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RHYDDHAU’R TOCYNNAU CYNTAF AR GYFER DREAMACHINE WRTH I LEOLIADAU 
GODIDOG GAEL EU CYHOEDDI LEDLED Y DU 

 
MARCHNAD GYHOEDDUS WOOLWICH YN LLUNDAIN, TEML HEDDWCH 

CAERDYDD, EGLWYS GOFFA CARLISLE BELFAST A RINC IÂ MURRAYFIELD 
CAEREDIN 

 
Mae Dreamachine yn fath newydd pwerus o brofiad ymgolli sy'n archwilio potensial diddiwedd y meddwl 
dynol. Bydd yn ymddangos mewn pedwar lleoliad unigryw ledled y DU, gan lansio ym Marchnad 
Gyhoeddus Woolwich yn Llundain (10 Mai - 24 Gorffennaf 2022) cyn cael ei gyflwyno yn Nheml Heddwch, 
Caerdydd (12 Mai - 18 Mehefin 2022), Eglwys Goffa Carlisle, Belfast (25 Gorffennaf – 4 Medi 2022) a Rinc 
Iâ Murrayfield, Caeredin (13 Awst - 25 Medi 2022 ). Mae tocynnau am ddim i Lundain a Chaerdydd wedi'u 
rhyddhau heddiw, a bydd tocynnau ar gyfer y lleoliadau eraill ar gael ym mis Mehefin 
(www.dreamachine.world). 
 
Mae Dreamachine wedi'i greu gan Collective Act ac mae’n tynnu ynghyd artistiaid Assemble sy’n enillwyr 
Gwobr Turner, y cyfansoddwr Jon Hopkins a enwebwyd am wobrau Grammy a Mercury, a thîm o 
dechnolegwyr, gwyddonwyr ac athronwyr blaenllaw, ac mae wedi’i gomisiynu a'i gyflwyno fel rhan o 
UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU. 
 
Bydd Dreamachine yn rhoi ffordd gwbl newydd i gynulleidfaoedd a chymunedau ailgysylltu â'u hunain a'i 
gilydd. Mae'r pedwar lleoliad wedi'u dewis am eu diddordeb hanesyddol a phensaernïol, yn ogystal â'r rhan 
ganolog maen nhw wedi'i chwarae yn eu cymuned drwy gydol eu hanes. Bydd Dreamachine yn gweld y 
mannau hyn yn cael eu hail-ddychmygu fel math newydd o amwynder cyhoeddus, gan roi cyfle unigryw i 
gynulleidfaoedd rannu profiadau, deialog a chysylltiad. 
 
Gan agor yn Llundain, bydd Dreamachine yn trawsnewid Marchnad Gyhoeddus restredig Gradd II 
Woolwich, gan ei ddod nôl i ddefnydd y cyhoedd a mewn i galon y cymuned. Wedi'i lleoli ar stryd fawr 
brysur, rhoddwyd siarter hynafol i’r Farchnad yn 1619 ac mae wedi gweithredu fel pwynt cyfarfod lleol i 
gymunedau ers hynny. Mae wedi bod yn segur ers 2019, felly bydd cyflwyno Dreamachine yn rhoi egni 
newydd i’r lle a chyfle i'r cyhoedd ailgysylltu â'r adeilad hanesyddol hwn yng nghanol y dref, cyn ei adfywio 
yn y dyfodol. 
 
Ym Melfast, gall cyfranogwyr gael y profiad Dreamachine yn Eglwys Goffa datgysegredig Carlisle, un o 
adeiladau mwyaf trawiadol y ddinas, sydd wedi bod yn borth i Ogledd Belfast ers 1875. Ar ôl peidio â bod 
yn fan addoli yn y 1980au, aeth yr eglwys â’i phen iddi cyn ymgyrch fawr yn 2008 i sicrhau ei hadfywio. Yr 
haf hwn, bydd Dreamachine yn rhoi egni newydd i’r lleoliad ac yn cyfrannu at ddychwelyd yr adeilad i fod 
yn fan cymunedol bywiog a rennir. 
 
