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Mae’r anifeiliaid yn ngherfluniau bychain Anna Noël yn troedio llinell gul rhwng 
celf gwerin a moderniaeth; mae ganddi synwyrusrwydd penodol sy’n gallu cynnwys 
hiwmor a difrifwch, ac economi o ffurf a phaentio. Cyfuno ffurf gyda phaentio yw un 
o sgiliau arbennig gweithio mewn clai. Mae Anna wedi gweithio’n gyson am sawl 

degawd yn yr archwiliad yma o’r ffurf anifeilaidd, weithiau wedi’u paru gyda phobl, ac 
mae’r confensiynau angenrheidiol o atgyfnerthu coesau tenau mewn cerflunwaith clai 
yn cael ei ddatrys yn hawdd. Nid llew yn pwyso yn erbyn coeden glogyrnaidd gawn ni 
fel yn y cefn-fflat Swydd Stafford, ond ceffyl neu lwynog wedi’i atgyfnerthu gan fryn 

bychan, yn enigmatig a chynnil. Osgoi sentimentaliaeth yw ei llwyddiant mawr.

Alison Britton, artist serameg ac awdur
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Rydym i gyd yn mwynhau stori dda. Boed yn chwedl gyfareddol, 
digwyddiad lleol, neu hanesyn rhyfeddol, mae pleser i’w gael mewn 
rhannu, adrodd a chlywed straeon. Mae Anna Noël yn consurio straeon 
allan o glai. O’i phlentyndod cynnar hyd heddiw, mae greddfau creadigol 
Anna wedi’u trwytho gydag adrodd straeon.

Yn chwaer fawr y teulu, byddai Anna yn defnyddio propiau a gwisgoedd  
i arwain ei brodyr a’i chwiorydd iau ar anturiaethau ymdebygai i helyntion 
mewn breuddwydion. Wrth iddi hel atgofion annwyl y golygfeydd hyn, 
mae’n hawdd gweld sut mae creu’r tablos ddegawdau’n ôl yn trosi i’w 
cherfluniau serameg heddiw. Mae ei chasgliadau o anifeiliaid a phobl, 
wedi’u gosod ar blinthiau wedi’u harysgrifio â darnau dethol o rigymau 
neu chwedlau, yn dwyn i gof byd cogio plentyndod. I Anna fodd bynnag, 
parhaodd y dynfa gryf tuag at fyd lledrithiol drwy ei hieuenctid pan  
fyddai tro gyda’r ci yn trawsnewid yn ddychmygion gwyllt, ac yn  
oedolyn, wrth iddi barhau i gredu fod unrhyw beth yn bosibl.

Y gred oesol hon mewn posibilrwydd a photensial yw hanfod arfer 
serameg Anna. Gyda phrofiad, daw cyseiniant gwahanol i’r hyn oedd yn  
ei ddychmygu’n ddiniwed fel plentyn. Mae llawer sydd heb ei ddweud 
yng ngherfluniau Anna. Mae Anna yn sefydlu’r tablo sy’n gadael i ni 
ryddhau ein straeon ein hunain, gan ganiatáu diweddglo hapus neu 
arswydus. Y pleser yw bod gennym ni y rhyddid i ychwanegu naratif. 

Mae Anna yn dewis peidio dadlenu’r cyfan o’r straeon sydd ganddi  
ar ei flaenau ei bysedd creadigol wrth iddi fodelu’r clai. Yn hytrach,  
bydd yn ymhyfrydu yn y foment mae’n ei ddal mewn clai. Dyma eiliadau 
wedi’u dal mewn amser. Yma, ar yr amrantiad hwn, mae tawelwch  
rhwng pobl a bwystfilod. 

