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1. CRYNODEB GWEITHREDOL 

Credaf bod llwyddiant ArtWorks Cymru yn deillio o’r ffaith bod yr holl waith, y rhaglenni gwaith, yr 

agenda, y cyfeiriad yr ydym yn teithio ynddo,...yn cael eu pennu gennych chi – yr ymarferwyr a’r 

sector. 

Diane Hebb, Prif Araith, Cynhadledd ArtWorks Cymru 2016 

 

Rhedodd ArtWorks Cymru raglen ddwy flynedd o Ionawr 2015 – Mawrth 2017, dan 

arweiniad partneriaeth o 26 o sefydliadau ac artistiaid a gymerodd ran. Ariannwyd y rhaglen 

ar y cyd gan y Paul Hamlyn Foundation a Chyngor Celfyddydau Cymru. 

Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio’r gweithgareddau sydd wedi cael eu cyflwyno ar draws y 

ddwy flynedd, adroddiadau ar y gwerthusiad a wnaed, ac yn ystyried a wnaeth y rhaglen 

gyflawni ei hamcanion. 

Yn yr adroddiad ceir y canfyddiadau allweddol canlynol: 

• Mae’r model arweinyddiaeth dosbarthedig a’r strwythur partneriaeth wedi bod yn 

ffordd llwyddiannus o greu perchenogaeth gref yn y sector a chyrraedd ystod o ran-

ddeiliaid. 

• Mae ArtWorks Cymru wedi rhoi cyfle i’r sector ystyried, rhoi llais ar y cyd, a 

chaniatâd i symud gwahanol raglenni ymlaen trwy’r ffrydiau gweithgaredd sydd ar 

gael. 

• Bu ansawdd y gwaith a wnaed ar y rhaglen hon yn werthfawr ac mae wedi bwydo yn 

ôl i brosiectau eraill gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn ogystal â chael eu defnyddio 

gan sefydliadau a rhwydweithiau eraill. 

• Datblygodd ArtWorks Cymru asedau ac adnoddau allweddol i’r sector trwy’r 

gwahanol ffrydiau gweithgaredd y mae wedi eu rhedeg. 

• Dechreuodd ArtWorks Cymru godi ymwybyddiaeth o werth y celfyddydau cyfranogol 

trwy’r digwyddiadau a’r gweithgareddau y mae wedi eu rhedeg. 

• Erbyn hyn mae ymdeimlad gwirioneddol o’r sector celfyddydau cyfranogol yng 

Nghymru, a chrëwyd adroddiadau ac adnoddau dwyieithog allweddol. 
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2. AMCANION A DEILLIANNAU 
 
Roedd ArtWorks Cymru wedi gosod yr amcanion canlynol ar gyfer rhaglen 2015 – 2017 

• Adeiladu ar y gymuned o ymarfer sydd wedi datblygu trwy gyfnod ymchwil ArtWorks 

Cymru ac ehangu arno, gan gynnwys artistiaid unigol, cyflogwyr o bob maint, 

sefydliadau hyfforddi a chyfranogwyr. 

• Creu lle i feddwl ac ystyried i’r celfyddydau cyfranogol yng Nghymru i bawb sy’n 

ymwneud â’r sector, lle gall ymarfer gael ei ystyried a’i rannu. 

• Meithrin ymarfer newydd a chydweithio ar draws sectorau a hybu cyfraniad 

artistiaid ar bob lefel. 

• Gweithio'n agos gyda Chyngor Celfyddydau Cymru i greu dealltwriaeth ar y cyd o 

ansawdd ar draws y sector. 

• Rhoi presenoldeb cryf i’r sector yn rhithiol a thrwy ddigwyddiadau byw. 

• Creu rhagor o ymchwil ar draws y gymuned o ymarfer yn ArtWorks Cymru, trwy 

eiriolaeth, gwaith ar brosiectau sbarduno a phartneriaeth gref gyda sefydliadau 

addysg uwch ac academyddion. 

• Cysylltu’r ymgyrch Eiriolaeth ArtWorks a hyrwyddo asedau ArtWorks fel y’u 

datblygwyd gan eraill yn y maes. 

 
Cynlluniwyd y deilliannau canlynol ar gyfer ArtWorks Cymru 2015 – 2017 

 
• Pump Grŵp Dysgu yn rhedeg o Fawrth 15 - Tachwedd 16 

• Ymchwil a Gwerthuso yn cael eu cynnal gan dîm a benodwyd 

• Pedwar prosiect Cronfa Sbarduno yn rhedeg o Ebrill 15 - Tachwedd 15 

• Pedwar prosiect Cronfa Sbarduno yn rhedeg o Ebrill 16 - Hydref 16 

• Adroddiad Gwerthuso Dros Dro yn Rhagfyr 2015 

• Rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn rhedeg gyda phartneriaid cenedlaethol a 

gwefan yn fyw i hyrwyddo’r digwyddiadau hyn 

• Cyfarfodydd partneriaeth cyson ar hyd oes y rhaglen 

• Cynhadledd ym mis Tachwedd 2016 

• Adroddiad Terfynol ym Mawrth 2017 
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3. ADRODDIAD GWEITHGAREDDAU 
 
Rhedodd y cam hwn o ArtWorks Cymru o Ionawr 2015 i Fawrth 2017. 
 
Yn gyffredinol cynhaliwyd 190 o sesiynau ac roedd 1885 o bresenoldebau mewn 
gweithgareddau ar hyd y flwyddyn. 
Cododd ein ffigyrau ar gyfryngau cymdeithasol hefyd i’r canlynol: 
Yn dilyn ar Twitter: 2052 
Hoffi ar Facebook: 812 
 
Datblygwyd amserlen o weithgareddau ar draws y prosiect. 

 
Partneriaeth ArtWorks Cymru  
 

Pan ddatblygwyd rhaglen ArtWorks 
Cymru 2015 – 2017 gofynnwyd i 

sefydliadau ac artistiaid gefnogi 
agenda’r rhaglen trwy ddod yn 
‘bartneriaid’. Ni wnaed unrhyw 
ymrwymiad ariannol i’r 
bartneriaeth ac mewn gwirionedd 
fe ddywedwyd wrthynt yn 
weithredol mai dim ond yr hyn y 

byddent yn ei roi i mewn i’r rhaglen 
y byddent yn ei gael allan. Roedd 

croeso i bartneriaid gynnig syniadau ar gyfer y ffrydiau gweithgaredd ond byddai recriwtio 
ar gyfer pob gweithgaredd yn hollol agored.  
 

Ymunodd 26 o bartneriaid i gefnogi’r rhaglen ar y sail hon. Roedd dau bartner yn artistiaid 
llawrydd, ac roedd y 24 arall yn sefydliadau. Dyma restr o’r partneriaid: 
Actifyddion Artistig, Arts Alive, Artis Cymuned, , Ballet Cymru, Bethan Marlow, Cerdd 

Cymunedol Cymru, Celf ar y Blaen, Cofis Bach, Cyswllt Celf, Dawns Powys, Engage Cymru, 
Forget-Me-Not Productions, Ffilm Cymru, Llenyddiaeth Cymru, Mess up the Mess, National 

Theatre Wales, Nofit State Circus, Opera Cenedlaethol Cymru, Plant y Cymoedd, PRiA Arts, 
Sherman Cymru, Theatr Ffynnon, Theatr Genedlaethol Cymru, Voluntary Arts Wales, Youth 
of Creative Arts.  
 
Ni chymerodd pob partner ran weithredol yn y rhaglen, ond mae mwyafrif y partneriaid 

wedi mynychu o leiaf un cyfarfod partneriaeth.  
 

Crëwyd strwythur rheoli’r bartneriaeth i adael i’r partneriaid yrru’r gweithgaredd a chael 
perchenogaeth ar ArtWorks Cymru.  

• Y partner rheoli (Opera Cenedlaethol Cymru) oedd gweinyddydd y grantiau a bydd 
yn rhoi unrhyw gontractau gwasanaeth sy’n angenrheidiol.  

• Penodwyd grŵp arwain o’r bartneriaeth i oruchwylio rheolwraig y bartneriaeth a’r 

holl weithgareddau a’r adroddiadau arnynt. Y partneriaid canlynol oedd yn y grŵp 
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arwain: Llenyddiaeth Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru, Artis Cymuned, Theatr 
Ffynnon, Cyswllt Celf. 

• Roedd rheolwr y bartneriaeth yn swydd lawrydd ac fe’i penodwyd gan y 
bartneriaeth. Rheolwr y bartneriaeth sydd wedi gyrru’r rhaglen yn ei blaen, rhedeg 
yr holl brosiectau, eirioli ar ran y rhaglen a gwaith y sector, a rhoi adroddiadau i’r 
cyllidwyr. 

• Crëwyd tasgluoedd i wneud darnau penodol o waith e.e. y prosiect fframwaith 
ansawdd 

 
Cynlluniwyd gweithgaredd y rhaglen i gael model cyflawni dosbarthedig. Gofynnwyd i 
artistiaid a sefydliadau ymgeisio am gael arwain ffrydiau gweithgaredd, gyda rheolwr y 

bartneriaeth yn gweithio gyda nhw i roi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau a phroffilio 
gweithgareddau. Anfonwyd yr holl geisiadau a’r tendrau i’r sector cyfan a gallai unrhyw un â 

diddordeb ymateb iddynt. 
 
Cynhaliwyd y cyfarfodydd Partneriaeth ac Arweinyddiaeth ArtWorks Cymru canlynol ar hyd 

y rhaglen: 
 

14 Hydref 2014 Cyfarfod Partneriaeth yn Llenyddiaeth Cymru 

Dydd Mawrth 8 Ionawr 2015 Cyfarfod Partneriaeth yn Nofit State Circus 

Dydd Mawrth 24 Chwefror 2015 Cyfarfod Arweinyddiaeth yn Llantarnam Grange 

Dydd Mawrth 24 Mawrth 2015 Cyfarfod Partneriaeth yn Dawns Powys 
Dydd Mawrth 8 Gorffennaf 2015 Cyfarfod Partneriaeth / Arweinyddiaeth yn Neuadd 

Dewi Sant 
Dydd Mawrth 8 Gorffennaf 2015 Charette Ymchwil 

Dydd Mawrth 6 Hydref 2015 Cyfarfod Partneriaeth yn Cerdd Gymunedol Cymru 

Dydd Mawrth 6 Hydref 2015 Cyfarfod Rhwydweithio Addysg Uwch yn Ysgol Gelf 
a Dylunio Caerdydd 

Dydd Mawrth 8 Rhagfyr 2015 Cyfarfod Partneriaeth yng Nghanolfan Gelfyddydau 
Miwni 

Dydd Mawrth 8 Rhagfyr 2015 Digwyddiad Rhannu Cronfa Sbarduno ArtWorks 
Cymru 

Dydd Mawrth 9 Chwefror 2016 Cyfarfod Arweinyddiaeth ArtWorks Cymru yng 
Nghanolfan y Mileniwm 

Dydd Mawrth 19 Ebrill 2016 Cyfarfod Partneriaeth ArtWorks Cymru yn Arts Alive 

Crugywel 
Dydd Mawrth 5 Gorffennaf 2016 Cyfarfod Partneriaeth ArtWorks Cymru yn Neuadd 

Dewi Sant, Caerdydd 

Dydd Mawrth 13 Medi 2016 Cyfarfod Partneriaeth ArtWorks Cymru yn Artis 
Cymuned, Pontypridd 

29 a 30 Tachwedd 2016 Cynhadledd ArtWorks Cymru, Llandrindod 

Dydd Mawrth 24 Ionawr 2017 Cyfarfod Partneriaeth ArtWorks Cymru yn Sherman 

Cymru, Caerdydd 
Dydd Mawrth 28 Chwefror 2017 Cyfarfod Partneriaeth ArtWorks Cymru yn Ballet 

Cymru, Casnewydd 
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Grwpiau Dysgu 
 
Cynlluniwyd y Grwpiau Dysgu i greu grwpiau o ymarferwyr a chynhyrchwyr oedd yn 
archwilio gwahanol gyd-destunau i gynnal celfyddydau cyfranogol. Roedd grwpiau yn 
ymgeisio i fod yn grŵp dysgu ac yn awgrymu cyd-destun penodol i’w archwilio. Dewiswyd 
pump o grwpiau. 
 
