
Sharing space: cyd-greu yn y celfyddydau gweledol 

Ymunwch â chydweithwyr o’r DU ym mis Ionawr a Chwefror mewn pedair sgwrs ar-
lein cysylltiedig ar y celfyddydau gweledol a chyd-greu. Bydd pob sesiwn yn 
cynnwys cyflwyniadau, trafod, amser cymdeithasol a lle i rannu ymarfer. 

Mae Sharing Space yn archwilio sut mae artistiaid, sefydliadau a phobl yn creu celf 
ac yn gatalydd ar gyfer newid cymdeithasol. 

Byddwn yn archwilio sut mae cyd-greu yn herio hierarchaethau yn sector y 
celfyddydau gweledol, yn dysgu o arfer cyd-greu mewn meysydd eraill, yn 
dadansoddi’r manteision, a nodweddion cyd-greu drwy astudiaethau achos o bob 
rhan o’r DU a deall y ffyrdd y gall y dulliau hyn drawsnewid ein gwaith. 

Wrth i’r sector ddod allan o effaith y pandemig, rydym ni’n ystyried pŵer cyd-greu i 
gyflawni newid radical ar faterion cymdeithasol fel mynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau cymdeithasol ac anghyfiawnder. 

Sgwrs un 
Hierarchaethau symudol: ymagwedd cyd-greu  

Dydd Iau 20 Ionawr 2022, 9.45am – 12.45pm 

Beth yw cyd-greu? Byddwn yn archwilio hanfodion cyd-greu yn y celfyddydau, gan 
ddadansoddi sut mae’r ymagwedd hon yn effeithio ar y perthnasoedd rhwng 

artistiaid, sefydliadau, cyd-greawdwyr a chyllidwyr. Bydd cyflwyniadau’n archwilio’r 
broses o gyd-greu, negodi ansicrwydd, newid a risg. 

 
Cadeirydd: Susanne Burns 

Cyfranwyr: Paul Haywood, artist a Deon Rhaglenni Academaidd ar gyfer Celf a 
Pherfformio yn Central Saint Martins, UAL., a Letty Clark, Curadur Rhaglenni 

Cyhoeddus Artes Mundi 

 

Sgwrs dau 
Amgylcheddau ar gyfer cyd-greu  

Dydd Mercher 26 Ionawr 2022, 12:30 – 3:30pm 

Beth yw’r amgylchiadau ffisegol ar gyfer cyd-greu llwyddiannus drwy’r celfyddydau 
gweledol? Byddwn yn archwilio ystyriaethau ymarferol creu celf yn gydweithredol 
mewn gwahanol leoliadau; rôl newidiol y rheini sy’n gweithio mewn cyfranogiad ac 

ymgysylltu ac effaith y gwaith hwn ar sefydliadau a chymunedau. 

 
 

Cyfrannwr: Yr Athro Paul Heritage Cyfarwyddwr People’s Palace Projects 

 

https://engage.org/contributors/susanne-burns/
https://engage.org/contributors/paul-haywood/
https://engage.org/contributors/letty-clarke/


Sgwrs tri 
Democratiaeth a Chydweithio: ydy pawb yn artist? 

Dydd Mawrth 1 Chwefror 2022, 9:45am – 12:45pm 

Pwy sydd â phŵer wrth gyd-greu? Beth yw’r gwahaniaeth rhwng cyfranogi a chyd-
greu? Sut caiff hynny ei adlewyrchu ym  mhrofiad y rheini sy’n cymryd rhan? Sut 

ydym ni’n rhoi gwerth ar waith celf sydd wedi’i gyd-greu? Byddwn yn archwilio 
ymagweddau at rannu penderfyniadau a chyd-awduro, ac ystyriaethau moesegol y 

gwaith hwn. 
 

Cyfrannwr: François Matarasso Artist, Awdur ac Ymchwilydd 

 

Sgwrs pedwar 
Addasu ac Arloesi: ymagweddau newydd a newidiol at gyd-greu 

Dydd Iau 10 Chwefror 2022, 12:30 – 3:30pm 

Mae ein sgwrs olaf yn ystyried dyfodol cyd-greu yn erbyn cefndir o aflonyddwch 
cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol byd-eang. Sut mae’r pandemig wedi symud 

canfyddiadau o’r rhesymau rydym ni’n creu gyda phobl eraill? Beth sydd angen i 
artistiaid ei wneud i gynnal bywoliaeth a chael cefnogaeth i ymgysylltu mewn 

perthnasoedd cydweithredol? Bydd ein cyfranwyr yn rhannu eu rhagfynegiadau a’u 
pryfociadau ar yr hyn a allai ddigwydd yn y dyfodol i’r celfyddydau cyd-greadigol, a’r 

rôl y gallai’r arfer hwn ei chwarae wrth fynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac 
anghyfiawnder.  

 
Cyfrannwr: Susanne Burns  

 

Cyfranwyr Sharing Space  

Mae gennym restr gyffrous o gydweithwyr sy’n archwilio ymagweddau cyd-greu ar 
draws amrywiaeth eang o leoliadau. 

Rydym ni wrth ein bodd y bydd yr ymgynghorydd rheoli annibynnol Susanne 
Burns yn cyfrannu at Sgwrs Pedwar Sharing Space ‘Addasu ac Arloesi’ ac yn 
cadeirio Sgwrs Un ‘Hierarchaethau Symudol’, lle bydd yn cael cwmni’r artist a Deon 
Rhaglenni Academaidd ar gyfer Celf a Pherfformio yn Central Saint Martins, 
UAL, Paul Haywood a Letty Clark, Curadur Rhaglenni Cyhoeddus Artes Mundi.   
 
Bydd yr Athro Paul Heritage, Cyfarwyddwr People’s Palace Projects yn rhannu yn 
Sgwrs Dau ‘Amgylcheddau ar gyfer cyd-greu’ a bydd yr Artist, Awdur ac 
Ymchwilydd François Matarasso yn cyfrannu Sgwrs Tri Sharing Space 
‘Democratiaeth a Chydweithio’.  

https://engage.org/contributors/susanne-burns/
https://engage.org/contributors/susanne-burns/
https://engage.org/contributors/paul-haywood/
https://engage.org/contributors/letty-clarke/
https://engage.org/contributors/professor-paul-heritage/
https://engage.org/contributors/francois-matarasso-2/

