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Croeso i adroddiad Ysbyty Brenhinol Caerdydd. Mae gan ysbyty CRI hanes cyfoethog ac mae
wedi gofalu am bobl Caerdydd ers 1883. Am flynyddoedd dyma oedd prif ysbyty'r ddinas.
Heddiw mae'n dirnod sy’n cael ei drawsnewid.

Mae Ysbyty Brenhinol Caerdydd yn datblygu fel Canolfan Iechyd a Lles arloesol. Mae eisoes
yn darparu ystod enfawr o wasanaethau i bobl yng Nghaerdydd a ledled Cymru gan gynnwys
gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol, mynediad iechyd i geiswyr lloches a ffoaduriaid a
chymorth i fenywod a theuluoedd sy'n agored i niwed.

Mae Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles wedi bod yn gweithio ar draws nifer o dimau a
gwasanaethau ac wedi cael y fraint o glywed straeon gan staff, cleifion a phobl yn y gymuned
sy'n ymwneud â'u hoffter o'r safle.

Mae'r tîm yn llawn cyffro ac yn ddiolchgar am y cyfle i weithio i greu templed i ymgorffori'r
celfyddydau creadigol mewn gwasanaethau iechyd lles ac i ddarparu llwyfan i bawb gymryd
rhan yn y celfyddydau creadigol a'r manteision lles niferus y gall hyn eu cynnig.



 Comisiynu artist lleol/pobl greadigol 

Cyflwyno sesiynau cymunedol 

Creu gwaith celf i'w arddangos yn barhaol

Cynnwys cyfranogwyr 

Gosodiadau/arddangosfeydd
    

Ar ôl derbyn cyllid cychwynnol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, llwyddodd y prosiect i
ddatblygu ymhellach gyda chyllid gan NHS Charities Together, Loteri i Staff Elusen Iechyd
Caerdydd a'r Fro a rhoddion mewn nwyddau, a helpodd hefyd i dalu costau oriau gwaith
cynyddol staff mewnol, cylchlythyrau rheolaidd, a chreu a chynnal gwefan Ysbyty Brenhinol
Caerdydd:  www.cardiffandvale.art/cardiff-royal-infirmary-people-place-future/

Mae Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn falch o gynnydd y prosiect a'r effaith
gadarnhaol y mae wedi'i chael ar gleifion, aelodau staff a'r gymuned gyfagos dros y flwyddyn
ddiwethaf, yn ogystal â'r ffyrdd y bydd yn parhau i fod o fudd i Ysbyty Brenhinol Caerdydd yn
y dyfodol. 

Mae canlyniad gwaith Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn Ysbyty Brenhinol
Caerdydd dros y cyfnod o 12 mis yn cynnwys:

44
105
27
866
2
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http://www.cardiffandvale.art/cardiff-royal-infirmary-people-place-future/


PROSIECTAU A ARIENNIR GAN NHS CHARITIES TOGETHER 

Gwnaeth cyllid gan NHS Charities Together gefnogi Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a
Lles i ddatblygu Ysbyty Brenhinol Caerdydd yn ofod croesawgar a chynhwysol i staff, cleifion
ac ymwelwyr, drwy gomisiynu gwaith celf sy'n dathlu ei gymuned amrywiol a chreu mannau
sy'n annog ymlacio a myfyrio.

My Grampy Mike, Ophelia Dos Santos

Synergy, Adele Pask

Colours of the NHS, Clare Williams

Gwaith Celf yn Cefnogi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant i Bawb
Comisiynwyd tri artist lleol i greu gwaith celf ysbrydoledig a phositif i adlewyrchu ymrwymiad
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro i barhau i weithio gyda chleifion, staff a chydweithwyr
ac i ddarparu cefnogaeth fel rhan o'u hymrwymiad ar y cyd i gydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant i bawb.

Hafan Staff Awyr Agored 
Mae ardal awyr agored bwrpasol gyda dau gerflun arbennig gan
Adele Pask wedi'i hadeiladu ger prif fynedfa Ysbyty Brenhinol
Caerdydd i alluogi staff i gael seibiant o’u bywydau prysur ac
ymlacio yn yr awyr agored.