Yng Nghaerdydd, bydd Dreamachine yn teithio i'r Deml Heddwch, adeilad sydd wedi'i gynllunio i 'newid y 
byd'. Lle addas yn yr oes sydd ohoni, fe'i hadeiladwyd yn sgil y Rhyfel Byd Cyntaf, ac fe’i cynlluniwyd i fod 
yn lle i ysbrydoli, gan hyrwyddo achosion heddwch rhyngwladol. Bydd y profiad yn byw o fewn y deml 
ddinesig Art Deco odidog hon, gan roi lleoliad unigryw ac ingol i gynulleidfaoedd fyfyrio’n fewnol. 
 
Bydd y cyflwyniad olaf yn gweld Dreamachine yn ail-ddychmygu Rinc Iâ Murrayfield yng Nghaeredin, gan 
drawsnewid lle Art Deco ar ôl iddo gael ei orfodi'n ddiweddar i gau ei ddrysau oherwydd Covid-19. Fe’i 
hadeiladwyd ym 1938, ac mae wedi bod yn gartref i un o rinciau iâ mwyaf poblogaidd y byd, gan ddarparu 
canolbwynt canolog o adloniant a digwyddiadau i genedlaethau o bobl leol.  
 

http://www.dreamachine.world/


Mae Dreamachine wedi'i ysbrydoli gan ddyfais ryfeddol ond lles anhysbys ym 1959 gan yr artist-ddyfeisiwr 
Brion Gysin. Defnyddiodd ei ddyfais arbrofol a grëwyd gartref olau yn fflachio i greu rhithganfyddiadau 
byw, patrymau caleidosgopig a ffrwydradau o liw ym meddwl y gwyliwr. Wedi'i chynllunio i fod y 'gwaith 
celf cyntaf i’w werthfawrogi gyda’ch llygaid ar gau', roedd gan Gysin weledigaeth i’w ddyfais ddisodli’r 
teledu ym mhob cartref yn America. Yn hytrach na defnyddwyr goddefol o gyfryngau torfol, byddai 
gwylwyr y Dreamachine yn creu eu profiadau sinematig eu hunain.  

Dros drigain mlynedd ar ôl ei ddyfeisio’n wreiddiol, mae Collective Act wedi dwyn ynghyd dîm 
rhyngddisgyblaethol o feddyliau blaenllaw ym maes pensaernïaeth, technoleg, cerddoriaeth, 
niwrowyddoniaeth ac athroniaeth i ail-ddychmygu'r Dreamachine yn sylweddol fel math newydd pwerus 
o brofiad cyfunol, a’i gyflwyno i gynulleidfaoedd ledled y DU am ddim. Bydd pob profiad o'r Dreamachine 
yn gwbl unigryw. Mae byd caleidosgopig Dreamachine yr 21ain ganrif yn brofiad eistedd sydd wedi'i 
gynllunio i'w weld gyda'ch llygaid ar gau, a fydd yn arwain cynulleidfaoedd drwy amgylchedd ymgolli o 
olau a sain, mor fywiog a rhyfeddol ag unrhyw efelychiad digidol, ond wedi'i greu gennych chi ac yn unigryw 
i chi. 

Cyflwynir Dreamachine mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, Gŵyl Wyddoniaeth Gogledd Iwerddon a 
Edinburgh Science, ac mewn cydweithrediad â Woolwich Works, W5 Belfast a Gŵyl Ryngwladol Caeredin.  
 
Manylion y Digwyddiadau: 
 
Mae tocynnau am ddim ond mae’n rhaid eu harchebu ymlaen llaw (www.dreamachine.world). Mae 
tocynnau ar gael bellach ar gyfer Llundain a Chaerdydd, a bydd tocynnau ar gyfer Belfast a Chaeredin ar 
gael o fis Mehefin ymlaen. 
 
Mae fersiynau gwahanol o’r profiad, gan gynnwys sesiynau hamddenol, ar gael i gadw lle ynddynt. 
 
