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LLWYBR CERFLUNIAU OUR PLACE IN SPACE YN DENU CYNULLEIDFA O 1 MILIWN YN YSTOD Y 

7 MIS CYNTAF 

 

• Mae Llwybr Cerfluniau sydd wedi’i ddylunio gan yr artist Oliver Jeffers a’r astroffisegydd yr 

Athro Stephen Smartt, a’i gyflwyno gan dîm creadigol dan arweiniad Nerve Centre, wedi denu  

miliwn o ymwelwyr mewn pedair dinas yn y DU. 

• Cymerodd 28,000 o fyfyrwyr a 2,200 o athrawon ran mewn gweithdai creadigrwydd digidol 

cysylltiedig. 

• Mae ap Realiti Estynedig wedi’i lawrlwytho mewn 150 o wledydd ledled y byd 

• Bydd Our Place in Space yn dychwelyd at ei gartref yn Amgueddfa Drafnidiaeth Ulster a llwybr 

arfordirol North Down yn gynnar yn 2023. 

 

Mae trefnwyr Our Place in Space, comisiwn blaenllaw Gogledd Iwerddon o UNBOXED: Creadigrwydd 

yn y DU, wedi datgelu bod model epig 10km o hyd, ar raddfa o gysawd yr haul, ac wedi’i ddylunio gan 

yr artist arobryn Oliver Jeffers gyda’r astroffisegydd yr Athro Stephen Smartt, wedi denu 

cynulleidfaoedd byw o dros 1 miliwn ers ei lansio gyntaf yn Derry~Londonderry, yn gynharach eleni.  

 

Datgelodd cynhyrchwyr y prosiect, Nerve Centre, y ffigurau ysgytwol wrth i Our Place in Space ddod 

a’i osodwaith diweddaraf i ben yn Lerpwl yn dilyn ymweliadau llwyddiannus â Derry~Londonderry, 

Belfast a Chaergrawnt.  

 

Mae’r ffigyrau wedi eu rhyddhau fel rhan o ddata ehangach sy’n nodi effaith UNBOXED. Wedi’i 

ddylunio i fod yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb, daeth UNBOXED â phobl at ei gilydd drwy 

gymysgedd o ddigwyddiadau byw, cynnwys digidol a chynnwys wedi’i ddarlledu a chyrhaeddodd 

gynulleidfa gyfunol o dros 18 miliwn ar gyfer ei 10 comisiwn. 
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Er bod y cyhoeddiad yn nodi diwedd digwyddiadau byw eraill UNBOXED, bydd Our Place in Space yn 

parhau yn 2023 pan fydd yn dychwelyd yn hir-ddisgwyliedig i’w gartref yng Ngogledd Iwerddon. Bydd 

cyfle i gynulleidfaoedd weld y gosodwaith yn Amgueddfa Drafnidiaeth Ulster a llwybr arfordirol 

gogledd Down pan fydd yn agor ym mis Chwefror. 

  

Wrth siarad am lwyddiant Our Place in Space, dywedodd David Lewis, Cynhyrchydd 

Gweithredol Nerve Centre “Mae Our Place in Space wedi bod yn gydweithrediad gwych o 

bartneriaid STEAM o Ogledd Iwerddon, ac rydym ni wedi ein syfrdanu gan yr ymateb i’r prosiect. 

Mae’r llwybr cerfluniau wedi cael ymateb gwych yn y gwahanol leoliadau, i’r fath raddau y bu’n rhaid i 

ni oedi cyn dychwelyd i Ogledd Iwerddon er mwyn i ni allu dod â’r gosodwaith i Lerpwl. Mae’r ffigyrau 

y mae’r prosiect wedi’u cynhyrchu o ran cynulleidfa yn dangos yr awydd ar gyfer prosiectau ar y cyd 

fel hwn - rhoddodd y llwybr gyfle i bobl brofi cysawd yr haul yn ffordd unigryw Oliver Jeffers, a 

chymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau addysgol cyffrous.” 

 

Yn ystod y saith mis ers ei lansio, mae Our Place in Space wedi sefydlu Record Byd Guinness newydd 

ar gyfer y nifer fwyaf o bobl wedi’u gwisgo fel gofodwyr (716) wrth i 156,000 o bobl fynychu cyfres o 

ddigwyddiadau a sgyrsiau byw eang yn cynnwys artistiaid arobryn, gofodwr NASA, enillydd Gwobr 

Nobel, yr actor Jamie Dornan a’r diweddar Farwnes Blood.  

 

Yn ogystal â hyn, mae’r ap realiti estynedig, sydd wedi’i greu i ategu’r llwybr neu i gael ei ddefnyddio 

fel profiad annibynnol, wedi’i lawrlwytho mewn dros 150 o wledydd ledled y byd. 

 

Cymerodd 28,000 o fyfyrwyr a 2,200 o athrawon ran mewn gweithdai creadigrwydd digidol dan 

arweiniad Nerve Centre, gan roi sgiliau digidol newydd i bobl ifanc. Cafodd 5 adnodd dysgu newydd 

eu cynhyrchu gyda chymorth yr astroffisegydd yr Athro Stephen Smartt gan archwilio’r bydysawd a’n 

lle ni ynddo. 