Finyl ar y Wal i adlewyrchu Staff ein Bwrdd Iechyd sy’n Archarwyr
Dyluniwyd finyl wal gyda Grosvenor Interiors fel teyrnged i'r uwch-
arwyr staff a weithiodd trwy gydol y pandemig Covid-19.
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https://cardiffandvale.art/2021/10/20/ophelia-dos-santos-my-grampy-mike/
https://cardiffandvale.art/2021/10/20/ophelia-dos-santos-my-grampy-mike/
https://cardiffandvale.art/2021/09/30/artwork-by-adele-pask/
https://cardiffandvale.art/2021/09/30/artwork-by-adele-pask/
https://cardiffandvale.art/2021/10/19/clare-williams-colours-of-the-nhs/
https://cardiffandvale.art/2021/10/19/clare-williams-colours-of-the-nhs/
https://healthcharity.wales/outdoor-staff-havens-for-cardiff-and-vale-uhb-staff/
https://healthcharity.wales/outdoor-staff-havens-for-cardiff-and-vale-uhb-staff/
https://cardiffandvale.art/2022/03/09/wall-vinyl-to-reflect-our-superhero-health-board-staff/


Mae'r Loteri i Staff yn Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro yn caniatáu i staff Bwrdd Iechyd
Prifysgol Caerdydd a'r Fro wneud cais am gyllid i wella eu hardal. Nod y Loteri i Staff yw
cefnogi prosiectau a nwyddau a brynir i wella’r amgylchedd clinigol, i fod o fudd i brofiad
cleifion a hyrwyddo iechyd a lles.

PROSIECTAU A ARIENNIR GAN Y LOTERI I STAFF

Capel i Bawb gan Malcolm Murphy
I gydnabod can mlynedd y Capel yn CRI a'i ddyfodol
disglair a chynaliadwy, comisiynwyd Malcolm Murphy i
greu'r darn hwn a roddwyd fel printiau i aelodau
presennol ac aelodau blaenorol o staff i ddiolch iddynt
am eu cefnogaeth yn CRI.

Llinell Amser Ysbyty Brenhinol Caerdydd
Roedd Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn
falch o greu llinell amser i adlewyrchu 200 mlynedd o
ofal iechyd sydd wedi cael ei ddarparu yn ardal De a
Dwyrain Caerdydd, sydd bellach yn cael ei arddangos
yn y coridor Therapïau yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd.

SARC a CAVHS yn wledd o waith celf
Er mwyn creu amgylchedd tawel i gleifion a staff yn y
Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) a
Gwasanaeth Cynhwysiant Iechyd Caerdydd a'r Fro
(CAVIS) mae sawl darn o waith celf o finylau wal i waith
gwydr wedi cael eu rhoi i'r gwasanaethau, ymhlith
gwaith celf a roddwyd gan ddefnyddwyr gwasanaethau.

Llyfr y CRI yn Ysgol Tredegarville 
Rhoddwyd cyllid i greu llyfr o weithdai Daniel Buck
gyda myfyrwyr blwyddyn 5 yn Ysgol Tredegarville, sy'n
canolbwyntio ar ddatblygu cyfleoedd adrodd straeon ac
arferion creadigol gan dynnu ysbrydoliaeth o'r gymuned
leol o amgylch CRI i godi arian ar gyfer Rhaglen y
Celfyddydau er Iechyd a Lles.
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https://cardiffandvale.art/2022/02/08/capel-i-bawbchapel-for-all-painting-by-malcolm-murphy/
https://cardiffandvale.art/2022/09/22/cardiff-royal-infirmary-timeline-200-years-of-organised-healthcare-being-provided-in-the-south-and-east-cardiff-locality-area/
https://cardiffandvale.art/2022/04/26/cardiff-and-vale-health-inclusion-service-is-adorned-with-art/
https://healthcharity.wales/events/tredegarvilles-tales/
https://healthcharity.wales/events/tredegarvilles-tales/


PROSIECTAU A ARIENNIR GAN RAGLEN Y
CELFYDDYDAU AR GYFER IECHYD A LLES
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COMSC X SHARE GAME JAM
Gwnaeth grŵp cymysg o fyfyrwyr Cyfrifiadureg a
Hanes o Brifysgol Caerdydd dreulio’r wythnos yn
ymweld â thri safle treftadaeth yng Nghaerdydd fel
ysbrydoliaeth ar gyfer y gemau fideo y byddent yn
eu creu ar ddiwedd yr wythnos. Enw'r gêm a
ysbrydolwyd gan Ysbyty Brenhinol Caerdydd yw
'Count Down to Christmas' ac mae'n seiliedig ar
ffotograff o ddydd Nadolig yn yr Ysbyty ym 1935.

