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Gobeithio y byddwch chi’n mwynhau darllen a defnyddio’r cylchgrawn
hyfryd hwn.
Hoffen ni ddiolch i holl staff yr Amgueddfa wnaeth ein helpu ni gyda’r
cylchgrawn bach ma yn ogystal â Emma Geliot a helpodd ni gyda’n sgiliau cyfweld ac ysgrifennu, a Liz Price o Chipper Designs â’i ffontiau gwyllt
a roddodd ein darluniau a’n cynlluniau ar bapur. Diolch arbennig i Lowri
Davies, David Cushway a Keith Harrison am ateb ein cwestiynau, ac i
Colwinston a GwirVol am noddi’r project. A fyddai hyn byth wedi digwydd heb aelodau anhygoel y Fforwm Ieuenctid a weithiodd mor galed
i greu cylchgrawn mor wych.

Rydym ni am glywed eich barn chi ar beth fyddwch chi’n ei weld a’i
ddarganfod yma. Cysylltwch ar Twitter gyda’r hashnod #BregusCaerdydd
a rhannwch eich syniadau chi am arddangosfa Bregus?

Helo!

Pam fod herio syniadau am gerameg yn
bwysig?

KEITH HARRISON
M a e g wa i t h K e i t h H a r r i s o n y n e i n c y f f r o i n i ’ n
fa w r , f e l ly d y m a n i ’ n e i g y f w e l d d r o s e - b o s t …
Ydych chi’n meddwl bod eich gwaith chi’n
fregus?
Dwi’n credu ei fod e, i raddau helaeth.
Mae maint Mud, a photensial sŵn y system sain 72 seinydd (digon mawr i gig
stadiwm!) yn gwrthgyferbynnu â’r clai
crai, yn golygu ei fod e’n waith bygythiol ond bregus. Fel nifer o fy ngweithiau
eraill, rhywbeth dros dro fydd hwn wrth
i’r deunydd a’r offer gael eu chwarae yn
erbyn eu gilydd. Wrth i’r clai chwalu dan
ddirgryniad y seinyddion yn gweithio ar
eu heithaf mae posibilrwydd y bydd sŵn
Mud yn cynyddu. Allwn i ddim bod yn siŵr
pa elfen fydd yn methu gynta ac rwy’n
gobeithio bod hyn yn creu rhyw fath o
densiwn.

byw sydd o’n cwmpas ni drwy’r amser ac
yn y gwaith ar gyfer Amgueddfa Cymru
mae’n cael ei ddefnyddio yn ei ffurf grai
i bylu’r sain, fel cerameg wedi’i danio a’i
wydro yn y waliau ac fel elfen gerameg
gyfansawdd yn y seinydd piezo sy’n cynhyrchu seiniau traw uchel. Bydd gwydriad
sgleiniog y teils aur yn Mud yn adlewyrchu’r cyhoedd yn llythrennol wrth iddyn

mae’n hanfodol bod
pobl yn troi at gerameg
o gyfeiriadau eraill a
chrefftau gwahanol

Ydych chi’n credu bod cerameg yn cyfleu
cymdeithas heddiw yn effeithiol?

recordiau a gwrando ar y radio. Bydda i’n
gwrando ar bopeth – metal, jazz, reggae
dub, electronica, Northern Soul, indie a
grindcore. Dwi wedi defnyddio rhai o’r
dylanwadau yma yn uniongyrchol yn fy

Dwi’n credu ei bod hi’n bwysig herio fy
hun gyda deunydd a chysyniad, ac yn
dechnegol, ond nid fi all ddweud os yw
gwaith yn llwyddo i herio hen syniadau
am y cyfrwng. Penderfyniad curaduron,
beirniaid a sefydliadau diwylliannol yw
hynny yn fy marn i. Dwi’n credu gall bod
yn feirniadol o’r hyn sy’n bodoli eisoes
fod yn ddefnyddiol ac mae llawer o waith
newydd yn deillio o wrthod hen syniadaeth, yn enwedig os yw’r syniadaeth yn dod
yn gonfensiwn neu’n ddeddf. Dwi hefyd
yn credu gall peidio bod yn ymwybodol o
hanes helpu i daflu goleuni newydd felly
mae’n hanfodol bod pobl yn troi at gerameg o gyfeiriadau eraill a chrefftau gwahanol. Y peth pwysicaf yw bod pobl yn dal
i gwestiynu a thorri rheolau os oes angen,
yn fwriadol neu’n anfwriadol. Deunydd plastig heb ffurf gynhenid yw clai ac
mae’n cael ei fowldio, yn llythrennol, gan
ei amgylchfyd ffisegol, gwleidyddol, diwylliannol, cymdeithasol a phersonol.

