
 

 

          
 
 

 
 
Datganiad i'r wasg dan embargo tan ddydd Mawrth 10 Mai 2pm       

Tudalen 1 o 6 

Swyddogol 

Swyddogol 

Polinations 

 

Birmingham yn paratoi 
ar gyfer gŵyl ardd dros 
dro epig fis Medi eleni 
wrth i gannoedd o bobl 
leol ddechrau tyfu 
blodau gold Mair  

 

Heddiw, 10 Mai 2022, dechreuodd cannoedd o blant ac oedolion ledled Birmingham dyfu 
blodau i baratoi ar gyfer gŵyl ardd dros dro ysblennydd PoliNations sy'n cael ei chynnal rhwng 
2-18 Medi. Wedi'i chynhyrchu gan Trigger Collective fel rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y 
DU, bydd PoliNations yn troi canol dinas Birmingham yn werddon drefol ar gyfer dathliad o'r 
trawsbeillio sydd wedi llywio diwylliant Prydain. 

Dros y 4 mis nesaf, bydd dros 1000 o bobl o 60 grŵp cymunedol amrywiol ar draws y ddinas 
yn tyfu blodau calendula, a elwir yn gyffredinol yn gold Mair. Bydd y prosiect yn cyrraedd 
penllanw wrth gyd-blannu 600 o flodau gold Mair yng ngardd dros dro hudolus PoliNations. Ar 
ôl yr ŵyl bythefnos, bydd yr holl blanhigion yn mynd yn ôl allan i Birmingham i ail-wyrddio'r 
ddinas. 

Yn agored i bawb, mae PoliNations yn rhan o'r UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, a bydd yn 
dod â'r rhaglen ddiwylliannol ar gyfer Gŵyl Birmingham 2022 i ben mewn modd trawiadol. 
Trwy ddigwyddiadau, gweithdai, a pherfformiadau am ddim gan gynnwys cerddoriaeth fyw, 
dawns, gair llafar a drag, bydd yr ŵyl yn dathlu'r harddwch, y lliw, a’r amrywiaeth sy'n ffurfio 
garddwriaeth a diwylliant Prydain. Bydd artistiaid sy’n dod i amlygrwydd a rhai enwog o 
Birmingham a thu hwnt yn perfformio dan gysgod coed pensaernïol enfawr ac wedi'u 
hamgylchynu gan filoedd o blanhigion lliwgar. 

Mae'r grwpiau sy'n rhan o'r prosiect tyfu torfol yn adlewyrchu amrywiaeth cymunedau 
Birmingham, yn amrywio o ieuenctid i grwpiau oedrannus, o arddwyr arbenigol i ddechreuwyr 
llwyr, gan gynnwys grwpiau ffoaduriaid, grwpiau menywod, a grwpiau gweithredu anabledd. 
Ymysg y cymunedau lleol dan sylw mae Saheli Hub, grŵp menywod a merched sy'n 
canolbwyntio ar les cymunedol; Kinmos, elusen iechyd meddwl;  Women with Hope, elusen 
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sy'n ymroddedig i wella bywydau menywod sy'n geiswyr lloches, ffoaduriaid ac ymfudwyr;  
Open Theatre, gan weithio gyda phobl ifanc ag anableddau dysgu ar theatr gorfforol ddi-
eiriau; y Clwb Tsiec a Slofacia, sy'n hybu lles a diwylliant y gymuned Tsiec a Slofac sy'n byw yn 
y DU; y grŵp tyfu gwirfoddol Highbury Orchard Community; ac Eglwys Gadeiriol Birmingham.  

Dywedodd Amanda Clinton, arweinydd ieuenctid sy'n rhan o'r prosiect gyda The Factory 
Young People’s Centre: "Mae'n wych bod yn rhan o'r prosiect PoliNations hwn. Mae garddio 
wedi fy helpu drwy gyfnod anodd ac rwyf am ddysgu manteision iechyd meddwl garddio i fy 

mhobl ifanc, drwy fynd allan gyda nhw a thyfu ar gyfer PoliNations. Allwn ni ddim aros i weld 
ein blodau gold Mair yn blodeuo yn yr ardd dros dro yr hydref hwn." 

