
Mae gwaith Micki’n destament i’r sgiliau a’r sensitifrwydd y gellir eu  
datblygu mewn arfer lle mae ffocws, amser, canolbwyntio, ymroddiad a 
chanfyddiad o’r pwys mwyaf. Mae’r dasg anodd o danio â choed a gwydro  

â halen yn waith ymdrechgar a’r canlyniadau’n anrhagweladwy mor  
aml. Mae Micki wedi defnyddio’r elfen yma o siawns i hogi ei  

hestheteg. Mae ei gwaith yn bleser i’w gyffwrdd ac i afael ynddo.  
Mae’n wneuthurwr mawr yn ogystal ag yn ffrind ardderchog.

Sandy Lockwood, artist serameg
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Mae’r ddaear yn bwysig i Micki Schloessingk. Teimlo’r tir dan ei thraed, 
gafael yn y clai yn ei dwylo, mae synnwyr Micki o’r byd wedi’i oleuo’n 
sylweddol gan ei rhyngweithiad corfforol ag o. Bydd Micki’n trawsnewid 
clai o’r ddaear yn wrthrychau cyffyrddol y gallwn eu defnyddio ac 
ymhyfrydu ynddyn nhw bob dydd. Bydd yn gwneud hynny â gwybodaeth 
ffisegol sy’n ganlyniad blynyddoedd lawer o weithio â chlai a chyda 
sensitifrwydd tuag at ei briodweddau sylfaenol. 

Bwriad Micki yw ‘gwneud potiau sy’n tyfu ar y rheiny sy’n eu defnyddio.’1 
Mae ei chadernid wrth wneud hynny wedi’i gynnal dros ddegawdau o 
wneud ac archwilio. Mae wedi’i rwymo gan ei hagwedd holistig tuag  
at fywyd. Bydd Micki’n cymryd amser i sylwi ar y byd o’i chwmpas ac  
i’w deimlo, a bydd yn rhoi o’i hamser a’i phrofiad i eraill. Mae yna ecoleg  
o wneud sydd fel pe bai wedi tyfu o gwmpas arfer Micki ac mae’n un  
o gyfnewid creadigol.

Mae Micki yn wneuthurwr blaenllaw crochenwaith sydd wedi’i danio  
â choed yn y Deyrnas Unedig, yn wir yn un o grŵp bychan byd-eang.  
Mae ei dealltwriaeth o iaith clai yn gynhenid ym mhob darn y bydd yn  
ei greu. Nid drwy ddamwain y bydd y ffurfiau sicr, y gweadeddau atgofus 
a’r lliwiadau cyfoethog yn digwydd. Er bod yna elfen anochel o anallu 
i ragweld canlyniadau yn y broses o danio, mae Micki â gwybodaeth 
sensitif o’r palet o danio â choed a gwydredd halen, un sy’n goleuo  
ei holl benderfyniadau yn y stiwdio. 

Pridd, Tân a Halen

1. Micki Schloessingk
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Wrth wneud potiau sydd i’w defnyddio a’u mwynhau gan eraill, mae’r 
synnwyr o gyffyrddiad a’r rhyngweithiad â phob pot yn anhepgor i’r ffordd 
y’u gwneir. Bydd dawn, gwybodaeth a sensitifrwydd yn cyfrannu’n gyfartal 
i bob pot a phan agorir drws yr odyn yn dilyn tanio, bydd Micki’n llawn 
cyffro a phryder. Bydd y nodiadau manwl, pacio’r odyn yn gymhleth ac yn 
fanwl gywir â choed a halen ar yr adeg orau posib yn ystod y cylch tanio 
deuddydd, i gyd yn gadael eu hôl ar bob pot. A bydd pob pot yn gadael ei 
farc ar Micki wrth iddi ystyried ei gymeriad terfynol. Fe anfonir pob pot 
allan i’r byd gyda gofal ac angerdd yn ei wneuthuriad.

