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Cyflwyniad i’r Arddangosfa
Arddangosfa sy’n archwilio sut
caiff dynoliaeth ei mynegi drwy
ddefnydd materol o glai yw Cyflyrau
Dynol Clai. Mae’r teitl yn cyfeirio
at y rhyngweithio rhwng yr artist
a’r deunydd; y mowldio a’r cerfio,
yr emosiwn a’r bwriad y tu ôl i’r
gwaith a’r olion sy’n cael eu gadael
(neu beidio) gan yr artist.
Mae’r arddangosfa’n cynnwys
gwaith gan 18 artist yn dangos
defnydd dynamig o glai drwy
addasu’r deunydd a’i gyflwyniad
– o osodwaith, animeiddiadau,
gwaith ar bapur, cerflunwaith,
ffilm, perfformiad – gan archwilio
llinellau ymholi a’u diddordebau,
gan gynnwys: hanes, materion
cyfoes, ymddygiad dynol, llên
gwerin a thraddodiad.

Mae clai’n ddeunydd hynod
amlbwrpas y mae pobl wedi bod
yn ei ddefnyddio ers miloedd
o flynyddoedd at ddibenion
addurniadol ac ymarferol – mae’r
arteffact serameg hysbys hynaf
erioed wedi’i ddyddio tua 28,000
CC. Mae’r arddangosfa yma’n
archwilio gwaith celf cyfoes sy’n
cynnwys presenoldeb ac olion
dynol, gan archwilio hanes,
hunaniaethau a naratifau drwy
glai.

Hot Future, 2018
Francis Upritchard
Diolch I’r artist ac i Kate MacGarry, Llundain
Llun: Angus Mill

Introduction to the Exhibition
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Sut i ddefnyddio’r pecyn yma
Mae’r pecyn yma wedi’i ddylunio
i’w ddefnyddio gan athrawon ac
addysgwyr eraill mewn perthynas
ag arddangosfa Cyflyrau Dynol
Clai. Mae’n rhannu gwybodaeth
gyd-destunol am yr arddangosfa
a’r artistiaid sy’n rhan ohoni,
y technegau a’r prosesau a
ddefnyddiwyd i greu’r gwaith
celf sydd i’w weld, y themâu
allweddol a archwiliwyd yn y
gwaith, a syniadau am brosiectau
a phwyntiau trafod.

Mae’r wybodaeth a’r
gweithgareddau yn y pecyn yma
wedi’u seilio ar ofynion a amlinellir
yn y Cwricwlwm i Gymru ym maes
Celf a Dylunio, gan dargedu
disgyblion Cyfnod Allweddol 2 a
3 yn benodol. Serch hynny, mae
modd addasu’r rhain yn ôl yr angen
i ddisgyblion hŷn neu iau.

Mae’r gwaith yn yr arddangosfa
yn cynnig nifer o bwyntiau trafod
sy’n gyson â gofynion y Cwricwlwm
Cenedlaethol, gan annog meddwl
yn greadigol ym mhob maes pwnc,
gan gynnwys:
— Hanes drwy drafod digwyddiadau
cymdeithasol a gwleidyddol sy’n
rhoi cyd-destun i’r gwaith celf.
— Mathemateg drwy drafod siapiau,
cymesuredd a dilyniant.
— Gwyddoniaeth drwy drafod
deunyddiau, eu nodweddion a’u
defnydd, gan ganolbwyntio’n
benodol ar glai.
— Iaith drwy gyfathrebu syniadau
ac emosiynau mewn ymateb i’r
gwaith yn yr arddangosfa, gan
ddatblygu geirfa greadigol.
— Celf a Dylunio drwy annog
ymatebion creadigol i’r gwaith
drwy arlunio, cerflunio, paentio a
thrafod mewn grŵp.

Sut i ddefnyddio’r pecyn yma
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Sut i ddefnyddio’r pecyn yma
Mae’r pecyn yma’n cynnig adrannau
clir, gan rannu’r wybodaeth yn
rhannau hawdd eu trin. Mae modd
ei ddefnyddio i lunio prosiectau am
artistiaid, gwaith celf neu themâu
penodol, neu gallwch ddefnyddio’r
pecyn cyfan i archwilio’r syniadau
a ddarperir, neu i’w hategu i’ch
syniadau eich hunain.

Mae’n bosib ymgysylltu ag
arddangosfa Cyflyrau Dynol Clai
drwy ymweld â’r oriel neu drwy
ddefnyddio’r lluniau a’r adnoddau
sydd yn y pecyn yma.
Er mwyn trefnu taith ysgol i ymweld
â’r arddangosfa yma, cysylltwch â
learning@chapter.org
I gael rhagor o wybodaeth am
Chapter, ewch i www.chapter.org

/chaptergallery
@chaptergallery
@chaptergallery

It was just yesterday, 2021
Shawanda Corbett
Hawlfraint yr artist. Llun drwy garedigrwydd yr artist,
Diolch i’r artist, i Corvi-Mora ac i Gasgliad Cyngor yn Celfyddydau, Canolfan
Southbank, Llundain.

