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Mae cerflun Anne Gibb yn gywrain, yn gymhleth ac o raddfa fechan, wedi’i wneud 
mewn tsieni asgwrn didraidd yn ei lliwiau llofnod hufen iâ. Mae pob darn bron 

yn amhosib o dlws. Gyda’i gilydd mae ei gwaith yn ffurfio gosodiadau pen-bwrdd 
trachywir, wedi’u gosod allan fel te parti coeth. Ar yr olwg gyntaf, gallai’r maldod 
synhwyraidd hwn ymddangos yn rhy afiach o felys, ond yna bydd Gibbs yn procio 
ein hymwybod ag elfennau fel pinnau, edafedd wedi’u clymu neu fwndel bychan 
iawn o ddrain sy’n fwy sinistr a chythryblus yn gyfan gwbl, yn ffetistiaidd hyd 
yn oed a swrrealaidd. Bydd rhywun â bron yr un teimlad od o edrych ar gasgliad 
gloÿnnod byw – y boen felys a’r dwyster, yr harddwch a’r creulondeb – a’r 
ddeuoliaeth yma yw’r hyn sy’n gwneud gwaith Gibbs mor gwbl gymhellol. 
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Mae gan Anne Gibbs lawer i’w ddweud, yn dawel ac yn hyderus. 
Treuliwch funud yn aros a sylwi. Yna neilltuwch amser i feddwl am yr 
hyn a welsoch chi a’r ffordd y gwnaeth i chi deimlo. Mae Anne yn dda 
iawn am wneud hynny. Bydd Anne yn sylwi ar y pwyntiau llonydd yn 
ein bywydau. Bydd yn sylwi ar y pethau sy’n fythol bresennol a’r ffordd 
y byddant yn newid. Mae’n cydnabod po fwyaf y byddwn yn edrych ar 
bethau y mwyaf sydd yna i’w weld, fel rheol, ac mor foddhaus y gall 
hynny fod. Bydd Anne yn gwneud amser yn ei byd personol i sylwi ar 
bethau yn ein byd cyfunol. Bydd yn canolbwyntio. Po fwyaf y bydd yn 
gwneud hynny, mwyaf yn y byd y bydd pethau’n dod. Mae gan Anne 
gymaint i’w ddweud am bethau bychan, pethau sydd, o’u rhoi at ei  
gilydd, yn gwneud ein byd ni yr hyn ydi o.

Ac nid gwrthrychau’n unig rydw i’n ei feddwl. Mae gan Anne ddigon i’w 
ddweud am y ffordd y byddwn yn defnyddio gwahanol wrthrychau mewn 
amrywiaeth o ffyrdd. Rydw i hefyd yn golygu pethau arbrofol, pethau 
a deimlir, cyfnewidiadau personol, arlliwiau diwylliannol. Bydd Anne 
yn sylwi’n graff ac yn ystyried pethau felly ac maen nhw’n amlwg yn ei 
cherfluniau serameg cain ac yn awgrymu myrdd o ystyron. Byddwn yn 
tynnu ar ein profiadau ein hunain pan welwn ni waith Anne. Bydd hynny’n 
effeithio ar ein barn a’r hyn fydd y gwaith yn ei olygu i ni mewn ffyrdd  
na allai Anne fod wedi’u rhagweld. Gofynnwyd unwaith i Anne a fydd  
hi’n gwneud gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd penodedig. ‘Sut allaf i?’ 
atebodd. ‘Sut allaf i wybod meddyliau pobl eraill?’ Bydd yn gwneud  
yn ôl yr hyn y bydd yn ei weld ac yn ei deimlo yn y byd. Bydd hynny,  
yn dawel neu’n bryfoclyd, yn atseinio â ni – y gwylwyr. 

Llonydd



I mi mae gwaith Anne yn hyfryd o chwareus ac yn ffraeth o dywyll. Caiff 
arwyneb llyfn, lliwgar ei drywanu â phin siarp. Peidiwch ag ymhyfrydu’n rhy 
hir, mae realaeth yn aros. Fel hyn mae ei gwaith yn fyw o wrthgyferbyniadau. 
Mae yna harddwch amlwg yn y darnau tsieni asgwrn y bydd yn eu gwneud 
a gall y gwrthrychau y bydd yn eu gosod gyda nhw fod â gerwindeb sy’n 
hoelio sylw. Mae ei gwaith yn ymddangos yn gain ei ffurf ac eto mae â 
phresenoldeb cadarn. Mae yna lawenydd yng ngwaith Anne ac eto mae’n 
aml wedi’i danseilio gan gyfeiriad gweledol tywyll. Bydd dysglau bas yn 
gwahodd rhyngweithiad, eto maen nhw wedi’u clymu ac felly’n ein hatal rhag 
eu defnyddio. Hyfrydwch annisgwyl a phoen annisgwyl. Dyna’r hyn rydyn 
ni wedi dod i’w ddisgwyl yn y byd. Dyma, i mi, y bydd gwaith Anne yn ei 
archwilio ac yn ei ddathlu. Mor onest yw’r arddangosfa yma, mae ei  
gwaith wedi’i ffurfio’n wirioneddol gan brofiadau ei bywyd.