Yna fe drosglwyddir yr ystyriaeth i ni oherwydd mae dewis pot i’w 
ddefnyddio, i’w gael yn ein bywydau yn benderfyniad hyfryd. Byddwn 
yn ei gyffwrdd, yn gafael ynddo, yn edrych arno, yn synhwyro’r teimlad 
y mae’n ei roi i ni. Gall potiau ddod â phleser gwirioneddol i’n bywyd 
dyddiol, gallant wella arferion a defodau dyddiol. Bydd materoliaeth 
amrwd y clai, mewnwelediad a gallu’r crochenydd, a gofynion ymarferol 
bywyd dyddiol, i gyd yn effeithio ar ffurf, estheteg a swyddogaeth potiau 
serameg. Mae’n werth treulio amser yn ymhyfrydu ynddyn nhw.

Mae arddangosfa Micki, Pridd, Tân a Halen yn ddathliad o grochenwaith 
enghreifftiol sydd wedi’i danio â choed. Mae’n edefyn arall yn y gyfres 
Iaith Clai: Rhan Un – cyfres o arddangosfeydd sy’n archwilio dim ond 
dyrnaid o amlygiadau amryfal clai. Daeth arddangosfa Anna Noël, Adrodd 
Straeon, â chwedlau ac animeiddiad crog yn seramegau ffigurol Anna. 
Bydd arddangosfa Anne Gibbs yn archwilio ffurfiau cerfluniol a’n synnwyr 
o ofod. Fe grëir y gwaith i gyd â sgil a sensitifrwydd: priodweddau sy’n 
deillio o chwilfrydedd ac ymroddiad i gyfrwng y gellid dadlau sy’n ddiflino. 
 
Ceri Jones 
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Mae Micki Schloessingk yn un o grŵp o grochenwyr rhyngwladol enwog 
sy’n dewis tanio eu hodynau â choed. Mae’n enwi Sandy Lockwood o 
Awstralia a Linda Christianson o America fel ei chymheiriaid yn y ffydd 
ac mae’r triawd rhyngwladol yma’n rhannu cyfeillgarwch yn ogystal â 
gallu i wneud gwaith sy’n gain, yn sensitif ac yn chwilfrydig. Dewisodd 
Micki danio â choed bron o gychwyn ei gyrfa. Câi ei denu nid dim ond gan 
nodweddion tanio â choed ond gan uniongyrchedd dull naturiol o wneud 
a thanio potiau. Mae tanio â choed, gyda symlrwydd twyllodrus, yn 
ymdrechgar yn gorfforol ac yn heriol yn ddeallusol. Er mwyn harneisio’r 
priodweddau di-ddal y mae’n eu dymuno, mae’n rhaid i Micki weithio 
â’r myrdd o newidiadau a fydd yn digwydd yn ystod y tanio. ’Does yna’r 
un gwerslyfr i gyfeirio ato gydag odyn goed, mae’n rhaid i’r crochenydd 
addasu i ymddygiad ansicr coed sy’n llosgi ac effaith hynny ar waith 
gwerthfawr o fewn y siambr. Caiff llestri Micki sydd wedi’u tanio â  
choed eu gwella ymhellach drwy gyflwyniad halen yn ystod y tanio a 
hynny’n datblygu’r arwyneb gwydrog unigryw, y lliw a’r gweadeddau 
y mae’n enwog am eu defnyddio. Nodwedd arall o’i gwaith yw ei 
chyffyrddiad sensitif, cryfder ei ffurf a’r potensial i ymgysylltu’n  
greadigol y person a allai fod yn ei ddefnyddio yn y pen draw. 

Ffurf a sensitifrwydd
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Sensitifrwydd yw un o’r agweddau anniffiniol hynny o wneud crochenwaith 
sy’n hanfodol i lwyddiant. Mae’n cysylltu â’r ffordd y bydd y crochenydd yn 
ystyried manylion ffurf, y ffordd y bydd ymyl yn ymdonni, efallai, heb edrych 
yn anaddas; neu’r ffordd y bydd pantiad cynnil wedi’i wneud mewn cwpan 
heb iddo edrych yn ddamweiniol. Yn fwy na dim, efallai, yn yr agweddu tuag 
at bob agwedd ar gymell ffurf goeth allan o lwmp o glai sy’n ymddangosiadol 
ddifywyd. Mae sensitifrwydd yn gyffredin hefyd yng ngofod gwaith creadigol 
Micki ac mae’n allweddol i ffurfio’r ‘amgylchiadau lle gall gwaith da ymddangos 
ohonyn nhw’, fel y sylwodd y crochenydd Richard Batterham unwaith.

