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Llwybr cerfluniau 10km o hyd o gysawd yr haul yn dod i lawr i'r Ddaear yng 

Nghaergrawnt 

 

Our Place in Space: Comin Midsummer i Waterbeach, Caergrawnt 

 

30 Gorffennaf – 29 Awst 2022 

 
Ar ôl cynnal gosodiadau hynod lwyddiannus yn Derry-Londonderry a Belfast, mae ail-greu cysawd yr haul 

fel  llwybr cerfluniau 10km a gynlluniwyd gan yr artist a'r awdur Oliver Jeffers yn dod i Gaergrawnt dros yr 

haf.  

 

Mae 'Our Place in Space', sydd wedi derbyn llawer o ganmoliaeth, yn rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, 

ac mae'n gydweithrediad unigryw ar draws meysydd celf, gwyddoniaeth a thechnoleg - model ar raddfa 

epig o gysawd yr haul a gynlluniwyd gan yr artist a'r awdur plant Oliver Jeffers, sy'n cynnwys llwybr 

cerfluniau tri dimensiwn 10km o hyd. Mae'r prosiect hefyd yn cynnwys ap realiti estynedig rhyngweithiol, a 

rhaglenni dysgu a digwyddiadau sylweddol. Mae Our Place in Space yn rhad ac am ddim ac yn agored i 

bawb. 

O greu seren i ysgrifennu symffoni ar gyfer y bydysawd, dyfeisio math newydd o drafnidiaeth, adeiladu 

planed Minecraft neu gysylltu â gwylwyr y gofod ledled y byd, Mae Our Place in Space yn gwahodd 

cyfranogwyr i ystyried sut y gallem ni rannu a diogelu ein planed yn well yn y dyfodol a beth yw'r 

gwahaniaeth rhwng 'ni' a 'nhw'? Mae'n dod â chysawd yr haul i lawr i'r Ddaear ac yn ein hanfon i'r sêr i 

ddod o hyd i safbwyntiau newydd ac ailystyried yr hyn y mae'n ei olygu i fyw bywyd ar y Ddaear. 
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Mae Our Place in Space wedi'i gynllunio gan Oliver Jeffers gyda chefnogaeth yr Athro Stephen Smartt, 

yr astroffisegydd blaenllaw. Fe'i cynhyrchwyd gan brif ganolfan gelfyddydau cyfryngau creadigol Gogledd 

Iwerddon, y Nerve Centre Collective ac mae'n cynnwys cerddoriaeth gan yr artist sain arobryn Die Hexen.   

Yn ymestyn o Gomin Midsummer yng nghanol y dref ac ar hyd glan yr afon i Goed Hollow Cow y Woodland 

Trust yn Waterbeach gerllaw, mae Our Place in Space yn adlewyrchu maint pob planed ar raddfa a'r pellter 

rhyngddynt, gan ddechrau gyda'r Haul. 

Cyn i'r llwybr agor yng Nghaergrawnt, mae’r trefnwyr wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid ar lawr 

gwlad yng Nghaergrawnt fel yr awdurdod mordwyo Cam Conservators, Cyngor y Ddinas a Phrifysgol 

Caergrawnt, i wireddu'r llwybr. Ochr yn ochr â'r llwybr, bydd rhaglen ddigwyddiadau lansio yn animeiddio 

canol y ddinas 30-31 Gorffennaf gyda theithiau rhwng y sêr, gweithgareddau STEAM, sêr-syllu, 

perfformiadau cerddoriaeth byw a dangosiadau ffilm.  

Mae cyfleoedd i bobl leol ddod yn Warcheidwad Llwybr neu'n wirfoddolwr tra bo'r llwybr yng 

Nghaergrawnt, gan helpu i wella a chefnogi profiad ymwelwyr o'r llwybr ac i gynorthwyo gyda 

digwyddiadau a rhaglennu. Am fwy o wybodaeth e-bostiwch volunteering@ourplaceinspace.earth.  

Dywedodd y Cynhyrchydd Gweithredol, David Lewis o'r Nerve Centre: "Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn i 

weithio gyda phartneriaid ar lawr gwlad i helpu i ddod â’r llwybr cerfluniau i Gaergrawnt ac i ddod â byd 

Oliver Jeffers i gynulleidfaoedd newydd. Bu’n cael ei greu dros gyfnod o ddwy flynedd ac mae Our Plcae in 

Space yn ddarn rhyfeddol o waith sy'n cyfuno gwyddoniaeth a chelf ac mae wedi bod yn gwefreiddio plant 

ac oedolion fel ei gilydd yng Ngogledd Iwerddon, ac mae hwn yn gyfle gwych i arddangos talent orau 

Gogledd Iwerddon ledled y DU." 

Mae'r llwybr yn cyd-fynd â'r ap realiti estynedig Our Place in Space sydd ar gael ar ddyfeisiau Apple ac 

Android ac sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ledled y byd fynd am dro drwy gysawd yr haul, profi'r planedau 

mewn realiti estynedig ac ystyried 10,000 o flynyddoedd o hanes dynol ar y ddaear. Bydd defnyddwyr yn 

casglu cofroddion gofod, gan gynnwys cymeriadau o fyd Oliver Jeffers, yn ogystal â lansio seren bersonol i'r 

gofod. 

