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Enwyd yr Athro Nyrsio Anabledd Dysgu, Ruth
Northway, ar restr y Nursing Times o
arweinwyr nyrsio mwyaf ysbrydoledig y DU.
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Llwyddodd Natalie Simpson i ennill gradd
anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Peirianneg
Cynnal a Chadw Awyrennau ac fe gafodd ei
henwi yn fyfyriwr AME y flwyddyn gan British
Airways.

Llwyddodd y Brifysgol i gyrraedd yr 8fed safle
ar restr WhatUni o’r prifysgolion gorau ledled
y DU, y pleidleisiwyd drostynt yn gyfan gwbl
gan fyfyrwyr presennol.
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Dyfarnwyd Grant Mawreddog Getty Images
am $15,000 i Lisa Barnard, sy’n ddarlithydd
Ffotograffiaeth Ddogfennol, i gwblhau
prosiect arbenigol.

Cyhoeddodd y Brifysgol bartneriaeth ag
UNICAF i ganiatáu i fyfyrwyr o wledydd Is-
Sahara Affrica gwblhau eu gradd gyda
Phrifysgol De Cymru.

Daeth y gyfreithwraig mewn cyfraith
droseddol, sydd â gradd yn y gyfraith, Sophie
Toms yn Ddirprwy Farnwr Ardal ieuengaf
Cymru, yn 39 oed.

Dangosodd yr entrepreneur, y gyrrwr rasio a’r
cyn-weinidog gwyddoniaeth, yr Arglwydd
Drayson, y Labordy Systemau Pŵer ym
Mhrifysgol De Cymru.

Lansiodd y Brifysgol a Llywodraeth Cymru
Academi Genedlaethol Diogelwch Seibr - y
cyntaf o’i math yng Nghymru, wedi’i
hachredu gan GCHQ.

Mae Asif Kapadia, sy'n gyn-fyfyriwr Prifysgol
De Cymru (gweler t.8-9), wedi ennill Grammy,
BAFTA ac Oscar am ei waith fel cyfarwyddwr
y ffilm ddogfen glodwiw Amy. 

Dyfodol creadigol
Mae’r Is-Ganghellor, Julie Lydon yn
myfyrio ar rifyn creadigol Impact

Rhyddid, brwdfrydedd ac
arloesedd
Mae’r coreograffydd byd-enwog,
Syr Matthew Bourne yn archwilio
pwysigrwydd dawns yn y
celfyddydau perfformio

Dweud y stori
Asif Kapadia, y cyfarwyddwr ffilm
sydd wedi ennill Grammy, BAFTA ac
Oscar, yn myfyrio ar y gwaith o
gynhyrchu ffilmiau llwyddiannus 

Creu dyfodol y BBC
Mae Tony Hall yn dadlau bod BBC
agored yn ganolog i genhedlaeth
newydd o ddarlledu

Cyfle Cymru yn rhyngwladol
Rhaid i Gymru ystyried y byd
ehangach ar gyfer byw creadigol,
meddai Dai Davies

Cyfyngiad galluogi
Mae Ruth McElroy, yn archwilio rôl
diwydiannau creadigol mewn
cenedl fach

Prosiect blaenllaw cenedlaethol
yn ei ail ddegawd
Mae Jonathan Poyner yn dadlau
bod Canolfan Mileniwm Cymru yn
adeiladu cenedl trwy ddod â phobl
at ei gilydd
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Darparwyd y delweddau ar dudalennau 2 a 26 gan Thinkstock
www.decymru.ac.uk/newyddion  |  @UniSouthWales

Creu gofod ar gyfer ein
cenhedlaeth nesaf
Mae Ben Calvert yn edrych ar
gynllun newydd y Brifysgol sy’n
werth miliynau o bunnoedd i
ehangu ei Champws yng
Nghaerdydd

Addysg greadigol yn y ddinas, 
i’r genedl
Mae Mark Jackson yn dweud wrth
Impact sut mae partneriaeth
addysg newydd ac arloesol yn
bwriadu rhyddhau potensial yn ein
hysgolion

Rhoi bywyd newydd i animeiddio
Mae Jon Rennie yn dadlau mai’r
her i fyfyrwyr animeiddio yw
gwthio eu dysgu

Sefyl allan
Mae’r graddedigion mewn Dylunio
Hysbysebion, Annalize Haughton a
Becky Townsend yn siarad am y
modd y bu i’r asiantaeth greadigol
FST ganfod eu doniau

Awduron sy’n fenywod a’r ddraig
sy’n diflannu
Mae Diana Wallace yn rhybuddio
yn erbyn gwaith ysgrifenedig
menywod yn diflannu

Iaith a dysgu
Mae Lisa Lewis yn dadlau bod
sector creadigol dwyieithog yn
ased i Gymru

Ffocws ar Ymchwil
Mae USW Impact yn edrych ar
lwyddiannau diweddar y Brifysgol
ym maes ymchwil



Mae’n bleser gen i'ch croesawu chi i’r rhifyn
diweddaraf o Impact. Rydym wedi tynnu o
ystod eang cymuned amrywiol Prifysgol De
Cymru i gyflwyno safbwyntiau ar
greadigrwydd, o arweinwyr artistig fel
Matthew Bourne, i’r rheiny sy’n chwarae 
rolau allweddol yn y cefndir.

P’un ai bod ein graddedigion yn ennill
gwobrau Oscar am eu rhaglenni dogfen, yn
cyhoeddi llyfrau, yn recordio albymau -- ac
rydym yn falch eu bod nhw’n gwneud yr holl
bethau hynny -- maent yn ychwanegu at ein
heconomi a’r gymdeithas o’n cwmpas.

Fodd bynnag, nid dim ond yn y diwydiannau
creadigol eu hunain y mae graddedigion
creadigol yn ffynnu, ond mewn mentrau
newydd bach yn aml. Mae ymgynghoriaethau
mawr, busnesau da, pob un â graddedigion
creadigol yn eu swyddi uchaf. Pan rwy’n
siarad â phrif weithredwyr sefydliadau mawr,
o BA i’r BBC, mae pob un ohonynt yn dweud
yr un peth: mae creadigrwydd o bwys.

Yn aml, rwy’n dweud wrth ein myfyrwyr bod
gradd yn fwy na hyfforddiant ar gyfer gyrfa.
Mae’n rhyddhau potensial, yn meithrin
hyblygrwydd meddwl sydd ei angen arnom i
lwyddo, yn ein cyfarparu â ffyrdd newydd o
edrych ar y byd o’n cwmpas. Gallwch ddweud
yn union yr un peth am y diwydiannau
celfyddydol a chreadigol. Yn union fel nad
prifysgolion yn unig yw’r ddolen yn y gadwyn
economaidd neu’n gocsyn mewn peiriant twf
llywodraethol, nid yw’r celfyddydau ychwaith.
Fel addysg, nid yw creadigrwydd yn sector
economaidd yn unig.

Pan groesawom Tony Hall, Cyfarwyddwr
Cyffredinol y BBC, y llynedd, trafodom pa mor
bwysig yw hi i wneud rhagoriaeth yn y
celfyddydau a’r diwydiannau creadigol ar gael
i berfformwyr dawnus o bob cefndir. Mae’r
rhain yn adegau anodd. Ond pan mae

pethau’n anodd a chyllidebau’n cael eu
gwasgu, ni ddylid gwthio diwylliant a’r
diwydiannau creadigol i’r naill ochr fel eu
bod nhw’n llai pwysig. Mae Tony yn cyflwyno
achos dros y BBC ar dudalennau 10-11.

Mae angen i ni 
ystyried yr argyfwng
economaidd presennol
fel cyfle.
Nid yn ystod adegau o ddigonedd y mae
camau mawr yn cael eu cymryd ym mywyd
diwylliannol cymuned. Yn sgil y dirwasgiad
mawr, cawsom y Blues fel ffurf gelfyddydol ac
ysbrydolodd rai o’r awduron gorau erioed, yn
ogystal â datblygu’r ddrama radio ac, am y
tro cyntaf, cyflwyno cyllid cyhoeddus
sylweddol a pharhaol i’r celfyddydau, o
baentio i gerddoriaeth, i’r theatr, i
bensaernïaeth. Mae cyn-fyfyriwr Prifysgol De
Cymru, Jonathan Poyner, yn cyflwyno’r achos
dros sefydliadau celfyddydol cenedlaethol ar
dudalennau 16-17.

Fel y gwelwch yn y rhifyn hwn o Impact,
rydym yn chwarae ein rhan fel Prifysgol. 
Bydd ein campws diwydiannau creadigol
ehangol yn agor ym mis Medi, a bydd yn
adeiladu ar beth rydym eisoes yn ei wneud
gyda phresenoldeb cynyddol Cymru yn y
diwydiannau creadigol ac yn dod â’n holl
ddarpariaeth yn y diwydiannau creadigol i un
pwerdy gwych yng nghanol chwyldro’r
cyfryngau, fel y mae Ben Calvert yn sôn
amdano ar dudalennau 18-19. Fel rhiant y
Conservatoire Cenedlaethol, rydym yn falch
iawn o lwyddiant Coleg Brenhinol Cerdd a
Drama Cymru, wrth i ni ddathlu’n fuan
ddegawd ers i’r Coleg ddod yn aelod o grŵp
Prifysgol De Cymru.

Ein nod fel prifysgol sy’n canolbwyntio ar
alwedigaethau yw cyfarparu myfyrwyr
dawnus ar gyfer gyrfa yn eu rhan ddewisol o’r
diwydiannau creadigol. Mae elfennau
allweddol o’r addysg hon yn cynnwys
rhyngweithio â’r diwydiant, ac efelychiad o
ddatblygu amgylchedd proffesiynol
rhwydwaith a phroffil personol unigolyn trwy
gyswllt agos â’r diwydiannau creadigol, p’un
ai trwy addysgu un i un gan berfformwyr
proffesiynol neu leoliadau gwaith,
darlithoedd gwadd a chydweithrediadau’r
diwydiant.

Mae cyfran sylweddol o’r graddedigion hyn
yn mynd ymlaen i berfformio ar y lefel uchaf
yn eu maes, gan gynnwys gwneuthurwyr
ffilm, fel Asif Kapadia, sydd wedi ennill Oscar.
Mae cyfweliad Asif ar dudalennau 8-9. 

Gan adlewyrchu amrywiaeth y sector
diwydiannau creadigol yn y portffolio
gyrfaoedd, sef ei dilysnod, mae graddedigion
â graddau o Brifysgol De Cymru hefyd yn
meithrin gyrfaoedd fel gweinyddwyr y
celfyddydau, rheolwyr digwyddiadau,
therapyddion, athrawon cerddoriaeth
teithiol, athrawon ystafell ddosbarth ac
mewn rolau nad ydynt yn rhai perfformio.
Mae ein cyn-fyfyrwyr ar  dudalennau 24-25
yn dangos yr amrywiaeth hwn ar waith.

Yr elfen gyffredin sy’n bresennol drwy’r cyfan
yw’r cyflenwad o ddoniau creadigol ar gyfer
Cymru, a’r gymuned greadigol ehangach.
Mae’n rhan yr ydym yn ei chwarae â balchder. 

Yr Athro Julie Lydon
OBE yw Is-ganghellor a
Phrif Weithredwr
Prifysgol De Cymru
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Y dyfodol creadigol
Yr Is-Ganghellor Julie Lydon yn myfyrio ar rifyn arweinyddiaeth Impact
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IMPACT: Rydych yn adnabyddus am
gyflwyno’r anarferol i’ch cynulleidfaoedd. Sut
ydych chi’n sicrhau bod eich cynulleidfaoedd
yn cael eu synnu?

MATTHEW: Mae cynulleidfaoedd yn bwysig
iawn i mi, ac mae’n ddiddorol gweld pa mor
wahanol y gallant fod hefyd wrth i ni deithio
o gwmpas y wlad. Rwyf bob amser wedi
eisiau gwneud fy ngwaith yn hygyrch i bawb,
dangos i bobl ifanc bod dawns a pherfformio
yn rhywbeth y gallant gymryd rhan ynddynt.
Mae’n bwysig bod pobl yn cael eu hysbrydoli
gan fy nghynyrchiadau ac yn gallu uniaethu
â’r cymeriadau. Mae angen i ni barhau i
feithrin yr ysbrydoliaeth honno a’i hannog.

Yn ystod diwrnodau cynnar y cwmni, roedd
pobl yn dod i weld ein sioeau gyda
disgwyliadau gwahanol - nid y bale yr
oeddent yn ei ddisgwyl yr oeddent yn ei
weld, felly roeddent yn cael eu synnu gan ein
haddasiad ni ohono. Yn fy nghynyrchiadau i,
mae’r gynulleidfa’n mynd ar daith. Nid oes
angen gwybodaeth flaenorol arnynt am y
sioe; maent yn gwylio a chaiff y stori ei
hadrodd. Dyna pam yr ydym yn gallu mynd
â’n gwaith o gwmpas y byd.

Syr Matthew Bourne
OBE yw crëwr y
cynhyrchiad bale sydd
wedi bod yn rhedeg
hwyaf yn y byd, Swan

Lake, ac mae wedi
ennill Gwobr Olivier pum 
gwaith

Siaradodd Syr Matthew Bourne mewn
digwyddiad a gynhaliwyd gan Brifysgol De
Cymru, i nodi 40 mlynedd Rubicon Dance.

IMPACT: Beth wnaeth eich ysbrydoli i fod yn
gysylltiedig â dawns yn y lle cyntaf?