Dywedodd Angie Bual, Cyfarwyddwr Creadigol, Trigger, "Rydym mor falch o fod yn gweithio 
gydag ystod mor amrywiol o grwpiau cymunedol ledled Birmingham ar gyfer y prosiect cyd-
dyfu hwn, sy'n rhan allweddol o'r ŵyl a'i hethos.  Mae PoliNations yn ymwneud â dathlu'r 
harddwch, y lliw, a'r amrywiaeth sy'n rhan o arddwriaeth a diwylliant Prydain. Ar gyfer y 
prosiect penodol hwn, dewisom flodau gold Mair, sef hoff blanhigyn Shakespeare ac yn flodyn 
poblogaidd iawn dros y byd. Fe'u defnyddir mewn dathliadau o Fecsico i India, mewn bwyd, ac 
mewn meddygaeth ac mae ganddynt wreiddiau yr un mor amrywiol." 

Tyfodd y syniad am PoliNations o ffaith syml ond annisgwyl: mae dros 80% o'r planhigion a 
geir yng ngerddi dinasoedd y DU yn tarddu o dramor. Ar draws rhaglennu'r ŵyl, gwahoddir 
ymwelwyr i ddysgu mwy am fioamrywiaeth anhygoel bywyd planhigion yn y DU, pwysigrwydd 
ein mannau gwyrdd, a dathlu gwreiddiau, teithiau a hanesion yr un mor lliwgar, teithiau a 
hanesion pobl Prydain. Yn ogystal â pherfformiadau a sgyrsiau byw, bydd PoliNations yn 
cyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau yn amrywio o weithdai gwneud gwisgoedd gyda Joey 
Frenette (RuPaul's Drag Race) a Clary Salandy (Notting Hill Carnival) i deithiau gardd, adrodd 
straeon, sioeau ysgafn a mwy. 

Bydd Trigger Collective, tîm creadigol amlddisgyblaethol o arbenigwyr mewn garddwriaeth, y 
celfyddydau, gwyddoniaeth a phensaernïaeth yn cael eu cefnogi gan hyfforddeion lleol i 
ddatblygu PoliNations ar draws dylunio, pensaernïaeth, gwisgoedd, sain, a chynhyrchu. Mae'r 
tîm hefyd yn cydweithio gyda sefydliadau lleol a chenedlaethol a drysorir i helpu i ddod â'r 
ardd dros dro yn fyw, gan gynnwys partneriaethau gyda Gerddi Botanegol Birmingham, 
Conservatoire Birmingham, gŵyl farddoniaeth a gair llafar BBC Contains Strong Language, 
Paradise Birmingham, a'r grŵp o fwytai a ysbrydolwyd gan Bombay, Dishoom. 
 
Mae rhaglen yr ŵyl, a fydd yn cael ei chyhoeddi ym mis Mehefin, yn barod i arddangos 
cymysgedd wych o dalent gan gynnwys y perfformiwr drag poblogaidd o Birmingham, Yshee 
Black. Fel rhan o'i rôl fel Artist Cyswllt PoliNations, dywedodd YShee Black ei bod yn bwriadu 
dwyn ynghyd "grŵp o bobl greadigol o fyd Drag, dawns a chabaret i ddathlu twf y ddinas, y 
bobl sy'n byw yng nghanolbarth Lloegr, a thwf personol i greu cymdeithas barhaol well ar gyfer 
cenedlaethau'r dyfodol".  
 
