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CHAPTER – HANES CYNNAR
Agorodd Canolfan Gelfyddydau Chapter ei drysau ar ddechrau 1971. Hi oedd y ganolfan gelfyddydau gyntaf 
i agor yng Nghymru, a galluogwyd hyn drwy ysgogiad yr awdur llawrydd Mik Flood, a’r artistiaid Christine 
Kinsey a Bryan Jones.

Bellach, mae Chapter yn safle celfyddydau amlffurf sydd wedi tyfu i fod yn un o gyfadeiladau celfyddydau 
mwyaf Ewrop. Mae ganddi ddwy sinema, dwy theatr, sawl stiwdio i artistiaid a swyddfeydd diwydiannau 
creadigol, mannau cyfarfod ar gyfer y gymuned, a bwyty a bar poblogaidd iawn. Mae’n cynhyrchu ac yn 
cyflwyno celf weledol gyfoes a pherfformiadau, ac yn dangos ffilmiau annibynnol, ffilmiau prif ffrwd a rhai 
rhyngwladol.

Yn 2021, bydd Chapter yn dathlu ei hanner can mlwyddiant, ac yma, mewn fersiwn ddiwygiedig o destun 
hirach, mae Kerri Reading yn disgrifio’r blynyddoedd cynnar rhwng 1968 a 1980, gyda chyfraniadau gan y 
sylfaenwyr Christine Kinsey a Mik Flood.

SUT DECHREUODD CHAPTER
Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf rhwng Mik Flood, Christine Kinsey a Bryan Jones i drafod y syniad o agor 
canolfan gelfyddydau yng Nghaerdydd yn 1968.

Ar ddiwedd y chwedegau, roedd llawer o artistiaid yn pryderu bod celf weledol yn cael ei throi’n nwydd, ac 
roeddent yn awyddus i greu gwaith nad oedd am gael ei werthu – fel ymateb uniongyrchol i wrthwynebu’r 
byd celf masnachol, a oedd, iddyn nhw, yn hollbresennol ac yn mygu creadigrwydd.

Roedd y tri sylfaenydd yn dymuno gweld safle a allai roi gofod i artistiaid gynhyrchu’r gwaith roedden 
nhw eisiau ei greu, heb bwysau masnachol. Felly roedd gwaith arbrofol yn cael ei ystyried fel rhywbeth 
allweddol i hunaniaeth y ganolfan gelfyddydau. Mewn cyfweliad gyda Gilly Adams, Swyddog Drama Cyngor 
Celfyddydau Cymru yn y saithdegau ac eiriolwr dros waith Chapter, mae Christine yn cofio mai dim ond dwy 
oriel fach fasnachol oedd ar gyfer y celfyddydau gweledol yng Nghaerdydd ar y pryd: “Roedd Oriel Howard 
Roberts ac Oriel Albany yn dangos gwaith paentio ac arlunio cyfoes, ond doedd dim gofod arddangos ar 
gyfer yr ystod amrywiol o gelf a oedd yn datblygu drwy gydol y chwedegau. Roedd hefyd diffyg stiwdios a 
gofod perfformio fforddiadwy, felly cynllunion ni safle a fyddai’n gallu ateb yr holl ofynion yma”.

Dychmygodd Jones, Flood a Kinsey ofod lle gallai artistiaid gynhyrchu a dangos gwaith, a dechreuon nhw 
ennyn cefnogaeth ar gyfer canolfan gelfyddydau aml-blatfform gyntaf Cymru.

SEFYDLU’R GEFNOGAETH A’R CYLLID 
Aeth Grŵp Prosiect y Ganolfan Gelfyddydau (y Grŵp), a oedd yn cynnwys yn wreiddiol Christine Kinsey, 
Bryan Jones, Mik Flood ac Elizabeth Weston, a adawodd Caerdydd yn ystod 1970, ati i ddechrau 
ystyried sut oedd sicrhau cefnogaeth ar gyfer eu menter. Gweithion nhw gyda’r dylunydd graffig Steve 
Allison i drefnu Cyngerdd Bop yng Ngerddi Soffia ar 5 Chwefror 1970 gyda Pink Floyd a Black Sabbath, a 
digwyddiadau ategol a oedd yn cynnwys artistiaid perfformio a cherflunwaith chwyddadwy. Aethon nhw 
ati hefyd i rentu siop wag ar Stryd y Frenhines, lle trefnon nhw gyfres o ddigwyddiadau celf a pherfformio, 
gan ddechrau casglu gwybodaeth i asesu cefnogaeth pobl tuag at ganolfan gelfyddydau yng Nghaerdydd. 
Ar ôl rhoi hysbyseb yn yr International Times, cafodd y grŵp ateb gan Peter Jones, Swyddog Celfyddydau 
Gweledol Cyngor y Celfyddydau ar y pryd, a oedd yn gallu ehangu ar eu syniadau cychwynnol, ac roedd 
hefyd yn ffynhonnell gyllido bosib.