MATTHEW: Roeddwn yn ffodus fy mod i
wedi cael fy ngeni i rieni a oedd yn hoff o’r
theatr a ffilm. Cefais fy magu yn Llundain, a
byddent yn mynd â ni i weld sioeau drwy’r
amser. Ond nid oedd unrhyw gerddoriaeth
glasurol yn y tŷ; dim dawns yn benodol -
mwy o theatr gerdd, dramâu, ffilmiau. Yn sgil
hyn, roeddwn yn hoff iawn o’r pethau hynny
ers yn ifanc iawn ac roeddwn i bob amser yn
gwneud sioe.

O thua pedair neu bump oed, byddwn i a
grŵp o bobl ifanc yn fy ardal yn cyflwyno
sioeau bach yn ein neuadd eglwys leol. Nid
oeddwn yn mwynhau’r ysgol yn fawr iawn,
felly roedd fy holl ddiddordebau y tu allan i’r
ysgol. Nid oeddwn yn gwybod beth fyddwn
i’n ei wneud yn y dyfodol; roeddwn i’n
gwybod mai dyma beth yr oeddwn yn hoff
iawn o’i wneud.

IMPACT: A oedd dawns a symud yn
rhywbeth a oedd yn naturiol i chi?

MATTHEW: Ni ddechreuais unrhyw
hyfforddiant dawns ffurfiol hyd nes yr
oeddwn yn 22 oed, pan es i i gael clyweliad
yng Nghanolfan Dawns Laban yn Llundain.
Roeddwn i wedi mwynhau dawnsio ers yr
oeddwn yn fachgen ifanc, ac roeddwn yn
arfer copïo Kelly a Fred Astaire o’u ffilmiau,
ond nid oeddwn yn dda iawn i ddechrau! Dw
i’n meddwl i mi greu argraff ar yr athrawon
trwy fy mrwdfrydedd ar gyfer dawns. Yn
ffodus, nid oeddwn wedi’i gadael hi’n rhy
hwyr i ddechrau dysgu.

IMPACT: Sut gwnaethoch chi lwyddo yn y
diwydiant anodd hwn?

MATTHEW: Roeddwn i bob amser eisiau cael
fy nghwmni dawns fy hun, felly ar ôl fy
mhedair blynedd yn hyfforddi, roedd yn
ymddangos yn naturiol i mi ffurfio cwmni, ac
fe wnes i wneud hyn gyda grŵp o
raddedigion eraill. Roeddwn i’n gwybod yr
oeddwn i eisiau coroeograffu ac roeddwn yn
teimlo mai creu fy llwybr gyrfa fy hun oedd y
ffordd orau i wneud hyn. Dechreuom drefnu
dyddiadau teithio, ac aeth o nerth i nerth o
hynny.

IMPACT: Eich cynhyrchiad o Swan Lake gan
ddynion yn unig yw’r bale sydd wedi rhedeg
hwyaf yn y byd. Ai dyma ddechrau ar eich
gyrfa?

MATTHEW: Fe wnaeth Swan Lake newid fy
mywyd yn bendant, a’r bobl hynny a oedd yn
gysylltiedig ag ef. Roedd yn gyfle a ddaeth
pan nad oeddwn yn ei ddisgwyl. Roeddwn
wedi cael fy nghomisiynu i wneud fersiwn o
The Nutcracker ar gyfer Opera North, a oedd
yn rhyfeddol gan yr oedd gen i gyfle i greu
bale llawn gyda chast mawr a cherddorfa
lawn - rhywbeth na fyddwn i wedi gallu
breuddwydio amdano.

Roeddwn i’n hoffi gweithio gyda sgôr
Tchaikovsky, felly, pan roddodd Cyngor
Celfyddydau Lloegr gyfle i ni ddilyn y
cynhyrchiad hwn gyda fy nghwmni fy hun a
gwneud bale Tchaikovsky arall, dewisais Swan
Lake. I ddechrau, roeddem wedi bwriadu
gwneud pythefnos o gyflwyniadau yn Theatr
Saddler’s Wells ac yna teithio o gwmpas y DU,
fel arbrawf, ond wrth gwrs, roedd yn
llwyddiannus iawn, ac nid wyf wedi edrych
yn ôl ers hynny. 

IMPACT: Pa mor bwysig yw hi fod pobl ifanc
yn cael mynediad at hyfforddiant dawns?

MATTHEW: Os oes gennych gyfleoedd ar
eich carreg drws, gall wneud gwahaniaeth
mawr o ran ffurfio eich dyfodol yn y
celfyddydau. Pan oeddwn yn tyfu i fyny yno,
roedd menyw hyfryd a oedd yn rhedeg
cwmni dawns yn y neuadd eglwys leol, ac
roedd ei chwaer yn chwarae’r piano. Rwyf yn
ei dyled. Gwnaeth hi fy annog i gyflwyno
sioeau, ac mae cael y mathau hynny o bobl
ysbrydoledig mewn cymunedau lleol mor
bwysig.

Roeddwn yn un o’r myfyrwyr olaf yn fy
ngholeg i gael fy ariannu trwy grant oddi
wrth yr awdurdod lleol, felly mae’r
buddsoddiad cynnar hwnnw yn fy ngyrfa
wedi bod yn werth chweil.
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Rhyddid, brwdfrydedd 
ac arloesedd

Mae ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ddawnswyr yn ymwneud â
chyfleoedd, meddai Matthew Bourne wrth Impact
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De Cymru. Astudiais gwrs ffilm HND am
ddwy flynedd o 1990-92 ac roedd popeth a
ffilmiais ar ffilm – roedd yn rhaid i chi lwytho’r
camera eich hun, roedd yn rhaid i chi ffilmio
ar gamera ac roedd yn rhaid i chi dorri’r ffilm.
I mi, roedd yn ddiwedd cyfnod o greu
ffilmiau i raddau a dysgu pa mor werthfawr
yw eich deunydd a gorfod meddwl o ddifrif
cyn gwneud ffilm, sy’n wahanol i’r hyn y
byddech chi’n ei wneud nawr, pan fyddwch
chi’n gwneud ffilm ac wedyn yn meddwl.

Treuliais ddwy flynedd yn creu ffilmiau yn y
bôn. Bûm yn gweithio i bobl ym mhob
rhinwedd wahanol. Bûm yn gynorthwyydd
camera, yn dynnwr ffocws, yn gosod traciau,
bûm yn gynorthwyydd cynorthwyol cyntaf,
yn yr adran gelf – yn gwneud beth bynnag
roedd ei angen i ddysgu ysgrifennu a
chyfarwyddo fy neunydd fy hun. Yn y cyfnod
hwnnw, dyna’n union beth oedd ei angen
arna’ i. Roedd cyrsiau eraill a oedd yn
ddamcaniaethol ond daeth fy nghariad a’m
brwdfrydedd dros greu ffilmiau o fod ar set,
ac roedd fy nghwrs yn llythrennol yn golygu
dwy flynedd o fod ar set. Rhan bwysig iawn
o’m taith yw mai enw’r ffilm gyntaf a wnes i
yn y brifysgol oedd Pizza Man, ac roedd fy
nhiwtor yn gefnogol iawn iddi. Rwy’n dal
wrth fy modd â’r ffilm, sef ffilm ddogfen am
berchennog bwyty pizza yng Nghasnewydd.
Dyna oedd fy ffilm ddogfen gyntaf.

Yn y diwedd, roedd pobl wrth eu bodd â’r
ffilm honno a gallai fod wedi bod ar y teledu
ond doedd ansawdd y ffilm byth yn ddigon
da i fod ar y teledu, felly chafodd y ffilm byth
ei dangos yn unman. Ond dyna mewn
gwirionedd oedd dechrau fy niddordeb
mewn ffilmiau dogfen a gweithio gyda phobl
i adrodd stori o safbwynt cymeriad.

Enillodd Asif Kapadia (Diploma
Cenedlaethol Uwch Ffilm, 1992) 
Grammy, BAFTA ac Oscar, am ei waith fel
Cyfarwyddwr y ffilm ddogfen glodwiw Amy.

Dweud y stori
Asif Kapadia, y cyfarwyddwr ffilm sydd wedi ennill Grammy, BAFTA ac

Oscar, yn myfyrio ar y gwaith o gynhyrchu ffilmiau llwyddiannus 

Dylai ffilmiau fod yn gyffrous a dramatig, yn
fy marn i. Dywed rhai pobl y byddent byth yn
mynd i weld rhaglen ddogfen yn y sinema.
Rwy’n eu trin nhw fel dramâu. Rwy’n credu
mai dyna’r prif beth: gwneud iddo deimlo fel
pe baech yn gwylio drama ond ei fod yn real.

Wnes i ddim hyfforddi’n benodol fel crëwr
ffilmiau dogfennol. Mewn gwirionedd, roedd
fy ffilm nodwedd gyntaf, The Warrior, yn gwbl
wahanol i hynny, yn adrodd hanes dyn sy’n
gwadu ei rôl fel gorfodwr i arglwydd lleol
ond sydd wedyn yn brae mewn helfa filain
trwy Fynyddoedd Himalaia. Enillodd ddwy
wobr BAFTA yn 2001. Ond mae adrodd
storïau trwy ddelweddau, yn hytrach na
phennau parablus, yn rhywbeth sydd yn fy
marn i yn gwneud rhaglenni dogfen fel ‘Amy’
yn fwy apelgar i bobl. Y nod bob amser yw
cael pobl nad ydynt yn gwylio rhaglenni
dogfen i fynd i’w gweld am fod arnynt eisiau
gweld ffilm dda ac maent eisiau adloniant.
Efallai nad ydynt yn hoffi Amy Winehouse
ond y bwriad yw eu cael nhw yno ar gyfer y
profiad ffilm.

Mae’r dechrau i gyd am y cymeriad. Mae’n
ymwneud â deall y cymeriad a’i daith a chael
llawer o haenau. Yn yr un ffordd ag os ydych
chi’n ysgrifennu sgript, rydych am i’r sgript
gynnwys cynifer o haenau ag y bo modd.
Mae llawer o gwestiynau y mae’n rhaid i chi
eu hateb.

Dyna beth ddylai sgript dda ei wneud, beth
ddylai ffilm dda ei wneud, a beth ddylai
rhaglen ddogfen dda ei wneud. Dylai fod am
20 o bethau gwahanol ac nid un peth
gwahanol yn unig. Mae Amy yn cynnwys
pynciau sensitif gyda dadlau a chyhuddiadau
am fywyd y gantores yn parhau ymhell ar ôl
ei marwolaeth. Rwy’n cyfaddef nad oeddwn
i’n gwybod hanes Amy yn dda iawn ar y
dechrau. Roeddwn i’n gyfarwydd â’i
cherddoriaeth, roeddwn i’n gwybod ei bod
hi’n gantores ac roedd gen i ei chryno
ddisgiau, ond doeddwn i erioed wedi cwrdd
â hi nac wedi ei gweld yn perfformio’n fyw.

Roeddwn i jest yn teimlo bod llawer o
gwestiynau a oedd, efallai i mi, yn parhau i
fod heb eu hateb. Pam y datblygodd ei
bywyd yn y fath fodd? Pam mae’n bosibl i
rywun allu marw yn yr oes hon o flaen ein
llygaid ac nid oedd yn teimlo fel syndod
mawr i unrhyw un? Pam oedd hi ar y llwyfan
pan nad oedd yn edrych yn dda? Doeddwn i
ddim wir yn deall.

Mae gen i ddiddordeb mewn creu ffilmiau
pan fydda’ i’n dysgu ar hyd y ffordd, fel y
gynulleidfa. Dyna sut rydw i’n teimlo; fi yw’r
gynulleidfa. Wrth greu’r ffilm, siaradais â
llawer o ffrindiau a theulu Amy Winehouse.
Gan fod cynnwrf y cyfryngau yn amgylchynu
Amy a’r cyhuddiadau a wnaed yn gyhoeddus,
bu’n rhaid i mi ennyn ymddiriedaeth a
dealltwriaeth cyn i bobl gytuno siarad â mi.
Mae’n rhaid i chi dreulio amser yn dod i
adnabod pobl a threulio amser yn edrych
arnynt ac yn gwrando arnynt, ac i mi, gydag
Amy, roedd hyn i raddau helaeth yn cynnwys
ennyn ymddiriedaeth pobl. Roedd hyn i gyd
ynghylch ymddiriedaeth; roedd i gyd am
bobl a oedd yn credu bod rhywbeth ofnadwy
wedi digwydd ac roedd fel pe bai neb wedi
poeni yn y byd. Roedd yn ymddangos bod
gan neb ddiddordeb yn yr hyn a oedd yn
digwydd mewn gwirionedd. Ac yna des i a
doedden nhw ddim yn ymddiried yn unrhyw
un. Felly roedd yn rhaid i mi siarad â nhw
rywsut a gwrando arnyn nhw mewn ffordd
doedd neb wedi gwneud o’r blaen. Dyna
oedd fy ngwaith i.

Yr hyn oedd yn ddiddorol ag Amy yn
arbennig, nad oeddwn i erioed wedi ei
wneud mewn ffilm, ac mewn ffordd nid oedd
yn anodd iawn, ond fel darn o greu ffilm,
roedd yn wyriad ac ychydig o freuddwyd gan
nad oedd unrhyw sgript ffilm. Nid oedd
dogfen o gwbl. Doedd yna byth strwythur;
dim byd ar bapur. Daeth yn llythrennol o
sgyrsiau ac fe es i ati i greu’r ffilm.

