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1. Harp for Nine Dyads, 2022 
Telyn: pren, tannau neilon, cortynnau 
bynji, lledr, cynfas wedi’i frodio â chortyn, 
gwrthrychau wedi’u darganfod a ffabrig. 
Stôl: pren a ffabrig

2. Nine Dyads, 2021 
Dyfrlliw, collage, beiro, inc Sumi, pensil, 
tâp ar bapur a bwrdd mownt

3. Offering #1, 2022
Ceramig, graean, emwlsiwn, lluniadu digidol 
thermol wedi’i argraffu, blodau sych

4. Untitled (Board Game 3), 2022 
Dyfrlliw, pensil, collage, sticeri 
holograffig, ffotograff argraffedig 
thermol, lluniad digidol thermol wedi’i 
argraffu ar bapur

5. Offering #2, 2022 
Ceramig, graean, emwlsiwn, lluniadu 
digidol thermol wedi’i argraffu, blodau 
sych, dannedd

6. And the running blackberry would 
adorn the parlours of heaven, 2021 
Dyfrlliw a collage ar bapur

7. Untitled (Board game 2), 2021 
Dyfrlliw ar bapur

8. Untitled (Fragments), 2022 
Dyfrlliw, pensil, papur tywod, collage ar 
bapur

9. Untitled (Oracle 5), 2022 
Olew, pren, blwch sigâr, tywod, allwedd, 
cerdyn sigarét, ffawd papur, cynfas

10. Self is Building, Self is 
Dissolving, 2022
Olew, bwrdd emwlsiwn, pren cerfiedig, 
cortynnau bynji, rhaff

11. Before/After Completion, 2020 
Casgliad papur gyda dyfrlliw, pensil, 
collage, acrylig

12. Untitled (Board game 4), 2022 
Dyfrlliw, pensil ar bapur

13. Bloom and Prosper, 2020 
Dyfrlliw, pensil a collage ar bapur

14. Untitled (Oracle 1), 2021 
Ceramig, blwch sigâr, olew, pastel olew, 
lledr, sialc naturiol, pigment ultramarine, 
dyfrlliw, pensil, papur, inc indian, cwpanau 
metel, edau, allweddi piano, bwrdd mynydd, 
pren haenog, collage, acrylig, gwregysau 
lledr, mugwort, marblis pren

15. Untitled (Oracle 2), 2021 
Ceramig, pren haenog, blwch sigâr, marblis 
clai, olew, lledr a collage

16. All the people that you see will 
be the children of the Most High, 
2022 
Ceramig, graean, emwlsiwn, ffotograff 
printiedig thermol, asgwrn

17. Untitled (Oracle 3), 2022 
Blwch, allweddi piano, delwedd a 
ddarganfuwyd, paent olew, gwrthrych metel, 
marblis clai

18. Untitled (Infinity card), 2022 
Dyfrlliw, sticeri, delwedd a ddarganfuwyd, 
pensil ar bapur

19. Untitled (Babylon), 2022 
Dyfrlliw, collage, inc indian, pensil, 
printiau thermol ar bapur

20. Untitled (cleansing ritual), 2022 
Dyfrlliw, collage, inc indian, pensil, 
printiau thermol ar bapur

21. Untitled (drum ritual), 2022 
Dyfrlliw, pensil, inc indian a collage ar 
bapur

22. Untitled (Water ritual), 2022 
Dyfrlliw, collage, ffotograffau printiedig 
thermol, pensil ar bapur

23. Flute Oracle, 2022 
Cerameg, gwrthrychau a ddarganfuwyd, 
mwsogl, pigment, cerdyn masnachu

24. Untitled (Garment 1), 2022 
Ffabrig, printiau thermol, cortynnau bynji, 
rhaff, gwrthrychau a ddarganfuwyd

25. Untitled (Garment 3), 2022 
Ffabrig, brodwaith, pren, cardiau 
masnachu, collage, sticeri, gwrthrychau a 
ddarganfuwyd, cadwyni, sticeri holograffig

26. Untitled (Garment 2), 2022 
Ffabrig, papur, gwrthrychau a 
ddarganfuwyd, cadwyn, marblis ceramig, 
printiau ffacbys, helyglys, plastig

List of Works and Floorplan LEO ROBINSON
THE INFINITY CARD
10.12.22 – 16.04.23
Mae ‘The Infinity Card’ yn archwilio dyfodol myfyrgar, lle mae defodau’n cael eu hailadeiladu fel proses 
o iachâd o etifeddiaeth ddinistriol gwladychiaeth. Gan ddefnyddio’i astudiaeth a’i ddefnydd o ddull 
dewiniaeth I Ching*, mae byd newydd cyfoethog Leo Robinson yn dychmygu dyfodol ôl-ddiasporig lle mae 
cosmoleg hynafol a systemau gwybodaeth frodorol wedi llywio ac esblygu defodau ac arferion newydd, i 
arwain hunan-wybodaeth a theithiau ysbrydol o drawsnewid. 

