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Clywch Ni. 
Yma I Chi. Nawr Yw’r Awr. 

Ni Yw Y  Byd! 
 

 
Llun: Jonny Cotsen  
 
Mae’n bleser gan Chapter gyhoeddi Clywch Ni, sef prosiect newydd ar y cyd â’r artist 
B/byddar Jonny Cotsen (Louder is not Always Clearer). 
 
Felly, beth yw e? Prosiect ymchwil a datblygu dwy flynedd yw Clywch Ni a fydd yn rhoi sylw 
i fynediad artistiaid a chymunedau Byddar at waith cynhyrchu creadigol, ac yn datblygu 
sgyrsiau hirdymor a chynaliadwy ar greu fframwaith a fydd yn cefnogi artistiaid a 
chynulleidfaoedd Byddar. 
 
Bydd y prosiect, sy’n cael ei ariannu gan raglen Cysylltu a Ffynnu Cyngor y Celfyddydau, yn 
cael ei arwain gan yr artist/ymgynghorydd Jonny Cotsen, a Chanolfan Gelfyddydau Chapter 
fydd y prif bartner yn darparu cymorth curadurol a threfniadol.  
 
Bydd y rhaglen yn datblygu tîm o artistiaid a mentoriaid Byddar profiadol a medrus iawn a 
fydd yn helpu i lywio cwrs y prosiect gyda chymorth partneriaid a lleoliadau allweddol ledled 
Cymru.  



 
Mae angen i ni, gyda’n gilydd, ail-ddychmygu sut y gallwn gefnogi perthnasoedd, creu mwy 
o gapasiti a phrosiectau tymor hwy yn y sector diwylliannol ar gyfer artistiaid B/byddar.  
 
“Mae Chapter yn falch iawn o gael gweithio gyda Jonny, ac ystod o bartneriaid allweddol 
ledled Cymru, i ddatblygu’r prosiect cyffrous a hanfodol yma sydd â’r nod o gefnogi 
ymarferwyr a chynulleidfaoedd Byddar ac i gryfhau’r sgyrsiau am gynhwysiant a hygyrchedd 
yn y diwydiannau celfyddydol a diwylliannol. Bydd Clywch Ni yn arddangos doniau, 
profiadau a gweledigaeth pobl greadigol Fyddar, a’u gallu i weithio mewn tirwedd 
diwylliannol sy’n clywed yn bennaf. Bydd yn herio lleoliadau diwylliannol i gefnogi dulliau 
newydd a chyfleoedd i gynhyrchu a chyflwyno diwylliant Byddar cyfoes, ac rydyn ni’n 
gobeithio y bydd hynny yn gwella ecosystem y celfyddydau yn y pen draw i gefnogi artistiaid 
a chynulleidfaoedd Byddar.” Hannah Firth, Cyfarwyddwr y Rhaglen/Dirprwy Gyfarwyddwr  
 
Sut y byddwn yn ei wneud?  
Bydd y rhaglen yn digwydd mewn tri cham; 
 
Cam 1 – Yma I Chi 
Ar hyn o bryd, does dim rhwydwaith cymorth cenedlaethol ar gyfer artistiaid; mae 
daearyddiaeth y wlad hefyd yn cyflwyno heriau penodol (ynysu gwledig, diffyg cysylltedd 
digidol, trafnidiaeth) ac rydyn ni’n gobeithio pontio’r bwlch hwnnw. 
 
Bydd y prosiect yn sefydlu rhwydwaith ledled Cymru o lefydd diogel i artistiaid Byddar 
gwrdd, rhannu profiadau a phrofi syniadau. 
 
Pwy fydd yn cymryd rhan?  
Drwy weithio’n agos gyda sefydliadau partner, bydd y prosiect yn cyflogi dau fentor o’r 
gymuned artistiaid Byddar. Ochr yn ochr â Jonny Cotsen, byddan nhw’n cefnogi’r artistiaid 
sy’n cymryd rhan, ac yn mynd ati i chwilio am y rhai sydd wedi’u heithrio yn y gorffennol. 

