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1.  Croeso gan y Cadeirydd 

 

Estynnodd y Cadeirydd groeso i’r grŵp gan nodi pwysigrwydd diwylliant fel rhan o agenda’r 

Grŵp Trawsbleidiol ar Gymru Ryngwladol am ei fod yn arf pwysig wrth gynyddu grym cymell 

tawel a gallu economaidd Cymru. Mae enw da am ddiwylliant datblygedig yn allweddol i 

unrhyw ddemocratiaeth sydd am gael ei chymryd o ddifrif ar y llwyfan byd-eang. 

 

 

2.  Croeso gan Rebecca Gould, Pennaeth y Celfyddydau, British Council Cymru 

 

Estynnodd Rebecca Gould groeso i bawb a diolchodd fod cynifer o aelodau sector y 

celfyddydau wedi mynychu’r cyfarfod er gwaethaf eu llwyth gwaith trwm. Wrth gyflwyno 

‘Arddangos Celfyddydau Cymru yn Rhyngwladol’ - Adroddiad Ymchwil 2018, a fydd yn cael 

ei gyflwyno gan Yvette Vaughan Jones yn yr eitem nesaf, pwysleisiodd Rebecca Gould mai 

bwriad y ddogfen hon yw helpu’r sgwrs sy’n digwydd eisoes a herio a newid syniadau 

cyfredol am ddyfodol arddangos celfyddydau a diwylliant o Gymru. Nododd rhai meysydd lle 

mae angen cymorth, er enghraifft – buddsoddiad mewn arbenigedd, datblygiad strategol 

rhwydweithiau rhyngwladol. Bu’n bwrw golau hefyd ar enghreifftiau ardderchog o arddangos 

talent o Gymru sy’n digwydd eisoes.  

 

Crybwyllodd Rebecca Gould fod partneriaeth hir sefydlog rhwng British Council Cymru a 

Chyngor Celfyddydau Cymru gan dynnu sylw at fentrau cydweithredol amlwg diweddar fel 

rhaglen India Cymru a’r gwaith yn Tsieina. Tynnodd Rebecca Gould sylw at enghreifftiau 

diweddar o arddangos rhyngwladol yng Nghymru; fel Artes Mundi, Gwobr Iris, Focus Wales 

– gan bwysleisio bod bron bob un o’r rhain yn derbyn cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau 

Cymru. 

Gall partneriaeth British Council Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru ynghyd â 

rhwydwaith fyd-eang o Swyddfeydd y British Council, fod yn gyfryngau i ymhelaethu’r holl 

weithgareddau hyn. 

Nododd Rebecca Gould fod yr adroddiad yn dangos yn glir bod gwaith ardderchog eisoes yn 

digwydd. Fodd bynnag, mae’r adroddiad hefyd yn pwysleisio y byddai mwy o gydlynnu 

sgyrsiau traws-sector ac aml-asiantaeth yn ein galluogi i greu gwell rhagolygon i artistiaid a 

sefydliadau celfyddydol Cymreig yn rhyngwladol a chynyddu enw da Cymru ar y llwyfan 

rhyngwladol. 

 

3.  Cyflwyno adroddiad Strategaeth Arddangos Celfyddydau Cymru yn Rhyngwladol 
gan awdur yr adroddiad, Yvette Vaughan Jones, Visiting Arts. 
 
Canfyddiadau’r adroddiad  
 
Beth ddywedodd y Sector yng Nghymru wrthym ni 

 Mae cyfradd uwch na’r cyffredin o’r Sector yn gweithio o fewn a gyda grwpiau targed 
penodol – mae yna sgiliau yma sy’n gwbl addas i’w hallforio. 

 Pwyslais ar ddatblygu’r hyn sydd gennym ac sy’n bodoli eisoes.  
 Arferion rhwydweithio a rhannu sgiliau yn wan ac angen eu datblygu – angen 

gwneud mwy o ddefnydd o gyfryngwyr proffesiynol. 



 Byddai datblygu preswyliadau rhyngwladol yn fuddiol i’r sector. 
 Mae rhywfaint o awch am greu digwyddiad o bwys. 
 Am weld cyflawni mwy, a mwy sy’n uchelgeisiol a beiddgar. 

 
Grwpiau Ffocws 

 Mae angen sicrwydd cyllido domestig ar y sector diwylliannol yng Nghymru er mwyn 
meithrin a datblygu proffil rhyngwladol. 

 Nid yw’r doreth o wahanol asiantaethau sy’n gweithio yn y maes rhyngwladol yn 
helpu. Mae angen gwell cydlyniad ar y drefn gyllido, cydweithio rhwng asiantaethau 
wrth hyrwyddo a marchnata. 