Adrodd Straeon
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Ers cryn amser mae Anna wedi cael ei swyno gan anifeiliaid, rhai 
brodorol ac egsotig, a gyda pherthynas pobl ac anifeiliaid. Wrth dyfu i 
fyny yng nghefn gwlad, gyda chi wrth ei hochr a chathod crwydrol o’i 
chwmpas, arsylwodd arnynt yn eu cynefin. Yn anifeiliaid amaethyddol, 
creaduriaid coetir, a bywyd glan y môr, mae Anna wedi craffu ar eu 
harferion a’u nodweddion. Mae hi hefyd wedi canfod cwmnïaeth tawel, 
ymddiriedaeth a sicrwydd ynddynt. Oherwydd ei harsylwadau  
mae’n gwybod i beidio cymryd unrhyw beth yn ganiataol.

Felly, mae gwaith Anna yn agor ein sgwrs am ieithoedd cyfoethog ac 
amrywiol clai. Yr arddangosfa hon, Adrodd Straeon, yw’r cyntaf mewn 
cyfres o arddangosfeydd unigol o waith gan ymarferwyr sy’n defnyddio 
ac yn mynegi clai mewn ffyrdd gwahanol iawn. Mae Iaith Clai: Rhan Un 
yn cynnwys tair arddangosfa deithiol gan yr artistiaid Anna Noël, Micki 
Schloessingk ac Anne Gibbs. Mae dull pob artist yn ymdrin â’r cyfrwng yn 
dod a gwahanol safbwyntiau, profiadau a sgiliau. Gan ei fod yn gyfrwng 
organig, mae clai yn ymateb yn ddynamig i amrywiannau o’r fath.

Mae iaith clai yn rhyfeddol o amrywiol. Mae trin clai yn arwain at ffurfiau 
defnyddiol, cerfluniol, ffigurol ac haniaethol. Gall darnau serameg gael 
breuder byrhoedlog neu gadernid oes. Gallant fod yn bwrpasol neu’n  
ymhyfrydol, neu’r ddau. Mae’r gyfres Iaith Clai yn gyfle i archwilio a 
darganfod amrywiaeth y cyfrwng a’r llu o artistiaid talentog sy’n  
gweithio ag o. Mae ymarfer y tair artist benywaidd, sydd â’u gwaith  
yn cael ei ddathlu yn Rhan Un, yn ganolog i’r genre serameg y maent  
yn gweithio ynddo. Mae pob un yn siarad yn wahanol iawn trwy glai,  
ac eto mae archwiliadau creadigol bob un ohonynt yn cyffwrdd ar 
elfennau dynoliaeth. 
 
Ceri Jones 

chwith: White hart. tudalen flaenorol: Rider on a windy hill
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Mae’r daith i stiwdio Anna Noël yn ymddangos yn arwyddocaol.  
Wrth basio heibio’r parthau siopa ar gyrion Abertawe, y cymdogaethau 
maestrefol a’r ardal arfordirol prysur, mae dwysedd y cytref hwn yn 
diflannu wrth i’r car blymio i gefn-gwlad yn llawn o bentrefi prydferth a 
golygfeydd gwych. Fel pe taswn yn dod allan o dwnnel deiliog oddeutu 
lôn gul, droellog, rwy’n cyrraedd fy nghyrchfan. Yn swatio mewn dyffryn 
ar benrhyn hardd Gŵyr, mae man gwaith Noël ar wahan i’r holl dai eraill. 
Rwy’n teimlo fel pe bawn wedi teithio, yn drosiadol ac yn gorfforol, 
o un cyflwr i’r llall; fel Alice, rwyf wedi syrthio i lawr twll cwningen 
a darganfod byd arall, un lle mae adrodd straeon yn sail i’r ffiniau 
amorffaidd rhwng ffuglen a realiti. Nid yw’n syndod bod arfer creadigol 
Noël wedi’i wreiddio mewn myth, chwedl, llên gwerin a rhigwm; mae’r 
lleoliad cyfareddol ei hun yn gyforiog o naratifau rhyfeddol a chwilfrydol. 
Yn hanesyddol dyma ardal lle ’roedd smyglo’n rhemp ac mae hanesion  
lu am smyglwyr, gwrachod a llofruddiaethau. Mae chwedlau cyfoethog  
yn gwau eu hunain trwy holl wead y lle hwn.