I Anne, mae’r arddangosfa hon yn grynodeb o lawer o wahanol bethau. 
Pethau a roddwyd iddi gan bobl, lleoedd y bu ynddyn nhw, golygfeydd 
y mae wedi sylwi arnyn nhw a phethau y mae wedi’u casglu ar hyd y 
ffordd. Mae’n fap personol o fath ac yn cynrychioli ei thaith hyd yma. 
Gallem ofyn i ble nesaf? ‘Ei wneud yn fwy’, meddai Anne. ‘Tybed beth 
fyddai’n digwydd pe bawn i’n gwneud pethau’n fwy?’ Yna byddai gennym 
dirwedd wahanol y gallem grwydro drwyddi, ac nid dim ond yn ein 
dychymyg. Rwy’n edrych ymlaen at hynny. Daw Anne â bywyd llonnydd  
i ni mewn ffurf miniatur, ac mae ei bywyd llonydd yn caniatáu i ni ennyd  
o dawelwch, ennyd i aros a meddwl.

Arddangosfa Llonydd Anne Gibbs yw’r olaf yn ein cyfres gyfredol o Iaith 
Clai. Cawsom ein swyno gan ddarnau serameg ffigurol Anna Noël yn y 
ffordd yr oeddynt yn dweud hanesion. Daeth potiau Micki Schloessingk a 
oedd wedi’u tanio â choed, â phleser bob dydd wrth eu defnyddio. Mae 
gwaith pob un o’r artistiaid yn arddangos sgiliau a chymhwysiad sydd 
wedi’u mireinio gan ymroddiad a gwybodaeth. Gwybodaeth o gyfrwng 
oesol â phriodweddau sy’n dal i barhau. 
 
Ceri Jones 
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Eve Hesse, Gillian Lowndes, Jacki Parry, Neil Brownsword, Joseph  
Beuys, Rachel Whiteread, Anne Gibbs: grŵp amrywiol o artistiaid  
efallai, ond maen nhw i gyd wedi archwilio â theimladrwydd a 
sensitifrwydd mawr ryfeddodau’r cyfarwydd, gwefr gwrthrychau a 
welir ac a deimlir o’n cwmpas. Mae’n ymwneud â grym corfforol, 
trawsnewidiad cyfoethog sy’n cynnwys cyneddfau synhwyraidd sy’n 
llawn awgrymiadau gweledol. Mae’n fy nharo i hefyd fod gwaith felly,  
i ddefnyddio ymadrodd a ffafriwyd gan y diweddar fardd Geoffrey Hill,  
yn ymwneud â ‘mynegolrwydd’ mewn celfyddyd, nid am ynysoldeb 
cymharol ‘hunanfynegiant’. Hynny yw, yn achos Gibbs, fe â gwaith  
felly y tu hwn i’r hunangofiannol pur, er ei fod yn cyffwrdd â’n hymateb 
cyfunol i’r hyn sydd o’n cwmpas, y strata o ystyron yn haenau ffisegol  
ein hamgylchedd a dodrefn ein bywydau.

Mae clai yn gyfrwng hynod ymatebol a hydrin a all rwymo â’i gilydd  
(yn llythrennol ac yn drosiadol) unrhyw nifer o gydrannau eraill amrwd 
neu wedi’u creu. Mae gludweithiau cerfluniol Gibbs yn dal i fod yn hynod 
bersonol, ond yn yr ystyr eu bod yn delio ag arteffactau sy’n cysylltu 
â ni i gyd, maen nhw’n achub pethau o’n cyd-brofiadau a’n cyd-hanes 
ni’n hunain. Mae yna lefel o gynefindra am ei delweddaeth a’r hyn y 
bydd yn ei dreillio, agosatrwydd ynglŷn â’i dewis o ffurf a defnyddiau. 
Mae ei defnydd o glai, tsieni asgwrn yn arbennig, gydag eitemau eraill, 
hapgael neu wedi’u gwneud, hefyd yn sbardun adnabyddiaeth a chof. 
Fe drawsnewidir gwahanol ddarnau wrth iddi eu rhwymo â’i gilydd 
mewn gwaith sy’n mynd y tu hwnt i unrhyw ‘arddull’ arwynebol. Rhoddir 
iddo synnwyr dyfnach o wead, ffrwythlondeb, drwy natur eclectig y 
gwrthrychau y bydd yn eu defnyddio ac yn eu haddasu’n fyrfyfyr. Maen 
nhw’n pryfocio ei dychymyg dyfeisgar, ac yn pryfocio ein rhai ninnau.