Sut i ddefnyddio’r pecyn yma
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Cyn Ymweld
Cyn ymweld â’r oriel (neu archwilio’r gwaith yn yr ystafell ddosbarth)
gallai fod yn ddefnyddiol dechrau trafodaeth gyda’r disgyblion am
y themâu a’r syniadau a gaiff eu harchwilio yn y gwaith celf. Dyma
rai pwyntiau trafod ar gyfer gweithgareddau a allai helpu i baratoi’r
disgyblion ar gyfer yr arddangosfa:

Beth yw clai? O ble mae clai yn dod? Ar gyfer beth rydyn ni’n ei
ddefnyddio?
Am beth ydych chi’n meddwl pan fyddwch chi’n clywed y gair clai? A yw’n
lân ac yn fregus fel fâs glai, neu’n anniben ac yn hawdd ei fowldio fel clai
amrwd?
A yw’r arddangosfa wedi newid y ffordd rydych chi’n meddwl am glai fel
deunydd?
Cyflyrau Dynol Clai yw teitl yr arddangosfa. Beth ydych chi’n meddwl mae
hyn yn ei olygu?
Trafodwch yr ymweliad â’r oriel gyda’ch disgyblion. Ydych chi wedi
ymweld ag oriel o’r blaen?
Beth welsoch chi? Sut gwnaeth y gwaith yn yr oriel i chi deimlo?
Trafodwch ac ymchwiliwch i’r rhestr o artistiaid a gaiff eu cynrychioli yn
yr arddangosfa. Ydych chi wedi clywed am rai ohonyn nhw o’r blaen?
Archwiliwch y gwaith celf ar-lein neu yn yr oriel, ac ysgrifennwch eich
safbwyntiau cychwynnol arnyn nhw.
Beth yw eich ffefryn chi? Pam ydych chi’n hoffi’r gwaith?
Trafodwch themâu’r arddangosfa. A yw’n bwysig archwilio themâu fel hyn
mewn celf? A yw’n gwneud i chi feddwl yn wahanol am y pynciau yma?

Cyn Ymweld
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Darllen Gwaith Celf
Isod mae rhai enghreifftiau o gwestiynau i annog disgyblion i edrych
yn agosach ar y gwaith celf ac i agor trafodaeth am y gwaith yn yr
arddangosfa:
Gofod
Ydych chi’n profi’r gwaith yn wahanol o wahanol onglau?
A yw’r amgylchedd y caiff y gwaith ei ddangos ynddo yn effeithio ar y
gwaith?
A yw’r gwaith yn rhyngweithio gydag un o’r darnau eraill a gaiff eu
harddangos?
Pam ydych chi’n meddwl y dewiswyd y gwaith celf penodol yma?
Teitl
Beth yw teitl y gwaith?
A yw’r teitl yn dweud rhywbeth wrthoch chi am y gwaith neu bwnc y
gwaith?
A yw’n gwneud i chi feddwl am rywbeth arall?
Lliw
Pa liwiau ddefnyddiwyd yn y gwaith?
A yw’r lliw’n cyfleu emosiynau neu deimladau?
Pe bai wedi’i lunio â lliwiau gwahanol, a fyddai’n effeithio ar y ffordd
rydych chi’n gweld y gwaith?

Darllen Gwaith Celf

Profiad
Beth yw eich hoff ddarn a pham?
A yw’n eich atgoffa chi o waith celf arall rydych chi wedi’i weld?
Oes angen i chi wneud rhywbeth heblaw am edrych?
Oes angen edrych yn agosach neu sefyll ymhellach i ffwrdd?
Oes synau?
Allwch chi weld mwy pan fyddwch chi’n treulio mwy o amser yn edrych ar
y gwaith?
Oes unrhyw gysylltiadau y gallwch eu gwneud â hanes, gwleidyddiaeth
neu fywyd bob dydd?
Y broses
Sut ydych chi’n meddwl gwnaeth yr artist y gwaith?
Pa ddeunyddiau a phrosesau ydych chi’n meddwl y defnyddion nhw?
Oes gan y deunyddiau a ddefnyddiwyd unrhyw ystyr neu gysylltiadau?
Cysyniad
Beth mae’r artist yn ceisio ei ddweud yn y gwaith?
Ydyn nhw’n archwilio pynciau personol neu a yw eu gwaith yn trafod
materion ehangach sy’n effeithio ar rai, neu bob un, ohonon ni?
A yw’r gwaith yn ein helpu ni i ddeall emosiynau’r artist neu’r pwnc
mewn ffyrdd newydd?
6

Themâu a Syniadau
Mae Cyflyrau Dynol Clai yn archwilio
nifer o themâu a syniadau y gall
disgyblion eu defnyddio fel man
cychwyn er mwyn trafod ac arbrofi.
Mae’r pecyn yma’n trafod y pum
thema amlycaf yn yr arddangosfa,
gan gynnig ymadroddion allweddol,
pwyntiau trafod, ac awgrymiadau
ar gyfer gweithgareddau sy’n
ymwneud â’r gwaith sydd i’w weld.

Mae’r artistiaid wedi’u rhannu yn
ôl thema, ond mae modd cysylltu
rhai darnau o waith â mwy nag un
syniad. Gallai’r disgyblion drafod
yr ystod o themâu a gaiff eu
harchwilio yn y gwaith, a’r ffordd y
gall un darn o waith archwilio nifer
o themâu ar yr un pryd.

Y themâu yw:
Traddodiad a Llên Gwerin
Adrodd Straeon
Y Ffurf Ddynol
Synhwyrau
Celf ac Ymgyrchu

Blue Mask, 1982
Nancy Herbert
Casgliad Aldo Rinaldi. Llun: Jamie Woodley

Themâu a Syniadau
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Traddodiad a Llên Gwerin
Pwyntiau allweddol: hunaniaeth ddiwylliannol, crefft, hanes,
ysbrydolrwydd, symbolaeth, arteffactau
Pwyntiau ymholi
A yw’n bwysig cadw crefftau traddodiadol yn fyw?
A yw technegau traddodiadol yn bwysig i hunaniaethau diwylliannol?
A yw technegau yn berthnasol i ni heddiw?
Ym mha ffyrdd mae mygydau wedi cael eu defnyddio yn y gorffennol?
Sut mae hyn yn cyferbynnu gyda’r ffordd rydyn ni’n eu defnyddio nhw
nawr?
Gweithgareddau a awgrymir
Mae Nancy Herbert a Jonathan Baldock ill dau yn cael eu hysbrydoli
gan ddefodau a thraddodiadau i greu mygydau lliwgar a chwareus. Gan
ddwyn ysbrydoliaeth o’r gwaith yma, gallai’r disgyblion greu mygydau
eu hunain gyda deunyddiau wedi’u hailgylchu. Ar gyfer beth caiff
mygydau eu defnyddio? Meddyliwch am ddefnydd traddodiadol o fwgwd
mewn defodau a pherfformiadau, a’r ffordd mae mygydau erbyn hyn yn
rhan o fywyd bob dydd oherwydd COVID. Meddyliwch sut gall mwgwd
drawsnewid person yn gymeriad hollol wahanol, fel arwr. Pe bai eich
mwgwd yn rhan o ddefod, beth fyddai’r ddefod honno?