Arweinir Rhwydwaith Celf Ieuenctid Cymru gan grŵp o gwmnïau bach (Mess up the Mess, 
FIO, WNO, Plant y Cymoedd, Cwmni Frân Wen) ac fe gymerodd amser iddyn nhw sefydlu eu 
gweithgareddau. Fodd bynnag, mae eu rhwydwaith o ymarferwyr yn gryf eithriadol ac 
roeddent eisoes wedi rhedeg digwyddiadau cyn iddynt ddod yn grŵp dysgu. Cynhaliwyd 4 

digwyddiad ganddynt, a daeth nifer dda iddynt gan ddwyn ymarferwyr o’r tu allan i Gymru i 
ganolbwyntio ar feysydd penodol o’u hymarfer. Roeddent yn cynnwys sesiynau ymarferol yn 
eu cyfarfodydd Grŵp Dysgu bob amser. Er eu bod yn Grŵp Dysgu, mae iddynt gyfansoddiad 
cwmni ac maent wedi sefydlu eu hunain fel rhwydwaith aelodaeth gyda grŵp llywio cryf. 
Maent wedi cynyddu eu cronfa ddata cysylltiadau i 490 o gysylltiadau. 

 
Gwnaeth Rhwydwaith Celf Carchardai Cymru gysylltiadau cryf gyda Charchar y Parc gan 
ddwyn at ei gilydd ymarferwyr oedd â phrofiad o gyd-destunau troseddol gydag ymarferwyr 
oedd â diddordeb yn y cyd-destun. Roedd y cyfarfodydd yn cynnwys astudiaethau achos, 
trafodaeth am yr hyn sydd ei angen yng Nghymru, a chyflwyniadau gan artistiaid. 
Cynhaliwyd 4 cyfarfod ar draws y ddwy flynedd, ac un o’r rhain oedd ymweliad â Charchar y 
Parc. Yn y cyfarfod olaf daeth aelodau o dîm Carchar y Parc ac awdur preswyl carchar y Parc 

i Gynhadledd ArtWorks Cymru. 
 
Roedd Art Script yn canolbwyntio ar feddygon teulu yn rhoi presgripsiwn celfyddydol, a 
chynhaliwyd teithiau maes i weld cynlluniau sy’n bodoli, gan roi’r dasg i’w haelodau roi 
adroddiadau yn ôl ar yr hyn yr oeddynt wedi ei brofi. Roedd eu haelodaeth yn cynnwys 

aelodau o’r rhwydwaith celfyddyd ac iechyd, rheolwyr datblygu celfyddyd sy’n gweithio 
mewn byrddau iechyd, swyddogion datblygu celfyddyd mewn awdurdodau lleol, staff o 
gwrs MA Celfyddyd ac Iechyd Prifysgol De Cymru, ac artistiaid unigol sydd â diddordeb 

arbennig mewn celfyddyd ac iechyd. Roedd y cyfarfodydd yn gyfle pwysig ar gyfer cyfnewid 
gwybodaeth a dysgu. Crëwyd rhaglen beilot ac fe’i cyflwynwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr o 

ganlyniad i’r cyfarfodydd.  
 
Celf Able oedd y Grŵp Dysgu wnaeth gyfarfod fwyaf cyson trwy gydol y rhaglen, a 
chynhaliwyd 13 cyfarfod yn Oriel Davies yn y Drenewydd ar draws y ddwy flynedd. Roedd y 
Grŵp Dysgu hwn yn cynnwys grŵp o artistiaid gyda galluoedd ac anghenion gwahanol oedd 

yn dal i ddatblygu eu hymarfer fel artistiaid. Daethant at ei gilydd yn fisol i greu gwaith ac 
archwilio sut i hwyluso ymgysylltu creadigol. Cryfhawyd y grŵp trwy’r cyfarfodydd a 

rhoddodd hyder i’r aelodau archwilio ffyrdd newydd o gydweithio. Arweiniwyd gweithdy 
ganddynt ar y cyd yng nghynhadledd ArtWorks Cymru yn archwilio’r arferion yr oeddynt 
wedi eu trafod trwy gydol y cyfarfodydd. Mae Celf Able eisoes wedi sicrhau cyllid i barhau’r 

rhwydwaith ac maent yn bwriadu dechrau grŵp newydd yn y Trallwng. 
 

Arweiniwyd y Grŵp Dysgu Mentora Cymheiriaid gan Iwan Brioc yng Ngweriniaeth y 
Dychymyg. Casglodd Iwan grŵp o weithwyr llawrydd profiadol a’u dwyn at ei gilydd i fentora 
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ei gilydd trwy eu hymarfer. Newidiodd y grŵp ei ffocws yn 2016 ar ôl ceisio rhedeg sesiwn 
hyfforddi na wnaeth ddenu llawer i gymryd rhan. Yn hytrach fe wnaethant benderfynu profi 
fformat ar gyfer cefnogaeth gyson i arfer creadigol a dechrau rhedeg Gwledd Lleuad Llawn 
bob mis. Bu’r fformat hwn yn llwyddiannus iawn, er mai dim ond mewn cyd-destun dinesig y 
mae wedi ei brofi.  
 

Cynhaliwyd y Cyfarfodydd Grwpiau Dysgu canlynol: 

19 Mai 2015 Celf Able Oriel Davies, Y Drenewydd 
21 Mehefin 2015 Celf Able Oriel Davies, Y Drenewydd 

22 Mehefin 2015 Rhwydwaith Celf 
Carchardai Cymru 

Atrium, Caerdydd 

30 Mehefin 2015 Art Script Prifysgol De Cymru, Pontypridd 

3 Awst 2015 Celf Able Oriel Davies, Y Drenewydd 

4 – 6 Medi 2015 Grŵp Dysgu Mentora 
Cymheiriaid 

Llandysul 

22 Medi 2015 Celf Able Oriel Davies, Y Drenewydd 

25 Medi 2015 Art Script  Pontypridd 

17 Hydref 2015 Rhwydwaith Celf 
Ieuenctid Cymru 

Y Drindod, Caerfyrddin 

20 Hydref 2015 Celf Able Oriel Davies, Y Drenewydd 

30 Hydref 2015 Rhwydwaith Celf 
Carchardai Cymru 

Carchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr 

10 Tachwedd 2015 Celf Able Oriel Davies, Y Drenewydd 

18 Ionawr 2016 Celf Able Oriel Davies, Y Drenewydd 

8 Chwefror 2016 Art Script Cinderford Artspace 
18 Mawrth 2016 Art Script Bryste 

21 Mawrth 2016 Celf Able Oriel Davies, Y Drenewydd 

31 Mawrth 2016 Rhwydwaith Celf 
Carchardai Cymru 

Swyddfeydd y Cyngor Prydeinig, 
Caerdydd 

24 Ebrill 2016 Rhwydwaith Celf 
Ieuenctid Cymru 

Sherman Cymru, Caerdydd 

29 Ebrill 2016 Art Script Ysbyty Singleton, Abertawe 
17 Mai 2016 Celf Able Oriel Davies, Y Drenewydd 
15 Mehefin 2016 Rhwydwaith Celf 

Ieuenctid Cymru 

Pontio, Bangor 

12 Gorffennaf 2016 Celf Able Oriel Davies, Y Drenewydd 

18 Gorffennaf 2016 Art Script Prifysgol De Cymru, Caerdydd 

1 Awst 2016 Celf Able Oriel Davies, Y Drenewydd 

16 Medi 2016 Gwledd Lleuad Llawn 
(Mentora Cymheiriaid) 

Canolfan Oasis, Caerdydd 

20 Medi 2016 Celf Able Oriel Davies, Y Drenewydd 

16 Hydref 2016 Gwledd Lleuad Llawn 
(Mentora Cymheiriaid) 

Canolfan Gymunedol Cathays, 
Caerdydd 

2 Tachwedd 2016 Rhwydwaith Celf 

Carchardai Cymru 

Caerdydd 
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3 Tachwedd 2016 Art Script Pontypridd 

14 Tachwedd 2016 Gwledd Lleuad Llawn 
(Mentora Cymheiriaid) 

Global Gardens, Caerdydd 

28 Tachwedd 2016 YANC Dawns Powys, Y Drenewydd 
29 a 30 Tachwedd 
2016 

Rhwydwaith Celf 
Carchardai Cymru 

Gwesty’r Metropôl, Llandrindod 

 Celf Able  
 Rhwydwaith Celf 

Ieuenctid Cymru 
 

 Grŵp Dysgu Mentora 
Cymheiriaid 

 

 Art Script  
14 Rhagfyr 2016 Gwledd Lleuad Llawn 

(Mentora Cymheiriaid) 

Canolfan Chapter, Caerdydd 

12 Ionawr 2017 Gwledd Lleuad Llawn 

(Mentora Cymheiriaid) 

Inkspot, Caerdydd 

11 Chwefror 2017 Gwledd Lleuad Llawn 
(Mentora Cymheiriaid) 

Sustainable Studios, Caerdydd 

 
Cronfa Sbarduno  
 

Cyflwynwyd Cronfa Sbarduno ArtWorks Cymru mewn dwy 
rownd ariannu, a chynigiodd gyfle i artistiaid a sefydliadau 

ymgeisio am gronfa fechan o arian o hyd at £3000 i 
archwilio syniad newydd blaengar, maes ymarfer, syniad 
am brosiect neu fater yn berthnasol i’r sector. Daeth ystod 
o brosiectau i’r amlwg trwy hyn ac arweiniodd pob 
prosiect at ddeilliannau penodol gwahanol o becynnau 
cymorth cyhoeddedig, i brosiectau ymarferol, a chyngor o 
ran arfer gorau. Gellir gweld rhestr o’r holl brosiectau 
Cronfa Sbarduno ar Wefan ArtWorks Cymru. Gweler hefyd 
y Rhaglen Ddogfen Seed Fund One. 
 

 
Ariannodd ArtWorks Cymru y Prosiectau Cronfa Sbarduno canlynol: 
 

CRONFA SBARDUNO  TÎM DEILLIANNAU / 
CYNNYRCH 

Pecyn Cymorth Artist mewn 
Ysbyty 

Dan arweiniad Prue 
Thimbleby ac Angela Rogers 

Cyhoeddi Pecyn Cymorth 

Pecyn Cymorth Artist a 
Phartner 

Dan arweiniad Addo Creative 
a Phrifysgol Glyndŵr 

Cyhoeddi Pecyn Cymorth 

Ymchwil i Hyfforddiant 
Hwyluso 

Dan arweiniad FIO Adroddiad ymchwil - 
wedi'i gyhoeddi 

Mapio Modelau Newydd o 

Ymarfer Cyfranogol 

Dan arweiniad Dr Natasha 

Mayo a Melaneia Wawrick 

Traethawd wedi ei 

gyhoeddi yn Ceramics 
Reader 

http://artworks.cymru/en/projects/seed-fund
https://www.youtube.com/watch?v=G_S3va5_0o0&feature=youtu.be
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Gwella Arfer trwy 
Entrepreneuriaeth Greadigol 

Gydweithredol  

Dan arweiniad Rubicon 
Dance a Sally Varrell ym 

Mhrifysgol Metropolitan 
Caerdydd 

Archwilio ymarfer 
deialogaidd 

Hyfforddiant Pecyn Cymorth 
Artistiaid mewn Ysbyty 

Dan arweiniad Prue 
Thimbleby ac Angela Rogers 

Yr hyfforddiant wedi ei 
ddatblygu a’i dreialu 

Cyfnewid Ymarfer Dan arweiniad Making Music 
Changing Lives a Ceri Tippetts 

yn RWCMD 

Arfer Da ar gyfer 
defnyddio’r Fframwaith 

Arsylwi ar Ymarfer 
Galw Ponty  Dan arweiniad Artis Cymuned 

ac Amgueddfa Pontypridd 
Partneriaeth heb fod yn 
un gelfyddydol wedi ei 

datblygu a’i phrofi 
Ymchwil Comisiynu 

Diwylliannol 

Dan arweiniad David Jones 

Associates 

Adroddiad gyda 

Chyfarwyddyd Arfer 
Gorau 

Dull Creadigol o ymdrin â 
Chynlluniau Gofal 

Dan arweiniad Valley and 
Vale 

Astudiaeth Achos  

 
Digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol Parhaus 
 
Cefnogodd ArtWorks Cymru bartneriaid i ddarparu digwyddiadau datblygiad proffesiynol 
parhaus ar hyd oes y rhaglen ddwy flynedd. Y weledigaeth wreiddiol oedd i ddigwyddiadau 
gael eu cyflwyno gan y cwmnïau cenedlaethol i gefnogi artistiaid unigol. Fodd bynnag, 
cyflwynwyd y rhan fwyaf o’r digwyddiadau gan sefydliadau celfyddydau cymunedol. 
Cyfrannodd ArtWorks Cymru £200 at bob digwyddiad gan helpu i roi cyhoeddusrwydd 
iddynt. 
  