yn ogystal â
a phrofi
nodweddion clai fy
niddordeb i yw gweld
effaith y gwaith ar
gynulleidfa
ngwaith gan ddefnyddio recordiau finyl
Jah Shaka, Napalm Death, New Order a
nifer o artistiaid Northern Soul yn gefndir
sain ac amser i weithiau. Fe ges i gyfle ym
mis Tachwedd 2013 i gydweithio gyda Napalm Death mewn perfformiad byw ym
Mhafiliwn De La Warr yn Bexhill. Ar hyn o
bryd dwi’n gwrando tipyn ar Swans, Kraftwerk, R. Stevie Moore, Apex Predator
(albwm diweddara Napalm Death), ac ar
gyfer y sioe hon dwi’n gwrando ar lawer o
artistiaid jazz sydd â thrymped ar glawr yr
albwm. 6Music yw fy hoff orsaf radio yn y
tŷ, yn y car ac yn y stiwdio.

Pa gerddoriaeth sydd wedi dylanwadu arnoch chi?
Ers gweld AC/DC yn Odeon Birmingham
yn Rhagfyr 1979 a chael albwm dwbwl
ELO Out of the Blue y Nadolig hwnnw dwi
heb stopio mynd i gyngherddau, prynu

Rydych ystyried eich gwaith fel arbrawf
– beth fyddwch chi’n ei ddysgu gan bob
gwaith?
Dwi’n credu bod y gwaith yn arbrawf

nhw gerdded o amgylch y gwaith. Ar lefel
ehangach, os yw cerameg am adlewyrchu
cymdeithas mae’n rhaid rhoi cyfle i elfennau o fywyd cyfoes wrthdaro â’r deunydd a gweld beth sy’n digwydd. Gan fod y
cyfoes wastad yn newid dwi’n gobeithio y
bydd hyn yn datblygu’n barhaus.

Dwi’n credu bod clai yn ddeunydd hynafol a modern. Ar ffurf cerameg mae’n un
o’r deunyddiau prin gan ddyn fydd yn
para miloedd o flynyddoedd – gall oroesi ffrwydrad niwclear – a heddiw mae’n
parhau i esblygu ac yn cael ei ddefnyddio
mewn gwenoliaid gofod, cyllyll, injanau
ceir ac ar ffurf llawer llai yn ein cyfrifiaduron a’n ffonau. I fi, mae clai yn ddeunydd
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oherwydd taw un canlyniad posibl i bob
arbrawf yw na fydd dim yn digwydd. Ond
pan fydd gwaith yn gofyn i fi arsylwi yn
lle gweithredu mae ymateb y gynulleidfa
yn effeithio’n fwy arna i a dwi’n teimlo’u
siom, eu diflastod neu eu dicter. Dwi’n
ceisio dal at yr egwyddor o gymryd risg,
ac mae bod yn barod i roi gwaith o flaen
cynulleidfa i weld yr ymateb yn llwyddiant
ei hun. Mae pethau wedi cymryd tro annisgwyl droeon, ac weithiau fydda i ddim
yn siŵr beth i’w ddisgwyl. Ond dwi’n credu ei bod hi’n bwysig bod y gwaith yn
arbrawf byw cyhoeddus a dwi yno i weld
beth fydd yn digwydd fel pawb arall. Does
gen i ddim llawer o diddordeb mewn
gofyn cwestiwn os fydda i’n gwybod yr
ateb yn barod.