Traddodiad a Llên Gwerin

Arbrofwch gyda chrefftau clai syml a thraddodiadol wedi’u hysbrydoli
gan waith Zoë Paul a Renee So, sydd wedi’u dylanwadu gan arteffactau
hanesyddol a mytholegau hynafol. Crëwch deils clai wedi’u cerfio gyda
chlai sy’n sychu’n naturiol – yna gallech arddangos y rhain gyda’i gilydd
fel un darn mawr, neu eu cadw ar wahân. Gall disgyblion drafod sut mae
clai wedi bod yn ddeunydd pwysig ers degau ar filoedd o flynyddoedd.
Ar gyfer beth roedd clai’n cael ei ddefnyddio heblaw am ddibenion
addurniadol? Sut defnyddiwyd crefftau clai i adrodd straeon? A yw’n
bwysig cadw crefftau traddodiadol yn fyw heddiw?
Gall disgyblion greu cerfluniau papier-mâché haniaethol wedi’u
hysbrydoli gan Tal R. Mae’r gwaith wedi’i ddylanwadu gan Gongshi neu
‘gerrig yr ysgolheigion’. Pam ydych chi’n meddwl bod ysgolheigion yn
defnyddio gwrthrychau i fyfyrio? Allwch chi weld rhywbeth yn y siapiau?
Mae’r artist yn defnyddio dull tanio Siapaneaidd arbennig o’r enw Raku,
sy’n defnyddio’r pedair elfen: defnyddir dŵr i gadw’r clai’n wlyb, ac ar
ôl tanio, mae’r darn yn oeri yn yr aer. Ydych chi’n meddwl bod hyn yn
arwyddocaol i’r artist?
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Adrodd Straeon
Pwyntiau allweddol: naratif, dychymyg, iechyd meddwl,
cymeriadau, y beunyddiol
Pwyntiau ymholi
Beth ydyn ni’n ei ddysgu am yr artist neu am bobl drwy’r straeon mae’r
artistiaid yn eu dweud wrthon ni?
A yw’r gwaith celf yn dweud rhywbeth personol wrthon ni am yr artistiaid
neu rywbeth ehangach am ddynoliaeth?
A yw’n bwysig bod y stori’n glir, neu a ddylen ni greu ein naratifau ein
hunain?
A yw’r naratifau yma’n eich atgoffa chi o straeon eraill rydych chi’n eu
gwybod?
Gweithgareddau a awgrymir
Mae Lindsey Mendick yn defnyddio casgliad o wrthrychau bob dydd i greu
cerfluniau hunangofiannol. Crëwch glytwaith sy’n defnyddio gwrthrychau
cyffredin (cylchgronau, catalogau, taflenni, derbynebau, deunydd
lapio ac ati) i greu stori amdanoch chi eich hunan. Trafodwch sut gall
ymyrraeth artistig drawsnewid ystyr gwrthrych bob dydd. Pryd mae
gwrthrych yn dod yn ddarn o gelf? A yw celf yn allfa emosiynol effeithiol?
Sut mae artistiaid yn cyfleu naratifau i’r gwyliwr?

Adrodd Straeon

Gan ddwyn ysbrydoliaeth o’r pypedau clai yn Dark Side of the Moon gan
Nathalie Djurberg a Hans Berg, gall y disgyblion greu pypedau bys/llaw
syml gyda deunyddiau a ganfyddir, ac yna gallen nhw eu defnyddio i
adrodd stori (stori wir neu stori greu). Beth yw cymeriad eich pyped?
Sut bydden nhw’n rhyngweithio gyda’r pypedau a wnaed gan bobl
eraill? Ystyriwch sut rydyn ni’n arddangos emosiwn dynol ar wrthrychau
difywyd.
Trafodwch y ffordd mae Francis Upritchard yn creu bodau arallfydol,
a gan weithio mewn grwpiau, chwaraewch y gêm celain goeth i greu
cymeriad. Sut bydden nhw’n siarad? O ble maen nhw’n dod? Beth yw eu
henwau? Beth yw eu hoff fwyd? Trafodwch sut gall artistiaid adeiladu eu
bydoedd a’u cymeriadau eu hunain, a defnyddiwch nhw fel dyfeisiau i
adrodd straeon.
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Synhwyrau
Pwyntiau allweddol: cyffyrddiad, sain, rhyngweithio, emosiwn, Mae Oliver Beer yn defnyddio gwrthrychau a fu unwaith yn eiddo i’w
deulu, er mwyn creu gosodwaith sain. Gallai’r disgyblion greu eu darn o
cyferbynnu, proses, ffurf, hydrinedd
Pwyntiau ymholi
Pa synhwyrau mae’r deunyddiau yn effeithio arnynt? (A yw’n weledol? A
oes aroglau iddyn nhw? Allwch chi glywed rhywbeth?)
Sut ydych chi’n meddwl mae’r gwaith yn teimlo? A yw’n arw neu’n llyfn?
Yn drwm neu’n ysgafn?
Ydych chi’n teimlo emosiynau penodol wrth edrych ar y gwaith celf?
Ydych chi’n teimlo fel pe baech chi’n rhan o’r gwaith celf drwy
ryngweithio gydag e?
Gweithgareddau a awgrymir
Gallai’r disgyblion ddefnyddio clai sy’n sychu’n naturiol (neu greu toes
halen) i greu gwrthrychau a ysbrydolwyd gan Spending Time gan Ryan
Gander, sef peiriant prynu sy’n cynnwys gwrthrychau wedi’u nodi â
dyddiadau a lleoliadau digwyddiadau arwyddocaol. Gan ddefnyddio
gwrthrychau a ganfuwyd (neu ddwylo) i greu marciau yn y toes.
Meddyliwch am y ffordd y gallwch drin y toes; y ffordd mae’n cadw marc
beth bynnag sy’n cael ei wasgu arno. Caewch eich llygaid a meddyliwch
am sut mae’r gwrthrych yn teimlo yn eich llaw. A yw’n ysgafn neu’n
drwm? Pa fath o siâp yw e? Pa farciau a gaiff eu gadael arno?

