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Yr adnodd hwn

Anelir yr adnodd hwn at blant 7-11 oed.

Gellir ei ddefnyddio yn ystod ymweliad â'r Amgueddfa, 
neu yn yr ystafell ddosbarth.

Yn yr adnodd hwn byddwch yn:

• Dysgu am grŵp enwog o artistiaid – yr Argraffiadwyr

• Darganfod gwyddor lliw a golau

• Darganfod pa fath o le oedd Caerdydd a de Cymru ar 
ddiwedd oes Fictoria

• Archwilio casgliadau Amgueddfa Genedlaethol Cymru.
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Pwy oedd yr Argraffiadwyr?
Grŵp o artistiaid yn gweithio yn Ffrainc yn y 
1860au oedd yr Argraffiadur. Daeth yr enw 
hwn o ddarlun gan Claude Monet o'r enw 
'Argraff, Gwawr'. 

Roedd gan yr Argraffiadwyr ddiddordeb mewn 
peintio pobl a lleoedd go iawn. Roeddent yn 
aml yn peintio yn yr awyr agored lle’r oeddent 
yn teimlo'n agosach at natur a golau naturiol. 
Drwy beintio'n gyflym roedden nhw'n ceisio 
dangos effaith newidiol golau a thywydd.

Doedd rhai pobl ddim yn hoffi gwaith yr 
Argraffiadwyr, ac yn teimlo eu bod nhw’n 
methu paentio’n iawn. Roedden nhw’n teimlau 
bod yr ‘argraffiadau’ yma ddim wedi eu gorffen 
yn iawn. Roedden nhw’n defynddio’r gair 
‘Argraffiadwyr’ fel sarhad.

Heddiw, mae'r Argraffiadwyr ymhlith artistiaid 
mwyaf poblogaidd hanes celf.

Waterlilies gan Claude Monet
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Golau
Mae golau yn fath o egni. Mae'n symud yn gyflym iawn ac mewn llinell syth.

Mae ffynhonnell yn rhywbeth sy'n creu golau.

Faint o ffynonellau golau allwch chi eu henwi?

Rydym yn gweld gwrthrych pan fydd golau yn teithio o'r ffynhonnell, yn taro'r gwrthrych, ac yn 
cael ei adlewyrchu i'n llygaid.
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Golau
Er bod golau'n edrych yn wyn, mewn gwirionedd mae'n cynnwys holl liwiau'r enfys. 

I ddangos hyn, gallwn ddefnyddio prism i wahanu'r lliwiau.



5

Lliw
Mae artistiaid yn defnyddio lliw i gyfleu 
teimladau ac emosiynau yn eu gwaith

San Giorgio Maggiore, Twilight gan Claude Monet
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Yr Olwyn Liw
Mae rhai artistiaid yn defnyddio'r olwyn liw i weld sut i ddefnyddio lliw.

Roedd lliwiau cyflenwol yn bwysig i'r Argraffiadwyr. 
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Lliwiau Cyflenwol

Lliwiau cyflenwol yw parau o liwiau sy'n 
cyferbynnu. Ochr yn ochr, mae nhw’n 
gwneud i’w gilydd edrych yn fwy disglair.

Yr Argraffiadwyr oedd y cyntaf i ddangos 
nad yw cysgodion yn ddu ond eu bod yn 
cael eu creu gan liw cyflenwol y golau.

Mae heulwen melyn yn creu cysgod 
fioled. Gellir gweld hyn yn llun Monet o 
Eglwys Gadeiriol Rouen.

Eglwys Gadeiriol Rouen, Machlud Haul gan Claude Monet 
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Mae gan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd un o 
gasgliadau gorau Ewrop o gelf Argraffiadol.

Os ydych yn ymweld i weld darluniau penodol, holwch yr amgueddfa ymlaen llaw i 

wneud yn siŵr eu bod yn cael eu harddangos. Mae orielau'n newid, a gall gweithiau 

celf gael eu symud o’r orielau am nifer o resymau.

San Giorgio Maggiore gan Claude Monet
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Rhodd gan ddwy chwaer o ganolbarth Cymru, 
Gwendoline a Margaret Davies, yw’r rhan fwyaf 
o weithiau argraffiadol yr Amgueddfa.

Prynwyd y gweithiau ag arian a adawyd gan eu 
taid David Davies a wnaeth ei ffortiwn yn y 
diwydiant glo yn ne Cymru adeg oes Fictoria. 

