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YR ARTIST

Mae Mike Perry yn artist y mae ei waith yn ymwneud â 
materion amgylcheddol arwyddocaol ac argyfyngus, a’r 
tensiwn rhwng gweithgarwch dynol ac ymyriadau yn yr 
amgylchfyd naturiol.

Cyfl wynwyd ei arddangosfa gyhoeddus gyntaf, Beach, 
yn Oriel y Ffotograffwyr yn 2004 ac, yn 2007, roedd yn 
un o’r artistiaid a ymddangosodd yn ffi lm ddogfen BBC 
4, Britain in Pictures. Yn 2009, enillodd wobr y llun gorau 
yng nghystadleuaeth ffotograffi g 25 mlwyddiant Christies 
of London ac, yn 2012, roedd yn rhan o’r sioe grŵp Tir 
Newydd: Celfyddyd Dirluniol yng Nghymru ers 1970, a 
gafodd ei churadu gan Amgueddfa Cymru ac a oedd yn 
cynnwys hefyd waith gan Richard Long, David Nash a Keith 

Arnatt. Yn 2013, dangoswyd ei gasgliad o esgidiau plastig 
yn Sefydliad y Celfyddydau Cyfoes a Rhyngddisgyblaethol 
(ICIA) ac fe’i dewiswyd hefyd ar gyfer Eisteddfod 
Genedlaethol Cymru 2013.
 
Ym mis Gorffennaf 2014, cynhwyswyd Môr Plastig yn 
Ystafell Ddu a Gwyn Cornelia Parker yn Academi Frenhinol 
y Celfyddydau ac yn arddangosfa ryngwladol Vita Vitale yn 
Biennale Fenis rhif 56, 2015.
 
Derbyniodd Mike Perry Wobr Cymru Greadigol yn 2015 gan 
Gyngor Celfyddydau Cymru ac ym 2016 cafodd ei luniau 
o lygredd plastig eu cynnwys yng nghasgliad Found yn y 
Foundling Museum, Llundain.

Soft Drinks Bottle Grid x 15, Pembrokeshire, Wales 2012
Digital Print on Hahnemühle Photo Rag, 
280 cms x 196 cms



Y GWAITH

Mae Tir/Môr yn canolbwyntio ar arfordir a thirweddau garw 
gorllewin Cymru, lle mae Mike Perry yn byw ac yn gweithio. 
Trwy gasglu a thynnu lluniau o’r gwrthrychau o wneuthuriad 
dynol sy’n cyrraedd ein traethau, a chofnodi mewn 
manylder fforensig y tirwedd newidiol o’n cwmpas, mae 
Perry yn ein rhybuddio am effeithiau negyddol dyn ar yr 
ecosystem, ond hefyd yn tynnu ein sylw at harddwch ffl ora 
a ffawna ac at duedd byd natur i’w adnewyddu ei hun.
 
Mae gwaith Mike Perry yn gwrthsefyll proses syml o 
gategoreiddio. Mae ffotograffi aeth yn ganolog i’w waith 
ond mae e hefyd yn cynnal perthynas amlochrog a deialog 
â chyfryngau fel paentio, arlunio, cerfl unio a gosodweithiau. 
Mae dylanwad Minimaliaeth yn gryf ar Môr Plastig; mae yma 
drefniadau cyfresol a gridiau, ynghyd â diddordeb amlwg 
mewn ffurf, arwynebau a haniaethau.
 

Mae Wet Deserts, ei ffotograffau tirweddol fformat mawr, 
ar y llaw arall, yn cyfeirio at artistiaid Rhamantaidd y 18fed a’r 
19eg ganrif, a’u hymdrechion nhw i gyfl eu’r aruchel.
 
Mae’r artist yn cyfeirio at waith Edmund Burke, ‘A 
philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the 
Sublime and Beautiful’ (1757):
 
‘Mae ffotograffau Wet Deserts yn ailgyfl wyno syniad hŷn 
am yr aruchel ond stori arswyd gyfoes yw’r gwaith mewn 
gwirionedd – gweithgarwch dynol yw’r bygythiad nid rhyw 
bwerau naturiol anhysbys.’
 
Mae ffotograffi aeth Perry yn osgoi ‘rhethreg ymgyrchu’ 
ffotograffi aeth ddogfennol amgylcheddol draddodiadol. 
Yn hytrach, mae’n cyfeirio, mewn modd barddonol, at yr 
hyn yr ydym yn ei adael i genedlaethau’r dyfodol. 