gelf sain eu hunain gan weithio mewn grwpiau, drwy gydosod gwahanol
synau maen nhw’n teimlo sy’n ddiddorol. Gallai’r rhain fod yn synau maen
nhw’n eu creu eu hunain neu’n synau o’r amgylchedd. Yna, gallen nhw
geisio adnabod y synau yn ngwaith celf sain ei gilydd. Beth mae’r synau
yma’n eich atgoffa ohono?
Gall disgyblion archwilio cyffyrddadwyedd clai, gan ddwyn ysbrydoliaeth
gan William Cobbing, y mae ei waith yn archwilio perthnasau dynol drwy
glai. Gallant ddefnyddio clai sy’n sychu’n naturiol (neu ddeunydd tebyg) i
greu penddelwau o’u hunain, gan ddefnyddio eu dwylo. Trafodwch wead
a hydrinedd y clai. A yw’n hawdd ei drin? Ydych chi’n hoffi sut mae clai yn
teimlo? Sut mae’r canlyniad sych yn teimlo o’i gymharu? Sut byddai wedi
teimlo i fod o dan un o’r pennau clai yn y fideo?

Synhwyrau10

Y Ffurf Ddynol
Pwyntiau allweddol: hunaniaeth, symudiad, perfformiad,
anabledd, olion, absenoldeb a phresenoldeb, unigolrwydd.
Pwyntiau ymholi
Sut caiff y corff dynol ei gyfleu yn y gwaith celf?
A yw’r artistiaid yn defnyddio eu cyrff eu hunain neu gorff rhywun arall? A
yw hyn yn arwyddocaol?
A oes un o’r darnau o waith celf yn eich gwneud chi’n ymwybodol o’ch
corff eich hunan?
A oes rhai o’r darnau yn cyfleu symudiad?
Pa fath o symudiadau a gaiff eu gwneud?
Gweithgareddau a awgrymir
Mae Whirl gan Rachel Kneebone yn cyfuno rhubanau porslen, tendrilau,
coesau a breichiau, gan greu rhith symudiad. Gallai’r disgyblion greu
gludwaith yn defnyddio lluniau o bobl sydd wedi’i ysbrydoli gan y gwaith
yma. Sut gellir cyfuno gwahanol ffurfiau i greu’r un ddelwedd yma?
Meddyliwch am y ffordd mae pobl yn symud (neu beidio) yn y delweddau
yma. Sut gallwch chi gyfleu symudiad mewn delwedd lonydd?

Y Ffurf Ddynol

Crëwch baentiadau drwy brintio gyda (neu arlunio o gwmpas) rhannau o’r
corff. Gallwch wneud hyn yn unigol neu mewn grwpiau ar ddarnau mawr o
bapur. Meddyliwch am y ffordd mae Antony Gormley a Shawanda Corbett
yn defnyddio eu cyrff fel rhan o’r gwaith celf. Meddyliwch am y siapiau
mae eich corff yn eu creu, a yw’r rhain yn amrywio o berson i berson?
A yw’r corff yn rhan o’r gwaith celf?
Gallai disgyblion archwilio gydag olion bysedd mewn inc hefyd. Sut
mae’r inc yn olrhain blaenau ein bysedd? Meddyliwch am y ffordd mae
olion bysedd yn unigryw i bob person. A yw ein holion bysedd yn dweud
rhywbeth amdanon ni? A fyddech chi’n adnabod eich olion bysedd
eich hunan? Allwch chi greu llun gan ddefnyddio blaenau eich bysedd
yn unig?
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Celf fel Dull Ymgyrchu
Pwyntiau allweddol: ymfudo, hanes, gwleidyddiaeth, hil,
cyfosodiadau, hunaniaeth ddiwylliannol
Pwyntiau ymholi
Pa neges mae’r artistiaid yma’n ceisio ei chyfleu?
A yw’n bwysig bod artistiaid yn trafod materion gwleidyddol yn eu
gwaith?
Allwch chi gysylltu’r gwaith celf ag unrhyw ddigwyddiad gwleidyddol/
hanesyddol pwysig?
Beth yw arwyddocâd defnyddio deunydd mor fregus i drafod pynciau
anodd o’r fath?
Gweithgareddau a awgrymir
Trafodwch sut gellir defnyddio celf i archwilio digwyddiadau cyfoes drwy
dechnegau crefft traddodiadol. Gallai disgyblion feddwl am y ffordd
y cafodd straeon epig eu cyfleu ar fasys Groegaidd a Tsieineaidd, a’u
cymharu â Porcelain Vase gan Ai Weiwei — sy’n cyfleu’r daith erchyll
mae mudwyr yn ei gwneud i gyrraedd man diogel — a’r lluniau fasys yng
ngwaith Pio Abad, sy’n archwilio hanesion cymdeithasol a gwleidyddol
drwy eiddo ffigurau cyhoeddus. Gofynnwch i’r disgyblion ddylunio fas
sy’n adrodd stori. Pa fath o stori fyddech chi am ei hadrodd? A yw’n
bersonol neu’n wleidyddol? Beth fyddech chi’n ei roi ar y fas?