Mae’r cadernid yn ffurf ei photiau’n sylfaenol i gynhyrchu strwythur 
gwaelodol i ganiatáu i’r broses danio sydd braidd yn anrhagweladwy 
integreiddio a gwella’r arwyneb. Heb eglurder ffurf byddai’r arwyneb  
yn colli ei effaith gweledol a chyffyrddol yn sydyn. Mae cryfder yn  
amlwg hefyd mewn penderfyniadau ynglŷn â siâp, er enghraifft lle  
bydd synwyrusrwydd o ran atodi handlen sy’n ffitio’r llaw ddynol  
hefyd yn ei lapio ei hun yn goeth i ffurf y llestr. 
 
 

Mae peth ymdeimlad o ddirgelwch i’w gwaith, mae’n awgrymu’n  
hytrach nag yn gorchymyn ffyrdd o’i ddefnyddio a bydd yn caniatáu 
i berson arall ddatblygu’r potensial creadigol sy’n reddfol drwy ei 
ddefnyddio. Dyna foddhaol fyddai llenwi un o’i basgedi â bwyd, gan 
annog rhyngweithiad cyffyrddol pan gaiff y pot ei basio o gwmpas y 
bwrdd bwyd. Felly hefyd bydd angen gafael â dwy law’n aml mewn  
jwg mawr a ddefnyddir a hynny’n golygu ymateb cyffyrddol yn syth.  
Bydd yr integreiddiad hwnnw o ffurf ac arwyneb gyda sensitifrwydd  
ym mhob agwedd ar ei gwneud, yn trosglwyddo i ryngweithiad dynol  
pan fyddwch yn defnyddio un o’i llestri coeth. 
 
 
 

 
 Mwynhau cinio â photiau Micki a photiau  

gan Richard Batterham a Svend Bayer
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Wrth i Micki baratoi ar gyfer yr arddangosfa arwyddocaol hon o’i gwaith 
roedd yn ymwybodol y byddai cyflwyno cipolwg ar y goreuon o’r hyn y mae 
wedi bod yn ei wneud am y flwyddyn ddiwethaf mor bwysig iddi hi ag i’r 
ymwelydd â’r arddangosfa. Er mwyn deall yr hyn mae’n ei wneud mae’n 
bwysig edrych ar y ffordd y mae ei gwaith yn esblygu’n gyson o fewn ei 
ffiniau ei hun. Mae Micki wedi bod yn gwneud potiau am amser maith ond 
fydd y gwaith byth yn aros yn ei unfan. Bydd pob taniad yn cyflwyno ennyd 
o werthuso a bydd yn gyrru ei greddf i wneud yn well, i ddod â phwyslais 
newydd ac weithiau i gydnabod yr angen i newid. Mae’n dal i ddysgu am 
botensial ei hodyn a’r gwahanol gyfleoedd y bydd yn eu cyflwyno ar gyfer 
bywiogrwydd creadigol. Gyda’m hymholiad i ynglŷn â’i hastudiaethau 
diweddar hi o wneud parau o ffurfiau potel, fe’i hysgogwyd i esbonio  
‘mae’r poteli hyn hefyd yn fynegiannol, maen nhw â rhywbeth i’w wneud 
â sgyrsiau, a bydd y potiau yn fy nghyffroi i ac yn f’atgoffa i o bobl.’ Mae’r 
gwaith cymharol newydd hwn yn manteisio ar y rhan o’r odyn sydd agosaf  
at y tân coed, bron yn y blwch tân ei hun. Gosodir ffurfiau eraill ar boteli tal  
y tu ôl i wal y bag, ardal sy’n cael gwres, halen a llwch aruthrol. Bydd Micki’n 
defnyddio’r potiau hyn fel amddiffynwyr gwaith sydd y tu ôl iddyn nhw.

