
 
 

 

 

  

  

  

DATGANIAD I’R WASG  

Dan embargo tan 2 Chwefror 2022 

 

GWAHODD ALBANWYR I GYMRYD RHAN MEWN DIGWYDDIADAU 

CREU GWEITHIAU CELF SYFRDANOL AR DRAWS TIRWEDDAU 

EICONIG YR ALBAN YN RHAN O DDATHLIAD O GREADIGRWYDD YN 

Y DU GYFAN 
 

O heddiw, mae cofrestru yn agor i gynnig cyfle unigryw i fod yn “Lwmenydd” trwy 

gymryd rhan mewn digwyddiadau unigryw ar draws cefn gwlad yr Alban 
  

Mae 20,000 o bobl, gan gynnwys dros 1000 o bobl yn yr Alban, yn cael eu recriwtio i greu gwaith celf awyr agored 

ar raddfa fawr mewn 20 o dirweddau mwyaf eithriadol y DU ar gyfer Green Space Dark Skies, rhan o UNBOXED: 

Creadigrwydd yn y DU, o fis Ebrill i fis Medi 2022. 

Yn yr Alban, bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal yn rhai o leoliadau mwyaf godidog y wlad gan gynnwys Parc 

Cenedlaethol Cairngorms, a bydd mwy o leoliadau yn cael eu cyhoeddi yn fuan. Bydd y digwyddiadau yn dod â 

chymunedau lleol ynghyd i greu profiad unigryw ym mhob lle a fydd yn cael ei ddal ar ffilm.    

Bydd y digwyddiadau yn cael eu creu gan gyfranogwyr lleol, y cyfeirir atynt fel Lwmenyddion, wrth iddi nosi. 

Byddant yn cael eu harwain ar hyd llwybrau neu ddyfrffyrdd yn cario goleuadau clyfar a fydd yn galluogi coreograffi 

digidol wedi'i gipio ar ffilm, tra hefyd yn sensitif i'r amgylchedd yn ystod y nos. Bydd pob ffilm fer yn cynnwys 

straeon y bobl a'r lleoedd a fydd yn cael sylw a byddant yn cael eu darlledu ar-lein ar ôl y digwyddiad. Bydd 

Lwmenyddion hefyd yn cael eu hannog i rannu eu cysylltiadau eu hunain â'r dirwedd a'r ardaloedd lleol fel rhan o'u 

hymwneud.  

Wedi'i ddatblygu gan beirianwyr graddedig yn Siemens yn arbennig ar gyfer y prosiect hwn, mae'r dechnoleg oleuo 

yn defnyddio goleuadau effaith isel rhaglenadwy diwifr presennol ac yn ymgorffori rhywbeth nad yw erioed wedi'i 

wneud o'r blaen: y gallu i'r goleuadau hyn gael eu hanimeiddio drwy geo-leoli, lle gellir adnabod sefyllfa pob golau 

mewn perthynas â'r lleill. 

I ddiogelu'r lleoedd anhygoel hyn, bydd yr union leoliadau yn cael eu datgelu i'r bobl sydd wedi cofrestru i gymryd 

rhan yn unig. Ni fydd unrhyw wylwyr, ond gall unrhyw un gymryd rhan am ddim cyn belled â'u bod yn cofrestru 

ymlaen llaw. 

  



 
 

 

 

Yn ogystal â chydweithredu a phartneriaid diwylliannol, gan gynnwys Blwyddyn Straeon 2022 Visit Scotland, mae 

cynhyrchydd y digwyddiad, Walk the Plank, yn gweithio’n uniongyrchol gyda’r awdurdodau sy’n gyfrifol am 

gadwraeth pob lleoliad i greu’r digwyddiadau ar gyfer Green Space Dark Skies. Bydd pob digwyddiad yn dibynnu ar 

gadarnhau caniatâd perchnogion tir, cymeradwyo cynlluniau digwyddiadau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid lleol ac 

felly gall lleoliadau a dyddiadau digwyddiadau newid. 

Bydd Green Space Dark Skies yn galluogi pobl o bob cefndir i greu cysylltiadau newydd â chefn gwlad drwy 

gefnogi'r rhai sy'n wynebu rhwystrau diwylliannol a chorfforol wrth geisio mynd i'n tirweddau eiconig. Bydd y 

gyfres o ddigwyddiadau yn dathlu cefn gwlad a hawl pobl i'w harchwilio yn ogystal ag annog ein cyfrifoldeb i ofalu 

amdano ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Mae Green Space Dark Skies yn rhoi cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol wrth wraidd ei ddyluniad a'i 

ddarpariaeth; amlygu gwerth yr amgylchedd naturiol fel diben craidd a sicrhau effaith gadarnhaol fesuradwy 

sylweddol. Bydd y prosiect yn gweithio gyda grŵp amrywiol o bartneriaid i sicrhau bod pob digwyddiad ledled y 

DU yn cael ei gynnal gyda’r gofal a’r rhagofalon mwyaf posibl i ddiogelu’r amgylchedd a chymunedau’r lleoliadau. 