Celf fel Dull Ymgyrchu

Mae Lubaina Himid yn paentio dros grochenwaith domestig gyda ffigurau
Duon er mwyn wynebu hanesion tywyll y Fasnach Gaethweision a’r
Ymerodraeth Brydeinig. Gan ddwyn ysbrydoliaeth o’r gwaith yma, gallai’r
disgyblion arbrofi â chreu delwedd gyda llawer o haenau (drwy baentio,
gludwaith, printio neu gyfuniad). Meddyliwch am y ffordd mae’r haenau’n
newid y ddelwedd gychwynnol. Allwch chi greu naratif? Beth mae’r
gwahanol haenau a delweddau yn ei ddweud wrthon ni?
Gallai’r disgyblion drafod pwysigrwydd celf fel dull ymgyrchu mewn
perthynas â’r gwaith maen nhw wedi’i weld yn yr arddangosfa. Gallen
nhw greu baner neu arwydd ar gyfer achos (bach neu fawr) sy’n bwysig
iddyn nhw. Pam ei bod hi’n bwysig trafod y teimladau yma? A ddylid
defnyddio celf ar gyfer ymgyrchu gwleidyddol? Allwch chi fynegi eich
hunan yn dda mewn cyfrwng gweledol?
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Artistiaid a Gwaith Celf
Mae Cyflyrau Dynol Clai yn cynnwys
gwaith celf gan ddeunaw artist
cyfoes, ar draws ystod eang o
gyfryngau a themâu, sydd oll yn
defnyddio clai ar ryw ffurf.
Mae’r gwaith a gaiff ei arddangos
yn amrywio o dechnegau crefft
traddodiadol — er enghraifft,
gleiniau clai Zoë Paul yn Our
Bodies, In Fragmented Gesture
ac yn Porcelain Vase (Crossing
of the Sea) Ai Weiwei — i waith
perfformiadol sy’n archwilio
deunyddioldeb clai drwy
ryngweithiadau dynol fel Long
Distance gan William Cobbing ac It
Was Just Yesterday gan Shawanda
Corbett.

Er bod y gweithiau’n wahanol
iawn, maen nhw i gyd yn archwilio
dynoliaeth drwy ddefnyddio
clai, gan gario presenoldeb ac
olion dynol. Yr artistiaid a gaiff
eu cynrychioli yn yr arddangosfa
yw: Pio Abad, Nancy Herbert, Zoë
Paul, Lubaina Himid, Jonathan
Baldock, Francis Upritchard,
Antony Gormley, Renee So, William
Cobbing, Ai Weiwei, Rachel
Kneebone, Tal R, Nathalie Djurberg
a Hans Berg, Oliver Beer, Lindsey
Mendick, Shawanda Corbett a Ryan
Gander.

Maske XXNI, 2020
Jonathan Baldock
Hawlfraint Jonathan Baldock. Diolch i’r artist ac i Oriel Stephen Friedman, Llundain.
Llun: Ffotograffiaeth Celf Todd-White.

Artistiaid a Gwaith Celf
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Pio Abad
Mae Pio Abad yn edrych ar
arwyddocâd cymdeithasol a
gwleidyddol pethau. Mae’n
defnyddio dulliau priodoli i
archwilio digwyddiadau amgen neu
hanesyddol cuddiedig, i ddatod
cyfrifon swyddogol, ac i amlygu
edafedd o gydgynllwynio rhwng
digwyddiadau, ideolegau a phobl.

Yn y darn yma, Notes on
Decomposition, No. 2, mae Abad yn
ceisio cyfleu ein cyflwr presennol
o ddadrithiad diwylliannol
drwy gasgliad o wrthrychau a
brynwyd ac a werthwyd mewn
ocsiynau proffil uchel yn ystod
y blynyddoedd diwethaf. Dyma
bortread Abad o 24 o ddarnau
porslen Tsieineaidd o gasgliad
y Brodyr Lehman – a werthwyd
mewn ocsiwn ddwy flynedd ar ôl
i argyfwng ariannol 2008 arwain

at fethdaliad y cwmni bancio
buddsoddi enwog – wedi’u trefnu
yn ôl eu gwerth yn yr ocsiwn, o’r
drutaf i’r rhataf.

Notes on Decomposition, No. 2, 2019
Pio Abad
Diolch i’r artist

Pio Abad
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Nancy Herbert
Mae cyfres o fygydau Nancy
Herbert wedi’i hysbrydoli gan ei
threftadaeth Geltaidd ei hunan,
seremonïau paganaidd, a chelf
frodorol ei mamwlad fabwysiedig,
Canada, a’i chymunedau Inuit.
Mae’r gyfres yma o fygydau o liwiau
llachar — a grëwyd drwy gydol yr
wythdegau cynnar — yn cyfuno
serameg gwydrog a ffabrigau
wedi’u gwau a’u gwehyddu, gan
atseinio traddodiadau a defodau’r
gorffennol. Mae’r mygydau’n
ymddangos fel pe baen nhw’n
hongian o’r nenfwd mewn cylch, yn
arnofio, fel pe baen nhw’n cael eu
gwisgo gan bresenoldeb na allwn
ei weld.