Yn gyferbyniad llwyr i’r cyffro mentrus yma mae gan Micki eitem arall yn ei 
‘repertoire’ ac yn anaml iawn y’i gwelir y tu allan i’r stiwdio. Bydd yn gwneud 
llwyau drwy fodelu’r clai yng nghledr ei llaw. Dywedodd ‘Mae gwneud 
llwyau’n fy ymdawelu i ac yn fy meithrin i’n anhygoel bob amser, felly mae 
hynny’n porthi rhan ohonof i sy’n agored iawn i niwed, nid yw mor weladwy 
yn fy mhotiau.’ Mae’r llwyau fel petaent yn cynrychioli nid dim ond yr angen 
myfyriol personol hwnnw ond hefyd cyfle i gael rhyddid creadigol cyflawn 
oddi wrth ofynion dyddiol gwneud crochenwaith. Mae ei llwyau’n wrthrychau 
hardd, cyffyrddol iawn sy’n crynhoi’r gofal a’r sylw y bydd yn ei roi i hyd yn 
oed ei phot mwyaf gwylaidd, gyda’r bwriad o gyfoethogi bywydau eraill. 
 
Alex McErlain
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Gan sgwrsio yn y Bridge Pottery, mae Ceri Jones yn 
clywed am rai o’r dylanwadau a’r mewnwelediadau 
sy’n goleuo arfer Micki.

CJ: Wedi’i sefydlu yn 1987, sut mae’r  
crochenwaith wedi esblygu?

MS: Fe fyddwn i’n dweud ei fod wedi tyfu’n organig 
ac wedi esblygu’n eithaf digymell yn aml. Fe fydd gen 
i syniadau yn fy meddwl am sbel, yna daw’r amser 
priodol a byddwn yn dechrau gweithio ar rywbeth. 
Rydw i’n cofio teimlo’n ansicr am flynyddoedd lawer 
a bwriad byw yma oedd iddo fod yn seibiant. Fodd 
bynnag, unwaith y gwnes i’r ymrwymiad i fod yma 
roedd yn gyffrous iawn. Fe gysylltais â’r pensaer David 
Lea a chyda’n gilydd fe luniwyd dyluniad da iawn 
ar gyfer yr oriel ac ystafell yr odyn, gan ddefnyddio 
defnyddiau gwyrdd a lleol. Roeddwn i i fod i ysgrifennu 
llyfr ar wydredd halen ar y pryd, felly fe benderfynais y 
byddwn yn teithio ac yn gwneud peth ymchwil i odynau 
halen wedi’u tanio â choed. Odynau Gwyn Hansen yn 
Awstralia, Kevin Crowe yn yr Unol Daleithiau a Herve 
Rousse yn Ffrainc a ysbrydolodd ddyluniad fy odyn 
newydd i. Yn ffodus fe gysylltodd yr Americanwr ifanc 
yma, Kirk, a oedd yn grochenydd, â mi. Roedd newydd 
orffen prentisiaeth ac fe gysylltodd gan fod arno 

angen lle i weithio ac roedd yn frwd iawn am danio 
â choed. Cefais help ganddo fo, ynghyd â myfyriwr 
Daneg, Anna, i adeiladu fy odyn. Tra’r oedden ni’n 
ei hadeiladu fe benderfynais ymestyn y blwch tân i 
ddwywaith ei faint, fel y gallwn gael gofod ar gyfer 
siambr ffrynt i danio potiau heb halen, gan ddibynnu 
ar lwch coed am wydredd. Daeth y siambr ffrynt yn le 
chwarae newydd y deuwn i i’w ystyried yn heriol ond 
yn ddeniadol. Yn araf, araf, mae cynnydd yn barhaus. 
 
CJ: Rydych chi fel pe baech yn agored iawn i sgyrsiau 
ac archwiliadau creadigol. Bydd crochenwyr unigol  
yn dod i weithio efo chi yma. Ydi cydweithredu wedi 
bod yn bwysig i’r ffordd rydych chi’n gweithio erioed?

MS: Wel mae wedi digwydd yn y cyfnod ôl-deulu 
yma o’m bywyd i. Mae rhedeg crochendy ar eich pen 
eich hun, yn enwedig gan danio â choed, yn hynod 
anodd. Bydd arnaf angen help yn aml ac rwy’n hoff 
o’r egni o gael pobl o gwmpas. Mae llawer wedi 
pasio drwodd yma, yn mynd a dod, felly heb fod  
yn fwriadol iawn ynglŷn â’r peth, mae’n ffordd  
o ddal i fod yn gynhyrchiol. Nid cynllun oedd  
o ond fe ddigwyddodd rywsut. 
 