Marchnad Gyhoeddus Woolwich 
Llundain 
SE18 6FS 
10 Mai - 24 Gorffennaf 2022 
(Tocynnau ar gael i'w harchebu o 29 Mawrth) 
 
Y Deml Heddwch 
Rhodfa'r Brenin Edward VII 
Caerdydd 
CF10 3AP 
12 Mai - 18 Mehefin 2022 
(Tocynnau ar gael i'w harchebu o 29 Mawrth) 
 
Eglwys Goffa Carlisle 
31 Carlisle Circus  
Belfast 
BT14 6AT 
25 Gorffennaf - 4 Medi 2022  
(Tocynnau ar gael i'w harchebu o fis Mehefin) 
 
Rinc Iâ Murrayfield  
Riversdale Crescent 
Edinburgh 
EH12 5XN 
13 Awst - 25 Medi 2022  
(Tocynnau ar gael i'w harchebu o fis Mehefin) 
 
Tîm Creadigol Collective Act  
Mae'r prosiect yn gydweithrediad rhwng:  
Assemble (cydweithfa ryngddisgyblaethol, enillwyr Gwobr Turner 2015) 
Jon Hopkins (cyfansoddwr a enwebwyd ar gyfer gwobrau Grammy a Mercury) 
Jennifer Crook (Cyfarwyddwr Collective Act) 

http://www.dreamachine.world/


Christopher Shutt (dylunydd sain, enillydd gwobr Tony ar gyfer War Horse) 
Athro Niwrowyddoniaeth Gyfrifiadurol Anil Seth a Dr David Schwartzman (o'r Ganolfan Gwyddorau 
Ymwybyddiaeth, ymchwilwyr rhyngwladol blaenllaw ar ymwybyddiaeth, Prifysgol Sussex) 
Dev Joshi (Cyfarwyddwr Technegol, technolegydd y tu ôl i Rain Room, Random International)  
Athro Athroniaeth Fiona Macpherson (Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudio Profiad Canfyddiadol, 
Prifysgol Glasgow) 
Holition (Stiwdio Technoleg Greadigol Arobryn) 
A New Direction (Asiantaeth addysg ddielw arobryn) 
 
Mae Dreamachine yn un o 10 prosiect creadigol mawr a gomisiynwyd fel rhan o UNBOXED: 
Creadigrwydd yn y DU. Arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithredu creadigol – ar draws 
meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg – mae'n cynnwys 
digwyddiadau ar raddfa fawr am ddim, gosodiadau a phrofiadau digidol sydd ar gael yn fyd-eang, a 
rhaglen ddysgu helaeth sy'n cyrraedd miliynau o blant ysgol. 
 
Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu a'i gefnogi gan bedair llywodraeth y DU ac fe’i 
comisiynir a’i cyflwynir mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol ac EventScotland. 
 

 
 
 
 
Cysylltiadau i’r wasg: 
Erica Bolton / Lara Delaney, Bolton & Quinn: 
Erica@boltonquinn.com / Lara@boltonquinn.com / 020 7221 5000 
 
Ymholiadau’r cyfryngau ynglŷn ag UNBOXED 
Jeanette Ward, UNBOXED 
jeanette.ward@unboxed2022.uk / 07729 930 812 
 
 
Nodiadau i’r Golygyddion 
 
Ynglŷn â Unboxed 
Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o greadigrwydd sy'n digwydd ledled y DU yn 2022, a 
gynlluniwyd i gyrraedd miliynau a dod â phobl at ei gilydd. Mae'n cynnwys digwyddiadau, gosodiadau a 
phrofiadau digidol ar raddfa fawr sydd ar gael yn fyd-eang yn arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y DU o 
gydweithio creadigol. Wedi'i gynhyrchu gan rai o'r meddyliau disgleiriaf ym maes gwyddoniaeth, 
technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg, mae UNBOXED yn cynnwys prosiectau creadigol aml-
safle a digidol mawr sy'n rhannu syniadau a phosibiliadau newydd ar gyfer y dyfodol. Cynhelir 
digwyddiadau a gweithgareddau rhwng 1 Mawrth a 2 Hydref 2022 - o Ynysoedd Allanol Heledd i Ddyfnaint 
ac o Omagh i Abertawe, ac ar draws 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 cyflwynir mewn 
partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol ac EventScotland. unboxed2022.uk  
1 Mawrth i 2 Hydref 2022 
 
Ynglŷn â'r lleoliadau 
Mae'r lleoliadau wedi'u sicrhau gyda chymorth Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Bwrdeistref 
Frenhinol Greenwich, Woolwich Exchange, Ymddiriedolaeth Adeiladau Belfast. 
 
Ynglŷn â Gŵyl Wyddoniaeth Gogledd Iwerddon  
Cynhelir Gŵyl Wyddoniaeth Gogledd Iwerddon yn flynyddol ac mae'n cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau 
sy'n canolbwyntio ar wyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg. Mae'r 
digwyddiadau hyn yn arddangos ymchwil gwyddonwyr a meddylwyr blaenllaw o Ogledd Iwerddon a thu 
hwnt. 
 
