
 

DATGANIAD I’R WASG 13.04.22 

ASTRONOT NASA YN GWAHODD DAEAROLION I DDERBYN HER GREADIGOL OUR 

PLACE IN SPACE 

 

• Gwahoddir pobl o bob oed yng Ngogledd Iwerddon ac ar draws y byd i gymryd rhan yn 

heriau creadigol Our Place in Space. 

• Mae astronotiaid NASA, Nicole Stott a Chris Hadfield a’r awdur Neil Gaiman a’r peiriannydd 

arobryn Ella Padmore ymhlith y rhai sy'n gosod heriau. 

• Mae’r heriau yn rhan o’r Rhaglen Ddysgu Our Place in Space, sy’n cynnwys adnoddau dysgu 

newydd sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 4. 

 

“Byddwch yn aelod o’r criw yn hytrach nag yn deithiwr ar Long Ofod y Ddaear.” Dyna neges 

cyn astronot NASA Nicole Stott wrth lansio y cyntaf mewn cyfres o heriau creadigol o’r 

rhaglen Our Place in Space heddiw (13 Ebrill), gyda'r nod o gael pobl ar draws Gogledd 

Iwerddon ac ar draws y byd i feddwl am y bydysawd yr ydym yn byw ynddo.  

 

Wrth sgwrsio â’r artist a’r awdur Oliver Jeffers, esboniodd Nicole fod dwy daith i’r gofod, 104 

diwrnod ar fwrdd yr Orsaf Ofod Ryngwladol a’r profiad o gerdded yn y gofod wedi rhoi 

persbectif cosmig newydd iddi. 

 

“Mae gwahaniaeth mawr rhwng bod yn deithiwr a bod yn aelod o’r criw, pa un a ydych yn y 

gofod, ar fwrdd gorsaf ofod neu i lawr yma ar ein llong ofod blanedol ni,” meddai. “Roeddwn 

yn teimlo ei bod yn bwysig fy mod yn rhannu’r neges honno ar ôl dod adref. Nid yw’n 

ymwneud â fi yn fy milltir sgwâr fy hun yn unig. Mae angen i mi ystyried sut y mae popeth 

rwy’n ei wneud bob dydd yn effeithio ar fy nheulu, fy nghymuned, ac yna ar y daearolion i 

gyd a’r bywyd yr wyf yn rhannu’r blaned â nhw. 

 

“Dyna mae’r persbectif o’r gofod yn ei roi i chi. Mae popeth a phawb yn gydgysylltiedig mewn 

un ffordd neu’r llall. Daw yn glir fel grisial mai'r unig ffin sy’n bwysig yw’r llinell las denau o 

atmosffer sy’n ein gorchuddio ac yn ein hamddiffyn ni i gyd.” 

 

Yna gosododd yr astronot a anwyd yn America ac a dreuliodd amser o dan y dŵr fel nofiwr 

tanddwr, her fideo i ddod â’r gofod a chelf at ei gilydd drwy greu cerdyn post yn cynrychioli 

ein cenhadaeth fel aelodau o’r criw i ddiogelu Llong Ofod y Ddaear. Bydd dyluniadau’r 



 

cardiau post yn cael eu lanlwytho ar wefan Our Place in Space a bydd y rhai buddugol yn 

ennill gwobr.   

 

Y cyfle creadigol cyffrous hwn yw’r cyntaf o saith her Our Place in Space, a bydd y bobl fydd 

yn cael eu cyfweld yn y dyfodol yn cynnwys yr astronot Chris Hadfield, yr ysgrifennwr Neil 

Gaiman a Pheiriannydd Benywaidd Ifanc y Flwyddyn Ella Podmore 

 

Mae Our Place in Space yn fodel ar raddfa epig o lwybr cerfluniau 10km a ddyluniwyd gan yr 

artist a’r awdur i blant Oliver Jeffers, a fydd yn teithio Gogledd Iwerddon a Chaergrawnt 

rhwng mis Ebrill a mis Hydref 2022. Bydd yn cynnwys ap realiti estynedig (AR), 

digwyddiadau mawr a rhaglenni dysgu. Mae Our Place in Space yn rhan o UNBOXED, 

dathliad o greadigrwydd sy’n digwydd ledled y DU yn 2022. 

 

Ochr yn ochr â’r heriau creadigol a fydd yn cael eu cyhoeddi bob mis, mae Our Place in 

Space hefyd yn datblygu adnoddau dysgu newydd sy'n seiliedig ar STEAM i'w defnyddio 

yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 4 i helpu i ysbrydoli dysgu am Gysawd yr Haul a'n lle ni 

ynddo. Wedi’u cynhyrchu gyda’r Athro Stephen Smartt, astroffisegwr blaenllaw o Brifysgol 

Queen’s Belfast, ac yn cynnwys animeiddiadau hwyliog a thasgau creadigol i'w defnyddio yn 

yr ystafell ddosbarth gan Nerve Centre, bydd yr adnoddau yn cael eu rhyddhau dros y 

misoedd nesaf. 

 

Dywedodd Rachel McDermott, Rheolwr Addysg Our Place in Space: "Mae’r Nerve 

Centre wedi datblygu rhaglen ddysgu a fydd yn annog syniadau arloesol ynghylch ein 

cosmos a sut y gallwn rannu a diogelu ein planed yn well. Mae ein heriau Our Place in 

Space yn gyfle i bobl ar draws y byd gymryd rhan a bod yn greadigol tra bydd ein 

hadnoddau newydd sy’n cysylltu â’r cwricwlwm yn cefnogi dysgu yn y dosbarth ac arloesi 

digidol." 