Cefnogodd ArtWorks Cymru y Digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol Parhaus canlynol: 
 

11 Ebrill 2015 YANC - Casgliad Aberystwyth 

24 Tachwedd 2015 Paratowch, Barod, Ewch – 
Cyflwyniad i Gelfyddydau 

Cymunedol (Celf ar y Blaen) 

Institiwt Llanhiledd 

10 Rhagfyr 2015 Addysg yw Celfyddyd – archwilio’r 
LNF (Cyswllt Celf) 

Y Trallwng 

16 Hydref 2016 Flux: Celf, Cymdeithas a Chyfrifoldeb 
(Natasha Mayo) 

Caerdydd 

2 Tachwedd 2016 Diwrnod Hyfforddi Llenyddiaeth 
Cymru 

Caerdydd 

12 Tachwedd 2016 Hyfforddiant Cyfryngau 
Cymdeithasol (Cyswllt Celf) 

Y Trallwng 
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Prosiect Fframwaith Ansawdd 
 

Yn 2015 derbyniodd ArtWorks Cymru gyllid ar wahân 
gan Gyngor y Celfyddydau Cymru i ddatblygu 
fframwaith ansawdd ar gyfer y celfyddydau 
cyfranogol yng Nghymru. Sefydlwyd gweithgor o’r 
Bartneriaeth, a chynhaliwyd pedwar cyfarfod i lunio’r 
adnodd. Tynnwyd arbenigwyr i mewn 
hefyd i roi gwybodaeth i’r gweithgor, gan gynnwys yr 
ymchwilydd Rachel Blanche a Chrissie 
Ruckley o Creative Scotland. Ar ôl i’r adnodd gael ei 

ysgrifennu, cynhaliwyd cyfres o grwpiau ffocws ar 
draws Cymru i brofi’r adnodd. Lansiwyd 
Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru yng 
Ngorffennaf 2016 fel adnodd ar-lein a chrëwyd 
llyfryn hefyd. Er mwyn dechrau ymwreiddio’r 

Egwyddorion, ymrwymodd ArtWorks Cymru i 
ddarparu sesiynau hyfforddi o gwmpas yr Egwyddorion 
Ansawdd. Cafwyd cynllun peilot yn Hydref 2016. 
Cyflwynwyd tair sesiwn hyfforddi hyd yn hyn, a 
neilltuwyd cyllideb ar gyfer cyflwyno pedair sesiwn 
arall i bartneriaid yn ystod 2017. 

 

Cynhaliwyd y Sesiynau Hyfforddi Egwyddorion Ansawdd canlynol: 

18 Hydref 2016 Gweithdy Hyfforddi Peilot Swyddfa Llenyddiaeth Cymru, 

Caerdydd 

8 Tachwedd 2016 Gweithdy Hyfforddi Peilot Tŷ Newydd, Cricieth 

6 Rhagfyr 2016 Sesiwn Gweithdy 
Hyrwyddwyr y Celfyddydau – 

a2Connect 

Llyfrgell, Y Barri 

 
Cyfarfodydd 

Mae ArtWorks Cymru wedi cynnal cyswllt gyda phrosiectau eraill Canfod y Llwybr ArtWorks 
ar draws y Deyrnas Unedig, ac ymunodd â’r Gynghrair ArtWorks yn 2015. Cynrychiolodd y 

Rheolwraig Partneriaeth Rhian Hutchings ArtWorks Cymru a chyflwyno ei waith mewn 
amrywiaeth o wahanol ddigwyddiadau yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. 
 
Bu ArtWorks Cymru yn y digwyddiadau canlynol yn y Deyrnas Unedig: 
 

 25 Chwefror 2015 Fforwm Braenaru Artworks PHF yn Llundain 

26 Mawrth 2015 Fforwm Braenaru Artworks PHF yn Sunderland 

17 Mehefin 2015 Fforwm Braenaru Artworks PHF yn Llundain 
 21 Hydref 2015 Fforwm Braenaru PHF a Lansiad Cynghrair ArtWorks 

yn Llundain 

 25 Tachwedd 2015 Gweithdy Egwyddorion Ansawdd Creative Scotland 
yng Nghaeredin 

http://artworks.cymru/quality-principles
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11 Ionawr 2016 Panel Cymhwyster Celfyddydau Cymunedol CCSkills 

20 Ionawr 2016 Cyfarfod Cynghrair ArtWorks yng Nghaerdydd 
24 Mai 2016 Cyfarfod Cynghrair ArtWorks yn Glasgow 

6 Medi 2016 Cyfarfod Cynghrair ArtWorks yn Sunderland 
17 Ionawr 2017 Cyfarfod Cynghrair ArtWorks yn Llundain 
 
Bu Rhian Hutchings yn cyflwyno yn y digwyddiadau canlynol hefyd:  

• Cynhadledd Addysg ‘Actifyddion Artistig’ ar 28 Ebrill 2015 

• Cyfarfod Cwmnïau Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru ar 16 Ebrill 2015  

• Cynhadledd Gyrfaoedd Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ar 18 Ionawr 2016 

• Dyfodol Creadigol ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam ar 1 Mawrth 2016 

• Cyfarfod Rhwydwaith Dysgu Creadigol C2 Connect ar 16 Mawrth 2016 

• Symposiwm Asesu Effaith Fforwm Celfyddydau Powys ar 7 Ebrill 2016  

• Cyfarfod Cyngor Celfyddydau Cymru ar 8 Gorffennaf 2016 
• Cynhadledd Dysgu Artistiaid Rhyngwladol, Caeredin 3 i 5 Awst 2016 

• Cyflwyniad Cyflogadwyedd RWCMD 31 Hydref 2016 

• Cynhadledd Cyngor Celfyddydau Cymru ar 17 Tachwedd 2016 

• Digwyddiad Barbican – I ble yr awn ni o’r fan hyn? ar 18 Ionawr 2017 
 
Bu yn y digwyddiadau canlynol hefyd ar ran ArtWorks Cymru:  

• Cynhadledd Magnet Merthyr  
• Seminar Iechyd a Llesiant ADUK 

• Cynhadledd Ddysgu Artes Mundi 
 
Ymchwil a Gwerthuso  
 

Prosiect Ymchwil a Gwerthuso Cognis 
Cynhaliwyd prosiect trwy Cognis i archwilio ymchwil a gwerthuso. Arweiniwyd y prosiect gan 
Wendy Keay-Bright a Leah McLaughlin. Rhedodd tîm Cognis ddau weithdy partneriaeth yn 

canolbwyntio ar gynllunio set o Gardiau Gwerthuso trwy Ddewis dan arweiniad y 
defnyddwyr.  
 

Yna profwyd y Cardiau trwy 5 prosiect 
astudiaeth achos gwahanol y 
gofynnwyd iddynt ymdrin â’r cwestiwn 
ymchwil: Opera Cenedlaethol Cymru 
‘Mewn Parenthesis Addysgwch’; Heidi 
Wilson a Rose Hazel ‘Dawns dros 
Parkinsons’; Artis Cymuned ‘Eich 
Meddyginiaeth, Eich Iechyd'; Touch 
Trust ‘Dehongliadau staff o ymarfer'; 
Louise Jensen ‘STIWIDO – datblygu 
gweithdai creadigol i bobl gyda 
phroblemau iechyd meddwl.’ 
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Arweiniodd y prosiect at adroddiad astudiaeth achos, papur academaidd, a fersiwn beilot 
wedi ei phrofi o’r Cardiau Gwerthuso.  
 
O ran y cwestiwn ymchwil a osodwyd ‘Pam bod cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn 
prosiectau?’, cyfyngwyd ar gwmpas yr ymchwil oherwydd yr amser a’r adnoddau. Y 
canfyddiadau allweddol oedd bod gan y rhai sy’n cymryd rhan amrywiaeth o resymau dros 
wneud hynny ac roedd natur gymhleth cyfranogiad yn glir hyd yn oed yn yr astudiaeth fach 
hon. Amlinellodd yr adroddiad terfynol hefyd faint o fudd yr oedd yr artistiaid a’r rhai oedd 
yn cymryd rhan yn ei gael o ddefnyddio dulliau ymchwil cyfranogol, a sut yr oedd y prosiect 
wedi newid y modd yr oedd artistiaid yn mynd ati i gynnal ymchwil a gwerthuso. 
 

Prosiect Prifysgol Caerdydd 
Cynhaliwyd prosiect ymchwil hefyd ar y cyd â’r Athro Valerie Walkerdine a David Studdert o 
adran Cymdeithaseg Prifysgol Caerdydd. Ariannwyd y prosiect trwy Gronfa Cyflymu Effaith 
gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, ac fe’i dyluniwyd i brofi ymhellach y 
dull ar gyfer cyd-gynhyrchu mewn cymuned yr oedd y tîm wedi ei ddatblygu trwy brosiect 

Cymunedau Cysylltiedig AHRC.  
 
Cynigiwyd y prosiect i bartneriaid, a phenderfynodd Cyswllt Celf a Dawns Powys y byddent 
yn cymryd rhan. Fodd bynnag tynnodd Cyswllt Celf yn ôl gan nad oedd yr amseriad yn addas 
iddynt. Defnyddiodd Dawns Powys y dull ymgysylltu fel rhan o’u prosiect Llandrindawns. 
 
Gwaith Prosiect Ychwanegol 

Cynhaliwyd Prosiectau eraill hefyd gan ArtWorks Cymru yn ystod cyfnod y rhaglen hon. 
• Ariannwyd ArtWorks Cymru ar wahân i ddatblygu fframwaith ansawdd ar gyfer 

celfyddydau cyfranogol. 

• Cefnogodd ArtWorks Cymru brosiect ymchwil a datblygu Blaengaredd Digidol trwy’r 
Celfyddydau dan arweiniad Artis Cymuned gan archwilio sut i greu deilliannau ar-lein 

i brosiect celfyddydau cyfranogol – Effaith Celfyddydau Cymru. Mae’r prosiect yn 
parhau. 

 
Adroddiadau 

Cynhyrchwyd yr adroddiadau a’r adnoddau canlynol o ganlyniad i’r rhaglen: 
 

Eitem Awdur Dolen 

Pecyn Cymorth Artist mewn 
Ysbyty 

Prue Thimbleby http://artworks.cymru/Artists-in-
Hospitals-Toolkit  

Pecyn Cymorth Artist a 
Phartner 

Addo a Phrifysgol 
Glyndŵr 

http://artworks.cymru/Artist-and-
Partner-Toolkit-Towards-Creative-
Partnerships  

Adnodd Paratowch, Barod, 

Ewch 

Celf ar y Blaen http://artworks.cymru/Ready-

Steady-Go-CPD-Resource  
Adroddiad Ymchwil ar 
Hyfforddiant Hwyluso 

FIO ac Anna 
Leatherdale 

http://artworks.cymru/Wales-
Facilitator-Training-Research-Report  

Adroddiad Ymchwil 
Comisiynu Diwylliannol 

David Jones 
Associates 

http://artworks.cymru/Cultural-
Commissioning-Research  

http://innovation.arts.wales/portfolio/artis-community/
http://artworks.cymru/Artists-in-Hospitals-Toolkit
http://artworks.cymru/Artists-in-Hospitals-Toolkit
http://artworks.cymru/Artist-and-Partner-Toolkit-Towards-Creative-Partnerships
http://artworks.cymru/Artist-and-Partner-Toolkit-Towards-Creative-Partnerships
http://artworks.cymru/Artist-and-Partner-Toolkit-Towards-Creative-Partnerships
http://artworks.cymru/Ready-Steady-Go-CPD-Resource
http://artworks.cymru/Ready-Steady-Go-CPD-Resource
http://artworks.cymru/Wales-Facilitator-Training-Research-Report
http://artworks.cymru/Wales-Facilitator-Training-Research-Report
http://artworks.cymru/Cultural-Commissioning-Research
http://artworks.cymru/Cultural-Commissioning-Research
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Civic Ceramics: Symud 
Canolbwynt Ystyr 

Dr Natasha Mayo a 
Melaneia Warwick 

http://artworks.cymru/Civic-
Ceramics-Shifting-the-Centre-of-
Meaning  

Fframwaith Arsylwi ar 

Arferion 

Dr Natasha Mayo a 

Melaneia Warwick 

http://artworks.cymru/Observing-
Practice-Framework  

Arfer Da ar gyfer 
defnyddio’r Fframwaith 
Arsylwi ar Arferion 

Ceri Tippetts a 
James Brookmyre 

http://artworks.cymru/Observing-
Practice-Framework  

Cyd-gynhyrchu Celfyddydol 
Cymunedol 

Valerie Walkerdine 
a David Studdert 

http://artworks.cymru/Co-
producing-Community-Arts  

 
 
Cyfathrebu a Gweithgaredd Ar-lein 

Mae gan ArtWorks Cymru bresenoldeb cryf ar-lein, ac mae hyn wedi ein helpu i gyrraedd 
ystod eang o bobl ar draws y rhaglen ddwy flynedd.  
 
