
     
 

 

 

 

Datganiad i’r Wasg HOLLOL GYFRINACHOL 

I’w ryddhau ar unwaith: 7 Gorffennaf 2022 
 

Platfform Môr y Gogledd wedi’i ddatgomisiynu ar fin cyrraedd Weston-

super-Mare cyn cael ei drawsnewid yn osodiad celf gyhoeddus mawr 

 

DARLUNIAD NEWYDD YMA 
 

Bydd SEE MONSTER, platfform alltraeth Môr y Gogledd sydd wedi’i ddatgomisiynu a fydd yn 

dod yn un o osodiadau celf gyhoeddus mwyaf y DU, yn cyrraedd Weston-super-Mare dros y 

môr ddydd Mawrth, 12 Gorffennaf. Mae trawsnewidiad y platfform y gyntaf o’i fath yn y byd, a’i 

nod yw ysbrydoli sgyrsiau byd-eang ynghylch defnyddio strwythurau diwydiannol mawr at 

ddibenion gwahanol ac atebion wedi’u harwain gan ddylunio i ddyfodol cynaliadwy. 

 

Bydd y platfform 450 tunnell yn cael ei gludo ar gwch camlas gwaelod fflat mor fawr â chae pêl-

droed i’w gartref newydd yn y Tropicana, tirnod eiconig ar lan y môr, a’i godi gan graen dros fur 

y môr i’w roi ar goesau wedi’u hadeiladu ymlaen llaw. Bydd yr adeiladwaith cyfan yn 35m o 

uchder – 15m yn dalach nag Angel y Gogledd a dim ond 11m yn llai na Cholofn Nelson. 

 

Bydd ymwelwyr â Weston-super-Mare a’i thrigolion yn dystion i drawsnewidiad SEE MONSTER, 

a gafodd ei gomisiynu fel rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, wrth i’r gwaith adeiladu 

ddigwydd yn ystod yr wythnosau nesaf. O ddiwedd yr haf, bydd yn bosibl gweld SEE MONSTER  

o lan y môr, y traeth ac ar fwrdd ei lefelau niferus. 

 

Pan fydd y gwaith gosod wedi’i gwblhau, cyn gŵyl banc mis Awst yng Nghymru, Lloegr a 

Gogledd Iwerddon, bydd SEE MONSTER yn cynnwys pedair lefel sy’n agored i’r cyhoedd wedi’u 

hanimeiddio gan raeadr 10 metr o uchder; gosodiad cinetig o 6,000 o ddarnau sy’n ffurfio 

cennau symudliw’r anghenfil; gwerddon ar fwrdd y platfform o laswellt, planhigion a choed sydd 

wedi’u dewis i ffynnu mewn microhinsawdd glan môr; ac amffitheatr â seddi a stiwdio ddarlledu, 

gan ffurfio llwyfan ar gyfer sgyrsiau ynghylch ailddefnyddio a dyfodol cynaliadwy. 

 

Mae SEE MONSTER yn cael ei wireddu gan stiwdio greadigol o Leeds NEWSUBSTANCE mewn 

cydweithrediad â Dose of Society, REDHOUSE, Rocket Women, Empowering Women with 

Tech, y cerflunydd Ivan Black a chynrychiolwyr o Arolwg Antarctig Prydain, ac mae’n cael ei 

gefnogi gan Gyngor Gogledd Gwlad yr Haf. 

 

Dywedodd Patrick O’Mahony, Cyfarwyddwr Creadigol a Sylfaenydd NEWSUBSTANCE, "Mae’r 

prosiect unigryw hwn, y cyntaf yn y byd, yn gamp wirioneddol heriol ac uchelgeisiol o ddylunio a 

pheirianneg. O’n cydweithwyr creadigol i Gynghorau Tref Gogledd Gwlad yr Haf a Weston, ac o 



gymunedau a busnesau lleol i’r diwydiant ynni a’r amgylchedd, rydym yn hynod ddiolchgar i’r 

rhai sydd wedi ein cefnogi i ddod â’r profiad addysgol a chreadigol unwaith mewn oes hwn i 

Weston-super-Mare. O arbrofion mewn cynhyrchu ynni adnewyddadwy i ailddefnyddio 

strwythurau diwydiannol mawr, gobeithiwn y bydd SEE MONSTER yn llwyfan ar gyfer sgyrsiau 

am ein dyfodol." 

 

Mae SEE MONSTER yn un o ddeg prosiect creadigol sydd wedi’u comisiynu fel rhan o 

UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU ac sy’n digwydd ledled y DU tan fis Hydref 2022.   

 

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

SEE MONSTER yn brosiect ysbrydoledig a syfrdanol sy’n ymgorffori uchelgais UNBOXED: 

Creadigrwydd yn y DU, i ddathlu cydweithio creadigol ledled gwyddoniaeth, peirianneg a’r 

celfyddydau. Mae trawsnewid llwyfan wedi’i ddatgomisiynu yn waith celf gyhoeddus mwyaf 

uchelgeisiol y DU yn ymgymeriad digynsail a bydd yn cynnig glasbrint ar gyfer ailddefnyddio 

strwythurau diwydiannol y dylai pawb sy’n gysylltiedig â hyn fod yn falch ohono." 

 

Dywedodd y Cynghorydd Mark Canniford, Yr Aelod Gweithredol dros Greu Lleoedd a’r Economi 

yng Nghyngor Gogledd Gwlad yr Haf: "Mae Cyngor Gogledd Gwlad yr Haf wedi gweithio’n agos 

gyda NEWSUBSTANCE drwy gydol y prosiect ac rydym wedi cyffroi bod y SEE MONSTER ar ei 

ffordd. Bydd calendr trawiadol o ddigwyddiadau a gweithgareddau wedi’u cynllunio ledled y dref 

i ddathlu ei amser yma ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr o bob rhan o’r wlad i 

rannu yn y digwyddiad unigryw hwn." 

 

Gwybodaeth restru  

SEE MONSTER  

Awst i Hydref 2022 

seemonster.co.uk  

@seemonsteruk 

 

UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 

Tan 30 Hydref 2022 

unboxed2022.uk  

@unboxed2022 

 

Ymholiadau gan y cyfryngau ar gyfer SEE MONSTER  

Jo Brooks, Jo Brooks PR | Job@jb-pr.com | 07930 432 508  

Clare Croome, Jo Brooks PR | clare@jb-pr.com | 07787 495 690 

 

Ymholiadau gan y cyfryngau ar gyfer UNBOXED  

Jeanette Ward, Pennaeth Cysylltiadau â’r Cyfryngau, UNBOXED | Jeanette.ward@unboxed2022.uk | 

07729 930 812  
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