Er mwyn cael cadarnhad pellach o’r hyn oedd ei angen i greu safle, dechreuon nhw archwilio beth fyddai 
ei angen ar ganolfan gelfyddydau i sefydlu ei hunan. Ar ôl cwrdd â phwyllgor cynllunio’r ddinas, gofynnwyd 
iddyn nhw gynhyrchu astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer y prosiect. Anfonon nhw holiaduron yn gofyn i 
gymdeithasau ac unigolion beth oedden nhw am ei weld mewn canolfan gelfyddydau ddinesig.

Cyhoeddwyd canfyddiadau’r arolwg yn y cynnig gwreiddiol am ganolfan gelfyddydau yn 1970. Mewn 
ymateb, sefydlwyd y gofynion canlynol ar gyfer canolfan gelfyddydau:

1. ardal i ddangos ffilmiau: seddi ar lawr llethr ar gyfer 150-200 o bobl;

2. ardal ar gyfer theatr arbrofol, cyngherddau, caneuon gwerin, darlleniadau barddoniaeth, jazz a 
cherddoriaeth arbrofol, gofod gwastad ar gyfer hyd at 300 o bobl;

3. ardal arddangos lle gellid dangos a gwerthu gwaith a oedd yn cael ei wneud yn y Ganolfan;

4. ardal gyfathrebu barhaol lle byddai stondin lyfrau, desg wybodaeth, a rhyw fath o swyddfa docynnau;

5. ardal stiwdio fawr ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda strwythurau mawr a chwyddadwy;

6. gweithdai ar gyfer pobl a oedd yn gweithio ym maes printio, gwaith metel, tapiau fideo ac ati;

7. gofod storio;

8. ardal luniaeth;

9. ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd neu bwyllgorau.

Fel y mae’r rhestr yn ei ddangos, byddai angen i’r ganolfan gelfyddydau fod yn safle amlbwrpas er mwyn 
bod yn gartref i waith o’r fath. Roedd angen gofod ar gyfer perfformiadau, ffilm, a chelfyddydau gweledol, 
ac felly roedd angen adeilad digon mawr ar gyfer cynnal y rhain i gyd ar yr un pryd.

Yn dilyn y canfyddiadau, lluniodd y Grŵp gynnig i Gyngor y Celfyddydau. Roedd gan Peter Jones ddiddordeb 
mawr yn y syniad o agor canolfan gelfyddydau yng Nghaerdydd, ac anogodd y Grŵp i sefydlu ‘Pafiliwn 
yn y Parc’, sef gŵyl awyr agored a ddechreuwyd yn Llundain ac yr oedd Peter Jones yn awyddus i’w 
throsglwyddo i Gaerdydd. Roedd yn meddwl y byddai’n ffordd ddefnyddiol o annog pobl i ddod i weld beth 
oedd yn digwydd ym myd celf Cymru, ac i arbrofi i weld sut byddai gwaith cyfoes yn cael ei dderbyn yng 
Nghaerdydd.

Yn 1970, trefnodd y Grŵp ddigwyddiad Pafiliwn yn y Parc chwe wythnos o hyd ym Mharc Bute, un o barciau 
cyhoeddus Caerdydd. Roedd pob digwyddiad am ddim, a oedd yn galluogi pobl Caerdydd i gael syniad o 
beth allai canolfan gelfyddydau ei gynnig o bosib. Roedd yr ŵyl yn llwyddiannus iawn, gyda phobl yn ciwio i 
weld perfformiadau.

