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Gwahoddiad i’r cyhoedd fynd ar fwrdd SEE MONSTER: Llwyfan nwy 

Môr y Gogledd wedi’i drawsnewid yn osodiad celf cyhoeddus mawr yn 

Weston-super-Mare  
 

  
SEE MONSTER, rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU. Cydnabyddiaeth y llun: PA/Ben Birchall 

 

Bydd SEE MONSTER, llwyfan alltraeth Môr y Gogledd wedi ei ddigomisiynu ac wedi’i droi’n un o 

osodiadau celf cyhoeddus mwyaf y DU, yn croesawu’r cyhoedd ar ei fwrdd am y tro cyntaf o 

ddydd Sadwrn 24 Medi yn y Tropicana ar lan y môr Weston-super-Mare. Nod y trawsnewidiad 

cyntaf o’i fath yn y byd hwn yw ysbrydoli sgyrsiau am ailddefnyddio, ynni adnewyddadwy, a 

thywydd mawr Prydain. 

 

Mae SEE MONSTER, a gomisiynwyd fel rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU, yn cynnwys 

pedair lefel hygyrch i’r cyhoedd wedi’u hanimeiddio gan raeadr 10 metr o uchder; sleid aml-lefel 

sy’n cynnig llwybr amgen drwy’r anghenfil, gosodiad cinetig 6,000 darn sy’n ffurfio cennau 

sgleiniog yr anghenfil; cerfluniau gwynt cinetig; gardd wyllt o laswellt, planhigion a choed wedi’u 



dewis i ffynnu mewn microhinsawdd glan môr; arbrofion cynhyrchu ynni cynaliadwy wedi’u 

dylunio gan artistiaid; amffitheatr gyda seddi, golygfeydd heb eu hail allan i’r môr o’r helidec ac, 

ar ei waelod, stiwdio darlledu. 

 

Mae’r adeiladwaith cyfan yn 35 metr o daldra – 15 metr yn dalach nag Angel y Gogledd a dim 

ond 11 metr yn llai na Cholofn Nelson ac mae modd ei weld o lwyfan gwylio SEE MONSTER yn 

y Tropicana, glan y môr, y traeth ac ar fwrdd am ddim. 

 

Mae trawsnewid strwythur diwydiannol yn osodiad cyhoeddus sy’n addas i ymwelwyr yn 

gyflawniad peirianneg digynsail sydd wedi’i arwain gan stiwdio greadigol o Leeds, 

NEWSUBSTANCE. Ym mis Gorffennaf, cafodd y llwyfan 450 tunnell ei gludo dros y môr ar fad 

mor fawr â chae pêl-droed i’r traeth yn Weston-super-Mare, sy’n enwog am yr amrediad llanw 

uchaf ond un yn y byd. Yna cafodd ei godi gan graen dros y morglawdd a’i roi ar goesau a oedd 

wedi’u hadeiladu eisoes yn y Tropicana. 

 

Bydd Labordy Gardd y SEE MONSTER, yn cynnwys coed 9 metr o uchder, planhigion a 

glaswellt, wedi’u dewis i wrthsefyll gwyntoedd a thymhestloedd hallt yr Iwerydd; bydd rhu’r SEE 

MONSTER, sef y rhaeadr, yn ailgylchu’n barhaus drwy’r pyllau yn ei waelod; a bydd effaith y 

tywydd yn cael ei weld a’i glywed wrth i’r gwynt symud drwy’r gosodiadau a’r ardd, gyda’r nod o 

ysgogi trafodaeth am yr wyddoniaeth y tu ôl i’r tywydd ym Mhrydain a sut y gall gefnogi dyfodol 

cynaliadwy. 

 

Mae WindNest, wedi’i ddylunio gan yr artist Trevor Lee, yn dod â chelf ac ynni adnewyddadwy 

ynghyd ac yn cynnwys dau bod yn yr awyr sy’n cylchdroi, gan gynhyrchu ynni glân drwy 

dechnoleg gwynt a solar a fydd yn pweru’r system dyfrhau ar gyfer y Labordy Gardd. Mae’r 

WindNest wedi’i greu mewn cydweithrediad â Land Art Generator Initiative, tîm ynni 

adnewyddadwy wedi’i ei lywio gan gelf a dylunio sy’n chwilio am atebion arloesol i helpu i 

gyflawni dyfodol carbon sero-net. 

