r gwaith yn cael ei ddatgelu i’r cyhoedd.
Sut gallai gwisgo gwahanol ‘hetiau’ cysyniadol - yn ogystal â het artist - ychwanegu at
ddull Rees wrth ddatblygu syniadau a gwaith?
Sut gallai Nawr yr Arwr / Now the Hero fod yn fynegiant o heddwch? Sut mae’r neges hon
yn cael ei chyfleu drwy waith a phroses Rees?
Cysylltiadau â chymwysterau:
Daearyddiaeth AQA: Mae’r gweithgaredd hwn yn cefnogi 3.2.2.2 Meaning and
representation yn uniongyrchol, gyda pherthnasedd arbennig i sut mae ystyr seiliedig ar
lefydd yn cael ei greu a’i newid gyda threigl amser a thrwy ymyrraeth greadigol fwriadol.
Celf a Dylunio AQA: Mae ymdriniaeth Rees o baentiadau Brangwyn yn cefnogi 3.4 Fine art
drwy ddatblygu gallu myfyrwyr i ddehongli syniadau, teimladau ac ystyr mewn celf gain, yn
ogystal ag archwilio cwestiynau am y gynulleidfa darged a graddfa.
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Dilyniannau Dysgu 03

HOLGAR: CHWILFRYDEDD AC
YMCHWIL FEL YSBRYDOLIAETH
KATRINA PALMER, THE COFFIN JUMP

Ro’n i’n darllen, ro’n i’n gwneud llawer o nodiadau, yn edrych ar luniau, yn gwylio ffilmiau,
yn ymweld ag archifau, yn gwrando ar recordiadau sain, heb wybod am beth fyddai’r gwaith.
Katrina Palmer

Llun: The Coffin Jump gan Katrina Palmer, Yorkshire Sculpture Park. © Jonty Wilde
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Artist gweledol yw Katrina Palmer a chafodd ei gwaith, The Coffin Jump, ei ysbrydoli gan rôl
menywod yn y Rhyfel Byd Cyntaf, gyda chyfeiriad arbennig at y First Aid Nursing Yeomanry (FANY)
a oedd yn cynnwys dim ond menywod, a fu’n helpu i drin a symud dynion clwyfedig o faes y gad.
Roedd gwaith Palmer, a osodwyd yn yr Yorkshire Sculpture Park, yn cynnwys ffens arysgrifedig
uwchben ffos. Mae’r gwaith, sy’n cael ei actifadu bob hyn a hyn gan geffyl a marchog, yn cyfuno
cerflun, trac sain a pherfformiad ac yn symbol o’r rhyddid newydd a roddwyd i fenywod yn y rhyfel.
Y broses greadigol:
Pan gafodd hi’r comisiwn gan 14-18 NOW, doedd Palmer erioed wedi clywed am y First Aid Nursing
Yeomanry. Gadawodd i’w hymchwil i FANY grwydro i bob cyfeiriad ac roedd yn agored i bob
syniad a ddaeth i’w meddwl, dim ots pa mor ffôl neu hurt roedden nhw’n ymddangos ar yr olwg
gyntaf. Trwy weithio gyda’i chwilfrydedd a’i greddf fel hyn, nid yn unig y rhoddodd ymchwil Palmer
wybodaeth a dealltwriaeth o FANY a’r Rhyfel Byd Cyntaf iddi ond fe wnaeth hefyd gadarnhau’r hyn
roedd hi’n teimlo oedd yn bwysig ei fynegi am y rhyfel, ac am gyfraniad FANY at heddwch.
Gwyliwch y ffilm Make Art Not War film gyda Katrina Palmer
Gweithgaredd meithrin sgiliau: Ymchwil fel Ysbrydoliaeth
Mae’r gweithgaredd hwn yn gofyn i fyfyrwyr ddefnyddio’u greddf i ennyn dealltwriaeth newydd
o bwnc cyfredol yn ogystal â geni syniadau newydd. Mae’n gwneud y broses ymchwil yn sbardun
allweddol ar gyfer syniadau a chreadigrwydd yn hytrach na rhywbeth ategol neu atodol.
Rydych chi’n mynd i archwilio’r Child Art Movement, sy’n cael sylw yn y ffilm Make Art Not
War film fer hon gyda’r artist arweiniol, Bob and Roberta Smith
Eich tasg yw ysgrifennu hyd at ochr o A4 – neu greu gwaith celf – ar unrhyw agwedd ar y
Child Art Movement a ddisgrifir yn y ffilm hon. Nid oes dewis cywir neu anghywir o bwnc. Wedi
dweud hynny, rhaid i’ch gwaith ysgrifenedig neu gelf fynd i’r afael â phob un o’r canlynol:
a

Sut mae’r agwedd o’ch dewis ar y Child Art Movement yn cysylltu â’ch profiad o
greadigrwydd: beth mae’n ei olygu i chi, ble mae dod o hyd iddo.

b

Sut mae’r Child Art Movement yn cyseinio gyda’r byd sydd ohoni.

Rydych chi’n rhydd i gynnal eich ymchwil fel y mynnoch...gydag un amod: ceisiwch
ddechrau gyda rhywbeth heblaw’r Rhyngrwyd. Dyma ambell fan cychwyn posib:
a

Gwylio plant yn chwarae

b

Gwneud rhywbeth creadigol rydych chi’n ei fwynhau

c

Ysgrifennu yn eich Dyddiadur Heddwch

ch Gwrando ar gerddoriaeth neu ymweld ag oriel gelf
d

Treulio amser mewn parc neu yng nghanol natur

Rhaid i’ch ymateb ysgrifenedig neu waith celf ddisgrifio’ch man cychwyn heblaw’r
Rhyngrwyd yn glir a sut iddo roi ffordd i mewn i’ch ymchwil.
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Yn y dosbarth, cyflwynwch eich ymchwil naill ai fel dosbarth cyfan neu mewn grwpiau bach.
Dyma awgrymiadau ar gyfer cwestiynau i’w trafod:
a

Sut deimlad oedd cael eich cyfyngu yn eich defnydd o’r Rhyngrwyd ar gyfer ymchwil?

b

Sut oeddech chi ar eich ennill – neu golled – yn sgil y gofyniad i weithio mewn ffordd
fwy synhwyraidd a chyffyrddadwy?

c

Sut gallech chi ddefnyddio neu addasu’r broses hon i ddod o hyd i ‘ffordd i mewn’
i bwnc neu syniad rydych chi’n ei archwilio neu’n awyddus i archwilio?

