
EIN DULL O WEITHREDU
Buom yn archwilio’r syniad o ‘ddyfodol cynaliadwy’ gydag unigolion sy’n dioddef o 
ansicrwydd bwyd.  Gwnaethom gynnal nifer o gyfarfodydd grŵp a gweithdai grwpiau 
ffocws, gwirfoddoli mewn elusen fwyd leol, a chyfannu’n uniongyrchol at weithgareddau 
ein partneriaid yn y prosiect fel rhan o gymysgedd o arferion celfyddydol cyfranogol a 
dulliau ymchwil ansoddol. Gan weithio gyda staff, gwirfoddolwyr a chleientiaid yn TMTP 
ac ELM, buom yn canolbwyntio ar arferion sy’n gysylltiedig â bwyd (e.e. cael gafael ar fwyd, 
ei fwyta, ei goginio a’i rannu) a sut y maent yn berthnasol i’r heriau’n ymwneud â diogelwch 
neu sicrwydd bwyd

EIN DIGWYDDIAD
Canolbwynt Foodscapes oedd arddangosfa ryngweithiol a pherfformiadol 
10 diwrnod – y daeth 900 o bobl iddi – yng nghanol dinas Bryste. Yn ystod 
y digwyddiad, roedd y cyfranogwyr yn cael eu gwahodd i rannu a chyfnewid 
gwybodaeth a phrofiadau am fwyd ac i gyfrannu at weithgareddau a oedd 
eisoes yn cael eu gwneud gan aelodau tîm y prosiect.  Roeddem yn fwriadol 
yn osgoi dulliau didactig o gyfnewid, gan ddibynnu ar gyfosod deunyddiau 
ac arferion bwyd amrywiol i greu profiadau sawl dimensiwn er mwyn ysgogi 
sgwrs a chael at yr ystyr.
 
Cyfosod: yn y gofod celf,  roedd ymwelwyr yn dod ar draws set gyferbyniol 
o arferion a oedd yn gysylltiedig â bwyd megis tyfu, pobi, bwyta, paratoi 
prydau, a siopa. Roedd hyn yn cynnwys dwy ‘wal werdd’ yn llawn o 
blanhigion bwytadwy (courgettes, planhigion wy, tomatos, mefus a llawer 
mwy), gweithdai plannu, parsel banc bwyd, lluniau o brydau wedi’u coginio 
gan unigolion sy’n dioddef o ansicrwydd bwyd, arddangosfa pluo cyw iâr, a 
sesiynau pobi bara beunyddiol. Roedd cyfosod yr arferion a’r deunyddiau bwyd 
hyn yn helpu i ddod â phobl o gefndiroedd gwahanol at ei gilydd, a chwalu 
tybiaethau a gymerir yn ganiataol am fwyta bwyd, diogelwch bwyd, a ffiniau 
rhwng celf a bywyd bob dydd.
 
Profiad sawl dimensiwn: Bwriad yr arddangosfa oedd i’r artistiaid, y 
gweithiau celf a bwyd ryngweithio’n benagored, a hynny drwy ‘wneud’ a 
gwylio. Drwy’r gweithgareddau a’r profiadau hyn, cafodd gwybodaeth ei 
chyd-gynhyrchu drwy gymylu’r cysylltiadau rhwng yr artist, yr ymchwilydd, 
y cyfranogwr a’r deunydd, a hynny mewn ffordd ddeinamig a chynhyrchiol. 

Roedd FOODSCAPES yn un o brosiectau Connected Communites yr AHRC yn 2013. Roedd yn archwilio’r 
defnydd o gelf fel ffordd o ysgogi trafodaeth am fwyd, tlodi bwyd a chynhyrchu a dosbarthu bwyd yn lleol. 
Roedd y rhai a gyfrannodd at y prosiect yn cynnwys Canolfan Cyfryngau Knowle West, Prosiect Matthew 
Tree (TMTP), y Mudiad Tirweddau Bwytadwy (ELM), Prifysgol Gorllewin Lloegr Bryste, Prifysgol 
Southampton, Sefydliad James Hutton a Paul Hurley (yr artist preswyl).  Gyda’n gilydd, buom yn trafod sut 
y gall ymgysylltiad diwylliannol ac ymyrraeth y celfyddydau helpu i fynd i’r afael ag allgau cymdeithasol ac 
economaidd, tlodi bwyd a chynaliadwyedd. Fel ymchwil weithredol wedi’i chyd-gynllunio, roedd y prosiect 
hefyd yn archwilio sut y gall ymyrraeth y celfyddydau wella’r cydgyfnewid rhwng sefydliadau ymchwil a 
mudiadau cymunedol.