 

Mae’r cerflunydd cinetig, Ivan Black, wedi creu dau gerflun sy’n cynrychioli’r haul a’r lleuad sy’n 

cael eu symud gan y gwynt. Mae rhannau o’r cerfluniau’n cylchdroi ar eu hechelau cydffurf ac 

wedi’u cynllunio i fod yn symud yn anhrefnus ond yn osgeiddig yn barhaus. Wedi’u gwneud o 

alwminiwm, maent wedi’u cynllunio i wrthsefyll yr elfennau yn enwedig yr halen cyrydol yn awyr y 

môr ac i roi ymdeimlad o ryfeddod ynghylch sut maen nhw’n gweithio. Mae Ivan yn eu disgrifio 

fel gweithiau peirianegol gymaint â chelf gan ddweud: “Rwy’n gobeithio y byddan nhw’n 

ysbrydoli eraill i feddwl yn greadigol am beirianneg.” 

 

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

SEE MONSTER yn brosiect hynod unigryw, a fu’n bosibl drwy gydweithio ar draws y sectorau a 

natur uchelgeisiol comisiwn UNBOXED. Rydym yn hynod gyffrous mai ni yw’r bobl gyntaf yn y 

byd i ailddefnyddio strwythur fel hwn, gyda’i bosibilrwydd o ddarparu glasbrint ar gyfer 

prosiectau ailddefnyddio byd-eang yn y dyfodol. 

 

“O ru’r rhaeadr i’r cennau sgleiniog, rydym yn gwahodd ein cynulleidfa i ddringo’r anghenfil, gan 

redeg drwy gymylau ac archwilio gerddi gwyllt nes iddynt gyrraedd y copa lle gallan nhw weld 



cartref ein hanghenfil o safbwynt newydd. Rydym wrth ein bodd y gall y cyhoedd ddod ar fwrdd 

SEE MONSTER bellach, ar ôl bod yn destun trawsnewidiad yn ystod y misoedd diwethaf. Rydym 

yn gobeithio y bydd etifeddiaeth lawer mwy a hirhoedlog i’r profiad unigryw hwn, a ddechreuodd 

fel arbrawf ym maes addysg a chreadigrwydd yn Weston-super-Mare.” 

 

Dywedodd Dr Ella Gilbert, gwyddonydd, British Antarctic Survey a chynghorydd gwyddoniaeth 

hinsawdd i SEE MONSTER: “Mae SEE MONSTER yn ein hatgoffa sut mae ein hanes 

diwydiannol wedi llunio’n hinsawdd, a sut y gallwn drawsnewid ein dyfodol drwy ail-bwrpasu 

seilwaith fel llwyfannau olew a nwy. Rydym yn gwybod am effaith negyddol ein dibyniaeth ar 

danwydd ffosil. Rydym yn clywed yn llai aml am y ffyrdd y gallwn drawsnewid cymdeithas er 

gwell. 

 

“Mae SEE MONSTER yn gyfle i weld a chlywed am y math o atebion a mathau o ddyfodol posibl 

y gallwn ni eu creu gyda’n gilydd ac i gael ein synnu a’n rhyfeddu gan olygfeydd a seiniau 

gwefreiddiol y tywydd; i gael ein cyffroi gan yr wyddoniaeth y tu ôl iddo; ac i ddysgu sut mae’n 

ein helpu i ddeall ein planed.” 

 

Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o greadigrwydd sy’n cael ei gynnal ledled 

y DU tan 5 Tachwedd. Wedi’i gyflwyno mewn dros 100 o leoliadau ledled y DU, mae’n cynnwys 

deg prosiect creadigol aml-safle a digidol mawr sy’n rhannu syniadau a phosibiliadau newydd ar 

gyfer y dyfodol ac sy’n cael eu cynhyrchu gan bobl greadigol o bob maes gwyddoniaeth, 

technoleg, peirianneg a’r celfyddydau.  

