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Gillian Ayres yng Nghymru:  
Stori heb ei Hadrodd

Mae paentio ‘yno i gyfleu a mynegi ein cyflwr aruchel, ein 
ffrwydrad llachar mewn gofod.’ 1 Gillian Ayres

Mae’r Aruchel wedi cipio dychymyg sawl cenhedlaeth o 
artistiaid; yn fwyaf nodedig yma yng Nghymru, tirlunwyr 

y 18fed a’r 19eg ganrif, Richard Wilson a J. M. W. Turner, yn 
ogystal â John Piper yn yr 20fed ganrif. Cafodd perthynas yr 
Aruchel â natur a thirwedd ei diffinio gyntaf gan Edmund Burke 
yn A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the 
Sublime and Beautiful, a gyhoeddwyd ym 1757. Fe’i dosbarthodd 
dan saith diffiniad: tywyllwch, astrusi, absenoldeb, ehangder, 
godidowgrwydd, seinfawredd a sydynrwydd.2 Gall pob un o’r 
dosbarthiadau hyn awgrymu rhyw ffurf ar beri braw neu ofn. 
Mae dealltwriaeth gelfyddydol o’r Aruchel yn cipio’r golygfeydd 
brawychus a dychrynllyd mewn natur ac yn portreadu ymatebion 
dynol iddynt. Yn ei hanfod, paentio’r ‘amhaentiadwy’ ydyw.  
Tra byddai artistiaid fel Turner a Piper yn cyfleu drama a 
ffyrnigrwydd natur, nid cyfleu’n llythrennol yw nod Gillian Ayres, 
ond canfod, teimlo a mynegi’r cyflwr aruchel hwn ar ehangder 
maith y cynfas. Aruchel haniaethol yw ei heiddo hi. Fel y 
dywedodd Robert Rosenblum yn ei draethawd, Abstract Sublime, 
defnyddia’r artist raddfa aruthrol i syfrdanu’r gweledydd â’r un 
teimlad o arswyd ag a ysbrydolir gan natur. Meddai Rosenblum:

‘[..] yn gyntaf arswyda’r syllwr yn wyneb mawredd pur yr 
olygfa o’i flaen. Ar yr un pryd, delir ei anadl gan y cwymp 
syfrdanol i bydew affwys; ac yna, tan grynu fel Moore 
wrth droed Niagara, ni all ond edrych i fyny gyda hynny o 
synhwyrau sydd ar ôl iddo ac ebychu gerbron rhywbeth 
tebyg i dduwdod.’ 3

Yr hyn sy’n gyffredin rhwng Ayres a’i rhagflaenwyr rhamantaidd 
yw ei bod wedi’i chyfareddu gan dirwedd Cymru, sydd, gyda’i 
thiroedd eang dibobl, ei chreigiau ceudyllog a’i mynyddoedd 
aruthrol, yn gweddu’n dda i fynegiant Burke o’r Aruchel. Mae 
darlun enwog Richard Wilson, Llyn-y-Cau, Cader Idris, oddeutu 
1774 (Tate, Llundain), yn cyfleu ansawdd dramatig tirwedd Eryri, 
yn ymgodi uwchben ffigurau dynol a allai fod yn bererinion ar 
gylchdaith fawr Cymru. Poblogeiddiodd Wilson dirwedd Cymru 

i’r artist oedd yn chwilio am yr Aruchel. Daeth Cader Idris yn 
ysbrydoliaeth allweddol i genedlaethau o artistiaid, ac un a 
fyddai’n chwarae rhan bwysig ym mhrofiad Ayres hithau o Gymru.

Ganwyd Gillian Ayres yn Llundain ym 1930. Dechreuodd astudio 
celf yn 16 oed, wedi cael mynediad i Ysgol Gelf Slade ym 1946. 
Dyfarnwyd ei bod yn rhy ifanc i ddechrau ei hastudiaethau yno, 
felly fe’i hanfonwyd i dreulio blwyddyn yn Ysgol Gelf a Chrefft 
Camberwell, lle byddai’n aros am weddill ei hyfforddiant. 
Ymlafniodd drwy athrawiaethau realyddol grŵp Euston Road 
a oedd yn tra-arglwyddiaethu dros staff Camberwell ar y pryd, 
yn enwedig William Coldstream, a chanolbwyntio’i sylw ar 
athrawiaeth Victor Pasmore, yntau wrthi’n mynd trwy’r newid o 
baentio realaidd i’r haniaethol.

O’r 1950au aeth gwaith Ayres, ynghyd â nifer o artistiaid Prydeinig 
blaengar eraill, yn fwyfwy haniaethol, gan nodi dychweliad mwy 
cyffredinol at haniaeth wedi tra-arglwyddiaeth neo-ramantiaeth yn 
ystod yr Ail Ryfel Byd. Tua 1951, wedi priodi ei chyd-artist Henry 
Mundy, dechreuodd Ayres ymweld â gogledd Cymru. Dywedodd: 
‘Pan allen ni fforddio gadael Llundain am benwythnos, os nad 
aem i Baris fe aem i ogledd Cymru.’ 4 Magodd obsesiwn, yn ei 
geiriau ei hun, â cherdded y mynyddoedd a honnodd ei bod wedi 
dringo Cader Idris 17 o weithiau a holl fynyddoedd eraill Eryri 
o leiaf ddwywaith neu dair. Yn nodweddiadol o waith Ayres ar 
y pryd roedd darluniau haniaethol mawr fel Cumuli, 1959, olew 

Llyn Cau, Cader Idris, 
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a Ripolin ar fwrdd, yn ddau banel mawr. Gall teitl y gwaith a’r 
clytiau a diferion cymysg o liw awgrymu llif a drama cymylau yn 
yr awyr. Ond camddehongliad fyddai darllen gwaith Ayres mor 
llythrennol. Dewisir ei theitlau wedi iddi gwblhau’r llun, er bod 
teitlau gweithiau’r 1950au hwyr, heb amheuaeth, yn cyfeirio naill ai 
at ogledd Cymru neu at ffenomenau naturiol, fel Cwm Brân, Cwm, 
Unstill Centre a Muster. Er bod Ayres yn gwadu iddi ddehongli’r 
dirwedd yn llythrennol, mae’n cyfaddef iddi ddechrau ‘gweld y 
byd fel paentio [...] Pan aech chi i fyny mynydd byddai’r cymylau 
yma’n dod i mewn. Roedd rhywun wir yn dechrau gweld popeth 
mewn paent.5 Wrth drafod yr Aruchel, dywedodd Ayres:

‘Roedd artist fel Turner yn ymddiddori yn y pethau plastig 
mewn natur – cymylau, gwynt a glaw, ager, môr, clogwyni, 
fel pethau cyfochrog â’r pethau plastig mewn paent. 
Dydi Gordale Scar James Ward ddim yn ddarlun mawr 
ond mae’n ddarlun rhyfeddol serch hynny, ac mi fyddaf 
bob amser yn mynd i edrych arno pan fyddaf yn y Tate; 
ac wedyn ar yr un pryd mi af i edrych ar y Morris Louis: 
maen nhw’n ddau lun gwahanol iawn ond mae rhywfaint 
o ansawdd yr aruchel yn perthyn i’r ddau.’ 6

Cychwynnodd gwaith haniaethol Ayres ar y trywydd argraffiadol 
eofn hwn ddwy flynedd cyn paentio Cumuli pan gafodd gomisiwn 
i greu murlun i Ysgol Uwchradd South Hampstead ym 1957. 
Michael Greenwood oedd y pensaer oedd yn gweithio ar broject 
ailwampio’r ysgol ac fe ofynnodd i Ayres baentio murlun ar gyfer 
ffreutur yr ysgol. Mae’r gwaith ar bedwar panel, pob un dros ddau 
fetr o uchder a’r mwyaf dros dri metr o led. Ar y pryd roedd hi’n 
defnyddio cyfuniad o baent olew a Ripolin – paent tŷ o Ffrainc y 
gellid ei dywallt yn hawdd diolch i’w naws synthetig. Gan baentio 
ar y llawr, bu Ayres yn diferu a thywallt paent ar draws y byrddau 
pren, gan gyflwyno tyrpant i deneuo’r paent a gwneud i’r arwyneb 
redeg. Y canlyniad yw darlun llawn egni anhygoel, y lliwiau’n 
cymysgu a chynhyrfu mewn symudiad sy’n dwyn i gof luniau 
dyfrlliw J.M.W. Turner. Er nad oedd y gwaith wrth fodd pwyllgor 
ceidwadol yr ysgol, fe ddenodd sylw’r beirniad celf Lawrence 
Alloway a ddisgrifiodd, mewn rhifyn o Architectural Design, 
y ‘cawodydd ffrwydrol o baent synhwyrus. Dyma’r tro cyntaf i 
tachisme gael ei ddefnyddio i addurno adeilad ym Mhrydain.’ 7

Cymaint oedd edmygedd Alloway o’r murlun ynghyd ag 
ymddangosiad Ayres yn arddangosfa Oriel Redfern, Metavisual, 
Tachiste, Abstract – Painting in England Today, ym 1957, nes 
iddo wahodd Ayres i arddangos yn Situation yn y Royal Society 
of British Artists ym 1960. Dangosodd hi Cumuli, 1959 ynghyd 
â dau ddarlun tebyg, Trace a Muster. Amcan yr arddangosfa 
oedd dangos ‘sefyllfa’ gyfredol paentio yn Llundain. Roedd rhaid 
i’r gweithiau fod yn rhai haniaethol, heb gyfeiriad eglur at y byd 
allanol, a mesur o leiaf 30 troedfedd sgwâr. Erbyn hyn roedd nifer 
o artistiaid yn gweithio yn y modd hwn, llawer ohonynt wedi’u 
hysbrydoli gan yr arddangosfa New American Painting ddiweddar 
yn Oriel Tate ym 1959. Ymhlith y deunaw artist a ddangoswyd yn 
Situation roedd Robyn Denny, Gordon House, Richard Smith, 
Henry Mundy a William Turnbull, i enwi dim ond ychydig. Er bod 
haneswyr celf heddiw’n ystyried Situation yn drobwynt, ni fu’n 
boblogaidd iawn gyda’r cyhoedd yn gyffredinol. Yn sicr roedd 
rhagfarn yn erbyn celf haniaethol ym Mhrydain ar y pryd, nid dim 
ond o du’r cyhoedd, ond hefyd o blith y sefydliad celf. 

Yn sgil Situation, datblygodd gwaith Ayres gyda hyder cynyddol. 
Mewn gweithiau fel Break Off, 1961 (Tate, Llundain) a Brood, 
1962, gwelwn hi’n lleihau ffurfiau a lliw i’r cydrannau sy’n 
angenrheidiol i gynnal dynameg y cyfansoddiad. Yn y darluniau 

Cumuli, 1959 
(Casgliad preifat)  
Trwy garedigrwydd yr artist 
ac Oriel Alan Cristea.



hyn mae hi’n gweithio gyda gofod ar y cynfas ac yn ei ddefnyddio 
fel cyfrwng lawn cymaint â’r paent ei hun. Cyfaddefa Ayres iddi 
gael ei hysbrydoli’n gryf gan waith ysgrifennu Patrick Heron, 
a ysgrifennodd ym 1955 fod ‘yr arlunydd da bob amser yn 
ymddiddori cymaint yn y “bylchau rhwng” y gwrthrychau a baentia 
ag yn y gwrthrychau eu hunain.’ 8

