Dyfodol Hanes Celf yng Nghymru
Trafodaeth Ford Gron ddi-dâl
Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
12 Medi 2017, 5-6.30pm
Derbyniad gwîn yn Ysgol Gelf Aberystwyth yn dilyn y drafodaeth
Amlygodd lwyddiant yr ymgyrch i achub Safon-uwch Hanes Celf rhag cael ei gollwng o’r
cwriciwlwm yn 2016 y brydfrydedd sydd yn bodoli am hanes gelf ymhlith myfyrwyr,
arlunwyr ac addysgwyr, ledled y DU.
Serch hynny, mae ei ddyfodol- yn ei amryw weddau- mewn ysgolion, prifysgolion a
llyfrgelloedd- yn ansicr o hyd.
Os, fel y dadleua’r artist Jeremy Deller, yw ‘Hanes celf yn astudiaeth o bŵer, gwleidyddiaeth,
hunaniaeth a dynoliaeth’, yna mae’r broses o’i werthfawrogi a’i werthuso yn bwysicach nag
erioed, yn yr 21ain ganrif dymhestlog hon. Mae hanes celf yng Nghymru yn annatod wrth y
gwleidyddol: mae’r diffyg sylw beirniadol yn golygu bod artistiaid Cymreig wedi cael eu
hanwybyddu, neu eu heithrio o’r canon yn gyfangwbl.
Sut y gall hanes celf yng Nghymru weithio i adfer y mudiadau, grwpiau, unigolion a
gweithiau a gollwyd? Ym mha ffordd y gall ystyried, rhoi yn ei gyd-destun, a dathlu hanes
cyfoethog celf Cymreig, a’i gyflwyno i gynulleidfaoedd newydd? Pa brofiadau sydd gan y
dyniaethau eraill (megis astudiaethau llenyddol) yn gyffredin, a beth y gall y disgyblaethau
hyn ddysgu wrth ei gilydd?
Ymunwch â ni am drafodaeth ford gron ddi-dâl yng nghwmni artistiaid blaengar, curadwyr
a haneswyr i drafod dyfodol Hanes celf Cymreig/ hanes celf yng Nghymru.
Peter Wakelin (awdur a churadur annibynnol) fydd yn cadeirio, gyda chyfraniadau wrth:
•
•
•
•
•
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Iwan Bala (Artist/Prifysgol de Cymru)
Morfudd Bevan (Curadur, Llyfrgell Genedlaethol Cymru)
Robert Meyrick (Pennaeth Adran, Ysgol Gelf Aberystwyth)
Nick Thornton (Pennaeth yr Adran Gelf Gain a Chelf Cyfoes, Amgueddfa
Genedlaethol Cymru)
Sarah Tombs (Cerflunydd/Prifysgol y Drindod Dewi Sant)

Mae’r digwyddiad cyhoeddus, di-dâl hwn yn rhan o Word and Image: The Second Modernist
Network Cymru (MONC) Conference. Bydd derbyniad gwîn yn dilyn y drafodaeth, dan
nawdd caredig Ysgol Gelf Aberystwyth.
Cynigir y tocynnau am ddim ond mae’n hanfodol eich bod chi’n cofrestru: ewch i
https://www.eventbrite.com/e/the-future-of-art-history-in-wales-a-free-roundtablediscussion-tickets-36829372645 er mwyn gwneud.
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