Yn eistedd yn ei stiwdio fach, diymhongar mae Anna Noël yn cyflwyno’i 
gwaith, gan rannu’r cyfoeth o straeon sy’n gefndir i’w cherfluniau 
serameg. Mae chwedlau Mabinogi canoloesol yn ddylanwad helaeth, 
ochr yn ochr â chwedlau Celtaidd eraill, tra bod caneuon o’i phlentyndod, 
straeon tylwyth teg a rhigymau hefyd yn ysgogi. Caiff dylanwad chwedl 
yr Hugan Fach Goch, limrigau Edward Lear a barddoniaeth William Blake 
ei nodi’n glir yn ei gwneud. Er ei bod yn gweithio’n ffigurol, nid oes gan 
Noël ddiddordeb mewn creu cynrychioliadau realistig; yn hytrach mae  
ei cherfluniau’n meddu ar symlrwydd arddulliedig, yn cynnig naratifau 
sy’n ein denu i fyd ffuglennol.

Anna Noël: Wrth Adrodd Straeon

de: stiwdio Anna ar Fferm Lower Hareslade; Sitting hare  
tudalen flaenorol: Oes gafr eto? / Counting the goats
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Rydym yn canfod anifeiliaid yn holl gyfeiriadau creadigol Noël. Gyda 
diddordeb mewn anthropomorffaeth, mae’n gweld eu potensial symbolaidd 
fel arf pwerus i archwilio agweddau emosiynol, ysbrydol a doniol bywyd. 
Mae Noël yn deffro atgofion a theimladau plentyndod trwy ei cherfluniau 
anifeiliaid gan ddefnyddio creaduriaid dof a gwyllt; o foch a cheffylau i 
fleiddiaid a theigrod. Trwy eu rhinweddau darluniadol a naïfrwydd grewyd 
yn ofalus mae hi’n alldaflu cysur a diniweidrwydd. Fodd bynnag, fel pob 
stori dda, o dan hiwmor a mympwy y ffurfiau mae yna islif o ansicrwydd. 

Tra mae anifeiliaid yn darparu ysbrydoliaeth ar gyfer ei gwaith, maent hefyd 
wedi bod yn bwysig iddi erioed. Fel plentyn swil, mae’n sôn am ei gallu i 
ymddiried mewn anifeiliaid yn hawsach na bodau dynol, a’r syniad hwn o 
ymddiriedaeth sydd efallai’n fframio ei gwaith orau. Mae cerfluniau Noël yn 
archwilio’r berthynas rennir rhwng pobl ac anifeiliaid. Yn benodol, noda’r 
ennyd y bydd anifail a dyn yn cwrdd fel un allweddol. Yma gellir cydnabod 
gwendid, ond hefyd gyfwerthedd, eiliad lle mae ymddiriedaeth  
yn cael ei sefydlu, neu beidio.

Mae llonyddwch yn treiddio i drefniadau Noël, ac eto mae rhywbeth ansicr yn 
eu natur. Ceffylau a geifr ar ochr bryn, ffigurau yn eistedd ar gefn bwystfilod 
gwyllt. Mae amwysedd ac abswrdiaeth yn cydgordio’n ysgafn. Mae’r  
themâu hyn yn fwyaf amlwg yn ei chyfres o reidwyr. Yn symbolau pwerus  
o gydberthynas anifeilaidd-dynol, mae cwestiynau cydraddoldeb yn codi.  
Heb harneisiau, caiff unrhyw synnwyr o oruchafiaeth neu reolaeth ei  
ddileu; mae Noël yn mwynhau naïfrwydd siriol y parau rhyfedd hyn.  
Mae eu llonyddwch yn cyfleu amwysedd y cyflwr ansicr, eiliad goddefol  
o ymddiriedaeth cyn bod newid, ac, fel dangosa ei cherflun Lady of Riga,  
nid yw bob amser yn diweddu’n dda.