Mae’r gwaith celf yn yr arddangosfa ar ffurf oraclau, sgoriau cerddorol, a gwrthrychau defodol. Mae iaith 
symbolau Robinson yn ailadrodd drwy’r gwaith: y rhwyd, y fflam, y blodyn yn blodeuo, y primat, y llestr a’r 
groes, ac maent oll yn dwyn i gof ystyron symbolaidd ac yn gwahodd darlleniadau personol. Mae effemera o 
ddiwylliant cyfoes, gan gynnwys cardiau Pokémon, sticeri plant a delweddau wedi’u hargraffu o ffrydiau 
Instagram a TikTok yn cael eu cadw yn y dyfodol agos-pell yma.  

Mae’r arddangosfa’n agor gyda Nine Dyads, sef gosodwaith myfyriol sy’n cynnwys darlith sonig, sgôr gerddorol, 
ac offeryn cysegredig sydd wedi’i greu o gangen coeden a’i addurno ag amwledau. Rydyn ni’n clywed yr offeryn 
hwn ochr yn ochr â chyfarwyddiadau naratif ar sut i symud drwy gyfres o deimladau – o ymlyniad i adael fynd. 
Drwy gerddoriaeth, symbolau ac alegori, fe’ch gwahoddir i sylwi ar batrymau eich meddyliau eich hunan. 

Yn yr oriel ganolog, mae gemau bwrdd oracl yn symud y chwaraewr drwy fydoedd symbolaidd. Mae llestri 
seramig, darnau gêm a ffliwtiau yn awgrymu perfformiad a seremoni, y cyfeirir atynt ymhellach drwy 
ludwaith ar bapur. Yn y gweithiau yma, mae delweddau crefyddol a gwyddoniadurol yn cael eu hailbwrpasu a’u 
hail-destunoli i ffurfio’r glasbrint ar gyfer defodau newydd, gan integreiddio sgoriau cerddorol ac agor 
bydoedd sonig newydd. Mae teitl yr arddangosfa’n deillio o waith Robinson The Infinity Card sy’n gweithredu 
fel gwrthrych defod a chyfarwyddyd – mae’r sticeri glöyn byw a chalon ar y garden yn gweithredu fel rhan o 
sgôr gerddorol symbolaidd wedi’i rheoli gan siawns. 

Mae ffiniau amser a diwylliant yn cael eu gwastatáu ymhellach yn yr oriel derfynol, lle mae cyfres o 
glogwynau ac urddwisgoedd yn symud y dychymyg at theatr defod. Yma, mae symbolau hynafol a metel wedi 
rhydu yn eistedd ymhlith plastig a chaledwedd. Ym mhob darn mae potensial ar gyfer trawsnewid o un cyflwr 
seicolegol i’r llall, ac eto nid yw’r llwybr bob amser yn glir. Mae Robinson yn gofyn i ni fod yn reddfol ac yn 
agored i rym a photensial creu defodau i helpu i ddeall ein bydoedd mewnol a’r byd o’n cwmpas.

Mae testun gan Joseph Morgan Schofield yn cyd-fynd â’r arddangosfa ac yn cysylltu’r gweithiau yn yr 
arddangosfa â chwymp mewn amser a threfn gymdeithasol. 

Ewch i’n gwefan neu sganiwch y cod QR isod i gael gwybodaeth am y rhaglen ddigwyddiadau ategol, 
gan gynnwys ffilmiau a ddewiswyd gan yr artist sy’n cael eu dangos yn ein sinema. 

*Llyfr o oraclau yw’r I-Ching neu’r ‘Llyfr o Newidiadau’, sy’n 3000 oed ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer dewiniaeth. Mae’r I-Ching yn 
ffynhonnell gyffredin ar gyfer athroniaethau Tsieineaidd Taoaidd a Chonffiwsaidd. Ar ôl cyfieithiadau yn yr ugeinfed ganrif, mae bellach yn 
destun ac yn arfer dylanwadol i artistiaid a meddylwyr ledled y byd. 