Dwi’n ceisio dal
at yr egwyddor o
gymryd risg

Ble mae’ch hoff le i fwynhau paned o de
neu goffi?

rheoli. Dylanwadodd y paentiwr Glenn
Brown yn fawr arna i pan ddywedodd bod
gwaith sy’n dod yn rhy berffaith yn dechnegol yn arwydd ei bod hi’n bryd symud
ymlaen at y sialens nesaf’.

Pan oeddwn i’n byw yn Plymouth roedd
fy hoff gwpaned o goffi mewn caffi mewn
siop feics o’r enw Rockets & Rascals. Pan
fydda i yng nghanol y dre yn Birmingham
yn ymweld â’r teulu bydda i wastad yn
ceisio cael paned gyflym yn y Faculty yn
Arcêd Piccadilly ger New Street.

Oes ots os nad yw’r ‘arbrawf’ yn llwyddo?
Na, yw’r ateb i’r cwestiwn yma fel arfer
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Manylun o waith gan Ella Claridge

cymdeithasol yn ogystal ag astudiaeth o
ddeunydd, felly yn ogystal â phrofi nodweddion clai fy niddordeb i yw gweld
effaith y gwaith ar gynulleidfa. Yn gyffredinol, yr hyn fydda i’n ei ddysgu bob
tro yw sut mae gwaith yn effeithio ar gynulleidfa; bygythiad, diflastod, disgwyliad – ar wahân yn aml, ond weithiau ar yr
un pryd. Dwi’n credu fod pob gwaith yn
wahanol ac yn gorfod sefyll ar ei draed ei
hun, yn hytrach na dibynnu ar wybodaeth flaenorol. Does gen i ddim diddordeb
mewn ailddefnyddio elfennau er mwyn
cyrraedd perffeithrwydd technegol wrth
greu neu ddinistrio, er bod manwl gywirdeb yn bwysig mewn rhannau o’r gwaith
er mwyn cuddio rhai elfennau anodd eu

Mae Ella Claridge wedi bod yn gweithio
gyda chlai yn Neuadd Llanofer
D y m a g ry n o d e b by r o ’ i p h r o fi adau

A

Modern a’r Cyn-Raphaeliaid cyn meddwl
defnyddio Taking in the Rye gan Malevich.
Mae’n berffaith ar gyfer y project gan ei
fod yn ymdrin ag awdurdod yn mecaneiddio dyn drwy fanteisio arno, rhywbeth
mae Pussy Riot yn brwydro yn ei erbyn yn
Rwsia Vladimir Putin.

r gyfer fy mhrojectau celf yn
yr ysgol, roeddwn i fel arfer yn
gweithio gyda chlai yn Neuadd
Llanofer. Yn fy mhroject cyntaf,
dyma fi’n dangos cefnogaeth i Pussy Riot
yn y carchar drwy greu model o gysegr
Rwsiaidd Uniongred fel yr un yng Nghadeirlan Iesu’r Gwaredwr.

A

m hanner y tymor felly dyma fi’n
creu plac wedi’i seilio ar y paentiad yna, gan ddechrau drwy dynnu amlinell mewn pen ar slab
o glai gwlyb, cyn cerfio’r dyluniad. Ar ôl
iddo sychu fe ychwanegais i wydriad lliw
cyn ei danio yn yr odyn. Yna roedd yn
rhaid ei sgleinio gyda chlai gwlyb i
lenwi’r amlinell.

Fy mwriad gwreiddiol oedd creu model
yn ail-greu stynts Pussy Riot yn yr adeilad, ond byddai hynny wedi cymryd gormod o amser felly dyma fi’n penderfynu
gwneud model gwahanol. Gan fod y pwnc
yn cyffwrdd ar themâu o herio awdurdod,
aflunio crefydd a ffeministiaeth fe ddechreuais i edrych ar weithiau Rwsiaidd
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Ysbrydolwyd Carrie Langley gan waith
Keith Harrison a’i gariad at gerddoriaeth
i ymweldâ a siop recordiau Spillers i
ddysgu mwy am yr adfywiad finyl