Cefnfroydd Dychmygol
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Fe glymir y naturiol a’r rhai o law dyn, y rhai sydd o werth a’r rhai a gaiff eu 
taflu, ym myd dyfeisgar Gibbs ei hun o bwytho, edafu, tyllu ac uno, lle bydd 
pob gweithred o wneud, o adeiladu a rhoi darnau at ei gilydd, hefyd yn rhan 
bwysig o’i hathroniaeth. Mae’n ymwneud lawn cymaint â’r broses. Mae 
natur fregus y broses hon yn ychwanegu at ei hagosatrwydd: priodwedd 
arall sydd ganddi’n gyffredin â’r artistiaid eraill rwy’n eu crybwyll. Mae’n 
greadigrwydd sy’n dyner atgynhyrchiol, y ‘bricolage’ hwn o ddarnau wedi’u 
hail-werthuso a’u hail-wneud. Mae Gibbs yn artist sydd fel adferwr, ond mae 
hefyd fel cynhyrfwr, yn ei ffordd gynnil yn pricio ein cydwybod, yn gwneud 
i ni feddwl o’r newydd am ffabrig ein bydoedd y tu mewn a’r tu allan. Fel 
cerfluniaeth Rachel Whiteread, mae hon yn gelfyddyd y gwasgnod dynol, am 
ysbryd neu waddod ein presenoldeb a’n gweithgaredd. Mae ei cherfluniau 
â grym oherwydd eu bod yn ymwneud â math o ryngweithiad, nid dim ond 
rhwng artist a gwrthrych, ond rhwng eu helfennau hanfodol. Maen nhw’n 
ysgogi gwahanol ddefodau dynol, yn ail-ffurfweddu ac yn gwyrdroi’r hyn sy’n 
gyfarwydd ac yn gyffredin yn aml yn rhywbeth arallfydol. Daw ei gwaith  
yn od o dalismonaidd, yn sbarduno cysylltiad, swrealaeth o’r beunyddiol, 
wedi’i seilio mewn gwirionedd yn ein profiad agos ein hunain.
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Yn ei gosodiad Crossing Boundaries 2015, roedd yna gastiau a oedd yn 
debyg i fowldiau bwyd fel ar gyfer parti, roedd yna ffurfiau pin wedi’u 
llosgi, offer wedi’u harneisio ag edau, sbrigyn o gen wedi’i glymu i frigyn, 
yn awgrymog o fywyd llonydd fel bonsai. Roedd y cyflwyniad yn dwyn 
i gof osodiad a gwahanol offer seremoni bwrdd, y lliwiau’n rhyfedd o 
lachar a llon. Mae gwaith diweddaraf Gibbs yn parhau â’r synnwyr hwn 
o leoliad a threfniant, synnwyr o gydberthynasau’n ddiamau wedi’u 
dwysau gan ei hamser diweddar yn Japan, lle mae’r synnwyr o osgo 
a rhyngysylltiad pethau’n dod allan yn yr agwedd Japaneaidd tuag at 
wrthrychau a harmonïau gofodol, wedi’u dwysau a’u mynegi mewn  
defod ac arddangosiad dyddiol.

Fe â archwiliadau hynod ganolbwyntiedig Gibbs y tu hwnt i’r cysyniadol 
pur. Mae hwn yn gerflun a deimlir, yn gyffyrddol weledol, yn ei wahanol 
weadeddau ac arwynebau, a lle mae lliw hefyd yn synhwyraidd, hyd yn 
oed yn ysgogi priodweddau blas ac arogl. Mae’r rhain yn gerfluniau o 
ailgyfansoddiad, wedi’u cymryd o dirlun a morlun, y trefol a’r domestig,  
ac o ran y dystiolaeth yma, o gefnfroydd dychmygol mwy pellennig. 
Rhoddir iddyn nhw gynnwrf newydd oherwydd y deialogau a’r naratifau 
eclectig y bydd Gibbs yn eu hagor ar ein cyfer ni, yr hyn fyddai’r critig 
celfyddyd Robert Hughes yn ei alw’n ‘play-off’. Daw’r rhain yn dablo 
domestig o fath arall, gwaith sy’n ein hatgoffa na ellir cymryd dim  
sydd yn ein hamgylchedd cymhleth, weithiau’n gudd a phob amser  
yn anghyffredin, yn ganiataol. 
 