Yn ystod y flwyddyn gyntaf o’r rhaglen hon, datblygwyd gwefan i amlygu’r gweithgaredd a 
chadw’r adnoddau a ddatblygwyd.  

www.artworks.cymru  
 
Ar y dechrau roedd rheolwraig y bartneriaeth yn anfon e-bost bob pythefnos gyda’r 
newyddion diweddaraf i’r holl bartneriaid. Fodd bynnag, datblygwyd hyn yn ddiweddariad 
‘mailchimp’ ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a newidiwyd ei amlder i unwaith y mis. Anfonwyd 
cylchlythyr mailchimp hefyd i restr bostio ehangach o tua 100 o ran-ddeiliaid i recriwtio ar 
gyfer digwyddiadau cyhoeddus a rhoi gwybod am adnoddau.  
 
Comisiynwyd Light Trap Films i wneud ystod o ffilmiau i amlygu gweithgareddau ArtWorks 
Cymru. Cyhoeddwyd y fideos a’r rhaglenni dogfen byr canlynol trwy YouTube dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf: 

• Rhaglen ddogfen Cronfa Sbarduno 1 

• Rhaglen ddogfen Partneriaeth ArtWorks Cymru 
• Rhaglen ddogfen Grŵp Dysgu 

• Areithiau a chyflwyniadau o Gynhadledd ArtWorks Cymru 2016 

• Rhaglen ddogfen Cronfa Sbarduno 2 - yn dal heb ei chyhoeddi 
 
Mae ein porthiant Twitter a Facebook yn dal yn weithredol a dilyniant da iddynt. Ar hyn o 
bryd mae gan ArtWorks Cymru 2052 o ddilynwyr ar Twitter ac 812 wedi ei hoffi ar Facebook. 
Dengys data Facebook bod 72% o’r bobl sydd wedi ein hoffi yn fenywod rhwng 25 a 54, 51% 
ohonynt yn bobl yn Ne Cymru, a 6% gan bobl yng nghanolbarth / gorllewin a gogledd Cymru. 
 
Cyllideb  
Roedd y gyllideb wirioneddol a wariwyd yn £130,000 fel y rhagwelwyd. 
 

Roedd tanwariant ym meysydd cyfieithu (£1112) a threuliau rheolwr y bartneriaeth (£1163). 
Roedd y ddau faes yma yn rhai anodd iawn i’w rhagweld. Gosodwyd y gyllideb wreiddiol ar 
gyfer cyfieithu yng nghyswllt cyfraddau cwmni cyfieithu, ond fe wnaeth ArtWorks Cymru 
ddefnyddio cyfieithydd llawrydd ac fe wnaeth hyn leihau’r costau yn fawr iawn. 

http://artworks.cymru/Civic-Ceramics-Shifting-the-Centre-of-Meaning
http://artworks.cymru/Civic-Ceramics-Shifting-the-Centre-of-Meaning
http://artworks.cymru/Civic-Ceramics-Shifting-the-Centre-of-Meaning
http://artworks.cymru/Observing-Practice-Framework
http://artworks.cymru/Observing-Practice-Framework
http://artworks.cymru/Observing-Practice-Framework
http://artworks.cymru/Observing-Practice-Framework
http://artworks.cymru/Co-producing-Community-Arts
http://artworks.cymru/Co-producing-Community-Arts
http://www.artworks.cymru/
https://www.youtube.com/watch?v=G_S3va5_0o0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KVgi8nH6alc
https://www.youtube.com/watch?v=XvosaVRwbx4
http://artworks.cymru/en/knowledge-centre/knowledge-zone/conference-2016
https://twitter.com/ArtWorksCymru
https://www.facebook.com/ArtWorksCymru
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Roedd gorwariant yn y meysydd canlynol: 

• Ffi Rheolwraig Partneriaeth (+£250) – i dalu am amser i roi adroddiadau 

• Ffi Rheolaeth Ariannol i WNO (+£1600) – i dalu am waith am daliadau’r gynhadledd a 
llunio anfonebau 

• Cronfa Sbarduno (+£2015) – i ariannu dau brosiect cronfa sbarduno ychwanegol 

• Y Gynhadledd (+£1160) – i ariannu palandeipwyr i wneud y digwyddiad yn hygyrch 
• Gwefan (+£200) – i dalu am westeio’r wefan ac enw 

 
Yr unig wariant annisgwyl oedd y gweithdai hyfforddi ychwanegol a gynhaliwyd am 
egwyddorion ansawdd. Cyflwynwyd tair sesiwn yn barod, gyda dwy arall i’w cynnal o Fawrth 

2017. Cyflwynir tair sesiwn yn ystod gwanwyn / haf 2017 i bartneriaid ArtWorks Cymru.  
 

Daeth y prosiect Fframwaith Egwyddorion Ansawdd â chyllid ychwanegol o £16400 i mewn i 
gynnal y prosiect hwn. Nid yw’r gwariant yma wedi ei restru yn yr adroddiad cyllideb sy’n 

gysylltiedig â’r adroddiad hwn gan ei fod yn brosiect ar wahân. 
 
Galluogodd bodolaeth ArtWorks Cymru hefyd bartneriaethau mewn prosiectau eraill a 

ddaeth ag arian newydd i Gymru. Er enghraifft, cyfrannodd ArtWorks Cymru £1000 at 
ymchwil pellach ar ymarfer cymunedol a gynhaliwyd gan Dr Valerie Walkerdine ym 

Mhrifysgol Caerdydd, a galluogodd hynny hwy i wneud cais am Grant Cynyddu Effaith ESRC 
a roddodd gyllideb gyffredinol i’r prosiect o £17,443.  
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4. ADRODDIAD GWERTHUSO 
 
Proses Werthuso 
 
Er mwyn gwerthuso rhaglen ArtWorks Cymru, cymerodd rheolwr y bartneriaeth y camau 
canlynol: 

• Crëwyd ffurflenni data ac adrodd ariannol ac fe’u rhoddwyd i arweinyddion Grwpiau 

Dysgu a Chronfa Sbarduno, a phartneriaid datblygiad proffesiynol parhaus 

• Rhoddwyd arolygon i Bartneriaid, y rhai oedd yn cymryd rhan mewn Grwpiau Dysgu, 
arweinyddion Cronfa Sbarduno, a’r rhai a ddaeth i’r gynhadledd  

• Casglwyd cofnodion fideo a ffotograffig trwy gydol oes y rhaglen 

• Casglwyd cofnodion cyfarfodydd arweinyddiaeth a phartneriaeth gan gael barn y rhai 
a gymerodd ran a’u cyfraniadau 

• Dadansoddwyd yr adroddiadau o bob gweithgaredd  
 

Gwasgariad Daearyddol  
 

 
 

Cyflwynwyd sesiynau ArtWorks Cymru trwy fodel dosbarthedig gydag amrywiaeth o 
wahanol sefydliadau ac artistiaid yn cynnal prosiectau. Gwnaeth hyn hi’n anos i reoli 

gwasgariad y gwaith ar draws Cymru.  
• Cyflwynwyd y nifer fwyaf o sesiynau yng Nghaerdydd (64) a Phowys (33).  

• Roedd cam sylweddol i lawr i’r grŵp nesaf - RCT (14), Wrecsam (11) a Chasnewydd 

(9). 
• Dim ond un sesiwn o weithgaredd ArtWorks Cymru a roddwyd ym Mro Morgannwg, 

Merthyr a Blaenau Gwent rhwng 2015 a 2017.  
• Nid dderbyniodd yr ardaloedd canlynol unrhyw weithgaredd ArtWorks Cymru ar 

draws y rhaglen ddwy flynedd: Sir Fynwy, Caerffili, Castell-nedd Port Talbot, Sir 
Benfro, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Conwy, Ynys Môn.  

 
Mae rhywfaint o gysylltiad rhwng gwasgariad y gweithgaredd â gwasgariad y partneriaid. Er 
enghraifft, mae Dawns Powys a Cyswllt Celf wedi bod yn bartneriaid gweithgar iawn ac mae 
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hyn wedi cyfrannu at y lefel uchel ym Mhowys. Mae hefyd yn ymwneud â gwasgariad 
prosiectau: cyflwynwyd prosiectau cronfa sbarduno yn Wrecsam, RCT a Chasnewydd; roedd 
Grŵp Dysgu yn gweithio ym Mhowys. Mae wedi bod yn anos cyflawni gwaith yng Ngogledd 
Cymru a dim ond un partner oedd yn gweithio yno.  
 
Fodd bynnag, dylid nodi mai dim ond nodi safleoedd cyflwyno’r sesiynau y mae’r data hwn, 
ac nad yw’n nodi o ble yr oedd y rhai oedd yn bresennol. Dywed data anecdotaidd wrthym 
fod cyfarfodydd Grwpiau Dysgu yn cynnwys rhai o Ogledd Cymru. Fodd bynnag, ni 
chasglwyd data cod post ar gyfer unigolion, ac mae hyn yn rhywbeth y gellid ei wella mewn 
rhaglenni yn y dyfodol fel y gellir asesu gwir gyrhaeddiad y rhaglen. 
 

Arolwg Partneriaeth ArtWorks Cymru 
 
Dosbarthwyd ffurflen werthuso i bartneriaid ar ddiwedd y rhaglen trwy ffurflenni google a 
llenwodd 12 o bobl y ffurflen. Cafwyd y canfyddiadau canlynol trwy’r ffurflen: 

• Roedd 75% o’r ymatebwyr wedi cymryd rhan mewn digwyddiad  neu gynnal prosiect 

gydag ArtWorks Cymru yn ystod y cyfnod Cynllun Arbennig PHF 
• Roedd 33% o’r ymatebwyr wedi bod mewn 3 neu 4 cyfarfod Partneriaeth / 

Arweinyddiaeth. Roedd 16% o’r ymatebwyr wedi bod mewn 7 neu 8 cyfarfod 
Partneriaeth / Arweinyddiaeth. 

• Y dulliau cyfathrebu mwyaf poblogaidd oedd trwy e-bost uniongyrchol at reolwraig y 
bartneriaeth, trwy’r cylchlythyr ‘mailchimp’ a’r storfa google 

• Bu 75% o’r ymatebwyr yng nghynhadledd ArtWorks Cymru  

• Cymerodd 58% o’r ymatebwyr ran yn y prosiect Egwyddorion Ansawdd 
• Dywedodd 90% o’r ymatebwyr bod bod yn bartner ArtWorks Cymru wedi bod o 

werth iddynt (roedd un ymatebwr yn newydd i’w rôl ac nid oedd wedi cymryd rhan 
mewn unrhyw weithgaredd ei hun) 

 
Gwnaeth yr ymatebwyr y sylwadau canlynol am werth ArtWorks Cymru: 

• ArtWorks Cymru yw’r rhwydwaith yr wyf yn teimlo agosaf ati – fy ‘gang’ ddefnyddiol 

a gwerthfawr. 
• Fel artist cyfranogol, rwy’n teimlo fy mod wedi cael cyfle i rannu fy mhrofiadau a 

chyfrannu at godi ansawdd (ym mhob ystyr o’r gair) prosiectau cyfranogol yn y  
dyfodol yng Nghymru. 

• Mae wedi rhoi cyfle i’r sector symud ymlaen gyda’i gilydd ar faterion fel gwerthuso 
ac ansawdd. 

• ...fe fu’n anodd cyrraedd cymaint o gyfarfodydd partneriaeth ag y byddwn wedi hoffi. 

Mae hyn yn bennaf oherwydd ein bod yn cael ein hariannu ar gyfer prosiectau ac nad 
oes gennym bob amser arian i dalu am gostau teithio. 