 Asiantau a chyfryngwyr proffesiynol – elfennau pwysig sydd heb eu datblygu’n llawn. 
 Dylid datblygu cyfleoedd i fynd i weld gwaith / mynychu sioeau arddangos a 

chynadleddau dramor. 
 Adeiladu ar raglenni sy’n bodoli eisoes yng Nghymru a datblygu ffeiriau masnach o 

fewn iddynt. 
 Mae angen strategaeth feiddgar a hir-dymor. 

 
 
Cyfweliadau wyneb yn wyneb 

 Mae gan Gymru gynnig diwylliannol a chelfyddydol ardderchog, ond mae ei llais yn 
rhy dawel – mae angen presenoldeb amlycach a lleisiau cryfach gan artistiaid a 
gweithwyr diwylliannol Cymru ar y llwyfan rhyngwladol.  

 Mae angen i ni feithrin/datblygu a denu rhaglenwyr proffesiynol, hyrwyddwyr a 
churaduron i negodi gyda gweithwyr diwylliannol ar lwyfannau byd-eang. 

 Mae hyrwyddwyr rhyngwladol am weld gwaith newydd ac arloesol; gwaith sy’n hynod 
yn hytrach nag yn rhan o’r brif ffrwd. Mae gan Gymru ddiwylliant unigryw a gallai 
ddatblygu mwy o waith ‘parod i’w allforio’ sy’n adlewyrchu hynny.  

 Mae angen creu gwell cyd-destun ar gyfer y gwaith fel y gall gydlifo â diddordebau a 
sgyrsiau rhyngwladol.  
 

 
Beth yw’r ffordd fwyaf effeithiol o arddangos? 

 Digwyddiadau cyhoeddus/gwyliau mawr ar draws sectorau yng Nghymru. 
 Gwyliau a ffeiriau masnach ar gyfer sectorau penodol yma yng Nghymru neu dramor. 
 Denu dirprwyiaethau rhyngwladol yma i Gymru i weld gwaith. 
 Mynychu gwyliau/ffeiriau masnach/sioeau arddangos dramor. 
 Mynychu digwyddiadau nad ydynt yn ymwneud yn benodol â’r celfyddydau/diwylliant 

a theithiau masnach/digwyddiadau gwleidyddol. 
 Creu cyfleoedd arddangos ar gyfer gwaith o Gymru yn Llundain (neu 

Manceinion/Berlin/Efrog Newydd ayb). 
 Gweithiau a sioeau untro arbennig – i sbarduno diddordeb hyrwyddwyr rhyngwladol. 

 
 
Crynodeb 

 Angen i ni fod yn arloesol ac ysbrydoledig wrth adlewyrchu pobl, estheteg a diwylliant 
y wlad.  

 Sicrhau marchnad ddiffiniedig sy’n gallu denu digon o reolwyr canolfannau, 
cyfarwyddwyr, trefnwyr ac archebwyr sydd â diddordeb mewn prynu gwaith. 

 Angen meithrin dealltwriaeth bod gwahanol feysydd a ffurfiau celfyddydol yn cynnig 
heriau gwahanol wrth ddatblygu’r farchnad ryngwladol ar eu cyfer. 

 Angen manteisio a chreu cyfleoedd lle gallwn lenwi bwlch neu lle mae gennym 
gynnig unigryw ac arbennig: Gŵyl y Llais, yr Eisteddfod, gwaith safle penodol, ffocws 
ar ddwyieithrwydd, technoleg newydd. 



 Meithrin cydlifiad yn hytrach na chystadlu – gweithio ar y cyd gyda 
chanolfannau/gwyliau sy’n bodoli eisoes, hyrwyddwyr a chydweithio gyda’r sector ei 
hunan. 

 Cydnabod bod meithrin perthnasau a sicrhau canlyniadau’n cymryd amser – annog 
buddsoddwyr i ymroi i drefn gyllido sy’n para sawl blwyddyn.   
 

 
 
Argymhellion 

1. Bod artistiaid, crewyr a gwneuthurwyr a’r sector diwylliannol yn: 

Creu gwaith parod i’w allforio sy’n hynod ac y gellir ei deithio 

 Datblygu a gweithio gyda chyfryngwyr proffesiynol. 

 Datblygu sgiliau’r sector, yn enwedig o ran cyfathrebu a marchnata. 

 Creu cyfleoedd rhwydweithio yng Nghymru er mwyn rhannu gwybodaeth, 

cysylltiadau a phrofiad. 

 Datblygu gallu’r sector yn sylweddol i deithio er mwyn manteisio ar gyfleoedd 

arddangos dramor. 