I'r rhai na allant ddod i'r ŵyl, yn ogystal â'r rhai sy'n gallu, bydd ap PoliNations, a ddyluniwyd gan 
yr asiantaeth Peter &Paul, yn lansio'r haf hwn. Bydd cynulleidfaoedd yn gallu camu i mewn i 
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ardd rithiol fawr, creu blodau sy'n seiliedig ar eich meddyliau a'ch teimladau a'u gwylio'n dod yn 
fyw mewn realiti estynedig. 
 
Mae PoliNations yn un o 10 prosiect creadigol mawr a gomisiynwyd fel rhan o UNBOXED: 
Creadigrwydd yn y DU, sef canlyniad cydweithio ar draws gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, 
y celfyddydau a mathemateg a fydd yn dod â channoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau 
am ddim ledled y DU yn 2022.  Cyflwynir PoliNations fel rhan o Ŵyl Birmingham 2022 mewn 
cydweithrediad â Chyngor Dinas Birmingham.  
 
 

 
Dywedodd Martin Green, Prif Swyddog Creadigol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU a 
Gemau'r Gymanwlad y DU a Birmingham 2022, "Mae PoliNations yn ymgorffori'n berffaith dau 
brif amcan UNBOXED: sef dathlu creadigrwydd a dod â phobl at ei gilydd. Dim ond dechrau'r 
hyn fydd yn ddathliad pwerus o sawl agwedd ar greadigrwydd a diwylliant y DU yw eu gwaith 
gwych gyda chymunedau lleol, yn ogystal â phrofiad anhygoel a llawen i gynulleidfaoedd 
amrywiol." 
 

- DIWEDD - 

Nodyn i Olygyddion 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r cysylltiadau PR canlynol: 

Flint Culture: 
Sooanne Berner sooanne.berner@flint-culture.com / 07833 565 990 
Nadia Bonini  nadia.bonini@flint-culture.com / 07399 237 212 
 
Unboxed: 
Jeanette Ward Jeanette.Ward@unboxed2022.uk / 07729 930 812 
 
 
Ynglŷn ag UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU  

Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o greadigrwydd sy'n cael ei gynnal ledled y DU yn 2022, 
a gynlluniwyd i gyrraedd miliynau a dod â phobl at ei gilydd. Mae'n cynnwys digwyddiadau, gosodiadau ar 
raddfa fawr am ddim a phrofiadau digidol hygyrch yn fyd-eang yn arddangosfa fwyaf uchelgeisiol y DU o 
gydweithio creadigol. Wedi'i gynhyrchu gan rai o'r meddyliau mwyaf disglair 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 Ynysoedd Heledd i Dover ac o Omagh i Abertawe, ac 
ar draws y cyfryngau traddodiadol ac ar-lein. Caiff UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU ei ariannu a'i gefnogi gan 
bedair llywodraeth y DU, a chaiff ei gomisiynu a'i ddarparu mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, 
Cymru Greadigol a EventScotland. unboxed2022.uk 

Ynglŷn â Trigger Collective  

Cynhyrchir PoliNations gan Trigger Collective ac fe'i harweinir gan y sefydliad celfyddydol o Fryste, Trigger, sydd 
wedi dod â sefydliadau a chwmnïau celfyddydol annibynnol amlddisgyblaethol ynghyd i wneud gwaith 
beiddgar, cynhwysol a thrawsddisgyblaethol. Gan ddefnyddio arbenigwyr mewn garddwriaeth, y celfyddydau, 

mailto:sooanne.berner@flint-culture.com
mailto:nadia.bonini@flint-culture.com
mailto:Jeanette.Ward@unboxed2022.uk
http://www.unboxed2022.uk/
http://www.unboxed2022.uk/


 

 