Leo Robinson (b.1994) Artist a cherddor sy’n byw ac yn gweithio yn Glasgow yw Leo Robinson. Mae ei arfer 
artistig yn cydredeg â’i archwiliadau mewn ysbrydolrwydd a hunan-ddarganfyddiad. Mae ei arddangosfeydd 
diweddar yn cynnwys: ‘Theories for Cosmic Joy’, Tiwani Contemporary, 2019. Mae ei arddangosfeydd grŵp yn 
cynnwys ‘To The Edge of Time’, KU Leuven, Leuven, Gwlad Belg, ‘Antechamber’, Quench, Margate, Lloegr, ‘Bathing 
Nervous Limbs’, Oriel Arusha, Caeredin, yr Alban, ‘tender spots in hard code…’, Arebyte, Llundain, Lloegr (oll yn 
2021) a ‘Talking Back’, Oriel Holden, Manceinion, Lloegr (2019). 



Leo Robinson mewn sgwrs 
gyda Sim Panaser, Curadur, 
Chapter, 14 Tachwedd 2022

Mae dy ddefnydd a dy astudiaeth o ddull dewiniaeth 
Tsieineaidd hynafol I-Ching yn llywio’r corff yma o 
waith. Pam ei fod yn declyn pwysig i ti?  
Dydy e ddim yn rhywbeth sy’n hawdd ei ddeall, hyd yn oed 

i fi. Dw i’n dal yn ansicr a yw ymgynghori â’r I-Ching yn 

sgwrs gyda’r oracl fel endid ynddo’i hunan, gyda Duw, gyda 

fy isymwybod i... Dw i’n gwybod yn y pen draw taw rhannau 

o’r un cyfan yw’r rhain i gyd, ond mae’n ddirgelwch i fi, 

sy’n teimlo’n werth ei archwilio. Beth bynnag yw natur 

y sgwrs, mae’n real iawn, ac ar ôl defnydd parhaus, ochr 

yn ochr â threulio amser yn arsylwi byd natur yn agos, 

mae rhywun yn dod yn un gyda’r gwthio a’r tynnu (Yang a 

Yin) yn y byd mewn ffordd eitha dwfn. Ac mae llawer o’r 

gwaith dw i wedi’i wneud wedi bod o ganlyniad i angen i 

geisio trosglwyddo neu drosi, waeth pa mor drwsgl neu 

esoteraidd, y broses o ddwysáu fy nealltwriaeth fy hunan. 

Mae’r testun gan Joseph Morgan Schofield sy’n cyd-
fynd â’r gwaith yn cynnwys llinell wych ‘…Y gweithiau 
hyn yw creiriau’r dyfodol.. Mae rhywbeth rhyfedd wedi 
digwydd, ac wn i ddim bellach ym mha amser ydyn 
ni...’ I fi mae hyn yn cyfleu’n berffaith y profiad o 
edrych ar dy waith. Mae ymdeimlad cryf o gynefindra, 
ond eto mae’n anodd nodi ble yn union mewn hanes 
ac i ba ddiwylliant/diwylliannau mae’n perthyn. 
Alli di ddweud mwy wrthon ni am yr amser-gofod 
ddychmygaist ti wrth greu’r gwaith?  
Dw i’n meddwl i bobl y mae eu cyndeidiau wedi dioddef 

rhywbeth fel masnach gaethweision yr Iwerydd, a’r 

dadleoli a’r dinistr a ddaeth gyda hynny, mae ymdeimlad 

llinol o amser a lle yn teimlo’n llai posib. Dw i’n 

siŵr taw dyma pam ymddangosodd crefyddau pobl ar 

wasgar fel y Rastafari ar ddechrau’r ugeinfed ganrif; 