Gwyliwch ffilm Make Art Not War Kathryn Palmer eto ac ystyriwch y syniadau a’r
cwestiynau canlynol:
Mae gwaith Palmer yn cyfuno cerflunwaith, trac sain, geiriau a pherfformiad. Yn eich
ymchwil, sut gallech chi ddefnyddio amrywiaeth o symbylau - gwrthrychau, synau,
symudiad - i ychwanegu at eich ymateb i’r dasg hon? Efallai y byddai’n syniad i chi
ddychwelyd at yr ymarfer Gwrthrychau yn Tanio’r Dychymyg.
Ar wefan Palmer (https://ysp.org.uk/exhibitions/katrina-palmer), mae’n rhybuddio darpar
ymwelwyr â The Coffin Jump y gall y ceffyl ymddangos ar yr amserau canlynol ond nid oes
sicrwydd o hynny. I ba raddau mae ansicrwydd neu ddarganfod yn agwedd hollbwysig ar
greadigrwydd, i chi ac yn y Child Art Movement?
Sut gallai The Coffin Jump fod yn fynegiant o heddwch? Sut mae’r neges hon yn cael ei
chyfleu drwy’r gwaith?
Cysylltiadau â chymwysterau:
TGAU Saesneg Iaith AQA: Mae ffocws y gweithgaredd hwn ar ddulliau gwahanol o fynd ati i
ysgrifennu ac ymchwilio – yn arbennig y defnydd o symbylau synhwyraidd – yn cefnogi gallu
myfyrwyr i ddatblygu sawl ffynhonnell o ysbrydoliaeth ar gyfer gwaith ysgrifenedig.
Celf a Dylunio AQA: Mae cyfuniad Palmer o osodiad, perfformiad (drwy’r marchog a’r ceffyl)
ac iaith yn symbyliad diddorol ar gyfer gwaith yn 3.7 Three-dimensional design.
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Dilyniannau Dysgu 04

DISGYBLAETH:
MIREINIO AC AILDDRAFFTIO
DALJIT NAGRA, FIERCE LIGHT / ON YOUR ‘A 1940 MEMORY’

Mae barddoniaeth fel y byd i mi. Barddoniaeth yw popeth.
Daljit Nagra

Llun: © Proudfoot
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Daljit Nagra yw un o feirdd enwocaf Cymru ac mae’n byw ei gelf, gan gael ysbrydoliaeth a
syniadau ym mywyd bob dydd ac mewn digwyddiadau epig fel y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’n
ystyried chwilfrydedd a’r gallu i fireinio gwaith yn hanfodol i greadigrwydd, ac mae’n credu bod y
rhinweddau hyn yr un mor bwysig wrth iddo geisio cynhyrchu gwaith ffres a chyfoes sy’n ystyrlon
iddo’n bersonol.
Roedd Fierce Light yn dwyn ynghyd beirdd blaenllaw i greu gwaith newydd a oedd yn ceisio
archwilio digwyddiadau cyfoes ar yr un pryd â phwyso a mesur y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd
cyfraniad Daljit Nagra ar On Your ‘A 1940 Memory’, lle’r oedd Nagra yn creu deialog myfyriol
gydag un o gymeriadau mwyaf nodedig y rhyfel, y milwr o fardd Siegfried Sassoon.
Y broses greadigol:
Ar ôl iddo ddechrau drafftio cerdd, mae Daljit yn ymgymryd â phroses ddatblygu ailadroddol tu hwnt
lle mae’n craffu’n ofalus ar bob gair, cymal ac atalnod dros gyfnod o fisoedd neu flynyddoedd hyd yn
oed. Iddo ef, mae gan bob gair werth union; mae gan bob cymal union ystyr a pherthynas â phob
cymal arall yn y gerdd.
Gwyliwch y ffilm Make Art Not War gyda Daljit Nagra
Gweithgaredd meithrin sgiliau: Mireinio ac Ailddrafftio
Mae’r gweithgaredd hwn, sydd angen tua 15 munud cyn y dosbarth a thua 30 munud yn y
dosbarth, yn helpu myfyrwyr i danio eu synhwyrau fel ffynhonnell ysbrydoliaeth tra’n arfer eu
‘cyhyrau’ cwestiynu hefyd.
Ar eich ffordd i’r dosbarth, amserwch eich hun dros gyfnod o 2-3 munud. Yn ystod y cyfnod
hwn, rydych chi’n mynd ati i agor eich synhwyrau i gyd i’r hyn sydd o’ch cwmpas: golwg,
sŵn, arogl, cyffyrddiad, hyd yn oed blas. Canolbwyntiwch ar y synhwyrau hyn a’r hyn maent
yn ei grynhoi i chi.
O’r cyfnod wedi’i amseru, nodwch un profiad synhwyraidd - golygfa, sŵn, arogl ac ati sydd wedi aros yn eich meddwl, am ba reswm bynnag. Nid oes dewis cywir neu anghywir;
dewiswch yr hyn sy’n ddiddorol i chi.
Ar gyfrifiadur, teipiwch eich profiad synhwyraidd mewn cymaint o fanylder â phosib: beth
oedd e, ble/pryd ddigwyddodd e, unrhyw fanylion eraill y gallwch eu cofio. Gwnewch
gyfrif geiriau o’r hyn rydych wedi’i ysgrifennu. Ysgrifennwch e unwaith yn unig; peidiwch â’i
fireinio. Argraffwch dri chopi.
Yn y dosbarth, gweithiwch gyda dau o’ch cyd-ddisgyblion. Bydd pob un ohonoch yn darllen
eich profiad synhwyraidd yn eich tro, a bydd eich cyd-ddisgyblion yn gofyn cwestiynau sy’n
ceisio hogi a mireinio’ch disgrifiad fel ei fod mor driw â phosib i’ch profiad gwirioneddol
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Gofynnwch gwestiynau sy’n ceisio ehangu hyd a lled, manylder a chywirdeb y disgrifiad.
Er enghraifft, os mai disgrifiad cychwynnol yw ‘fflachiodd cysgod gwag ar draws y seddi
gwag gyferbyn â mi pan o’n i ar y trên bore ma’, gallai cwestiynau gynnwys:
-

Ar ba lein oeddech chi’n teithio arni? Beth ydych chi’n meddwl wrth ddweud
‘fflachiodd’? Pwy arall oedd yn eich cerbyd? (disgrifiwch nhw) Beth oeddech chi’n
ei wneud pan ddigwyddodd hyn a pham wnaeth e dynnu’ch sylw a chydio yn eich
dychymyg? Sut oedd eich hwyl cyn i chi weld y cysgod a sut gwnaeth gweld y
cysgod newid sut roeddech chi’n teimlo neu’r hyn roeddech chi’n meddwl amdano?
Pa deimladau neu atgofion gafodd eu deffro?

Bydd gennych chi tua 15 munud i gyd i rannu’ch profiadau synhwyraidd a gofyn cwestiynau.
-

Peidiwch â gorfeddwl y cwestiynau. Dilynwch eich greddf: beth ydych chi eisiau ei wybod
mewn gwirionedd? Beth sy’n cosi’ch chwilfrydedd am yr hyn a ddisgrifiwyd i chi?

Wedi i chi orffen rhannu a holi, bydd gennych chi ryw 15 munud arall i ailddrafftio’ch
disgrifiad o’ch profiad synhwyraidd, gyda’r nod o’i wneud mor driw â phosib i’r foment
honno a’i heffaith arnoch.
-

Mae yna un amod: rhaid i’ch disgrifiad newydd gynnwys hanner nifer y geiriau yn
eich drafft cyntaf, felly bydd angen i chi ddewis beth sy’n bwysig i’w gadw a beth
allwch ei hepgor.