 
Diwrnod Cofio Pobl Drawsryweddol 
Comisiynodd Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer
Iechyd a Lles Jaydan Alexander, artist
trawsryweddol i greu darn i ddathlu PRIDE. Mae
Jaydan yn credu mewn rhoi llais i’r rhai nad ydynt
yn cael y cyfle i gael eu gweld yn ddigon aml,
mewn byd sy’n gallu costio popeth, gan amlygu
bod creadigrwydd fel dyfeiswyr cwiar yn
rhywbeth y dylid rhoi gwerth arno.

Wonder, GUNK Illustration 
Crëwyd Wonder gan artist LHDTCRhA+, GUNK
Illustration fel rhan o alwad am waith celf
ynghylch PRIDE. Mae'r gwaith celf yn cael ei
arddangos ger yr adran Iechyd Rhywiol, lle mae
llawer o bobl LHDTCRhA+ ac anneuaidd yn
derbyn gofal meddygol. Mae'r murlun yn amlygu
pwysigrwydd cynwysoldeb a chysylltiad dynol,
trwy archwilio ehangder y byd a'r pethau bach
sy'n cysylltu ni i gyd ar yr un pryd.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn ymdrechu i gyfrannu at iechyd a lles
cadarnhaol cleifion a staff LHDTCRhA+ ac mae'n deall pwysigrwydd nodi PRIDE a Diwrnod
Cofio Pobl Drawsryweddol. Roedd Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn falch o
gomisiynu dau ddarn o waith celf gan artistiaid LHDTCRhA+ i gael eu harddangos yn barhaol ym
mhrif goridor Ysbyty Brenhinol Caerdydd.

https://cardiffandvale.art/2022/05/13/comsc-x-share-game-jam-at-cardiff-royal-infirmary/
https://cardiffandvale.art/2021/11/18/artwork-by-jaydan-alexander-for-transgender-day-of-remembrance/
https://cardiffandvale.art/2021/08/26/unveiling-art-for-pride-wonder-by-gunk-illustration/
https://cardiffandvale.art/2021/08/26/unveiling-art-for-pride-wonder-by-gunk-illustration/


YSBYTY BRENHINOL CAERDYDD; POBL, LLE, DYFODOL

Derbyniodd Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles arian gan Gyngor Celfyddydau
Cymru drwy Gronfa Loteri’r Celfyddydau, Iechyd a Lles i gefnogi menter y celfyddydau-
mewn-iechyd gyffrous. Gyda chefnogaeth yr arian hwn, rydym wedi gallu datblygu Rhaglen y
Celfyddydau i gyfeiriadau newydd cyffrous, gan adeiladu partneriaethau newydd, a chefnogi
llawer o'r bobl yr ydym yn eu gwasanaethu drwy ymdrechion creadigol newydd.

Mae Ysbyty Brenhinol Caerdydd yn adeilad eiconig, nodedig yng Nghaerdydd sy’n llawn
treftadaeth a hanes gofal iechyd. Y ‘CRI’, a oedd yn ysbyty hyfforddi nyrsys ac uned cleifion
mewnol yn flaenorol, yw’r cyntaf o Ganolfannau Lles BIP Caerdydd a’r Fro, gan ddarparu
gwasanaethau i rai o’r bobl fwyaf bregus ac ar y cyrion yn ein cymunedau, ochr yn ochr â
gwasanaethau gofal iechyd rheolaidd. Wrth i ni ailddiffinio ein gwasanaethau ar gyfer y
dyfodol, ein bwriad yw darparu gofal hygyrch a chyfartal i bawb, ac adrodd straeon unigryw,
hynod ddiddorol y bobl o fewn ein cymunedau.