David Whiting
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Wrth siarad ag Anne yn ei stiwdio, mae’r curadur Ceri 
Jones yn dysgu ychydig mwy am daith greadigol Anne. 
 
CJ: Ym mhle fyddwch chi’n dechrau?

AG: Fe fydd gen i fan cychwyn bob amser ac ar gyfer 
yr arddangosfa hon gweithio â phalet cyfyngedig o 
liwiau oedd hynny. Fe dreuliais rai wythnosau dim 
ond yn profi gwahanol liwiau a gweld beth oedd 
yn gweithio’n dda â’i gilydd. Yr hyn rydw i wedi’i 
sylweddol ynglŷn â’r ffordd y byddaf i’n gweithio yw 
fod gen i ddull o dair elfen. Mae gen i bethau rydw i 
wedi’u casglu o goetiroedd lleol, mae gen i eitemau 
o werthiannau cist car neu siopau elusen a byddaf 
hefyd yn arlunio â chlai hylif. Mae’r gwaith newydd 
yn gyfuniad o’r tri adnodd hynny.  
 
CJ: Allwch chi ddweud mwy wrthon ni am y 
gwrthrychau y byddwch yn eu hintegreiddio yn eich 
gwaith serameg? Ai gwrthrychau hapgael ydyn 
nhw’n syml neu wrthrychau penodol y buoch chi’n 
chwilio amdanyn nhw?

AG: Ychydig o’r ddau. Mae rhai ohonyn nhw’n eitemau 
rydw i wedi’u casglu’n benodol ar droeon ac fe 
roddwyd rhai ohonyn nhw i mi gan ffrindiau.  

Er enghraifft bydd Kate, sydd piau’r gweithdy, yn 
ymweld byth a hefyd â lleoedd diddorol ac fe ddaw 
â phethau’n ôl i mi, fel carreg neu bric neu gregyn. 
Rydw i wedi defnyddio cryn dipyn o bethau y mae hi 
wedi’u rhoi i mi ac yn yr arddangosfa hon rydw i wedi 
defnyddio hadyn y daeth hi ag o’n ôl o Nicaragua. 
Rydw i’n hoff o fod yn gweithio yma yn lle Kate; bydd 
yn rhoi rhywbeth i mi ac fe allaf ei ddefnyddio yn fy 
ngwaith. Felly byddaf yn casglu rhai pethau ac fe  
roddir pethau eraill i mi ac mae rhai pethau wedi bod 
gen i ers blynyddoedd maith. Weithiau byddaf yn 
defnyddio’r gwrthrych yn ôl ei haeddiant ei hun gan 
fy mod yn credu ei fod yn eithaf diddorol. Mae gen 
i lens chwyddo sydd wedi dod o Philadelphia yn yr 
arddangosfa ac fe welwch chi hefyd ddarnau sydd 
wedi dod o fraich canhwyllyr a gefais i o siop  
yn Philadelphia. Rydw i wedi gwneud mowld o’r fraich 
ac wedi’i gastio a’i sleisio a’i roi’n ôl at ei gilydd, rydw 
i wedi newid ei ffurf wreiddiol. Dyna’r ffordd dyna’r 
ffordd y byddaf yn hoffi gweithio: cael gwrthrych 
gwreiddiol a gweld sut y gallaf ei altro, boed hynny 
drwy liw neu ei dorri a’i roi’n ôl at ei gilydd. Yn anaml 
iawn y byddaf ddim ond yn castio rhywbeth fel y mae  
a dyna fo wedi’i orffen, byddaf bob amser yn hoffi  
ei altro mewn rhyw ffordd. 

Sgwrs gydag Anne Gibbs

CJ: Oes gennych chi syniad rhagdybiedig o’r ffordd 
y gallai’r trawsnewidiad hwnnw ddigwydd neu a 
fyddwch chi ond yn gadael iddo ddatblygu?

