PECYN RECRIWTIO
YMDDIRIEDOLWYR
Mae Ffotogallery yn chwilio am
ymddiriedolwyr newydd i ymuno â’n
bwrdd. Rydym yn chwilio am bobl a
fydd yn gallu cyfrannu eu sgiliau
unigryw, angerdd a’u profiadau i fywyd a
gwaith un o sefydliadau celfyddydau
gweledol blaenllaw Cymru; a thrwy
hynny, ein helpu i ehangu amrywiaeth y
safbwyntiau a chyngor sydd ar gael i’r
sefydliad.
Mehefin 2021

Gwybodaeth am y rôl
Arddangosfa Work to be Done,
Rhan o brosiect A Woman’s Work,
Ffotogallery, Chwefror 2020

Mae aelodau’r Bwrdd yn chwarae rôl allweddol wrth sicrhau fod y
sefydliad yn cael ei lywodraethu’n dda a thrwy fod yn llysgenhadon
ar gyfer gwaith y sefydliad a ffotograffiaeth yng Nghymru. Mae
Ffotogallery hefyd yn awyddus fod Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn
cynrychioli amrywiaeth mor eang â phosib o bobl sy’n adlewyrchu’r
cymunedau lle’r ydym yn gweithio. Gall amrywiaeth gwmpasu ystod
eang o nodweddion gan gynnwys oedran, rhywedd, ethnigedd,
anabledd, rhywioldeb, crefydd, cenedligrwydd, profiad a sgiliau.
Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob cefndir ac rydym
yn arbennig o awyddus i annog ceisiadau gan bobl ifanc, pobl anabl
a phobl o gefndir Du, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig.
Er ein bod yn awydus i glywed gan unigolion sydd â sgiliau a
phrofiad ym maes Ffotograffiaeth, Celfyddydau Gweledol, Codi
Arian, yr economi ddigidol ac Addysg, rydym yn croesawu ceisiadau
gan bawb – beth bynnag yw eich oedran, cefndir neu brofiad. Os
nad ydych wedi bod yn ymddiriedolwr o’r blaen, byddwn hefyd yn
darparu cyfleoedd hyfforddi ar gyfer rolau a chyfrifoldebau
ymddiriedolwr.

Am ffotogallery
Clocwedd o'r chwith uchaf
The Place I Call Home,
Bahrain, Ionawr 2020
Diffusion 2013 yn
Tramshed, Caerdydd
(llun gan Dimitra Kountiou)
Go Home Polish,
Michal Iwanowski
yn Diffusion 2019
(llun gan Philip Jenkins)
Cynhyrchiad 4Pi ‘Liminality’
yn Diffusion 2019,
(llun gan Philip Jenkins)

Cafodd Ffotogallery ei ffurfio yn 1978. Ers hynny, mae wedi bod ar flaen y gad
o ran datblygiadau newydd ym maes ffotograffiaeth a chyfryngau lens yng
Nghymru a thu hwnt - gan hybu dealltwriaeth gyhoeddus ac ymwneud dyfnach
â ffotograffiaeth a’i werth cymdeithasol.
Mae cwmpas ein gweithgareddau presennol yn eang, gan gynnwys:
— Arddangosfeydd, cyhoeddi ac argraffu deunydd print ac ar-lein sy’n
adlewyrchu esblygiad y cyfrwng ffotograffig a’r rhan y mae’n ei chwarae
yn y byd
— Comisiynu ac arddangos gwaith gan artistiaid newydd a phrofiadol a rhoi
llwyfan i ymarfer traws-ddisgyblaeth sy’n ymateb i natur esblygol y cyfrwng
— Cynnal a rhedeg ein gŵyl - Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol
Caerdydd – sy’n cael ei chynnal bob yn eilflwydd ac sy’n cael ei chyflwyno
am y pumed tro eleni Gŵyl Diffusion
— Datblygu adnoddau addysgu a dysgu, trefnu sgyrsiau a digwyddiadau, cyrsiau a
gweithdai i hyrwyddo ymarfer, rhannu gwybodaeth a gwerthfawrogi celfyddyd
— Darparu stiwdio greadigol a gweithle digidol ar gyfer ymarferwyr creadigol,
grwpiau cydweithredol ac artistiaid rhyngwladol gwadd
— Cadw deunydd archif sy’n bodoli’n barod a chreu deunydd archif newydd,
a sefydlu llyfrgell newydd fel bod y deunyddiau hyn yn hygyrch i’r cyhoedd
— Creu cyfleoedd profiad gwaith, gwirfoddoli a datblygu sgiliau ym mhob un
o feysydd gwaith y sefydliad.