Red Mask, 1981
Nancy Herbert
Diolch i ystâd Nancy Herbert.
Llun: Jamie Woodley

Nancy Herbert
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Zoë Paul
Yn rhan o’i harfer mae Zoë Paul
yn gweithio gyda cherflunwaith a
thecstilau, yn archwilio cymeriad
gofodau domestig, ac yn benodol y
pwynt lle mae’r trothwy rhwng y tu
mewn a’r tu allan yn diflannu.
Yn y darn yma, Our Bodies, In
Fragmented Gesture, mae Zoë
yn defnyddio technegau crefftio
traddodiadol, y mae’n eu cyfuno
gyda gwrthrychau a ddarganfuwyd,
sef gwastraff diwydiannol yn aml.
Caiff gleiniau a roliwyd â llaw eu
tanio ar wahanol dymheredd i
greu ystod o arlliwiau priddlyd, a’u
plethu ynghyd i greu golygfa sy’n
cyfleu ffigurau noeth yn symud,
sy’n dwyn i gof furluniau hynafol
Groegaidd a Rhufeinig.

Our Bodies, In Fragmented Gesture, 2019
Zoë Paul
Hawlfraint Sèvres - Manufacture et Musée nationaux/Gérard Jonca

Zoë Paul

16

Lubaina Himid
Mae gwaith yr artist Lubaina
Himid yn canolbwyntio ar themâu
hanes diwylliannol ac adennill
hunaniaethau. Casgliad o hen
blatiau, powlenni a jygiau seramig
yw Swallow Hard: The Lancaster
Dinner Service, a brynwyd yng
Nghaerhirfryn ac sydd wedi’u
paentio gan yr artist i archwilio
rôl y ddinas yn y fasnach
gaethweision, gan adrodd stori
newydd ond gan glywed adleisiau’r
hen un ar yr un pryd.
Mae gwaith Himid yn cael ei
sbarduno gan y gwleidyddol,
gan fynd i’r afael â chwestiynau
am hil, rhywedd a dosbarth drwy
gyferbynnu’r crochenwaith cain
ac addurnol gyda delweddau o
gaethweision, patrymau tecstilau
Affricanaidd, uchelwyr gwyn,
a nwyddau sy’n gysylltiedig â’r
fasnach gaethweision, fel siwgr a
thobaco.
Lubaina Himid

Swallow Hard: The Lancaster Dinner Service, 2007
Lubaina Himid
Diolch i’r artist ac i Erddi Hollybush, Llundain
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Francis Upritchard
Mae Francis Upritchard yn creu
cerfluniau lliwgar ffigurol sy’n
troedio’r llinell rhwng realaeth
a ffantasi, gan ymddangos yn
gyfarwydd ond eto’n ddieithr.
Hot Future, Buey a Four Dead yn
cyfleu ffigurau rhyfedd sy’n gwisgo
dillad llachar traddodiadol o
wahanol rannau o’r byd.
Wedi’u gwneud o glai polymer a
thecstilau amryliw, mae ffigurau
Francis fel pe baen nhw’n cymryd
rhan mewn rhyw fath o basiant
neu ddawns fygydau, gyda
mynegiannau sy’n fyfyriol ac yn
eneidiol, fel pe baent yn meddwl yn
ddwys.

Four Dead, 2017
Francis Upritchard
Diolch I’r artist ac i Kate MacGarry, Llundain
Llun: Angus Mill

Francis Upritchard
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Jonathan Baldock
Mae Jonathan Baldock yn gweithio
ar draws sawl cyfrwng gan
gynnwys cerflunio, gosodwaith
a pherfformio. Mae cyfres Maske
Jonathan Baldock yn llawn
hiwmor a ffraethineb, gan gyfleu
ei ddiddordeb hirsefydlog mewn
mytholeg a llên gwerin.
Drwy’r gwaith yma, mae’r artist yn
mynd ati’n chwareus i archwilio
gweithrediad symbolaidd mygydau,
ac mae’n archwilio beth yw
potensial clai i gyfathrebu. Gan
ddefnyddio gwydredd lliw llachar
a mynegiannau animeiddedig,
mae Baldock yn creu ffurfiau
sy’n ddoniol, yn ddireidus ac yn
ddychrynllyd ar yr un pryd.

Maske XXXIII, 2021
Jonathan Baldock
Copyright Jonathan Baldock. Courtesy the artist and Stephen Friedman Gallery,
London. Photo by Todd-White Art Photography.

Jonathan Baldock
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Antony Gormley
Mae Antony Gormley yn
adnabyddus am ei gerfluniau,
ei osodwaith, a’i waith celf
cyhoeddus sy’n ymchwilio i
berthynas y corff dynol â gofod,
gan ddefnyddio ei gorff ei hunan i
greu’r gwaith yn aml.
Mae Blanket Drawing I yn archwilio
cofrestriad safle corff sy’n cysgu ar
flanced wedi’i gorchuddio â chlai.
Mae’r corff yn creu absenoldeb
yn y clai, gan roi’r argraff ei fod
yn arnofio. Gan ddefnyddio clai
gwyn ac olew had llin ar flanced
wen, mae Antony’n chwarae
gyda’r syniad o bresenoldeb ac
absenoldeb, gan annog yr arsyllwr
i ystyried y ffordd y mae eu corff
nhw’n rhyngweithio gyda gofod,
gwrthrychau a chyrff eraill.

Blanket Drawing I, 1983
Antony Gormley
Hawlfraint yr artist.
Llun: Stephen White & Co

Antony Gormley
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Renee So
Mae gwaith Renee So yn amrywio
ar draws nifer o dechnegau
crefft traddodiadol, gan gynnwys
serameg, print, a thecstilau wedi’u
gwehyddu â llaw.

yn ôl. Gwnaed y darlun Venus of
Valdivia o nifer o deils, lle mae
dau ffurf benywaidd yn cael eu
dangos mewn arlliwiau priddlyd,
gan gyfeirio at sawl genre o gelf a
chrochenwaith cynhanesyddol.