Gwendoline a Margaret Davies

La Parisienne gan Pierre-Auguste Renoir
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Dim ond un artist 
Argraffiadol a ddaeth i 
beintio yng Nghymru

Yr arlunydd Alfred Sisley wedi'i beintio gan  
Pierre-Auguste Renoir (Casgliad Sefydliad EG Buhrle)

Alfred Sisley oedd yr unig artist Argraffiadol i 
beintio yng Nghymru. Ynghyd ag artistiaid eraill 
fel Claude Monet a Pierre-Auguste Renoir, 
roedd Sisley am arbrofi gyda thechnegau 
peintio newydd.

Doedd Sisley ddim am beintio adeiladau 
mawreddog neu ddigwyddiadau. Roedd yn 
hoffi peintio'r tirlun a lluniau o fywyd bob dydd 
yn yr awyr agored. Roedd ganddo ddiddordeb 
mewn lliw ac roedd yn defnyddio lliwiau 
cyflenwol i ddangos sut y gall golau effeithio ar 
olygfa.
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Daeth Sisley i Gymru ym 1897 i briodi. Arhosodd ef a'i wraig yng Nghaerdydd a Phenarth a 
mynd ar eu mis mêl i Benrhyn Gŵyr. Y golygfeydd a baentiodd Sisley yng Nghymru yw’r unig 
olygfeydd glan môr ganddo sy’n dal i fodoli, a rhai o’r olaf a baentiodd erioed.

Dim ond un artist Argraffiadol a ddaeth i 
beintio yng Nghymru

Taith Sisley o Ffrainc i Gymru



12Prynwyd gyda chymorth y Gronfa Gelf ac Ymddiriedolaeth Elusennol Gibbs 1993

The Cliff at Penarth, Evening, Low Tide

Roedd diddordeb mawr gan Sisley yn strwythur daearegol y clowgwyni ym Mhenarth. 
Paentiodd yr olygfa hon o’r llwybr ar hyd pen y clogwyn rhwng Penarth a Larnog.



13Prynwyd gyda chymorth y Gronfa Gelf, 2004

Storr Rock, Lady’s Cove, le soir

Roedd Sisley wedi rhyfeddu gyda’r raig anferth, unig hon oedd y brigo’r tonnau ym Mae Langland ger 
Abertawe, dafliad carreg o’i westy.

Fe baentiodd yr olygfa sawl gwaith. Mae’r paentiad hwn yn dangos ochr ogleddol y graig gyda’r llanw ar 
drai ar noson braf.
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Arbrawf Marconi

Nid Sisley oedd yr unig berson oedd yn 
gwneud gwaith pwysig yn ne Cymru ar y 
pryd.

Roedd Guglielmo Marconi yn ddyfeisiwr o'r 
Eidal. Ym 1897 ymwelodd â'r arfordir ger 
Penarth i wneud arbrawf pwysig.

Roedd Marconi am ganfod i ffordd o anfon 
negeseuon dros bellteroedd maith. Roedd 
yn credu taw defnyddio tonfeddi radio oedd 
y ffordd orau o wneud hyn.

Gosododd Marconi ei offer yn Larnog, dafliad 
carreg o Benarth. Roedd am brofi ei offer radio 
drwy anfon neges mewn cod Morse o Larnog i 
Ynys Echni — pellter o 6km (3.7 milltir).

Roedd yr arbrawf yn llwyddiant, ac yn gam 
pwysig yn ei waith a enillodd iddo'r Wobr Nobel 
am Ffiseg ym 1909. 

Swyddogion y Swyddfa Bost yn archwilio offer Marconi
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Gweithfeydd Dur - Caerdydd Lliw Nos, Lionel Walden 
(1893-97) 

Trên a wagenni glo, Glofa Lewis Merthyr

"Dociau a glo, glo a dociau" 
                                        - disgrifiad Alfred Sisley o Gaerdydd, 1897

Roedd y diwydiannau trwm, fel cynchyrchu dur 
a chloddio am lo, yn llewyrchus iawn yn ne 
Cymru yn enwedig ar ddiwedd oes Fictoria. 
Roedd llawer o bobl yn cael eu cyflogi yn y 
diwydiannau hyn.

Roedd trenau stêm yn hanfodol ar gyfer 
cludo glo a dur i'r dociau. Roedd dociau'r 
Barri, Caerdydd a Chasnewydd yn eithriadol 
o brysur gyda llongau'n cyrraedd i gludo glo 
a dur i bedwar ban byd.
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Caerdydd oes Fictoria – Y Cyfoeth

Doedd Alfred Sisley ddim yn hoffi Caerdydd am ei bod yn ddinas ddiwydiannol fawr, ond daeth 
rhai yn gyfoethog iawn o ganlyniad i lwyddiant y diwydiannau hyn. 