Am ffotogallery

Alina Kisina, prosiect Children of Vision
gydag Ysgol Gynradd Garth yn Diffusion 2019

The Nemesis Machine, Stanza, yn Diffusion 2019
(llun gan Philip Jenkins)

Mae’r cwmni’n cael ei redeg gan dîm bach, dan arweiniad y Cyfarwyddwr,
David Drake. Rydym yn gweithio’n gyson gyda ffotograffwyr, artistiaid ac
ymarferwyr creadigol yn ogystal ag amrywiaeth eang o sefydliadau partner i
gyflawni holl ystod ein gwaith. Am ragor o wybodaeth amdanom ni a’n
gweithgareddau, cymerwch olwg ar wefan Ffotogallery www.ffotogallery.org/cy/
Yn 2019, yn fuan wedi dathlu ein penblwydd yn 40 oed, fe symudodd
Ffotogallery i gartref newydd yn Cathays yng Nghaerdydd. Ein huchelgais yw
creu canolbwynt newydd a deinamig i ffotograffwyr, artistiaid ac unrhyw un
sydd â diddordeb ac sy’n angerddol am ffotograffiaeth. Rydym yn gweld y
broses yma o symud i gartref newydd fel cychwyn cyfnod newydd a
thrawsffurfiol yn ein hanes – ac mae’r pandemig presenol wedi ein gwneud
yn fwy penderfynol fyth i ddatblygu a chyflwyno rhaglen uchelgeisiol ar gyfer
y gynulleidfa ehangaf bosib.
Mae Ffotogallery yn gwmni di-elw wedi ei gyfyngu drwy warant, ac yn elusen
gofrestredig sy’n derbyn cyllid blynyddol gan Gyngor y Celfyddydau.
Cwmni Cofrestredig rhif:: 01708938
Elusen Gofrestredig rhif: 513726

Ein hymddiriedolwyr presennol
Mathew Talfan (Chair)
Mathew yw’r Pennaeth Strategaeth yn
Severn Screen, un o gwmnïau cynhyrchu
ffilm a theledu blaenllaw Cymru. Mae ei
gefndir ym myd y diwydiannau creadigol a
diwylliannol, ac mae ganddo brofiad sy’n
cwmpasu meysydd darlledu, hysbysebu,
dylunio, celfyddydau gweledol,
celfyddydau perfformio ac addysg uwch.
Yn ogystal, roedd yn un o gyd-sefydlwyr
Photomarathon UK – digwyddiad
ffotograffig blynyddol a gynhaliwyd yng
Nghaerdydd rhwng 2004 a 2015, ac mae’n
Gymrawd o Goleg Brenhinol Cerdd a
Drama Cymru.
Philippa Haughton
Mae Philippa yn ymchwilydd cymdeithasol
sy’n gweithio yn y Swyddfa Ystadegau
Gwladol. Mae ganddi gefndir ym maes
hanes ac mae wedi cyhoeddi gwaith ar
hanes Prydain yn yr ugeinfed ganrif,
ymddangosiad y diwydiannau creadigol,
menywod ym maes hysbysebu a’r economi
wedi’r rhyfel. Cyn ymuno â’r Swyddfa
Ystadegau Gwladol roedd yn darlithydd
Hanes Economaidd ym Mhrifysgol
Caerdydd.
Angharad Evans
Mae Angharad yn gyfreithiwr sy’n arbenigo
ym maes y cyfryngau ac adloniant. Mae
ganddi dros 18 mlynedd o brofiad yn y
diwydiant ffilm a theledu, gan gynnwys
dros 11 mlynedd fel pennaeth materion
cyfreithiol a busnes S4C.
Deian Jones (Treasurer)
Mae Deian yn Rheolwr Gyfarwyddwr yn
Hodge Lifetime yng Nghaerdydd, ac
mae’n gyfrifol am bob agwedd o
ddatblygiad y busnes, gyda ffocws
arbennig ar lunio cynyrchion, canlyniadau i
gwsmeriaid a strategaeth. Yn ystod ei
amser gyda Grŵp Hodge mae wedi dal
amrywiaeth o rolau prosiect a rolau’n
ymwneud â strategaeth a risg. Mae’n
gyfrifydd siartredig ac fe dreuliodd wyth
mlynedd yn gweithredu ymarfer archwilio
gwasanaethau ariannol KPMG, gan
arbenigo yn sector y gwasanaethau cyllid
adwerthu a’r sector aswiriant bywyd.