Mae gan Walk the Plank hanes o brofiad o reoli digwyddiadau cyhoeddus ar raddfa fawr a’i nod yw dod â phobl o 

bob gwahanol gefndir at ei gilydd i gyfoethogi bywydau trwy brofiadau creadigol a rennir. 

Meddai Keren McKean, Cynhyrchydd Walk the Plank ar gyfer yr Alban, “Mae tirweddau yr Alban yn gyfoethog, yn 

unigryw ac yn amrywiol. Mae golygfeydd dramatig y wlad yn cael eu hadnabod yn fyd-eang ac yn denu dros 10 

miliwn o dwristiaid y flwyddyn, ond yn aml gall pobl leol a phobl o gymunedau penodol deimlo nad yw’r agored ar 

eu cyfer nhw. Diben Green Space Dark Skies yw ymgysylltu a chymunedau ac annog pobl i deimlo cysylltiad â’r tir, 

i’w fwynhau a’i warchod.” 

Mae tîm Green Space Dark Skies yn gweithio gyda chynrychiolwyr Dark Skies mewn sawl lleoliad i archwilio sut y 

gallai'r prosiect amlygu gwerth sicrhau bod cyn lleied â phosibl o lygredd golau yn ein trefi, ein dinasoedd a’n 

tirweddau gwledig i gefnogi bywyd gwyllt i ffynnu.  

Meddai John Wassell, Cynhyrchydd Creadigol y DU Walk the Plank, “Y foment pan fydd tywyllwch yn disgyn, ac 

rydym yn diffodd y goleuadau, fydd y weithred gyfunol bwysicaf o gysylltiad rhwng pobl a natur ym mhob 

digwyddiad”. 

Mae Green Space Dark Skies yn un o 10 prosiect creadigol mawr a gomisiynwyd gan UNBOXED: Creadigrwydd yn y 

DU, dathliad o greadigrwydd sy'n digwydd ledled y DU yn 2022, a gynlluniwyd i gyrraedd miliynau a dod â phobl at 

ei gilydd. Mae UNBOXED yn cynnwys digwyddiadau, gosodiadau a phrofiadau digidol ar raddfa fawr am ddim sydd 

ar gael yn fyd-eang yn arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithio creadigol.  

Dywedodd Martin Green CBE, Prif Swyddog Creadigol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU: 

“Mae UNBOXED yn ganlyniad o fentrau cydweithredol ar draws meysydd gwyddoniaeth, technoleg a mathemateg 

sy’n rhannu uchelgais o ddod o hyd i atebion newydd a chyflwyno syniadau optimistaidd ar gyfer y dyfodol. 

“Mae Green Space Dark Skies yn dangos yn berffaith yr arloesedd a’r creadigrwydd yr ydym ni wedi’u gweld drwy'r 

prosiectau UNBOXED i gyd. Drwy ddod ag artistiaid, peirianwyr ac aelodau o’r cyhoedd ynghyd i greu profiadau 

unigryw, bydd yn gwella dealltwriaeth pobl o’n hamgylchedd naturiol a’n perthynas â chefn gwlad yn ogystal â 

dangos grym creadigrwydd i ysbrydoli newid.”  



 
 

 

 

Meddai Grant Moir, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Cairngorms: “Rydym yn falch dros ben o 

groesawu Green Space Dark Skies i barc cenedlaethol mwyaf y DU yma yn y Cairngorms. Mae’r prosiect yn addo 

creu sioe unigryw yn dathlu natur, ein cyfrifoldeb i’w diogelu a hawl pawb i archwilio cefn gwlad. 

  

“Fel Parc Cenedlaethol sy’n agored i bawb, rydym yn arbennig o falch bod y trefnwyr yn cysylltu ag amrywiaeth 

mor eang o gyfranogwyr, ac mae’n wych gweld digwyddiad o’r raddfa hon yn ceisio gwneud cyfraniadau net positif 

at ein targedau lleihau carbon cyfunol.” 

 

Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal ledled y DU o 23 Ebrill gyda’r diweddglo ym mis Medi yn cynnwys 

digwyddiadau ym mhob un o bedair gwlad y DU, bydd rhagor o fanylion yn y man: 

 

● Lloegr: Parc Cenedlaethol y Peak District (23 Ebrill); Parc Cenedlaethol Dartmoor (Mai); Parc Cenedlaethol 

Exmoor (28 Mai); AHNE Dorset (11 Mehefin); Parc Cenedlaethol Broads (Mehefin); Parc Cenedlaethol 

North York Moors (dyddiad i'w gadarnhau); ac AHNE y Chilterns (dyddiad i'w gadarnhau). 