Loch Cluanie, Western Highlands, Scotland 2009
C Type Print 195 cms x 165 cms



PETHAU I’W 
HYSTYRIED

Mae Tir/Môr yn darlunio tirweddau garw yng Nghymru 
a’r DG, a delweddau fforensig o wrthrychau a gafodd eu 
golchi i’r lan. Mae’r gwaith yn drawiadol ac yn cyfl eu neges 
bwerus am yr amgylchedd hefyd.

Sut mae creu darn o waith sy’n 
disgrifi o pwnc yn ogystal â lle?

Mae yna hanes hir o weithiau sydd yn cyfuno celfyddyd ac 

ymgyrchu gwleidyddol. Ystyriwch Guernica gan Picasso - un 

o’r gweithiau mwyaf grymus erioed am drasiedi rhyfel.

Beth yw’r gwahaniaethau rhwng 
artist ac ymgyrchydd?

A allwch chi ddod o hyd 
i enghreifftiau o waith 
celfyddydol a ddefnyddiwyd i 
ymgyrchu o blaid newid?

Ble mae’r ffi n rhwng darn 
celfyddydol a gwaith sydd yn 
hysbyseb ar gyfer ymgyrch 
wleidyddol?

Peter Kennard, Haywain with Cruise Missiles, 1980
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YSTYRIWCH Y BERTHYNAS 
RHWNG Y DDWY DDELWEDD HYN:

John Constable, Branch Hill Pond, Hampstead (1819)

Bench, Elan Valley, Powys, Wales, 2015
C Type Print 195 cms x 165 cms

Roedd y cysyniadau esthetig am y byd naturiol a ffurfi wyd 
yn ystod y cyfnod Rhamantaidd yn fodd i rhannu’r byd 
naturiol yn gategorïau: Hardd, Pictiwrésg ac Aruchel. Er eu 
bod yn anodd eu diffi nio, fe all y cysyniadau hyn ein helpu i 
fapio amrywiaeth o brofi adau esthetig.

Dewch o hyd i enghreifftiau o’r Aruchel, y 
Pictiwrésg a’r Hardd mewn tirluniau.

Trafodwch dirweddau Mike Perry yng 
nghyd-destun y tri chysyniad allweddol 
hyn.

Beth mae’r term Aruchel yn ei 
olygu i chi?

Caiff Mike Perry ei ddylanwadu gan wahanol symudiadau 
yn hanes paentio. Mae tirluniau Wet Deserts yn cyfeirio at 
baentiadau tirluniol Rhamantaidd y 19eg ganrif.

Pa baentiadau mae’r gweithiau 
hyn yn gwneud i chi feddwl 
amdanynt?

A allwch chi gynnwys cyfeiriadau 
at baentiadau tirluniol yn eich 
ffi lmiau a’ch ffotograffau?
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BETH YW’R GWAHANIAETHAU 
RHWNG Y DDAU WAITH CANLYNOL?:

Mae’r grid yn strwythur gweledol sydd yn rhan greiddiol 
o gelfyddyd gyfoes. Fel elfen graffi g mewn paentiadau, 
daeth i amlygrwydd ar ddechrau’r 20fed ganrif – yn 
narluniau haniaethol Piet Mondrian, er enghriafft, a aned yn 
yr Iseldiroedd. Cafodd gridiau eu defnyddio a’u datblygu 
wedi hynny yn nes ymlaen yn yr ugeinfed ganrif gan benseiri, 
dylunwyr ac artistiaid fel Agnes Martin, Sol LeWitt a Gerhart 
Richter.

Ffeindiwch enghreifftiau o gelfyddyd, 
pensaernïaeth a dylunio sy’n dilyn fformat 
grid caeth.

Edrychwch am batrymau a geometreg 
ailadroddus mewn delweddau o fyd natur. 

Tynnwch lun neu gwnewch fraslun o batrwm 
neu grid ailadroddus sydd i’w weld yn 
y gwrthrychau neu’r bensaernïaeth o’ch 
hamgylch.