 

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

SEE MONSTER yn brosiect sy’n ysbrydoli ac yn syfrdanu ac sy’n ymgorffori uchelgais 

UNBOXED, i ddathlu cydweithio creadigol ar draws gwyddoniaeth, peirianneg a’r celfyddydau. 

Mae’r gwaith o drawsnewid llwyfan wedi’i ddigomisiynu yn un o osodiadau celf cyhoeddus 

mwyaf uchelgeisiol y DU mae wedi bod yn fenter ddigynsail ac mae’n cynnig glasbrint ar gyfer 

ailddefnyddio strwythurau diwydiannol y dylai pawb a fu’n rhan fod yn falch ohoni.” 

 

Dywedodd yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol, Stuart Andrew: “Ers mis Mawrth, mae 

UNBOXED wedi arddangos rhagoriaeth y DU mewn creadigrwydd drwy bob un o’i 10 comisiwn.  

 

“Drwy ddod ag artistiaid a pheirianwyr ynghyd, mae SEE MONSTER yn enghraifft arall o sut 

mae’r rhaglen hon yn arddangos sectorau creadigol y DU ac yn ymgysylltu â chymunedau 

ledled y wlad hon gyda theithiau undydd a phrofiadau diwylliannol gwych.” 

  

Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU wedi ei ariannu a’i gefnogi gan bedair llywodraeth y 

DU, ac wedi ei gomisiynu a’i ddarparu mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru 

Greadigol a EventScotland. 

 

Mae Cyngor Gogledd Gwlad yr Haf wedi cefnogi’r prosiect drwyddi draw ac wedi bod yn rhan 

annatod o ddod â SEE MONSTER i Weston-super-Mare.  

 

https://unboxed2022.uk/


Dywedodd Mark Canniford, Aelod Gweithredol Creu Lleoedd a Thwf yng Nghyngor Gogledd 

Gwlad yr Haf: “Mae’r Anghenfil yn parhau i gynnig hwb enfawr i’n heconomi leol yr adeg hon o’r 

flwyddyn, a bydd y cam olaf pan fydd pobl yn dod ar fwrdd y llwyfan yn denu ymwelwyr 

ychwanegol i Ogledd Gwlad yr Haf yn ystod misoedd yr hydref, y tu hwnt i’r prif dymor 

twristiaeth. 

 

“Mae safon a gwreiddioldeb y sioeau drôn diweddar, a ddenodd ddegau ar filoedd o bobl, wedi 

rhoi blas i ni gyd o beth i’w ddisgwyl. Os dyfodiad y Monster oedd y rhagflas a’r sioe drôn oedd y 

cwrs cyntaf, rydym ni i gyd ar fin cael gwledd wirioneddol gyda’r prif gwrs – mynd ar fwrdd – na 

ddylid ei golli.” 

 

Gwybodaeth cysylltiadau: 

 

SEE MONSTER 
Tropicana, Marine Parade, Weston-super-Mare BS23 1BE  

24 Medi i 5 Tachwedd 2022 

Am ddim, nid oes angen cadw lle  

Llwyfan gwylio ac ymweliadau ar fwrdd (gan ddibynnu ar y tywydd): 9am-9pm 

seemonster.co.uk | @seemonsteruk | hello@seemonster.co.uk | 01934 626 982  

 

Ymholiadau’r cyfryngau:   

Jeanette Ward | UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU 

Jeanette.ward@unboxed2022.uk | 07729 930 812  

 

Lyn Winter, Inc. | NEWSUBSTANCE  

seemonster@lynwinter.com | +1 213 446 0788 

 

Mae casgliad o ddelweddau ar gael i’w lawrlwytho: https://tinyurl.com/SEEMONSTERPRESS 

 

SEE MONSTER x Digwyddiadau Amgueddfa Hanes Naturiol  

Mae SEE MONSTER yn cyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau mewn partneriaeth â’r Amgueddfa Hanes 

Natur yn dilyn arddangosfa ddiweddar yr amgueddfa, Our Broken Planet: How We Got Here and Ways to 

Fix It.  