Fel y soniwyd yn gynharach, roedd yr uchelgais a’r sbardun ar gyfer agor canolfan gelfyddydau yn deillio 
o ddiffyg stiwdios fforddiadwy i artistiaid yng Nghaerdydd, ac felly roedd angen i’r lleoliad allu cefnogi 
artistiaid lleol oedd â diddordeb mewn llogi lle. Yn 1970, noda’r Grŵp:

“yn yr adeilad yma, gallen ni ddarparu cnewyllyn ar gyfer gweithgarwch creadigol yng Nghaerdydd. 
Cnewyllyn a fyddai’n cyfranogi ac yn weithgar yn y gymuned yn gyffredinol. Drwy gydweithio a gyda pholisi 
rheoli, byddai cyfleusterau, offer a gwasanaethau ar gael i artistiaid na fyddai wedi gallu eu cael o’r 
blaen am resymau ariannol. Byddai’r ganolfan hon yn pontio’r bwlch rhwng y ‘sefydledig’ fel sydd wedi’u 
noddi gan orielau celf, amgueddfeydd a theatrau ac ati, a’r rhai sy’n weithgar ar lefel y gweithdy neu lawr 
gwlad. Rydyn ni’n dychmygu canolfan o ryngweithio creadigol/cymdeithasol sy’n cwmpasu pob agwedd 
ar y celfyddydau sainweledol. Canolfan na fyddai’n edrych tuag i mewn o ran agwedd na dyhead, ond a 
fyddai’n mynd i’r gymuned - i ysgolion, tafarndai, clybiau ac ysbytai.” Roedd cyfranogiad cymunedol yn 
hanfodol i ddatblygiad y ganolfan. Roedd profiad Christine Kinsey fel athrawes yn sail i’w diddordeb mewn 
creu canolfan gelfyddydau a oedd yn lle i’r gymuned; er enghraifft, hi oedd yr ysgogiad y tu ôl i sefydlu 
meithrinfa, a oedd yn galluogi rhieni a’u plant weld a chymryd rhan mewn gwaith celf. Ac roedd y Grŵp yn 
cydnabod pwysigrwydd meithrin cysylltiadau gyda grwpiau ac unigolion, gan greu cydlyniant cymunedol. 
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Byddai’r lleoliad yn croesawu gwaith cyfoes i mewn ato, gwaith a wnaed yn lleol, a grwpiau a oedd yn 
canolbwyntio ar y gymuned. Drwy hyn, roedd y tri chyfarwyddwr yn teimlo y gallai Chapter, fel safle, fod â’r 
potensial i ddenu ystod o breswylwyr a chynulleidfaoedd. Dylai’r ganolfan gelfyddydau weithredu fel porth 
at fyd celf gyfoes; i greu cysylltiadau â’r byd artistig ehangach.

 

CANFOD A SICRHAU’R LLEOLIAD 
Ar ôl ystyried gwahanol adeiladau, cafodd y grŵp restr o eiddo gwag a oedd dan berchnogaeth y cyngor. 
Yn eu plith roedd hen adeilad Ysgol Uwchradd Canton - adeilad a safle estynedig a oedd wedi bod yn wag 
ers dwy flynedd.

Roedd y safle’n ddelfrydol. Roedd digon o le ar gyfer stiwdios, a roedd yn ddigon o faint i greu sinema, 
oriel a gofod perfformio. Cofia Kinsey: “Edrychon ni ar dri adeilad gwag, a phenderfynon ni mai’r 27,000 
troedfedd sgwâr o ofod dros ddau lawr yn hen Ysgol Uwchradd Canton oedd fwyaf addas”. Yn wir, maint yr 
adeilad, yn hytrach na’i leoliad, oedd y ffactor hanfodol wrth benderfynu - roedd yn fawr ac roedd modd ei 
addasu er mwyn i’r tîm drawsnewid y gofodau.

Oherwydd cyflwr gwael yr adeilad, cynigiodd Cyngor y Ddinas yr adeilad i’r grŵp am rent rhad o £1,000 
y flwyddyn. Yn 1970, cawson nhw hefyd grant o £2,500 gan Gyngor y Celfyddydau. Rhestra Bryan Jones 
gostau ychwanegol y ganolfan yn 1973:

‘[…] a’r trethi’n £700 arall y flwyddyn. Amcangyfrifir mai costau rhedeg eleni fydd £21,000. Cyngor 
Celfyddydau Cymru (£10,000) a Chyngor Dinas Caerdydd (£4,000) sy’n darparu rhan helaeth o hyn, ac mae 
Chapter yn ymroddedig i ddod o hyd i’r traean sy’n weddill drwy danysgrifiadau, rhent, a refeniw arall’. 
(Jones: 20 Tachwedd 1973)