Er i Ayres barhau i ddod i ogledd Cymru, dechreuodd ei gwaith 
symud i ffwrdd oddi wrth archwilio cynyrfiadau ffenomenau 
naturiol. Trwy weddill y 1960au a’r 1970au aeth ei gwaith drwy 
newidiadau arddull di-ri. Mae sawl ffactor a yrrodd y newidiadau 
hyn, yn cynnwys y ffaith iddi symud ym 1964 i oriel newydd, 
Kasmin Ltd, ond yn fwyaf nodedig roedd Ayres yn dechrau dod 
dan ddylanwad ei dulliau dysgu ei hun. Roedd hi’n dysgu yn 
Academi Gelf Caerfaddon yn Corsham, lle byddai’n trefnu lluniau 
bywyd llonydd gyda golau stribed lliw wedi’i arosod arnynt i greu 
effeithiau anghyffredin, seicedelig bron. Yn sgil yr arbrofi hwn 
ynghyd â theimlo’r angen i addasu a newid ei harddull er mwyn 
parhau i ymateb i ddatblygiadau cyfoes, dechreuodd Ayres arbrofi 
gyda chyfansoddiadau mwy geometrig, a’r ystum unigol wedi’i 
ddileu i bob pwrpas o’r arwyneb acrylig fflat. Yn y 1970au cynnar 
bu Ayres yn gweithio ar gynfasau eang heb eu hymestyn, gan eu 
paentio ag acrylig yn ei gardd yn Llundain, gyda thechnegau’n 
cynnwys diferu a staenio a’r ‘dotiau’ pwyntilaidd a welwn yn 
Untitled (purples), 1971, acrylig ar gynfas. Mae’r gwaith hwn 
yn mesur dros saith metr o hyd, ac ynghyd â gweithiau eraill a 
gynhyrchwyd ar y pryd, mae ymysg y lluniau haniaethol mwyaf o 

ran maint ac uchelgais a wnaed ym Mhrydain yn y cyfnod. Gellir 
gweld yn Untitled (purples) gyfeiriad at gyfres lilïau dŵr enwog 
Claude Monet yn y Musée de l’Orangerie ym Mharis, ond nid 
gwaith yr arlunydd Argraffiadol oedd unig ysbrydoliaeth Ayres ar 
y pryd. Roedd hi hefyd yn edrych ar fudiad paentio gweithredol 
Ewropeaidd a elwid yn Tachisme – ffurf ar gelf haniaethol  
an-geometrig a ffynnai ym Mharis yn y 1940au a’r 1950au. Roedd 
agwedd Tachisme at baentio yn debyg i’w chymar Americanaidd, 
sef gweithio ar raddfa fawr gan ddefnyddio gwaith brwsh, diferu a 
staenio digymell. Yn ystod y cyfnod cyfnewidiol hwn yn ei gwaith, 
gadawodd Ayres Corsham i ddysgu yn Ysgol Gelf St Martins yn 
Llundain o 1966 tan 1978, pan gafodd ei phenodi yn Bennaeth 
Paentio yn Ysgol Gelf Caer-wynt. Dim ond cyfnod byr a dreuliodd 
yng Nghaer-wynt, tan fis Tachwedd 1981 pan symudodd i Gymru 
i ganolbwyntio ar ei gwaith ei hun.

Honna Ayres ei bod wastad wedi bod eisiau byw yng Nghymru, 
felly yn sgil ei difaterwch cynyddol ynghylch dysgu, ynghyd â 
chyfnod o salwch difrifol, penderfynodd adael ei swydd yng 
Nghaer-wynt, gwerthu’i thŷ yn Barnes a symud i Gymru. 
Edrychodd i ddechrau o gwmpas ardal Cader Idris, lle’r oedd 
ei chwaer wedi bod yn berchen ar fwthyn lle byddai Ayres a’i 
gŵr yn aros weithiau, cyn setlo ar yr hen Reithordy ym mhentref 
bychan Llaniestyn yn Llŷn. Er ei fod ymhellach o fynyddoedd 
Eryri nag y byddai Ayres efallai wedi dymuno, daeth Llŷn yn 
noddfa iddi. Plasty Sioraidd tri llawr braidd yn grand oedd y tŷ 
ei hun, sef hen reithordy’r pentref. Sylweddolodd Ayres y gallai 
werthu’i thŷ yn Llundain a chael digon o arian i baentio a byw 
bron yn hunangynhaliol ar y tir am dair blynedd. Tyfodd lysiau, 
cadwodd ieir a llu o anifeiliaid eraill gan gynnwys hwyaid, ieir gini 
a pheunod. Roedd wedi ysgaru oddi wrth Henry Mundy ddeng 
mlynedd ynghynt, ond penderfynodd yntau ymuno â Gillian a’u 
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mab Sam, ynghyd â ffrind Gillian, Gareth Williams, un arall a fu’n 
dysgu yng Nghaer-wynt,. 

Wrth dorri’n rhydd o fyd dysgu a holl rwysg byd celf Llundain 
cafodd Ayres ryddid nad oedd erioed wedi’i fwynhau o’r blaen ac 
mae hyn yn dangos yn ei gwaith. Ei chyfnod yn byw yng Nghymru, 
o 1981 i 1987, fyddai cyfnod mwyaf toreithiog ei gyrfa. Daeth 
gwead yn ôl i’w gwaith tua diwedd y 1970au, ar ôl cynfasau mwy 
fflat y 1960au. Yn ystod y cyfnod hwn dechreuodd ddefnyddio 
impasto trwm nes bod y gwead lawn mor allweddol i’r gwaith â 
lliw. Gan baentio’r holl ffordd at ymyl y cynfas, weithiau byddai 
Ayres yn paentio ffrâm o amgylch ymyl y cyfansoddiad, techneg 
a fyddai’n tynnu’r llygad yn ôl i mewn i rythm y darlun. Mae’r 
toreth o siapiau, lliwiau a gweadau’n gwneud i’r sawl sy’n edrych 
ar y llun weithio’n galed, gan symud a chwilio o hyd, heb gael 
eiliad i orffwys y llygaid. Oherwydd maint mawr y cynfasau caiff 
y gwyliwr gyfarfyddiad uniongyrchol iawn ag arwyneb y paentiad 
– caiff ei amgylchynu gan liw a phrofiad grymus o wead a gwaith 
brwsh. Byddai Ayres weithiau’n pinio’r cynfas heb ei ymestyn 
ar wal a defnyddio ysgol i gyrraedd brig y cyfansoddiad, ond 
byddai bob amser yn gweithio’n agos at y cynfas, bron â mynd 
i mewn i’r llun. Dyma gyfnod defnyddio paent olew’n anad dim, 
a phaentio’n bennaf â brwsh neu’n uniongyrchol o’r tiwb, neu 
weithiau â’i dwylo noeth. 