 

SEE MONSTER x profiad sain Our Broken Planet  

Dydd Llun 26 – Gwener 30 Medi  

Helidec, SEE MONSTER 

Am ddim, nid oes angen cadw lle  

Wrth i’n galw am adnoddau’r ddaear gynyddu, mae coedwigoedd yn dod yn dir fferm, mae plastig yn 

llenwi ein cefnforoedd ac mae’r hinsawdd yn gwresogi’n gyflym. Dewch o hyd i’n profiad sain ar yr Helidec 

i ddysgu mwy am ganlyniadau gweithredoedd dynol a dysgu am atebion blaengar o fyd natur, gan y 

gwyddonwyr sy’n rhuthro i drwsio ein planed doredig.  

 

SEE MONSTER x gosodiad rhyngweithiol Our Broken Planet  

Dydd Mawrth 27 – Dydd Iau 29 Medi, 10am – 5pm  

Man Digwyddiadau Tropicana  

Am ddim, nid oes angen cadw lle 

mailto:hello@seemonster.co.uk
mailto:Jeanette.ward@unboxed2022.uk
mailto:seemonster@lynwinter.com
https://tinyurl.com/SEEMONSTERPRESS


A fyddai’n well gennych chi – peidio â phrynu dillad newydd, neu fwyta pryfed ar gyfer pob pryd? 

Ymunwch â gwyddonwyr ac addysgwyr yr Amgueddfa Hanes Naturiol mewn trafodaeth, dadl, a 

gweithgareddau ymarferol i archwilio eich perthynas eich hun â’r argyfwng planedol a pha mor bell y 

byddech chi’n mynd i’w ddatrys. 

 

Trafodaeth banel: Adnoddu’r Economi Werdd 

Dydd Mawrth 27 Medi, 6 – 7.30pm 

Man Digwyddiadau Tropicana  

Am ddim, mae angen cadw lle  

Gan dynnu ynghyd gwyddonwyr ac arbenigwyr diwydiant a lleol, bydd y panel hwn yn canolbwyntio ar y 

nod hirdymor o greu economi gylchol hunangynhaliol. Sut gallwn ni ailddefnyddio mwynau a thechnoleg 

a’u haddasu at ddibenion eraill i bweru ynni gwyrdd, gan leihau defnydd a gwastraff ailgylchu? Pa mor bell 

ydym ni ar y daith i ddyfodol heb wastraff a sut gallwn ni sicrhau y caiff y newid, gan gynnwys 

mwyngloddio mwynau eraill, ei adnoddu yn y ffordd fwyaf amgylcheddol gyfrifol? 

 

Cwrdd â’r Gwyddonwyr  

Dydd Mercher 28 Medi, 10am – 5pm 

Man Digwyddiadau Tropicana  

Am ddim, nid oes angen cadw lle 

Cwrdd â’r gwyddonwyr! Ni fu byw’n gynaliadwy erioed yn bwysicach, ond mae technolegau gwyrdd 

newydd, yn ddibynnol ar fetelau a mwynau prin. Dysgwch sut mae gwyddonwyr yn yr Amgueddfa Hanes 

Natur yn ymdrin ag argyfwng yr hinsawdd drwy ymchwilio sut i leoli a thynnu gwahanol fetelau yn foesegol 

a chynaliadwy; sut mae cloddio dyfodol cynaliadwy? 

 

Dwy genhedlaeth ar ddyfodol cynaliadwy 

Ar-lein drwy stiwdio SEE MONSTER o ddydd Mercher 28 Medi  

Am ddim, nid oes angen cadw lle. 

Beth allwn ni ei ddysgu o sgwrs rhwng actifydd hinsawdd ifanc a gwyddonydd o’r Amgueddfa Hanes 

Natur? Bydd y drafodaeth hon, wedi’i recordio, yn cyfleu safbwyntiau gwahanol yr amgylcheddwr lleol 

Archie Matthews, sy’n cynrychioli Chwyldro Cyfiawnder Hinsawdd Weston-super-Mare a’r Athro Richard 

Herrington, gwyddonydd o’r Amgueddfa sy’n gweithio tuag at ddyfodol carbon isel. Dysgwch pa atebion 

maen nhw’n eu rhagweld ar gyfer creu byd mwy cynaliadwy. 