AG: Byddaf yn gadael iddo ddigwydd mewn 
gwirionedd gan fod yna rai pethau y byddaf yn eu 
castio ac yn gwneud mowld ohonyn nhw ac, o’i roi’n 
syml, fyddan nhw ddim yn gweithio. Er enghraifft roedd 
gen i bric a oedd wedi’i orchuddio â mwsg, roedd yn 
hardd. Fe wnes fowld ohono a’i gastio ac roedd yn 
erchyll, roedd yn edrych yn farw. Ceisiais ei gastio 
mewn lliwiau gwahanol ond doedd o ddim yn gweithio, 
doedd o ddim wedi’i fwriadu i gael ei drawsnewid 
– roedd yn hardd fel ag yr oedd o. Y tueddiad yw ei 
bod yn well gadael y pethau naturiol fel ag y maen 
nhw. Yn y bôn byddaf yn hoffi gwneud gludwaith, rhoi 
pethau gyda’i gilydd. Mae cyfansoddiad yn wirioneddol 
bwysig i mi, a golygu, gan wneud yn siŵr nad ydych 
yn gorlwytho gwaith. Fe allaf fod wedi treulio 
wythnosau’n gwneud darnau a dydyn nhw ddim 
yn gweithio. Efallai y byddaf yn teimlo braidd yn 
chwerw, ond does dim amdani ond derbyn hynny. 
 
CJ: Fe gyflwynir eich darnau’n hardd. Byddwch yn 
cyflwyno rhai mewn parau, rhai mewn grwpiau, 

rhai mewn cyfosodiadau mwy. Sut fyddwch chi’n 
ystyried lleoli darnau?

AG: Wel, ar gyfer y corff yma o waith, rydw i’n teimlo i 
mi fod yn llawer mwy penodol nag y byddaf i fel rheol. 
Y ddau osodiad pen-bwrdd, er enghraifft, bydd un ag 
amrywiadau ar ddysglau bas a bydd y llall â darnau 
sydd â blaenau o’r un lliw. Rydw i wedi ceisio rhoi 
thema gyson drwy bob gosodiad. Yn sylfaenol, byddaf 
yn gosod popeth allan fel y byddaf yn eu gwneud ac 
weithiau bydd yn gweithio ar unwaith ac weithiau gall 
edrych yn rhy anniben felly byddaf yn eu tynnu i ffwrdd 
i gyd. Os byddaf yn brwydro â’r darnau i wneud iddyn 
nhw weithio yna, yn gyffredinol, wna i ddim llwyddo 
felly byddaf yn eu diystyru. Byddaf yn byw â nhw am 
sbel. Dyna i chi’r tri darn silff yma, fe wyddwn i ar 
unwaith fod y cyntaf wedi gweithio, roedd yn rhaid 
i mi newid tipyn ar yr ail a doedd y trydydd ddim yn 
gweithio o gwbl, felly rydw i wedi bod yn byw â’r 
trydydd cyfansoddiad yma am dair wythnos rŵan  
ac yn gwybod fy mod yn dal heb lwyddo. Mae  
hwn wedi dod yn dipyn o ddraenen yn fy ystlys. 

Fe gymerais i lwythi o ffotograffau pan oeddwn i 
yn Japan, fe ddewisais 15 o’r rhain a’u pinio ar yr 
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hysbysfwrdd a phenderfynais fy mod am i’m gwaith 
newydd gynnwys rhywbeth o’r ffotograffau hyn. 
Am y tro cyntaf, rydw i wedi rhoi popeth i fyny ar 
yr hysbysfwrdd, yn cynnwys geiriau fel ‘marciau’, 
‘bywyd llonydd’, ‘palet lliw’. Fe ddylanwadodd Japan 
ar fy ystod o ddefnyddiau a’m hestheteg. Does dim 
rhaid i wrthrychau fod â swyddogaeth ond fe allan 
nhw fod ond yn hardd ac yn oleuol. Mae bylchiad a 
golygu’n integrol i ganiatáu iddyn nhw fod felly. Pan 
oeddwn i yn Japan fe es i i amgueddfa ymhell i fyny yn 
y mynyddoedd, fe es i i’r caffi ac roedd un wal fawr yn 
felyn caneri, roedd y byrddau’n grôm i gyd ac ni allwn 
ddeall beth oedd y coch a oedd yng nghanol pob bwrdd. 
Ciwbiau siwgr oedd o, pob un wedi’i lapio mewn papur 
coch. Y mathau hynny o bethau gweledol rydw i’n 
awyddus i’w cynnwys yn fy ngwaith, y sylw hwnnw  
i bethau bychan na fyddwch chi’n edrych arnyn nhw  
fel rheol. Fe ddeuthum adref a meddwl sut ydw i  
i olygu popeth a welais i. 