fe ganiataodd gwagle mewn amser ar gyfer adennill 

hen naratifau crefyddol – yr Israeliaid, Mynydd Zion, 

Babylon – er mwyn cael cyd-destun newydd yn yr ‘yma 

a’r nawr’ yn Jamaica’r tridegau. Mae gan Santería, 

Candomblé, Obeah, Cenedl Islam, a Vodou i gyd elfennau 

o’r broses yma o gymryd y symbolau neu’r defodau sydd 

ar gael a herio cysyniadau rhagnodedig o amser a 

gofod er mwyn ei wneud yn berthnasol i’w realiti eu 

hunain. Ac mae’r byd yma dw i’n ei greu yma yn ffurf 

ddychmygol o’r broses yma yn rhannol, ond i raddau 

helaeth mae’n enghraifft wirioneddol o’r broses. Dw 

i wir yn chwilio am ystyr a iachâd ac yn ceisio deall 

yr holl beth, a’r rhan ddychmygus yw’r syniad o hyn yn 

digwydd ar y cyd yn hytrach nag ar lefel unigol, sydd 

unwaith eto fwy na thebyg yn adlewyrchiad o awydd 

neu angen yndda i fy hunan. O dan yr holl syniadau 

mawr o’r ‘byd-eang’, mae wir yn waith eitha personol. 

O ran cynefindra yn dy waith, mae’r arddangosfa’n 
cyflwyno oraclau, sgoriau cerddorol, offerynnau 
a gwrthrychau defodol – sydd i gyd yn gydrannau 
cyfarwydd o systemau gwybodaeth; ond does dim 
llawer o gyfarwyddyd yn cael ei roi ar sut i ddehongli 
a defnyddio’r rhain. Ro’n i eisiau dehongli a ‘darllen’ 
y gweithiau yn syth, ond dydy hi ddim mor hawdd â 
hynny. Alli di sôn mwy am y tensiwn yma?  
Dw i bob amser yn gobeithio y gall y gwaith dreiddio 

ar nifer o wahanol lefelau. Dw i’n meddwl bod rhywbeth 

yr un mor bwerus am chwilio am y gyfrinach, neu sylwi 

ar yr angen yna ynoch eich hunan, â deall y naratifau 

neu’r cyd-destunau ar lefel ddeallusol. Mae hefyd 

yn fater o botensial ar gyfer gweithredu a’r broses 

o ddychmygu y gall hyn ei hysbrydoli. Mae ganddon 

ni angen go iawn am ddefodau fel bodau dynol – ym 

myd gorllewinol heddiw sy’n seciwlar i raddau 

helaeth, mae’n ddewis rhwng crefydd gyfundrefnol 

brif ffrwd, rhyw fath o gymysgedd ôl-fodernaidd o 

arferion dethol unigol neu’r weithred orientalaidd 

o ‘fynd i’r dwyrain’ i ddod o hyd i oleuedigaeth. Dw 

i’n gobeithio bod y gwaith yn cyflwyno posibilrwydd 

amgen o gyd-greu myth, symbol a defod, yn seiliedig 

ar realiti materol y byd presennol. Byddai gwneud 

hyn drwy rywbeth sy’n rhy rhagnodol a chanfyddadwy 

yn tynnu oddi ar y potensial dychmygus yma. 

Dw i hefyd yn gobeithio bod y gwaith yn gweithio ar 

lefel isymwybodol. Pan fyddwn ni’n breuddwydio, oni 

bai ein bod ni’n un gyda’r byd yna, efallai na fydd 

ganddon ni syniad o ystyr y freuddwyd, ond dydy hynny 

ddim yn golygu nad yw’n effeithio arnon ni. Gall 

arwain at safbwynt gwahanol ar sefyllfa a’n hofnau 

a’n dyheadau tuag ati. Mae llawer o gelf grefyddol yn 

gweithio yn yr un ffordd. Pe bawn i’n edrych ar waith 

celf Bwdhaidd traddodiadol o Tibet, er enghraifft, 

efallai y byddai modd i fi ddod o hyd i ddehongliadau 

ysgolheigaidd i bob symbol, pob dwyfoldeb, pob lliw 

hyd yn oed – ond mae’r gwir ddoethineb yn y broses 

ysbrydol neu isymwybodol o amsugno’r llun ei hunan. 

Yn dy waith, dw i’n cael fy atgoffa o olion diwylliant 
materol a gweledol arall fel  byrddau mancala, y 
tarot, dewiniaeth Yoruba Ifa a gwrthrychau defodol 
cymunedau hynafol Mesoamericanaidd. Beth wnaeth 
lywio dy waith ymchwil i’r corff yma o waith?   