Tua’r adeg yma paentiodd Ayres ei gweithiau tondo, neu grwn, 
cyntaf. Y cyntaf o’r rhain oedd Ah Mine Heart, 1981-82 (Casgliad 
y British Council), gaiff ei gynnal gan arwyneb crwn hen fwrdd 
Sioraidd. Mae’r cyfansoddiad wedi’i baentio i ddefnyddio ffurf 
gron y cynhaliad, a hynny’n annog symudiad ar draws y gwaith. 
Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer hyn o weld darluniau tondo’r 
Dadeni yn Fflorens. Nid cylchoedd yw’r unig ffurf yr arbrofodd 
Ayres â hi ar y pryd, mae yna hefyd gynfas siâp diemwnt: Ace, 
1984, olew ar gynfas. Mae’r effaith a gynhyrchir gan y siâp hwn 
yn fwy o gyfyngiad na rhythm gan fod ein golwg wedi’i gwtogi, 
wrth inni chwilio am ragor y tu hwnt i gyffiniau’r cynfas, ond heb 
ei ganfod.

Defnyddiodd Ayres ddwy lofft fawr yn y rheithordy yn stiwdio, 
felly roedd rhaid symud y darluniau’n ofalus i lawr y grisiau 
i’w cael nhw allan ar gyfer arddangosfeydd. Er nad oedd hi’n 
dysgu, roedd yn dal yn gyfnod prysur i Ayres a arhosodd gydag 

oriel Kasmin a chymryd rhan mewn arddangosfa deithiol unigol 
gydag Amgueddfa Gelf Fodern Rhydychen ym 1981. Trwy 
gydol y 1980au bu’n arholwr allanol i Ysgol Gelf Caerdydd, yn 
Ymddiriedolwr i’r Amgueddfeydd Cenedlaethol yn Lerpwl ac yn 
teithio’n fynych i gyfarfodydd yr Arts Council yn Llundain. Byddai’r 
tŷ’n aml yn brysur hefyd, gydag ymweliadau cyson gan artistiaid 
eraill a churaduron, yn enwedig yn yr haf, gan gynnwys curadur 
y Tate, David Brown, cymeriad hwyliog a fyddai’n dod â chryn 
dipyn o wamalrwydd difyr i’r tŷ. Yn ei geiriau ei hun, roedd byw 
yng Nghymru’n teimlo ‘fel bod ar wyliau diddiwedd’9 gyda thaith 
ddyddiol bron i un o’r traethau niferus gyda’i chŵn.

Ace, 1984
(Casgliad preifat)  
Trwy garedigrwydd yr artist 
ac Oriel Alan Cristea.



Erbyn 1987 roedd mab ieuengaf Ayres, Sam, yn astudio yn 
Llundain, felly yn sydyn roedd y tŷ’n ddistaw a bron yn faich 
oherwydd ei faint a’r tair erw a hanner o dir oedd angen sylw. 
Dyma’r rhesymau dros yr ysgogiad i werthu a symud i dŷ llai yng 
ngogledd Dyfnaint. Ers hynny mae gwaith Ayres wedi parhau 
i esblygu a datblygu. Mae’n dal i weithio heddiw, a llawer o’r 
darnau a wna yn gynfasau llawer llai gyda ffurfiau mwy diffiniedig 
o bosib sydd, er yn dal yn haniaethol, yn haws i’w cysylltu â byd 
pethau. Yn sicr, ni fu adeg mor doreithiog i Ayres â’r cyfnod a 
dreuliodd yn byw yng ngogledd Cymru, nac adeg mor ddiffiniol 
yn ei gyrfa. Y cynfasau mawr, a’u gwead trwm a’u bwrlwm, o 
‘gyfnod Cymreig’ y 1980au yw ei darluniau mwyaf adnabyddus 
a mwyaf llwyddiannus ym marn y beirniaid erbyn hyn. O edrych 
yn ôl i’r fan lle dechreuodd yn y 1950au a dechrau’r 1960au gyda 
gweithiau staenedig Cumuli a Cwm, a ddaeth â hi i amlygrwydd 
fel un o artistiaid mwyaf blaengar Prydain, rydym yn dal i allu 
gweld dylanwad Cymru – dringo’i mynyddoedd dro ar ôl tro a 
gweld paent ei hun o’i mewn. Pan sonia am sut mae hi’n teimlo 
am baentio, bydd Ayres yn cyfeirio’n aml at ‘iaith weledol’ fel 
rhywbeth ar wahân i iaith lafar a rhywbeth sy’n gynhenid ym 
mhob un ohonom. Fel y dywedodd am ei gwaith:

‘Maen nhw’n weledol. Dydyn nhw ddim yn llythrennol. 
Dydyn nhw ddim yn eiriol. Roeddwn i bob amser yn teimlo 
nad yw paentiadau’n ddim ond marciau, yn y bôn, a lliw.’ 10

Melissa Munro
Uwch Guradur: Casgliad Ymddiriedolaeth Derek Williams
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Gillian Ayres – Cyfweliad