Dechreuodd fy ngyrfa yn hen ysgol ffilmiau
Casnewydd, sydd bellach yn rhan o Brifysgol

8 | IMPACT
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Bydd 2016 yn flwyddyn hanfodol bwysig i’r
BBC yng Nghymru a thu hwnt. Mae ein
Siarter Frenhinol bresennol yn dod i ben ar
ddiwedd y flwyddyn hon, ac rydym ymhell ar
y blaen yn y broses o weithio gyda’r Adran
dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon,
ac eraill, ar sut gallai Siarter newydd edrych. Y
Senedd fydd yn gwneud y penderfyniad
terfynol, ond mae nifer o elfennau sy’n
bwysig, yn ein barn ni. Hoffwn ymdrin â dwy
elfen yn unig yma.

Yn gyntaf, mae pob
grŵp yn cytuno bod
gan y BBC rôl bwysig
mewn cynrychioli pob
rhan o’r DU.

Am y tro cyntaf eleni, bydd gan y
gweinyddiaethau datganoledig yng
Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon rôl
ffurfiol ym mhroses y Siarter. Mae rôl y BBC
yn y cenhedloedd yn ddeublyg. Yn gyntaf,
cynrychioli’r genedl honno trwy ei rhaglenni,
trwy roi gwybod i bobl beth sy’n digwydd o’u
cwmpas, addysgu pobl am eu cymuned leol
a’r sefydliadau sy’n gwneud penderfyniadau
sy’n effeithio arnynt, a rhoi adloniant i bobl
trwy adrodd hanesion sy’n cynrychioli eu
bywyd.

Yn ail, gall y BBC symbylu buddsoddiad yn y
gymuned greadigol. Nid yn unig trwy helpu i
gynnal grŵp lleol bywiog o gynhyrchwyr,
cyfarwyddwyr, technegwyr, golygyddion,
newyddiadurwyr ac arbenigwyr digidol, ond
trwy ddechrau partneriaethau â sefydliadau
lleol, cyrff cyhoeddus a’r sector cynhyrchu
annibynnol.

Nid oes enghraifft well o hyn na’r gwaith
rydym wedi bod yn ei wneud yng Nghymru
yn y blynyddoedd diwethaf. Agorwyd ein
stiwdios drama arbenigol ym Mhorth y Rhath
yng Nghaerdydd yn 2011. Ers hynny, mae’r
stiwdios wedi mynd o nerth i nerth, ac erbyn
hyn, dyma gartref parhaol dramâu blaengar
Doctor Who, Casualty a Pobol y Cwm.

Ac mae’r llwyddiant hwn wedi symbylu
trawsnewidiad rhyfeddol y diwydiannau
creadigol yng Nghymru – sector sy’n gallu
denu Hartswood, crewyr Sherlock; Fiction
Factory, crewyr Hinterland; Fox, crewyr The

Bastard Executioner; a Pinewood, y mae eu
stiwdios newydd yn golygu mwy o
fuddsoddi a swyddi, a mwy o weithgarwch
economaidd parhaol ar gyfer Cymru. Yn y
cyfamser, rydym wedi bod yn gweithio ar
gynlluniau uchelgeisiol i adeiladu pencadlys
newydd yng nghanol Caerdydd. Mae
technoleg sydd wedi dyddio a chostau
cynnal a chadw uchel wedi golygu bod
angen i ni adael Llandaf, lle buom am 48
mlynedd. 

Bydd yr adeilad newydd yn cyfrannu at
ailddatblygu’r ardal o amgylch gorsaf
reilffordd Caerdydd Canolog, a bydd lle i dros
1,000 o staff yno. Mae’r astudiaeth effaith
ddiweddaraf yn amcangyfrif y bydd ein
penderfyniad i adleoli yn sicrhau dros £1
biliwn o werth economaidd dros y 10
mlynedd nesaf. Yr un mor bwysig, rydym yn
amcangyfrif y bydd dros 50,000 o
ymweliadau cyhoeddus â’r adeilad bob
blwyddyn, a bydd yn arwydd clir a gweladwy
o BBC agored yn rhan o ganol prifddinas
Cymru.

Mae’r syniad o gael BBC agored yn un yr
hoffwn ei wneud yn ganolog i’n cynlluniau ar
gyfer cyfnod y Siarter nesaf. Ym mis Medi,
rwyf yn nodi cynlluniau ar gyfer creu ‘BBC
Agored’ ar gyfer oes y rhyngrwyd. Mae’n
agored yn y ffordd y bydd yn galluogi ein
cynulleidfaoedd i ffurfio ein gwasanaethau.
Credaf mai’r cwestiwn pwysicaf un y mae
angen i ni ei ofyn yn y drafodaeth am
ddyfodol y BBC yw nid ynglŷn â’n perthynas
â’r llywodraeth neu wleidyddion, ond gyda’n
cynulleidfa. Ein cyfrifoldeb enfawr ni yw
sicrhau y bydd y BBC yn y dyfodol yn bodloni
eu hanghenion a’u diddordebau yn y ffordd
orau.

Nid yw ein perthynas
â’r gynulleidfa erioed
wedi bod yn agosach,
ond bydd technoleg
newydd yn ei gwneud
hi hyd yn oed yn haws i
ymateb i’w
hanghenion.

Rydym eisoes yn gweithio ar gynlluniau i
ymgynghori â chynulleidfaoedd ynglŷn â’n
gwasanaethau a’n rhaglenni. Yn y cyfamser,
mae arnom eisiau defnyddio technoleg i
ddatblygu gwasanaethau newydd sy’n
wirioneddol gydweithredol. Rydym wedi
cynnig Gwasanaeth Syniadau newydd a fydd
yn dod yn gartref newydd i wybodaeth ar
gyfer ein cynulleidfaoedd mwyaf brwd – yn
amrywio ar draws y celfyddydau,
gwyddoniaeth a diwylliant. Llwyfan agored
yn defnyddio cynnwys a gwybodaeth ar
draws y BBC, ynghyd ag arbenigedd
sefydliadau diwylliannol a gwyddonol gorau
Prydain a chyfranogiad gweithredol ein
cynulleidfaoedd.

Rydym am i gynulleidfaoedd nid yn unig
ddefnyddio, ond cyfrannu, rhannu a dathlu
syniadau a chynnwys ar y Gwasanaeth
newydd hefyd. Fel Stargazing Live, rydym am
iddo elwa ar gynnwys miloedd, efallai hyd yn
oed miliynau, o bobl.

Agor y BBC i’w gynulleidfaoedd yw’r ffordd
orau o sicrhau’r annibyniaeth a’r atebolrwydd
sydd eu hangen arnynt, yn ogystal â sicrhau’r
ansawdd a’r ddawn greadigol y maent yn
ymddiried ynddynt, ac yn dibynnu arnynt.

Nid oes gennyf amheuaeth y bydd cymaint o
newid a chynnydd yn digwydd yng nghyfnod
y Siarter nesaf ag a fu ers i’r Siarter bresennol
ddod i rym yn 2007. Fodd bynnag, rwyf yn
credu y bydd y BBC yn y sefyllfa orau i
ymateb i’r newidiadau hyn os byddwn yn
parhau i ymrwymo i wasanaethu pob
cynulleidfa ledled y DU; gan fyfyrio ac adrodd
ar eu bywydau mewn modd agored a
hyderus. Ochr yn ochr â hyn, os gallwn
ddefnyddio pŵer y dechnoleg, gallwn roi hyd
yn oed mwy yn ôl i’r wlad gyda’n
gweledigaeth i gael BBC agored ar gyfer oes
y rhyngrwyd.

Yr Arglwydd Tony Hall
yw Cyfarwyddwr
Cyffredinol y BBC ac
mae’n Gymrawd am
Oes yn Nhŷ’r Arglwyddi

Creu dyfodol y BBC
Mae Tony Hall yn dadlau bod BBC agored yn ganolog i genhedlaeth

newydd o ddarlledu

Nghanolfan Ddarlledu’r BBC
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Gan ddefnyddio’r diwydiant cerddoriaeth fel
enghraifft, mae artistiaid sydd efallai, trwy
ymddangosiadau rheolaidd yn siartiau 20
uchaf y DU, yn ymddangos yn llwyddiannus,
yn annhebygol o gwrdd â’u costau ariannol o
werthu recordiau. Nid yw hyd yn oed
marchnad ehangach y DU yn darparu digon
o incwm gwerthiannau i ysgogi hyfywedd ar
y cyfan.

Mae’r artistiaid hynny sy’n goroesi yn yr
hirdymor fel arfer yn gwneud hynny trwy
werthu’n dda yn rhyngwladol ac yn
llwyddiannus trwy fanteisio ar bob agwedd
ar eu gyrfa. Mae’n sefyllfa debyg mewn ffilm.
Mae gan Lywodraeth Cymru uchelgais
ganmoladwy i Gymru fod yn flaenllaw yn y
sector creadigol, yn y rhan fasnachol ac yn y
Celfyddydau fel ei gilydd. I wneud hynny,
rhaid i ni gyd ragweld Cymru’r dyfodol yng
nghanol marchnad fyd-eang am ei nwyddau
a’i gwasanaethau creadigol a chynulleidfa
fyd-eang am ei hartistiaid. Rhaid i ni weithio
tuag at y weledigaeth honno.

Yn y dadansoddiad olaf, mae economïau
creadigol yn gweithio oherwydd doniau.
Caiff rhai pobl eu geni â doniau eithriadol;
mae’n rhaid i’r gweddill ohonom ni weithio’n
galed. Mae angen meithrin doniau, ac i
brifysgolion fel Prifysgol De Cymru sy’n

arbenigo yn y sector hwn, mae’r meithrin yn
cynnwys dealltwriaeth o’r modd y mae
disgyblaethau celf, technoleg a busnes yn
dod ynghyd i gynnal diwydiant.

Er mai dawn yw’r elfen hanfodol, nid yw’n
troi’n llwyddiant heb fod yn rhan o broses
gydweithredol; sydd weithiau’n broses
gymhleth iawn. Dylai’r cydweithio hwn fod
wrth wraidd profiad y Brifysgol ar gyfer y
rheiny sy’n dymuno gwneud bywoliaeth yn
ein diwydiant. Mae gan Brifysgol De Cymru’r
holl adnoddau a sgiliau i ailadrodd
cymhlethdodau’r byd creadigol masnachol o
fewn ei sefydliad ei hun.

I ddyfynnu dogfen Llywodraeth Cymru: ‘Mae
syniadau gwell yn gallu dod yn lle syniadau
da. Mae marchnadoedd sy’n cael eu hennill
yn gyflym yn gallu cael eu colli'r un mor
gyflym. Mae angen sgiliau newydd trwy
gydol yr amser, ac weithiau’n gyflymach nag
y gall ein system addysg a’n darpariaeth
addysg ei fodloni.’

Roedd hi bob amser yn wir fod datblygiadau
technoleg cyfryngau newydd yn creu
cyfleoedd ar gyfer busnes a’r celfyddydau fel
ei gilydd, ond nid yw erioed wedi bod yn fwy
gwir nag ydyw heddiw. Yn yr un modd ag yr
oedd ffilm yn y 1920au yn cael ei gweld gan

artistiaid fel ffordd o fynegi eu hunain a
busnes fel ffordd o wneud arian, mae’r byd
digidol bellach yn rhoi’r un cyfle a dewis i
fyfyrwyr Prifysgol De Cymru.

Does ond angen i unrhyw un sydd ag
amheuaeth ynghylch rôl technoleg a busnes
yn y byd creadigol fynd yn ôl at yr ystadegau
hynny a ddyfynnwyd ar ddechrau’r darn hwn.
Mae edrych ar ddadansoddiad manylach yn
dangos mai’r is-sector creadigol unigol
mwyaf yw Meddalwedd a’r ail yw Marchnata.

Rhyngddynt, mae’r ddau sector hyn yn cyfrif
am dros hanner yr economi diwydiant
creadigol, sy’n werth £50 biliwn. Felly, bydd
angen i economi ein gwlad fechan yn y
dyfodol gael pobl dechnegol greadigol a
phobl greadigol dechnegol, pobl greadigol
entrepreneuraidd ac entrepreneuriaid
creadigol. Dyna beth y gall Prifysgol De
Cymru ei wneud i Gymru.

Mae Dai Davies yn
gynhyrchydd
cerddoriaeth byd
enwog ac yn aelod o
Banel Ymgynghorol y

Diwydiannau Creadigol
ym Mhrifysgol De Cymru
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Mae’n arfer cyffredin wrth ysgrifennu am y
diwydiannau creadigol cael sylw’r darllenydd
gyda thystiolaeth ystadegol o lwyddiant y DU
wrth dyfu’r sector ar gyfradd ryfeddol. Felly,
dyma ni...

Mae ffigurau a ryddhawyd gan Lywodraeth y
DU ym mis Ionawr 2016 yn dangos gwerth
ychwanegol gros ar gyfer y sector creadigol,
sef £84 biliwn ac ar gyfer yr economi
greadigol yn gyffredinol, sef £133 biliwn.
Mae’n cynnwys dros 5% o economi’r DU ac
yn cyflogi 2.8 miliwn o bobl. Mae twf y sector
yn parhau i fod yn sylweddol uwch na thwf
economaidd cyffredinol, gan lwyddo i ragori
5% y flwyddyn.

Mae twf dros y ddau
ddegawd diwethaf ers
ei fesur yn gyntaf yn
dangos cynnydd o £32
biliwn ym 1997 i £57
biliwn yn 2006 i £84
biliwn yn 2015.
Mantais wirioneddol yr ystadegau hyn i
Gymru yw bod ein gweithlu economi
greadigol yma wedi tyfu i 75,000* ac mae’r
cyfleoedd y mae’r DU gyfan yn manteisio
arnynt yn bodoli i Gymru eu rhannu.