CJ: Mae’r ffordd rydych chi fel pe baech yn creu 
tirluniau miniatur yn eich gwaith yn chwilfrydig. 
Ydych chi’n gwneud hynny’n ymwybodol?

AG: Ddwywaith y flwyddyn byddaf yn cerdded i’r 
Waun Fach yn y Mynydd Du. Mae yna ddarn o eithin 

ar y mynydd ac mae’r cyfuchliniau o’i gwmpas yn 
gwneud iddo edrych fel coeden ar fynydd, ond, 
mewn gwirionedd, llwyn bychan iawn ar grugyn ydi 
o. Rydw i wrth fy modd â hyn. Byddaf yn tynnu’r un 
ffotograffau bob blwyddyn, o’r byd miniatur hwn: 
mae’n dirwedd o fewn tirwedd. Hefyd, pan oeddwn 
yn blentyn byddem yn mynd allan i chwarae bob 
amser ac yn defnyddio dim ond beth bynnag fyddai 
o gwmpas, y rhedyn neu beth bynnag, i ddyfeisio 
pethau. Mae fy ngwaith i’n adlewyrchu’r profiad 
hwnnw: gwneud pethau allan o bethau eraill.

CJ: Mae’r palet lliw a greoch chi’n hyfryd ac yn 
llachar tra bo rhai o’r gwrthrychau rydych yn eu 
gosod gyda’ch seramegau’n galed neu’n siarp  
ac yn awgrymu ochr dywyllach. Ydi hwn yn 
gydbwysedd y byddwch yn chwarae ag o?

AG: O ydi, rydw i’n hoff o’r gwyrdroadol. Rydw i’n hoff 
o ddeuoliaeth rhywbeth sy’n eich hudo i mewn, fe allai 
fod yn arwyneb deniadol llyfn ac yna mae yna rywbeth 
eithaf siarp a byddwch yn meddwl o, mae hwnna 
braidd yn anghyfforddus. Rydw i’n hoff o hynny. Y darn 
o waith sy’n ffefryn gen i yw un gan Marcel Duchamp 
a’i enw yw ‘The Wedge of Chastity’, cast efydd bychan. 
Mae’n awgrymog iawn. Mae’n cwmpasu popeth 

y byddaf yn hoffi ei gyflawni yn fy ngwaith; mae’n 
fychan; mae o ddefnyddiau cyferbyniol; mae’n edrych 
fel tirlun ond mae’n awgrymu’r llall hefyd. Rydw i’n 
hoff o wneud i’r gwyliwr deimlo fymryn yn gyfforddus 
ac yna fe fyddan nhw’n ffeindio’r elfennau hyn sydd 
fymryn yn od ac sy’n gallu bod yn anesmwythol.

Fe roddais i sgwrs yn Philadelphia ac ar ei diwedd 
gofynnodd rhywun i mi a oedd gen i broblemau dicter, 
gan awgrymu fod fy ngwaith i fel fwdw. Oherwydd y 
pinnau. Doeddwn i erioed wedi ystyried hynny o gwbl. 
Mae’n ddiddorol fel y mae canfyddiadau diwylliannol 
yn amrywio, rydw i wedi meddwl amdano bob amser 
fel clytio a thrwsio, pinnau’n dal pethau efo’i gilydd. 

CJ: Rydych chi wedi crybwyll ambell i ddylanwad: 
Japan, gwaith Gillian Lowndes, yr awyr agored.  
Oes yna brofiadau eraill rydych chi’n eu cydnabod  
i fod wedi effeithio ar gyfeiriad eich gwaith?

AG: Fe fu fy mhreswyliadau’n arwyddocaol ac maen 
nhw wedi gwneud i’m gwaith symud mewn ffyrdd 
gwahanol. Roedd Cove Park yn ymwneud yn fawr iawn 
â thirwedd, roedd lleoliad Cove Park yn fy atgoffa’n fawr 
iawn o’r lle y cefais fy magu yng nghymoedd Cymru a 
doeddwn i erioed wedi meddwl am gynnwys y dirwedd 

cyn y pwynt hwnnw ac eto dyma, mae’n debyg, sydd 
wedi hysbysu fy ngwaith i fwyaf. Roedd fy mhreswyliad 
Stiwdio Glai yn ymwneud yn fawr iawn â lliw. 

Pan fu farw fy mam yn sydyn, fy ffordd i o ymdopi 
oedd cerdded. Byddwn yn cerdded bob dydd yn y 
coedydd lleol, doedd dim ots am y tywydd, a byddwn 
yn casglu pethau. Dyna pryd y dechreuais ddefnyddio 
eitemau hapgael yn fwy yn fy ngwaith. Byddaf yn 
gweithio’n reddfol â’r broses o wneud. Mae gen i 
bwynt cychwyn ond os bydd rhywbeth yn digwydd 
wrth wneud byddaf yn mynd gydag o. 