Yn sgwrsio â Micki Schloessingk

CJ: Rydych chi wedi datgan nod ardderchog, ‘i wneud 
potiau sy’n tyfu ar y rheiny sy’n eu defnyddio.’ Ai’r 
syniad sy’n gefndir i hyn yw gwneud potiau sy’n 
sicr yn eich rhai chi ond a fydd hefyd yn tyfu i fod â 
chynefindra bob dydd sy’n unigryw i’r defnyddiwr?

MS: ’Dwyf i ddim yn fy ystyried fy hun yn grochenydd 
cynhyrchu ond rwyf wrth fy modd yn gwneud potiau 
y bydd pobl yn eu defnyddio. Rwy’n hoff o wneud 
cwpanau a jygiau a chaf fy nennu hefyd at ffurfiau 
sydd fymryn yn anodd eu diffinio. Mae fy mhotiau yn 
awgrymu defnydd ond nid felly mae eu diffinio. ’Dwyf i 
ddim yn meddwl fy mod yn berson diffiniedig iawn. Mae 
angen i’r ffurf fod yn gryf ac yn glir, ond yn ddeniadol. 
Mewn ffordd debyg rwyf wedi bod fymryn yn betrusgar 
i beidio ag addurno gormod gan y gall hynny deimlo 
fel pe bawn i’n fy ngorfodi fy hun. Er, weithiau, fe 
hoffwn i fod yn ddigon dewr i wneud mwy o farciau. 
Rwy’n edrych ymlaen at y deng mlynedd nesaf gan 
fy mod yn gobeithio y dof yn fwy dewr â gwneud 
marciau. Rwy’n hoffi gwneud darluniau syml iawn, 
rwyf wedi dechrau arlunio ar deils. Mae yna rywbeth 
chwilfrydig iawn ynglŷn ag ysgrifennu ac arlunio mewn 
clai, ‘dwyf i ddim yn siŵr i ble y bydd hynny’n mynd ond 
rwy’n ymwybodol ei fod yn effeithio’n ddwfn arnaf i. 

CJ: Felly byddwch yn taflu ac yn adeiladu â llaw. 
Fyddech chi’n dweud fod yna ffurf penodol y 
byddwch yn mwynhau ei wneud yn arbennig?

MS: Rwy’n meddwl mai’r ffurf rwy’n fwyaf hoff 
o’i daflu yw’r bowlen. Rwy’n bendant yn berson 
powlen. Rwy’n hoff iawn o wneud powlenni te ag 
ochrau nadd ond hefyd bowlenni salad mawr. Mae 
yna sgôp enfawr mewn gwneud gwahanol fathau  
o bowlenni ar yr olwyn. Gydag adeiladu â llaw gall y 
pethau rwy’n fwyaf hoff o’u gwneud fod yn gyffredin 
iawn. Maen nhw’n ymwneud â chyffyrddiad a 
theimlad. Rwy’n hoff o adeiladu â llaw er mwyn  
cael math o rwyddineb ac uniongyrchedd dull.  
Rwy’n hoff o ffurfiau syml, fel y llwyau rwy’n eu 
gwneud ar hyn o bryd. Rywsut, gydag adeiladu â 
llaw, rwy’n fwy cysylltiedig yn emosiynol. Gyda 
thaflu byddwch yn tueddu i syrthio’n ôl ar yr 
hyfforddiant a’r sgiliau technegol a ddysgoch chi. 
Ond i mi mae yna fwy o ryddid mewn adeiladu â 
llaw, mae’n faes o hunanfynegiant ac archwiliad.  
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CJ: Rwy’n ymwybodol eich bod yn gwneud nodiadau 
yn ystod y broses o wneud – a yw hynny’n rhywbeth  
y byddwch yn ei wneud drwy gydol y broses gyfan?