Man of Courage; gwasgnodau llythrennau plwm
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Efallai mai’r reidiwr benywaidd gyda’r blaidd sy’n gorau ddisgrifio y cyflwr 
trosiannol hwn sydd o ddiddordeb arbennig i Noël. Iddi hi, mae’r undeb hwn, 
gyda’i gyfeiriadaeth stori tylwyth teg, yn cynrychioli’r anhysbys, gorymdaith 
trwy fywyd lle mae plentyndod ac oedolaeth yn croesdorri. Cyfeirir at y cyflyrau 
croes hyn mewn mannau eraill. Mae llawer o gerfluniau Noël ar blinthiau sy’n 
cario testunau, megis dyfyniad o’r gerdd The Tyger gan Blake, sydd ynddi 
ei hun yn fyfyrdod ar y cydfodolaeth rhwng diniweidrwydd a phrofiad.

Mae’r seliau gwasg-fowld yn cyfeirio at ddiddordeb Noël yn nhraddodiad 
hanesyddol serameg Prydeinig. O gelf gwerin Americanaidd i geffylau Teyrnlin 
Tang, mae ei chyfeiriadaeth artistig diwylliannol amrywiol yn dangos ffocws 
ar iaith weledol wedi’i thrwytho â symlrwydd. Yn fwy diweddar, fodd bynnag, 
mae Noël wedi bod yn edrych tuag at ei gwreiddiau a’r ffigurau a’r grwpiau 
Pew o waith cynnar Swydd Stafford. Mae hi’n ymateb i’w ffurfiau syml, 
ansawdd hap y gwydreddu a’r paletau daearol dengar yn ogystal â’u naratifau 
sy’n aml, yn mynegi, yn ei chred hi, synwyrusrwydd Prydeinig iawn.

Mae Anna Noël yn adnabyddus am ei cherfluniau crochenwaith caled a 
adeiladwyd â llaw, gyda’u harwynebau mat a phaletau niwtral wedi’u cyflawni 
trwy ddefnydd cynnil o slipiau ac ocsidau. Fodd bynnag, mae ei gwaith 
diweddaraf yn lleoli ei hun yn fwy agored ochr yn ochr â chrochenwaith Swydd 
Stafford cynnar. Gyda’r cyflwyniad diweddar o wydreddau gwyn, gwyrdd ac 
ocr, y gorffeniadau gloyw a nodiadau o liw cynnes maent yn fwriadol gysylltu 
â’r traddodiad poblogaidd o addurniadau silff ben tân o’r lle tarddant.

Mae’r silff ben tân yn gyfeiriad priodol ar gyfer cerfluniau huawdl Noël; 
mae’n cyfeirio at draddodiad gwerin llafar o straeon pentan, wedi’u 
hadrodd ac ailadrodd. Ac fel eu cynseiliau serameg hanesyddol, mae ei 
chyfansoddiadau chwilfrydig yn cyfrannu tuag ailadrodd y straeon hynny, 
yn rheoli ein sylw yn dawel wrth iddynt aros i ddechrau. 
 
Catherine Roche

chwith: White horse; Sitting hare; Sitting dog a Sitting cat 
drosodd: Lady of Riga
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Wrth sgwrsio gydag Anna yn ei stiwdio, mae’r curadur 
Ceri Jones yn darganfod yr hyn sydd wrth wraidd ei 
chreadigrwydd. Yma, cawn ddetholiad o’u sgwrs.

CJ: Gadewch i ni archwilio ychydig ar sut y 
daethoch i fod yn wneuthurwr serameg; oeddech  
chi yn gwneud pethau yn gynnar yn eich bywyd?