Swyddogol 

Swyddogol 

gwyddoniaeth a phensaernïaeth, mae Trigger wedi dod â thîm arbenigol at ei gilydd i ffurfio Trigger Collective. 
Yn ogystal â'r tîm arobryn yn Trigger (The Hatchling, WithYou, Curio), mae hyn yn cynnwys: y cyfarwyddwr 
creadigol Angie Bual (The Hatchling, Trigger), y dylunydd a'r artist Carl Robertshaw (Björk, Ellie Goulding, 
Seremonïau Agor a Chloi Gemau Olympaidd Llundain 2012), y dylunydd setiau a gwisgoedd Bronia Housman 
(Bristol Old Vic, Take That, Sadler's Wells), arbenigwyr digwyddiadau Dock Street Events  (MIF, Hull UK City of 
Culture, Seremonïau Agor a Chloi Gemau Olympaidd Llundain 2012), stiwdio bensaernïol THISS (The Bartlett, 
UCL, London Met), a’r garddwriaethwyr Arbor-Nova (enillwyr medalau RHS Sioe Flodau Chelsea, Hauser & Wirth 
Somerset, Maggies, Ysbyty Brenhinol Marsden).  

Ynglŷn â Trigger  

Mae trigger yn unigolion creadigol dawnus sy'n breuddwydio, yn creu ac yn cynhyrchu digwyddiadau byw a 
digidol beiddgar am ddim sy'n gofalu am y gymuned. Mae Trigger yn ail-ddychmygu ac yn adfywio mannau 
cyhoeddus, yn torri ar draws bywyd bob dydd, ac yn rhoi cynulleidfaoedd a bod gyda'n gilydd wrth galon 
popeth y maen nhw'n ei wneud. Mae eu cynnyrch amrywiol, sy'n amrywio o The Hatchling -  profiad pypedwaith 
a hedfan barcutiaid arloesol - i WithYou, gwasanaeth digidol arloesol am ddim a grëwyd mewn ymateb i 
bandemig Covid-19, yn gynhwysol, yn hygyrch sydd â’r nod o daflu goleuni ar greadigrwydd cymunedau lleol a 
thalent sydd wedi ei dangynrychioli. Mae Trigger i bawb, ac mae gwahoddiad i bawb. 
  
Beth sydd ymlaen: 
Mae Trigger yn cynrychioli'r DU yn Nhymor y DU/Awstralia British Council eleni. Bydd The Hatchling yn arwain 
Jiwbilî Platinwm y Frenhines ym mis Mehefin 2022. Mae Trigger yn arwain ar brosiect STEAM, PoliNations, a fydd 
yn ymddangos yng Ngŵyl Caeredin, ac fe'i comisiynir gan UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU a'i gyflwyno fel rhan 
o Ŵyl Birmingham 2022 (Rhaglen Ddiwylliannol Gemau'r Gymanwlad). 
 
| www.polinations.com  | www.thehatchling.co.uk www.triggerstuff.co.uk  

Ynglŷn â Gŵyl Birmingham 2022  

Mae Gŵyl Birmingham 2022 yn uno pobl o bob cwr o'r Gymanwlad drwy ddathliad o greadigrwydd, mewn 
rhaglen chwe mis o hyd, gan roi sylw i sector diwylliant Gorllewin Canolbarth Lloegr.  
 
Bydd yn cael ei gynnal o fis Mawrth i’r cyfnod ar ôl Gemau'r Gymanwlad Birmingham 2022 ym mis Medi, nod 
yr ŵyl yw diddanu ac ymgysylltu â dros 2.5 miliwn o bobl wyneb yn wyneb ac ar-lein. 
 
Bydd cyflawni dros 200 o brosiectau ar draws y rhanbarth gan gynnwys celf, ffotograffiaeth, dawns, theatr, 
celf ddigidol a mwy yr ŵyl yn cofleidio diwylliant lleol ac yn cynhyrchu newid parhaol ac etifeddiaeth 
greadigol y tu hwnt i'r gemau gydag arian i brosiectau dan arweiniad cymunedol o gynllun Grantiau Dinas 
Greadigol Cyngor Dinas Birmingham.  
 