Eglura Kinsey: “Roedd Alan Saunders, cyfreithiwr a oedd yn aelod o grŵp theatr amatur Everyman, wedi 
cynnig ein cynghori ar sut i ffurfio pwyllgor rheoli er mwyn i’r ganolfan gelfyddydau ddod yn gwmni 
cyfyngedig â statws ymddiriedaeth elusennol. Roedd cymorth Alan yn hollbwysig i ni, a gweithiodd yn 
ddiflino am flynyddoedd lawer ar Fwrdd Chapter, fel ein cyfreithiwr, a hynny’n wirfoddol. Mewn cyfarfod 
gyda’r nos yn swyddfa Alan, dywedodd bod angen i ni ddewis enw er mwyn llenwi’r ffurflenni cyfreithiol, a 
doedden ni heb hyd yn oed feddwl am y peth. Awgrymodd Bryan yr enw Chapter, a ninnau ar frys, cytunodd 
Mik a fi. Wnes i ddim difaru’r penderfyniad yna erioed”.

Unwaith roedd y Grŵp yn yr adeilad, dechreuon nhw ar y gwaith o’i drawsnewid. Roedd hyn yn digwydd ar 
yr un pryd â cheisio gwneud i Chapter weithio fel canolfan gelfyddydau a chynhyrchu incwm. Wrth drosi’r 
gwahanol ystafelloedd dosbarth a’r gofodau eraill, roedd y gwaith adfer yn cynnwys llyfnu’r lloriau â llaw, 
dymchwel waliau a darnau o’r adeilad, ac yn y pen draw adeiladu bar, sinema, oriel a gofod theatr.

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf rhwng y sylfaenwyr ac aelodau’r bwrdd ar 15 Ebrill 1971, yr un flwyddyn ag 
agorodd Chapter ei drysau i’r cyhoedd. Ar 17 Mai 1971, cofrestrwyd y busnes yn swyddogol. Roedd ei 
ddatganiad cenhadaeth yn cyhoeddi mai ei nod oedd:

‘hyrwyddo, cynnal a hyrwyddo addysg, yn benodol drwy wella blas y cyhoedd yn y Celfyddydau, gan 
gynnwys drama, meim, dawnsio, canu a cherddoriaeth, paentio, cerflunwaith a ffilm drwy ddarparu 
canolfan gelfyddydau yn ninas Caerdydd’. (Y Comisiwn Elusennau: 1971)

BLYNYDDOEDD CYNTAF CHAPTER
Roedd y cyfnod cyntaf o sefydlu’r lleoliad yn adeg prysur i’r sylfaenwyr, ac ymunodd Julie Flood â nhw 
yn 1971, ynghyd â gwirfoddolwyr. Roedd deunydd ar ôl yn yr adeilad ers iddo gael ei ddefnyddio gan 
sgwatwyr, ac roedd angen adfer yr ystafelloedd a’r gofodau niferus er mwyn cael defnydd llawn ohonynt. 
Ond ar ôl rhoi’r gorau i’w swyddi, parhaodd Kinsey, Jones a Flood â’r gwaith, ac roedd modd iddyn nhw 
agor Chapter yn swyddogol ym mis Gorffennaf 1971 gyda sinema, oriel a bar dros dro, gan ddefnyddio hen 
ystafelloedd dosbarth fel stiwdios, gweithdai a swyddfeydd.

Ymhlith eu tenantiaid cyntaf roedd artistiaid gweledol yn gweithio mewn ystod o ddisgyblaethau, 
grwpiau cymunedol, Clwb Theatr Everyman (grŵp amatur o Gaerdydd), Cymdeithas Gelfyddydau De Cymru, 
Cymdeithas Ciné Caerdydd, Cymdeithas Ddrama Cymru, a Clwb Gwerin Heresy.

Cadarnhaodd Peter Davies yn ddiweddarach yn y Western Mail: ‘...Ymhen mis, roedd ganddi 1,000 o 
aelodau... yn rhentu gofodau stiwdio i ddwsin o artistiaid a dros ugain o grwpiau a chymdeithasau lleol’ 
(Davies: 1973). Mae hyn yn amlygu’r effaith gychwynnol ac uniongyrchol gafodd y safle; roedd denu 
cymaint o aelodau yn dangos yn glir bod bwlch artistig yng Nghaerdydd ac roedd y ganolfan yn dechrau 
llenwi’r bwlch hwnnw.