Roedd meysydd penodol o ymchwil yn rhan o greu’r gwaith, 

er enghraifft: y ffurf wreiddiol o’r gêm Nadroedd ac 

Ysgolion, Moksha Patam, a ddefnyddiwyd mewn Hindŵaeth 

fel gwers am Karma; allorau’r grefydd Affro-Ciwbanaidd 

Santeria; y crysau talismanaidd oedd i’w gweld ledled 

y byd Islamaidd yn y canol oesoedd; dehongliad 

Jungaidd Sallie Nichols o’r Tarot; a thraddodiad Ifa 

Gorllewin Affrica. Dim ond enghreifftiau yw’r rhain o 

arferion crefyddol ac ysbrydol wnaeth sefyll allan i 

fi yn weledol ac yn ddiwylliannol wrth greu’r corff yma 

o waith, ond y duedd ddynol i glosio tuag at ddefod yn 

gyffredinol, yn ogystal ag ymateb greddfol i fy nhaith 

fy hunan, sy’n ffurfio sail yr ymchwil mewn gwirionedd. 

Mae’r arddangosfa’n gyfoeth o ddelweddau a symbolau 
archdeipaidd fel y llestr a’r blodyn lotws. Mae 
canfyddiad symbolaidd yn chwarae rhan bwysig yn dy 
waith, beth sy’n llywio dy iaith symbolaidd? 

Y peth da am archdeipiau yw eu bod nhw’n creu eu 

hunain fwy neu lai. Dw i’n siŵr bod nodweddion 

anghenus, gafaelgar, ac ofnus yr ego wedi’u cyfleu fel 

mwnci gymaint o weithiau o’r blaen, ond wnes i ddim 

sylwi’n ymwybodol ar hyn tan i fi sylwi arno yndda i fy 

hunan yn gyntaf. A nawr, yn fwy a mwy, mae gen i’r mwnci 

blinderus yma sydd wedi dod yn rhan o fy mhrofiad o 

fywyd! Pan fydd pethau’n bodoli fel symbolau, rydyn 

ni’n llai tebygol o’u camgymryd fel ein ‘hunan’, a all 

ysgogi euogrwydd neu gywilydd neu ddryswch, ac yn 

llai tebygol o’u hanwybyddu neu eu hatal. Mae’r un peth 

yn wir gyda’r fflam neu’r blodyn, neu’r ffŵl, y twyllwr, 

y fam gosmig, yr arwr. Rydyn ni wedi uniaethu ein 

bywydau â’r pethau yma erioed, gan eu bod mor real a’n 

hanatomeg a’n bod yn gallu eu deall yn yr un ffordd.

Fe welais brawf go iawn o hyn pan o’n i ar encil Vipassana 

y llynedd. Rydych chi’n myfyrio am 10 neu 11 awr y dydd, 

ac mae eich meddwl yn symud trwy haenau o’i hunan tan 

iddo ddechrau taflu’r gweledigaethau archdeipaidd 

yma, fel breuddwydion effro o fath, sy’n gwbl ar wahân i 

unrhyw lwybr meddwl. Ar un pwynt, ro’n i’n gweld yr holl 

ddemoniaid yma, ac ro’n i’n gwybod fy mod i’n gweld rhyw 

fath o weledigaeth archdeipaidd sy’n gyffredin ledled 

dynoliaeth, y ffynhonnell i bob cythraul crefyddol, 

ysbryd paganaidd, ffilm a nofel arswyd, a darluniau 

canoloesol o ddemoniaid gan Bosch neu Bruegel. Mae 

paentiad Michelangelo ‘The Torment of St. Anthony’ yn 

enghraifft berffaith. Yn ôl y stori, aeth ar daith drwy’r 

anialwch a chael ei dormentio gan ddemoniaid, ond 

dw i’n meddwl mwy na thebyg iddo golli arni ychydig a 

darganfod y ffigwr archdeipaidd sydd ynddon ni i gyd 

yn rhywle, ac roedd Michelangelo yn deall hyn hefyd. 

Yn ei lyfr ‘The Disappearance of Rituals’, mae 
Byung-Chul Han yn dadlau ein bod ni’n byw mewn 
byd sy’n dlawd o symbolau heddiw. Wyt ti’n cytuno? 
Ydw! Mae’n argyfwng go iawn, ond mae’n hwyl gwylio 

symbolau a duwiau yn llithro drwy graciau diwylliant 

cyfoes. Allwn ni ddim dianc rhag y Pantheon, boed yn 

Pokémon neu Fydysawd Marvel. Y ffordd y caiff y flwyddyn 

ei nodi ym Mhrydain, gyda Chalan Gaeaf a Noson Tân 

Gwyllt – dathliad o ddemoniaid, tywyllwch a dinistr; 