Mae cefnogaeth fawr wedi'i rhoi gan Gyngor Celfyddydau Lloegr, Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, 
Cyngor Dinas Birmingham a Spirit of 2012. Mae Gŵyl Birmingham 2022 yn ddiolchgar am gefnogaeth bellach 
gan y British Council, Sefydliad Paul Hamlyn, Sefydliad Esmée Fairbairn, Cronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol, Cyngor Canada ar gyfer y Celfyddydau, Uwch Gomisiwn Canada yn y DU, Adran Digidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, Create Centre, Creative New Zealand, Tymor y Deyrnas Unedig/Awstralia 
2021/2022, a Phwyllgor Trefnu Birmingham 2022. 
 
 
BYWGRAFFIADAU 

Angie Bual (Cyfarwyddwr Artistig a Chyd-Brif Swyddog Gweithredol, Trigger) 

Angie yw cyfarwyddwr artistig a sylfaenydd Trigger, sefydliad celfyddydau annibynnol sydd wedi'i leoli ym 
Mryste. Hi yw Cyfarwyddwr Creadigol The Hatchling – pyped hedfan cyntaf y byd ar ffurf draig a 
berfformiwyd am y tro cyntaf yn Plymouth ym mis Awst 2021 i dros 30,000 o wylwyr ac mae ar fin arwain 
dathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines ym mis Mehefin 2022. Angie hefyd yw Cyfarwyddwr Creadigol 
WithYou, gwasanaeth digidol arloesol am ddim a grëwyd mewn ymateb i bandemig Covid-19 sy'n helpu i 

http://www.polinations.com/
https://www.thehatchling.co.uk/
https://www.triggerstuff.co.uk/
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gysylltu cleifion ysbyty ynysig a thrigolion cartrefi gofal â'u hanwyliaid drwy ddod â negeseuon llais a rhestrau 
chwarae cerddoriaeth gyda'i gilydd ar eu cyfer mewn un trac sain y gellir ei chwarae. Roedd WithYou ar y 
rhestr fer ar gyfer Gwobr HTN am y cynllun treialu mwyaf addawol yn 2021 ac ar hyn o bryd mae'n fyw mewn 
14 o wardiau ledled y DU. 
 
Mae Angie yn Gymrawd Clore (Theatr), ac mae wedi cynhyrchu ar gyfer sefydliadau sy'n cynnwys Fuel, Theatr 
Genedlaethol yr Alban, Gŵyl Gelf Caeredin a’r Amgueddfa Wyddoniaeth. Mae hi hefyd ar fwrdd Cyngor Ardal 
Llundain ar gyfer Cyngor Celfyddydau Lloegr. Enillodd Angie Wobr Cynhyrchydd Creadigol yr Arts Foundation. 
 
Carl Robertshaw (Dylunydd ac Artist) 
 
Mae Carl Robertshaw yn ddylunydd ac artist amlddisgyblaethol unigryw, sy'n gweithio gyda dull cynhwysol 
yng nghroestoriad perfformiad, peirianneg a chelfyddyd gain. Dros y 25 mlynedd diwethaf mae Carl wedi 
mwynhau cydweithio ag artistiaid fel Bjork, Kylie Minogue, Hussein Chalayan, Take That, Peter Gabriel, 
Anohni, Coldplay, Editors ac Ellie Goulding. Mae gwaith Carl wedi cael ei ddathlu ar lwyfannau'r byd fel The 
Super Bowl 50 Halftime Show, Neuadd Gerdd Radio City Efrog Newydd, Gŵyl Ryngwladol Manceinion a 
seremonïau agor a chloi Gemau Olympaidd Llundain 2012. 
 