m

ae cynnydd mawr wedi bod
yng ngwerthiant finyl dros y
deng mlynedd diwethaf, gyda
ffigyrau o dros 1.2 miliwn yn
2014 y mwyaf ers ugain mlynedd. Ond
pam prynu copi real o albwm pan allwch chi wrando am ddim ar-lein? Dyma
fi’n ymweld â Spillers Records yn Arcêd
Morgan, Caerdydd i ddysgu pam ei bod
hi’n hen bryd ailddarganfod casgliad recordiau llychlyd dad a derbyn finyl fel
fformat i’r dyfodol.
Wrth siarad ag un o’r perchnogion, Ashli Todd, mae’n amlwg taw nid ffenomen
dros dro yw poblogrwydd finyl. Er i werthiant recordiau syrthio yn sylweddol
yn y 1990au roedd ambell un yn dal i
gasglu ac mae’r adfywiad ers dechrau’r
ganrif hon yn brawf bod finyl yma o
hyd. Mewn byd digidol, mae’n debyg
bod pobl yn ysu am gyffyrddiad casgliad
recordiau, rhywbeth i’w drefnu a’i gadw
a’i drysori.
Wrth siarad â’r cwsmeriaid, roedd hi’n
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amlwg taw’r prif reswm dros ddewis
finyl, yn hytrach na lawrlwytho neu CD,
oedd y ‘broses wrando’.

Ond pam prynu copi
real o albwm pan
allwch chi wrando
am ddim ar-lein?
Esboniodd un carwr cerddoriaeth,
George Godden, bod gwrando ar finyl
yn hawlio eich sylw gan fod gosod y record yn cymryd amser ac yn eich gorfodi
i wrando ar y record gyfan, fel y bwriadodd yr artist hi. Roedd Ashli Todd yn
cytuno; “Caiff pobl eu denu at y syniad
o eistedd a gwrando o’r dechrau i’r diwedd”. Mae gwrando ar finyl yn brofiad
gwahanol i wrando’n ddigidol.
Roedd pob un a holais i’n frwdfrydig
dros y cynnydd diweddar mewn pobl
yn prynu finyl. “Mae’n beth da i fi oherwydd bod mwy o bobl yn gwneud recor-

diau!” meddai Bethan Rees. Ac mae Diwrnod y Siop Recordiau (18 Ebrill eleni)
wedi bod yn bwysig iawn yn adfywio’r
fformat. Er bod rhai yn beirniadu canolbwyntio ar un diwrnod o’r flwyddyn yn
unig, mae sawl person yn cydnabod
taw dyna wnaeth aildanio’u diddordeb
mewn finyl. Prawf ei fod wedi gwneud
gwahaniaeth.

Mae’n debyg y bydd
finyl ar silffoedd
e i n s i o pa u a m
flynyddoedd i ddod
Mae’n debyg y bydd finyl ar silffoedd
ein siopau am flynyddoedd i ddod. Fydd
y cyfanswm gwerthiant byth yn curo ffigyraulawrlwytho, ond mae’n brwydro’n
llwyddiannus yn erbyn y
CD gyda gwerthiant
y fformat llai yn
syrthio gydag adfywiad finyl.
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Y gyfrinach fawr tu ôl i lwyddiant finyl yw angerdd y casglwyr. Eu brwdfrydedd diflino
dros gerddoriaeth sydd wedi cynnal y fformat ac fydd yn sicrhau ei fod yn goroesi.

Ydych chi am fod yn
gasglwr recordiau?
Dyma 5 peth i ddechreuwyr (fel fi!) eu cofio:

1

Chwaraewr
recordiau.

Ond gwyliwch, nid y
rhai hen, ffansi sy’n
rhoi’r safon gorau
bob tro.
Gwariwch yn ddoeth.

4

Silffoedd Ikea.

Yn ôl cwsmeriaid hyfryd
Spillers Records mae’r
rhain yn berffaith ar
gyfer eich casgliad
recordiau. Ond cofiwch y
gall rhain ddal cannoedd felly bydd eich
silffoedd chi’n edrych
yn wag tan i chi ddechrau casglu o ddifri.