Meddai Oliver Jeffers: "Ers canrifoedd, rydyn ni wedi diffinio ein hunain gan bwy ydyn ni a phwy nad ydyn 

ni. Pa ochr a ddewiswn ni, ar ba sail yr ydym ni’n sefyll, pwy a beth ydym ni’n ymladd drosto. Stori ddynol, 

sy'n byw mewn meddyliau dynol yn unig. Ond gyda phellter daw persbectif – a beth sy'n digwydd i'n 

persbectif ar bopeth pan fyddwn ni'n edrych yn ôl ar y Ddaear o'r gofod? Mae Our Place in Space yn 

arbrawf chwareus sy'n gofyn: Beth yw'r gwahaniaeth rhwng 'ni' a 'nhw'? Pa ochr ydym ni arni, ac os 

edrychwn ni yn ôl ar ein hunain o anferthedd y gofod allanol – ar ein pen ein hunain ar ein planed fach, yr 

unig un sy'n gallu cynnal bywyd – a ddylai fod unrhyw 'ochrau' o gwbl?" 

Mae Our Place in Spcae yn un o 10 prosiect creadigol sylweddol a gomisiynwyd fel rhan o UNBOXED: 

Creadigrwydd yn y DU, dathliad o greadigrwydd sy'n digwydd ledled y DU yn 2022. Mae UNBOXED yn 

cynnwys digwyddiadau, gosodiadau a phrofiadau digidol ar raddfa fawr am ddim sy'n hygyrch yn fyd-eang 

yn arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithredu creadigol.   

Meddai Martin Green CBE, Prif Swyddog Creadigol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU "Mae Our Place in 

Space yn ymgorffori nodau UNBOXED i ddod â phobl ynghyd a dathlu creadigrwydd drwy brosiect sy'n hwyl 
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ac yn hynod bwysig yn ei nod i gael pawb fyfyrio ar fywyd ar y ddaear a'u perthynas â'r rhai y gallai 

eu credoau fod yn wahanol i'w credoau eu hunain. Mae'n agor ein llygaid i ddyfodol gwell o ran 

dealltwriaeth a chydweithio."   

Ar ôl Caergrawnt, bydd  Our Place in Space yn gorffen ei daith yn ôl yng Ngogledd Iwerddon yn Amgueddfa 

Drafnidiaeth Ulster a Llwybr Arfordir Gogledd Down (17 Medi – 16 Hydref 2022). 

 

Cynhyrchir Our Place in Space gan y Nerve Centre Collective, dan arweiniad sefydliadau celfyddydol, 

comisiynwyd y Nerve Centre gan UNBOXED gyda Chyngor Dinas Belfast. Mae'r cydweithio y tu ôl i'r 

prosiect yn cynnwys y Ganolfan Ymchwil Astroffiseg ym Mhrifysgol Queen's Belfast, Amgueddfeydd 

Cenedlaethol Gogledd Iwerddon, Gŵyl Wyddoniaeth Gogledd Iwerddon, Big Motive, Taunt, Microsoft, 

Jeffers & Son, Dumbworld, Live Music Now, Little Inventors, Prifysgol Caergrawnt, yr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol ac Urban Scale Interventions.  

 

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 a 

EventScotland. 

info@ourplaceinspace.ddaear \ https://www.ourplaceinspace.earth/ 

 

NODIADAU I OLYGYDDION 

DELWEDDAU – GELLIR LAWRLWYTHO DELWEDDAU EGLUR IAWN YMA 

 

Am fwy o wybodaeth, delweddau a chyfweliadau 

Tracy Jones, Brera PR - tracy@brera-london.com | 01702 216658 | 07887 514984  

Ymholiadau gan y cyfryngau am UNBOXED: Jeanette.ward@unboxed2022.uk | 07729 930 812  

 

Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o greadigrwydd sy'n digwydd ledled y DU yn 2022, gyda'r nod o 

gyrraedd miliynau a dod â phobl at ei gilydd. Mae'n cynnwys digwyddiadau, gosodiadau a phrofiadau digidol ar 

raddfa fawr am ddim sy'n hygyrch yn fyd-eang yn arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y DU o gydweithredu creadigol. 

Wedi'i gynhyrchu gan rai o'r meddyliau mwyaf disglair mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a 

mathemateg, mae UNBOXED yn cynnwys deg prosiect creadigol aml-safle a digidol sylweddol sy'n rhannu syniadau a 

phosibiliadau newydd ar gyfer y dyfodol. Cynhelir digwyddiadau a gweithgareddau rhwng 1 Mawrth a 2 Hydref 2022 

– o Ynysoedd Heledd 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 wedi’i  gomisiynu a'i gyflwyno 

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

 

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

gludwaith, 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 comedi 

yn wyneb  oferedd. Mae ymrwymiadau ac arferion Jeffers yn wirioneddol ryngwladol o ran eu cwmpas. Mae ei lyfrau 

lluniau wedi’u canmol a’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'i arddangos mewn sefydliadau fel Amgueddfa Brooklyn yn Efrog Newydd, 

Amgueddfa Gelf Fodern Iwerddon yn Nulyn, yr Oriel Portreadau Genedlaethol yn Llundain, a'r Palais Auersperg yn 

mailto:info@ourplaceinspace.earth
https://www.dropbox.com/sh/kwnp8fbp3b13i68/AACVa0DSFEOG9ltoSxPmdzFra?dl=0
mailto:Jeanette.ward@unboxed2022.uk
http://www.unboxed2022.uk/
https://www.oliverjeffers.com/


 

 

Official 

Official 

Fienna. Mae Jeffers wedi derbyn nifer o wobrau, gan gynnwys Gwobr Llyfrau Plant Gorau Efrog Newydd, 

Gwobr Bologna Rigazzi , Gwobr Llyfr Iwerddon, a Gwobr Cymdeithas Lenyddol y Deyrnas Unedig. Cafodd Oliver ei 

fagu yn Belfast, Gogledd Iwerddon, lle mae'n byw ar hyn o bryd. 

 