MS: Ar y diwrnod gwneud mae gen i’r llyfr nodiadau 
bychan yma a byddaf yn nodi pwysau’r clai, beth yw’r 
clai, mesuriadau bras, i ba ran o’r odyn y bydd yn 
mynd… Yna, pan ddof yn ôl i slipio pob darn, efallai 
ddeuddydd yn ddiweddarach, byddaf yn ysgrifennu mwy 
o nodiadau. Ar ôl y tanio byddaf yn cofnodi bob amser 
sut y bydd darnau wedi gweithio. Yn y bore’n aml byddaf 
yn ysgrifennu tipyn, a’r bore yma cefais syniad am fy 
llwyau er enghraifft, a gallwn wneud nodyn ohono. Mae 
gen i ofn colli fy syniadau felly byddaf yn hoff o gadw’r 
llyfr nodiadau yma’n agos ataf i. Yna mae gen i’r llyfr 
tanio’r odyn. Pan fyddaf yn dadbacio’r odyn, byddaf 
yn gwneud darlun sydyn o’r hyn fydda i’n ei weld, a’r 
peth pwysicaf yw mesuriadau’r gofodau rhwng potiau 
a silffoedd oherwydd dyna’r hyn sy’n pennu’r halen a 
llwybr y fflam fydd yn mynd drwy’r odyn. Gyda gormod 
o ofod eu gor-halltu, rhy ychydig o ofod a fyddan nhw 
ddim wedi’u halltu’n ddigonol. Yna byddaf yn ysgrifennu 
nodiadau sydyn ar y potiau wrth iddyn nhw ddod allan, 
ac yn cymryd ffotograffau o bob silff. Dros y blynyddoedd 
mae fy nodiadau wedi dod yn fwy a mwy manwl. 

CJ: Mae eich darnau sydd wedi’u cwblhau’n orlawn 
o arlliwiau cyfoethog. Byddwch yn defnyddio slips 
ac yna, yn amlwg, mae’r fflamau, y lludw, anwedd  
yr halen. Allwch chi ddweud ychydig mwy wrthon  
ni am y prosesau gorffennu? 

MS: Un peth hanfodol na wnaethoch chi mo’i grybwyll 
yw’r corff clai. Y corff clai sy’n rhoi’r naws. Y clai 
sylfaenol y byddaf yn ei ddefnyddio ar gyfer y rhan 
fwyaf o’r gwaith yn y brif siambr yw’r terre de Saint 
Amand, o ganolbarth Ffrainc. Mae’n glai sydd wedi’i 
ddefnyddio am amser maith ar gyfer gwydredd halen 
wedi’i danio â choed. Mae’n cynnwys rhywbeth fel 
1.5% o haearn, mae’n eithaf plastig ac yn ymateb yn 
dda i halen a lludw coed. Felly byddaf yn ystyried y clai 
yn balet sylfaenol i mi ac yna byddaf yn cymhwyso’r 
slips sydd un ai’n goleuo neu’n tywyllu’r lliwiau. Rwy’n 
meddwl mai fy slips diofyn yw lliwiau coch ac oren, 
lliwiau tanllyd, lliwiau India. Pan euthum i India 
roeddwn yn 19 oed a ’doeddwn i erioed wedi dod  
ar draws crochenydd. Fe es i i India ac roedd potiau  
ym mhobman, ar ochr y ffordd, mewn marchnadoedd, 
twmpathau enfawr o jariau dŵr hardd a photiau o 
wahanol siapiau, y cwbl yn y teracota coch yma sef 
lliw’r pridd. Fe wnaeth gymaint o argraff arnaf i.  

Felly lliwiau coch, melyn, oren yw’r lliwiau rwyf wedi’u 
datblygu yn fy ngwaith ac rwyf wedi bod yn eu haddasu 
a’u profi’n gyson. O ddweud hynny rwyf i hefyd wrth  
fy modd â’r corff clai amrwd heb ei slipio, ei liwiau 
llwyd a brown a gwyrdd, pan fydd â lot o ludw ynddo. 
 
CJ: Dwedwch wrthon ni am bacio’r odyn a’r  
angen i sianelu’r fflamau.