Carl Andre, Equivalent III (1966)

White Crate Fragment, Freshwater West, 
Pembrokeshire, Wales 2016
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Mae Diwylliant Materol yn faes lle mae archeolegwyr ac 
anthropolegwyr yn mynd ati i ffurfi o naratif am ffordd ein 
hynafi aid o fyw. Maent yn gwneud hynny trwy gasglu ac 
astudio’r gwrthrychau a adawyd ar ôl ganddynt a’r gwrthrychau 
hynny a oroesodd yn yr amgylchfyd. Mae Môr Plastig yn 
defnyddio technegau fforensig tebyg er mwyn cofnodi, 
gwarchod a dosbarthu gwrthrychau a gafodd eu colli neu eu 
tafl u i ffwrdd.

Allwch chi ddewis gwrthrych o 
Môr Plastig a chreu stori gredadwy 
am ei berchennog gwreiddiol?

Beth fydd archeolegwyr y dyfodol 
yn deall amdanom ni ar sail y 
gwrthrychau y byddwn yn eu 
gadael ar ôl?

DIWYLLIANT MATEROL:

Shoe 22, Playa Santa Maria, Havanna, Cuba 2014

�:



DIY

Ewch ati i greu llyfr gwaith, blog 
neu gyfres o ddelweddau sy’n 
disgrifi o newid amgylcheddol 
yn eich ardal chi.

Defnyddiwch unrhyw un neu bob un o’r canlynol; 
ffotograffi aeth, darlunio, testun, collage.

Gwnewch gofnod o - 

Nenlinell (‘skyline’) naturiol
Nenlinell wedi’i wneud gan ddyn 
Nodwedd wedi’i wneud gan ddyn
Nodwedd naturiol
Rhywbeth naturiol a rhywbeth wedi’i wneud gan 
ddyn gyda’i gilydd

Ffeindiwch wrthrych y mae 
rhywun wedi gadael ar ei ôl:

Ffotograffi wch y gwrthrych mewn 3 ffordd 
wahanol
Ffotograffi wch 3 gwrthrych gwahanol yn yr un 
modd

Ffeindiwch hen ffotograff neu baentiad o’ch ardal 
a thynnwch ail lun o’r hyn sydd yno nawr, gan 
ddangos y newidiadau i’r amgylchfyd.

Gofynnwch i berthynas neu ffrind hŷn am eu 
hatgofi on nhw ac am y ffyrdd y mae’r tirwedd 
wedi newid yn ystod eu hoes. Gwnewch lun neu 
collage yn seiliedig ar eu hatgofi on o gyfnod 
cynharach.

Ysgrifennwch ragair i’ch gwaith i ddisgrifi o’r hyn 
ry’ch chi wedi’i ddarganfod wrth fynd ati i greu’r 
gwaith celfyddydol hwn.  

Pa un o’ch delweddau sy’n enghreifftio orau eich 
disgrifi ad? Defnyddiwch y ddelwedd hon fel 

clawr ar gyfer eich llyfr neu’ch blog.
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YMGYRCH FFORENSIG ECOSYSTEM AIL-WYLLTU
 (‘REWILDING’)

ANTHROPSEN

PLASTIGLOMERAD CYSYNIAD ESTHETIG HANIAETHU MODERNIAETH

MINIMALIAETH STRWYTHUR GEOMETREG PICTIWRÉSG ARUCHEL

BUGEILIOL HARDD RHAMANTIAETH PORTREADU CYFLEU

TIRWEDD / TIRLUN DINESIG MAESTREFOL GWYLLTIR GWLEDIG

NARATIF DOSBARTHIAD ARTEFFACT TYSTIOLAETH CYNALIADWYEDD

YMGYRCHU WEDI’I WNEUD 
GAN DDYN

SYNTHETIG NATURIOL DOGFEN

GEIRIAU PWYSIG



CYFEIRIADAU

Artistiaid:
Agnes Martin
Sol LeWitt
Donald Judd
Yves Klein
Cy Twombly
Piet Mondrian

Roni Horn
Gerhart Richter
Alex Hutte
Andreas Gursky
Thomas Struth
Olafur Eliasson
Tony Cragg

http://understandingminimalism.com/
http://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-
sublime/the-romantic-sublime-r1109221
http://www.bbc.co.uk/blogs/wales/entries/babb21b6-f7c4-
3b41-9a14-3dc173530f2f
https://www.ted.com/playlists/476/powerful_art_activism
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-
lessons/art-and-activism
http://icewatchparis.com/
http://www.ffotogallery.org/mike-perry-landsea-tirmor
http://www.m-perry.com/
http://www.afi nebeginning.com/mor-plastig/


