Creu hunanbortread gan ddefnyddio
papur lliw
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Mae cymaint o bethau’n ysbrydoli fy ngwaith celf, fel
gwaith celf yr Hen Feistri megis Rembrandt, Titian,
Michelangelo a gwaith artistiaid mwy modern fel Alberto
Giacometti, Willem de Kooning a Frank Auerbach.
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Yn ogystal â hyn, mae mynd am dro a gwylio’r teledu a
ffilmiau yn ysbrydoli fy ngwaith celf hefyd.

Es i i Ysgol Gyfun Ystalyfera ac yna astudiais i radd mewn
Celfyddyd Gain yng Ngholeg Celf Abertawe. Ces i amser
wrth fy modd yn astudio celf yn yr ysgol ac yn y brifysgol.
Ar ôl i fi raddio, gweithiais am flwyddyn fel artist yn y
brifysgol yn helpu myfyrwyr gyda’u gwaith nhw ac erbyn
hyn rwy’n gweithio fel artist annibynol o’r tŷ. Rwy’n
mwynhau cymryd gweithdai ac rwy’n gobeithio y byddwch
chi’n mwynhau’r gweithdy hwn heddiw!

Gweithdy
Heddiw, rydyn ni’n mynd i greu hunanbortread gyda phapur
lliw wrth edrych mewn i ddrych. Ydych chi’n gwybod beth
yw hunanbortread? Hunanbortread yw portread mae
artist wedi creu o’i hunan. Ydych chi gallu meddwl am
artistiaid sydd wedi creu hunanbortread?
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Un artist sy’n dod i fy meddwl i yw Rembrandt, a greodd
hunanbortreadau hynod o bwerus, llawn emosiwn. Vincent
Van Gogh yw un arall, a Frida Kahlo.
Pwrpas y gweithdy yw ichi ddeall yn well sut mae’ch wyneb
wedi ei adeiladu. Dylai hyn helpu eich sgiliau arlunio hefyd.

Yn lle creu hunanbortread trwy ddefnyddio paent, rwyf am
ichi greu eich hunanbortread chi trwy ddefnyddio papur lliw
a glud – collage o ryw fath.

Dyma un rwyf wedi creu fel rhyw fath o syniad ichi, ond
mae gan bawb ei steil ei hunan ac felly rwyf am ichi fynegi
eich hunan yn eich ffordd unigryw chi.
Bydd angen papur lliw, drych, carden drwchus, glud PVA a
phot i’w ddal, brwsh a siswrn arnoch.

Rhan bwysicaf y gweithdy hwn yw’r ffordd rydych chi’n
edrych ar eich hunan yn y drych. Mae’n hynod bwysig eich
bod yn treulio o leiaf ychydig o funudau yn edrych ar eich
hunan.

Sylwch ar siâp eich wyneb. Beth yw nodweddion eich
wyneb? Rwy’n credu bod gen i drwyn eithaf mawr er
enghraifft. Ble yn gwmws mae’r llygaid, mewn perthynas
â’r trwyn? Pa mor llydan yw’ch ceg? Ydy’ch clustiau ar yr
un lefel â’ch llygaid? Oes cysgod ar eich wyneb? Os felly,
ble? Beth yw mynegiant eich wyneb? Ydych chi’n gwenu
neu’n ddifrifol?

Dyw eich wyneb ddim yn gwmws fel rydych chi’n meddwl.
Mae lliw eich croen yn fwy na phinc, melyn neu frown. Mae
’na las yna, gwyrdd a choch hefyd. Sylwch sut mae golau a
chysgod yn creu siapau o dan eich llygaid, ar eich bochau ac
o dan eich ceg.

Mae eich wyneb wedi ei greu o wahanol siapau a ffurfiau
trwy adeiladwaith eich penglog a’ch cyhyrau. Meddyliwch
am eich papur lliw fel gwahanol liwiau, ffurfiau ac onglau
ar eich wyneb. Dyma rai o’r pethau rwyf am ichi ystyried
cyn ichi ddechrau eich hunanbortread.
Ar ôl ichi edrych ar eich hunan yn y drych am gyfnod ac
astudio’ch wyneb a’i nodweddion ac rydych chi wedi dod i ryw
benderfyniad o’r fath o bortread rydych chi am ei greu,
gallwch ddechrau ar y broses o greu.

Creu’r portread
• Defnyddiwch y garden drwchus fel sylfaen i’r portread.
• Rhwygwch ddarnau o bapur lliw a’u gludo i’r garden gan
ddefnyddio brwsh a glud PVA. Gallwch arllwys PVA i’r pot.
• Dychmygwch mai cynfas yw’r garden ac mai paent yw’r
papur lliw. Ystyriwch y papur lliw fel lliwiau, siapau a
chysgodau ar eich croen.
• Mae rhwygo’r papur â llaw yn gallu bod yn effeithiol
oherwydd ei fod yn rhoi effaith anorffenedig. Os ydych
am greu darnau mwy syth neu siarp yr olwg, gallwch
ddefnyddio’r siswrn i dorri’r papur.
• Cofiwch feddwl am eich darnau o bapur fel strociau o
baent. Byddwch yn fynegiannol gyda’r papur.
• Peidiwch â phoeni ynglŷn â chamsyniadau. Peidiwch ag
ofni na fydd eich darn yn dda – pwrpas y gweithdy yw
eich bod yn arbrofi, yn mwynhau ac yn mynegi eich hunan
gyda phapur lliw.
• Cofiwch edrych yn ôl ac ymlaen yn y drych i wneud yn siwr
eich bod yn creu yr hyn rydych chi’n ei weld ac nid yr hyn
rydych chi’n meddwl sydd yno.

• Gallwch chi benderfynu a ydych am gynnwys cefndir neu
beidio.
• Efallai fyddwch chi ddim yn creu darn rydych yn ei hoffi ar
unwaith ond mae’n bwysig dal ati. Os nad yw’r darn yn
mynd yn dda, camwch yn ôl, ewch i gael toriad am dipyn
bach a dewch yn ôl gyda llygaid ffres.

Gobeithio rydych chi wedi mwynhau’r gweithdy. Rwy’n
edrych ymlaen at weld y darnau byddwch yn eu creu!
Hwyl fawr!