MS: Mae perthynas un pot ag un arall yn bwysig. 
Os byddwch yn rhoi un pot o flaen un arall bydd yn 
amddiffyn y pot sydd y tu ôl iddo rhag y fflamau. 
Bydd y rhan sy’n wynebu’r fflam yn cael ei amlygu 
i’r halen a’r lludw coed a gall yr effeithiau fod yn 
ddramatig, ond bydd y rhan fydd wedi’i ddiogelu 
wedi’i liwio’n fwy cynnil, yn enwedig yn y siambr 
ffrynt. Yn y brif siambr bydd lludw’r coed yn effeithio  
ar y potiau sydd ar yr ymyl ond ni fydd yn mynd 
drwodd i’r cefn, ond bydd yr halen yn mynd drwy’r 
siambr gyfan ac yn ymwasgaru’n fwy gwastad. 
 
CJ: Tanio â choed, a gwydredd halen yn benodol, sut 
wnaeth y rhain ddylanwadu ar eich arfer chi eich hun?

MS: Pan oeddwn i yng Ngholeg Celf Harrow, roedden 
ni i fod i fynd i weithio i grochendy yn yr haf cyntaf 

ac roeddwn i wedi dod ar draws y pot hwn mewn 
crochendy Gwyddelig y bûm yn gweithio ynddo, cyn 
mynd i’r coleg. Wyddwn i mo hynny ar y pryd, ond 
roedd wedi’i danio â choed a’i wydro â halen, ac fe 
ddeuthum yn hoff iawn ohono. Wrth lwc roedd enw’r 
crochenydd ar y gwaelod, sef Gustave Tiffoche felly 
fe wnes i ddarganfod ble’r oedd y crochenydd hwn 
yn Llydaw, fe ymddangosais ar stepen ei ddrws a 
dywedais ‘a gaf i eich helpu’r haf yma?’ Roedd yn ddyn 
hyfryd a oedd â chrochendy llwyddiannus, yn gwneud 
llestri bwrdd, ac roedd ganddo hefyd odyn yn tanio 
coed/halen. Cytunodd i’m cymryd am yr haf ac roedd 
yn brofiad gwirioneddol dda. Cefais foeseg weithio dda 
yno hefyd (yn cynnwys toriad o ddwy awr am ginio). 
Felly pan euthum yn ôl i Harrow am yr ail flwyddyn, 
fe adeiladais odyn fechan yn syth yn tanio coed/olew 
ac yna fe daniais y rhan fwyaf o’m gwaith yn yr odyn 
hon. Roeddwn yn gwybod yn barod mai dyna’r oeddwn 
i am ei wneud. Pan sefydlais fy nghrochendy cyntaf 
yn Swydd Efrog yn 1975 fe adeiladais odyn fawr 
yn tanio coed, wedi’i dylunio â help Tiffoche. Felly 
roeddwn i’n ymroddedig i danio coed yn gynnar 
iawn. Mae’n faes mor fawr, rwy’n teimlo nad  
yw un oes yn ddigon.
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Gwneuthurwr seramegau sydd wedi’u tanio â choed a 
chyda gwydredd halen yw Micki. Bu’n gwneud potiau 
ers iddi gael ei synnu gan y llestri pridd a theracota 
coch bywiog yn India, lle bu’n teithio pan oedd yn 
19 oed. Priodweddau amrwd clai a effeithiodd ar 
Micki, y ffaith y gallai’r pridd dan ein traed gael ei 
drawsnewid yn llestri ar gyfer ein defnydd dyddiol. 
Roedd tanio â choed yn gyffredin yn India ac mae’n 
dal felly. Mae’n broses ddeinamig o danio sy’n altro 
corff y clai mewn llu o ffyrdd. Bydd Micki’n gweithio 
ei hodyn tân coed drafft croes o fewn paramedrau 
manwl. Mae’r amgylchiadau mewn odyn tân coed yn 
anwadal ac mae’r effeithiau ar bob llestr yn amrywiol 
ac yn unigryw. Mae Micki yn adnabod priodweddau 
seramegau sydd wedi’u tanio â choed ac mae’n eu 
croesawu a bydd yn eu harchwilio’n drwyadl ym  
mhob un o’i photiau sydd wedi’u gwneud â llaw.