Roedd Oriel Chapter yn cynnig gofod i unigolion a grwpiau a oedd â diddordeb mewn defnyddio gofodau 
agored mawr ar gyfer datblygiadau newydd yn y celfyddydau gweledol, gan gynnwys gwaith amlffurf 
a oedd yn newydd i Gaerdydd. Roedd rhaglen yr oriel yn cynnwys yr artistiaid perfformio Roland Miller 
a Shirley Cameron o Abertawe, gydag arddangosfa o’r enw Flowers and Flesh a oedd yn cynnwys celf 
perfformio; roedd y Zoo Group hefyd yn cynnwys celf perfformio a cherflunwaith a oedd yn deillio o’r 
cwrs ar sail amser a ddechreuwyd gan John Gingell yng Ngholeg Celf Caerdydd yn y chwedegau; ac 
arddangoswyd paentiadau a cherfluniau gan yr artist Charles Byrd. Ym mis Mawrth 1972, comisiynodd 
Chapter y gosodwaith cyntaf gan y cerflunydd Peter Dockley a’r artist perfformio John Hart, a oedd yn 
cynnwys ffigurau cwyr maint llawn mewn ystafell bren wyth troedfedd o uchder, wedi’i hadeiladu yng 
nghanol neuadd y llawr gwaelod. Roedd arddangosfeydd eraill yn y blynyddoedd cynnar yn cynnwys y 
paentiwr-gerflunydd Ian McKeever, y ffotograffydd David Bailey, y peintwyr Osi Rhys Osmond, John Selway 
a Vincent Tutton, printiau gan yr artist o America Robert Motherwell, arddangosfa ddogfennol ‘A Working 
Class Life’, cerflun Cinetic gan Lillian Lijn ac arddangosfa o gelf gweledol gan fenywod a oedd yn cynnwys 
croglun appliqué gan Tracey Emin a phaentiad olew mawr o’r enw ‘God giving Birth’ gan Monica Sjöö.

Roedd yn gam mawr ymlaen i Chapter pan symudodd y cwmni dawns, Moving Being, o Lundain i sefydlu 
canolfan yng Nghymru yn 1972. Roedd yn arwydd bod Chapter wedi dod, neu fod ganddi’r potensial i fod, 
yn safle a oedd yn gallu cynnig y gofod a’r amser na allai lleoliadau eraill. Nodai Kinsey: “Symudodd Geoff 
Moore a Moving Being i Chapter yn haf 1972, a daeth mewnbwn creadigol yn syth gan actorion, dawnswyr, 
artistiaid a dylunwyr proffesiynol i sbarduno’r gwaith o sefydlu theatr iawn”.

Ychydig flynyddoedd ar ôl creu cartref yn Chapter, disgrifiodd Peter Davies bod Moving Being yn gallu honni 
mai nhw oedd “grŵp drama amlgyfrwng mwyaf dyfeisgar Prydain”. Yn 1973, creodd Moving Being ‘Angels’, 
sef cynhyrchiad amlgyfrwng a oedd yn defnyddio technoleg flaengar ac yn gwthio ffiniau o ran beth allai 
theatr gyfoes ei gynnig ar y pryd. Roedd y cynhyrchiad yma’n gam cadarnhaol i Chapter, gan ddangos eu 
bod nhw’n dechrau dod yn rhan o ecoleg gwaith theatr arbrofol a phenodol i safle a oedd yn digwydd ym 
Mhrydain ar y pryd, gan adlewyrchu gallu Chapter i addasu a pha mor agored oedd ei hethos.

Parhaodd y patrwm hwn o waith arbrofol drwy gydol degawd cyntaf Chapter, gyda gwaith gan gwmnïau 
gwadd fel Belt and Braces, Cwmni Theatr 7:84, The People Show, a Welfare State. Hefyd, cafwyd y 
perfformiad hynod ddylanwadol ‘Sizwe Bansi is Dead’ gan John Kani a Winston Ntshona ar y cyd ag Athol 
Fugard o Dde Affrica, a ‘Terraces’ gan yr awdur a’r artist o Gymru Alan Osborne. Symudodd cwmnïau eraill i’r 
ganolfan, gan gynnwys Labordy Ymchwil Theatr Caerdydd (Lab Caerdydd yn ddiweddarach), Cynyrchiadau 
Keith Wood (Highway Shoes yn ddiweddarach), a Paupers Carnival, ac roedd llawer ohonynt yn arbrofi 
gydag amlgyfrwng, rhyngweithio â’r gynulleidfa, a chynnwys – gan fynd i’r afael â materion cymdeithasol 
neu wleidyddol yn aml. Roedd theatr arbrofol ar y safle yn cynnig llwyfan i grwpiau eraill, fel mae Kinsey’n 
egluro: “drwy ehangu’r gofod theatr, roedd modd i Chapter dderbyn y rhan fwyaf o gwmnïau theatr bach a 
phwysig a oedd yn teithio ledled Prydain ar y pryd, felly roedd Chapter yn ganolbwynt ar gyfer artistiaid a 
chynulleidfaoedd theatr fel ei gilydd”.