MM: Mae llawer o bobl wrth ysgrifennu am eich gwaith wedi 
dweud ei fod wedi’i ysbrydoli gan Fynegiadaeth Haniaethol 
America, ond rydych chi wedi gwadu hyn yn aml.
GA: Erbyn tua 1956 roedd yna luniau enwog o Pollock yn taflu 
paent. Wel, doedd pobl eraill ddim wir yn taflu paent felly mi wnes 
i daflu paent a byth ers hynny mae pobl yn neidio ar Pollock. Yn 
sicr, mi wnes i ddarllen popeth y gallwn i gael gafael arno am y 
Mynegiadwyr Haniaethol ac roeddwn i wrth fy modd gyda nhw, ond 
nid dyna holl wreiddiau’r peth o gwbl. Erbyn 1956 mi ddechreuais 
i feddwl am baentio pur. Roedd ysgrifau Patrick Heron yn effeithio 
arna i (ond nid ei waith yn gymaint). Fe geisiodd ysgrifennu am 
beth oedd paentio ac roedd hynny oddeutu 1950–51. Yn sicr fe 
effeithiodd arna i wrth holi beth yw paentio a beth ellir ei wneud 
gyda phaentio? Roedd yn ysgrifennu am ofod. Ond wedyn, mi 
fyddai’r Americanwyr yn traethu am y gofod. Dwi’n meddwl bod 
yr hyn ddywedodd Harold Rosenberg1 am baentio gweithredol 
America yn hollol wir am bob paentio, sef bod yno ‘arena i actio 
ynddi’. Yn sicr gwnaeth y gosodiad yna argraff fawr arna i, ond 
dwi ddim yn meddwl bod fy ngwaith yn debyg i waith Pollock, ac 
mewn gwirionedd dwi’n gweld Pollock yn llinellog iawn mewn 
ffordd ryfedd pan edrycha i arnyn nhw. 

MM: Y murlun i Ysgol Uwchradd South Hampstead oedd y gwaith 
gwirioneddol fawr cyntaf ichi ei baentio, ac ym 1957 oedd hynny. 
Sut y daeth hynny i fod?
GA: Ro’n i’n dal i weithio yn yr Artists International Association 
(AIA) ac roedd y pensaer Michael Greenwood newydd gael cais 
i ailwampio’r ysgol yn y gwyliau, ac mi ddywedodd wrtha i, ‘Ei 
di ddim drwy’r pwyllgor oherwydd Duges Caerloyw. Mae hi ar y 
pwyllgor,’ meddai, ‘a wneith hi ddim derbyn unrhyw beth tebyg 
i ti, felly fe wna’i alw’r peth yn addurno’r ystafell fwyta – a dyna 
beth ydi o – ac mi lithrwn ni drwodd.’ Dim ond £100 o dâl ges i 
am yr holl beth, ond yn y dyddiau hynny ro’n i bob amser heb 
arian achos doedd oriel yr AIA ddim ond yn talu £5 yr wythnos 
ac roeddech chi’n byw ar hynny, heblaw ’mod i’n arfer gwneud 
swyddi ychwanegol weithiau a dyna sut y byddwn i’n mynd i 
Gymru. Mi fyddwn i’n mynd a gweithio am fis ac wedyn byddai 
ychydig o arian gennym ni ac wedyn bydden ni’n mynd i fwthyn 
fy chwaer yng Nghorris.

MM: Fe ddechreuoch chi fynd i Gymru eitha tipyn?
GA: Fe briodais i Harry (Mundy) ym 1951 a rywbryd o gwmpas 
hynny fe ddechreuon ni fynd i Gymru. Cerdded ar hyd y 
mynyddoedd. Mi ges i obsesiwn efo’r peth y dyddiau hynny. Wel, 
roedd hi’n eitha gwallgo achos bydden ni’n arfer mynd i fyny pan 



oedd hi’n bwrw eira hefyd. O’n i wedi gwirioni ar gefn gwlad ac fe 
gerddais i’r mynyddoedd ’na i gyd. Mi gerddais i fyny Cader Idris 
rywbeth fel un deg saith o weithiau, ond dwi wedi bod fyny’r rhan 
fwyaf ohonyn nhw bump i ddeg o weithiau. 

MM: Dywedwch ragor wrtha i am fwthyn eich chwaer.
GA: Tŷ teras oedd o yn Rhes Braich Goch, yng Nghorris. Yn y 
dyddiau hynny, pentre llechi oedd o, a lle tlawd iawn, ond dydyn 
nhw ddim yn chwarela llechi mwyach. Aeth y lle’n fwy twristaidd, 
dwi’n meddwl. Prynodd fy chwaer y bwthyn am £400. Roedd yn 
eitha neis. Roedd y dyffryn cyfan yna’n hardd iawn, yn mynd i 
fyny at Gader Idris. Roedd ganddo chi Gorris, Corris Uchaf ac 
wedyn Cader Idris.

MM: Oedd Turner yn ysbrydoliaeth bryd hynny?
GA: Wel hyd yn oed cyn hynny roedd gen i lun Turner ar y 
wal pan oeddwn i’n blentyn ysgol. Ro’n i’n arfer beicio i’r Oriel 
Genedlaethol ac roedden nhw’n arfer tynnu paentiad allan bob 
mis o ogofâu yng Nghymru yn rhyfedd ddigon. Ond fe ddechreuon 
nhw gynnal arddangosfeydd hollol anhygoel hefyd yn syth ar ôl y 
Rhyfel. Wedyn roeddech chi’n dechrau trio gweld beth bynnag y 
gallech chi. A hefyd, yn ogystal â mynd i Gymru, o tua diwedd y 
1940au ymlaen os byddai ganddo chi unrhyw arian, mi fyddech 
yn arfer mynd i Baris hefyd i weld beth bynnag y gallech.

Gillian Ayres ar ben 
mynydd, gogledd 
Cymru, 1954 
(ffotograff: Gillian Ayres)

MM: Allwch chi ddweud rhagor wrtha i am darddiad teitlau’r 
gweithiau cynnar o’r 1950au a’r 1960au?
GA: Harry oedd yn arfer eu gwneud nhw. Mae Harry’n dal i wneud 
llawer o deitlau. Ffurfiannau cymylau yw rhai ohonyn nhw – fel 
Cumuli. Roedd llawer ohonyn nhw’n enwau sêr a mathau o awyr 
a’r math yna o beth. Os ydw i’n hoffi eu sŵn nhw yna mi gymeraf 
i awgrymiadau pobl eraill.