Felly, ffurfiodd y CRI fan cychwyn ar gyfer nifer o ymyriadau cyffrous, rhai wedi'u lleoli o
fewn safle'r CRI ei hun, ond llawer mwy wedi'u lleoli yn ein cymuned ehangach.

Dros gyfnod o flwyddyn, mae ein partneriaid ac artistiaid a gomisiynwyd wedi ymgysylltu'n
uniongyrchol â dros 500 o gyfranogwyr, ac mae cannoedd o bobl wedi gweld arddangosfeydd
gosodiadau a gwybodaeth ddigidol ar-lein.

Roedd ein partneriaid yn cynnwys Cymorth i Fenywod Caerdydd, Oasis, Canolfan Mileniwm
Cymru, Ysgol Gynradd Tredegarville, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol Links, ac
aelodau Staff CRI.

Mae prosiect Ysbyty Brenhinol Caerdydd: Pobl, Lle, Dyfodol yn gam mawr ymlaen i Dîm
Rhaglen y Celfyddydau. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu
cefnogaeth a'r cyfle.

Diolch i Maggie Dunning a Sally Lewis.
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Mae HOSPES yn brosiect ymdrwythol, penodol i safle a phorth ar-lein, sy’n gosod Ysbyty
Brenhinol Caerdydd yn ei gyd-destun hanesyddol a chymdeithasol. Crëwyd y prosiect gan y
cyfansoddwr a’r artist amlgyfrwng arobryn, John Meirion Rea, mewn cydweithrediad â’r
ffilmiwr a’r ffotograffydd, Huw Talfryn Walters, yn ogystal â llawer o bobl greadigol lleol
eraill. 

Treuliodd John bron i flwyddyn yn ymweld â sefydliadau, ac yn cwrdd â phobl yn y
cymunedau sy'n amgylchynu Ysbyty Brenhinol Caerdydd, hefyd y rhai sy'n gweithio'n
ddiflino yn yr Ysbyty ei hun. 

'Fy nod oedd rhoi ymdeimlad o berthynas yr Ysbyty â'r cymunedau hyn, gan ei osod hefyd o fewn
cyd-destun hanesyddol. Mae'r hyn a dyfodd o'r sgyrsiau hynny gyda'r rhai sy'n byw yn
Adamsdown, y Sblot, a Tredegarville yn ymdeimlad o'r hyn y gallai Cymreictod trefol modern fod. '
-John Meirion Rea

Recordiodd a ffilmiodd John dros 50 o sgyrsiau, gyda thua 40 yn rhan o gyflwyniad ar-lein
terfynol y gwaith.

Cafodd y cyfansoddiad sain a'r gosodiad eu harddangos i'r cyhoedd yng Nghapel i Bawb,
Ysbyty Brenhinol Caerdydd rhwng 18 a 25 Hydref a chafodd ei weld gan fwy na 200 o
ymwelwyr. Roedd y rhain yn cynnwys ymweliadau arbennig gan ddisgyblion a staff o Ysgol
Gynradd Tredegarville, Canolfan Ieuenctid Eastmoors, ac Oasis yn y Sblot a myfyrwyr o
Brifysgol De Cymru, a Choleg Pen-y-bont ar Ogwr.

Rydym yn falch bod HOSPES yn dathlu lleisiau cryf ein cymunedau amlddiwylliannol unigryw.
Mae'r porth ar-lein yn darparu gwaddol digidol ar gyfer y prosiect celfyddydol arloesol hwn y
gellir ei weld yma: www.hospescardiff.com 

HOSPES
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https://www.hospescardiff.com/
https://www.hospescardiff.com/
https://cardiffandvale.art/2022/10/13/new-sound-and-film-installation-opens-at-cardiff-royal-infirmary/


Cafodd Duke Al ei gomisiynu hefyd i ddylunio a chyflwyno cwrs ysgrifennu barddoniaeth 8
wythnos ar gyfer pobl sy'n mynychu ein Gwasanaeth Iechyd Meddwl Cymunedol Links. Cafodd
sesiynau eu teilwra i'r grŵp mewn cydweithrediad ag Evey Damato, Therapydd Galwedigaethol
yn y Tîm Links.