Nadolig – byrddydd gaeaf, genedigaeth newydd; Pasg – 

atgyfodiad, Alban Eilir, wyau a chwningod; bydd hyd yn 

oed Dydd y Cofio yn troi’n fyth wrth i lai a llai o bobl 

gofio. Mae pobl yn gwarchod eu gerddi gyda chorachod 

bach, rydyn ni’n cyfathrebu’n bennaf drwy emojis 

hieroglyffig, ac mae’r hen ddyn sy’n bwydo’r colomennod 

yn siŵr o fod yn gwneud offrymau i dduwiau’r awyr. 

Mae’r byd yn brin o symbolau a defodau, ond wnawn 

ni byth ddianc rhagddyn nhw mewn gwirionedd. 

Rwyt ti’n gerddor, ac mae cyfeiriadau at 
gerddoriaeth a dawns i’w gweld drwy’r gwaith. Mae 
yna nodiant, sgoriau cerddorol, delweddau o bobl 
Dduon yn dawnsio a llun ohonot ti’n dawnsio. Mae 
cerddoriaeth, dawns a dathliad wedi’u gwreiddio’n 
ddwfn mewn arferion defodol, sut dewisaist ti’r 
synau a’r ddelweddaeth ar gyfer dy fyd sonig?  
Mae’r unig gerddoriaeth sydd i’w chlywed yn yr 

arddangosfa, sydd yn y gosodwaith o’r enw ‘Nine Dyads’, 

wedi’i hysbrydoli gan gyfansoddwyr minimalaidd 

a fyddai’n cyfansoddi cerddoriaeth fel rheolau a 

systemau i’w dilyn yn hytrach na nodau i’w darllen 

o’r chwith i’r dde. Dim ond ychydig flynyddoedd yn 

ddiweddarach y sylweddolais fod modd cymhwyso’r 

rheolau yma i brosesau meddyliol hefyd, sy’n mynd 

trwy eu cylchoedd arferol o ymlyniad a gadael fynd. 

Roedd y syniad o ddawnsio fel ffurf ar ryddhad Du mewn 

synnwyr cymdeithasol-wleidyddol, wrth edrych ’nôl, 

yn sicr wedi’i ysbrydoli gan ‘Mumbo Jumbo’ Ishmael 

Reed, lle mae cerddoriaeth jazz yn ystod dadeni 

Harlem yn gatalydd ar gyfer feirws dawnsio o’r enw 

‘Jes Grew’, a ledaenodd drwy’r byd tra bod gwladychwyr 

monotheistaidd sy’n ddisgynyddion i Urdd y Deml yn 

dod i geisio ei stopio. Caiff yr ysfa ei holrhain yn ôl 

i gwlt Osiris yn yr Aifft. Yn yr arddangosfa mae hyn yn 

ymddangos ar ffurf lluniau o ddawnsiau TikTok Du yn 

bennaf, lle nid yn unig mae dawnsio i rap neu afrobeat 

yn duedd ar-lein, ond mae hefyd yn rhywbeth sy’n 

teimlo’n ymryddhaol yn wyneb y gormes parhaus mae 

pobl Affricanaidd ar wasgar yn ei wynebu ledled y byd 

– parhad o Jes Grew, yn ogystal â symbol alegorïaidd 

ar gyfer rhyddhad seicolegol. Mae fy angen i osod 

fy hunan yn rhai o’r lluniau yma, am wn i, yn reddfol 

ac yn bersonol. Mae dawnsio’n teimlo fel cadarnhad 

o’r ‘hunan’, tra bod bod yn anhunanol yn cynrychioli 

hunaniaeth a hefyd yn ei eiliadau puraf, bod yn ddi-ego. 

Yn eu testun, mae Joseph yn crybwyll fy ngweledigaeth 

o saith trwmped yr apocalyps – sydd i’w gweld yn ‘Last 

Judgmenet’ gan Michaelangelo yn y Capel Sistinaidd 

– yn cael eu disodli gan sacsoffonyddion jazz. Dw 

i wedi cael fy nenu at y syniad yma erioed. I fi, mae 

cerddoriaeth jazz yn declyn arall ar gyfer rhyddhad 

gwleidyddol a seicolegol, ac fel dawns, mae ganddi’r 

potensial ar gyfer rhyw fath o wacter cryf a gwyllt. 