MM: Mae gan lawer o’r gweithiau diweddarach deitlau o 
lenyddiaeth hanesyddol a chwedloniaeth glasurol. Pam hynny?
GA: Mae’n rhamantaidd. Mae’n rhaid iddo fod yn rhywbeth sy’n 
apelio ataf i neu rhaid iddo fod yn gerdd, neu ffilm hyd yn oed, 
dwi’n ei hoffi, ond fydd o ddim yn rhywbeth dwi’n ei gasáu. Wedyn 
mae’n rhaid iddo weddu i’r llun.

MM: Ym 1960 fe ddangosoch chi waith yn yr arddangosfa 
Situation yn Orielau’r Royal Society of British Artists yn Llundain. 
Wnaeth Lawrence Alloway ddod atoch a dweud fod arno’ch 
eisiau chi yn y sioe yma?
GA: Yn rhyfedd ddigon, roedd yna sioe yn y Redfern o’r enw 
Metavisual, Tachiste, Abstract, a hynny ym 1957. Mi ddes i nabod 
Alloway drwy’r sioe honno. Ro’n i’n ifanc iawn ac ychydig cyn yr 
arddangosfa honno mi ddechreuais i wneud y math yna o baentio. 
Fe roddodd y brif ystafell i Ralph Rumney a fi. Dywedodd Rex Nan 
Kivell o Oriel y Redfern: ‘Bydd hynny’n dân ar groen y rhai hŷn i gyd’.

Roedd rhaid i’r artistiaid rentu gofod yr oriel, ond dim ond y rhai 
oedd â’r modd i dalu, ac roedd llawer ohonyn nhw heb arian. Ro’n 
i wedi dechrau dysgu yn Corsham felly mi dalais i. Roedden ni i 

Dance of the Ludi 
Magni, 1984 
(Casgliad preifat)  
Trwy garedigrwydd yr artist 
ac Oriel Alan Cristea.



gyd yn eithaf hyderus pan logon ni’r lle yma ac roedden ni i gyd 
yn meddwl y bydden ni’n gwerthu. Roedden ni’n meddwl hefyd 
y byddai pobl yn dod ac y byddai’n talu. Daeth pawb i agoriad 
Situation, y byd celf i gyd, ond wedyn ddaeth fawr o neb arall 
am y mis cyfan. Mae wastad yn cael ei grybwyll fel petai’n rhyw 
lwyddiant enfawr. 

MM: Ar ôl Situation, o ganol y 1960au i’r 1970au fe newidiodd eich 
arddull yn reit ddramatig. Beth oedd yr ysgogiad dros y newid yma?
GA: Mi fûm i’n dysgu yn Corsham am saith mlynedd ac ro’n i’n 
arfer dysgu’r drydedd flwyddyn, ond roedd yn well gen i ddysgu 
myfyrwyr blwyddyn gyntaf. Dwi’n eu caru nhw, maen nhw’n 
dod i mewn ac yn newid cymaint. Fe roeson nhw fi allan yng 
Nghaerfaddon lle roedd yr hen ysgol gelf yn dal i fod, mewn tri 
thŷ Sioraidd hyfryd yn Sydney Place. Roeddwn i’n trefnu lluniau 
bywyd llonydd a thaflunio streipiau ar bethau. Troi pethau’n 
haniaethol yn y bôn. Mi ddechreuais eu darlunio nhw fy hun 
wedi cyrraedd adre. Newidiais yn sylfaenol wrth wneud y pethau 
digri hyn, ac o ddysgu pobl ifanc dwy ar bymtheg oed y daeth 
hynny yn y bôn. Hefyd yn sydyn roedd yna acrylig, oedd yn od  
iawn hefyd.

MM: Roedd arwyneb eich gwaith yn fflat iawn ar y pryd, wedyn 
erbyn diwedd y 1960au mae’n dechrau tewychu eto ac yn sydyn 
rydych chi’n cynhyrchu gweithiau impasto trwm. Beth oedd y 
sbardun i’r newid yma?
GA: Mi es allan yn sydyn a thaflu’r acrylig a phrynu tunelli o baent 
olew. Aethon nhw i mewn i arwynebau mawr trwchus wedyn. 
Erbyn Cymru roedden nhw ychydig teneuach. Llond llaw o baent 
oedd y peth.

MM: Hoffech chi ddweud ychydig wrtha i am y penderfyniad i 
symud i Ben Llŷn yn 1981?
GA: Ro’n i jyst wrth fy modd efo cefn gwlad, felly pryd bynnag 
roedd modd dianc o Lundain, ro’n i’n tueddu i fynd i Gymru. Aeth 
hyn ymlaen am y 1950au, y 60au, y 70au, a phan ddaeth yr 
80au mi rois y gorau i’m swydd ddysgu yn ysgol gelf Caer-wynt 
a gwerthu fy nhŷ yn Llundain. Ro’n i wastad wedi dweud fy mod i 
am fyw yng Nghymru ryw ddydd ac felly mi symudais i. Mi laniais 
ym Mhen Llŷn. Ro’n i’n edrych mwy o gwmpas Eryri ac wedi rhoi 
cynnig ar brynu tŷ ger Cader Idris, ond aeth hynny i’r wal. Wedyn 
dyma ddod o hyd i’r Rheithordy yn Llaniestyn, ei brynu, a symud 
i fyny.

MM: Allwch chi ddweud ychydig wrtha i am y tŷ brynoch chi?
GA: Doedd gen i ddim clem beth o’n i’n ei wneud. Syniad sy’n 
perthyn yn rhannol i’r 1970au ydi o, am wn i. Ro’n i’n mynd i dyfu fy 

llysiau fy hun a chynhyrchu fy mwyd fy hun, ond mewn gwirionedd 
ro’n i’n methu lladd pethau. Ro’n i wedi meddwl y byddwn i’n 
caledu ar ôl dod i’r wlad, ond wnes i ddim. Fe wnaethon ni ladd iâr 
unwaith, ond pan ddaeth hi allan o’r popty dim ond bara a chaws 
ges i, fedrwn i mo’i bwyta hi. Fedrwn i ddim eu mwynhau nhw ac 
edrych i fyw eu llygaid. Roedd ganddo ni ddwsinau o gywion ieir 
ac wedyn peunod a hwyaid ac ieir gini.