Penderfynodd Llywodraeth Cymru drin hyn
fel sector blaenoriaethol trwy ddatblygu ei
harbenigedd diwydiant ei hun a thrwy greu
cyllid arbenigol. Mae’r rhain yn cynnwys £30
miliwn ar gyfer Teledu a Ffilm a £3 miliwn ar
gyfer cwmnïau dechreuol digidol. Mae

cynnydd y sector Ffilm a Theledu wedi cael ei
nodi’n eang yn y cyfryngau. Mae tair stiwdio
yn ogystal â chyfleuster y BBC ym Mhorth
Teigr yn weithredol lle nad oedd unrhyw
stiwdios o’r blaen, sef; Stiwdios Pinewood,
Dragon a Bae Abertawe.

Daeth cynnydd trwy’r strategaeth
ragweithiol hon gan Lywodraeth Cymru, a
gyflwynir gan dîm bach arbenigol wedi ei
gefnogi gan ymgynghorwyr a recriwtiwyd o
ddiwydiant. Defnyddir benthyciadau ‘meddal’
fel cymhelliant, ond nid ydynt yn ddigon ar
eu pen eu hunain. Mae Cymru wedi llwyddo
i’w chyflwyno ei hun yn ddewis cryf trwy
waith da ar gymorth lleoliad, mynediad da at
dechnegwyr medrus a doniau creadigol ac –
mae’n rhaid dweud – agosrwydd at Lundain
a Heathrow.

Mae Gweinidog yr Economi sy’n ymadael,
Edwina Hart AC, yn haeddu canmoliaeth am
annog diwylliant o ddyfeisgarwch ac agwedd
‘gallu gwneud’ yn y tîm cymorth sector. Mae
gan ranbarthau a gwledydd eraill
gyfleusterau benthyca meddal a thoriadau
treth hefyd, felly mae cael y gwaith hwn i
Gymru yn fusnes anodd a chystadleuol.
Mae hefyd yn werth crybwyll y modd y mae
sector darlledu cymorthdaledig Cymru wedi
cyfrannu at ddatblygu doniau. Er ei bod yn
sianel fach, mae S4C wedi rhoi cyfle i nifer
helaeth o gyfarwyddwyr feithrin eu sgiliau a
bydd gan bob un o’r rheiny dîm o
dechnegwyr, crewyr ac actorion annibynnol
yn eu cynorthwyo.

Mewn maes arall o gelfyddyd Cymreig, yn
2015, rhyddhawyd albwm o ganeuon
Cymraeg am y tro cyntaf ar brif label,
Universal. Mae hon yn garreg filltir i
gerddoriaeth Gymraeg, ac yn gyflawniad

gwych i Gwenno Saunders. Ochr yn ochr ag
artistiaid fel Colorama a Cate LeBon,
dechreuodd ei gwaith trwy gyfrwng y
Gymraeg, ond mae’n croesi drosodd at
gynulleidfa fyd-eang o bosibl erbyn hyn.
Rwy’n teimlo y gall yr artistiaid hyn olrhain
tras gerddorol yn ôl i arloeswyr fel y Furries
a’r Gorkies, sydd efallai’n dangos i raddau pa
mor hir y mae’n ei gymryd i fyd cerddoriaeth
unigryw esblygu.

Ond yn gyffredinol, er gwaethaf y
llwyddiannau hyn i Gymru, nid ydym yn byw
mewn byd lle mae cydnabyddiaeth mewn
gwlad fechan yn ddigonol i gynnal gyrfa
hyfyw yn y sector creadigol. Byddwn yn
annog unrhyw un i beidio â meddwl yn
nhermau diwydiant cerddoriaeth Gymraeg
neu ddiwydiant ffilmiau Cymraeg. Mae
meddwl yn nhermau diwydiant y DU hyd yn
oed yn eich cyfyngu ar ei orau, ac mae’n
anhyfyw yn ariannol ar ei waethaf. Mae’r
rhain yn farchnadoedd byd-eang sydd â
chynnwys ar wasgar ym mhobman, yn aml
mewn ennyd.

Ac eithrio’r celfyddydau
a darlledu
cymorthdaledig, rhaid i
unigolion creadigol
yng Nghymru a
hyfforddedig droi at y
byd ehangach hwn i
wneud eu bywoliaeth.

Cyfle Cymru yn
rhyngwladol

Rhaid i Gymru ystyried y byd ehangach ar gyfer byw creadigol, meddai 
Dai Davies

*ffigyrau 2013



Tynnwyd fy sylw at hyn mewn traethawd gan
yr ysgolhaig o Ganada, Zoe Druick, y
dangosodd ei hymchwil i’r diwydiant teledu
yn Toronto fod rhaglenni teledu brodorol yn
cael eu cynhyrchu fwyfwy i’w gwerthu i’r
farchnad deledu yn yr UD, o ganlyniad, llawer
o sioeau eiddo wedi’u fformatio a oedd yn
gwneud i Toronto edrych fel dinas
Americanaidd. Ychydig bach iawn o allbwn
oedd yn cynrychioli Canada i Ganadiaid. Nid
yw hyn yn broblem os ydych o’r farn y dylai’r
diwydiannau creadigol gael eu hybu gan
ystyriaethau economaidd yn unig.

Mewn llawer o rannau o’r byd ôl-
ddiwydiannol, mae amlygrwydd cynyddol
polisïau’r diwydiannau creadigol wedi golygu
bod agenda economaidd wedi ymddangos
yn amlwg mewn gwerthusiadau
llywodraethau o sut gall  ffurfiau celf
cyfryngol, fel sinema, gemau neu deledu,
ddarparu swyddi, cynorthwyo twf

economaidd a chodi cyllid preifat
cenedlaethol a rhyngwladol. Fodd bynnag, ni
ddylai diwydiannau creadigol cenedlaethau
bach fyth gael eu diraddio’n llwyr i’r buddion
ariannol y maent yn eu darparu.

Mae cyfryngau a
ffurfiau celf cenedl yn
cyfrannu at ddychymyg
pobl, eu gorwelion
deallusol, ac
ymdeimlad ohonynt 
eu hunain.

Mewn lleoedd mor amrywiol â Chanada,
Catalonia, Seland Newydd a Chymru, mae
trafodaeth ddiwylliannol bwysig yn parhau
ynghylch gwerth cyhoeddus a dinesig y
cyfryngau o ran cynrychioli cenedl. Mae
siarter y BBC ei hun, sy’n cael ei hadolygu ar
hyn o bryd, yn ei ymrwymo i “gynrychioli’r
DU, ei chenhedloedd, rhanbarthau a
chymunedau.” Ond mae ymchwil a
gyflawnwyd gan Grŵp Polisi Cyfryngau y
Sefydliad Materion Cymreig (y cyfrannodd
ein Canolfan ato) yn ei gwneud hi’n glir bod
toriadau enfawr i raglenni teledu ar gyfer
Cymru ar draws y BBC ac ITV, sy’n fwy na’r
gostyngiadau cyfatebol mewn unrhyw ran
arall o’r DU.

Mae buddsoddiad yn stiwdios drama
blaenllaw’r BBC yn Roath Lock yn dangos sut
gall un o brif sefydliadau’r diwydiant
creadigol yng Nghymru fuddsoddi mewn
newid pan mae’n canfod rheidrwydd
strategol i wneud hynny. Ond ni waeth pa
mor drawiadol a newidiol y gall y
cyfleusterau hynny fod ar gyfer gwneud
dramâu teledu fel Doctor Who, nid ydynt yn
gwneud llawer i wella gwelededd Cymru ar
ein sgriniau teledu. Yn debyg, gellir elwa ar
fuddion economaidd yn sgil enw da
rhyngwladol cynyddol Caerdydd a Chymru
fel lle ardderchog, medrus i ffilmio sinema a
theledu Hollywood, o Harry Potter and the
Deathly Hallows (Cyfarwyddwr, David Yates,
2010) i Da Vinci’s Demons (BBC Worldwide
Productions, 2013-15), ond heb ddiwydiant

ffilm brodorol a chynaliadwy, byddai
diwydiannau creadigol Cymru llawer yn
dlotach. Mae ffyrdd o gyflawni’r ddau nod.
Enghraifft dda yw llwyddiant cenedlaethol a
rhyngwladol Y Gwyll/Hinterland gan Fiction
Factory, a ddarlledwyd ar S4C yn Gymraeg ac
yn ddwyieithog ac yn Saesneg ar BBC Wales
aBBC Four yn ôl eu trefn, a’i hallforio i nifer o
wledydd, gan gynnwys Denmarc, yr Almaen
ac UDA.

Un o’r heriau mwyaf
sy’n wynebu
cenhedloedd bach yw
eu hanweledigrwydd.

Dyna un rheswm pan mae’r Ganolfan yn
cynnal digwyddiadau sy’n asesu’n feirniadol
gyfraniadau sefydliadau diwylliannol mawr,
fel Theatr Genedlaethol Cymru. Mae gan y
diwydiannau creadigol allu unigryw i wneud
cenhedloedd bach yn weladwy i weddill y
byd, a bod yn llysgenhadon, nid yn unig ar
gyfer gwerthoedd cynhyrchu ardderchog ac
estheteg cymhellol, ond hefyd am roi ffenestr
i fyd sy’n wahanol i brif ffrwd y cenhedloedd
dominyddol.

Gall y diwydiannau creadigol mewn
cenhedloedd bach gyfoethogi pawb pan
maent yn darparu gwreiddioldeb
gweledigaeth sy’n deillio o ymdeimlad cryf o
le, ac agoredrwydd i rannu hyn gyda
gweddill y byd.  Ymddengys mai’r ffordd o
gyflawni hyn yw peidio â dyheu am fwy o
unffurfedd o ran allbwn ond, fel y mae’r
Daniaid wedi’i wneud mor effeithiol wrth
allforio Nordic noir, cadw ymdeimlad o
wahaniaeth.

Dr Ruth McElroy yw
Cyfarwyddwr Sefydliad
Ymchwil y
Diwydiannau
Creadigol ym

Mhrifysgol De Cymru

Pan sefydlwyd Canolfan y Cyfryngau a
Diwylliant yn y Brifysgol ddegawd yn ôl,
roedd ymdeimlad clir nad oedd Cymru’n
unigryw o ran wynebu heriau a chyfleoedd
yn sgil ei statws fel cenedl fach. Yn hytrach na
throi’n fewnol, ymddengys mai cyfnewidiad
agored gyda chenhedloedd bach eraill, nifer
â’u hieithoedd lleiafrifol a diwylliant arbennig
eu hunain, oedd yr ymagwedd orau. Ond
beth sy’n cael ei hystyried yn genedl fach?   

Mae’r mesurau cyffredin a ddefnyddir yn
cynnwys daearyddiaeth neu faint
poblogaeth; mae Bray a Packer, er enghraifft,
yn nodi bod gan dros hanner “o
wladwriaethau sofran y byd boblogaethau
sy’n llai na 5 miliwn, a chan 54 ohonynt
boblogaethau sy’n llai nag 1.5 miliwn,” felly
maent yn dadlau, “mae’r byd yn fyw o
wladwriaethau bach” (Bray a Packer,
dyfynnwyd yn Hjort a Petrie 2007:4). Ond

mae bach hefyd yn fesur o bŵer perthnasol
yn aml mewn perthynas â phŵer
cenedlaethau cyfagos llawer mwy. Felly, er
bod Canada yn un o wladwriaethau mwyaf y
byd o ran daearyddiaeth, mae ei  pherthynas
pŵer â’i chymydog pwerus, UDA, yn golygu
bod rhai Canadiaid yn dadlau bod eu
diwylliant a diwydiant y cyfryngau yn rhannu
nodweddion â chenhedloedd bach eraill.    

Cyfyngiad galluogi
Mae Ruth Ruth McElroy yn archwilio rôl diwydiannau creadigol mewn

cenedl fach.
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Mae’r arysgrif ar du blaen Canolfan Mileniwm
Cymru ym Mae Caerdydd yn cyflwyno’r
geiriau “Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen”
a gymerwyd o’r gerdd gan Gwyneth Lewis.
Cyfieithiad bras o hyn yw “creating truth like
glass from the furnace of inspiration”. Mae’r
gair ‘ffwrnais’ hefyd yn golygu crochan neu
lestr.

Pan gaiff cynhwysion eu cyfuno, eu gwresogi
a’u troi mewn ‘ffwrnais’, maent yn creu
rhywbeth gwell na’r cynhwysion unigol ar eu
pen eu hunain. Dyma oedd un o’r bwriadau
allweddol ar gyfer bodolaeth y Ganolfan – sef
bod yn lle a oedd yn dod â phobl at ei gilydd
ac yn galluogi iddynt ganolbwyntio ar
rywbeth sy’n uno, hynny yw diwylliant. Yn yr
haf eleni, er enghraifft, bydd y Ganolfan yn
lansio gŵyl gerddoriaeth i’w chynnal bob
dwy flynedd, sef Gŵyl y Llais, gan ddenu
artistiaid ac ymwelwyr o bob cwr o’r byd.
Gydag amrywiaeth eclectig o gerddoriaeth
dros 10 diwrnod, nid oes amheuaeth y bydd
yr ŵyl yn apelio at gynulleidfa hynod
amrywiol, sy’n dod â phawb at ei gilydd yn
sgil eu cariad at gerddoriaeth.

Mae celf a diwylliant yr
un mor boblogaidd ag
erioed; yn esblygu o
hyd ond byth yn
gwanhau. 