Mae Renee yn archwilio
cynrychioliadau o ffigurau
benywaidd mewn diwylliannau
cynhanesyddol, mytholeg
ac archaeoleg drwy lens
ffeministaidd. Mae ei gwaith yn
troi cysyniadau rhagdybiedig o
dechnegau crefftio traddodiadol
ar eu pennau yn chwareus, ac mae
ei cherfluniau Woman ac Untitled
yn dwyn i’r cof arteffactau hynafol
sy’n cyfleu duwiesau ffrwythlondeb
– gyda Venus of Willendorf fel yr
enghraifft enwocaf, sef ffiguryn
Fenws yr amcangyfrifir iddo gael
ei greu tua 25,000 o flynyddoedd

Venus of Valdivia, 2019
Renee So
Diolch i’r artist ac i Kate MacGarry, Llundain.
Llun: Robert Glowacki

Renee So
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William Cobbing
Mae arfer celf William Cobbing yn
cwmpasu ystod eang o gyfryngau,
gan gynnwys fideo, ffotograffiaeth
a gosodwaith.
Yn Long Distance mae William yn
archwilio sut mae modd mynegi
perthnasau dynol drwy glai; caiff
cyfarfyddiadau perfformiadol eu
dyfeisio gan ddefnyddio’r deunydd.
Mae’r ddau brif gymeriad yn
ymgymryd â chylch ailadroddus
o drin arwynebau di-ffurf, gan
gyfleu ymgysylltiad go iawn gyda
deunydd a chyffyrddiad. Mae’r
darn yma’n gwrthod y syniad y
dylai celf a wnaed o glai fod yn
wrthrychau llonydd o harddwch a
defnyddioldeb. Yn hytrach, mae
William yn archwilio natur hydrin
clai heb ei danio, gan ddefnyddio’r
deunydd fel estyniad i’r corff.

William Cobbing 

Long Distance, 2018
William Cobbing
Diolch i’r artist
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Ai Weiwei
Mae Ai Weiwei yn adnabyddus am
greu datganiadau esthetig cryf
sy’n adlewyrchu materion cyfoes ar
draws byd geowleidyddol heddiw.
Porcelain Vase (Crossing of the
Sea) yn archwilio dadleoliad, ac fe’i
gwnaed mewn ymateb i’r argyfwng
ffoaduriaid presennol. Gan gyfeirio
at gelf draddodiadol Tsieineaidd,
mae’r darn yn dangos ymgais daer
ffoaduriaid i groesi môr peryglus
at ddiogelwch. Mae Remains yn
cynnwys atgynyrchiadau porslen
maint go iawn o esgyrn dynol a
gafodd eu codi mewn cloddfa
archaeolegol mewn gwersyll
ailaddysgu yn Tsieina a fu’n
gweithredu o dan y Cadeirydd Mao
yn y pumdegau. Mae’r porslen cain
yn dod yn gyfrwng gwrthdroadol er
mwyn gofyn i ni edrych yn agos ar
ystod eang o faterion cymdeithasol
a gwleidyddol cyfoes, gan gynnwys
trais, gormes, hanes cymdeithasol
a hunaniaeth Tsieineaidd.
Ai Weiwei

Remains, 2015
Ai Weiwei
Hawlfraint Ai Weiwei. Diolch i Oriel Lisson

23

Rachel Kneebone
Mae gwaith cain Rachel Kneebone
yn mynd i’r afael â’r cyflwr dynol
ac yn ei gwestiynu. Gan weithio
â phorslen, mae nodweddion
materol ei gwaith yn cyfleu ac yn
amlygu ymhellach ymwybyddiaeth
o gyflyrau cyferbyniol, gan
ymddangos nid yn unig yn drwm,
yn gadarn ac yn gryf, ond hefyd yn
ysgafn, yn gain ac yn feddal.
Yn Whirl, mae Rachel yn cyfleu llu
o dendriliau, coesau, breichiau a
rhubanau yn troelli, wedi’u huno
mewn porslen. Gan greu rhith o
gyrff yn symud, mae’r ffurfiau
troellog yma’n dod at ei gilydd
yn un, gan greu ymdeimlad o
symudiad, fel bod ei chelf bob
amser yn fyw o bosibilrwydd.

Whirl, 2017
Rachel Kneebone
Diolch i’r artist ac i White Cube

Ai Weiwei

24

Tal R
Gan weithio ar draws ystod
eang o gyfryngau, gan gynnwys
paentio, arlunio, printio, tecstilau,
a cherfluniau, mae Tal R yn
cwestiynu ein cysyniadau a’n
rhagdybiaethau am ein realiti
amgylchynol – beth rydyn ni’n ei
weld, a ble mae ei ystyr.
Wrth greu Scholar’s Palace,
defnyddiodd yr artist dechneg
tanio draddodiadol Siapaneaidd,
sef Raku; proses sy’n adnabyddus
am fod yn anrhagweladwy, ac
sy’n lliwio wyneb y clai ar sail
dwyster y cysylltiad â’r mwg. Mae’r
canlyniad yn ffurf haniaethol tebyg
i greadur, sy’n dwyn i gof gerrig
Ysgolheigion Tsieineaidd, sef
Gongshi – ffurfiannau gwerthfawr
am eu nodweddion esthetig, a
ddefnyddiwyd yn draddodiadol i
fyfyrio.

Scholar’s Palace, 2015
Tal R
Diolch i’r artist ac i Victoria Miro, Llundain/Fenis

Tal R
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Nathalie Djurberg
a Hans Berg
Drwy gyfuno animeiddio clai a
sgoriau atmosfferig, mae Nathalie
Djurberg a Hans Berg yn creu
gwaith seicolegol sy’n archwilio
emosiynau dynol a dyheadau
anifeilaidd.
Yn Dark Side of the Moon, mae
vignettes clai yn adrodd stori’r
lleuad a chymeriadau eraill mewn
cyfres o straeon tylwyth teg
wedi’u plethu. Wedi’u gwneud
o glai modelu, mae’r ffigurau’n
ymdebygu i gymeriadau o lyfr stori
plant, ond wrth edrych yn agosach
maen nhw’n datgelu ochr dywyll a
chyfrwys.