Paratowch i rannu’ch profiadau synhwyraidd mewn trafodaeth
Gwyliwch ffilm Make Art Not War Daljit Nagra eto ac ystyriwch y syniadau a’r
cwestiynau canlynol:
Mae On Your ‘A 1940 Memory’ wedi’i ysbrydoli gan ddiddordeb Daljit yn Siegfried Sassoon
a’i waith. Pwy sy’n eich ysbrydoli chi ar bwnc heddwch, a sut gallech ddefnyddio’i fywyd a’i
waith fel man cychwyn ar gyfer eich archwiliad eich hun o’r pwnc hwn?
Yn ei ffilm, mae’n disgrifio sut i farddoniaeth ‘ei achub’ rhag iselder a phlentyndod anodd.
Pa fath o gelf neu le neu weithgaredd sy’n rhoi cysur i chi? Sut gallai hyn fod yn fan
cychwyn ar gyfer archwilio pwysigrwydd heddwch?
Cysylltiadau â chymwysterau:
Lefel A Llenyddiaeth Saesneg AQA: 4.3 Independent critical study: texts across time.
Mae’r gweithgaredd hwn yn cynorthwyo myfyrwyr i ddeall a chymhwyso dulliau arloesol o
ddehongli a chymharu llenyddiaeth ar themâu penodol, yn enwedig themâu sy’n berthnasol
i’r Rhyfel Byd Cyntaf.
Lefel A Saesneg Iaith AQA: 4.3.2 Original writing. Mae’r gweithgaredd hwn yn archwilio’r
defnydd o farddoniaeth yn y Rhyfel Byd Cyntaf nid yn unig fel dull adrodd straeon ond
hefyd fel dull darbwyllo a hyd yn oed dull o rannu gwybodaeth, gan gyfleu profiad o’r
rhyfel hwnnw mewn ffyrdd a oedd yn aml yn gwrthddweud propaganda’r llywodraeth neu
newyddiaduraeth.
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Dilyniannau Dysgu 05

DYGN:
MENTRO’N GREADIGOL
JEREMY DELLER, WE’RE HERE BECAUSE WE’RE HERE

Ro’n i eisiau gwneud cofeb gyfoes i nodi canmlwyddiant Brwydr y Somme, un a fyddai’n
symud o amgylch y DU gydag ansicrwydd ynghylch y ffordd roedd cyfranogwyr, drwy eu
gweithredoedd, yn mynd â’r gofeb i’r cyhoedd.
Jeremy Deller

Llun: We’re here because we’re here, 2016
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Roedd We’re here because we’re here, gan Jeremy Deller, artist sydd wedi ennill Gwobr Turner, gyda
Rufus Norris, Cyfarwyddwr y National Theatre, yn coffáu canmlwyddiant Brwydr gyntaf y Somme
drwy gael 1,400 o wirfoddolwyr i ymddangos ledled y DU mewn iwnifformau’r Rhyfel Byd Cyntaf, yn
cynrychioli’r 19,000 a mwy o ddynion a fu farw ar ddiwrnod cyntaf y frwydr honno. Ni ddywedodd yr
un o’r ‘milwyr’ yr un gair; pan fyddai aelod o’r cyhoedd yn mynd i fyny atynt, byddent yn dosbarthu
cardiau gydag enw, rheng a rhif milwr a fu farw ym Mrwydr gyntaf y Somme, gan gysylltu’r gorffennol
a’r presennol mewn modd grymus ac angerddol.
Y broses greadigol:
Mae Deller wedi sôn yn aml am ei gariad at iaith a sut mae’n defnyddio ffurfiau adnabyddus –
geiriau caneuon, sloganau, dywediadau ar grysau-T – i wyrdroi negeseuon a chreu ystyr newydd.
Er mai digwyddiad gweledol yw we’re here because we’re here yn fwyaf amlwg, ond mae’n
ymwneud ag iaith hefyd, a hynny oherwydd ei habsenoldeb i raddau helaeth: all milwyr Deller
ddim siarad am eu profiad, na’i reoli. Y canlyniad yw sylwebaeth ddirdynnol a thanseiliol ar ryfel
a’r rheini sy’n ysgwyddo’r baich mwyaf yn ei sgil.
Gwyliwch y ffilm Make Art Not War gyda Jeremy Deller
Gweithgaredd meithrin sgiliau: Cymryd ris
Mae dwy ran i’r gweithgaredd hwn, a gellir gwneud y naill a’r llall ar ei phen ei hun. Mae’n gofyn i
fyfyrwyr gamu y tu hwnt i’w cysur creadigol ac felly canfod safbwyntiau ffres a dyfnach ar syniadau
a digwyddiadau.
Gyda’i gilydd, mae’r gweithgareddau’n archwilio’r cyfuniad unigryw o chwilfrydedd, meddwl
dychmygus a menter a ddefnyddiodd Deller i greu ei waith.
Rhan 1
Roedd gwaith Deller yn goffâd, un dros dro sy’n seiliedig ar amser - digwyddiad,
nid gwrthrych. Ysgrifennwch neu brasluniwch sut gallai gwaith Deller ddod yn gofeb:
rhywbeth parhaol sy’n para dros amser. Ystyriwch y cwestiynau canlynol:
a

Beth yw effaith coffâd o gymharu cofeb o ran effaith esthetig ac emosiynol? Pa
syniad sydd fwyaf pwerus i chi a pham?

b

Ble fyddai’ch cofeb wedi’i lleoli? Allai ei lleoliad symud, ac os felly sut a pham?

c

I archwilio cyd-greu, gweithiwch mewn pâr gydag un o’ch cyd-ddisgyblion a
thrafodwch/meddyliwch sut gallech chi gyfuno’ch syniadau i sicrhau mwy o effaith.
Cyflwynwch y dull rydych wedi’i gyd-greu i’r dosbarth cyfan ochr yn ochr â’ch syniad
‘unigol’, gan gymharu a chyferbynnu’r ddau.

d

I archwilio myfyrio beirniadol, gofynnwch i o leiaf tri o’ch cyd-ddisgyblion ymateb i’ch
syniad a dangoswch sut rydych chi wedi ymgorffori eu hymatebion mewn fersiwn
ddiwygiedig o’ch syniad ar gyfer cofeb.

Rhan 2
Roedd effaith we’re here because we’re here yn dibynnu’n drwm ar allu ei filwyr i fodoli’n
argyhoeddiadol yng nghanol aelodau anymwybodol ac efallai sgeptig o’r cyhoedd. Mae’r rhan hon
o’r gweithgaredd yn eich rhoi chi yn yr un sefyllfa fel ‘ffordd i mewn’ heriol i bwnc rhyfel a heddwch.
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Dros gyfnod gwers gyfan, byddwch yn dynwared cymeriad o ddigwyddiad hanesyddol
penodol sy’n ennyn ymateb yn ymwneud â rhyfel neu heddwch. Ni ddylai’ch cymeriad for
yn rhywun amlwg o enwog, e.e. Winston Churchill. Dylai fod yn berson cyffredin sydd wedi’i
ddal mewn moment arbennig ac sydd â theimladau a barn ynghylch y foment honno.
Rhaid i chi gynrychioli’ch cymeriad gydag un nodwedd ffisegol, e.e. dilledyn neu wrthrych.
Wrth ddewis nodwedd, meddyliwch am:
a