Mae’n darparu undod gyda’r pŵer i feithrin
perthnasoedd rhwng gwledydd tra bydd
hefyd yn adeiladu cenhedloedd balch a
hyderus gyda synnwyr cryf o hunaniaeth.
Felly, i ddychwelyd at Bear Grylls, “os yw
arweinwyr yn uno, ac nid ydynt yn gwahanu”,
rhaid i ni ganolbwyntio ar yr hyn sy’n uno, a
diwylliant yw hwnnw, yn fy marn i.

Mae Jonathan Poyner yn Gyfarwyddwr
Strategol Gweithrediadau Busnes yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru a
chymdeithas cyn-fyfyrwyr Prifysgol De
Cymru
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‘Mae arweinwyr yn uno, dydyn nhw ddim
yn gwahanu’. Cyngor doeth gan Bear Grylls i
Mike Tindall yn ystod cyfres ITV Mission
Survive. Fel y bydd arweinwyr busnes a rhieni
fel ei gilydd yn tystio, mae’r un cyngor
hwnnw lawn mor berthnasol yn ein bywydau
o ddydd i ddydd ag ydyw yn y jyngl. Y gamp
yw dod o hyd i rywbeth y gall pobl
ganolbwyntio a chytuno arno, rhywbeth y
byddant i gyd yn credu ynddo’n llwyr. Yn y
byd corfforaethol, byddai hyn yn golygu’r
weledigaeth a’r genhadaeth – a ddylai fod yn
uchelgeisiol ac ysbrydoledig os yw rhywun
am fod yn gynaliadwy a chael dyfodol
llwyddiannus. Os yw ein neges yn ysgogol ac
yn uniaethu â llawer ar lefel emosiynol, mae
ymgysylltiad yn gwella. Ond sut gellir creu’r
lefel hon o gysylltiad emosiynol sy’n meithrin
ymdeimlad o undod cystal?

Ar ddiwedd 2015, ymwelodd Arlywydd
Tsieina â’r DU yn dilyn gwahoddiad gan
lywodraeth y DU. Cyn hynny, ymwelodd Is-
Arlywydd Tsieina fel rhan o’r Ddeialog Rhwng
Pobl - gan ddewis Tate Britain yn Llundain a
thirnodau diwylliannol amrywiol yng
Nghymru, gan gynnwys ein Hamgueddfa
Genedlaethol a Chanolfan Mileniwm Cymru,
fel y lleoliadau i gynnal y dirprwyaethau a
datblygu dealltwriaeth a pherthnasoedd
ymhellach. Yn y gynhadledd, disgrifiodd Jude
Kelly, Cyfarwyddwr Artistig yng Nghanolfan
Southbank, y modd yr ydym wedi darlunio,
peintio a cherfio erioed, trwy gydol holl
hanes ein dynoliaeth, beth bynnag fo’n
diwylliant neu’n cyfandir, fel y dangosir gan
ddarluniau ogofâu, cyrn carw cerfiedig a
themlau addurnedig, er enghraifft.

Mae ein llywodraeth
yng Nghymru wedi
cydnabod gwerth
diwylliant wrth
adeiladu cenedl. 
Rwyf wedi gweld dogfennau yn dyddio’n ôl
i’r 1960au a oedd yn cydnabod pwysigrwydd
diwylliant wrth adeiladu hunaniaeth
genedlaethol a dod â phobl at ei gilydd. Mae
ein Cynulliad wedi cael ei sefydlu ers
oddeutu 15 mlynedd, ac mae rhai o’r
mentrau cynharaf a gefnogir ganddynt wedi
cynnwys chwaraeon, treftadaeth, addysg a’r
celfyddydau. Yn gryno, bu ffocws parhaus ar
ein diwylliant, yn ei ystyr ehangaf, gan
amlygu ei rôl ganolog mewn cymdeithas.

Mae ein harweinwyr wedi cydnabod
pwysigrwydd diwylliant mewn undod ac
wrth feithrin dealltwriaeth well rhwng pobl,
ac, fel y mae ymweliadau diweddar y
Ddeialog Rhwng Pobl rhwng y DU/Tsieina yn
dangos, mae gan ddiwylliant rôl allweddol
mewn adeiladu a chryfhau perthnasoedd
rhwng cenhedloedd. Ar ôl teithio’r byd gyda’r
fyddin am 10 mlynedd cyn dychwelyd i
Gymru ym 1994, rwyf wedi gweld y
gwahaniaeth nodedig yn uchelgais fy
mamwlad; mae gennym ysbryd a hyder
cryfach yn ein cenedl, a chredaf fod hyn wedi
bod yn bosibl yn sgil canolbwyntio ar
ddiwylliant, gan mai diwylliant sy’n uno. Wrth
graidd hyn, mae’r neges hon yr un fath p’un a
ydych yn meithrin perthynas deuluol, tîm,
cwmni, cenedl neu hyd yn oed berthynas
fyd-eang.

Prosiect blaenllaw
cenedlaethol yn ei ail

ddegawd
Mae Jonathan Poyner yn dadlau bod Canolfan Mileniwm Cymru yn

adeiladu cenedl trwy ddod â phobl ynghyd
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An artist impression of the new ATRiuM 2 space which will open in autumn 2016.
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Brenhinol Cerdd a Drama Cymru sydd hefyd
yn rhan o’n Grŵp Prifysgol De Cymru.

Mae myfyrwyr diwydiannau creadigol yn
garfan unigryw ac maent yn gweithio orau
pan fyddant mewn cymuned o ddoniau
creadigol eraill, gan gynnwys y rheiny sydd â
gwahanol sgiliau ac ymagweddau atynt.
Maent yn cydweithio trwy natur, ac yn aml
heb unrhyw ymyrraeth gennym ni i wneud
hynny. Rhaid i’w profiad prifysgol ddwyn
ynghyd ddatblygiad sgiliau ymarferol a
thechnegol cyfoes â gwybodaeth gadarn o’r
modd y mae eu diwydiant yn gweithio, a’r
ymddygiadau i gyd-fynd â hynny, os ydynt
am wneud unrhyw gynnydd yn eu
proffesiynau dewisol. Gan fy mod wedi
arwain cyfadran diwydiannau creadigol am
lawer o’m gyrfa academaidd, rwy’n
ymwybodol iawn o’r gofynion cynyddol a
roddir ar ein graddedigion, ac o ganlyniad,
mae angen i brifysgolion ymdrechu i wella
trwy ddarparu’r cyfleoedd gorau posibl.

Rwyf wedi dechrau ar fy swydd ym
Mhrifysgol De Cymru ers ychydig dros 12 mis
yn ôl erbyn hyn, a gallaf weld o’r newydd y
fantais naturiol sydd gan Gaerdydd i’w
chynnig i fyfyrwyr sy’n ceisio dilyn gyrfaoedd
yn y disgyblaethau creadigol. Mae cyfle
unigryw i fyfyrwyr weithio gyda’r
cyfranogwyr diwydiannau creadigol hynny,
sy’n fach a mawr fel ei gilydd, ar garreg eu
drws mewn prifddinas sy’n guriad calon
creadigrwydd yng Nghymru. Eto, mae
Caerdydd yn ddigon cywasgedig i allu sylwi
ar bob cyfle yn y sector; mae’r diwydiant yn
awchu am ddoniau newydd a rhaid i’n
graddedigion fod mewn sefyllfa dda i
fanteisio ar hyn.

Mae’r cyfleusterau
newydd rydym yn eu
creu wedi eu dylunio
gyda diwydiant dan
sylw.
Bydd yn gyfleuster ‘agored’, gofod lle mae’r
drws ffrynt bob amser yn agored i
ddiwydiant, a ble mae gweithwyr
proffesiynol yn teimlo eu bod yn gallu dod,
defnyddio’r cyfleusterau, rhannu eu syniadau
a dangos eu gwaith. Mae’n rhaid iddo fod yn
lleoliad ar gyfer creadigrwydd yn ogystal â
chyflawni ei brif ddiben fel cyfleuster
addysgol o’r radd flaenaf. I gryfhau’r cysylltiad
hwn â diwydiant, rydym wedi penodi bwrdd
ymgynghorol sy’n cynnwys y cyfranogwyr
arweiniol yn niwydiannau creadigol y DU.

Yn fy marn i, mae’r cynllun ar gyfer ‘creu’ y
diwydiannau gorau oll yn cynnwys tair elfen
hanfodol yr ydym yn ceisio eu darparu yn ein
cyfleuster newydd. Yn gyntaf, mae angen i
fyfyrwyr y diwydiannau creadigol weithio
gyda’r dechnoleg gyfoes er mwyn ennill y
sgiliau ymarferol sy’n ofynnol gan
ddiwydiant. Bydd ein hadeilad newydd yn
cynnwys digonedd o’r cyfleusterau hyn. Bydd
cyfleusterau gweithdy gwneuthur newydd i
gefnogi cyrsiau cyfryngau, perfformio a
dylunio a chyfleusterau creu modelau ar
gyfer animeiddio. Bydd yn cynnwys
cyfleusterau stiwdios dylunio eang ar gyfer
darluniadau, hysbysebu, cyfathrebu graffig,
dylunio setiau teledu a ffilm a dylunio
mewnol yn ogystal â chyrsiau ffasiwn.

Mae ail ran y cynllun yn sicrhau bod staff
medrus a gwybodus sy’n parhau i weithio ym
maes diwydiant, a gyda diwydiant, ar gael i
fyfyrwyr. Mae angen i fyfyrwyr wybod sut
beth yw ‘da’ yn y diwydiant ar hyn o bryd, a
gallwn gyfrif ymhlith ein staff weithwyr
proffesiynol sy’n parhau i fod ar y brig yn eu
gyrfaoedd ym maes y cyfryngau, ffasiwn,
cerddoriaeth ac animeiddio.

Yn olaf, mae angen i fyfyrwyr y diwydiannau
creadigol ddysgu mewn amgylchedd sy’n
annog yr ymddygiadau cywir ar gyfer y
diwydiant ac yn meithrin syniadau
gwreiddiol. Yn aml yn eu bywydau
proffesiynol, byddant yn gweithio gyda
chydweithwyr ar draws disgyblaethau, a
dyna’n union beth fydd ein gofod newydd yn
ei gyflawni. Bydd yn ofod proffesiynol sy’n
hwyluso gweithio prosiect gyda chymheiriaid
ar draws meysydd pwnc a gyda gweithwyr
proffesiynol diwydiant ar brosiectau byw
hefyd.

Edrychwn ymlaen at groesawu’r genhedlaeth
nesaf o fyfyrwyr diwydiannau creadigol i’n
campws newydd pan fydd yn agor yn
ddiweddarach eleni. Rydym yn gobeithio
hefyd y bydd yn ofod llawen a chwareus o
hwyl ddifrifol. Mae croeso i chi alw i mewn i
weld yr hyn rydym yn ei wneud. 

Mae’r Dr Ben Calvert yn
Ddirprwy Is-Ganghellor
ar gyfer Ddysgu,
Addysgu a Phrofiad
Myfyrwyr ym

Mhrifysgol De Cymru

18 | IMPACT

Creu gofod ar gyfer ein
cenhedlaeth nesaf

Mae Dr Ben Calvert yn edrych ar gynllun newydd y Brifysgol sy’n werth
miliynau o bunnoedd i ehangu ei Champws yng Nghaerdydd

arloesiadau newydd. Mewn gofod creadigol
digonol, mae’n amhosibl gwahanu proses
creadigrwydd, neu hyd yn oed ganlyniad neu
arteffact, oddi wrth y gofod y mae’n digwydd
ynddo. Maent yn ddwy ochr i’r un darn arian. 
Rydym wedi bod yn ceisio cael hyn yn gywir
yn y gwaith rydym ni wedi ei wneud ar gyfer
ehangu ein hadeilad ATRiuM yng nghanol
dinas Caerdydd, sy’n werth miliynau o
bunnoedd. Mae hwn yn brosiect gwahanol
iawn i greu gofodau addysgu ‘normal’, yn
union am fod y canlyniadau rydym yn ceisio
eu cyflawni mor arbennig. Rydym wedi
dylunio gofodau lle gall pobl fod yn
ddychmygus a phroffesiynol fel ei gilydd, ac
yn ofodau y mae arnynt eisiau bod ynddynt.
Mae’r cyfan o fewn tafliad carreg i bencadlys
newydd BBC Cymru a’r pentref drama ym
Mhorth Teigr. Mae’r cyfleuster diwydiannau
creadigol eang hwn yn golygu mai ni yw’r
darparwr addysg diwydiannau creadigol
mwyaf yng Nghymru; yn cynnig rhywbeth
sy’n wahanol iawn i’r hyn a geir yng Ngholeg

hynny’n cynnwys bod y gofod yn
ymwybodol o agored i’r byd y tu allan ac yn
groesawgar i’r gymuned arfer creadigol yn yr
ardal gyfagos neu unrhyw le yn y byd sydd
eisiau ymuno â ni – rhwydwaith corfforol a
digidol eang sydd wedi ei seilio ar gyfres o
werthoedd ‘breichiau agored’.