AN: Oeddwn, rwy’n dod o deulu artistig, gyda 
fy nhad yn bensaer, a mam yn beintwraig felly o 
oedran ifanc iawn roeddwn bob amser yn gwneud 
pethau gyda fy mam, byddai’n cynnal dosbarthiadau 
celf a byddem yn gwneud pethau fel pennau papier-
mâché. Roedd y tŷ bob amser yn llawn o bethau,.. 
byddai mam yn ein paentio a byddem ni yn paentio 
popeth arall, felly roeddwn wedi fy amgylchynu  
gan gelf a gwneud. Hefyd, pan oeddwn yn ifanc 
roedd gen i broblemau clyw, felly rwy’n meddwl  
fod gwneud yn ffordd i mi fynegi fy hun. Roedd fy 
sgiliau cyfathrebu yn well drwy ddulliau gweledol. 
 
 
 
 
 

CJ: Oeddech chi yn mwynhau defnyddio un  
deunydd yn fwy na’r lleill yn y dyddiau cynnar?

AN: Wel, y tro cyntaf wnes i serameg oedd pan 
brynodd rhywun rywfaint o glai hunan-galedu i mi,  
a gwnes i benddelw bach ag o ac roeddwn wrth  
fy modd. Rwy’n credu ei fod dal gynnai. 

CJ: Ydych chi o hyd wedi bod â diddordeb  
mewn natur, ac mewn anifeiliaid yn benodol?

AN: Ydw, rwy’n meddwl fy mod o hyd wedi hoffi 
byw ar y Gŵyr, yn cerdded ar y clogwyni, gweld 
beth oedd i’w weld. Pan oeddwn yn tyfu fyny roedd 
fy nghi yn gydymaith triw. Rwy’n gweld fy mod 
yn cyfeillio yn naturiol gydag anifeiliaid... Efallai 
pe bawn i wedi byw ar stryd gyda llawer o blant 
o’m cwmpas gall fod wedi bod yn wahanol, ond 
doeddwn i ddim, roeddwn angen cydymaith ac  
felly roedd gen i fy nghi, roeddem yn rhannu  
ein hanturiaethau. 

 
 

Sgwrs gyda Anna Noël

uchod: stiwdio’r artist. de: Fox and a crow

CJ: A yw anturiaethau a straeon o hyd wedi  
bod yn annatod i’ch bywyd?

AN: Ydynt. Pan oeddwn yn iau roeddwn o hyd yn 
gofalu am fy mrawd a’m chwaer fach ac roedd gen 
i y straeon yma yn fy mhen a byddwn yn dweud 
pethau fel ‘nawr rydym yn mynd i Affrica,’ ac yn 
yr ysguboriau roedd fy nhad wedi storio’r stwff 
gwych yma megis matresi a dodrefn a byddem yn 
defnyddio’r matres fel carped hud i hedfan i Affrica. 
Cawsom hyd i focs llawn o hen hetiau o’r ‘30au, 
fel lamplenni, a byddem yn eu rhoi ar ein pennau 
a dychmygu ein bod mewn gwlad arall, yna efallai 
byddai rhodfa ein tŷ yn troi yn afon Orinoco a 
byddem yn esgus ein bod yn rafftio ar ei hyd...  
Pan oeddwn yn hŷn, a fy mrawd a chwaer wedi 
peidio bod angen tro a straeon, byddwn yn mynd 
ar ben fy hun ac yn codi ofn ar fy hun ar adegau, gan 
gredu bod bleiddiaid o gwmpas... ac ymhen chwinciad 
roeddwn mor ddwfn yn fy myd bach fy hun y credwn 
fod peryglon yn y coed oeddwn yn cerdded trwyddynt 
gyda fy nghi bach a brysiwn adre.

 
 

CJ: Gwych i ganiatáu rhyddid i’ch hun i wneud 
hynny. A oedd y straeon gwneud yn treiddio i’r  
hyn oeddech yn ei wneud ar yr adeg honno?