Byddai Chapter yn cynnal cyngherddau yn y theatr hefyd, a oedd yn cael eu trefnu gan y cerddor a’r 
cerddolegydd Judith Sorota, a fyddai’n rhoi ei hamser i hyrwyddo ystod o gyngherddau gyda cherddoriaeth 
nad oedd wedi bod ar gael i gynulleidfaoedd yng Nghaerdydd. Roedden nhw’n cynnwys Alvin Lucier, 
Carlos Bonell, Trevor Pinnock, Colin Tilney a Spheres of Music. Roedd barddoniaeth yn rhan o raglen theatr 
Chapter hefyd, gyda darlleniadau cofiadwy gan Basil Bunting a Yevgeny Yevtushenko.
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Chwaraeodd ffilm ran hanfodol yn natblygiad Chapter o ran sefydlu cynulleidfa ynghyd â llif arian 
hollbwysig. Dangosai’r sinema gymysgedd o lwyddiannau masnachol ynghyd â ffilmiau Ton Newydd a 
Chyfandirol avant-garde, gan gefnogi gwaith llai poblogaidd. Arweiniodd llwyddiant y sinema at sefydlu’r 
gweithdy cynhyrchu ffilm, a oedd yn unigryw yng Nghymru. Ffilmiwyd ffilmiau dogfen/ffeithiol Karl Francis, 
fel ‘Above Us Earth’ (1977) ym Mhwll Glo Ogolivy, gan ddangos anghyfiawnder cau’r pyllau yng Nghwm 
Rhymni yn ystod y saithdegau. Roedd y gweithdy ffilm yn cynnig cyfleoedd i wneuthurwyr ffilm benywaidd, 
a thrwy’r fenter gydweithredol Red Flannel, roedden nhw’n cefnogi menywod yn y cymoedd i ffilmio eu 
profiadau. Roedd modd i wneuthurwyr ffilm ifanc ac arloesol, oedd ag uchelgais broffesiynol ac amcanion 
creadigol personol, ynghyd â grwpiau cymdeithasol eraill, recordio eu hymgyrchoedd. Mae Joanna Quinn, 
Chris Monger, a Marc Evans ymhlith y rhai a ddechreuodd eu gyrfaoedd rhyngwladol yn Chapter.

Nid theatr, cerddoriaeth, ffilm a chelf weledol amgen yn unig oedd yn cael eu cynhyrchu yn Chapter; 
daeth y ffocws cymunedol hefyd yn amlwg. Fel y mae Kinsey’n cadarnhau, “...roedd ein hachos yn 
ddeublyg: annog artistiaid o bob disgyblaeth i symud i’r adeilad i gynhyrchu celf, a sicrhau bod y gymuned 
leol yn cael ei hannog i ddefnyddio’r adeilad cymaint â phosib”. Byddai’r safle’n croesawu pob math o 
fentrau, gan ddatblygu prosiectau artistig a chymunedol, ynghyd â chroesawu grwpiau cymdeithasol 
a gwleidyddol gan gynnwys, ymhlith eraill, Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, a darparu gofod er mwyn i 
sefydliadau, o’r Ymgyrch dros Gydraddoldeb Cyfunrywiol i’r Blaid Lafur, allu cwrdd. Roedd y ganolfan yn 
prysur sefydlu ei hunan fel gofod rhyngddisgyblaethol – lle gallai artistiaid proffesiynol, grwpiau amatur, 
a grwpiau cymunedol, ddod at ei gilydd ac ymgartrefu o dan yr un to. Roedd hyn hefyd yn arwydd o aliniad 
gwleidyddol chwith Kinsey, Jones a Flood. Roedden nhw’n gallu defnyddio’r adeilad fel safle ar gyfer 
gweithgareddau oedd yn pwyso tua’r chwith, a dylanwadodd hyn ar enw Chapter.