  
Bydd y grwpiau/partneriaid yma’n dathlu ac yn datblygu doniau ac yn annog sector 
celfyddydau mwy hygyrch. Bydd cyfranogwyr yn rhannu eu profiadau byw i lywio a llunio’r 
cyfarfodydd. Bydd y mentoriaid-artistiaid yn cynnig cefnogaeth i annog datblygiad 
proffesiynol, i greu lle diogel i brofi syniadau, ac i goladu rhai o’r materion brys yr hoffen 
nhw eu gweld yn cael eu rhannu yn y camau nesaf. 
 
Cymru a thu hwnt!  
Cam 2 – Nawr Yw’r Awr 
Mae’r cam hwn o’r prosiect yn dod â grwpiau gwahanol ynghyd, a chynulleidfa Fyddar ac 
nad yw’n fyddar ehangach a fydd yn archwilio ac yn edrych ar atebion i’r materion a godwyd 
yn ystod Cam 1. 
  
Bydd cynhadledd gyhoeddus yn amlygu doniau creadigol Cymru yn y gymuned Fyddar ac yn 
annog cyfranogwyr i gysylltu â grwpiau tu allan i Gymru (yn aml lle mae rhwydweithiau 
Byddar cryf yn bodoli’n barod). Bydd y gynhadledd yn darparu llwyfan pwerus i gefnogi 
cynnwys ar gyfer creu Maniffesto Byddar ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru. 
  



Bydd y digwyddiad penwythnos yn cynnwys prif siaradwyr o’r gymuned Fyddar, llwyfan i 
gyfranogwyr berfformio, a chyfleoedd i drafod y Maniffesto. 
  
Y canlyniad!  
Cam 3 – Ni Yw Y Byd 
Cyflwynir Maniffesto a fydd yn cael ei ddefnyddio i gynghori sefydliadau, cyllidwyr, grwpiau 
cymunedol a pholisïau am weithio gydag artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar yng 
Nghymru. Bydd hwn yn cael ei ddyfeisio’n greadigol a gellir ei gyflwyno mewn fformat 
anghonfensiynol a pherfformiadol i adlewyrchu ysbryd y prosiect.  
 
“Yn ystod prosiect ymchwil diweddar, fe wnes i ddod ardraws y dyfyniad yma – ‘Nid byddarwch 
yw’r broblem. Camsyniadau ein cymdeithas yw’r broblem.’ Rwyf wediystyried yn aml os y 
dyliwn gael caffi celf dan arweiniad y Byddar yng Nghymru. Gofod sy’n cynnig croeso i bawb 
achyfle i gael pobl i golli rhagdybiaeth am sut y mae poblbyddar yn gweithredu o fewn 
cymdeithas. Mae’r pandemic wedi newid y ffordd rydym yn edrych argymdeithas ac wedi 
cynyddu’r rhwystrau i’r bobl ar yrymylon ond hoffwn gymryd y cyfle hwn i ail-ystyried ac ail- 
addasu sut y dylem ni edrych ar gymdeithas. Fe ddothy syniad o gael gofod ar gyfer caffi celf 
dan arweiniad y byddar ar yr amser iawn er mwyn i hyn ddigwydd. Yn ystod y cyfnod clo, 
roeddwn yn ffodus iawn i gael cyllidoddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru a wnaeth 
fyngalluogi i gael trafodaethau gyda phobl Byddar. Fe wnesi ddarganfod cysylltiad cyffredin 
rhwng pawb…yr angen ifod mewn gofod diogel ac i gael llais”. Jonny Cotsen. 
 
Y gobaith ar y cyd yw y bydd y Maniffesto yn cael ei fabwysiadu ledled y wlad i ddangos 
ymrwymiad gweithredol i greadigrwydd a dyheadau artistiaid B/byddar nawr ac ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol. 
 
Mae rhaglen Clywch ni yn rhedeg o fis Gorffennaf 2021 tan fis Mehefin 2023. Mae modd 
gweld rhagor o wybodaeth am bob cam ar ein gwefan, a byddwn yn rhannu diweddariadau 
ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. 
 
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Instagram @hearweare_ 
 
 
Nodiadau i Olygyddion 
 
Os hoffech ragor o wybodaeth am y rhaglen waith, y bobl sy’n cymryd rhan neu os hoffech 
wneud cyfweliad neu ddarn golygyddol, cysylltwch â Patricia O’Sullivan drwy e-bostio 
press@chapter.org neu ffonio: 0784 1421 075.  
 