AN: Na, nid mor fuan a hynny. Dwi ddim yn meddwl 
fy mod wedi dod o hyd i ffordd i fynegi fy straeon. 
Rwy’n credu fy mod yn dechrau mynegi mwy felly 
nawr... Rwy’n credu bod sgiliau a gwybodaeth 
o ddeunyddiau yn cymryd amser i hidlo, efallai 
doeddwn i ddim yn sylweddoli bod y dyhead hwn 
am adrodd straeon yn rhywbeth oedd ynof fi. 

CJ: Y straeon yr ydych yn archwilio drwy eich gwaith yn 
awr, rhai chi yw llawer ond mae rhai yn ymateb i eiriau 
pobl eraill. A oes unrhyw hoff awduron neu eiriau y 
cewch eich hun yn dychwelyd atynt dro ar ôl tro?

AN: Wel, rwyf wedi defnyddio Edward Lear yn aml 
oherwydd ei ddelweddau, mae’n gwneud llawer 
gyda phobl ac anifeiliaid ac mae mor od... mae ei 
waith yn eithaf ecsentrig, ac yn adlewyrchu’r gred 
blentyndod o feddwl gall unrhyw beth ddigwydd... 
tebyg i farchogaeth teigr neu fochyn. Rwy’n hoffi’r 
byd diniwed plentyndod mae Edward Lear yn ei 
gonsurio, yr ymdeimlad o bosibilrwydd. 
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CJ: Mae rhai o’r anifeiliaid mae Lear yn cyfeiriadu ac 
yr ydych chi yn eu gwneud yn eithaf egsotig, tra bod 
eraill yn gynhenid   yn byw yn y goedwig o’ch cwmpas. 
A ydych yn ymwybodol o’r ehangder diddordeb yna?

AN: Mae anifeiliaid egsotig yn rhan o fyd adrodd 
straeon plant, clywn am deigrod a llewod a bleiddiaid... 
Rwy’n hoffi’r syniad y gallwch reidio teigr, yr amwysedd 
yn rhywbeth fel yr ysgogwyd yn ‘Tyger tyger, burning 
bright,’1 mae’n rhywbeth fel breuddwyd, breuddwyd 
nos. Dyna pam [yn fy ngherflun] mae’r person yn 
gorwedd ar y teigr, am ei fod yn symbol o’r hyn 
y gallwch ei wneud pan ydych yn breuddwydio, 
gallwch fod yn unrhyw le, mynd i unrhyw le... Pan 
oeddem yn iau arferai fy nhad fynd â ni i’r hen dai 
yma ac yn un hen dŷ roedd crwyn llew a theigr ar y 
llawr... ac yn un arall byddem yn cael crwydro’r ardd 
wyllt... ac rwy’n meddwl fod yr holl leoedd hyn wedi 
cymysgu yn fy meddwl... ac felly byddwn i’n cofio’r 
teigr ac yn cofio’r ardd a byddent yn uno mewn un 
stori am deigrod yn yr ardd. Mae plentyn yn drysu 
pethau mewn ffyrdd rhyfedd, ond nid yw o bwys 
oherwydd, i blentyn, mae synnwyr i’r cyfan.

1. The Tyger, cerdd gan William Blake a gyhoeddwyd yn 1794. 

CJ: Mae’r rhan fwyaf o’r bobl ac anifeiliaid yn eich 
gwaith yn ymddangos yn dawel iawn, mae yna 
ymdeimlad o bwyllogrwydd.