 
Nododd ymatebwyr y sialensiau canlynol wrth symud ArtWorks Cymru ymlaen: 

• Capasiti’r sector 

• Cadw’r diben a’r weledigaeth yn glir 

• Cyllid 

• Cael pawb at ei gilydd ar gyfer y cyfarfodydd (yn arbennig pan fyddant y tu allan i 
Gaerdydd) 
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• Adnoddau amser ac ariannol sefydliadau celfyddydol ac artistiaid unigol i ymgysylltu 

• Impasse athronyddol - mae ymarferwyr yng Nghymru sy’n dal i weithio yn ôl 
patrymau'r ugeinfed ganrif o ran ymgysylltu ac yn gweld modelau cyd-gynhyrchu yn 
fygythiol 

• Cynllunio olyniaeth petai Rhian yn camu oddi wrth ei rôl  
 

Arolwg Grwpiau Dysgu 
 

Dosbarthwyd arolwg gwerthuso ffurflen google i aelodau o grwpiau dysgu. Cwblhaodd 11 o 
bobl yr arolwg ac roedd yr ymatebwyr o Rhwydwaith Celf Ieuenctid Cymru, Rhwydwaith Celf 
Carchardai Cymru neu Art Script. Cynhaliodd Celf Able eu gwerthusiad eu hunain gan nad 

oedd eu holl aelodau yn gallu neu yn fodlon defnyddio ffurflen werthuso ar-lein. 
 

Datgelodd arolwg ffurflen google y canfyddiadau canlynol: 
• Roedd 72% o’r ymatebwyr yn artistiaid / cynhyrchwyr llawrydd  

• Roedd 45.5% o’r ymatebwyr yn newydd i ArtWorks Cymru pan ddaethant i sesiwn 
Grŵp Dysgu 

• Teimlai 72.7% o’r ymatebwyr bod ymwneud â Grŵp Dysgu wedi cyfoethogi eu 

hymarfer 
• Adroddodd yr ymatebwyr, yn eu profiad hwy, bod Grwpiau Dysgu bob amser wedi 

golygu cyfarfod pobl newydd a thrafod, ac weithiau eu bod wedi cael cyflwyniadau a 
gweithdai ymarferol. Yn anaml yr oeddent yn cynnwys gwneud gwaith, cael cyngor 
busnes, a llunio cysylltiadau newydd a arweiniodd at waith. 

 
Gwnaeth yr ymatebwyr y sylwadau canlynol am sut y mae bod yn aelod o’r Grŵp Dysgu 

wedi cyfoethogi eu hymarfer: 
• Gwelais ymarferwyr oedd yn defnyddio eu hymarfer stiwdio a ffurf o gelfyddyd fel 

echel ar gyfer celfyddyd ar bresgripsiwn – rhaglen sy’n cael ei harwain gan ymarfer, 
nid therapi. 

• Gwnaeth gysylltiad rhyngof ac amrywiaeth o artistiaid sy’n gweithio yn y system 
cyfiawnder troseddol yng Nghymru a rhoddodd well dealltwriaeth i mi o ystod y 
gwaith sydd wedi digwydd a sialensiau gwaith o’r fath. 

• Roedd yn ddiddorol trafod y sefyllfa ond ni fedrem greu unrhyw atebion ac nid oedd 
yn canolbwyntio ar ymarfer unigolion. 

• Mae wedi rhoi cyfle i mi roi cynnig ar gyfryngau gwahanol mewn amgylchedd 
cyfforddus a chefnogol. 

• Mwy o brofiad o redeg gweithdai creadigol, dysgu timau a gweithio fel grŵp. 
 
Holwyd yr ymatebwyr am ddatblygiad yr agenda Grŵp Dysgu yn y dyfodol a’r sialensiau 
wrth ei symud ymlaen. Gwnaed y sylwadau canlynol: 

• Mae’n anodd cael grŵp craidd i ddod fwy nag unwaith pan fydd yn wirfoddol. Efallai 
y byddai ffi yn sicrhau mwy o ymrwymiad. 

• Byddai symud syniadau ymlaen yn gofyn am gronfa fawr ac yn broblem ddifrifol gyda 
chefnogaeth am dâl. 

• Dod o hyd i’r bobl iawn yn y GIG i weithio gyda nhw, meddygon teulu yn arbennig. 
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• Byddai’n dda cael ein hadeilad ein hunain i gael stiwdios ac orielau agored ond 
byddai gan hynny oblygiadau ac nid wyf yn siŵr bod y grŵp yn barod eto. 

• Mae arnom angen rhagor o gyllid ar gyfer teithio a deunyddiau o ansawdd. 
 
 
Arolwg Cronfa Sbarduno 

 
Dosbarthwyd arolwg gwerthuso ffurflen google i aelodau prosiectau Cronfa Sbarduno. 
Derbyniwyd 6 ymateb gan 10 o arweinwyr prosiect posibl. 
 
Datgelodd arolwg google y canfyddiadau canlynol: 

• Roedd 100% o’r ymatebwyr yn ei chael yn hawdd neu hawdd iawn i weithio gydag 
ArtWorks Cymru, ac roeddent naill ai yn fodlon neu yn fodlon iawn ar y broses 

ymgeisio am Gronfa Sbarduno 
• Nid oedd 50% o’r ymatebwyr wedi cymryd rhan yn ArtWorks Cymru cyn cynnal 

cronfa sbarduno 

• Dywedodd yr ymatebwyr eu bod wedi gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i 
gyflawni eu prosiectau, gan gynnwys byrddau iechyd, conservatoire, rhwydwaith 

aelodau, artistiaid unigol, elusennau trydydd sector, prifysgolion, a rhwydwaith cyd-
gynhyrchu 

• Adroddodd 5 ymatebwr bod eu prosiectau ar draws celfyddydau, a dywedodd 1 
ymatebwr bod ei brosiect yn ymwneud â cherddoriaeth yn unig 

• Adroddodd 83% o’r ymatebwyr bod y prosiectau yn digwydd yn Ne Cymru  

 
Gwnaed y sylwadau canlynol ar y broses Gronfa Sbarduno: 

• Roedd yn dda cael cyfnod o chwe mis, amserlen dynn i weithio ynddi 
• Rwyf yn credu y gallai peth budd ddeillio o gael ymgeiswyr Sbarduno at ei gilydd gan 

y gallwn ddysgu rhywbeth oddi wrth ein gilydd a allai gefnogi ein gwaith. 
 
Gofynnwyd i’r ymatebwyr a oedd eu Cronfa Sbarduno yn llwyddiannus ac os felly pam. 
Gwnaed y sylwadau canlynol: 

• Fe wnaeth gryfhau’r rhwydwaith, a rhoi rhywbeth diriaethol i weithio arno ar y cyd. 

• Rydym yn awr yn teimlo bod staff yn fwy ymroddedig a mwy o ddiddordeb mewn 
addysg yn gyffredinol. 

• Mae’r berthynas gydag Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn gryfach  

• Oedd roedd yn llwyddiannus – o ran cyflawni nodau ac o ran datblygiad proffesiynol i 
bawb sy’n cymryd rhan 

• Rwyf wedi cynyddu fy hyder 

• Mae’r pecyn cymorth yn darparu peth o’r hyfforddiant / datblygiad proffesiynol 
parhaus i’r artistiaid yr wyf am eu cyflogi 

• Mae’r gronfa wedi fy ngalluogi i yrru maes polisi pwysig iawn ymlaen 
• Mae’r staff wedi cynnwys creadigrwydd fel ffactor allweddol wrth ddynodi cynlluniau 

gofal a chefnogaeth i’w defnyddwyr gwasanaeth 

• Bu’n brofiad gwerth chweil gan ymestyn ein profiad presennol i feysydd newydd 
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Gofynnwyd i ymatebwyr beth oedd y cyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer eu prosiectau Cronfa 

Sbarduno: 

• Y Pecyn Cymorth – mae angen ail argraffiad. Yn benodol mae arnom angen tudalen 
am wybodaeth i gleifion a phennod ar y gwahaniaeth rhwng celfyddyd a therapi 
celfyddyd 

• Rydym yn gobeithio creu perthynas gadarn gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama 
Cymru a hefyd weithio gyda myfyrwyr ac athrawon i astudio ar gyfer diploma 
Addysgwr Cerddoriaeth Cymunedol. 

• Archwilio’r cyfle i gydweithio yn fwy penodol gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru 

• Creu pecyn cymorth comisiynu diwylliannol 

• Er mwyn galluogi staff i drawsnewid ystafell nad oedd yn cael ei defnyddio lawer yn y 
ganolfan yn lle tawel a chroesawus 

 
Gofynnwyd i ymatebwyr beth oedd y sialensiau neu rwystrau o ran symud eu prosiect 
Cronfa Sbarduno ymlaen: 

• Cyllid 
• Gweithio ar draws yr ardal ddaearyddol i gyd 

• Sicrhau bod MMCL yn cynnal sail ariannol sefydlog 

• Annog staff GIG i gymryd rhan mewn digwyddiadau hyfforddi 

• Mae arnom angen sicrhau bod defnyddwyr y gwasanaeth a staff yn hawlio 
perchenogaeth ar y prosiect 

• Sut yr ydym yn cefnogi sefydliadau celfyddydau cymunedol i fabwysiadu’r dull hwn? 
(Comisiynu Diwylliannol) 

 

Cwestiynau Arolwg Cyffredinol 
 
Gofynnwyd i ymatebwyr y tri arolwg beth oedd ei angen yng Nghymru i gefnogi celfyddydau 
cyfranogol yn y dyfodol. Rhannwyd yr atebion i feysydd allweddol. 

 
 

Gofynnwyd i ymatebwyr y tri arolwg a oedd ganddynt unrhyw adborth arall ar ArtWorks 
Cymru. Gwnaed llawer o sylwadau defnyddiol i ateb y cwestiwn hwn. Dyma rai sylwadau 
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penodol gyda chwmwl geiriau yn tynnu sylw at y geiriau a ddefnyddiwyd amlaf yn yr adran 
hon.  
 

• Bu yn werthfawr iawn o ran torri cysylltiad negyddol celfyddydau 
cymunedol/cyfranogol yn hytrach na ‘chelfyddydau aruchel’ 

• Byddwn yn croesawu’r cyfle i gysylltu â chyfarfodydd trwy Skype  

• O bosibl y gallai model aelodaeth ‘freemium’ at y dyfodol ganiatáu rhywfaint o 
gyfraniad ariannol gan y sector heb fod yn rhwystr i gynnwys pobl annibynnol a 

sefydliadau llai. 
• Dylid ei weld fel cychwyn taith nid ei diwedd ni fu erioed yn fwy pwysig galluogi 

cyfranogiad yn y celfyddydau. 
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Arolwg Cynhadledd ArtWorks Cymru 
 

Dosbarthwyd arolwg 
google ar ôl 
Cynhadledd Artworks 
Cymru yn Rhagfyr 
2016. Ymatebodd 38 o 
bobl i’r arolwg, allan o 
84 cynrychiolydd 
posibl oedd yn 
bresennol. 

 
Holwyd yr ymatebwyr 
am eu ffurf o 
gelfyddyd a’u cyfnod 

yn eu gyrfa. Nododd mwyafrif yr ymatebwyr i’r arolwg mae eu ffurf celfyddydol oedd 

drama, dawns, traws gelfyddydol neu gelfyddyd weledol. O ran cyfnod gyrfa, roedd yr 
ymatebwyr naill ai yng nghanol eu gyrfa (42%) neu wedi sefydlu (38%). 
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Rhoddodd yr ymatebwyr yr adborth canlynol: 

• Roedd 94% yn meddwl bod y gynhadledd yn glir o ran ei hamcanion 

• Roedd 76% yn meddwl bod y gynhadledd wedi ei chynllunio yn dda 

• Roedd 65% yn meddwl bod cynnwys y gynhadledd yn newydd. Rhoddodd 36% yr 
ymateb ‘cymysg’ 

• Roedd 94% yn meddwl bod y gynhadledd wedi ei threfnu yn dda 
• Roedd 94% wedi mwynhau’r gynhadledd 

• Roedd 100% yn meddwl bod y gynhadledd yn rhoi gwerth am arian 
• Roedd 92% yn meddwl bod hyd y gynhadledd yn iawn 

• Roedd 89% yn meddwl bod y gynhadledd yn ddefnyddiol 
• Roedd 44% yn meddwl bod y cydbwysedd yn iawn yn y gynhadledd rhwng 

cyflwyniadau a thrafod. Roedd 36% yn meddwl bod angen ychydig mwy o amser i 
drafod. 