  

Mae UNBOXED wedi cyfrannu at dirwedd greadigol y DU drwy fuddsoddi mewn ymchwil ac arloesi a 

thrwy gefnogi mwy na 6,000 o gyfleoedd cyflogaeth a datblygu cyflogedig. Mae’r rhaglen wedi 

archwilio syniadau newydd drwy ddull cydweithredol unigryw ar draws y sector o raglenni a wnaeth 

gynnwys ymchwil a datblygiad wedi’i ariannu yn ystod y pandemig, gan gefnogi llawer o sefydliadau 

creadigol a gweithwyr llawrydd drwy’r cyfnod hwnnw.  

  

Dywedodd Phil Batty, Cyfarwyddwr Gweithredol UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU: "O’r 

cychwyn cyntaf, mae UNBOXED wedi buddsoddi mewn cydweithredu newydd rhwng sefydliadau ac 
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unigolion a fanteisiodd ar yr arloesedd creadigol o fewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a 

mathemateg, yn ogystal â’r celfyddydau. Mae wedi galluogi miloedd o feddyliau creadigol i arbrofi a 

chydweithio ar brosiectau creadigol o bwys, gan gynhyrchu rhaglen arloesol sydd wedi’i chynllunio i 

archwilio syniadau newydd. Rwy’n falch ein bod ni wedi gallu creu atgofion llawen i filiynau o bobl 

mewn cymunedau ledled y DU drwy UNBOXED." 

 

Dywedodd y Fonesig Vikki Heywood DBE, Cadeirydd y Bwrdd, UNBOXED: Creadigrwydd yn y 

DU: "Rwy’n falch iawn ein bod yn gallu dangos effaith sylweddol y gwaith gan filoedd a greodd ŵyl y 

mae miliynau wedi’i mwynhau. Mae graddfa ac uchelgais UNBOXED yn tanlinellu ehangder yr 

ymgysylltu creadigol ym mhoblogaeth y DU ac yn dangos gwerth a phŵer creadigrwydd i drawsnewid 

sut yr ydym yn byw gyda’n gilydd ac yn deall ein gilydd. 

  

Bydd etifeddiaeth y rhaglen hon o filoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau mewn 107 o 

leoedd, wedi’u darlledu ar draws y DU ac wedi cyrraedd 85 o wledydd yn bellgyrhaeddol, o 

osodweithiau parhaol a theithiol ar gyfer adloniant cyhoeddus yn y dyfodol, i welliannau mewn 

dysgu drwy adnoddau ymchwil gwyddonol ac addysgu. Mae’r effaith bersonol ar y miloedd o 

bobl ifanc sydd wedi bod yn ymwneud ag UNBOXED wedi bod yn ysbrydoledig. Mae UNBOXED 

yn falch o’r rhan gadarn y mae wedi’i chwarae yn adferiad COVID y DU." 

 

Dywedodd Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Cymunedau, Colum Boyle: "Mae Gogledd Iwerddon 

wedi bod yn ffodus o gael nifer o gomisiynau UNBOXED yn ymweld â’n glannau yn ystod y flwyddyn 

ddiwethaf. Mae prosiectau ar y cyd fel ein prosiect Our Place in Space ni, yn dangos yr hyn y mae 

modd ei gyflawni pan fydd ein sectorau creadigol, gwyddoniaeth, technoleg a chelf yn gweithio gyda’i 

gilydd. Bydd etifeddiaeth yr ŵyl hon o fudd i gymunedau lleol am flynyddoedd i ddod." 

  

Mae KPMG yn cynnal gwerthusiad terfynol o raglen Unboxed ar ran y pedair llywodraeth a’r pedair 

asiantaeth gyflenwi, a gaiff ei gyhoeddi yn gynnar yn 2023. 

                                                                       

Lawrlwythwch ddelweddau Our Place in Space: https://bit.ly/37WtAUl 

Am wybodaeth y cyfryngau a cheisiadau am gyfweliadau cysylltwch ag: Alison Knox, AIKEN: 

ali@aikenpr.com / 07966983336 

  

 

 

 

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F37WtAUl&data=05%7C01%7Cali%40aikenpr.com%7Ccbd64a740b6d4293f33608dad78de63c%7C15df22c7a35245039408dd716b41a66f%7C0%7C0%7C638059301702615261%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pcVj6BiQSLcpNzsr6IGOoR58qWUuZg98UGZpqp6cVzA%3D&reserved=0
mailto:ali@aikenpr.com
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Nodiadau i olygyddion 

 

Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad o greadigrwydd sy’n digwydd ledled y DU yn 

2022, wedi’i gynllunio i gyrraedd miliynau a dod â phobl at ei gilydd. Mae’n cynnwys digwyddiadau 

mawr am ddim, gosodiadau a phrofiadau digidol yn 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. Mae digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal rhwng 1 Mawrth a 

2 Hydref 2022 - o Ynysoedd Allanol Heledd i Dover ac o Omagh i Abertawe, ac ar draws y cyfryngau 

traddodiadol ac ar-lein. Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn cael ei ariannu a’i gefnogi gan 

bedair llywodraeth y DU ac yn cael ei gomisiynu a’i gyflawni mewn partneriaeth â Chyngor Dinas 

Belfast, Cymru Greadigol ac EventScotland. 