 

2. Asiantaethau, sefydliadau: 

 Strategaeth gydlynol a symleiddio’r asiantaethau sy’n gweithio yng Nghymru. 

 Adeiladu ar wyliau sy’n bodoli eisoes a’u datblygu’n wyliau rhyngwladol.  

 Datblygu elfennau arddangos fel rhan o’r gwyliau mawr yng Nghymru. 

 Datblygu strategaeth ar gyfer denu dirprwyiaethau i Gymru a’u cymell i brynu 

a hyrwyddo gwaith o Gymru. 

 Denu prif arddangosfeydd y sector i Gymru. 

 Datblygu gwell ymwybyddiaeth a chymryd mwy o fantais o breswyliadau 

celfyddydol rhyngwladol. 

 Meithrin strategaethau penodol ar gyfer ffurfiau celf penodol. 

 Hyrwyddo cynnig diwylliannol Cymru drwy asiantaethau nad ydynt yn 

ymwneud â diwylliant. 

 Creu digwyddiad o bwys ar sail y cyfleoedd sy’n bodoli eisoes. 
 

3. Ac os datblygir digwyddiad o bwys, yr elfennau allweddol ar gyfer ei lwyddiant fydd: 

 Gwaith sy’n arloesol ac yn creu argraff. 

 Cyfuniad o waith Cymreig a rhyngwladol. 

 Ymgysylltiad ag artistiaid a chymunedau lleol yn enwedig cymunedau alltud. 

 Rhaglen wedi ei strwythuro ar gyfer dirprwyaethau cenedlaethol a 

rhyngwladol. 

 Rheolaeth/llywodraethiad annibynnol dan adain y sector. 

 Canlyniadau diffiniedig y gellir eu mesur a’u monitro. 

 Dilyniant, parhad a hirhoedledd. 

 

 

4. Cyflwyniad ar y gwaith rhyngwladol sy’n digwydd yn y celfyddydau gan Nick 
Capaldi, Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru 
 
Diolchodd Nick Capalidi i Rebecca Gould am ei chrynodeb o’r gwaith ardderchog sy’n 
digwydd yng Nghymru. Dywedodd fod Cyngor Celfyddydau Cymru wedi bod yn gweithio’n 
rhyngwladol ers degawdau a bod llawer o’r gwaith hwnnw’n digwydd dan adain Celfyddydau 
Rhyngwladol Cymru. 



 
Pwysleisiodd Nick Capaldi bwysigrwydd y bartneriaeth gyda’r Cyngor Prydeinig a sut mae’r 
Cyngor Prydeinig yn gallu manteisio ar arbenigedd dramor a gwybodaeth leol. 
 
Dywedodd Nick Capaldi eu bod yn lansio Cynllun Corfforaethol newydd sy’n canolbwyntio 
ar: 
  

 Gadernid y sector. 

 Adlewyrchu’r angen i ehangu a dyfnhau cyrhaeddiad celfyddydau sy’n derbyn 

cyllid i gymunedau amrywiol a gwledig. 

Pwysleisiodd Nick Capaldi eto fod rhyngwladoli Cymru yn gwneud lles i fusnes ac yn 

gwneud lles i Gymru. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru’n ariannu gweithgareddau arddangos 

er mwyn hwyluso llwybr gwaith o Gymru i’r farchnad yn ogystal â meithrin marchnadoedd 

newydd. Mae helpu artistiaid i sicrhau bod eu gwaith yn barod ar gyfer y farchnad ryngwladol 

yma hefyd yn rhan o waith Cyngor Celfyddydau Cymru. 

 
 
5.  Cyflwyniad ar waith rhyngwladol sy’n digwydd yn y celfyddydau gan Eluned Haf, 
Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. 
 
Trafododd Eluned Haf yr heriau a’r cyfleoedd newydd a fydd yn codi yn sgil Brexit, a sut 
mae’r tirlun wedi newid yn ddramatig dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae’r marchnadoedd 
yn newid yn gyflym.  
 

Dywedodd Eluned Haf fod Tsieina bellach yn farchnad allweddol - yn sgil y Memorandwm 

Cyd-ddealltwriaeth a arwyddwyd rhwng y Weinyddiaeth Ddiwylliant yn Tsieina a Llywodraeth 

Cymru o ran sgiliau, partneriaethau a gwyliau. Cynigiodd Eluned Haf drosolwg o 

bresenoldeb arwyddocaol Cymru yn Tsieina, gan nodi bod Cyngor Celfyddydau Cymru wedi 

llwyddo i ffeindio bwlch sgiliau yn Tsieina. O ganlyniad, fe sefydlwyd partneriaeth aml-

brosiect gydag AC Orange, cwmni theatr deithiol fwyaf Tsieina – digwyddodd hyn ar gefn 

gwaith Hijinx gydag AC Orange. 