Beth sy’n eich diddori am y cymeriad hwn a’r digwyddiad rydych chi’n ei gynrychioli

b

Pwy ydyw fel person: ei deulu a’i ffrindiau, sut mae’n teimlo am ei waith a’i
gymdeithas, ei obeithion a’i ofnau, sut mae’r digwyddiad hanesyddol wedi effeithio ar
ei fywyd neu sut gallai wneud hynny

c

Sut mae’n teimlo am ryfel neu heddwch

Ystyriwch a yw’ch cymeriad yn fud (fel milwyr Deller) neu a hoffech ymwneud mewn ffordd
wahanol gyda phwy bynnag rydych chi’n ei gyfarfod.
Byddwch yn cael sgyrsiau wedi’u hamseru gyda ‘chymeriadau’ eraill yn y dosbarth, i bara
ddim mwy na phum munud. Gofynnwch gwestiynau iddynt; wrth i’ch tro chi ddod i ateb
cwestiynau, nodwch sut mae’n teimlo i ymateb iddynt yn y cymeriad.
Trafodwch fel dosbarth cyfan gyda’r sbardunau canlynol:
ch Pa mor hawdd neu anodd oedd hi i chi ymgnawdoli’ch cymeriad ac archwilio
ei ymatebion i’r digwyddiad hanesyddol o’ch dewis?
d

A wnaethoch chi sylwi bod eich ymatebion yn newid wrth i chi gael eich holi?
Os felly, sut newidiodd hynny eich teimladau am eich cymeriad a’r digwyddiad?

dd Sut gallech chi ddefnyddio neu addasu’r broses hon i dreiddio i neu ganfod ‘ffordd
i mewn’ i bwnc neu syniad rydych chi’n ei archwilio neu’n awyddus i’w archwilio?
Gwyliwch ffilm Make Art Not War Jeremy Deller hefyd ac ystyriwch y syniadau a’r
cwestiynau canlynol:
Ym mha ffordd roedd coffâd Deller yn ‘gyfoes’, h.y. sut gwnaeth We’re here because we’re
here ddod â gwrthdaro canrif oed i ymwybyddiaeth y cyhoedd mewn ffordd ystyrlon?
Wrth wylio’r ffilm, beth rydych chi’n sylwi arno am sut i’r cyhoedd ymateb ‘yn fyw’ i’r milwyr?
Roedd ‘ôl-troed’ We’re here because we’re here yn y cyfryngau cymdeithasol yn
enfawr. Roedd rhywfaint o hyn wedi’i gynllunio a rhywfaint yn fympwyol. Pa mor bwysig
gallai ‘cyrhaeddiad’ fod i’ch syniad a sut gallech chi ymgorffori hyn yn eich ymateb
mewn ffordd ymwybodol?
Sut gallai we’re here because we’re here fod yn fynegiant o heddwch?
Cysylltiadau â chymwysterau:
Lefel A Daearyddiaeth AQA: Fe wnaeth gwaith Deller greu newidiadau byrhoedlog ond
mawr mewn amrywiaeth o amgylcheddau ledled y DU, gan annog miloedd o bobl i ailystyried
y gofodau hyn. Ystod o fannau cychwyn ar gyfer gwaith o dan 3.2.2 Changing places.
Lefel A Saesneg Iaith AQA: 4.3.2 Original writing. Safbwyntiau gwahanol ar, ac agweddau
gwahanol at, adrodd straeon a darbwyllo.
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Dilyniannau Dysgu 06

DYGN:
HERIO TYBIAETHAU
YINKA SHONIBARE, END OF EMPIRE

Mae o lle mae pobl yn dod yn fy niddori i, alla i ddim cael fy niffinio heb fy mhrofiad o gael fy
ngeni a’m magu mewn gwladfa Brydeinig. Dydw i ddim yn bodoli hebddo. Fy mhrif ddiddordeb
yw’r syniad o ddyneiddiaeth gyffredinol. Rydym i gyd yn dylanwadu ar ein gilydd.
Yinka Shonibare

Llun: End of Empire gan Yinka Shonibare, MBE Turner Contemporary 2018. © Stephen White
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Yn ei waith, End of Empire, roedd Yinka Shonibare yn archwilio sut i’r cynghreiriau newydd a
grëwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf newid cymdeithas Prydain am byth a sut maen nhw’n dal i gael
effaith arnom heddiw. Roedd gwaith Shonibare yn cynnwys dau o’i ffigurau nodweddiadol mewn
defnydd Affricanaidd, gyda’r pennau glôb yn dangos y gwledydd a fu’n brwydro yn y Rhyfel
Byd Cyntaf. Mae’r gwaith yn cynnig trosiad ar gyfer deialog, cydbwysedd a gwrthdaro, a bu’r
ffigurau’n symud i fyny ac i lawr mor raddol nes ei fod bron yn anweladwy yn y gofod oriel yn
Turner Contemporary, Margate, gan symboleiddio’r posibilrwydd o gyfaddawdu a chymodi rhwng
dau rym cyferbyniol. Sut mae mewnfudo wedi cyfrannu at y diwylliant Prydeinig sydd gennym
heddiw? Sut mae mewnfudwyr wedi dylanwadu ar beth yw ystyr bod yn Brydeinig?
Y broses greadigol:
Mae Shonibare yn ymddiddori mewn ‘gwleidyddiaeth cynrychiolaeth’, fel y’i mynegir yn y ffordd mae
unigolion a diwylliannau’n cynrychioli eu hunain yn gorfforol ac felly’n creu ystyr ar gyfer eraill. Trwy
osod ffigurau dienw tebyg i fodelau siop mewn cyd-destunau chwareus fel ag y gwnaeth yn End of
Empire, mae Shonibare yn gofyn i bobl gwestiynu sut maent yn cyflwyno’u hunain yn y byd.
Gwyliwch y ffilm Make Art Not War gyda Yinka Shonibare
Gweithgaredd meithrin sgiliau: Herio Tybiaethau
Mae End of Empire yn defnyddio’r Rhyfel Byd Cyntaf fel cyfrwng i archwilio’r materion cyfiawnder
cymdeithasol hollbwysig sy’n bresennol o hyd heddiw. Mae’r gweithgaredd yn gofyn i fyfyrwyr
feddwl yn feirniadol am ddigwyddiadau’r gorffennol a’r presennol ac i ddatblygu syniadau i herio
tybiaethau am y ddau. Dylai myfyrwyr gofnodi sut mae’r agweddau hyn ar eu meddyliau yn
esblygu wrth iddynt ymateb i’r gweithgaredd.
Gan ystyried digwyddiadau a newyddion cyfoes, nodwch 1-3 ‘rhyfel’ anfilwrol sy’n digwydd
ar hyn o bryd – nid gwrthdaro rhwng cenedl-wladwriaethau neu grwpiau milwrol, ond
gwrthdaro am syniadau, barn neu gredoau.
Meddyliwch am y cwestiynau canlynol:
a

Sut mae’r ‘ochrau’ yn diffinio’u hunain? Sut maent yn portreadu’r rheini sy’n eu
gwrthwynebu?

b

Oes gan bob ochr nodweddion daearyddol neu ddemograffaidd? Sut mae’r
nodweddion hyn yn effeithio ar eu barn ar y gwrthdaro?

c

Am beth mae pob ochr yn meddwl y mae’n brwydro? Sut byddai ‘ennill’ yn edrych
ac yn teimlo o bosibl, a beth allai ddigwydd o ganlyniad?