AN: Rwy’n hoffi’r ymdeimlad yna o fod yn yr eiliad, 
o ennyd o dawelwch,.. Ar adegau, pan fyddwch yn 
edrych i mewn i gae a gweld ceffyl neu darw mae 
yna eiliad o gyswllt, pan fyddwch yn edrych ar eich 
gilydd, ac mae’n ennyd o osteg... rydych yn pwyso 
a mesur eich gilydd. Wedi hyn gall unrhyw beth 
ddigwydd, gallai fynd naill ffordd neu’r llall, felly 
rwyf am ddal y foment pan fydd yr anifail yn troi ei 
ben fel pe bai’n dweud ‘gallaf eich gweld,’ ac yna 
rhaid i chi benderfynu beth i’w wneud, a ydych yn 
rhedeg? Mae gen i ddiddordeb yn y cydbwysedd,  
y cytgord rhwng anifail a person ar yr eiliad yna 
mewn amser. Ond nid yw’n golygu o reidrwydd fod 
popeth yn mynd i orffen yn dawel. Pan edrychwch  
ar darw mewn cae, mae’n brydferth ac yn ffyrnig,  
ac yn dawel, ond efallai eich bod ar fin cael eich taflu 
dros y gwrych, da chi jyst ddim yn gwybod. Rwy’n 
meddwl fod yr ennyd yna yn un eithaf pwerus.

CJ: Mae safon i dechneg eich gwaith, mae cymaint  
o symlrwydd a chryfder i’r llinell yn eich modelu.  
A yw hyn yn rhywbeth yr ydych yn datblygu’n barhaus?

AN: I raddau, Rwy’n ceisio gwneud pethau’n 
syml. Rwy’n symleiddio. Dyna pam rwy’n hoffi celf 
gwerin... Os byddaf yn ceisio gwneud rhywbeth yn 
anatomegol... yn pen draw byddai’n diweddu i fod 
yn rhy anodd a byddwn yn colli dynameg y ffurf... 
felly rwy’n symleiddio... ond rwy’n cadw ysbryd 
y ceffyl. Pan edrychwch ar gelf gwerin nid yw’n 
anatomegol gywir... mae’n fwy pwerus i mi na phe 
bawn yn edrych ar fodel realistig o geffyl, byddwn 
yn ystyried hynny ychydig yn ddiflas, gall fod yn 
geffyl bach perffaith ond does dim arall ganddo  
i’w ddweud.  

 
 
 
 
 
 
 

CJ: Rydych gartref yma, mae eich stiwdio yn y 
cartref, ac yn y lleoliad gwledig mwyaf prydferth, 
wedi’i amgylchynu gan goetir a gyda’r môr bron yn 
glywadwy. Ydych chi erioed yn dychmygu gweithio 
mewn unrhyw amgylchedd eraill?

AN: Pan oeddwn yn astudio yn Llundain roeddwn 
mewn stiwdio yng nghanol y ddinas. Roeddwn yn 
teimlo’n glawstroffobig iawn ac yr oedd yn effeithio  
ar fy mhen, allwn i ddim gweithio yno... Fe wnes  
i roi’r gorau i wneud mewn clai, roeddwn yn  
credu nad oeddwn yn gwybod sut i ddefnyddio  
clai mwyach, roeddwn yn edrych ar y clai ac yn  
mynd i banig... Yna pan es i America am gyfnod 
preswyl cefais i adwaith tebyg... Mae’n ymddangos 
ei bod yn bwysig iawn i mi gael fy amgylchynu gan 
natur. Dwi’n sylweddoli fwyfwy bod yr amgylchedd 
naturiol yn bwysig iawn.

uchod a dde: stiwdio’r artist 
drosodd: Fox and a crow
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Yn gweithio o’i stiwdio ar benrhyn Gŵyr yn ne  
Cymru, mae fferm Hareslade Isaf wedi bod yn 
gartref teuluol a chreadigol i Anna am amser hir. 
Ar ochr un o’r ysguboriau, mae stiwdio Anna yn 
gwynebu coetir.