Dark Side of the Moon, 2017
Nathalie Djurberg a Hans Berg
Hawlfraint Nathalie Djurberg a Hans Berg. Diolch i Oriel Lisson

Nathalie Djurberg a Hans Berg
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Oliver Beer
Mae perthnasau teuluol Oliver
Beer yn aml yn llywio ei waith
amlddisgyblaethol, gan ymgysylltu
â materion personol a rhai
cyffredinol, fel y sain a’r atgofion
sydd mewn gwrthrychau.
Mae Resonance Vessels (British
Quartet) yn gyfres o eitemau a fu
unwaith yn eiddo iddo fe neu ei
deulu — gan gynnwys jygiau, fasys
ac addurniadau gardd — gan greu
portread teuluol o wrthrychau “sy’n
mwmian ac yn canu – yn debyg i
wydr gwin wrth i fys rwbio ar hyd
ei ymyl”. Caiff y sain a gynhyrchir
ei bennu gan gyfaint a geometreg
penodol y gwrthrych, gan ymateb
i ryngweithiad y gwyliwr gyda’r
gwrthrych yng ngofod yr oriel.

Resonance Vessel, 2021
Oliver Beer
Casgliad Cyngor y Celfyddydau, Canolfan Southbank, Llundain. Hawlfraint yr artist.
Diolch i’r artist am y ddelwedd ac i Thaddaeus Ropac, Llundain

Oliver Beer
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Lindsey Mendick
Mae gwaith Lindsey Mendick yn
cyfuno’r beunyddiol a’r cyffredin yn
gosodiadau cerfluniol manwl, yn
alluogi’r gwyliwr i archwilio hanes
personol yr artist.
Mae Cigs, Sushi, Tea a Putin yn
dweud y straeon cyfochrog o
brofiad personol yr artist, yn
dioddef o chwalfa nerfus pan oedd
hi’n ddeunaw oed, yn ei orfodi
i adael ysgol gelf a dychwelyd i
gartref ei rhieni, ac y gwenwyno
eu cymydog, yr Ysbïwr Rwsiaidd,
Alexander Litvinenko. Mae ei
gerfluniau lliwgar yn darlunio
y bennod hon, y bar swshi lle
digwyddodd yr ymgais cyntaf i’w
wenwyno, y tebot yn gyfeirio at y te
a oedd yn cynnwys y poloniwm a’i
wenwynodd, yr artist ei hun yn yn
edrych yn ofalus allan o’i ffenest,
yn edrych am ysbïwyr, a Vladimir
Putin, a honnodd orchymyn y
gwenwyno.
Lindsey Mendick

Sushi. 2020
Lindsey Mendick
Casgliad Cyngor y Celfyddydau, Canolfan Southbank, Llundain. Hawlfraint yr artist.
Golwg gosodwaith ym Mhrosiectau Eastside, Birmingham, 2020. Diolch i’r artist ac i
Oriel Carl Freedman am y llun.
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Shawanda Corbett
Mae gwaith Shawanda Corbett
yn archwilio’r corff dynol drwy’r
ddamcaniaeth cyborg, a phrofiad
personol yr artist fel menyw Ddu â
chorff ag abledd gwahanol.
Yn It was just yesterday a Now
go around the corner and get
your brother, gwelir yr artist ei
hunan gyda golwg herfeiddiol ar
ei hwyneb, sydd wedi’i orchuddio
mewn clai gyda marciau o linellau
ystumiol, fel ail groen. Mae
Shawanda yn cysylltu â hydrinedd
deunydd wrth i fywyd, amser, ac
amgylcheddau newid yn barhaus.

It was just yesterday, 2021
Shawanda Corbett
Hawlfraint yr artist. Llun drwy garedigrwydd yr artist,
Diolch i’r artist, i Corvi-Mora ac i Gasgliad Cyngor yn Celfyddydau, Canolfan Southbank, Llundain.

Shawanda Corbett
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Ryan Gander
Mae gwaith Ryan Gander yn
cysylltu’r cyffredin a’r hyn a
gaiff ei ddiystyru gyda syniadau
haniaethol a chymhleth.
Peiriant gwerthu yw Spending Time
sydd ag ystod o gerfluniau bach
wedi’u marcio â chyfesurynnau
hydred a lledred, nodau ISBN10
neu ASIM, a rhifau sy’n cyfeirio
at ddyddiadau sydd o bwys
hanesyddol. Mae modd i’r arsyllwr
brynu gwrthrych am £10. Mae’r
gwaith yn codi cwestiynau
ynghylch swyddogaeth, cost,
cyffyrddadwyedd, perchnogaeth,
ac awduraeth celf, gan roi cyfle i’r
gynulleidfa fynd â darn o gelf adref
gyda nhw.

Spending Time, 2021
Ryan Gander
Diolch i’r artist. Llun: Aurélien Mole

Ryan Gander
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Zoë Paul
www.zoepaul.studio
Lubaina Himid
www.lubainahimid.uk
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Diolchiadau
Ysgrifennwyd y pecyn addysg
yma i Chapter gan Catrin Wallace,
myfyrwraig MA Curadu ym
Mhrifysgol Gorllewin Lloegr.
Bydden ni’n falch iawn o glywed
adborth am sut mae eich
disgyblion wedi rhyngweithio â’r
arddangosfa.
Rhannwch eich delweddau a’ch
ymatebion drwy ddefnyddio
#CyflyrauDynolClai
Er mwyn trefnu taith ysgol i ymweld
â’r arddangosfa yma, cysylltwch â
learning@chapter.org
I gael rhagor o wybodaeth am
Chapter, ewch i www.chapter.org

Swallow Hard: The Lancaster Dinner Service (detail), 2007
Lubaina Himid
Diolch i’r artist ac i Erddi Hollybush, Llundain
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