2

Eich albwm
cyntaf.

Yr albymau finyl mwyaf poblogaidd yn 2014
oedd Pink Floyd, Arctic Monkeys a Royal
Blood ond os ydych
chi’n chwilio am rywbeth gwahanol, gallwch
chi ofyn cyngor mewn
siop recordiau.

5

Awr dda
i wrando.

3

Cyngor ar
chwarae record.

Os nad ydych chi byth
wedi chwarae record o’r
blaen, arhoswch eiliad.
Mae gwahanol recordiau
yn chwarae ar gyflymder
gwahanol (rpm) a gall
chwarae record ar y
cyflymdra anghywir wneud
i’ch hoff artist swnio
fel Mickey Mouse.

Roedden ni’n chwilfrydig am
y chwalu crochenwaith felly
â David
d y ma n i’ n cy fw e ld a
Cus hway …
Ydych chi’n meddwl bod eich gwaith chi’n
fregus?

Mae unrhyw gerameg, neu gelf, yn adlewyrchu cymdeithas fodern oherwydd
eu bod yn gynnyrch eu hamser.

Os ydych chi’n sôn yn benodol am Tebot
yna, na, dydw i ddim yn meddwl ei fod
e’n fregus. Fel cyfres o ffeiliau digidol gall
gael ei gopïo a goroesi, o bosibl, am byth.
Esiampl dda yw’r hyn ddigwyddodd yn
ddiweddar wrth anfon ffilm at rywun yn y
post, a honno’n cyrraedd wedi torri. Darn
o blastig ar ffurf DVD oedd yn y parsel –
deunydd bregus – ond dyma fi wedyn yn
anfon dolen dros e-bost i wylio’r ffilm ar
fy ngwefan.

Pam fod herio rhagfarnau am gerameg yn
bwysig?
Mae’n bwysig herio rhagfarnau am unrhywbeth neu bydd y sgwrs yn sefyll yn ei
hunfan a ddim yn datblygu.
Beth yw’r celf i chi? Chwalu’r gwrthrych
neu’r ffilm ohono?
Chwalu’r gwrthrych a recordio’r realiti
hyn yw’r broses sy’n galluogi i fi greu’r
gwaith celf gorffenedig – y ffilm.

Mae testun Tebot yn dangos nodwedd fregus cerameg fel cyfrwng, ond wrth ddirwyn y ffilm yn ôl mae’r tebot yn ailffurfio
ac yn adleisio natur barhaus y gwrthrych
cerameg sy’n cael ei ailgylchu, ei ail-greu
a’i ailddefnyddio yn barhaus.

Ble mae’ch hoff le i fwynhau paned o de
neu goffi?
Dwi’n tueddu yfed te gartref a choffi pan
fydda i allan. Gallwch chi fy ngweld i’n aml yn
un o gaffis y dre yn gwylio’r byd yn pasio.

Ydych chi’n credu bod cerameg yn cyfleu
cymdeithas heddiw yn effeithiol?

Y peth pwysicaf i fi
ei ddysgu gan ffans
finyl yw i ymgolli yn y
gerddoriaeth. Defnyddiwch y cyfle i fwynhau eich hoff gerddoriaeth i’r eithaf.
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Brad y
Mannings!
Erthygl gan Lydia Griffiths

lluniau gan Lydia Griffiths

m

canfod corff Patrick yn y gegin a dechrau
chwilio am y cwpwl creulon.

ae Maria a Fredrick Manning yn
ymddangos fel cwpwl dymunol
a hen ffasiwn yn eu cerfluniau
Swydd Stafford, ond peidiwch cael eu
twyllo gan eu llygaid sgleiniog! Mae cysgod y grocbren drostyn nhw.

L lw y d d o d d M a r i a i ’ w
ddenu i’r gegin a’i
saet h u y n e i b e n â
a p h i sto l

Merch o Sweden oedd Maria a symudodd i Brydain tra’n gweithio fel morwyn
i Fonesig. Dyma hi’n cyfarfod y gŵr golygus Patrick O’Connor, ond er eu bod yn
bâr perffaith, collodd Maria amynedd â’i
eiriau lletchwith. Yn lle hynny dyma hi’n
priodi Fredrick Manning, gard trenau.
Roedd hi’n briodas stormus, a chwiliodd
Maria am ddihangfa ym mreichiau Patrick.