David Massey
Mae David yn Gynhyrchydd Digidol a
Churadur gydag Opera Cenedlaethol
Cymru. Mae’n gyfrifol am gynhyrchu
gosodweithiau digidol sy’n cyflwyno
straeon gafaelgar, creadigol ac arloesol i
hyrwyddo a dathlu theatr a cherddoriaeth
glasurol. Cyn ymuno ag Opera
Cenedlaethol Cymru bu David yn gweithio
yn y BBC ym maes darlledu a chynhyrchu
ar-lein.
Mike Bryan
Treuliodd Mike 30 mlynedd yn gweithio i
ITV mewn amryw o rolau rheoli darlledu a
thechnoleg. Er ei fod (yn swyddogol) wedi
ymddeol, mae’n parhau i wneud gwaith
darlledu llawrydd yn rhan amser. Mae
hefyd yn Aelod o Fwrdd Canolfan Cyngor
ar Bopeth Rhondda Cynnon Taf (RCTCAB) a
menter Too Good To Waste yn Ynyshir.
Jack Arthur
Mae Jack wedi treulio dros 5 mlynedd yn
gweithio ym meysydd Gwasanaethau
Ariannol a Chyllid a Thechnoleg (Fintech).
Mae wedi dal amryw o swyddi datblygu
busnes, strategaeth ac arloesi digidol. Ar
hyn o bryd mae’n byw a gweithio ym
Mharis lle mae’n gyfrifol am holl agweddau
datblygu busnes y platfform cymharu arlein, Lelynx.fr. Cyn hynny, bu’n gweithio i
Confused.com a’r Admiral Group yn y
Deyrnas Unedig. Mae Jack hefyd yn aelod
o rwydwaith greadigol Celfyddydau a
Busnes Cymru.
Hugh Thomas
Hugh yw sylfaenydd menter My Future My
Choice ac mae wedi creu rhaglenni
addysgol aml-ddisgyblaeth sy’n hybu
hyder pobl ifanc a’u hysbrydoli i feddwl o
ddifrif am eu dyfodol. Yn ystod ei yrfa mae
wedi arwain mentrau addysg ar gyfer
llywodraeth leol a’r llywodraeth
genedlaethol, rhedeg cwmni celfyddydau,
rhedeg digwyddiadau celf cyhoeddus,
gweithio mewn ysgolion uwchradd, a
sefydlu prosiectau cymunedol ac
elusennau. Hugh yw Cyfarwyddwr
Gweithgareddau Addysg y Bristol Initiative
Trust ac Ymddiriedolaeth y Balmoral MV llong stem hanesyddol.

Yr ymrwymiad
Rydym yn edrych am unigolion ymroddedig a fydd yn gallu cyfrannu i
lwyddiant tymor hir Ffotogallery. Bydd gofyn i aelodau’r bwrdd fynychu
hyd at bum cyfarfod bwrdd bob blwyddyn - cymysgedd o gyfarfodydd
personol ac ar-lein - yn ogystal â Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd blynyddol.
Bydd gofyn hefyd i aelodau’r bwrdd fynychu amryw o agoriadau
arddangosfeydd, digwyddiadau a gwyliau. Byddwch yn fodlon a pharod
i ledaenu’r gair am ein gwaith drwy eich rhwydweithiau eich hunan, i
sicrhau fod y sôn am ein gwaith yn lledaenu mor eang
â phosib.
Rôl wirfoddol yw hon felly does dim tal, ond gellir talu treuliau am
fynychu cyfarfodydd.

Sut i wneud cais
Os hoffech wneud cais i ymuno â’n Bwrdd, danfonwch ddatganiad ategol
atom yn amlinellu pam y mae gennych ddiddordeb mewn bod yn
ymddiriedolwr a beth y credwch sydd gennych i’w gynnig i’r rôl, yn ogystal â
chopi o’ch CV gan gynnwys eich manylion cyswllt a’ch rhifau ffôn (yn ystod y
dydd a gyda’r hwyr).
E-bostiwch eich cais i Alex yn alex@ffotogallery.org
Os hoffech gael sgwrs fanylach am y cyfle a’r rôl yma, cysylltwch ag Alex fel y
gall drefnu i chi gael gair gyda David Drake (ein Cyfarwyddwr) neu Mathew
Talfan (ein Cadeirydd).
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 16eg o Orffennaf
Cynhelir cyfweliadau yn hwyrach ym mis Gorffennaf.