Portread o Thomas Powell Junior a'i deulu
Roedd y teulu Powell o gwmni glo Powell 
Dyffryn, yn gyfrifol am suddo pyllau glo dwfn yng 
nghymoedd y Rhondda pan oedd y galw am lo i 
bweru trenau stêm a llongau ar ei anterth yn 
ystod oes Fictoria.
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Caerdydd oes Fictoria – Y Tlodi

Cynyddodd poblogaeth Caerdydd a'r Cymoedd wrth i bobl gael gwaith yn y diwydiannau glo, 
dur, rheilffyrdd a llongau. Roedd gan y teuluoedd oedd yn gweithio yn y diwydiannau hyn 
fywydau gwahanol iawn i’r perchnogion.

Stryd Mary Ann Caerdydd, 1893 
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Penarth 

Traeth graean a llithrfa, Penarth Y llong stêm Anne Thomas o Gaerdydd

Roedd yn well gan Sisley Benarth, lle bu’n aros, 
na Chaerdydd. Ysgrifennodd mewn llythyr, 
"mae'r wlad yn bert, ac mae'r angorfeydd, gyda'r 
cychod mawr sy'n mynd i mewn ac allan o 
Gaerdydd yn wych."

Wrth aros ym Mhenarth byddai Sisley wedi 
gweld llongau stêm a llongau hwylio.



19

Terry Setch

Arlunydd cyfoes yw Terry Setch a gafodd ei ysbrydoli gan Sisley. Mae ei waith yn canolbwyntio 
ar amgylchfyd naturiol ei gartref ym Mhenarth.

Enw'r gwaith hwn yw Tuag at Larnog Gaeaf/Gwanwyn '93/94. Fe'i gwnaed gan ddefnyddio 
paent olew, cwyr a phin ffelt. Roedd Setch hefyd yn cynnwys tywod, mwd, olew a sbwriel o'r 
traeth ym Mhenarth.

Edrychwch yn ofalus ac fe welwch chi fod pob panel hir yn cynnwys fersiwn o ddarlun Sisley o 
Benarth. Roedd Setch am ymateb i dirlun Sisley yn ei ffordd ei hun.

Ewch i wefan yr Academi Frenhinol i ddysgu mwy am Terry Setch.

https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/name/terry-setch-ra
https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/name/terry-setch-ra
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Sut i Archebu

Lliw ac Argraffiadaeth

Gweithdy ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2, dan arweiniad staff yr Amgueddfa.

- Dysgwch sut oedd artistiaid yn 
defnyddio lliw a golau i gofnodi’r byd 
o’u cwmpas tua diwedd y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg

- Cymharwch destun a nodweddion 
gweledol celf Realaeth ac 
Argraffiadaeth

- Dysgwch am rhodd dwy chwaer i’r 

Amgueddfa ac i Gymru.

Rhaid i ysgolion a grwpiau archebu ymlaen llaw. Ffoniwch (029) 2057 3240 i gadw lle

https://amgueddfa.cymru/addysg/

https://amgueddfa.cymru/addysg/
https://amgueddfa.cymru/addysg/
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Byddwch yn greadigol gyda chasgliadau’r Amgueddfa!

Chwiliwch am dros hanner miliwn o 
wrthrychau a gwybodaeth ddibynadwy 
i greu eich projectau digidol!

Datblygwch eich sgilliau digidol trwy gynllunio 
a chwilio casgliadau digidol yr Amgueddfa.

https://amgueddfa.cymru/casgliadau/

https://amgueddfa.cymru/casgliadau/
https://amgueddfa.cymru/casgliadau/
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Ychwanegwch eich stori chi at hanes Cymru!

Defnyddiwch y cynlluniau 
gwers i ddeall metadata a 
hawlfraint.

Canfyddwch ffotograffau, 
dogfennau a straeon gwych am 
hanes a diwylliant Cymru. 

Chwiliwch ar Hwb neu wefan 
Casgliad y Werin.

www.casgliadywerin.cymru

Uwchlwythwch brojectau eich 
dosbarth i’r wefan a datblygu 
sgiliau digidol allweddol y 
Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

http://www.casgliadywerin.cymru
http://www.casgliadywerin.cymru
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