Dywedodd Albert
Einstein unwaith fod
“creadigrwydd yn
heintus, dylid ei
drosglwyddo i bobl
eraill”. 
Yn y mannau cywir, gall ledu fel tân gwyllt. 
Fel y mae’r ymennydd yn gweithio, mae
signalau’n curo o un gofod stiwdio i un arall,
gan sbarduno syniadau, gweithredoedd ac

Nid oes angen dweud wrth bobl sy’n
gweithio yn y sector creadigol a’r
celfyddydau bod gofod yn bwysig. Mae
gofod yn atgyfnerthu neu hyd yn oed yn creu
ymddygiad. Mae dawn greadigol yn
ymwneud yn rhannol â phroses, yn rhannol â
thechneg a llawer iawn o deimlad. Felly mae
angen i ofod alluogi i brosesau technegol ac
artistig ddigwydd yn effeithiol – mae angen i
ni gael yr offer cywir yn y lle cywir – ac mae
angen i ofod hefyd fod yn lleoedd sy’n
symbylu meddwl, trafod, her, cydweithio a
gwreiddioldeb. Mae dawn greadigol yn
gweithio orau pan fydd pobl yn rhannu
syniadau â’i gilydd, felly mae angen gofod i
ganiatáu rhyngweithio a chyfnewid arferol a
rheolaidd.

Mae creadigrwydd yn broses agored ac sy’n
aml yn chwareus sy’n dwyn ffrwyth orau trwy
rannu a chydweithio, felly mae angen i bobl
allu cyfarfod â’i gilydd yn anffurfiol a ffurfiol
yn ogystal, siarad am waith ei gilydd, cynnal
adolygiad cymheiriaid, herio ei gilydd a chael
llawer o hwyl wrth wneud hynny. Mae



Mae ein partneriaethau newydd i gyd yn
cynnwys ffocws cryf ar gyflogadwyedd. Eu
nod yw sicrhau ein bod yn gallu rhoi’r sgiliau
a’r ddealltwriaeth briodol sydd eu hangen
arnynt i bobl ifanc i ddatblygu gyrfaoedd
llwyddiannus yn y sector creadigol.

Mae’n hanfodol bwysig ein bod yn parhau i
ddatblygu ein perthnasoedd busnes ac
addysg, fel bod pobl ifanc yn datblygu’r
sgiliau a’r profiad sydd eu hangen i’w paratoi
ar gyfer cyflogaeth.

Rydym yn annog myfyrwyr i edrych y tu hwnt
i’r ‘sêr’ – y cantorion, y dawnswyr, yr actorion
– sy’n cael eu 15 munud o enwogrwydd ac yn
meddwl am y diwydiant cyfan o bobl sy’n
gweithio ar draws ystod amrywiol o rolau; y
rheiny sy’n mynd mor bell â gwneud i’r
cynyrchiadau mawr a bach ddigwydd.

Trwy ddefnyddio cyfleoedd a ddatblygwyd
trwy’r bartneriaeth addysg o fewn y
cwricwlwm ysgol, ein nod yw gwella
dealltwriaeth disgyblion o’r gyrfaoedd sydd
ar gael yn y sector, a’u helpu i wneud
dewisiadau gwybodus o ran gyrfa, yn ogystal
â datblygu eu hyder mewn datrys
problemau, arloesedd a dawn greadigol,
sydd i gyd yn sgiliau hanfodol ar gyfer
unrhyw yrfa yn yr 21ain ganrif, diolch i’r
farchnad swyddi sy’n prysur newid.

Mark Jackson yw
Pennaeth yr Ysgol Gelf a
Dylunio, Prifysgol De
Cymru
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Cyhoeddwyd bod y Brifysgol yn bartner
sefydlu yn y Bartneriaeth Addysg Greadigol
Caerdydd, sef cynnig newydd arloesol a
fyddai’n dod â rhai o’r enwau mwyaf o
ddiwydiannau creadigol Caerdydd at ei
gilydd er mwyn hyrwyddo dawn greadigol
wrth wraidd y dysgu.

Bydd y bartneriaeth yn meithrin cysylltiadau
gweithio agos rhwng darpariaeth addysg
Cyngor Caerdydd a sector creadigol
llwyddiannus y brifddinas. Bydd ysgol
uwchradd newydd sbon yng ngorllewin y
ddinas, y disgwylir iddi agor ym mis Medi
2017,  yn gweithredu fel ‘ysgol fraenaru’ i
arddangos y cynllun peilot.

Bydd Prifysgol De Cymru yn gweithredu fel yr
arweinydd Addysg Uwch yn y bartneriaeth,
sy’n anelu at gynnig llwybrau dysgu byd go
iawn i blant a phobl ifanc Caerdydd, yn
ogystal â mentora myfyrwyr, profiad gwaith a
chyngor gyrfaoedd ar sut i wneud y gorau o
gyfleoedd yn y sector creadigol a
diwylliannol.

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro; Creative &
Cultural Skills UK; Amgueddfa Cymru; BBC
Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru ac Opera
Cenedlaethol Cymru, yn ymuno â Phrifysgol
De Cymru a Chyngor Caerdydd.
Mae’r ‘economi greadigol’ yn faes
blaenoriaeth ar gyfer Llywodraeth Cymru ac
mae bellach yn un o’r sectorau sy’n tyfu
gyflymaf yng Nghymru. Mae ystadegau
diweddar yn dangos bod nifer y bobl sy’n
gweithio yn y diwydiant hwn wedi cynyddu
52% rhwng 2005 a 2014, ac mae bron i
50,000 o bobl yn cael eu cyflogi gan y sector
erbyn hyn.

Mae’r twf yn yr
economi greadigol yng
Nghaerdydd yn
benodol yn cynnig
cyfle cyffrous i gysylltu
myfyrwyr â sector
bywiog, dynamig ac
arloesol.

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i drawsnewid
bywydau pobl ifanc ac amlygu eu dawn. Fel
sefydliad allweddol yn y sector diwydiannau
creadigol yng Nghymru sy’n tyfu a phrif
ddarparwr hyfforddiant i athrawon, mae
Prifysgol De Cymru yn teimlo’n hynod
gyffrous ynglŷn â’r ffaith mai hi yw’r partner
addysg uwch yn y fenter hon.

Mae’n hanfodol ein bod yn helpu’r
genhedlaeth nesaf i’w rhoi eu hunain yn y
sefyllfa gryfaf sy’n bosibl i elwa ar economi
greadigol Caerdydd, sy’n tyfu. Ni ddylai
cefndir cymdeithasol pobl ifanc fod yn ffactor
wrth benderfynu p’un a ydynt yn gallu creu
gyrfa lwyddiannus iddyn nhw eu hunain ai
peidio.

Mae’r fenter hon yn
adeiladu ar
bartneriaeth
ddiweddar y Brifysgol â
Creative & Cultural
Skills, y Cyngor Sgiliau
Sector ar gyfer nifer o
feysydd o fewn y
diwydiannau creadigol. 
Yn sgil yr ymrwymiad hwn, Prifysgol De
Cymru yw eu hunig ddarparwr Addysg Uwch
yng Nghymru.

Nod y cytundeb yw gwella trafodaethau
rhwng diwydiant a darparwyr addysg,
ynghyd â darparu ystod o gyfleoedd
ychwanegol ar gyfer myfyrwyr a staff
Prifysgol De Cymru sy’n cefnogi datblygiad y
diwydiannau creadigol yn economi’r DU.

Mae Caerdydd mewn sefyllfa dda i ddatblygu
cynlluniau arloesol megis y Bartneriaeth
Addysg Greadigol rhwng ysgolion, busnesau
a chyrff eraill yn y ddinas. 

Addysg greadigol yn y
ddinas, i’r genedl

Mae Mark Jackson yn sôn wrth Impact am y modd y mae partneriaeth
addysg newydd arloesol yn anelu at ddatgloi potensial yn ein prifddinas a

thu hwnt
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Rhoi bywyd newydd i
animeiddio

Yr her i fyfyrwyr animeiddiol yw gwthio eu dysgu, mae Jon Rennie 
yn dadlau

Mae’r diwydiant animeiddio wedi cael ei
adfywio yn y DU ers creu’r credyd treth
animeiddio, ochr yn ochr â’r credyd teledu
ym mhen uchaf y farchnad dair blynedd yn
ôl, ac ymestynnwyd hyn i’r diwydiant gemau
cyfrifiadurol ers hynny, a chreu rhaglenni
plant erbyn hyn.

Bu awydd i wthio diwydiannau creadigol fel
prif ddiwydiant allforio ar gyfer y DU, ac mae
hyn wedi bod yn arbennig o arwyddocaol
yng Nghymru, lle mae nifer o gynyrchiadau
mawr wedi cael eu denu, nid yn unig gan y
cymhellion ariannol hyn, ond hefyd gan y
criwiau a’r artistiaid medrus sydd ar gael yn
lleol. I’n cwmni ni ein hunain, Bait Studio, sy’n
cynhyrchu dylunio symudiadau ac effeithiau
gweledol, ochr yn ochr â’n cangen cynhyrchu
animeiddiadau, Cloth Cat Animation a’n
cyhoeddwr rhyngweithiol Thud Media, mae
hyn wedi golygu ein bod wedi gallu denu
prosiectau rhyngwladol mawr i’n stiwdio a
darparu lefel uchel o gyflogaeth ar gyfer ein
criw lleol.

Rydym wedi cael perthynas fuddiol iawn
gyda Phrifysgol De Cymru ers nifer o
flynyddoedd, yn darparu cyngor a chymorth i
staff ac yn cynorthwyo myfyrwyr â phrofiad
gwaith animeiddio ac yn noddi gwobrau
diwedd blwyddyn hefyd. Mae technoleg
wedi newid yn sylweddol ers i mi ddechrau
yn y diwydiant, a phan raddiais o gampws
Prifysgol Casnewydd yn 2002, prin oedd y
cyfleoedd yn lleol ar gyfer ôl-gynhyrchu
digidol. Mae dal i fyny â’r datblygiad cyflym
mewn CG ac animeiddio 2D wedi golygu bod
angen gwybodaeth eang ar fyfyrwyr am
feddalwedd a thechnegau ochr yn ochr â’u
sgiliau traddodiadol, sy’n cynnwys
bywluniadau â phensil a phapur! Rydym
wedi cyflogi nifer sylweddol o raddedigion

Prifysgol De Cymru dros y blynyddoedd ac
rydym yn parhau i gyflogi staff iau yn
rheolaidd. Mae’n bwysig i ni gael prifysgol
weithgar sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant yn
yr ardal leol. Mae’n gyfnod heriol i’r
diwydiannau creadigol, lle mae
gwasanaethau digidol yn symud yn
gyflymach na darlledwyr digidol sy’n
buddsoddi llai.

Mae cyfleoedd i Gymru
a’i charfan ddoniau
sylweddol fod ar flaen y
gad o ran datblygiadau
newydd.
Mae cyfresi drama ym mhen uchaf y farchnad
sydd wedi cael eu denu i’r ardal eisoes yn
darparu cyfleoedd newydd ar ein cyfer gyda
chymorth effeithiau gweledol ac mae ein
gwaith animeiddio wedi cael ei weld ym
mhob cwr o’r byd. Rydym yn edrych ar y
modd y gallwn ddefnyddio llwyfannau
digidol i arbrofi â chynnwys newydd, a rhoi
cyfleoedd i artistiaid newydd arddangos eu
dyluniadau a’u harddulliau i gynulleidfa
ehangach.

I’r Brifysgol, mae technoleg bellach mewn
cyfnod lle gall myfyrwyr ddysgu am
feddalwedd a dysgu sgiliau yn lled-
annibynnol gan ddefnyddio dysgu a sesiynau
tiwtorial ar-lein. Mae ehangder y feddalwedd
a’r caledwedd sydd ar gael, a’r lefel o draws-
gydweithio rhwng y naill a’r llall, yn golygu
bod y sgiliau craidd traddodiadol hyd yn oed
yn bwysicach ar gyfer rhoi sylfaen o ansawdd
uchel i fyfyrwyr yn hanfodion cyfuniadu,
animeiddio neu greu ffilmiau.
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Yn y diwedd, mae’r holl
gelfyddydau gweledol
yn cael eu defnyddio
yn y stori a’r neges
ddylunio, ac felly nid
yw’r technegau unigol
yn esgus dros gynnwys
gwael mwyach.

Nid oeddwn i’n gallu manteisio ar ddysgu ar-
lein a bu’n rhaid i mi addysgu fy hun gan
ddefnyddio llawlyfrau, ond byddai dim budd
wedi bod i’r holl astudio hwnnw pe na bawn
wedi cael fy addysgu ynglŷn â chreu ffilmiau a
oedd wedi dechrau dros 100 mlynedd
ynghynt. Wrth i mi ysgrifennu’r testun hwn,
mae’r Oscar am effeithiau gweledol wedi cael
ei ennill gan gwmni cynhyrchu Prydeinig, sy’n
cynnwys effeithiau gweledol gwych a oedd
yn gwella’r stori. Gellir creu pob un o’r
effeithiau hyn eisoes trwy ddefnyddio
technoleg sydd ar gael i’r myfyrwyr, felly eu
her dros y degawd nesaf yw dysgu sut i wthio
eu dysgu, cael meddalwedd newydd a deall ei
harloesiadau heb fod angen gwersi penodol.

Gallai Cymru, a doniau ei myfyrwyr, yn
bendant y ffynhonnell nesaf o arloeswyr ym
maes animeiddio ac effeithiau gweledol ac
rydym yn edrych ymlaen at fod ar flaen y gad
mewn cenhedlaeth newydd o adroddwyr
stori digidol. 

Mae Jon Rennie (BA
mewn Ffilm, Fideo a
Chelf Ffotograffig,
1999-2003) wedi ennill
BAFTA ac mae’n

Rheolwr Gyfarwyddwr
Bait Studio, Cloth Cat

Animation a Thud Media.

T ^wt Anturiaethau’r bad bach, y grëwyd gan Cloth Cat Animation 
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IMPACT: Fe gawsoch eich gweld yng
ngwobrau Design & Advertising Design
(D&AD). Sut digwyddodd hyn?