CJ: Gan eich bod yn dilyn y llif, efallai na fyddwch yn 
gwybod beth sydd nesaf o ran eich gwaith, fyddwch chi?

AG: Mae gen i fan cychwyn. Rydw i’n teimlo’n 
gynhyrfus ynglŷn â’m darnau silff bywyd llonydd. 
Rydw i’n hoff o’u trachywiredd. Rydw i’n meddwl yr 
hoffwn i gymhwyso mwy o reolau a ffiniau i’m gwaith. 
Rydw i’n meddwl yr hoffwn i wneud mwy o’r rhain. 
Ond wn i ddim i ble’r aiff hyn, allaf i ddim ailadrodd 
pethau, nid dyna fydda i’n ei wneud. Bob tro y byddaf 
yn gwneud rhywbeth byddaf yn meddwl o, efallai y 
gwna i sleisio hwnna, gadael yr ymylon, ei drin yn 
annisgwyl. Fe wnaf i’r hyn sy’n teimlo’n iawn.
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Bydd Anne yn gweithio mewn stiwdio dawel mewn 
gardd breifat mewn pentref gwledig yn Ne Cymru. 
Mae yna dawelwch meddwl ynglŷn â’r stiwdio a’i 
phreswylydd oherwydd, i Anne, mae’n lle, yn syml, 
i fod. Bydd Anne yn cynllunio cwrs rheolaidd rhwng 
ei chartref a’i stiwdio, yn mynd heibio i dirweddau a 
chyffyrdd sy’n sefydlog a hefyd yn newid yn barhaus. 
Bydd y newidiadau hyn yn goleuo arfer Anne ar 
ddiwrnod arbennig ac yn dylanwadu, dros amser,  
ar y ffordd y bydd cyrff o waith yn ymgasglu.

Mae tirwedd yn hanfodol bwysig i Anne, boed 
hynny ar raddfa finiatur neu fawr. Gweadeddau, 
lliwiau, cyferbyniadau, haenau, bydd y rhain i gyd yn 
goleuo ei hestheteg. Yn y blynyddoedd a fu bu Anne 
yn gweithio â chwmni tirlunio, yn dylunio ac yn creu 
tirweddau hunangynhaliol o fewn ffiniau diffiniedig, 
fel cylchfannau neu gilffyrdd. O gael ei chomisiynu 
i roi mewnbwn dylunio i weithiau celf cyhoeddus, 
mae Anne wedi canolbwyntio ar natur safle-benodol 
y gwaith, o nodweddion tawelu traffig i deils 
serameg ar gyfer capeli Cymreig neu leoliad cod QR.

Roedd ymweliad ymchwil diweddar Anne â Japan wedi’i 
chefnogi gan Wobr Cymru Greadigol Cyngor Celfyddydau 
Cymru, a dderbyniwyd yn 2015. Roedd cefnogaeth 
flaenorol gan Gyngor Celfyddydau Cymru wedi galluogi 
cyfnodau datblygu ymchwil ac fe gefnogodd Celfyddydau 
Rhyngwladol Cymru Anne i gymryd preswyliad yn y 
Stiwdio Glai yn Philadelphia yn 2010.

Fe enillodd Anne y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn 2012. Ers hynny fe brynwyd
ei gwaith gan gasgliadau cyhoeddus yn Amgueddfa

Genedlaethol Caerdydd ac Amgueddfa Sir Gaerfyrddin.

Ddeng mlynedd wedi iddi raddio gydag anrhydedd 
dosbarth cyntaf mewn Gwneud Printiau, fe raddiodd 
Anne o Sefydliad Prifysgol Cymru, Caerdydd â’i Gradd 
Meistr mewn Serameg yn 2004. Ers hynny mae wedi 
ymroddi’n llawn-amser i’w harfer â serameg ac mae ei 
gwaith wedi’i gyflwyno mewn nifer o arddangosfeydd 
ledled y Deyrnas Unedig a Gogledd America. Y San 
Diego Arts Institute yn yr Unol Daleithiau oedd y 
diweddaraf i gyflwyno ei gwaith yn Sweet Gongs 
Vibrating. Daeth hynny’n gyflym ar ôl iddi gael ei 
dewis am Award yn y British Ceramics Biennial 
yn Stoke-on-Trent ac am Fragile? yn Amgueddfa 
Genedlaethol, Caerdydd. Mae Canolfan Grefft Rhuthun 
wedi cynrychioli gwaith Anne yn Collect, Oriel Saatchi, 
Llundain ac yna fe ddewisodd y Ganolfan Astudio 
Crefftau yn Farnham ei gwaith ar gyfer Setting the 
Scene: New Landscapes in Craft.