MM: Oedd o’n brofiad da ar gyfer paentio? 
GA: Roedd yn berffaith iawn. Yr unig broblem oedd fy mod i’n 
gwneud rhai mor enfawr, byddai’n rhaid imi eu cario allan a’u 
hymestyn y tu allan. I’w cael i lori, ro’n i’n methu eu cael drwy’r 
drysau. Yn y tŷ lle dwi’n byw nawr, es i cyn belled â cherfio bwlch 
hir yn y wal. Ro’n i’n arfer paentio yn y llofft yn Llaniestyn ac 
roedd rhaid eu cario i lawr y grisiau mewn ffordd letchwith, ond 
fel arall roedd yn dŷ hyfryd i baentio ynddo. Roedd gen i ddwy 
ystafell yn llofft y tŷ. Roedd yn fwriad gen i o hyd i’w bwrw’n un a 
gwneud stiwdio, ond wnes i ddim. Roedden nhw’n ddwy ystafell 
fawr braf, ond wnes i byth dynnu’r pared. 

MM: Roeddech chi wedi rhoi’r gorau i ddysgu erbyn ichi ddod i 
Gymru, oeddech chi’n teimlo bod hynny’n rhoi mwy o ryddid ichi? 
GA: Oedd, roedd yn nefoedd. Roedd yn wych achos ro’n i’n 
gwneud tipyn go lew o ddysgu cyn mynd i Gymru. Pan o’n i’n 
dysgu yng Nghaer-wynt ro’n i’n teimlo’n wael iawn, achos ro’n i’n 
Bennaeth Paentio ac yn gwneud pedwar diwrnod yr wythnos. Mi 
fyddwn i’n mynd adre ar ôl dysgu ac yn paentio hyd berfeddion 
nos achos dwi wedi fy nghreu yn y fath fodd rhyfedd nes ’mod i’n 
dioddef iselder os na chaf i baentio. Roedd y dysgu wedi mynd 

Gillian Ayres ar y traeth, 
Llŷn, 1980au
(ffotograff: Gillian Ayres)



yn llawer gwaeth yn y 1970au, wedyn yn sydyn yng Nghymru mi 
fedrwn i baentio bob dydd. O ran gwneud ychydig o arddio, wel 
roedd modd gwneud rhyw awr fin nos. Yn amlwg roedd yn hyfryd 
peidio gorfod dysgu mwyach a chael yr holl amser i baentio, 
er mae’n debyg i mi wneud tipyn o fân swyddi am ddiwrnod yr 
wythnos yn rhywle, am ddwy neu dair blynedd yn sicr. Mi es 
ymlaen i fod yn arholwr allanol i ysgolion celf ac yn ymddiriedolwr 
i’r Amgueddfeydd Cenedlaethol yn Lerpwl. Roedd fel cael fy 
ngollwng yn rhydd mewn rhyw ffordd yn yr ardal wledig yma oedd 
yn eitha gwag, wir, yn y dyddiau hynny. Mae Llŷn yn ddiarffordd 
iawn, hyd yn oed o fewn Cymru.

MM: Wnaeth y dirwedd o gwmpas Pen Llŷn eich ysbrydoli chi?
GA: Wn i ddim. Dwi’n cael hyn yn faes ofnadwy o ddyrys. Mae 

Gillian Ayres,  
Paul Kasmin ac 
Alexandra Pringle yn y 
Rheithordy, Llaniestyn, 
1980au
Atgynhyrchwyd trwy 
garedigrwydd John Kasmin. 
(ffotograff: Paul Kasmin)

Y Rheithordy, 
Llaniestyn, Llŷn, 
1980au 
(ffotograff: Gillian Ayres)

pethau gweledol yn treiddio i mewn imi; wnes i byth yn llythrennol 
ddefnyddio tirwedd arbennig ond fedra i ddim dweud na allai 
llwyth o bethau fod wedi dylanwadu arna i.

MM: Pam benderfynoch chi symud i lawr i Gernyw?
GA: Doedd Sammy ddim yno am y ddwy neu dair blynedd olaf 
achos mi aeth i ffwrdd i Chelsea a Goldsmiths a hanner byw 
yn Llundain. Roedd y tŷ’n fawr, oedd yn grêt pan oedd llawer o 
bobl o gwmpas. Mae’n debyg bod eisiau gofod llai arna i. Roedd 
Cernyw’n agosach at Lundain.

MM: Sut rydych chi’n teimlo ynglŷn â phaentio nawr o gymharu 
â’ch teimladau yn ôl yn y 1950au pan oeddech chi’n cychwyn arni?
GA: Wel, efallai’r un fath, achos ar ddiwedd y dydd, gwneud llun 
da yw’r prif awydd – o raid, neu dyna ddylai fod – ond wedyn 
mewn ffordd ryfedd mi fydda i’n diflasu ar wybod, er bod yr 
awydd i ddarganfod wastad yno. Hwyrach fod darganfod yn 
bwysicach na chynhyrchu. Dwi eisiau cynhyrchu, ond mae gen 
i’r awydd gweithredol yma i ddarganfod hefyd. Dwi’n edrych yn 
ôl ac mewn ffordd od dwi wastad wedi gwneud yr un peth er eu 
bod nhw’n edrych yn ofnadwy o wahanol o ran arddull, neu mi 
fedra i newid arddull. Dwi o hyd eisiau darganfod, o ddarlun i 
ddarlun. Dwi wedi gwneud swm aruthrol o waith ac mae yna bob 
amser lwythi o bethau sydd wedi digwydd mewn bylchau amser. 
O fewn blwyddyn byddai ’na domen o luniadau sy’n arwain at 
un paentiad. Mae hyn yn od ond petaech chi’n dangos popeth 
a wnaethoch erioed mi fyddai’n gwneud llawer mwy o synnwyr.