BECKY: Fe gawson ni ein gwahodd i gymryd
rhan mewn sesiwn sylw ar gyfer rhaglen
ddwys y llynedd ac, ar ôl hynny, fe gawson ni
ein cyflwyno i rywun a oedd yn chwilio am
dîm creadigol. Fe wnaethom gyflwyno ein
portffolio iddo fe yn y fan a’r lle, a’r diwrnod
canlynol, fe gawson ni neges e-bost yn gofyn
i ni a fyddai gennym ni ddiddordeb mewn
gwneud cais am rolau yn FST.

ANNALIzE: Doedden ni wir ddim yn disgwyl
i bopeth ddigwydd mor gyflym! Rwy’n credu
bod hyn i raddau helaeth ynglŷn â gwneud
yn siŵr bod pobl yn gwybod amdanom ni a
gwneud yn siŵr ein bod yn arddangos
gwaith rydym ni’n falch ohono.

IMPACT: Pa fath o brosiectau ydych chi’n
gweithio arnyn nhw yn eich rolau?

ANNALIzE A BECKY: Gallwn ni ddim rhoi
gormod o fanylion am y gwaith rydym ni’n ei
wneud, oherwydd gyda llawer o
asiantaethau, mae’n rhaid i ni lofnodi
ffurflenni dim datgeliad wedi i ni gael ein
cyflogi. Gan fod FST yn asiantaeth lai, mae ein
rolau’n uniongyrchol iawn, ac mae disgwyl i
ni gyfrannu’n llawn ym mhob cam o brosiect.
Hyd yn hyn, rydym ni wedi cael profiad
mewn cysyniadau creadigol a chyflwyniadau
ar gyfer ymgyrchoedd B2B amrywiol. Bob
wythnos, rydym ni’n gweithio ar rywbeth
newydd, yn cael mwy a mwy o brofiad gyda
phob brîff.

IMPACT: Pam gwnaethoch chi ddewis
astudio Dylunio Hysbysebion?

BECKY: Wrth i mi wneud cais am brifysgol,
roeddwn i’n bwriadu gwneud cais am gyrsiau
celf yn unig i ddechrau. Fodd bynnag, ar ôl
siarad â myfyrwyr y cwrs a mynychu
diwrnodau agored, newidiais fy meddwl.
Roedden nhw i gyd yn ganmoliaethus iawn
o’r darlithwyr a’r cwrs yn gyffredinol.

ANNALIzE: Roedd y syniad cyfan ynglŷn â
phrifysgol yn apelio ata’ i, ond oherwydd
diffyg hyder, roedd yn ymddangos na fydden
i’n gallu cyflawni hyn. Yn y diwedd, fe wnes i
fagu hyder i ddewis y cwrs penodol hwn gan
y byddai’n caniatáu i mi fod yn greadigol,
tra’n parhau i ddysgu sgiliau a gwybodaeth i
mi sydd eu hangen i gymryd rhan mewn
diwydiant cyffrous a dechrau fy ngyrfa.

IMPACT: Sut gwnaeth y cwrs eich paratoi ar
gyfer diwydiant?

BECKY: Gall dim byd eich paratoi yn gyfan
gwbl ar gyfer yr hyn fydd yn eich wynebu yn
y byd go iawn. Fodd bynnag, fe wnaeth y
cwrs roi gwybodaeth sylfaenol i mi ynglŷn â
sut i greu ymgyrch ddifyr a datrys problemau
fy nghleientiaid. Fe wnaeth mynd i’r Brifysgol
roi hyder i mi sefyll i fyny a chyflwyno fy
syniadau, sy’n rhan bwysig o’n diwydiant ni.

ANNALIzE: Y prif beth y gwnaeth y cwrs ei
roi i mi oedd hyder. Yr hyder i gredu yn fy
marn a’m syniadau fy hun, i saernïo a gwella
fy nghysyniadau creadigol a sefyll i fyny a’u
cyflwyno i’m cyfoedion. Cawsom ni sawl cyfle
i weithio gyda chleientiaid byw a briffiau gan
asiantaethau lleol, ac roedd hyn yn brofiad
gwych. Buom ni’n delio â chleientiaid yn
uniongyrchol ac fe gawsom ni adborth
gonest, sydd mor bwysig.

IMPACT: Unrhyw awgrymiadau neu
syniadau ar gyfer y rheiny sy’n graddio
eleni yr hoffen nhw weithio yn eich
diwydiant chi?

BECKY: Peidiwch â’ch cyfyngu eich hun yn
ormodol. Os ydych chi’n ddylunydd, ceisiwch
gael profiad o ysgrifennu copi, os ydych chi’n
ysgrifennwr copi, ewch ar gwrs carlam mewn
ffotograffiaeth, y mwyaf y gallwch chi ei
ychwanegu at eich set sgiliau, yna gorau i
gyd fydd eich sefyllfa wedi i chi adael.
Ceisiwch gael cymaint o brofiad asiantaeth
ag y gallwch chi hefyd, rydw i wir yn difaru
peidio â gwneud hyn tra oeddwn i’n dal yn
fyfyrwraig.

ANNALIzE: Ceisiwch ymgyfarwyddo â’r
feddalwedd cyn gynted ag y bo modd!
Dechreuais i’r cwrs heb unrhyw wybodaeth
am feddalwedd o gwbl, ac fe wnes i fy
ngorfodi fy hun i ddysgu mor gyflym â
phosibl. Hefyd, dylech chi gael llwyfan ar-
lein, gwnewch yn siŵr bod eich CV a LinkedIn
bob amser yn gyfoes. Y mwyaf awyddus a
gwybodus byddwch chi’n ymddangos, y
mwyaf apelgar fyddwch chi i gleientiaid
posibl; mae pobl yn hoffi gweld bod gan
bobl greadigol rinweddau arbennig.

O ganlyniad i’w prosiect, sy’n dwyn y teitl
Born to be Mild a oedd yn cyfuno sgiliau
ysgrifennu copi Becky â dawn Annalize i
ddylunio, fe wnaethant lwyddo i gael eu
rolau presennol yn y cwmni. 

Aeth Impact i gael sgwrs â’r merched wrth
iddynt ddod at ddiwedd eu blwyddyn gyntaf
yn y swydd.

IIMPACT: Dywedwch wrthym am eich rolau
hyd yn hyn?

BECKY: Cefais fy nghyflogi fel hanner
ysgrifenwyr copi y tîm creadigol. Yn ystod ein
hwythnosau cyntaf, fe gawson ni ein herio i’r
eithaf a buom yn gweithio ar wahanol
brosiectau er mwyn iddyn nhw allu gweld
ein setiau sgiliau gwahanol go iawn.

ANNALIzE: Rwy’n gweithio’n fwy ar ochr
weledol swyddi, yn gwneud llawer o waith
dylunio yn ogystal â chysyniadau creadigol.
Fel mae Becky wedi sôn, fe gawson ni ein
herio go iawn yn yr wythnosau cyntaf, yn
gweithio ar brosiectau ar wahân, a oedd yn
bendant yn anodd i ddechrau, ond mae wir
wedi amlygu ein cryfderau ni ac wedi rhoi
syniad gwell i ni am ein sgiliau unigol a’n lle o
fewn y cwmni.
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Sefyl allan 
Mae’r graddedigion mewn Dylunio Hysbysebion, Annalize Haughton a
Becky Townsend yn siarad am y modd y bu i’r asiantaeth greadigol FST

ganfod eu doniau
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Awduron sy’n fenywod a’r
ddraig sy’n diflannu

Yn nofel Erica Wooff, Mud Puppy, mae’r prif
gymeriad, Daryl, yn cerfio draig fawr o faint
iawn o fwd ar lannau Afon Wysg yng
Nghasnewydd.  Mae hyn nid yn unig yn
groes i ddisgwyliadau’r dyn busnes o Unol
Daleithiau America (roedd y cynlluniau
gwreiddiol ar gyfer strwythur gwydr a dur),
ond wrth iddi gael ei dadorchuddio yn
gyhoeddus, mae’r ddraig o fwd eisoes yn
llithro i ffwrdd, gan olchi’n ôl i’r mwd
llifwaddodol, wedi ei thynnu gan y llanw i fyd
naturiol ynni pur.

Mae’r ddraig o fwd gan Wooff yn drosiad
awgrymiadol gwych ar gyfer posibiliadau
annisgwyl celfyddyd, a’r modd y gallai ddianc
neu ragori ar y ffyrdd yr ydym yn ceisio mesur
cyfraniad y ‘diwydiannau creadigol’ at y
diwylliant cenedlaethol.

Mae hefyd yn drosiad
am y ffyrdd y gall
celfyddyd
symboleiddio a
beirniadu’r syniadau
am genedligrwydd.
Mae’r ddraig wedi cael ei hadeiladu y tu allan
i dir Cymru ei hun, y ddaear a’r dŵr y
gwnaethom esblygu ohonynt, ac yn
dychwelyd iddynt. Mae Mud Puppy a
gyhoeddwyd yn 2002 yn rhan o ddatblygiad
ôl-ddatganoli o weithiau menywod yng
Nghymru. Ymunodd awduron fel Wooff,
Trezza Azzopardi, Rachel Tresize, Tiffany
Atkinson, Fflur Dafydd, Tiffany Murray,

Angharad Price, Zoe Strachan, Maria
Donovan, Mary Ann Constantine, Nikita
Lalwani, Catrin Dafydd – â chenhedlaeth
gynharach – Menna Elfyn, Ruth Bidgood,
Christine Evans, Stevie Davies, Siân James,
Catherine Merriman, Sheenagh Pugh – i greu
ffuglen a barddoniaeth sy’n cynrychioli
potensial creadigol Cymru i’r byd.

Yn wir, nid yw gweithiau menywod erioed
wedi bod mor weladwy nac mor fywiog yng
Nghymru.  Gwyneth Lewis, Bardd
Cenedlaethol cyntaf Cymru, a ysgrifennodd y
gerdd sy’n sgleinio mewn llythrennau chwe
throedfedd o uchder ar du blaen Canolfan
Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd, gan roi
lle canolog yn y genedl i awduron sy’n
fenywod. Mae’r Bardd Cenedlaethol
presennol, Gillian Clarke, yn fardd arall sy’n
fenyw uchel ei pharch, ac mae golygyddion y
prif gylchgronau yng Nghymru i gyd yn
fenywod ar hyn o bryd: Emily Trahair yn
Planet, Nia Davies yn Poetry Wales a Gwen
Davies yn New Welsh Review.

Yn ychwanegol, mae gennym y wasg
werthfawr i fenywod Cymru, Honno, a
sefydlwyd ym 1986. Mae detholiadau
poblogaidd Honno wedi rhoi cyfle cyntaf i
enwau newydd gyhoeddi, ac mae eu cyfres
Welsh Women’s Classics, sy’n cael ei golygu
gan Jane Aaron, Athro Emeritws ym
Mhrifysgol Cymru, yn ailgyhoeddi testunau
anghofiedig gan fenywod o Gymru, gan
ddod â nhw at genhedlaeth newydd o
ddarllenwyr.

Yma ym Mhrifysgol De Cymru, cafodd y
myfyrwyr sy’n fenywod a chyn-fyfyrwyr ein
rhaglenni Ysgrifennu Creadigol ôl-radd
flwyddyn wych yn 2015. Fe wnaethant

gasglu llu o wobrau, gan gynnwys Gwobr
Barddoniaeth Manceinion (£10,000) i Lucy
Ingrams a Gwobr Barddoniaeth Ryngwladol y
Troubadour (£5,000) i Barbara Marsh.

Mae’n ymddangos bod
awduron sy’n fenywod
wedi gwneud cynnydd
aruthrol ac na ellir
amau eu cyfraniad at y
diwydiannau creadigol
yng Nghymru.
Ac eto mae draig Daryl sy’n diflannu yn
cynnig rhybudd trosiadol i ni gan fod Mud
Puppy ar fin mynd allan o brint, ac nid yw ei
gyhoeddwr, The Women’s Press, yn
weithredol mwyach. Fel y mae cyfres Classics
gan Honno yn ein hatgoffa, mae gweithiau
menywod wedi cael tuedd gythryblus o
ddiflannu o’r golwg. Mae angen i ni fod yn
wyliadwrus i atal hynny rhag digwydd i’r
genhedlaeth newydd hon o awduron.

Mae Diana Wallace yn
Athro Llenyddiaeth
Saesneg ym Mhrifysgol
De Cymru lle mae’n
addysgu ac yn

ymchwilio i lawer o
awduron sy’n fenywod

Mae Diana Wallace yn rhybuddion yn erbyn ysgrifennu menywod yn
diflannu
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Dadleuai’r hanesydd gwych o Gymru, John
Davies fod Cymru yn arteffact a grëwyd gan
ddarlledu; mae’n debyg y gallwn ymestyn y
trosiad erbyn hyn i gynnwys y diwydiannau
creadigol yn gyffredinol, un o’r sectorau sy’n
tyfu gyflymaf yng Nghymru ac un o’r
meysydd datblygu blaenoriaethau ar gyfer
Llywodraeth Cymru.

Yn ddiwylliannol, mae’r diwydiannau
creadigol yn darparu cyfleoedd i fynegi,
cyfryngu a chyfleu’r amrywiaeth eang  o ran
pwy ydym ni a beth rydym yn ei feddwl. Yn y
maes hwn rydym yn trafod materion y dydd,
o’r pethau pob dydd i athroniaethau dyfnach
bywyd. I lawer ohonom yng Nghymru, caiff y
diwydiannau creadigol eu hadeiladu mewn
dwy iaith, a thrwy gyfrwng dwy iaith, ac o
ganlyniad, mae ganddynt ddimensiwn
Cymraeg cryf. Yn y cyd-destun hwn, mae
cynnwys diwylliannol yn cydberthyn yn
uniongyrchol i’r rheidrwydd economaidd;
hynny yw, mae’r diwylliant Cymraeg yn
cyfrannu’n gadarnhaol at y darlun
economaidd, ac o ran cyflogadwyedd, mae
dwyieithrwydd yn gaffaeliad.