NEWID CHAPTER
Erbyn 1976, roedd Chapter yn dechrau newid yn ddramatig; dros ychydig flynyddoedd, roedd wedi tyfu’n 
sylweddol, gan ddangos pa mor sefydledig roedd y lleoliad wedi dod. Cafwyd newid sylweddol arall pan 
adawodd Christine Kinsey a Bryan Jones i gyflawni eu prosiectau artistig eu hunain, ac roedden nhw hefyd 
o’r farn bod angen i Chapter ailstrwythuro er mwyn parhau i symud ymlaen:

“Erbyn tua 1976 […] sylweddolodd Bryan a fi bod angen strwythur busnes o wahanol fath ar Chapter. […] 
Dechreuon ni gyda throsiant o £1,250 ac […] roedd mil o hwnnw’n mynd ar rent rhad, a thyfon ni’r trosiant i 
¾ miliwn […] yn y cyfnod yna. Roedd angen i rywun ddod i mewn a rhoi Chapter ar sylfaen ariannol gadarn. 
Rwy’n cofio penderfynu hynny, ac roedd angen i Bryan a fi ddychwelyd at ein gwaith ein hunain, yn paentio 
ac ati”.

Roedd Paul Chandler yn weinyddwr celfyddydol, a fu’n gweithio i Birmingham Arts Lab a Theatr y Royal 
Court yn Llundain, ac roedd ganddo brofiad sylweddol o weinyddu theatr, maes o arbenigedd nad oedd 
gan Chapter cyn iddo gyrraedd. Penodwyd Paul Chandler fel Gweinyddwr Chapter yn 1975. ‘Daeth Paul 
Chandler i weithio yn Chapter, a’i ddealltwriaeth greadigol a’i empathi, ynghyd â’i arbenigedd ariannol, 
wnaeth wreiddio Chapter yn y math o systemau ariannol wnaeth ei galluogi i ddod yn llwyddiant parhaus’.

PRESWYLFEYDD YN CHAPTER 
Ar ôl i Kinsey a Jones adael, Mik Flood oedd unig Gyfarwyddwr Artistig y ganolfan gelfyddydau, gyda Paul 
Chandler yn Weinyddwr.

Er bod Chapter yn cael mwy o gyllid yn gyffredinol, roedd Flood yn ymwybodol bod argyfwng cymhorthdal 
ar gyfer gwaith teithio ar y pryd; roedd hefyd yn digalonni gyda chwmnïau’n dod ac yn gadael heb ffurfio 
perthynas ddyfnach gyda’r safle. Ac felly, er mwyn cael syniad o sut roedd safleoedd eraill yn gweithredu, 
aeth Flood i leoliadau tebyg yn Ewrop yn 1976. Drwy ymweld â Theatr Mickery yn Amsterdam, a oedd 
yn cael ei rhedeg gan y cyfarwyddwr arloesol Ritsaert ten Cate, gwelodd Flood sut gallai lleoliadau 
fabwysiadu ymagwedd gydweithredol tuag at weithio gyda chwmnïau theatr, ac fe’i ysbrydolwyd i 
efelychu hyn yn Chapter.

Gwelodd Flood bod perthynas The Mickery â chwmnïau gwadd yn wahanol i’r hyn roedd wedi’i weld ac 
i’r hyn oedd yn digwydd yn Chapter. Gwelodd bod cwmnïau’n cael eu gwahodd drwy gynlluniau preswyl 
er mwyn creu a chyflwyno gwaith dros gyfnod o amser, ac roedd am i’r un cwmnïau ymweld â Chapter er 
mwyn dod a’r gwaith theatr mwyaf arloesol yno.

Ar ôl hyn, gwelwyd newid arwyddocaol yn rhaglen theatr Chapter. Roedd Flood am i gwmnïau dreulio 
amser yn creu gwaith yn amodau’r lleoliad, ac felly dechreuodd y cynllun preswyl. Yr hyn wnaeth Chapter i 
gwmnïau eraill, fel Pip Simmons, oedd rhoi gofod a rhyddid iddyn nhw greu gwaith ar faint a chwmpas nad 
oedden nhw wedi gallu ei wneud ym Mhrydain cyn hynny. Yn 1977, cafwyd cyllid gan Gyngor y Celfyddydau 
i wahodd Pip Simmons i lwyfannu fersiwn bromenâd o ‘Woyzeck’ gan Georg Büchner, a oedd yn gwneud 
defnydd llawn o’r oriel a’r gofodau perfformio, ynghyd â gofodau cyhoeddus Chapter.