MM: Ydych chi’n meddwl y daliwch chi i newid?
GA: Tan bydda i farw, mae’n debyg. Mewn celfyddyd, mi allwch 
ddod i wybod yn iawn, yn ddigon rhyfedd, am bethau arbennig 
neu am beth y mae pethau arbennig yn debygol o’i wneud. Mae 
pobl eisiau deall pethau. Dwi bron yn hoffi celf nad ydw i eisiau 
ei deall, a dweud y gwir. Peth gweledol ydi o i mi, wedi’i wneud 
o farciau gweladwy. Mae’n dipyn o syniad puryddol ac eto dydw 
i ddim bob amser yn glynu ato ac mi alla i newid yn sydyn i 
fod ychydig yn ffigurol, hyd yn oed. Dwi ddim yn glynu at fod 
yn burydd. Dwi’n meddwl bod yna iaith weledol a dwi’n meddwl 
hefyd fod yna fath o wirionedd yr oes fel y gallwn ni bob amser 
ddyddio pethau. Dwi’n meddwl bod yna rywbeth ffug iawn am 
gelf os nad ydi hi’n gyfoes.

1  Rosenburg, H., “The American Action Painters”, o The Tradition of the 
New, yn wreiddiol yn Art News 51, Rhag. 1952, t.22.



Murlun i Ysgol Uwchradd 
South Hampstead, 1957
Ripolin ar fwrdd
4 panel: 230 x 91.5 cm,  
230 x 111.8 cm, 230 x 274.4 cm, 
230 x 335 cm
Ar fenthyg gan Ysgol Uwchradd 
South Hampstead, Llundain

Distillation, 1957
Olew a Ripolin ar fwrdd
213.4 x 152.4 cm
Ar fenthyg gan Tate:  
Prynwyd 1973

Di-deitl, 1957
Olew a Ripolin ar fwrdd
305 x 160 cm
Ar fenthyg gan Oriel Alan Cristea, 
Llundain

Cumuli, 1959
Olew a Ripolin ar fwrdd
305 x 320 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Cwm Bran, 1959
Olew a Ripolin ar fwrdd
160 x 305 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Cwm, 1959
Olew a Ripolin ar fwrdd
160 x 305 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Unstill Centre, 1959
Olew a Ripolin ar fwrdd
160 x 305 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Muster, 1960
Olew a Ripolin ar fwrdd
160 x 305 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Sun Up, 1960
Olew ar gynfas
127 x 98 cm
Ar fenthyg gan Oriel Gelf  
Victoria, Cyngor Caerfaddon a  
Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf

Break-off, 1961
Olew ar gynfas
152.4 x 305.8 cm
Ar fenthyg gan Tate:  
Prynwyd 1973

Brood, 1962
Olew a Ripolin ar gynfas
214 x 305 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Dideitl, 1962
Olew a Ripolin ar gynfas
171 x 225 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Lure, 1963
Olew ar gynfas
152.4 x 152.4 cm
Ar fenthyg gan Gasgliad Cyngor  
y Celfyddydau, Southbank 
Centre, Llundain

Shiraz, 1964
Acrylig ar gynfas
152.4 x 152.4 cm
Ar fenthyg gan Gasgliad Cyngor  
y Celfyddydau, Southbank 
Centre, Llundain

Untitled (purples), 1971
Acrylig ar gynfas
260.5 x 738 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Weddell, 1973-74
Acrylig ar gynfas
152.5 x 122 cm
Ar fenthyg gan Tate: Cyflwynwyd 
gan yr artist yn 2013

Sabrina, 1978
Olew ar gynfas
245 x 153 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Ah Mine Heart, 1981
Olew ar bren
91 cm diamedr
Ar fenthyg gan Gasgliad y British 
Council

Galatea, 1981-82
Olew ar hesian
113 x 112.6 cm (wedi’i fframio)
Ar fenthyg gan y Whitworth, 
Prifysgol Manceinion

Antony and Cleopatra, 1982
Olew ar gynfas
289.3 x 287.2 cm
Ar fenthyg gan Tate:  
Prynwyd 1982

A Belt of Straw and  
Ivy Leaves, 1983
Olew ar gynfas
310.4 x 168 cm
Ar fenthyg gan Tim Hilton, trwy 
garedigrwydd Amgueddfeydd 
Sheffield

Rhestr o Weithiau

Ace, 1984
Olew ar gynfas
246 x 117 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

The Dance of the Ludi 
Magni, 1984
Olew ar gynfas
168 x 346 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Calypso, 1985
Olew ar gynfas
153 x 153 cm
Ar fenthyg gan Ymddiriedolaeth 
Derek Williams

Fairest of Stars, 1984
Olew ar gynfas
335 x 183 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Chanticlear, 1986-1988
Olew ar gynfas
275 x 275 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

The Bee Loud Glade, 1987
Olew ar gynfas
285 x 285 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Sea, Sea, The Shepherd’s 
Queen, 1987-88
Olew ar gynfas
285 x 325 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Cuckoo Time, 1987
Olew ar gynfas
244 x 269 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Aeolus, 1987
Olew ar gynfas
213 x 213 cm
Ar fenthyg gan Amgueddfeydd 
Cenedlaethol Lerpwl, Oriel Gelf 
Walker 

Cinnibar, 1989
Olew ar gynfas
245 x 208 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Ding Dong Merrily on High, 
1989
Olew ar gynfas
285 x 285 cm
Ar fenthyg o gasgliad preifat

Gweithiau ar bapur

Di-deitl, 1963
Cyfrwng cymysg ar bapur
85.3 x 65.1 cm
Ar fenthyg gan y Whitworth, 
Prifysgol Manceinion

15 gwaith di-deitl ar 
bapur o’r casgliad stiwdio, 
meintiau amrywiol

Diolchiadau

Derbyniodd yr arddangosfa hon gefnogaeth hael Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston 
gyda chymorth ychwanegol gan Oriel Alan Cristea, Simon Beaugie Picture Frames, a 
Grant Ymchwil Curadurol Jonathan Ruffer gan y Gronfa Gelf.

Gyda diolch arbennig i Gillian Ayres a’i theulu am eu holl gefnogaeth.