Mae Carl wedi graddio o Central St Martins School of Art and Design gyda Gradd mewn Dylunio Graffeg. 
Mae hefyd yn Bencampwr Barcud Chwaraeon y Byd 5 gwaith. Mae angerdd Carl am farcutiaid ac am 
wyddoniaeth, celf a natur yn cyfrannu’n uniongyrchol at ei waith. Mae wedi gwneud gosodiadau ar gyfer 
Oriel Hayward, ArtEvento Yr Eidal a The London Design Biennale sy'n archwilio dynameg hylifol a 
phatrymau tonnau mewn golau ac awyr. Mae gan Carl berthynas barhaus â Oxford Space Systems sy'n 
datblygu lloerennau lleoladwy gyda dyluniadau sy'n gweithredu ar hyn o bryd yng Nghylchdro Isel y 
Ddaear. 
 
James Jordan Alexander Bartholomew a elwir hefyd yn Yshee Black (Artist Drag ac Artist Cyswllt, 
PoliNations) 
 
Mae'r hunan-gyhoeddedig Alison Hammond y byd drag, Yshee Black yn uchel ei chloch, yn fyrlymus ac yn 
barod am hwyl bob amser. Yn adnabyddus am ei pherfformiadau llawn egni, mae'n cael ei chydnabod am 
gynnal cystadleuaeth lipsync yn Birmingham o'r enw The Church of Yshee a ddechreuodd yn 2017. Yn 
ogystal â chynnal a chynhyrchu digwyddiadau ledled y DU, mae'n cyflwyno’r Popbuzz Year Book sy'n holi  
Alwm Canada’s Drag Race, Drag Race Down Under a Drag Race UK Series 2 & 3. Ar hyn o bryd mae hi'n 
gweithio yn Llundain gyda Tuckshop ar brosiectau amrywiol fel cystadleuaeth ddrag The Crown a 
phanotmeim drag y West End, Dick Whittington. 
 
Clary Salandy (Dylunydd Gwisgoedd) 
 
Mae Clary Salandy yn un o sylfaenwyr Mahogany Carnival Design, a hynny ar y cyd â’r artist Michael 
Ramdeen yn 1989. Fel y byddai'r enw'n awgrymu, mae'r cwmni'n dylunio gwisgoedd Carnifal, ar ffurf celf 
"Mas Making" ac maen nhw’n adnabyddus am eu dyluniadau mawr. Mae'r pâr yn hanu o Trinidad ac yn 
ddylunwyr yn eu rhinwedd eu hunain; Astudiodd Clary yn Ysgol Gelf Wimbledon a bu'n gweithio yn Central 
St Martins yn Llundain, a bu Speedy yn astudio Peirianneg Strwythurol. Fe wnaethant sefydlu siop yn 
Harlesden, Gogledd Orllewin Llundain ym 1996 ac maen nhw wedi bod yno byth ers hynny. 
 
Mae cydweithrediadau arobryn tîm Mahogany Carnival wedi’u dangos ledled y byd ac maen nhw’n 
gatalydd ar gyfer dod â phobl o gefndiroedd diwylliannol amrywiol at ei gilydd. Mae eu credydau'n 
cynnwys Carnifal Notting Hill (blynyddol), Seremoni Agoriadol Dôm y Mileniwm, Carnifal Trinidad, Chingay 
2000 a Phasiant Jiwbilî Platinwm y Frenhines. 
 
Bourgeoisie a elwir hefyd yn Joey A. Frenette (Dylunydd Gwisgoedd) 
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Mae Bourgeoisie yn artist talentog byd-eang ardystiedig Cyngor y Celfyddydau, a dylunydd gwisgoedd 
profiadol iawn. Mae wedi gweithio ar draws y DU ac Ewrop yn perfformio mewn gwahanol leoliadau cwiar. 
Mae wedi gweithio ar wisgoedd ar gyfer digwyddiadau theatr amrywiol gan gynnwys yr Hatchling a'r 
PoliNations gyda Trigger. Mae ei gwmni dylunio gwisgoedd preifat yn canolbwyntio ar fwrlésg, drag a 
chabaret. 
 