Ysgrifennwch neu brasluniwch syniad sy’n cyfleu un o’r achosion hyn o wrthdaro mewn
iaith rhyfel milwrol. Dyma rai posibiliadau:
ch Slogan a phoster gyda geiriau o anogaeth, e.e. ‘Keep Calm and Carry On’,
‘Ymlaen fod Canaan’
d

Cylchlythyr Rhybudd Cyhoeddus

dd Adroddiad o ‘frwydr’ yn y gwrthdaro
e

Iwnifform

f

Caneuon ar gyfer cân i ysbrydoli ‘milwyr’ yn y gwrthdaro, e.e. I’r Gâd neu we’re here
because we’re here
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Gweithiwch yn unigol, neu trafodwch eich syniad mewn grwpiau bach, gan ystyried y
cwestiynau canlynol:
ff

Sut gwnaeth cyfleu gwrthdaro cyfoes mewn iaith rhyfel newid y ffordd roeddech chi’n
gweld y gwrthdaro a’i chwaraewyr?

g

Gan gymharu syniadau yn eich grŵp, beth sydd ganddynt yn gyffredin a beth
sy’n wahanol?

h

I ba raddau mae’ch gwrthdaro eisoes yn rhan o ryfeloedd ideolegol ehangach –
e.e. y rhyfel yn erbyn cyffuriau, y rhyfel yn erbyn terfysgaeth – a beth allai hyn ei olygu
o ran eu gwaethygu a/neu eu datrys?

Gwyliwch ffilm Make Art Not War Yinka Shonibare hefyd ac ystyriwch y syniadau a’r
cwestiynau canlynol:
Mae bron i holl waith Shonibare yn cynnwys defnydd Affricanaidd lliwgar, waeth fel dillad
ffigurau neu’n addurno gwrthrychau. Beth mae’r elfen artistig ‘nodweddiadol’ hon o’i waith
yn ei gyfleu am fwriad Shonibare fel artist?
Mae End of Empire yn cynnwys dau ffigur unionfath - gyda globau’n bennau, eu cyrff
wedi’u gwisgo mewn defnydd Affricanaidd - yn cadw’r cydbwysedd ar si-so (gwyliwch y
fideo byr hwn: https://www.1418now.org.uk/commissions/end-of-empire/gallery/#item-1:).
Sut mae’r cyfuniad hwn o ffigurau dienw yn chwarae ar fel petaen nhw mewn parc yn creu
tensiwn ac ystyr?
Sut gallai End of Empire gael ei weld fel mynegiant o heddwch
Cysylltiadau â chymwysterau:
Lefel A Celf a Dylunio AQA: Ysbrydoliaeth ar gyfer Elfen 1 (Ymchwiliad personol) ac Elfen
2 (Aseiniad a osodir yn allanol) yn ogystal â safbwynt ar 3.7 Three-dimensional design.
TGAU Saesneg AQA: Gan gefnogi 3.2.1 Writing, mae’r gweithgaredd sgiliau hwn yn gofyn
i fyfyrwyr ddefnyddio iaith mewn ffordd greadigol i gael effaith emosiynol ac mae’n eu
hannog hefyd i chwarae gyda geiriau mewn sawl cyfrwng gwahanol ac ystyried sut mae’r
cyfrwng yn effeithio ar y neges.
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Dilyniannau Dysgu 07

DYGNWCH MEWN ANSICRWYDD
RACHEL WHITEREAD, NISSEN HUT

Y gwneud pethau, dyna beth sy’n mynd â ’mryd i. Rydw i bob amser yn mwynhau’r broses
unwaith rwy’n gwybod beth rwy’n mynd i’w wneud, ond mae’n gallu bod yn broses go boenus
penderfynu beth fydd hynny.
Rachel Whiteread
Llun: Nissen Hut, rhan o’r gyfres Shy Sculpture, Dalby Forest, Gogledd-ddwyrain Swydd Efrog 2018
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Roedd comisiwn 14-18 NOW Rachel Whiteread, y cerflunydd sydd wedi ennill Gwobr Turner, yn
canolbwyntio ar yr hyn mae’n ei ddisgrifio fel yr adeilad pecyn cyntaf: cwt Nissen, strwythur milwrol
parod a gafodd ei ddyfeisio yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Trwy gastio tu mewn i gwt Nissen mewn
concrit, mae hi wedi ei droi y tu mewn allan. Saif gwaith Whiteread yng Nghoedwig Dalby yn Swydd
Efrog, coedwig a gafodd ei phlannu ym 1919 i adnewyddu cyflenwad y wlad o goed strategol wedi’r
Rhyfel Byd Cyntaf. Cafodd cytiau Nissen eu defnyddio yn y gwersylloedd llafur a grëwyd i helpu i
blannu Coedwig Dalby. Fe’u defnyddiwyd hefyd mewn gwersylloedd carcharorion rhyfel yn y goedwig
hon a choedwigoedd eraill ledled y wlad.
Trwy ganolbwyntio ar ofod gwag a’i droi’n gerflun, llwyddodd Whiteread i greu cofeb deimladwy
i effaith y rhyfel ar bob rhan o dirwedd Prydain.
Y broses greadigol:
I Rachel, mae’r broses greadigol ar gyfer prosiect ar raddfa fawr fel Nissen Hut yn dechrau gyda
chywirdeb: cymryd mesuriadau a thynnu lluniau o gytiau Nissen, gan gofnodi’r manylyn lleiaf am
nodweddion ffisegol y strwythur hefyd. Wedyn, mae’n creu modelau ac yn chwarae gyda deunyddiau
nes iddi ddewis cyfuniad o nodweddion sy’n cyfleu ei syniad orau. Mae’r broses hon yn un
ddisgybledig a manwl-gywir, ond mae hi’n barod hefyd am yr ‘anffawd hapus’ sy’n mynd â’i gwaith
i gyfeiriad newydd ac annisgwyl, a mwy grymus yn aml iawn.
Gwyliwch y ffilm Make Art Not War gyda Rachel Whiteread
Gweithgaredd meithrin sgiliau: Dygnwch a Disgyblaeth
Gan ddefnyddio un gwrthrych fel man cychwyn i’r dosbarth cyfan, bydd myfyrwyr yn creu, yn
saernïo (ac ailsaernio) datganiad personol am heddwch , ac wrth wneud hynny, yn canolbwyntio ar
ddisgyblaeth hogi ystyr ac effaith syniad. Gwrthrychau bob dydd sy’n gweithio orau fel ysgogiad;
gall gwrthrychau sydd ag ystyr amlwg gyfyngu ar werth y gweithgaredd.
Ar gyfer y gweithgaredd hwn byddwch angen nodiadau post-it, bwrdd gwag yng nghanol yr
ystafell a’ch gwrthrych wedi’i osod ar y bwrdd i ychwanegu eglurder a phwyslais at arsylwadau a
gwaith myfyrwyr. Gallai gweithgareddau Ysgrifennu Rhydd neu Gwrthrychau yn Tanio’r Dychymyg
fod yn baratoad defnyddiol ar gyfer y dasg hon.
Byddwch angen pen/pensil a phapur. Rydw i wedi dod â gwrthrych i mewn ac rydym ni’n
mynd i wneud Ysgrifennu Rhydd gan ddechrau gyda’r frawddeg, ‘Nid (e.e. lwy) yw hwn...’
O’ch Ysgrifennu Rhydd, dewiswch un enw gwrthrych (e.e. llwy neu longofod) a hyd at bum
berf ac ansoddair. Ysgrifennwch bob gair ar post-it ar wahân.
Gan ddefnyddio’r geiriau ar y post-its yn unig, rydych chi’n mynd i’w trefnu i greu
datganiad am eich gwrthrych fel offeryn heddwch...ond arhoswch funud, mae yna dro
yng nghwt y gweithgaredd.
Yn ei ffilm, dywed Rachel Whiteread ei bod hi’n cau ei llygaid weithiau wrth wneud rhywbeth
dim ond i weld beth ddigwyddiff. Dyna beth rydych chi’n mynd i’w wneud: trefnu’ch geiriau
gyda’ch llygaid ar gau.
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Nawr dewch o hyd i bartner a darllenwch ddatganiadau nodiadau post-it eich gilydd.
Ysgrifennwch ambell ferf ac ansoddair arall a allai wella ei syniad ar nodiadau post-it eraill.
Mae gennych chi rai munudau eto i ailsaernio’ch datganiad gan ddefnyddio cynigion
eich partner neu unrhyw eiriau a ysbrydolwyd gan eu cynigion. Meddyliwch a ydych chi
eisiau cadw’ch llygaid ar agor neu ar gau: gallech roi sawl cynnig arni, gan newid eich
strategaethau. Ailadroddwch y broses gyda phartneriaid newydd cyhyd ag y mynnoch.
Cwestiynau i’w trafod mewn parau a/neu ar gyfer y dosbarth cyfan:
a