● Gogledd Iwerddon: AHNE Dyffryn Lagan (30 Ebrill); AHNE Sperrin (Mehefin) ac AHNE Arfordir Causeway 

(dyddiad i'w gadarnhau).  

● Yr Alban: Parc Cenedlaethol Cairngorms (Awst) a mwy o leoliadau i'w cyhoeddi yn fuan. 

● Cymru: AHNE Gŵyr (13 Mai); Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (Gorffennaf) ac AHNE Ynys Môn 

(dyddiad i'w gadarnhau). 

  

Bydd Green Space Dark Skies yn brosiect carbon-net positif* sy'n cyfuno cynhyrchu allyriadau isel enghreifftiol gyda 

buddsoddiadau yn yr hinsawdd. 

 

*Mae prosiect Green Space Dark Skies yn mesur ac yn cydbwyso 100% o'i allyriadau Cwmpas 1 a Chwmpas 2 na ellir 

eu hosgoi. Mae'r prosiect hefyd yn cydnabod ei allyriadau Cwmpas 3 a'r cymhlethdod sy'n gysylltiedig â chyfrifo'r 

rhain, ac mae'n gweithio'n galed i ymateb i'r her gyda'i randdeiliaid. 

 

Caiff UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU ei ariannu a'i gefnogi gan bedair llywodraeth y DU ac fe'i comisiynir a'i 

gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol a EventScotland. 

Gwybodaeth am restriadau 

  

Mae digwyddiadau yn yr Alban yn cynnwys: 

About Us (Paisley, 1 i 6 Mawrth, rhagolwg cyhoeddus ar 28 Chwefror 2022), Dandelion (ledled yr Alban, Ebrill i 

Fedi), Dreamachine (Caeredin, dyddiadau i’w cadarnhau), Green Space Dark Skies (ledled yr Alban, Ebrill i Fedi 

2022), PoliNations (Caeredin, dyddiadau i’w cadarnhau) a StoryTrails (Dundee a Dumfries). 

 

Green Space Dark Skies yn rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 

23 Ebrill – 30 Medi 2022 

I gymryd rhan yn Green Space Dark Skies cofrestrwch yn https://greenspacedarkskies.uk/get-involved/ 

Instagram | Facebook | Twitter 

 

UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 

1 Mawrth – 2 Hydref 2022 

https://unboxed2022.uk/about-us
https://unboxed2022.uk/dandelion
https://unboxed2022.uk/dandelion
https://unboxed2022.uk/dreamachine
https://unboxed2022.uk/dreamachine
https://unboxed2022.uk/green-space-dark-skies
https://unboxed2022.uk/green-space-dark-skies
https://unboxed2022.uk/polinations
https://unboxed2022.uk/polinations
https://unboxed2022.uk/storytrails
https://unboxed2022.uk/storytrails
https://greenspacedarkskies.uk/get-involved/
https://www.instagram.com/greenspacedarkskies/
https://www.facebook.com/GreenSpaceDarkSkies
https://www.facebook.com/GreenSpaceDarkSkies
https://twitter.com/GreenSpaceDS
https://twitter.com/GreenSpaceDS


 
 

 

 

Unboxed2022.uk 

 

Gellir lawrlwytho delweddau yma 

  

Am ragor o wybodaeth a delweddau 

 

Tîm y Wasg yn yr Alban 

Beth Harvey | beth@wearematerial.co.uk | 07792 219 162 

Ellis Pettigrew | ellis@wearematerial.co.uk | 07530 100 298 

 

Ar gyfer digwyddiadau UNBOXED ledled y DU, cysylltwch â Jeanette.ward@unboxed2022.uk | 07729 930 812 

Ar gyfer digwyddiadau UNBOXED yn yr Alban, cysylltwch â liz.wallace@eventscotland.org l 07708 795 320[LW1]  

 

NODIADAU I OLYGYDDION 

1. Mae Green Space Dark Skies rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, yn cael ei gynhyrchu gan Walk 

the Plank, arloeswyr celfyddydau awyr agored y DU yn gweithio ar y cyd â’r cwmni technoleg Siemens, 

Prifysgol Salford, Parciau Cenedlaethol y DU a Chymdeithas Genedlaethol Ardaloedd o Harddwch 

Naturiol Eithriadol, sy’n gyfrifol am reoli safleoedd digwyddiadau’r prosiect; a gweithio gydag artistiaid 

amrywiol a chydweithredwyr creadigol mewn gwahanol leoliadau, gan gynnwys cwmni syrcas 

integredig Extraordinary Bodies, y cydweithrediad rhwng Diverse City a Cirque Bijou, Activate 

Performing Arts a chwmni cynhyrchu ffilmiau CC-Lab. 