Mae anifeiliaid wedi hudo Anna ers ei plentyndod 
gyda’u delweddau yn tanio ei dychymyg. Mae 
anifeiliaid mewn straeon a chwedlau yn aml yn 
symbol o gymhlethdodau plentyndod, ac o fod yn 
oedolyn. Mae gan Anna ddiddordeb yn sut y gall 
y ffurf anifeilaidd fynegi emosiwn, ysbrydolrwydd 
a ffyrdd o weld y byd. Arweiniodd ei diddordeb 
mewn adrodd straeon a chanfyddiadau o naratif 
iddi gynnwys testun mewn rhai gweithiau. Mae 
dyfyniadau o gerddi, posau a rhigymau yn aml yn 
cael eu hysgythru neu wasgu i mewn i’w gwaith 
gan ddefnyddio teip plwm.

Mae symlrwydd ffurf yn ysbrydoli Anna, fel a geir 
mewn cerfluniau hynafol a chelf gwerin. Mae ei 
cherfluniau o anifeiliaid a’r rhai o bobl ac anifeiliaid yn 
rhannu symlrwydd a diffiniad cryf o ffurf fel ei gilydd.

Yn llestri pridd gwyn wedi’u hadeiladu â llaw, mae 
Anna yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau ar gyfer 
ei darnau. Mae seiliau gwasg fowldio yn creu 
amgylchedd ar gyfer yr anifeiliaid a’r ffigurau ac,  
yn aml, gefndir ar gyfer testun. Mae Anna yn ystwytho 
slabiau o glai o’r tu mewn i ffurfio’r elfennau 
gwahanol o’r anifeiliaid a’r ffigurau. Mae’r rhain, 
ac ar adegau y plinthiau wedi’u mowldio, wedyn 
yn cael eu modelu gyda’i gilydd a’u gorffen gan 
ddefnyddio naill ai wydredd priddwaith neu slipiau 

ac ocsidau wedi’u brwsio. Mae Anna hefyd yn 
gwneud amrywiaeth o anifeiliaid unigol, yn seiliedig  
ar wasg-fowldiau syml y bydd hi wedyn yn eu 
modelu ac yn cymhwyso nodweddion addurnol.  
Caiff ei cherfluniau eu tanio hyd at dymheredd 
priddwaith o 1100˚C.

Wedi graddio o Academi Gelf Caerfaddon gyda 
gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn serameg, 
aeth Anna ymlaen i ymgymryd â gradd Meistr mewn 
Serameg yn y Coleg Celf Brenhinol, gan raddio yn 
1991. Mae Anna wedi gweithio’n llawn amser ar  
ei harfer serameg ers hynny.

Caiff gwaith Anna ei gynrychioli mewn nifer o 
gasgliadau cyhoeddus gan gynnwys Casgliad Serameg 
Aberystwyth, Casgliad Serameg Shipley, a chasgliad  
y Ganolfan Glai yn Philadelphia, yr Unol Daleithiau.

Mae Anna yn arddangos ei gwaith mewn orielau 
ledled y DU, yn ogystal â chymryd comisiynau 
preifat. Ymysg arddangosfeydd diweddar bu:  
Collect 2015 gyda Canolfan Grefft Rhuthun 
cyflwynwyd gan Gyngor y Celfyddydau yn Oriel 
Saatchi, Llundain; Oriel Open Eye, Caeredin; Celf 
Gymhwysol Eton; Beaux Arts yng Nghaerfaddon; 
Broadway Modern; Orielau John Noott; Oriel 
Pyramid yn Efrog ac Oriel Montpellier yn  
Stratford-upon-Avon.

Bywgraffiad

de: Rider on a windy hill. drosodd: White harts
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Ariennir refeniw Oriel Mission a Chanolfan Grefft 
Rhuthun gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae  
Canolfan Grefft Rhuthun yn rhan o Gyngor Sir Ddinbych.

Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael hefyd yn Saesneg. 

Ni chaniateir atgynhyrchu’r llyfr hwn yn gyfan 
nac yn rhannol mewn unrhyw ffurf heb ganiatâd 
ysgrifenedig gan y cyhoeddwr.

clawr: Anna ar Fferm Lower Hareslade, 
penrhyn Gŵyr. de: White horse. 
clawr cefn: Fox and a crow
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