Roedd Letters to Us yn brosiect celfyddydau hynod lwyddiannus ac effeithiol a wnaeth nid yn
unig ddatblygu sgiliau’r cyfranogwyr mewn ysgrifennu barddoniaeth, ond rhoi’r offer iddynt
ddeall eu cyflwr iechyd meddwl ymhellach a’u cyflwyno i strategaethau lles newydd. Fe wnaeth y
cyfranogwyr fagu hyder drwy gydol y cwrs wrth iddynt rannu straeon personol trwy ysgrifennu
barddoniaeth, a chawsant hefyd ddealltwriaeth o iechyd meddwl cyfranogwyr eraill. Roedd y
cyfranogwyr yn falch o rannu eu cerddi terfynol, a buont yn cydweithio ag Amelia Unity i greu
murlun wal yng Ngwasanaeth Links yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd.

Unlocked
Mae Unlocked yn berfformiad gair llafar gan Duke Al
a wnaed gyda'r creawdwr creadigol gweledol Trev
Burgess, y darlunydd Dom Tsoi a'r cynhyrchydd
cerddoriaeth Tom James, ynghyd â'r artist
perfformio Ruby Atlanta Boland ac aelodau staff
Ysbyty Brenhinol Caerdydd.

Mae'r perfformiad yn canolbwyntio ar barch a
dewrder staff y GIG yn ystod y pandemig Covid-19
. 
‘Mae gen i’r parch mwyaf tuag at y GIG ac rydw i’n
ddiolchgar iddynt am eu gwaith caled a’u gwydnwch.
Roeddwn i eisiau dangos fy mharch tuag atynt gyda’r
gerdd hon a phleser o’r mwyaf oedd cael fy ngofyn i
wneud hyn er mwyn dangos fy nghefnogaeth.”
-Duke Al

Gallwch wylio'r fideo yma: https://www.youtube.com/watch?v=_oUKMUk5mgM

Letters to Us
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https://cardiffandvale.art/2022/01/21/unlocked-a-spoken-word-performance-by-duke-al-durham/
https://www.youtube.com/watch?v=_oUKMUk5mgM
https://cardiffandvale.art/2022/10/31/duke-al-delivers-poetry-writing-sessions-in-collaboration-with-links-community-mental-health-service/


Roedd Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn falch
iawn o gomisiynu Haf Weighton a Dewi Tannatt Lloyd i
greu a gweithio ar brosiect, Gweld a ddefnyddiodd gelf a
ffotograffiaeth i ehangu profiad Caerdydd i grŵp o
gleientiaid sy’n mynychu Oasis gan ddefnyddio dychymyg a
phrofiad gwirioneddol defnyddwyr gwasanaeth Oasis.

Mae Oasis yn sefydliad dielw yn y Sblot, Caerdydd, sy’n
darparu cymorth i tua 100-150 o ymwelwyr bob dydd o bob
rhan o’r byd, gan gynnwys pobl o Iran, Irac, Affganistan,
Swdan, El Salvador, y Traeth Ifori ymhlith llawer o wledydd
eraill.

Edrychodd y prosiect arloesol hwn ar sut y gallem
ymgysylltu’n ddyfnach â chymuned Oasis a’r bobl sy’n
defnyddio ein gwasanaethau. Gweithiodd Haf Weighton
gyda chleientiaid yn Oasis i greu cwiltiau hardd, ystyrlon
sy’n mynegi hanesion personol y cyfranogwyr, ac mae Dewi
Tannatt Lloyd wedi creu cwilt rhyngweithiol digidol ar-lein
lle gallwch weld llawer o’r gwaith a grëwyd, a sydd hefyd yn
darparu gwaddol arloesol ar gyfer y prosiect. Gellir ei weld
yma: http://dewitannattlloyd.co.uk/cvuhb_cri_gweld/

Gweld
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Cydweithio â Chanolfan Mileniwm Cymru
 

Cafodd yr artist a’r cysylltydd cymunedol, Nerida Bradley, ei
chefnogi i adeiladu cydberthnasau newydd gyda grwpiau
bregus ac ymylol yn ein cymunedau gyda’r nod o ddarganfod
unrhyw rwystrau a allai fodoli i bobl ifanc agored i niwed wrth
geisio cael mynediad at ein gwasanaethau. Mae Nerida yn
gweithio gyda Llamau, elusen ddigartrefedd flaenllaw yng
Nghymru sy'n cefnogi pobl ifanc a menywod ac yn creu
murlun celfyddydol prosiect tai menywod yn ogystal â
chyflwyno sesiynau celfyddydol yn Learning 4 Life.