 

Mae Oliver Jeffers yn artist gweledol ac awdur sy’n gweithio mewn cyfryngau paentio, gwneud 

llyfrau, darlunio, collage, perfformiad, a cherfluniau. Mae chwilfrydedd a hiwmor yn themâu sylfaenol 

yng ngwaith Jeffers fel artist a storïwr. Wrth ymchwilio i’r ffyrdd y mae meddyliau dynol yn deall eu 

byd, mae ei waith hefyd yn gweithredu fel rhyddhad comig yn wyneb oferedd. Mae ymgysylltiadau ac 

ymarfer Jeffers yn wirioneddol ryngwladol o ran eu cwmpas. Mae ei lyfrau lluniau sydd wedi ennill 

canmoliaeth gan feirniaid, wedi cael eu 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 Celf Fodern Iwerddon yn Nulyn, y 

National Portrait Gallery yn Llundain, a’r Palais Auersperg yn Vienna. Mae Jeffers wedi derbyn nifer o 

wobrau, gan gynnwys Gwobr Llyfrau wedi’u Darlunio Gorau i Blant y New York Times, Gwobr Bologna 

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

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

 

Mae’r Athro Stephen Smartt FRS yn athro astroffiseg ym Mhrifysgol Queen’s, Belfast ac mae eisoes 

wedi gweithio ym Mhrifysgol Caergrawnt a Grŵp Telesgopau Isaac Newton y DU. Mae’n defnyddio 

telesgopau ledled y byd i arolygu’r awyr i chwilio am sêr ffrwydrol. Yr enw sy’n cael ei roi ar seren 

ffrwydrol yw uwch nofa, ac mae’n gallu disgleirio â phŵer 11 biliwn haul. Mae’r Athro Smartt yn arwain 

sawl tîm rhyngwladol sy’n defnyddio telesgopau yn Chile (yn hemisffer y de) a Hawaii (hemisffer y 

gogledd) i chwilio am y ffrwydradau ysblennydd hyn. Mae ef hefyd yn chwilio am olau wedi’u hallyrru 

gan ffynonellau tonnau disgyrchol y mae’n bosibl eu bod yn sêr niwtron dwys sy’n gwrthdaro gyda’i 

gilydd. Mae’r Athro Smartt yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol ac yn Aelod o Academi Frenhinol 

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unboxed2022.uk%2F&data=05%7C01%7Cali%40aikenpr.com%7Ccbd64a740b6d4293f33608dad78de63c%7C15df22c7a35245039408dd716b41a66f%7C0%7C0%7C638059301702615261%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QW0VItz1vSgSTVwpKjGfpExqN2XEYg5F6wquQMS6AAc%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oliverjeffers.com%2F&data=05%7C01%7Cali%40aikenpr.com%7Ccbd64a740b6d4293f33608dad78de63c%7C15df22c7a35245039408dd716b41a66f%7C0%7C0%7C638059301702615261%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mYioNx4QrrY7dY3iY2ELtNPYTBEOnyRyuSVPDl2WNtI%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Froyalsociety.org%2Fpeople%2FStephen-Smartt-10567%2F&data=05%7C01%7Cali%40aikenpr.com%7Ccbd64a740b6d4293f33608dad78de63c%7C15df22c7a35245039408dd716b41a66f%7C0%7C0%7C638059301702615261%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bmlwWOD%2B46zTTLD1HMWncpE9fGMXBECZ8dySHWTosFk%3D&reserved=0
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Iwerddon, a chafodd Darlith George Darwin a Medal Herschel eu dyfarnu iddo gan y Royal 

Astronomical Society a Medal Aur yr RIA yn y gwyddorau ffisegol a mathemategol. 

 

Nerve Centre yw prif ganolfan celfyddydau 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 Nerve Centre sy’n fenter gymdeithasol lwyddiannus yn cyflogi 50 o staff 

yn Derry~Londonderry a Belfast. Ar lefel addysgol, mae Nerve Centre wedi datblygu model y Creative 

Learning Centre, gan rymuso athrawon a dysgwyr cymunedol i ymgysylltu â thechnolegau creadigol i 

ddatgloi dysgu yn y cwricwlwm. Mae allbwn artistig Nerve Centre wedi ennill enw da yn rhyngwladol 

gydag enwebiadau Oscar a BAFTA, a chydweithredu parhaus â’r artist gweledol Willie Doherty, a 

gafodd ei enwebu ddwywaith ar gyfer Gwobr Turner.  

 

 

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nervecentre.org%2F&data=05%7C01%7Cali%40aikenpr.com%7Ccbd64a740b6d4293f33608dad78de63c%7C15df22c7a35245039408dd716b41a66f%7C0%7C0%7C638059301702615261%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Opg9Oh3AcyUUXISHaWVK1ziLYFiPnaK3ZEDUK2LLAgI%3D&reserved=0