Ynglŷn â Chyngor Caerdydd 
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Mae Cyngor Caerdydd yn llywyddu dros 29 o wardiau etholiadol ac yn darparu cyllid, cymorth ac eiriolaeth 
i ddatblygu prosiectau celfyddydol ledled y ddinas, gyda'r nod o gynyddu ymgysylltiad a chyfranogiad 
cymunedol. 
  
Mae'r Tîm Diwylliant, Lleoliadau, Twristiaeth a Digwyddiadau yn hwyluso'r gwaith o gynhyrchu 
digwyddiadau mawr, gan weithio'n uniongyrchol gyda phartneriaid trefnu i gyflawni prosiectau yn y 
ddinas ac o'i hamgylch. 
 
Caerdydd yw'r ddinas gyntaf yng Nghymru i gymryd rhan ym mhwyllgor y DU ar gyfer menter genedlaethol 
Dinasoedd a Chymunedau sy'n Dda i Blant UNICEF (UNICEF UK). Ein huchelgais yw bod Caerdydd yn cael 
ei chydnabod fel Dinas sy'n Dda i Blant: dinas â phlant a phobl ifanc yn ganolog iddi, lle mae hawliau plant 
a phobl ifanc yn cael eu parchu gan bawb, yn lle gwych i dyfu i fyny. 
 
Bydd y prosiect hwn yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc yng Nghaerdydd gymryd rhan mewn profiad ymgolli 
llwyr a fydd yn ysgogi cwestiynau, yn hybu creadigrwydd ac yn darparu oriau o hwyl. 
 
Ynglŷn ag Edinburgh Science 
Mae Edinburgh Science yn elusen addysgol a sefydlwyd ym 1989, sy'n fwyaf enwog am gyflwyno Gŵyl 
Wyddoniaeth flynyddol Caeredin – y cyntaf yn y byd ac sydd wedi’i hefelychu ym mhob rhan o’r byd. Maent 
hefyd yn darparu rhaglen drwy’r flwyddyn o ddigwyddiadau mewn ysgolion a chymunedau sy'n ysbrydoli, 
yn annog ac yn herio pobl o bob oed a chefndir i archwilio byd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a 
Mathemateg. 
 
Ynglŷn â Woolwich Works 
Mae Woolwich Works yn brosiect gwerth miliynau o bunnoedd gan Fwrdeistref Frenhinol Greenwich sydd 
wedi adfer pum adeilad diwydiannol treftadaeth ar y Royal Arsenal, gan greu canolfan ddiwylliannol 
nodedig newydd ar gyfer Llundain. Gyda mannau perfformio a digwyddiadau hyblyg ar raddfa fawr, 
stiwdios ymarfer, ystafelloedd ar gyfer digwyddiadau a dathliadau cymunedol, bariau a chaffi, mae'r safle'n 
gartref i nifer o gwmnïau artistig preswyl lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.  
 
Ynglŷn â Gŵyl Ryngwladol Caeredin  
Gŵyl Ryngwladol Caeredin yw prif ŵyl gelfyddydau perfformio y byd, sy'n cynnwys y perfformwyr gorau 
o fyd dawns, opera, cerddoriaeth a theatr. 
 
Wedi'i greu ym 1947 i ddathlu'r ysbryd dynol parhaus yn dilyn adfyd rhyfel, mae'r Ŵyl Ryngwladol yn 
gwasanaethu fel cyfnewidfa ddiwylliannol flynyddol am dair wythnos bob mis Awst. Eleni mae'r Ŵyl 
Ryngwladol yn dathlu ei phen-blwydd yn 75 oed a bydd yn cael ei chynnal rhwng 5 a 28 Awst 2022. 
 
Ynglŷn â W5 Belfast 
Canolfan Wyddoniaeth a Darganfod arobryn ym Melfast, Gogledd Iwerddon. Cenhadaeth W5 yw 'tanio 
ysbryd darganfod', gan ennyn diddordeb ac ymgysylltu ag ymwelwyr drwy brofiadau dysgu ymarferol ac 
ymgolli mewn amgylchedd cynhwysol llawn hwyl. 
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