Cafodd y gwaith o gynllunio a datblygu’r rhaglen ei seilio ar ddull KWMC  
o werthuso, fel bo’r cwestiynau ymchwil yn cael eu cynnwys mewn  
cyfnewidiadau creadigol, yn hytrach na bod ar wahân neu’n ychwanegol  
at y profiad creadigol.  Prosesau creadigol - megis cymylau geiriau  ‘beth 
wnaethoch ei fwyta?’ a oedd yn cael eu llenwi gan y cyfranogwyr  – oedd sail 
y cyfnewidiadau ac yn cael eu defnyddio i rannu a chofnodi  safbwyntiau a 
phrofiadau gwahanol. Roedd y gwaith yn annog pobl i feddwl am eu profiadau 
bwyd ac i ystyried y cysyniadau roeddem yn eu harchwilio.

PRIF GANLYNIADAU
Rhoi dinasyddiaeth ecolegol ar waith: roedd y cyfranogwyr yn cael eu 
gwahodd i ymateb nid fel defnyddwyr moesegol ond fel dinasyddion ecolegol. 
Doedd dim byd i’w brynu, na gwybodaeth am gadwyni cyflenwi moesegol 
‘gwell’, doedd y pwyslais ddim ar roi sylw i gynnyrch lleol, masnach deg, 
organig neu gynnyrch a oedd yn ystyriol o les anifeiliaid, ac nid oedd cyngor 
ar gael ychwaith am ‘sut i siopa am fwyd’: Petaem wedi gwneud hyn, byddem 
wedi bod yn rhoi’r cwsmer moesegol ar waith. Yn lle hynny, roeddem yn annog 
pobl i roi sylw i brofiadau gwahanol y maent wedi’u cael gyda pharatoi a 
bwyta bwyd.

Ymgysylltiad materol a pherfformiadol: Roedd yr arddangosfa yn 
dod â phrofiadau, materoldeb ac estheteg ein hamrywiol bartneriaid yn y 
prosiect at ei gilydd (y banc bwyd, polytwnnel ELM, y becws, y gegin) yn 
ofod perfformiadol ac amlsynhwyraidd. Roedd hyn yn cynnig cysylltiad 
corfforol uniongyrchol – tylino bara, arogl planhigion tomatos, pwysau basged 
siopa’r banc bwyd – â rhai o’r deunyddiau ymchwil yr oeddem yn gweithio 
gyda nhw.   Gan fod bara yn un o nodweddion canolog ein harddangosfa, 
roedd ansawdd a nodweddion cynhwysion fel blawd, dwr a burum yn llunio 
profiadau penodol.  Roedd cymryd rhan yn y broses gwneud bara yn golygu 
dwylo gludiog, cyflymder tylino araf ac ailadroddus, rhoi sylw i wead y toes ac 
ymwybyddiaeth fwy manwl-gywir o amser a phwysigrwydd pethau fel gwres 
ac aer. Yn ystod y sesiynau hyn, gwelsom mai arafwch y broses – mae hyd yn 
oed bara soda yn cymryd dros awr i’w wneud – oedd yn helpu i ysgogi deialog, 
cyfathrebu a chyfnewid. 

Gofod arddangos fel parth ymreolaethol dros dro (TAZ):  Arweiniodd y digwyddiad at brofiadau a oedd yn herio 
rhagdybiaethau am yr arfer beunyddiol o fwyta. Roedd hyn yn pwysleisio ein hymdrechion i ymgysylltu â’r ymwelwyr 
nid fel defnyddwyr moesegol ond fel dinasyddion ecolegol. Roedd hefyd yn herio agweddau anghynhyrchiol tuag at 
y profiad celf - yn aml nid oedd ymwelwyr yn siwr a oedd yr arddangosfa a’i helfennau yn ‘gelf’, ac felly roeddynt yn 
ymgysylltu â hi mewn ffordd fwy rhagweithiol ac uniongyrchol nag y byddent wedi’i wneud mewn oriel gonfensiynol.  
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