YSBYTY BRENHINOL CAERDYDD; POBL, LLE, DYFODOL

http://dewitannattlloyd.co.uk/cvuhb_cri_gweld/
https://cardiffandvale.art/2022/11/01/gweld/


Cyflwynodd yr actor, Daniel Buck, weithdai ysgrifennu creadigol, byrfyfyr a chwarae rôl
arloesol sydd wedi'u cynllunio i wella sgiliau llafaredd ac ysgrifennu trwy actio ac adrodd
straeon yn Ysgol Gynradd Tredegarville, gyferbyn ag Ysbyty Brenhinol Caerdydd. Ymunodd y
darlunydd Holly Raddy â Daniel, a gyflwynodd y sesiynau darlunio. 

'Credaf fod y prosiect hwn wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Rwyf wrth fy modd gyda'r gwaith a
wnaeth y disgyblion a'r cymeriadau a ddyluniwyd ganddynt. Roedd yn her, ac nid yn un yr oeddwn
yn gwbl barod amdani, i weithio gyda grŵp a gafodd yrfa ysgol mor unigryw (ar ôl i Covid amharu
ar eu haddysg). '
-Daniel Buck 

Dysgodd y dosbarth amrywiaeth o arferion creadigol a thechnegau ffurfiol nad ydynt fel arfer
yn cael eu dysgu tan lefel TGAU neu hyd yn oed lefel gradd yn eu priod ddisgyblaethau. Mae'r
rhain yn cynnwys technegau ymarferol a fydd, hyd yn oed pe baent yn cael eu hesgeuluso am
gyfnod, yn ailgodi yn ystod eu gyrfa addysgol mewn Saesneg, Astudiaethau'r Cyfryngau a
Chelf ac yn rhoi hwb i'r dosbarth wrth fynd i'r afael â'r pynciau hyn. Gall myfyrwyr sy’n
frwdfrydig dros y pynciau barhau i wthio'r hyn y maent wedi'i ddysgu i ddatblygu eu sgiliau
adrodd straeon neu ddarlunio yn gyflym.

Anogwyd y disgyblion i weld eu pensaernïaeth leol trwy olau newydd ac i ddod o hyd i'r
ffantasi yn eu bywydau bob dydd, ynghyd â chael cysylltiad pendant â'r CRI a'i le yn y
gymuned ar yr un pryd.

Prosiect Creadigol Ysgol Gynradd Tredegarville
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Mae CRI Nawr: Cyfnod mewn Amser yn rhoi cipolwg amserol ac yn arddangos portreadau gwych
o aelodau o staff Ysbyty Brenhinol Caerdydd a gafodd eu tynnu gan y ffotograffydd Lisa-Marie
Mansfield. Rydym wrth ein bodd gyda gwaith Lisa, sy’n crisialu cymeriad a mynegiant ein
haelodau o staff ymroddedig.

'Mae’r prosiect wedi bod yn daith hardd, o ryngweithio â staff a gofyn iddynt gymryd rhan er mwyn
creu portreadau ohonynt, hyd at archwilio’r gwaith celf hanesyddol a modern sy’n datblygu’n
barhaus ar hyd a lled adeilad Ysbyty Brenhinol Caerdydd i arddangos diben y Celfyddydau mewn
Iechyd. Mae wedi bod yn bleser pur tynnu lluniau o’r staff a gweithio ochr yn ochr â Thîm y
Celfyddydau i rannu stori Ysbyty Brenhinol Caerdydd. Mae pawb mor groesawgar, angerddol a
phenderfynol; mae dangos i eraill pa mor bwysig yw Ysbyty Brenhinol Caerdydd yn dod â chryn
bleser i mi, yn ogystal â’r newidiadau sy’n cael eu gwneud i wella iechyd a lles.'
- Lisa-Marie Mansfield 

Yn ogystal, bu staff yn creu eu lluniau eu hunain o adeilad eiconig Ysbyty Brenhinol Caerdydd,
sy’n cael eu harddangos yn yr arddangosfa hon ochr yn ochr â ffotograffau Lisa Mansfield.
Mae'r arddangosfa i'w gweld yn barhaol yn y coridor sy'n arwain at Gapel i Bawb.