Beth oedd yn wahanol neu’n ddefnyddiol am ddefnyddio gwrthrych fel symbyliad ac
ysgrifennu rhydd i eni syniad?

b

Sut deimlad oedd cau’ch llygaid wrth i chi ad-drefnu’ch geiriau? Sut oedd y canlyniad yn
wahanol i pe baech chi wedi saernïo’ch syniad yn ofalus gyda’ch llygaid ar agor?

c

Beth oedd eich ymateb cychwynnol i rywun arall yn dadansoddi’ch datganiad? Sut
deimlad oedd cael geiriau newydd wedi’u hychwanegu at eich rhai chi?

ch Sut gallech chi ddefnyddio neu addasu’r broses hon i dreiddio i neu ganfod ‘ffordd i
mewn’ i bwnc neu syniad rydych chi’n ei archwilio neu’n awyddus i’w archwilio.
Gwyliwch ffilm Make Art Not War Rachel Whiteread eto ac ystyriwch y syniadau a’r
cwestiynau canlynol:
Beth allai’r artist fod wedi ceisio ei gyfleu drwy greu ‘negatif’ artistig o gwt Nissen, yn
hytrach na gweithio gyda syniad ‘positif’ o’r strwythur?
Sut gallech chi drosi’r syniad o ofod negyddol i’ch proses meddwl yn greadigol chi’ch hun,
boed hynny am heddwch neu am bynciau eraill?
Bu un o deidiau Rachel yn ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf; cafodd un arall ei garcharu am
fod yn wrthwynebydd cydwybodol. Pa effaith allai hyn fod wedi ei chael ar Nissen Hut, a
pha hanes personol neu deuluol allai ddylanwadu ar eich syniadau chi am y pwnc hwn?
Sut gallai Nissen Hut gael ei weld fel mynegiant o heddwch?
Cysylltiadau â chymwysterau:
Lefel A Celf a Dylunio AQA: Ysbrydoliaeth ar gyfer Elfen 1 (Ymchwiliad personol) ac Elfen
2 (Aseiniad a osodir yn allanol) yn ogystal â safbwynt ar 3.7 Three-dimensional design.
Lefel A Saesneg Iaith AQA: 4.3.2 Original writing. Safbwyntiau gwahanol ar, ac agweddau
gwahanol at, adrodd straeon a darbwyllo.
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DEUNYDD YSGOGI’R CYMHWYSTER
PROSIECT ESTYNEDIG
RHAGLEN BUM MLYNEDD O BROFIADAU CELFYDDYDOL RHYFEDDOL SY’N
CYSYLLTU POBL Â’R RHYFEL BYD CYNTAF YW 14-18 NOW. WWW.1418NOW.ORG.UK
MAE’R ARTIST CYFOES O FRI BOB AND ROBERTA SMITH, YN EICH HERIO I WNEUD CELF NID RHYFEL

Rwy’n awyddus i weld sut gall celf fod yn gyfrwng ar gyfer newid a sut mae creadigrwydd
yn hollbwysig i’n bywydau ni i gyd. Mae yna berthynas hir rhwng rhyfel a chelf. Mae yna
artistiaid rhyfel, beirdd rhyfel a ffotograffwyr rhyfel, ond beth am heddwch? Beth am
gerflunwyr heddwch neu feirdd heddwch?
Bob and Roberta Smith

DEUNYDD YSGOGI’R CYMHWYSTER PROSIECT ESTYNEDIG
Mae’r Cymhwyster Prosiect Estynedig yn dechrau gyda’r cwestiwn canlynol gan Bob and Roberta Smith:

BETH MAE HEDDWCH YN EI OLYGU I CHI?
Os ydych chi’n chwilio am ‘What is peace?’ yn Google, mae’n anodd dadlau gyda’r diffiniadau ond
eto maen nhw’n teimlo’n anghyflawn; maen nhw’n awgrymu mai cyrchfan yw heddwch, ond dydyn
nhw ddim yn dweud unrhyw beth am yr hyn rydych chi’n debygol o ddod o hyd iddo, neu sut gallech
chi fod yn teimlo, neu sut mae’n edrych.
Eich tasg chi yw dadansoddi’r cwestiwn hwn a chreu prosiect sy’n trin a thrafod y syniad o
‘heddwch’ mewn ffyrdd newydd ac annisgwyl. Mae sawl ffurf wahanol y gallech gyflwyno’ch
prosiect, ond dyma rai posibiliadau:
Ymateb artistig, yn cynnwys celfyddydau gweledol, dawns, cerddoriaeth, ffilm, theatr neu
ysgrifennu creadigol
Digwyddiad, fel seminar neu gynhadledd
Darn o gyfryngau digidol, yn cynnwys ap, gwefan neu flog
Ysgrifennu academaidd neu ymchwil
Unrhyw gyfuniad o’r uchod.
Wrth ymateb i’r Cymhwyster Prosiect Estynedig, mae disgwyl i chi:
Ddatblygu cysylltiad personol â’r cwestiwn canolog. Dadansoddwch ac archwiliwch y
cwestiwn yng ngoleuni’ch profiad chi eich hun, eich diddordebau personol ac academaidd,
a’r byd rydych chi’n byw ynddo. Meddyliwch sut mae’r cwestiwn yn gwneud i chi deimlo:
meddyliwch sut hoffech chi i eraill deimlo yn ei gylch.
Myfyrio’n gyson ar eich proses. Wrth i chi fwrw ymlaen gyda’ch prosiect, gofynnwch y
cwestiynau hyn i chi’ch hun drosodd a throsodd: ‘Ydw i’n driw i’m cysylltiad personol a/neu
academaidd â’r cwestiwn canolog?’ ‘Pa gysylltiadau newydd sy’n codi i mi, sy’n teimlo’n
bwysig i’w mynegi yn fy mhrosiect?’
Cofnodi’ch proses, yn cynnwys brasluniau, nodiadau, ffynonellau ymchwil, a fflachiau o
ysbrydoliaeth a dylanwad. Y rhain fydd sail cyflwyniad ategol y mae’n rhaid i chi ei roi am eich
prosiect, sy’n ofynnol pa bynnag ffordd y dewiswch gyflwyno’ch prosiect.
Dylai’ch cofnodion ddangos cynnydd yn glir: pa gamau neu weithgareddau oedd
yn berthnasol wrth i chi symud o’r cwestiwn canolog tuag at eich ymateb?
Dylai’ch cofnodion ddisgrifio unrhyw heriau i chi eu hwynebu a sut i chi ymateb i’r
heriau hyn. Er enghraifft: pan ddaeth eich ymchwil i stop, beth wnaethoch chi nesaf?
Pan roesoch chi gynnig ar rywbeth ond wnaeth e ddim gweithio, beth ddigwyddodd?
Byddwch yn wreiddiol. Byddwch yn ddewr. Mentrwch.
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MANNAU CYCHWYN
Gwyliwch ffilm Bob & Roberta Smith a’r ffilmiau Make Art Not War byr eraill yn y gyfres. Dyma rai
ffyrdd y gallech chi ddefnyddio’r ffilmiau fel mannau cychwyn:
Ysbrydoliaeth
Pa mor eangfrydig ac amlsynhwyraidd allwch chi fod wrth geisio syniadau sy’n mynd i’r afael
â’r cwestiwn canolog? (Daljit Nagra)
Y broses greadigol
I ba raddau allai cydweithio neu gyd-greu fireinio neu ehangu’ch prosiect? (Marc Rees)
Gofod a lle
Sut gallech chi ddefnyddio amgylcheddau cyfarwydd neu anghyffredin i ennyn diddordeb pobl
yn eich prosiect? (Rachel Whiteread, Katrina Palmer)
Pobl
Pa rôl hoffech chi i’ch cyd-ddisgyblion, ffrindiau, teulu, tiwtoriaid a hyd yn oed aelodau’r cyhoedd ei
chwarae yn eich prosiect? Ai arsylwyr ydynt, neu efallai eu bod yn gyfranogwyr hefyd? (Jeremy Deller)
Deunyddiau
Sut gallech chi ddefnyddio symbolau, gwrthrychau a deunyddiau anarferol neu anghyffredin i
gyfleu ystyr? (Yinka Shonibare)
Aml-gyfrwng
Pa gyfuniad o ffurfiau creadigol fyddai orau i gyfleu’r ystyr i eraill? (Anna Meredith)
Hefyd, ystyriwch y sgiliau rydych chi wedi’u datblygu drwy weithgareddau’r prosiect. Defnyddiwch yr
ymarferion Tanio’r Dychymyg yn yr Adnoddau Dysgu Make Art Not War i’ch annog i feddwl yn wahanol.
Wrth i’ch prosiect esblygu, byddwch yn ymwybodol o beth sy’n effeithio ar eich dehongliad o’r
cwestiwn canolog. Ydy heddwch yn golygu rhywbeth gwahanol yn dibynnu ar eich hwyliau, eich
ymwneud ag eraill, newyddion y dydd? Sut gallai hyn ddylanwadu ar eich proses a’ch ymateb?
Cofnodwch yr argraffiadau hyn fel rhan o’ch proses gofnodi.
Gallech fod yn gerddor sydd angen eistedd mewn ystafell ar eich pen eich hun fel fi. Peintiwr ydw
i; dwi angen bod ar fy mhen fy hun yn fy stiwdio i greu fy ngwaith celf. Neu efallai eich bod chi’n
rhywun sy’n mwynhau cydweithio â phobl eraill mewn gweithgaredd ensemble. Neu efallai eich bod
chi’r math o berson sy’n gweithio a datblygu proses o rywbeth penodol iawn ac mae’r cyfan yn tyfu i
fod yn hynod gymhleth a phrydferth.
- Bob and Roberta Smith
Hanfod y Cymhwyster Prosiect Estynedig hwn yw bod yn hyderus i ddweud pethau, datblygu barn
a mynegi syniadau gwreiddiol am rywbeth sy’n bwysig i chi.

#MAKEARTNOTWAR
MAKEARTNOTWAR.ORG.UK
1418NOW.ORG.UK
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DIPLOMÂU CORFF DYFARNU UAL - BRIFF BYW
RHAGLEN BUM MLYNEDD O BROFIADAU CELFYDDYDOL RHYFEDDOL SY’N
CYSYLLTU POBL Â’R RHYFEL BYD CYNTAF YW 14-18 NOW. WWW.1418NOW.ORG.UK
MAE’R ARTIST CYFOES O FRI BOB AND ROBERTA SMITH, YN EICH HERIO I WNEUD CELF NID RHYFEL.

Rwy’n awyddus i weld sut gall celf fod yn gyfrwng ar gyfer newid a sut mae creadigrwydd
yn hollbwysig i’n bywydau ni i gyd. Mae yna berthynas hir rhwng rhyfel a chelf. Mae yna
artistiaid rhyfel, beirdd rhyfel a ffotograffwyr rhyfel, ond beth am heddwch? Beth am
gerflunwyr heddwch neu feirdd heddwch?
Bob and Roberta Smith
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Y BRIFF BYW
Briff byw yw galwad i greu gwaith sy’n ymateb i syniad, cwestiwn neu ysgogiad gan ffynhonnell allanol neu
ddiwydiannol gyda’r angen i fod yn greadigol, ond eto gweithio i amserlen gyda chanlyniadau pendant.
Mae ymateb i friff byw yn gofyn am chwilfrydedd, greddf, gwreiddioldeb, dygnwch a menter – mewn
geiriau eraill, yr holl sgiliau creadigol sy’n cael sylw yng ngweithgareddau’r prosiect Make Art Not War.
Mae’r Briff Byw Make Art Not War hwn yn seiliedig ar y cwestiwn canlynol gan Bob and Roberta Smith:

BETH MAE HEDDWCH YN EI OLYGU I CHI?
Os ydych chi’n chwilio am ‘What is peace?’ yn Google, mae’n anodd dadlau gyda’r diffiniadau ond
eto maen nhw’n teimlo’n anghyflawn; maen nhw’n awgrymu mai cyrchfan yw heddwch, ond dydyn
nhw ddim yn dweud unrhyw beth am yr hyn rydych chi’n debygol o ddod o hyd iddo, neu sut gallech
chi fod yn teimlo, neu sut mae’n edrych.
Eich tasg chi yw dadansoddi’r cwestiwn hwn a chreu prosiect sy’n trin a thrafod y syniad o ‘heddwch’
mewn ffyrdd newydd ac annisgwyl.
Mewn ymateb i’r Briff Byw hwn, rydym yn disgwyl i chi:
Ddatblygu cysylltiad personol â’r cwestiwn canolog. Dadansoddwch ac archwiliwch y
cwestiwn yng ngoleuni’ch profiad chi eich hun a’r byd rydych chi’n byw ynddo. Meddyliwch
sut mae’r cwestiwn yn gwneud i chi deimlo: meddyliwch sut hoffech chi i eraill deimlo yn ei
gylch. Defnyddiwch bob un o’ch synhwyrau.
Myfyrio’n gyson ar eich proses. Wrth i chi fwrw ymlaen gyda’ch ymateb, gofynnwch y
cwestiynau hyn i chi’ch hun drosodd a throsodd: ‘Ydw i’n driw i’m cysylltiad personol â’r
cwestiwn canolog?’ ‘Pa gysylltiadau newydd sy’n codi i mi sy’n teimlo’n bwysig i’w mynegi
yn fy ymateb?’
Cofnodi’ch proses, yn cynnwys brasluniau, nodiadau, ffynonellau ymchwil, a fflachiau o
ysbrydoliaeth a dylanwad. Dylai’ch cofnodion ddangos cynnydd yn glir; sut rydych chi’n
symud o’r cwestiwn tuag at eich ymateb?
Bod yn wreiddiol. Byddwch yn ddewr; gwnewch argraff. Mentrwch.
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MANNAU CYCHWYN
Gwyliwch ffilm Bob & Roberta Smith a’r ffilmiau Make Art Not War byr eraill yn y gyfres. Dyma rai
ffyrdd y gallech chi ddefnyddio’r ffilmiau fel mannau cychwyn:

Y broses greadigol
I ba raddau allai cydweithio fireinio neu ehangu’ch prosiect? (Marc Rees)

Gofod a lle
Sut gallech chi ddefnyddio gofod negyddol neu ymgysylltu â thirwedd? (Rachel Whiteread,
Katrina Palmer)

Pobl
Sut gallwch chi ennyn diddordeb pobl nid yn unig fel arsylwyr ond hefyd fel elfennau hanfodol
o’ch ymateb? (Jeremy Deller)

Deunyddiau
Sut gallech chi ddefnyddio symbolau, gwrthrychau a deunyddiau anarferol neu anghyffredin i
gyfleu ystyr? (Yinka Shonibare)
Hefyd, ystyriwch y sgiliau rydych chi wedi’u datblygu drwy weithgareddau’r prosiect. Defnyddiwch yr
ymarferion Tanio’r Dychymyg i’ch annog i feddwl yn wahanol.
Wrth i’ch ymateb esblygu, byddwch yn ymwybodol o beth sy’n effeithio ar eich dehongliad o’r
cwestiwn canolog. Ydy heddwch yn golygu rhywbeth gwahanol yn dibynnu ar eich hwyliau, eich
ymwneud ag eraill, newyddion y dydd? Sut gallai hyn ddylanwadu ar eich proses a’ch ymateb.
Gallech fod yn gerddor sydd angen eistedd mewn ystafell ar eich pen eich hun fel fi. Peintiwr ydw
i; dwi angen bod ar fy mhen fy hun yn fy stiwdio i greu fy ngwaith celf. Neu efallai eich bod chi’n
rhywun sy’n mwynhau cydweithio â phobl eraill mewn gweithgaredd ensemble. Neu efallai eich
bod chi’r math o berson sy’n gweithio a datblygu proses o rywbeth penodol iawn ac mae’r cyfan
yn tyfu i fod yn hynod gymhleth a phrydferth.
- Bob and Roberta Smith
Hanfod y Briff Byw hwn yw bod yn hyderus i ddweud pethau, datblygu barn a gallu cyfrannu at y byd.

#MAKEARTNOTWAR
MAKEARTNOTWAR.ORG.UK
1418NOW.ORG.UK
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DOLENNI A DARLLEN PELLACH
14-18 NOW Learning
1418now.org.uk/learning-engagement
Imperial War Museum
iwm.org.uk/learning
BBC
bbc.co.uk/ww1
Pŵer Meddwl Creadigol
thersa.org/discover/publications-and-articles/rsa-comment/2017/11/the-power-of-creativethinking
Model Pum Dimensiwn o Greadigrwydd
winchester.elsevierpure.com/en/publications/a-five-dimensional-model-of-creativity-and-itsassessment-in-scho

Diolchiadau
Awdur - Greg Klerkx
Cynnwys Golygyddol - Professor Bill Lucas and Ellen Spencer
Golygydd Cynnwys - Erin Barnes
Dylunio - the unloved
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Crewyd Make Art Not War i annog pobl ifanc i ddatblygu a meithrin sgiliau creadigol hanfodol a’u
gwneud yn rhan annatod o’u hastudiaethau.
Cafodd y rhaglen 14-18 NOW a gynhyrchwyd gan ArtsMediaPeople ei dyfeisio gyda’r artist cyfoes
o fri, Bob and Roberta Smith, yr academydd blaenllaw yr Athro Bill Lucas, cyfarwyddwr y Centre for
Real World Learning ym Mhrifysgol Cas-wynt, a chyn Brif Weithredwr Sgiliau Creadigol a Diwylliannol,
Pauline Tambling CBE.
Bob and Roberta Smith
Mae Bob and Roberta Smith OBE RA yn artist cyfoes blaenllaw, yn ysgrifennwr, yn awdur ac yn gerddor
sy’n credu’n gryf mewn addysg gelf. Yn enwog am ei ‘gelf sloganau’, mae hefyd yn athro cyswllt yn
Adran Gelf Syr John Cass. Mae o’r farn fod celf yn hawl dynol ac mae wedi ei hen argyhoeddi am le
creadigrwydd a chelf mewn addysg. Ef oedd artist arweiniol comisiwn 14-18 NOW yn 2014, Lights Out
ac ef yw’r artist arweiniol ar gyfer Make Art Not War.
Y Centre for Real World Learning, Prifysgol Cas-wynt
Bill Lucas yw Cyfarwyddwr y Centre for Real-World Learning ac Athro Dysgu ym Mhrifysgol Cas-wynt.
Yn 2017 fe’i penodwyd yn gyd-gadeirydd y prawf PISA 2021 newydd o Feddwl Creadigol a fydd yn
seiliedig ar ei fodel pum dimensiwn o greadigrwydd sydd wedi cael cryn glod.
Ar gyfer Make Art Not War, fel awdur a chynghorydd creadigrwydd, ochr yn ochr ag Ellen Spencer
mae wedi golygu a chreu casgliad o ddeunyddiau cwricwlwm i annog dulliau dysgu creadigol ar gyfer
myfyrwyr 16-18 oed.
Sgiliau Creadigol a Diwylliannol
Elusen annibynnol a Chyngor Sgiliau Sector trwyddedig sy’n hyrwyddo llwybrau anhraddodiadol ar
gyfer ymuno â’r gweithlu a dringo’r ysgol yrfa yw Sgiliau Creadigol a Diwylliannol. Maent yn cynnal
gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc drwy’r rhwydwaith Academi Sgiliau Genedlaethol ac yn hyrwyddo
cyngor a chyfarwyddyd ar yrfaoedd a phrentisiaethau.
Ar gyfer Make Art Not War, mae pob un o’r colegau arweinyddiaeth yn gweithio gydag artist fel
mentor drwy gydol y rhaglen.
Mae’r rhaglen yn falch o gael cydweithio gyda’r Corff Dyfarnu UAL a Chymdeithas y Colegau
Chweched Dosbarth.