Daliwyd Maria wrth iddi geisio cyfnewid
yr arian tra llwyddodd Fred i gyrraedd Jersey cyn cael ei arestio. Yn yr achos yn llys
yr Old Bailey dyma’r ddau yn beio’r llall
am y llofruddiaeth, ond cafodd y ddau eu
canfod yn euog a’u dedfrydu i farwolaeth.
Ar 13 Tachwedd 1849 crogwyd y ddau
ochr yn ochr o flaen torf o filoedd. Yn eu
plith roedd Charles Dickens a ysgrifennodd yn y Times am hwyl ffiaidd y dorf;
“I believe that a sight so inconceivably
awful as the wickedness and levity of the
immense crowd collected at that execution this morning could be imagined by no
man, and could be presented in no heathen land under the sun.”

Roedd Patrick wedi cytuno i rentu ystafell
yn eu tŷ yn Bermondsey ond newidiodd ei
feddwl. Digiodd y Mannings a chynllunio i
ddial iddo am ei addewidion gwag.
Dyma wahodd Patrick am swper un noson, gyda’r bwriad o’i ladd. Llwyddodd
Maria i’w ddenu i’r gegin a’i saethu yn ei
ben â phistol cyn i Fred orffen y gwaith
gyda throsol. Claddodd y ddau gorff Patrick dan estyll llawr y gegin cyn dwyn ei
arian a dianc. Pan sylwodd y cymdogion
fod Patrick ar goll, trodd eu amheuon
yn syth at y Mannings. Dyma’r heddlu’n

Achos ‘Arswyd Bermondsey’ oedd y tro cyntaf ers y 1700au i ŵr a gwraig gael eu crogi
ochr yn ochr a daeth y Mannings yn enwog
drwy eu troseddau. Roedd prydferthwch a
steil Maria hefyd yn ei gwneud yn ffigwr o
ddiddordeb mawr a dyna pam y cawsant eu
hanfarwoli yn y cerfluniau o Swydd Stafford.
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Ei gwreiddiau Cymreig sy’n
ysbrydoli cerameg cain
Lowr i Dav i es . D yma ni ’ n
anfon cwestiynau ati dros
e-bost a dyma’i hatebion!
Ydych chi’n meddwl bod eich gwaith chi’n
fregus?
Mae ‘ngwaith i’n edrych yn fregus iawn,
ac mae pobl yn aml yn ymddangos yn nerfus wrth ddal y darnau, ond mewn gwirionedd, mae darnau cerameg sydd wedi
eu creu mewn ‘bone china’ yn tu hwnt o
gryf. Mae adeiladwaith y clai, a’r ffaith eu
bod nhw wedi’u tanio i dymheredd uchel
yn ategu at hyn.
Ydych chi’n credu bod cerameg yn cyfleu
cymdeithas heddiw yn effeithiol?

I raddau, ydy, ond yn anffodus mae yna lai
o gyrsiau gradd bellach ym maes cerameg
sy’n golygu llai o raddedigion yn y maes,
a llai o wneuthurwyr ifanc yn defnyddio’r
deunydd. Mae hyn felly yn golygu llai o
drawstoriad yn creu gwaith cerameg. Ar
nodyn mwy positif, mae clai a cherameg
i’w weld yn cael ei ddefnyddio fwyfwy
ym maes y celfyddydau cain, gydag enghreifftiau yn sicr i’w gweld yn fwy cyson ym
maes cerflunio.
Pam fod herio rhagfarnau am gerameg
yn bwysig?
Mae clai a cherameg yn hanfodol i gymdeithas fodern. Rydyn ni’n bwyta ac yfed
o eitemau cerameg, yn eu defnyddio nhw
wrth ymolchi, ac yn byw ein bywydau o
fewn adeiladau wedi eu creu o glai. Mae’n

ddeunydd sy’n cael ei gymryd yn ganiataol,
wedi’i ddefnyddio gan ddyn o gyfnod cynnar, ac mi fydd ein gweithiau ni i’w darganfod a’u gweld ymhell wedi ein hamser ni.