Ers y cyfarfyddiad addysgiadol hwnnw â seramegau 
yn India, mae Micki wedi ymroi i’w harfer o wneud 
crochenwaith. Drwy weithio ac ymchwilio gwneud 
potiau a thanio mewn odyn fe arweiniwyd Micki i 
Iwerddon lle bu’n gweithio â Gratten Freyer, i Ffrainc 
lle bu’n gweithio â Gustave Tiffoche, i Breda yn Sbaen 
ac, yn fwy diweddar, i Awstralia ac Unol Daleithiau 
America. Pan oedd ar gwrs Crochenwaith Stiwdio 
yng Ngholeg Celf Harrow, câi Micki ei dysgu gan Mick 
Casson, Walter Keeler a Victor Margrie. A hithau’n 
26 oed, fe sefydlodd Micki ei chrochendy cyntaf yn 
gwneud llestri bwrdd gwydredd halen wedi’u tanio â 
choed yn Bentham, gogledd Swydd Efrog. Ddeuddeng 
mlynedd yn ddiweddarach fe symudodd Micki â’i 
theulu i Benrhyn Gŵyr yn ne Cymru lle y sefydlodd  
y Bridge Pottery yn nhrefgordd wledig Cheriton.

Am yr un flynedd ar bymtheg ddiwethaf mae Micki 
wedi parhau i ddatblygu Bridge Pottery sy’n awr yn 
cynnwys oriel, sied odyn, gofodau stiwdio, ystafell 
glai, ac ardaloedd amlbwrpas yn yr awyr agored. 
Mae’n amgylchedd deinamig a heddychlon lle bydd 
Micki’n croesawu llawer o grochenwyr, myfyrywyr 
ac aelodau’r cyhoedd a fydd yn ymweld. Mae sgwrs  
a chydweithredu creadigol yn hanfodol i arfer  
Micki sydd, yn ôl ei natur, yn parhau i esblygu  
a newid gyda phob pot y bydd yn ei danio.

Mae Micki â gwaith mewn sawl casgliad. Mae’r 
rhain yn cynnwys Amgueddfa Victoria ac Albert,  
a Chasgliad y Cyngor Crefftau yn Llundain, Instituut 
Pieter Brueghel yn yr Iseldiroedd, Casgliad Rudolf 
Strasser yn Amgueddfa Dinas Lanshut yn yr 
Almaen, a’r Casgliad William Ismay yn Oriel Gelf 
Caerefrog. Mae arddangosfeydd diweddar wedi 
dangos gwaith gan Micki yn y Craft in America 
Centre yn Los Angeles, y Contemporary Applied 
Arts yn Llundain, Creabiz yn Nenmarc, Oriel Bevere 
yng Nghaerwrangon, y Smithsonian Institution yn 
Washington DC. Mae Micki wedi cyflwyno mewn 
cynadleddau fel y Gynhadledd Tân Coed Ewropeaidd 
yn Guldageraard, Denmarc a Women and Wood 
Firing yn Arizona.

www.mickischloessingk.co.uk

Bywgraffiad
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Mission Gallery

Cydnabyddiaethau 

Dymuna Oriel Mission a Chanolfan Grefftau 
Rhuthun ddiolch i Micki Schloessingk,  
Ceri Jones, Fleen Doran, Matthew Otten,  
Tim Stokes, Alex McErlain, Sandy Lockwood;
Staff Oriel Mission: Amanda Roderick, Karen 
Tobin, Rhian Wyn Stone, Megan Leigh, Tim 
Stokes, Paula Richards, Rachael Leahy; staff 
arddangosfeydd ac addysg Canolfan Grefftau 
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 yn Iaith Clai:  
prosiect Rhan Un, Canolfan Gelfyddydau 
Llantarnam Grange, Aberystwyth Ceramics 
Gallery Aberystwyth, Crefft yn y Bae.

Ymchwilydd a churadur yr  
arddangosfa hon oedd Ceri Jones 
www.fieldworking.co.uk
 
Dymuna Micki Schloessingk ddiolch i Fleen 
Doran, Sandy Lockwood, Alex McErlain,  
Tim Stokes, Matthew Otten, Amanda Roderick 
ac Oriel Mission, Philip Hughes a Chanolfan 
Grefftau Rhuthun, Ceri Jones. 
www.mickischloessingk.co.uk

 
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. 
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Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange 
8 Ebrill – 27 Mai 2017

Crefft yn y Bae, Caerdydd 
1 Medi – 29 Hydref 2017 
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