• Roedd 84% yn meddwl bod y gynhadledd yn archwilio’r materion allweddol o ran 

celfyddydau cyfranogol yng Nghymru 
• Roedd 92% yn meddwl bod y gynhadledd yn ddefnyddiol ar gyfer rhwydweithio 

• Dywedodd 89% eu bod wedi cael syniadau o’r gynhadledd y maent yn bwriadu eu 
defnyddio yn ymarferol 

• Dywedodd 100% y byddent yn hoffi cael eu gwahodd i ddigwyddiadau a chyfleoedd 
eraill 

 
Gofynnwyd i’r ymatebwyr pa sesiwn yr oeddent wedi ei mwynhau fwyaf a’i chael fwyaf 
defnyddiol, a dywedwyd yn bendant mai’r gweithdai gweithredol yr oedd pobl wedi eu 
gwerthfawrogi fwyaf. Y grŵp dan arweiniad Rufus Mufasa oedd fwyaf poblogaidd, gyda’r 
holl grwpiau dysgu eraill hefyd yn cael sgôr uchel. Roedd yr ymatebwyr hefyd yn canmol y 

sesiwn ‘Ble’r ydym ni nawr?’ dan arweiniad David Baxter, a’r sesiwn drafod olaf dan 
arweiniad Abdul Shayek. 
 
Roedd yn amlwg bod amser braidd yn brin ar y diwrnod cyntaf a rhoddwyd sawl sylw am y 
cyflwyniadau Cronfa Sbarduno ac y byddai wedi bod yn dda cael rhagor o amser i archwilio 
eu canfyddiadau.  

10%

11%

42%

37%

Cyfnod Gyrfa yr Ymatebwyr (38)

Emerging

Early

Mid career

Established



23 
 

 
Roedd amrywiaeth fawr yn y sylwadau am y lleoliad, a theimlai’r ymatebwyr ar y cyfan ei 
fod yn ddewis da ar gyfer y gynhadledd. Roedd rhai o’r sylwadau negyddol yn cynnwys 
dewis gwael o fwyd fegan, yr ystafell yn oer, a’r swper ar un diwrnod yn siomedig. Ar yr ochr 
gadarnhaol, roedd yr ymatebwyr yn hoffi mynd am dro ac ymweld â lleoliadau eraill yn y 
dref, ac roeddent yn gwerthfawrogi bod mewn lleoliad nad oedd yng Nghaerdydd. 
 
Roedd y sylwadau eraill a wnaed gan ymatebwyr fel a ganlyn: 

• Roedd yn ddigwyddiad y gwnes i ei fwynhau yn fawr ac i mi yn bersonol roedd yn 
gyfle i ail gysylltu â’r ymarfer ymhell o fyd y strategaethau a’r iaith gelfyddydol. 

• Da iawn chi am gynnig y dull mynediad cywir i mi. 

• Llawer o gyfle i rannu, ail fframio a gwneud i ni ofyn cwestiynau dwys, yn ogystal â 
bod yn gadarnhaol. 

• Roedd arnaf eisiau i rywbeth diriaethol ddod o’r sesiwn...ond yn hytrach fe 
wnaethom drafod y cysyniad o lunio rhwydwaith 

• Efallai y byddai wedi bod yn ddefnyddiol cael enghreifftiau o arfer da o’r tu allan i 
Gymru, wrth edrych yn rhyngwladol, fel ein bod yn gallu gweld beth allwn ni ei 
addasu i’w wneud i weithio yng nghyd-destun Cymru. 

• Teimlais bod angen i’r Gymraeg gael mwy o sylw. 
• Credaf fod llawer mwy i’w drafod. 
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5. DADANSODDIAD O’R GWERTHUSIAD 
 
Cyflawni’r Allbynnau 
 
Llwyddodd ArtWorks Cymru i gyflawni’r allbynnau a gynlluniwyd a osodwyd ar gyfer y 
rhaglen ddwy flynedd. Yr unig allbwn nas cyflawnwyd fel y bwriadwyd oedd cyflwyno 
datblygiad proffesiynol parhaus gan gwmnïau cenedlaethol. Fel y trafodwyd yn yr adroddiad 
gweithgaredd, cyflawnwyd y rhan fwyaf o’r digwyddiadau hyn gan sefydliadau celfyddydol 
cymunedol, a thrwy drafodaethau mewn cyfarfodydd partneriaeth sylweddolwyd bod y 
sefydliadau hyn mewn sefyllfa well i ddarparu datblygiad proffesiynol parhaus a sesiynau 
hyfforddi. Fel arfer mae ganddynt rwydwaith o artistiaid sy’n gysylltiedig â nhw, ac mae 

artistiaid yn edrych tuag atynt am gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus.  
 
Cyflawni’r Amcanion 
 
Adeiladu ar y gymuned o ymarfer sydd wedi datblygu trwy gyfnod ymchwil ArtWorks Cymru ac 

ehangu arno, gan gynnwys artistiaid unigol, cyflogwyr o bob maint, sefydliadau hyfforddi a 
chyfranogwyr.  
 

Mae llawer iawn o lwyddiant ArtWorks Cymru yn deillio o arweinyddiaeth eithriadol Rhian Hutchings. 
Mae wedi cryfhau’r sector celfyddydau cyfranogol gyda’i hiwmor rhyfeddol, ei hymrwymiad diflino 
a’i hangerdd dros y gwaith. Mae wedi gweithio yn strategol ac yn ymarferol i sicrhau bod ecoleg o 

bartneriaid yn barod i symud y gwaith hwn ymlaen, mae gennym oll ddyled fawr iddi.  
Miranda Ballin, Plant y Cymoedd.  

 
Rwyf yn edrych ymlaen at y cyfarfodydd a’r cyfle i ‘chwarae’ gyda deunyddiau a syniadau. Rwyf wedi 
cael cyfleoedd trwy’r grŵp na fyddwn wedi eu cael fel arall.  

Aelod o Grŵp Dysgu Celf Able 
 

Mae cymuned ymarfer ArtWorks Cymru wedi ehangu yn sylweddol trwy ei raglen dwy 
flynedd. Y Bartneriaeth oedd craidd yr ehangiad hwn, gan fynd â’r galwadau ariannol a 
digwyddiadau allan i’w cysylltiadau. Roedd y Grwpiau Dysgu yn ffordd ragorol o gynnwys 
mwy o artistiaid unigol a chanolbwyntio ar ymarfer, ac fe wnaeth dau ohonynt hefyd 
gysylltu gyda chomisiynwyr y tu allan i’r celfyddydau. Gwnaeth y Gronfa Sbarduno 

gysylltiadau ymarferol gydag amrywiaeth o gomisiynwyr y tu allan i’r celfyddydau a staff 
addysgu uwch. Fodd bynnag, mae’n dal i fod yn anodd cael rhai i gymryd rhan yn y rhaglen. 
 

Cychwynnodd y rhaglen yn 2015 gyda 26 phartner yr oedd y rheolwraig partneriaeth yn 
cyfathrebu â nhw yn gyson. Wrth i’r rhaglen gyflymu, ymunodd amrywiaeth o aelodau 

cysylltiol â’r rhaglen, trwy redeg Cronfa Sbarduno neu Grŵp Dysgu neu ddigwyddiad 
datblygiad proffesiynol parhaus. Mae rheolwraig y bartneriaeth yn fwriadol wedi cadw 
rheolaeth ar y rhaglen mor agored â phosibl, gan agor y drws i bobl newydd a’u gwahodd i 
mewn bob amser, ac mae hyn wedi galluogi’r rhaglen i ddal i gysylltu â phobl newydd.  
 

Fel y nodwyd yn yr adroddiad hwn, dim ond un partner oedd o Ogledd Cymru, ac 
arweiniodd hyn at ddiffyg ymwneud ffurfiol ag ArtWorks Cymru yng Ngogledd Cymru. Fodd 

bynnag, mae’n glir ein bod wedi cyrraedd artistiaid yng Ngogledd Cymru trwy 
weithgareddau’r Gronfa Sbarduno a’r Grŵp Dysgu. Roedd y bartneriaeth yn llawn o bobl o 
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Dde Cymru ac arweiniodd hyn at weld llawer o’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn y de. 
Roedd mwy o ymgysylltu ym Mhowys, gan fod y sefydliadau yno wedi ymwreiddio yn 
ddyfnach yn y bartneriaeth. Mae’r model cyflawni dosbarthedig wedi golygu bod angen i 
artistiaid a sefydliadau ddewis camu i mewn i’r rhaglen neu wneud cais i redeg 
gweithgaredd, ac ychydig iawn o sefydliadau o Ogledd Cymru a wnaeth hynny.  
 
Creodd rheolwraig y bartneriaeth hefyd restr bostio ehangach, gan roi gwybod iddynt am 
ddigwyddiadau agored wrth iddynt gael eu trefnu. Mae’r ddwy ffrwd cyfryngau 
cymdeithasol - Facebook a Twitter - yn ddefnyddiol iawn o ran cysylltu ag ymarferwyr a 
chyfathrebwyr allweddol mewn sectorau eraill. Tyfodd cyrraedd cyfryngau cymdeithasol 
dros y ddwy flynedd, a bu’n ffordd ragorol o gyrraedd ymhellach na’r bartneriaeth ac i’r 

rhaglen fod yn weladwy. 
 
Er mwyn creu lle i feddwl ac ystyried i’r celfyddydau cyfranogol yng Nghymru i bawb sy’n 

ymwneud â’r sector lle gall ymarfer gael ei ystyried a’i rannu.  
 

O’r diwedd mae’n teimlo fel petai llais i ymarferwyr yn y sector.  
Miranda Ballin, Plant y Cwm 
 

Mae ArtWorks Cymru wedi rhoi esgus i bartneriaid a chysylltiadau ddod at ei gilydd i drafod 
celfyddydau cyfranogol. Bu cyfarfodydd y bartneriaeth yn gyfle i ystyried materion cyfredol. 
Weithiau bu’r drafodaeth ar sail prosiectau ArtWorks Cymru penodol, fel ymchwil a 
gwerthuso, neu drafodaethau am ddatblygiad proffesiynol parhaus. Weithiau mae 
partneriaid wedi dod â’u prosiectau eu hunain i’r cyfarfodydd ac mae hyn wedi ysgogi 
trafodaeth ac ystyried, er enghraifft: rhoddodd Actifyddion Artistig gyflwyniad ar 
rwydweithiau Dysgu Creadigol yn un cyfarfod. Roedd y math hwn o rannu gwybodaeth yn 

rhan allweddol o gam cyntaf ArtWorks Cymru ac mae’n rhoi boddhad ei weld yn parhau ac 
yn ehangu i gynnwys lleisiau newydd. 
 
Cynlluniwyd y Grwpiau Dysgu yn benodol yn unol â’r amcan hwn, a gwelwyd nifer fawr o 
ddigwyddiadau a sesiynau yn cael eu rhedeg dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Agorodd y 

Grwpiau Dysgu le ar gyfer sgyrsiau ac ystyriaeth benodol am gyd-destunau arbennig, ac 
mae’r adborth yn awgrymu bod hyn wedi cael croeso mawr ac wedi gadael i rai materion 
symud ymlaen. Yn sicr fe wnaeth y grwpiau hyn greu lle i ystyried ymarfer, ac mae’n glir oddi 
wrth yr adborth i’r gynhadledd bod dull ystyriol ar sail ymarfer yn cael ei werthfawrogi. Fodd 
bynnag, roedd sylwadau hefyd yn awgrymu, er bod y rhai a gymerodd ran yn mwynhau’r 

cyfle i siarad, eu bod weithiau yn teimlo’n rhwystredig oherwydd y diffyg gweithredu ac 
roedd canfod ffordd i symud o drafodaethau at weithredu yn bwysig i’r rhai a gymerodd ran. 

 
Mae’n ddiddorol nodi, pan wnaeth y Grŵp Mentora Cymheiriaid geisio rhedeg digwyddiad â 
thocynnau y byddai pobl yn gorfod talu amdanynt na wnaeth pobl archebu lle. Ar ôl ystyried 

sut i symud ymlaen fe wnaethant benderfynu dychwelyd at ddigwyddiadau am ddim y gallai 
unrhyw un ddod iddynt. Fodd bynnag, fe wnaeth Rhwydwaith Celf Ieuenctid Cymru redeg 

cynhadledd y gwnaeth pobl dalu i fynd iddi, a llwyddo gyda hyn trwy gadw’r ffi mor isel ag y 
gallent i bobl lawrydd a chael graddfa daliadau ar gyfer y gwahanol fathau o bobl oedd yn 
bresennol. Roedd tâl hefyd am Gynhadledd ArtWorks Cymru. Mae hyn yn awgrymu fod pobl 

yn llawer mwy bodlon i dalu am ‘gynhadledd’ sy’n cael ei weld yn ddigwyddiad arbennig.  
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Yn sicr digwyddiadau byw ac wyneb yn wyneb yw’r dulliau mwyaf defnyddiol a grymus o 
greu’r gofod hwn, ac mae hyn yn adlewyrchu canfyddiad Cynllun Arbennig ArtWorks bod 
natur ddeialogaidd yr arfer yn cael ei adlewyrchu yn y modd y mae’r ymarferwyr am ddysgu 
a rhannu. Lle i rannu gwybodaeth yn unig oedd presenoldeb ArtWorks Cymru ar-lein, ac 
ychydig iawn o drafod sydd ar Facebook a Twitter. 
 