  

2. Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o greadigrwydd sy’n digwydd ledled y DU yn 

2022, wedi’i gynllunio i gyrraedd miliynau ac i ddod â phobl at ei gilydd. Mae’n cynnwys digwyddiadau 

ar raddfa fawr, gosodiadau a phrofiadau digidol sy’n hygyrch yn fyd-eang arddangosfa fwyaf 

uchelgeisiol y DU o gydweithio creadigol a phopeth am ddim. Wedi’i gynhyrchu gan rai o’r meddyliau 

disgleiriaf mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg, mae UNBOXED 

yn cynnwys deg prif brosiect creadigol aml-safle a digidol sy’n rhannu syniadau a phosibiliadau newydd 

ar gyfer y dyfodol. Bydd digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal rhwng 1 Mawrth a 2 Hydref 

2022 – o’r Outer Hebrides i Dover ac o Omagh i Abertawe, ac ar y cyfryngau traddodiadol ac ar-lein. 

Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu a’i gefnogi gan bedair llywodraeth y DU ac fe’i 

comisiynir a’i gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol ac EventScotland. 

  

3. Mae tîm o arbenigwyr celf awyr agored Walk the Plank yn gweithio gyda’i gilydd i freuddwydio, creu a 

chynhyrchu eiliadau eithriadol o theatr awyr agored a chyfranogiad. Mae ganddynt hanes hir o gynnal 

digwyddiadau ar raddfa fawr sy’n dod â phobl at ei gilydd i ddathlu’n gyhoeddus. Mae hyn yn seiliedig 

ar eu gallu i feddwl am syniadau mawr sy’n cysylltu pobl o bob cefndir. Mae adrodd straeon wrth 

wraidd popeth y maen nhw’n ei wneud, a’r arena ar gyfer eu gwaith yw’r awyr agored. Eu cenhadaeth 

yw cyfoethogi bywydau drwy brofiadau creadigol ar y cyd. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/14J6RbdCGCsfYY_LgaRfMze7K6eFNIwy-?usp=sharing
mailto:beth@wearematerial.co.uk
mailto:ellis@wearematerial.co.uk
mailto:Jeanette.ward@unboxed2022.uk
mailto:liz.wallace@eventscotland.org
https://greenspacedarkskies.uk/cy
https://unboxed2022.uk/
https://walktheplank.co.uk/


 
 

 

 

4. Parciau Cenedlaethol y DU. Mae 15 o Barciau Cenedlaethol yn y DU, sy’n cynnwys 10% o Brydain 

Fawr. Ymwelir â Pharciau Cenedlaethol yn fwy na 100 miliwn o weithiau bob blwyddyn. 2021 oedd 

pen-blwydd 70 oed y pedwar Parc Cenedlaethol cyntaf – Peak District, Dartmoor, y Lake District ac 

Eryri. 

  

5. Mae Siemens yn gwmni technoleg sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant, seilwaith, trafnidiaeth a gofal 

iechyd. O ffatrïoedd sy’n fwy effeithlon o ran adnoddau, cadwyni cyflenwi cadarn, ac adeiladau a 

gridiau mwy clyfar, i drafnidiaeth lanach a mwy cyfforddus yn ogystal â gofal iechyd uwch, mae’r 

cwmni’n creu technoleg gyda diben, gan wir ychwanegu gwerth i gwsmeriaid. Drwy gyfuno bydoedd 

gwirioneddol a digidol, mae Siemens yn grymuso ei gwsmeriaid i drawsnewid eu diwydiannau a’u 

marchnadoedd, gan eu helpu i drawsnewid y beunyddiol i filiynau o bobl. 

 

6. Mae Prifysgol Salford wedi’i lleoli yng nghanol Manceinion Fwyaf. Mae ganddynt dros 20,000 o 

fyfyrwyr, 2,000 o staff a chymuned fyd-eang o 170,000 a mwy o gyn-fyfyrwyr. Maent yn arloesi 

partneriaethau diwydiant eithriadol sy’n arwain y ffordd mewn profiadau gwirioneddol yn y byd drwy 

baratoi myfyrwyr ar gyfer eu bywydau. Maent yn gweithio gyda diwydiant i greu’r cwricwlwm ar y cyd 

gan gynhyrchu graddedigion sy’n barod am waith yn bennaf yn y sectorau iechyd a lles, peirianneg, 

digidol a chreadigol. Maent yn parhau i fuddsoddi yn eu campws a’u cyfleusterau gyda phrif gynllun 

gwerth £300 miliwn a fydd yn eu gwneud yn gymwys ar gyfer y dyfodol. 

 

  

 

 

 

https://www.nationalparks.uk/
http://www.siemens.co.uk/
https://www.salford.ac.uk/