Felly, dechreuodd y preswylfeydd yn 1977, y flwyddyn y cynhyrchodd Flood gynlluniau newydd ar gyfer 
Chapter. Mewn adroddiad yn ystod y flwyddyn ddilynol, ysgrifennodd “pan ddechreuodd Chapter yn 1971, 
roedd penderfyniad pwrpasol na ddylai’r theatr ein dominyddu ni na’r adeilad, fel yr oedd mewn cymaint o 
ganolfannau celfyddydol eraill roedden ni wedi’u gweld – llefydd lle roedd yr holl weithgareddau eraill wedi 
dod yn israddol i bresenoldeb theatr lywodraethol”. Serch hynny, aiff Flood ymlaen i egluro bod hyn yn 
or-ymateb, ac yn hytrach roedd yn cydnabod beth, yn ei dro, nad oedd Chapter wedi’i wneud. Er enghraifft, 
mae’n amlinellu’r canlynol: “nid yw wedi ymrwymo ei hun ddigon i’r gwaith, nid yw wedi sefydlu hunaniaeth 
gadarnhaol i’w hunan”. Mae hefyd yn ysgrifennu am y berthynas rhwng artistiaid a safle, yr oedd yn 
teimlo ar adegau nad oedd wedi’i sefydlu’n briodol, ac er mwyn adfer y sefyllfa, mae Flood yn awgrymu 
bod ‘yn rhaid i’r ymrwymiad gael ei wneud y tu hwnt i’r sioe’. Wrth groesawu cwmnïau, yr hyn gyflawnodd 
Flood oedd perthynas symbiotig rhwng lleoliad a chwmni, gan gyrraedd ymhell y tu hwnt i berfformiad fel 
digwyddiad untro i ‘symud oddi wrth gynnyrch, tuag at bwyslais ar broses’.

Cynigiodd Flood ei fod am i Chapter allu talu ffioedd am waith i gael ei gynhyrchu a’i berfformio, gan 
gyflwyno’r syniad o breswylfeydd. Dangosodd yr uno rhwng proses a chynnyrch bod y safle wedi dod yn 
allweddol er mwyn sbarduno gwaith.

Cyflwynwyd y preswylfeydd, neu ‘Bwll Theatr’, fel ffordd o weithio, yn hytrach nag arbrawf unigol, ac roedd 
cwmnïau fel IOU, Waste of Time a Welfare State oll yn rhan o’r cynllun. Roedd Flood yn teimlo’n gryf y byddai 
cydberthynas rhwng artist a lleoliad yn hanfodol er mwyn trawsnewid theatr deithio ar y pryd; i gefnogi’r 
ddealltwriaeth bod artistiaid yn cyfaddawdu eu rhinweddau artistig er mwyn gwneud gwaith yn gyflym 
ac yn rhad. Fel y disgrifiodd Mik Flood yn ei gynlluniau sefydliadol ar gyfer 1978-79: “Mae Chapter wedi 
dechrau ar gwrs newydd mewn polisi rhaglennu, gan symud oddi wrth ‘mewnforio gwaith’ wedi’i baratoi, 
at ymrwymiad mwy gweithgar i waith a gynhyrchwyd yn gynhenid, gyda rhan sylweddol o’n cyllideb theatr 
wedi’i dyrannu i’r grwpiau proffesiynol sy’n ffurfio ‘Pwll Theatr’ Chapter, a sefydlwyd ym mis Rhagfyr 1976. Y 
grwpiau a oedd yn ffurfio’r ‘pwll’ hwn oedd: Cardiff Laboratory Theatre, Paupers Carnival, Red Light Theatre, 
Transitions Trust, a Diamond Age.”

Roedd y newid hwn ym mholisi Chapter ar flaen y gad o ran arferion newydd ac arloesol, a galluogodd y 
perfformiadau a ddaeth o’r cynllun preswyl hwn i gynulleidfaoedd weld arferion theatr arbrofol a blaengar 
nad oedd i’w gweld yn unman arall yng Nghymru. Drwy gyflwyno’r preswylfeydd, daeth Chapter yn lleoliad 
ar gyfer yr hyn y bydden ni bellach yn eu galw’n gynyrchiadau trochol a safle-benodol ar raddfa fawr, a 
helpodd hyn i sefydlu enw da Chapter am fod yn lleoliad celfyddydol arweiniol ar gyfer celf perfformio 
arloesol y saithdegau a’r tu hwnt.

Cyfeirnod: ‘Understanding the Contemporary Value of Past Methods of Producing Theatre: Towards a 
Tripartite Approach to Venue – Performance – Document’ gan Dr Kerrie Reading.
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