Meithrin ymarfer newydd a chydweithio ar draws sectorau a hybu cyfraniad artistiaid ar bob lefel.  

Gall cynlluniau grantiau bychan fel hyn greu llawer o werth a chynyddu brwdfrydedd. 
Prue Thimbleby, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

 

O ran arferion newydd a chydweithio ar draws sectorau, profodd y prosiectau Cronfa 
Sbarduno yn gerbyd gorau i gyflawni’r amcan hwn. Mae’r amrywiaeth o bartneriaid a fu’n 
ymwneud â’r prosiect hwn yn dangos hynny. Roedd y prosiectau hyn fwyaf llwyddiannus 
pan oeddent ar sail gweithredu. Roedd y Cronfeydd Sbarduno Pecyn Cymorth yr Artist yn yr 
Ysbyty yn enghraifft o’r dull hwn ar sail gweithredu yn gweithio’n dda iawn, gan ddwyn 
amrywiaeth o bartneriaid i mewn, a chael canlyniad diriaethol yr oedd gan yr holl 
bartneriaid berchenogaeth arno. 
 
Canolbwyntiodd dau o’r Grwpiau Dysgu yn benodol hefyd ar gydweithio traws-sectoraidd – 
Art Script a Rhwydwaith Celf Carchardai Cymru. Trwy wneud hyn yng nghyd-destun grŵp 
dysgu fe gysylltwyd partneriaid traws-sectoraidd yn uniongyrchol ag artistiaid unigol, a 
rhoddodd lais i’r artistiaid hynny yn y drafodaeth am yr ymarfer oedd yn cael ei archwilio. 
 
Gellid dadlau nad oedd rhywfaint o’r arferion a archwiliwyd trwy’r Cronfeydd Sbarduno a’r 
Grwpiau Dysgu yn ‘newydd’. Ond mae ‘newydd’ yn derm goddrychol iawn ac mae’n golygu 
rhywbeth gwahanol mewn cyd-destunau gwahanol ac i bobl wahanol, gan wneud i 
bartneriaid ArtWorks Cymru ofyn y cwestiwn ‘Newydd i bwy?’. Dangosodd yr ymgeiswyr 
Cronfa Sbarduno a fu’n llwyddiannus bod yr hyn yr oeddent am archwilio yn ‘newydd’ neu 
bod brys amdano yn eu cyd-destun sefydliadol neu bersonol hwy. Er enghraifft gwnaeth y 
prosiect Mapio Modelau Newydd o Ymarfer Cyfranogol dan arweiniad Dr Natasha Mayo a 
Melaneia Warwick le i’r ddwy academydd archwilio sut y gallai dwy fodel wahanol o arfer 
cyfranogol gael eu hymgorffori yn y cwrs Serameg yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ac i brofi 
sut y gallent archwilio eu gwaith gyda myfyrwyr mewn cyd-destunau bywyd go iawn. Hwn 
oedd yr amser cywir i Natasha Mayo wneud yr ymchwil hwn, gan ei bod yn gwybod y 
byddai’n cael effaith ar gynnwys y cwrs yng Nghaerdydd, ac mewn gwirionedd arweiniodd at 
nifer o bartneriaethau newydd, yn ogystal â chyfrannu at gylchgrawn academaidd. 
 
Mae’n amlwg bod y sgyrsiau traws-sectoraidd mwyaf llwyddiannus yn digwydd ym maes 
Celfyddyd ac Iechyd, ac mae hon yn agenda fydd yn cael ei symud ymlaen mewn modd 
rhagweithiol gan Gyngor Celfyddydau Cymru dros y blynyddoedd nesaf. Ond mae llawer 
mwy i’w wneud o ran dwyn partneriaid o sectorau eraill i mewn i’r sgwrs o gwmpas 
celfyddydau cyfranogol a sut y gall gyfrannu at wahanol agendâu, er enghraifft creu 
cymunedau neu les cymunedau. Mae’r gwaith hwn yn allweddol i’r sector mewn hinsawdd 
lle mae arian yn cael ei dorri gan awdurdodau lleol a gwasanaethau lleol yn diflannu’n 
gyflym. Mae gan ArtWorks Cymru rôl allweddol i’w chwarae wrth eiriol dros y gwaith a’i 

werth. 
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Gweithio yn agos gyda Chyngor Celfyddydau Cymru i greu dealltwriaeth ar y cyd o ansawdd ar 
draws y sector.  

 
Fel artist cyfranogol, rwy’n teimlo fy mod wedi cael y cyfle i rannu fy mhrofiadau a chyfrannu at godi 

ansawdd (ym mhob ystyr o’r gair) prosiectau cyfranogol yn y dyfodol yng Nghymru.  
Bethan Marlow, artist llawrydd 
 

Bu yn arbennig o gyffrous symud yr agenda ansawdd ymlaen mor rhagweithiol yn y cymal 
hwn o ArtWorks Cymru. Dim ond yn fyr y rhoddwyd adroddiad am y gweithgaredd 
Fframwaith Ansawdd yn y ddogfen hon gan ei fod yn gronfa ar wahân a roddwyd yn benodol 
ar gyfer y gwaith gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Fodd bynnag, mae cysylltiad agos 
rhyngddo â holl waith ArtWorks Cymru, ac mae’r Egwyddorion Ansawdd yn ffordd ymarferol 
iawn i bobl ymwneud â’r gwaith yr ydym wedi bod yn ei wneud. 
 

Mae’r gwaith ansawdd yn parhau. Ar hyn o bryd mae’r Rheolwraig Partneriaeth yn trafod 
gyda staff Cyngor Celfyddydau Cymru am eu proses asesu ansawdd ar gyfer prosiectau 
celfyddydau cyfranogol, ac maent yn weithredol yn adolygu eu proses a’u ffurflenni i roi 
adroddiad. Gwnaed ymdrechion i ymwreiddio Egwyddorion Ansawdd yn yr hyfforddiant i 
Ysgolion Creadigol Arweiniol, ond roedd hyn yn anodd ei gyflawni gan fod y cynllun ar y 

gweill ers tro ac yn anelu at ei set olaf o hyfforddiant yr hydref hwn. Mae Rheolwraig y 
Bartneriaeth hefyd yn trafod gyda’r Rhwydweithiau Celfyddydau ac Addysg rhanbarthol ac 
mae’n gweithio ar hyn o bryd gyda Hwyluswyr Celfyddydau A2Connect i ddatblygu fersiwn 
gyda phwyslais addysgol o’r egwyddorion Ansawdd. 
 

Yn awr mae angen i’r Egwyddorion Ansawdd gael eu hymwreiddio yng ngwaith y sector. Yn 
amlwg, cyflwyno sesiynau hyfforddi a rhedeg cyfres o astudiaethau achos yw’r cam nesaf.  

 
Rhoi presenoldeb cryf i’r sector yn rhithiol a thrwy ddigwyddiadau byw.  
 

Mae’r gwaith sydd wedi mynd i ArtWorks Cymru a’r tynnu gweithgareddau o’i gwmpas at ei gilydd 
(cronfeydd sbarduno, egwyddorion ansawdd ac ati) wedi proffesiynoli’r gwaith gwych yng Nghymru 
sydd eisoes yn cael ei wneud yn y byd Celfyddydau cyfranogol. 

Ruth Evans, Opera Cenedlaethol Cymru 
 

Rhedodd ArtWorks Cymru dros 3 gwaith yn fwy o sesiynau nag a ragwelwyd a lluoswyd y 
nifer oedd yn bresennol gyda phedwar. Bu’r model perchenogaeth wedi ei ddosbarthu yn 
rhan allweddol o’r llwyddiant hwn, gan roi cyfle i lawer o randdeiliaid redeg sesiynau 

ArtWorks Cymru mewn cyd-destunau gwahanol.  Rhoddodd hyn bresenoldeb cryf iawn i 
ArtWorks Cymru a’r agendau y mae’n eu cynrychioli ar draws y sector. 

 
Mae Facebook yn llwyfan ddefnyddiol iawn i ArtWorks Cymru o ran gwneud y gwaith yn 
weladwy a rhannu gwybodaeth, ac mae Twitter yn cryfhau hyn ymhellach. Ond dylid nodi 
mae cyfyngedig yw cyrraedd y sianeli cyfryngau cymdeithasol hyn ac nid ydynt mewn 
gwirionedd yn mynd tu hwnt i’r sector. Hefyd, nid yw’r sianeli hyn yn fannau i drafod.  

 
Datblygwyd gwefan ArtWorks Cymru trwy’r cyfnod hwn yn y rhaglen. Roedd y wefan yn 

cynnig gofod i ArtWorks Cymru ddangos y ffrydiau gwaith, gwybodaeth am ddigwyddiadau 
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ac yn gartref i’r adnoddau a grëwyd trwy’r prosiectau yn y parth gwybodaeth. Mae’r wefan 
hefyd yn gartref i’r adnodd Egwyddorion Ansawdd.  
 
Creu rhagor o ymchwil ar draws y gymuned o ymarfer yn ArtWorks Cymru, trwy eiriolaeth, gwaith 

ar brosiectau cychwynnol a phartneriaeth gref gyda sefydliadau addysg uwch ac academyddion.  
 

Fe wnaeth gryfhau’r Rhwydwaith, a rhoddodd rywbeth diriaethol i weithio arno ar y cyd. 
Roedd y cyfnod ymchwil yn cynnwys Sesiwn Syniadau a oedd yn ddefnyddiol iawn o ran 
dwyn llais y gweithwyr iechyd proffesiynol i’r broses. 
Angela Rogers, engage Cymru, yn rhoi sylw am Gronfa Sbarduno Pecyn Cymorth Artistiaid mewn 
Ysbytai 
 

Roedd natur archwiliol y cardiau gwerthuso yn rhoi cyfle i artistiaid brofi eu hymarfer fel 
ymchwil ac i ymateb y rhai oedd yn cymryd rhan ddylanwadu ar yr ymarfer. 

Wendy Keay-Bright  
 

Ar ddechrau’r rhaglen, rhoddodd ArtWorks Cymru dendr allan am ymchwil pellach a 
gwerthusiad o’r rhaglen gyda’r gobaith y gallem lunio partneriaeth gyda sefydliad addysg 
bellach i symud yr ymchwil ymlaen. Daeth yn glir wrth i’r ceisiadau gyrraedd na fyddai’r 

gyllideb oedd gennym ar gyfer y ffrwd yma yn talu am gydweithrediad addysg uwch.  
 
Llwyddodd y berthynas trwy Cognis gyda Wendy Keay-Bright a Leah McLaughlin i gael papur 
academaidd ei ogwydd yn ganlyniad, er gwaethaf y ffaith nad oedd cysylltiad ffurfio l â 
sefydliad addysg uwch. Roedd y prosiect ymchwil a gwerthuso yn edrych yn fanwl ar 

sialensiau’r partneriaid gyda’r materion hyn, ac arweiniodd y broses ddylunio oedd yn cael 
eu harwain gan y defnyddwyr wrth ddatblygu cardiau gwerthuso at ddau weithdy charrette 
yr oedd y rhai a gymerodd ran wedi eu mwynhau yn fawr ac a wnaeth feithrin trafodaethau 
diddorol. Mae’r cardiau eu hunain yn ddeilliant annisgwyl a all fod yn ased o bwys i 
ArtWorks Cymru yn y dyfodol. 

 
Roedd y cysylltiad â Phrifysgol Caerdydd yn ddiddorol, gan ei fod gyda’r adran 
gymdeithaseg. Rhoddodd y berthynas gydag ArtWorks Cymru gyfle i dîm Prifysgol Caerdydd 
i symud ymchwil a dulliau yr oeddent yn eu datblygu yn barod ymlaen ymhellach, ac wrth 
wneud hynny, maent wedi gallu datgloi cyllid i wneud astudiaethau bach. 