Mae fy nghefndir i yn dylanwadu
ar fy ngwaith i o hyd
Sut mae eich Cymreictod neu eich hunaniaeth Gymreig yn dylanwadu ar
eich gwaith?
Mae fy nghefndir i yn dylanwadu ar fy
ngwaith i o hyd. Ar brydiau, mae themâu
Cymreig yn fwy amlwg nag ar adegau arall. Mae’r dylanwad Cymreig yn dod o fy
magwraeth i, fy nheulu, profiadau plentyndod, amgylchedd, hanes teuluol ac
etifeddiaeth – boed rheiny yn etifeddiaeth ar lafar neu’n etifeddiaeth faterol.

Ble mae’ch hoff le i fwynhau paned o de
neu goffi?
Dwi wrth fy modd i’n mynd allan i gaffi
am de neu brofi ‘te prynhawn’ ar adegau
arbennig. Mae yna niferoedd o lefydd i’w
cael heb fod yn bell o ble dwi’n byw sy’n
cynnig te da, ond ychydig iawn sy’n cynnig
rhywbeth arbennig, neu wahanol o ran y
llestri sy’n cael eu gweini.
Mi fydden i wrth fy modd yn cael mynd
am de prynhawn i dŷ bwyta Sketch yn
Llundain i brofi ‘te prynhawn’ gyda llestri
David Shrigley rhyw ddydd.
Beth yw eich #hoffbethbregus?
Ystafell yn llawn gweithiau gan Jaime Hayon, a llestri te Eric Ravillious.

L o w r i D av i e s

cerameg yr

igaethau. Bydd claddedigaethau bicer fel
arfer yn feddrodau crwn yn dal un corff ac
amrywiaeth o nwyddau claddu.

m a r w o l a e t h

Drwy ddefnyddio tystiolaeth mewn beddau, mae archaeolegwyr yn credu y gallai
dechrau’r Oes Haearn fod wedi sbarduno
newidiadau mewn credoau a phatrymau
cymdeithasol a ledodd drwy Ganol a
Gorllewin Ewrop. Mae gwaith datgloddio
archaeolegol o Gyfnod Bryn Hyfryd (2700
– 2000 CC) yn dangos bod pobl y cyfnod
yn claddu eu meirw ac yn defnyddio chrochenwaith bicer syml.

Os edrychwch chi’n ofalus mae tipyn o swn am
farwolaeth yn arddangosfa Bregus? Moira Richards
sydd wedi bod yn mwynhau’r pwnc ar eich cyfer.

G a l la i ’ r b e d d au m w ya f
cyfoethog gynnwys gwrthrychau aur, muchydd ac ambr

oes haearn a

A

m beth fyddwch chi’n meddwl
wrth glywed y geiriau ‘marwolaeth’ a ‘cerameg’ gyda’i gilydd?
Efallai eich bod chi’n meddwl am
yr wrn uwchben y lle tân sy’n dal lludw
Modryb Lillian neu eiddo mae’r teulu
wedi eu hetifeddu gan eich cyndeidiau?
Fyddech chi’n synnu i glywed taw ateb
tebyg fyddai gan bobl i’r un cwestiwn filoedd o flynyddoedd yn ôl?

son. Gallwn ni ddysgu llawer am statws
dyn, ei fywyd a’i gysylltiadau masnachol
drwy astudio crochenwaith a nwyddau
claddu.