Soniodd Eluned Haf am lwyddiant yr economi greadigol yn Tsieina gan dynnu sylw at waith 

cwmni animeiddio Cloth Cat ac wrth edrych ymlaen at ail ymweliad Cerddorfa Genedlaethol 

Cymru’r BBC i berfformio yn Tsieina yn Nhachwedd 2018. 

Trosglwyddodd Eluned Haf yr awenau i Paul Kaynes, Prif Weithredwr Cwmni Dawns 

Cenedlaethol Cymru i sôn wrth y grŵp am ymweliad diweddar Cwmni Dawns Cenedlaethol 

Cymru â Tanzmesse. Yno, fe fuon nhw’n gyfrifol am stondin Dawns o Gymru a roddodd 

gyfle i artistiaid profiadol ac artistiaid newydd i arddangos gwaith a rhwydweithio. Dywedodd 

Paul Kaynes fod presenoldeb traws-sector fel yma’n gweithio – roedd teimlad yno fod pobl 

yn deall Cymru. Fe gwrddon nhw ag archebwyr a chynhyrchwyr o bob rhan o’r byd; hefyd, 

wrth ystyried nifer yr archebion a ddeilliodd yn uniongyrchol o’r digwyddiad, bu hon yn fenter 

gost-effeithiol. 

Trodd Eluned Haf at Neal Thompson, Cyd-sylfaenydd, FOCUS WALES i rannu gwybodaeth 

â’r grŵp. Dywedodd Neal Thompson fod yr ŵyl yn denu 10,000 o bobl i Wrecsam, gan 

gynnwys archebwyr dylanwadol o wyliau cenedlaethol a rhyngwladol. Eleni, mewn 

partneriaethau gyda gwyliau eraill mae FOCUS WALES wedi cynnal wyth o sioeau 



arddangos ar draws y byd. Yn rhinwedd hynny maent yn datblygu sawl perthynas fusnes. 

Maent wedi allforio 13 o fandiau o Gymru ar draws y byd. 

 

6.  Trafodaeth 

 

Dywedodd Bethan Sayed AM fod ymchwiliad ar Brexit a’r celfyddydau yn cael ei gynnal ac 

anogodd unrhyw un oedd am gymryd rhan i gysylltu. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru a’r 

Cyngor Prydeinig wedi bod yn edrych ar ariannu cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau. 

 

Gofynnodd Neal Thompson beth fyddai cymal nesaf y gwaith ymchwil. Atebodd Yvette 

Vaughan Jones fod Pwyllgor Llywio Arddangos wedi ei sefydlu, ac y bu’n cyfarfod yn gyson 

trwy gydol y broses ymchwilio ac y bydd yn parhau i gyfarfod er mwyn gweithredu ar yr hyn 

a ddysgwyd. Cytunodd y grŵp i ymgynghori gyda chynrychiolwyr o’u gwahanol sectorau i 

weld pa gamau maent yn teimlo sy’n fwyaf perthnasol, er mwyn helpu’r grŵp i benderfynnu 

pa elfennau y dylid eu blaenoriaethu. Bydd ymgysylltu pellach rhwng yr is-grŵp yma a’r 

sectorau. 

 

Nododd Yvette Vaughan Jones hefyd bod yr ail gymal yn amlygu cydgyfeirio cyffredinol o 

ran yr asiantaethau, strategaethau a llwybrau ariannu. Bydd y trydydd cymal yn edrych ar 

wneud ceisiadau sylweddol a beiddgar i gronfeydd arian mawr er mwyn tynnu’r gwaith yma 

at ei gilydd. 

 

Ychwanegodd Rebecca Gould mai cenadwri’r gwaith yma yw’r alwad glir am gydweithio 

rhwng yr asiantaethau a’r sector. 

 

Ychwanegodd Lleucu Siencyn y dylem ddysgu gwersi gan weithgareddau aml-asiantaeth 

blaenorol, fel Ffair Lyfrau Llundain yn 2018 – ac adeiladu ar lwyddiannau partneriaethau o’r 

fath. 

 

 

7. Crynodeb gan y Cadeirydd 

 

Dywedodd Rhun ap Iorwerth AS fod angen buddsoddi mewn rhwydweithiau a bod y Grŵp 

Trawsbleidiol ar Gymru Ryngwladol yn agored i unrhyw sefydliad celfyddydol sydd am 

gyflwyno pwnc i’w drafod. Cysylltwch ag ef os dymunwch wneud hynny. 

Diolchodd Rhun ap Iorwerth AS i’r grŵp am eu mewnbwn. 

 

 

 

 