Mae gwaith Anne wedi’i olygu’n eang mewn 
cyhoeddiadau’n cynnwys ‘Craft Arts International’, ‘CCQ’, 
‘Ceramic Review’, ‘Ceramics Art & Perception’ a ‘New 
Directions in Ceramics’ gan Jo Dahn. Ar hyn o bryd mae’n 
Diwtor Cyswllt ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. 

Am y tro cyntaf mewn arddangosfa mae Anne yn 
dangos lluniadau yn Llonydd. Mae arlunio’n elfen 
bwysig yn ei harfer. Mae dewis rhannu hyn yn nodi 
symudiad cynnil arall mewn cyfeiriad i Anne.  
Mae Llonydd yn arddangosfa solo fawr a fydd  
yn golynnol o ran mapio ei thaith greadigol.

www.annegibbs.co.uk

Bywgraffiad
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Mission Gallery

Cydnabyddiaethau

Dymuna Oriel Mission a Chanolfan Grefft Rhuthun 
ddiolch i Anne Gibbs, Ceri Jones, Dewi Tannatt 
Lloyd, David Whiting, Stephen Feeke; staff 
arddangosfeydd Oriel Mission Amanda 
Roderick, Deirdre Finnerty-Davies a Rhian Wyn 
Stone; staff arddangosfeydd ac addysg Canolfan 
Grefft Rhuthun Philip Hughes, Jane Gerrard, 
Sioned Phillips, Joe Jubb, Einir Wyn Jones;  
Lisa Rostron, Rachel Shaw, Stephen Heaton  
yn Lawn, Gregory Parsons, Pete Goodridge  
ac Art Works, Cyngor Celfyddydau Cymru. 

Diolch hefyd i’n partneriaid Iaith Clai, Canolfan 
Gelfyddydau Llantarnam Grange, Oriel Serameg 
Aberystwyth, Crefft yn y Bae. Curadur Iaith Clai 
yw Ceri Jones. www.fieldworking.co.uk

Dymuna Anne ddiolch yn bersonol i: Huw 
Thomas, Helen Gibbs, Pamela Gant, Juliet 
Ireland, Claire Curneen, Catherine Roche, 
Caroline Taylor, Kathleen Adair, Yalda Bozorg, 
Ceri Jones, Amanda Roderick, Deirdre 
Finnerty-Davies a phawb yn Oriel Mission, 
Philip Hughes a phawb yng Nghanolfan Grefft 
Rhuthun, Dewi Tannatt Lloyd, Stephen Feeke, 
David Whiting, Moira Vincentelli a Chanolfan 
Gelfyddydau Aberystwyth, Hywel Pontin a 
Chanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, 
Cyngor Celfyddydau Cymru, Andrew Renton, 
Jo Dahn, Victoria Jones, Martijn Gommeren, 
Sara Roberts, Claire Cawte, Carwyn Evans, 
Lowri Davies a Lawn Creative. 

Dymuna Anne ddiolch yn benodol i Kate 
Saunders am ei darparu â gofod gweithio  
am y chwe blynedd ddiwethaf. Bu cefnogaeth  
Kate yn eithriadol mewn llawer ffordd ac mae 
wedi effeithio’n sylweddol ar arfer Anne.

Mae’r arddangosfa hon er cof am fam  
Anne Gibbs, Jean Gibbs.
 
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.

Gwybodaeth teithiol: 
Oriel Mission, Abertawe 
21 Ionawr – 26 Mawrth 2017

Oriel Serameg Aberystwyth 
8 Ebrill – Canol Mehefin 2017 

Canolfan Grefft Rhuthun 
22 Gorffennaf – 24 Medi 2017

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange 
7 Hydref – 18 Tachwedd 2017

Ffotograffiaeth: Dewi Tannatt Lloyd
Dylunio: Lawn Creative, Lerpwl
Printio: Team Impression, Leeds 
Cyfieithu: Catherine Lowe

Cyhoeddwyd gan: Oriel Mission a Canolfan 
Grefft Rhuthun. Testun © Yr Awduron 2016.
ISBN 978-1-905865-85-7

Oriel Mission 
www.missiongallery.co.uk 

Canolfan Grefft Rhuthun 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk
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