 

I weld y cyfweliad rhwng Nicole Stott ac Oliver Jeffers ac i gymryd rhan yn yr her greadigol 

gyntaf Our Place in Space ewch i www.ourplaceinspace.earth 

 

DIWEDD:// 

 

I gael rhagor o wybodaeth, delweddau ac i drefnu cyfweliadau, cysylltwch â: 

Lyn Sheridan | lyn@aikenpr.com 

http://www.ourplaceinspace.earth/
mailto:lyn@aikenpr.com


 

Ali Knox | ali@aikenpr.com / 07966983336 

 

 

NODIADAU AR GYFER GOLYGYDDION  

Mae Our Place in Space yn fodel ar raddfa epig o Gysawd yr Haul a gynlluniwyd gan yr 

artist a'r awdur i blant Oliver Jeffers, sy'n cynnwys llwybr cerfluniau tri dimensiwn 10km yng 

Ngogledd Iwerddon a Chaergrawnt, ap realiti estynedig (AR) rhyngweithiol, a rhaglenni 

dysgu a digwyddiadau mawr. O greu seren i ysgrifennu symffoni ar gyfer y bydysawd, 

dyfeisio math newydd o drafnidiaeth, adeiladu planed Minecraft neu gysylltu â gwylwyr y 

gofod ar draws y byd, mae Our Place in Space yn gwahodd cyfranogwyr i ystyried sut y 

gallem rannu a diogelu ein planed yn well yn y dyfodol. Mae'n dod â'n Cysawd yr Haul i lawr 

i'r Ddaear ac yn ein hanfon ymhell i'r sêr i ddod o hyd i berspectifau newydd ac i ailystyried 

yr hyn y mae'n ei olygu i fyw bywyd ar y Ddaear.      

 

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 mawr, rhad ac am ddim, gosodiadau a phrofiadau digidol sy'n hygyrch yn fyd-

eang ac yn sioe arddangos fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithredu creadigol. Wedi'i 

gynhyrchu gan rai o'r meddyliau disgleiriaf ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, 

peirianneg, y celfyddydau a mathemateg, mae UNBOXED yn cynnwys deg prosiect 

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'r 

Hebrides Allanol i Dover ac o Omagh i Abertawe, ac ar draws cyfryngau traddodiadol ac ar-

lein. Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu a'i gefnogi gan bedair 

llywodraeth y DU ac mae'n cael ei gomisiynu a'i gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor 

Dinas Belfast, Cymru Greadigol ac EventScotland.  

 

Mae Oliver Jeffers yn artist gweledol ac yn awdur sy'n gweithio ym maes paentio, gwneud 

llyfrau, darlunio, collage, perfformio a cherflunio. Mae chwilfrydedd a hiwmor yn themâu 

sylfaenol drwy waith Jeffers fel artist a storïwr. Wrth ymchwilio i'r ffyrdd y mae'r meddwl 

dynol yn deall ei fyd, mae ei waith hefyd yn gweithredu fel rhyddhad comig yn wyneb 

oferedd. Mae ymrwymiadau ac arferion Jeffers yn wirioneddol ryngwladol o ran cwmpas. 

Mae ei lyfrau lluniau clodfawr wedi'u cyfieithu i dros hanner cant o ieithoedd ac wedi gwerthu 

dros 14 miliwn o gopïau ledled y byd. Mae ei waith celf gwreiddiol wedi cael ei arddangos 

mewn sefydliadau fel Amgueddfa Brooklyn yn Efrog Newydd, Amgueddfa Gelf Fodern 

mailto:ali@aikenpr.com
http://www.unboxed2022.uk/
https://www.oliverjeffers.com/


 

Iwerddon yn Nulyn, yr Oriel Bortreadau Genedlaethol yn Llundain, a'r Palais Auersperg yn 

Fienna. Mae Jeffers wedi cael nifer o wobrau, gan gynnwys Gwobr Llyfrau Plant a 

Ddarluniwyd orau y New York Times, Gwobr Bologna Rigazzi, Gwobr An Irish Book, a 

Gwobr Cymdeithas Lenyddol y Deyrnas Unedig. Cafodd Oliver ei fagu yn Belfast, Gogledd 

Iwerddon, lle mae'n byw ar hyn o bryd. 

 

Y Nerve Centre yw prif ganolfan gelfyddydau cyfryngau creadigol Gogledd Iwerddon gyda 

gweledigaeth i 'newid bywydau drwy dechnolegau creadigol a'r celfyddydau'. Mae dros 

120,000 o bobl y flwyddyn yn elwa ar raglen eang o ddigwyddiadau celfyddydol, prosiectau 

arloesol, dysgu creadigol a chyfleusterau cynhyrchu. Mae’r Nerve Centre yn fenter 

gymdeithasol lwyddiannus sy’n cyflogi 50 o staff yn Derry~Londonderry a Belfast. Ar lefel 

addysgol, mae'r Nerve Centre wedi datblygu model y Ganolfan Dysgu Creadigol, gan 

rymuso athrawon a dysgwyr cymunedol i ymgysylltu â thechnolegau creadigol i ddatgloi 

dysgu yn y cwricwlwm.  

 

Mae allbwn artistig y Nerve Centre wedi ennill enw da yn rhyngwladol gydag enwebiadau 

Oscar a BAFTA, a chydweithrediad parhaus gyda'r artist gweledol Willie Doherty, a 

enwebwyd ddwywaith ar gyfer Gwobr Turner. 

 

http://www.nervecentre.org/


 

 

 