CRI Now: a Moment in Time
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Crëwyd Dancing the Self mewn cydweithrediad â Chymorth i Fenywod Caerdydd a'r artist
dawns, Zosia Jo (Joon Dance). Roedd peilot y prosiect yn gwrs chwe wythnos o sesiynau awr o
hyd a gynhaliwyd yn No Fit State Circus, yn canolbwyntio ar greu lle i fenywod orffwys,
archwilio symudiadau ystyriol, a chysylltu â'u cyrff mewn ffyrdd cadarnhaol.

Lansiwyd y prosiect yn y Ffair Lles Menywod yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd, i ddathlu Diwrnod
Rhyngwladol y Menywod, a roddodd gyfle i fenywod a phobl o rywedd heb gynrychiolaeth
ddigonol ddysgu mwy am y prosiect gan Zosia a chysylltu ag aelodau Cymorth i Fenywod
Caerdydd. 

Roedd adborth gan gyfranogwyr yn cynnwys: 

'Roedd hwn yn ofod cudd, roedd yn teimlo bron yn hunanol. Y tro cyntaf yn fy mywyd rydw i wedi
gwneud rhywbeth i mi yn unig. Gallaf ddod yma heb boeni am beth rydw i'n ei wisgo na sut rydw i'n
edrych. Gallaf fod yn rhydd. '

'Roeddwn i'n meddwl fy mod i'n mynd i deimlo mor hunanymwybodol ond roedd yr hwyluso mor
ysgafn a diddorol roeddwn i'n teimlo'n ddiogel. Es i ar daith o fod yn fabi i dyfu’n oedolyn - yr holl
bethau wnes i eu colli. Dydw i erioed wedi bod mor chwareus yn fy mywyd i gyd. Fe ddes i oherwydd
fy mod i eisiau cysylltu â'm corff a dyma'r union beth oedd ei angen arnaf. '

Ffotograffiaeth gan Mostafa Abdel-Asy

Gan ystyried y gwersi a ddysgwyd yn ystod y cwrs cyntaf, mae Dancing the Self yn parhau i
gynnal sesiynau wythnosol am ddim i bob menyw a phobl o rywedd a dangynrychiolir.

Dancing the Self
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Rydym wrth ein bodd gyda'r effaith yr ydym wedi'i chael ar Ysbyty Brenhinol Caerdydd, ei
staff, cleifion a'r gymuned dros y flwyddyn ddiwethaf a hoffem ddiolch i bawb a gefnogodd
y prosiect, gan gynnwys: 

Ein Prif Arianwyr: Cyngor Celfyddydau Cymru drwy Gronfa Loteri’r Celfyddydau, Iechyd a
Lles

Arianwyr Ychwanegol: NHS Charities Together 

Sefydliadau Cydweithredol: Oasis, Cymorth i Fenywod Caerdydd, Joon Dance, Grosvenor
Interiors, Prifysgol Caerdydd, Canolfan Mileniem Cymru

Artistiaid Unigol: Darlun GUNK, Adele Pask, Clare Williams, Ophelia Dos Santos, John
Meirion Rea, Duke Al, Lisa-Marie Mansfield, Jaydan Alexander, Malcolm Murphy, Zosia Jo,
Daniel Buck, Holly Raddy, Gwawr Faulconbridge, Haf Weighton, Dewi Tannatt Lloyd
Staff, cleifion a chymuned ein hannwyl Ysbyty Brenhinol Caerdydd. 

Rydym yn cyflwyno hyn i bawb sy'n caru Ysbyty Brenhinol Caerdydd ac sydd wedi, ac a
fydd, yn chwarae rôl yn ei orffennol, y presennol a'r dyfodol.

DIOLCH 
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