Cred archaeolegwyr bod cyswllt rhwng
crochenwaith â’r byd nesaf yn Oes yr
Haearn, a bod gan lestri sawl rôl mewn
prosesau claddu. Gallai crochenwaith – fel
wrniau a biceri sydd wedi’u canfod mewn
beddau’r cyfnod – fod wedi cael eu defnyddio mewn seremonïau a defodau cyn
y claddu. Ond gall crochenwaith mewn
bedd hefyd daflu goleuni ar fywyd y per-

Yr Oes Haearn yw’r enw ar y cyfnod yn
hanes Prydain rhwng 2500 CC a 850 CC.
Yn nechrau’r Oes Haearn (2400-1400 CC)
gwelwyd cynnydd mewn biceri crochenwaith yn cyrraedd Prydain o’r cyfandir –
Sbaen, yr Almaen a’r Iseldiroedd – o ganlyniad i fasnachu a mudo. Gallwn ni ddilyn
patrymau ymsefydlu dyn drwy samplau
paill, diwylliant materol, a thrwy gladded-

Ond
gall
crochenwaith
mewn bedd hefyd daflu
goleuni ar fywyd y person
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Overton (2000–1700 CC), mae newidiadau cymdeithasol a chrefyddol yn amlwg
mewn ardaloedd ar draws Prydain. Fe
welwn ni nwyddau claddu mwy soffistigedig ac amrywiol a rhaniadau cymdeithasol amlwg o fewn grwpiau. Roedd cyfoeth
beddau yn cyfateb i statws yr unigolyn.
Gallai’r beddau mwyaf cyfoethog gynnwys gwrthrychau aur, muchydd ac ambr
tra taw dim ond llestri bwyd ac wrniau
torchog fyddai mewn beddau tlawd.
Gwelwyd newid arall mewn arddull
cerameg a dulliau claddu yn y cyfnod
hanesyddol nesaf Cyfnod Bedd Branwen
(1700-1400 CC). Daeth oes y bicer i ben
wrth i ranbarthau gwahanol ddatblygu eu
arddulliau eu hunain. A gyda datblygiad
math newydd o wrniau daeth amlosgi yn
ddull mwy cyffredin o gladdu.

Mae’r bicer a ganfuwyd ym Merthyr
Mawr, Pen-y-bont ar Ogwr yn esiampl dda o grochenwaith dechrau’r Oes
Haearn. Dyddiwyd y bicer rhwng tua 2250
a 1950 CC. Proffil ‘siâp S’ sydd iddo gyda
rhimyn llydan, canol boliog a gwaelod
tenau, sy’n nodweddiadol o ficeri dechrau’r Oes Haearn. Byddai’r patrymau
triongl o amgylch y canol boliog wedi’u
creu gyda chortyn a chribau. Mae darn
ohono ar goll, a gan nad oedd golwg ohono yn y bedd, mae’n bosib ei fod wedi
cael ei dorri’n fwriadol cyn claddu’r corff.
Mae’r bicer hefyd yn cynnwys darnau o
ludw asgwrn – asgwrn dynol efallai. Gall
y darganfyddiadau rhyfedd yma fod yn arwydd o gredoau cymhleth am y berthynas
rhwng y corff a nwyddau materol ar ôl
marwolaeth.

Efallai bod dechrau’r Oes Haearn yn ymddangos fel amser maith yn ôl, ond yw ein
hagwedd ni at farwolaeth a’n syniadau
am gladdu wedi newid cymaint â hynny?

Yn y cyfnod hanesyddol nesaf Cyfnod
17
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#fragilefaves What is your favourite fragile thing you own? Is it a mug? A cat? A baby?
Why is it your favourite? Does it have a story or special memories? Members of the youth forum,
museum staff and people that worked with us on this magazine and the exhibition share their
#fragilefaves right here! But we’d like to know
yours too – so please share on twitter or
instagram. Read more about these #FragileFaves
on twitter, instagram and the Museum’s blog.
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hwn yw eich ffefryn? Oes stori neu atgofion arbennig yn perthyn iddo? Dyma #hoffbethbregus
aelodau’r Fforwm Ieuenctid, staff yr amgueddfa a phobol eraill a gyfrannodd at y cylchgrawn.
Ond rydyn ni am glywed gennych chi hefyd – rhannwch nhw ar Twitter ac Instagram.
Darllenwch mwy am #hoffbethbregus ar twitter, instagram a blog yr Amgueddfa.
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#hoffbethbregus Beth yw eich hoff beth bregus chi? Mwg? Cath? Babi? Pam taw