 
Mae’r Gronfa Sbarduno wedi caniatáu i ymchwil ddigwydd mewn ffordd wahanol. Roedd yn 

gadael i sefydliadau gysylltu gyda sefydliadau addysg uwch mewn dull mwy lleol ar fater yn 
ymwneud â gweithredu neu ymarfer. Roedd hefyd yn rhoi cyfle i sefydliadau ac unigolion 
wneud ymchwil ar sail gweithredu ar faterion penodol. Roedd hwn yn ddull llawer mwy 
ymarferol o wneud ymchwil, ond mae’n llawer mwy grymus i weithredu ar faterion yn y 
sector. 

 
Wrth ystyried y gwahanol ffrydiau ymchwil yr ydym wedi bod yn ymwneud â nhw, bu’r 
partneriaid yn trafod pa fath o ymchwil y dylem fod yn ei gomisiynu yn y dyfodol ac a oes 
gennym y gallu a’r sgiliau i fod yn gomisiynwyr. Mae’n anodd dod o hyd i gyllid i ymchwil ar 
raddfa fawr tu allan i’r byd academaidd, ac felly mae ymchwil mwy ymarferol ar sail 

gweithredu yn sicr yn haws ei gyflawni ac o bosibl mae iddo fwy o werth i’r sector. Mae 



29 
 

parhau trafodaethau gyda sefydliadau addysg bellach yn hanfodol, ac mae gan ArtWorks 
Cymru y potensial i fod yn bartneriaid defnyddiol mewn gwaith y maent yn arwain arno. 
 
Cysylltu’r ymgyrch Eiriolaeth ArtWorks a hyrwyddo asedau ArtWorks fel y’u datblygwyd gan eraill 

yn y maes.  
 

Mae angen i Gymru gydnabod ethnograffeg y Genedl - a rhoi ‘celfyddydau cyfranogol’ - 
boed trwy iechyd, adnewyddu neu addysg - fel offeryn grymus i ail-gadarnhau ein 
gwerthoedd ar y cyd ac i archwilio ein gwahaniaethau. 

David Jones, David Jones Associates 
 

Mae ymarfer celfyddydau cyfranogol o angenrheidrwydd yn wahanol ar draws y Deyrnas 
Unedig. Mae’r llais cyson a dyfal y gall y Gynghrair ArtWorks ei ddefnyddio yn hollol 
ddibynnol ar i’r ymarfer amrywiol hwnnw gael ei rannu trwy’r Deyrnas Unedig; ac mae 
ArtWorks Cymru yn chwaraewr allweddol wrth gyfoethogi’r amrywiaeth hwn a galluogi’r 
sector yng Nghymru i gyfrannu at y trafodaethau a’r gweithredu sy’n cryfhau celfyddydau 
cyfranogol. 
Kathryn Deane, Cyfarwyddwr Ymgynghorol, Cynghrair ArtWorks 
 

Mae eiriolaeth yn bwnc o bwys yn y sector. Mae llawer o’r gwaith celfyddydau cyfranogol a 
wneir yn guddiedig, ar raddfa fach neu yn cael ei gyflawni ar lefel leol. Yn aml mae’r 
sefydliadau sy’n cyflawni’r gwaith hwn ar raddfa fach ac yn cael eu gor-ymestyn, neu yn 
gweithio o fewn yr agendau sy’n cystadlu â’i gilydd yng nghyd-destun sefydliad mawr. Mae 
hyn yn gwneud eirioli a rhoi cyhoeddusrwydd i’r gwaith yn anodd. Nid yw’n syndod mai 
eiriolaeth oedd un o’r atebion a ddaeth i’r brig pan ofynnwyd i’r ymatebwyr beth sydd ei 
angen yng Nghymru i gefnogi’r celfyddydau cyfranogol yn y dyfodol. 

 
Ond ni fu erioed amser pan fu’n bwysicach canfod llais ar y cyd a thrafod pam bod y gwaith 
a wnawn o werth. Mae’r deilliannau a’r adborth a ddaeth o’r prosiectau Cronfa Sbarduno a’r 
trafodaethau Grwpiau Dysgu yn enghreifftiau o’r modd y gall celfyddydau cyfranogol 
gyfrannu at amrywiaeth o wahanol agendâu. Mae bodolaeth ArtWorks Cymru wedi gadael i 

bartneriaid ddod at ei gilydd i drafod sut i ymdrin ag eiriolaeth a hefyd i gael deialog barhaus 
gyda Chyngor Celfyddydau Cymru am y mater hwn. Mae creu brand ar y cyd yn codi llais y 
sector yn uwch.  
 
Mae rhagor o waith i’w wneud eto am eiriolaeth o ran ymwneud â Llywodraeth Cymru a sut 

y mae celfyddydau cyfranogol yn cysylltu gyda saith nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol. Mae’r adroddiad diweddar gan Gomisiwn Warwick 1yn amlinellu’r dirywiad posibl a 

all ddeillio o doriadau mewn arian cyhoeddus, ac mae’n annog “Mae angen i sefydliadau 
diwylliannol wneud gwell gwaith wrth ddod at ei gilydd yn lleol i rannu adnoddau, creu 
partneriaethau a fydd yn datgloi arbediadau ariannol a chreu buddiannau incwm ac uno â’i 

gilydd i gyflwyno eu dadl.” 
 

                                                             
1  Enriching Britain: Culture, Creativity and Growth. The 2015 Report of the Warwick Commission on 
the Future of Cultural Value, February 2015, Neelands et al, Prifysgol Warwick, Coventry 
http://www2.warwick.ac.uk/research/warwickcommission/futureculture/finalreport/ 

http://www2.warwick.ac.uk/research/warwickcommission/futureculture/finalreport/
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Mae datblygiad Cynghrair ArtWorks hefyd wedi galluogi ArtWorks Cymru i gadw cysylltiad 
â’r agenda ehangach yn y Deyrnas Unedig. Mae aelodau Cynghrair ArtWorks yn cynnwys yr 
holl Geiswyr Llwybr Cynllun Arbennig ArtWorks yn ogystal ag aelodau newydd sy’n 
cynrychioli sectorau newydd. Bu’r Gynghrair ArtWorks yn araf yn ymsefydlu, ond mae iddi 
botensial mawr i fynd at faterion strategol ar lefel uwch a gweithio gyda’n gilydd i greu 
newid. 
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6. CASGLIADAU A CHYNLLUNIAU AT Y DYFODOL 

 
Mae’n amlwg bod rhaglen 2015-2017 wedi gadael i ArtWorks Cymru ymestyn ei gyrraedd a 

chreu lle i ddeialog ddigwydd yr oedd ar sector celfyddydau cyfranogol Cymru ei angen ac y 
mae’n ei werthfawrogi. Wrth i ni symud ymlaen o raglen 2015-2017, mae cyfleoedd clir a 
sialensiau y mae’n rhaid ymdrin â nhw. 
 
Cyfleoedd 

• Mae’r diddordeb a’r ymwneud parhaus â’r rhaglen yn cynnig cyfle i agor y 
bartneriaeth yn ehangach ac i gynnwys set fwy eto o randdeiliaid yn y gymuned o 

ymarfer. 
• Adnoddau ac Asedau – yn amlwg mae cyfle i edrych ar sut y gallwn wneud y mwyaf 

o’r adnoddau sydd wedi eu datblygu trwy ArtWorks Cymru. Wrth i ni gamu at y cam 
nesaf wrth ddatblygu’r busnes, rhaid ystyried mater cynaliadwyedd, a gall yr 
adnoddau ac asedau roi cyfle i ni ddatblygu ochr fwy entrepreneuraidd ArtWorks 

Cymru sy’n cefnogi rhai o’r agendau eraill, llai addas i’w ariannu yn gyhoeddus.  

• Agorodd Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru le ar gyfer trafodaeth ddefnyddiol 

ac adeiladol am ansawdd. Mae ArtWorks Cymru mewn sefyllfa dda i symud y gwaith 
hwn yn ei flaen, ac mae natur y bartneriaeth o gael ei gyrru gan y sector yn cynnig 
perchenogaeth eang ar y gwaith. 

• Gyrru ymarfer blaengar – mae’r fformat Cronfa Sbarduno wedi bod yn ddefnyddiol i 
arbrofi, a gellid ei ddefnyddio gyda mwy o ffocws ar faterion penodol er mwyn 

meithrin atebion yn y sector. 
• Eiriolaeth – mae’n amlwg bod cyfleoedd i greu rhagor o offer eiriolaeth, ac mae’r 

bartneriaeth wedi trafod creu maniffesto ar gyfer celfyddydau cyfranogol fel offeryn 
i amlygu’r ymarfer.  

• Confensiwn Cynghrair ArtWorks – ym Mehefin 2017 bydd Cynghrair ArtWorks yn 

cynnal confensiwn i’r Deyrnas Unedig. Byddai bod yn rhan o’r digwyddiad hwn yn 
rhoi cyfle i waith o Gymru ac arweinwyr allweddol y sector i gael eu cydnabod trwy’r 

Deyrnas Unedig. 
 
Sialensiau 

• Mae creu cyrraedd ehangach a chau’r bylchau daearyddol yn sialens y mae angen 
mynd i’r afael â hi yng ngham nesaf gwaith ArtWorks Cymru. Mae partneriaid posibl 

allweddol a allai helpu ArtWorks Cymru i wneud hyn. 
• Er bod ArtWorks Cymru wedi llwyddo i gysylltu partneriaid y tu allan i’r celfyddydau 

ac artistiaid unigol, nid yw wedi dod o hyd i ddull defnyddiol o gysylltu’r rhai sy’n 
cymryd rhan â’r drafodaeth. Nid mater hawdd yw hyn, gan mai obsesiynau’r sector 
yw’r materion sy’n cael eu trafod ac nid ydynt yn rhai hawdd eu cyfleu bob amser. 
Ond mae’r cyfranogwyr yn rhanddeiliaid yn y gwaith a dylent gael eu cynnwys mewn 
rhyw ffordd. 

• Bydd dod o hyd i ffyrdd i ariannu’r gwaith wrth symud ymlaen yn heriol. Cyllid 
etifeddol ArtWorks a alluogodd raglen 2015-2017, ond bydd raid i geisiadau yn y 
dyfodol gael eu targedu ar gronfeydd penodol. 

• Mae capasiti’r sector yn her bob amser, gan fod gan sefydliadau ac artistiaid sy’n 
ymwneud â’r rhaglen lawer o bethau yn mynnu eu hamser a’u hadnoddau. 
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• Her fawr arall yw dod o hyd i ffyrdd i yrru ymchwil yn ei flaen a chreu tystiolaeth fydd 
yn cael ei pharchu. Mae posibilrwydd o gysylltu â chais rhwydwaith AHRC sy’n cael ei 

wneud trwy Brifysgol Sunderland, a gallai hyn roi cyfle i academyddion o Gymru 
yrru’r agenda eu hunain. 

• Cynnal yr agenda rhwng pobl sy’n newydd i’r celfyddydau cyfranogol a rhanddeiliaid 
mwy profiadol sydd am symud yr agenda yn ei blaen. Mae hyn yn hanfodol gan fod 

pobl newydd yn dod i mewn i’r maes yn gyson, ond mae’n rhaid i’r maes hefyd 
symud yn ei flaen. 

• Eiriolaeth – mae hwn yn gymaint o sialens ag y mae yn gyfle. Bydd angen cysylltu 
cyson â phob rhan o’r sector er mwyn gwneud y cysylltiadau cywir gyda Llywodraeth 
Cymru a’r sectorau y tu allan i’r celfyddydau.  

 
Cynlluniau at y Dyfodol 

Bydd ArtWorks Cymru yn gweithio dros y 6 mis nesaf i ddatblygu cynlluniau ar gyfer y cymal 
nesaf, ac hefyd yn helpu i ddatblygu’r model busnes o ystyried yr asedau a’r adnoddau a 
grëwyd. 

 
Cynigiwyd y syniadau canlynol eisoes gan y bartneriaeth fel elfennau posibl o’r rhaglen 

newydd: 
• Creu rhaglen i ymwreiddio Egwyddorion Ansawdd 

• Edrych ar arweinyddiaeth yn y celfyddydau cyfranogol yng Nghymru / Cysylltu â 
chymrodoriaeth ArtWorks 

• Ymgyrch eiriolaeth 

• Cronfa Sbarduno sy’n canolbwyntio yn fwy penodol  
• Cymryd rhan yng Nghonfensiwn y Gynghrair ArtWorks 

• Cysylltu â chais Rhwydwaith AHRC Prifysgol Sunderland 
 

 
Rhian Hutchings 
Rheolwr Partneriaeth ArtWorks Cymru 
Mawrth 2017 