Mae gan y
diwydiannau creadigol
eu gwerth cynhenid eu
hunain fel cynhyrchwyr
cynnwys a deunyddiau
o ansawdd uchel, ond
mae ganddynt gylch
gwaith ehangach
hefyd o ran eu gwerth
cyhoeddus mewn
termau addysgol ac
economaidd.

Mae bodloni swyddogaeth gymdeithasol a
chymunedol bwysig yng Nghymru, rhannau
o’r diwydiannau creadigol, yn creu
digwyddiadau a naratifau sy’n clymu
cymunedau ac yn adlewyrchu eu profiadau
a’u dyheadau. Mae gan ddiwylliant
perfformio Cymraeg hanes sefydledig yn hyn
o beth, gydag amrywiaeth o gwmnïau, gan
gynnwys cwmni theatr cenedlaethol, sy’n
arwain y ffordd  yng Nghymru yn ogystal â
Chymru sy’n perfformio ar y llwyfan byd-
eang. Yn y cyd-destun hwn, mae’r
diwydiannau creadigol yn gyrru’r hyn rydym
yn ei wneud yn gyffredin – rydym yn gwylio’r
teledu, yn gwrando ar y radio, yn ymddiddori
mewn ffasiwn, yn mynd i’r theatr, ac ati. Ond
mae’r diwydiannau creadigol hefyd wedi eu
sefydliadu mewn ffyrdd sy’n cynrychioli’r
genedl, gan ddod â gwerth iddi, er enghraifft
trwy S4C.

Mae S4C wedi cyflawni gwyrthiau mewn
cyfnod o ansicrwydd economaidd mawr, gan
alluogi cwmnïau teledu annibynnol yng
Nghymru i arwain y ffordd o ran darpariaeth,
a chael effaith wirioneddol ar adferiad
economaidd. Wrth ddarparu’r llwyfan ar gyfer
animeiddio Cymraeg, mae S4C wedi arloesi
ar gyfer creu diwylliant animeiddio hynod
lwyddiannus a chyfoethog yng Nghymru. Yn
ystod y 1980au, cafodd llwyddiannau fel
Super Ted (Siriol) a Sam Tân neu Fireman Sam
(Bumper Films) eu marchnata yn fyd-eang;
traddodiad sy’n parhau trwy gynyrchiadau ar
y cyd fel Boj (2014), rhwng y cwmni
animeiddio o Gaerdydd, Cloth Cat Animation,
Pesky Productions (DU) a Kavaleer
Productions (Iwerddon) a ddechreuodd ar
CBeebies, S4C, ABC Australia yn ogystal â
sawl darlledwr arall ledled y byd. Trwy hyn,
mae buddsoddi yn yr iaith Gymraeg wedi
creu diwydiannau creadigol newydd sy’n
ddwys o ran gwybodaeth.

Mae cynyrchiadau’r cyfryngau Cymraeg,
trwy’r darlledwyr BBC Cymru Wales ac S4C,
wedi cael rôl bwysig o ran cryfhau’r
isadeiledd ar gyfer yr iaith. Yn ychwanegol i’r
ddarpariaeth Gymraeg gyfoethog a
gynhyrchir ar gyfer S4C, mae cynyrchiadau
pwysig fel Y Gwyll / Hinterland, a gynhyrchir
gan S4C, cwmni annibynnol Fiction Factory a
BBC Cymru Wales, yn dangos llwyddiant a
photensial cyd-gynyrchiadau amlieithog yn y
DU a thu hwnt.

Gan barhau â’r llwyddiannau a welir ym maes
animeiddio, yn sgil y gallu i gynhyrchu
gwaith mewn dwy iaith, trwy gynyrchiadau
cefn-wrth-gefn Cymraeg / Saesneg, mae Y
Gwyll / Hinterland wedi cael ei werthu i 30 o
wledydd ledled y byd. Mae’r dystiolaeth o
apêl y fersiwn Gymraeg (sy’n cael ei gwylio
ag isdeitlau) yn arwydd o ddiddordeb yn yr
agwedd ddiwylliannol ac ieithyddol ar y
profiad fel rhan gynhenid o’r ddrama ei hun –
drama ag iddi arlliw lleol a chyrhaeddiad
byd-eang. Mae’r fformiwla hwn yn datgan
traddodiad cynyddol ar gyfer ysgrifennu a
chynhyrchu ar draws cyfryngau darlledu sy’n
cynrychioli natur gwlad sy’n gwbl
ddwyieithog.

Ni ellir rhoi amcangyfrif
rhy isel o’r diwydiannau
creadigol yng
Nghymru, yn
economaidd, yn
gymdeithasol nac yn
ddiwylliannol.

Trwy weithio’n agos â diwydiant, mae gan
Brifysgol De Cymru rôl gref o ran datblygu’r
diwydiannau creadigol yng Nghymru, gan
hyrwyddo’r naratifau ynglŷn â phwy ydym ni,
a sut rydym yn gweld ein hunain mewn
perthynas â’r byd. Mae rôl yr iaith Gymraeg
yn hyn yn hanfodol, ac mae’n hwyluso
cynrychiolaeth o ddiwylliant y genedl yn ei
holl amrywiaeth. Trwy weithio â’r Coleg
Cymraeg Cenedlaethol, mae Prifysgol De
Cymru yn sicrhau bod lleoliadau a
phrosiectau yn rhan greiddiol o brofiad
israddedigion. Trwy gysylltiadau â diwydiant,
gall ein myfyrwyr elwa ar ystod o gyfleoedd
profiad gwaith yn Gymraeg a Saesneg,
ymateb i ofynion cynyddol diwydiant
creadigol dwyieithog sy’n ffynnu yng
Nghymru, ac arwyddocâd amlieithrwydd ym
mhob cwr o’r byd.

Mae Lisa Lewis yn
Ddarlithydd mewn
Theatr a Pherfformio
ym Mhrifysgol De
Cymru

Iaith a dysgu
Mae sector creadigol dwyiethog yn ased i Gymru, mae Lisa Lewis 

yn dadlau 
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il Gwyddonwyr yn ceisio efelychu planhigion i
ddarganfod ffynhonnell tanwydd glân
newydd

Mae’r Dr Gareth Owen, uwch ddarlithydd mewn cemeg
anorganig, yn arwain prosiect ymchwil tair blynedd sy’n
ceisio darganfod ffyrdd newydd o ffurfio ffynhonnell lân
o danwydd trwy efelychu adweithiau cemegol mewn
planhigion. Fel rhan o’r rhaglen, a ariennir gan grant o
£191,000 gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, mae tîm dan
arweiniad Dr Owen yn ceisio copïo prosesau sy’n
digwydd yn ystod ffotosynthesis i gynyddu’r hydrogen a
gynhyrchir.

“Ffotosynthesis yw un o’r prosesau pwysicaf ym myd
natur - dyma’r man cychwyn yn y gadwyn fwyd ac mae’n
disodli ocsigen yn yr atmosffer. Mae natur yn gwneud
hyn trwy ddefnyddio dŵr, carbon deuocsid a golau haul
yn unig. Mae effeithlonrwydd trawsnewidiadau o’r fath
sy’n digwydd mewn natur yn rhyfeddol, ac er bod
gwyddonwyr wedi ceisio eu hefelychu dros y
blynyddoedd, prin fu eu llwyddiant.”

Trwy ategu gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud ledled y
byd ar yr hyn a elwir yn ‘brosiectau deilen artiffisial’, mae
tîm ymchwil Prifysgol De Cymru yn edrych ar ffyrdd
newydd o gynyddu faint o hydrogen sy’n gallu cael ei
gynhyrchu yn sylweddol trwy ddefnyddio prosesau
cemegol i dorri dŵr i lawr i’w rannau cyfansoddol -
hydrogen ac ocsigen.  Mae angen cyfuniad cymhleth o
fetelau a moleciwlau wedi eu dylunio’n benodol o’r enw
ligandau ar y broses, a gwneud yn siŵr eu bod yn yr
union leoliadau cywir i’r broses gyfan weithio,”
ychwanegodd Dr Owen.

“Nod y rhaglen ymchwil yw ehangu effeithlonrwydd y
broses, sy’n eithaf cyfyngedig ar hyn o bryd. Mae’n
amlwg y gallai hyn gael effaith fawr yn fyd-eang. O
ganlyniad i allu lleihau dŵr i’w elfennau cyfansoddol –
ocsigen a hydrogen – gallai ffynhonnell ddiddiwedd o
ynni glân gael ei chynhyrchu, a dyma nod ymchwilwyr
sy’n gweithio yn y maes hwn yn y pen draw.”
@USWResearch

Mae’r Swyddfa Ymchwil Graddedigion
ymhlith y pum prifysgol orau yn y DU

Mae canlyniadau’r arolwg Baromedr Myfyrwyr
Rhyngwladol diweddaraf yn dangos bod Swyddfa
Ymchwil Graddedigion y Brifysgol ymhlith y pum
prifysgol orau yn DU ar gyfer rhoi cymorth i fyfyrwyr
rhyngwladol. Mae’r baromedr byd-eang hefyd yn gosod
cymorth y Swyddfa Ymchwil Graddedigion ar gyfer
myfyrwyr rhyngwladol o fewn y 12 prifysgol gyfrannog
orau ledled y byd.

Mae’r Baromedr Myfyrwyr yn cynnal arolwg o fyfyrwyr
rhyngwladol sy’n astudio ym mhob cwr o’r byd. Gofynnir
i ymatebwyr fyfyrio ar agweddau ar eu profiad a’u
sefydliad, gan asesu lefelau boddhad a galluogi

prifysgolion cyfrannog i feincnodi eu perfformiad.
Dywedodd y Dr Elaine Huntley, Rheolwr Ymchwil Ôl-
raddedigion Prifysgol De Cymru: “Mae canlyniadau’r
Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol diweddar yn dangos y
gwasanaeth cymorth cyson o ansawdd uchel sydd ar
gael i fyfyrwyr ymchwil ar draws y Brifysgol. Mae’r
Baromedr yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr ar brofiad
ein myfyrwyr ac mae’n atgyfnerthu pwysigrwydd
darparu canolfan un-stop ar gyfer rhoi cyngor a
chymorth i’n myfyrwyr ymchwil.”
@USWResearch

Technoleg NOx Isel – Helpu
gweithgynhyrchwyr gwydr i leihau lefelau
llygredd

Mae ymchwil peirianneg Prifysgol De Cymru, a ariennir
gan yr Ymddiriedolaeth Garbon a’r UE, wedi arwain at
ddatblygu dyluniad ffwrnais â phatent sy’n galluogi
cwmnïau gweithgynhyrchu gwydr i leihau eu
hallyriadau Nitrogen Ocsid (NOx). Gellir cymhwyso’r
dechnoleg hon i ffwrneisiau gwydr atgynhyrchiol wedi’u
tanio yn y diwedd (End Fired) ac wedi eu croes danio
(Cross Fired) fel ei gilydd, gan leihau’r allyriadau NOx o’r
ffwrneisiau hyn i lefel islaw’r hyn sy’n ofynnol gan
ddeddfwriaeth leol ac Ewropeaidd bresennol. Mae
gweithgynhyrchwyr yn Ewrop wedi arbrofi â’r dechnoleg
hon gan ddangos canlyniadau hynod gadarnhaol.
Gwnaed y gwaith ymchwil gwreiddiol gan Gyfadran
Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth y Brifysgol ar y
cyd â’r cyflenwr nwy o Ffrainc, GDF Suez (ENGIE yw ei
enw erbyn hyn) a chyflenwr llosgyddion o’r Alban, Global
Combustion Systems.

Caiff tîm Prifysgol De Cymru ei arwain gan yr Athro Steve
Wilcox, Pennaeth Peirianneg a Chyfarwyddwr Canolfan
Ymchwil Peirianneg y Brifysgol.
@USWEngineering

Cynnyrch dermatoleg yn helpu
llawfeddygon cosmetig i wella gofal i
gleifion

Mae ymchwil cyfrifiadura a wnaed gan Peter Plassman a
Carl Jones o’r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a
Gwyddoniaeth wedi arwain at gynnyrch newydd
llwyddiannus i helpu meddygon i wella gofal i gleifion.
Defnyddir camera 3D compact 3D LifeViz™ Mini, ar gyfer
dadansoddi’r croen ac efelychu’r wyneb. Mae hyn yn
arbennig o ddefnyddiol ar gyfer llawfeddygon cosmetig,
dermatolegwyr a meddygon estheteg i wella’r gofal
dilynol i’w claf gan ddefnyddio galluoedd mesur
gwahanol sy’n galluogi cymharu cyn ac ar ôl triniaeth
mewn 3D. Datblygwyd y cynnyrch gan gwmni deillio
Prifysgol De Cymru, Photometrics Imaging gyda
phartner diwydiant o Ffrainc. Dyma’r system camera
cludadwy gyntaf i ddadansoddi ac efelychu’r croen, a
dyfarnwyd y wobr am ‘y Ddyfais Estheteg Orau’ iddi yn
Sioe Estheteg Paris yn  2015.
Peter.plassmann@southwales.ac.uk 
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