Chapter:  
Rydyn ni’n ganolfan ar gyfer cynhyrchu a chyflwyno gwaith arloesol, difyr, o safon fyd-eang 
ac sy’n agored ac yn hygyrch i bawb. Rydyn ni’n gartref i gymuned eang o gwmnïau preswyl 
ac ymarferwyr unigol sy’n gweithio ar draws pob celfyddyd. Mae’r partneriaid celfyddydau a 
diwydiant creadigol hyn yn aml yn gweithio’n agos gyda ni, yn rhannu eu harbenigedd, eu 
hadnoddau a’u syniadau. Mae eu gwaith nhw, ochr yn ochr â’n gwaith ni, yn ein gwneud ni’n 
un o’r tai cynhyrchu pwysicaf yng ngwledydd Prydain. Mae ein rhaglen yn hyrwyddo artistiaid 
heddiw ac yn buddsoddi yn artistiaid yfory. Rydyn ni’n gweithio gydag ymarferwyr ar bob cam 
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o’u gyrfa, yn cefnogi ac yn ysgogi cyfleoedd ar gyfer artistiaid newydd cyffrous, ynghyd â 
hyrwyddo gwaith y rhai sefydledig. Mae ein horiel yn comisiynu ac yn cynhyrchu 
arddangosfeydd o’r gwaith gorau ym maes celf genedlaethol a rhyngwladol. Mae ein gofodau 
theatr yn llwyfan ar gyfer gwaith arbrofol sy’n ysgogi’r meddwl. Mae ein sinemâu yn cynnig 
ffilmiau annibynnol a heriol, ochr yn ochr ag ystod o wyliau a digwyddiadau unigryw, ac rydyn 
ni’n cyflwyno mwy o ffilmiau, i fwy o bobl, mewn mwy o lefydd, drwy Ganolfan Ffilm Cymru. 
Cefnogir hyn oll gyda rhaglen arloesol a chynhwysol o ddigwyddiadau ymgysylltu a dysgu, a 
chaffi bar mawr lle gall y gymuned leol gwrdd, bwyta, a mwynhau'r awyrgylch (mewn ffordd 
ddiogel rhag Covid).  
www.chapter.org.  
 
Jonny Cotsen:  
Mae Jonny Cotsen yn athro Celf cymwys ond gadawodd ei yrfa broffesiynol i ddatblygu ei hun 
fel artist perfformio ac ymgynghorydd i’w gynnwys yn y celfyddydau. Ysgrifennodd Jonny 
Becyn Cymorth Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer lleoliadau a chwmniau theatr, sy’n 
darparu arweiniad ar sut i wella mynediad i gynulleidfaoedd Byddar yng Nghymru. Mae Jonny 
yn ymddiriedolwr ar gyfer Disability Arts Cymru a Theatr Iolo ac mae’n ymwneud a nifer o 
fentrau lleol a chenedlaethol sy’n cefnogi cynhwysiant a chyfle cyfartal yn y celfyddydau, gan 
gynnwys Cygnor Celfyddydau Cymru, Unlimited Connects, Watershed Bristol, Culture Reset 
ac eraill. Ar gyfer y biog llawn, gallwch gael hwn trwy chapter.org.  
 
Amserlen y Prosiect: 
Cam 1 – Gorffennaf 2021-Chwefror 2022 
Cam 2 – Mawrth 2022-Tachwedd 2022 
Cam 3 – Rhagfyr 2022-Gorffennaf 2023 
 

Rhestr o bartneriaid: 

Sefydliadau’r Celfyddydau: Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd; Tŷ Pawb, Wrecsam; 
Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Abertawe; Artis Cymuned, Pontypridd; Celfyddydau 
Anabledd Cymru, Caerdydd. 

Sefydliadau heblaw’r Celfyddydau: Hwb Byddar Cymru, Caerdydd; Clwb y Byddar, 
Pontypridd; Canolfan Pobl Fyddar Abertawe; y Ganolfan Arwyddo Golwg Sain, Bae Colwyn; 
Clwb Arwyddo a Rhannu, Sir Benfro;  
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