
 

 

 

26.05.21 

Myfyrwyr yn ennill briff dylunio byw gan Opera Cenedlaethol Cymru
  

Myfyrwyr o Goleg Caerdydd a'r Fro a New College Swindon yn cael profiad go iawn o 

ddylunio setiau theatr ar gyfer cwmni opera mawr. 

Mae Her Ddylunio Opera Cenedlaethol Cymru wedi cyrraedd ei phedwaredd flwyddyn, ac 

mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio eu sgiliau a'u creadigrwydd mewn tasg i ddylunio set. 

Gosodir y dasg gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant sy'n gweithio i Opera Cenedlaethol 

Cymru a Gwasanaethau Theatraidd Caerdydd. 

Gofynnwyd i fyfyrwyr ddylunio set ar gyfer yr opera Tosca. Beirniadwyd yr ymgeiswyr ar: 

broses ddylunio wybodus; dehongliad creadigol; ymarferoldeb technegol a llwyfannu; 

ystyriaeth sylfaenol i waith adeiladu, ac ystyried ac egluro'r gwaith adeiladu a gweithredu. 

Dyma'r flwyddyn gyntaf i'r beirniaid annog ceisiadau gan ddefnyddio technoleg ymdrochol. 

Ar ôl derbyn amrywiaeth o geisiadau o safon uchel, mae'r enillwyr bellach wedi'u cyhoeddi: 

Mae Barbara Green a Damian Porucznik o Goleg Caerdydd a'r Fro wedi dod yn fuddugol yng 

Nghategori 1 (Dyluniad D2); ac mae Cameron Paulizky-Bowie o New College Swindon wedi 

dod yn fuddugol yng Nghategori 2 (Technoleg Drochi). 

"Roedd hwn yn gyfle gwych i mi archwilio agwedd wahanol ar ddylunio. Rwyf wedi dysgu 

cymaint am opera a dylunio llwyfan, yn ogystal ag arbrofi gyda meddalwedd ddylunio 

digidol. Mwynheais yn fawr!" - Barbra Green 

"Rwy'n hoff iawn o'r her o ddylunio llwyfan mewn cystadleuaeth. Mae'n gwneud y gwaith yn 

fwy diddorol." - Damian Porucznik 

"Er mwyn uniaethu â phob darn o'r set, penderfynais ddefnyddio realiti estynedig gyda 

chymorth Vectary... Helpodd hyn i mi ymollwng fy hun ym myd opera, a chynnwys 

harddwch yr 1880au. Byddaf yn gallu defnyddio'r profiad rwyf wedi'i ennill drwy ddylunio'r 

set hon yn y dyfodol. Roeddwn wedi cynhyrchu dyluniadau mewn amrywiaeth o 

amgylchiadau o'r blaen, ond roedd dechrau fy ngwaith dylunio setiau gydag opera mor 

llewyrchus yn ddiddorol a gwerth chweil.” - Cameron Paulizky-Bowie 

Cafodd yr enillwyr brint wedi'i fframio o boster gwreiddiol Tosca o 1900, a thaleb ar gyfer 

offer celf. 

Gosodir yr Her Ddylunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr gan aelodau'r Academi Sgiliau 

Cenedlaethol i'r Diwydiannau Creadigol. Croesewir ymgeiswyr o unrhyw ddisgyblaeth pwnc, 

ac nid ydynt angen unrhyw wybodaeth neu brofiad blaenorol o ddylunio set neu theatr. Y 

cyfan sydd angen iddynt ei wneud yw dilyn briff a datblygu ymateb iddo sy'n dangos eu 

dehongliad creadigol o Weledigaeth Cyfarwyddwr. Roedd y beirniaid yn cynnwys gweithwyr 

proffesiynol o'r diwydiant o Opera Cenedlaethol Cymru a Gwasanaethau Theatraidd 

Caerdydd, yn ogystal ag aelodau o'r timau technegol a dylunio. 



"Fel gweithwyr proffesiynol o'r diwydiant o Opera Cenedlaethol Cymru, cawsom ein 

hysbrydoli ar ôl gweld ansawdd y ceisiadau a gyflwynwyd ar gyfer her ddylunio eleni. Roedd 

yr her a gawsom i ddod o hyd i'r enillwyr eleni yn glod enfawr i'r myfyrwyr a'r tiwtoriaid. Yn 

ystod blwyddyn a oedd yn anodd iawn i bawb yn y sector addysg, maent wedi profi bod 

creadigrwydd, sgil a gallu yn ceisio bwydo i mewn i'n diwydiant, ac yn gallu goresgyn 

unrhyw rwystrau.  

"Roedd gweld y datblygiad at gyflwyniadau digidol yn ysbrydoledig, yn ogystal â'r sgiliau 

oedd eu hangen wrth wneud modelau ffisegol a darluniau ar gyfer y cyflwyniadau. Eleni, 

cawsom y ceisiadau gorau erioed, a hoffem estyn ein diolch i bawb sydd wedi cymryd 

rhan." 

Jan Michaelis, Cyfarwyddwr Technegol, WNO 

"Mae'r her yn gyfle gwych i'n dysgwyr gydweithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y 

diwydiant yn ogystal â'u cyflwyno nhw i faes dylunio gwahanol." 

Liam Stanbury-Dean, Tiwtor, Coleg Caerdydd a'r Fro 

"Mae Cameron wedi cyflawni cymaint o fewn y gystadleuaeth hon, ac wedi dysgu cymaint 

yn ystod y broses. Mae wedi bod yn bleser ei helpu i archwilio technoleg gyffrous megis 

CAD a Realiti Estynedig. Roedd gweithio ar Tosca yn antur gyffrous. Fel cwrs tecstilau, 

rydym yn awyddus i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon o safbwynt dylunio arwyneb, ac 

ehangu profiad y myfyrwyr. Roedd yn gyfle hyfryd i weithio gyda gwahanol ddisgyblaethau." 

Daniel Hazelton, Arweinydd Cwrs Dylunio Graffeg a Darlunio a Dylunio Cynnyrch (3D) Safon 

Uwch, New College Swindon 

Mae Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn cefnogi'r briffiau byw hyn gan eu bod nhw'n rhoi 

cyfle unigryw i fyfyrwyr ennill profiad ymarferol yn y sector creadigol a rhoi eu sgiliau ar 

waith. Maent yn parhau yn rhan o'n gwaith i greu cyfleoedd teg a chynhwysfawr i bobl ifanc 

o fewn y sector creadigol a diwylliannol. 

 

-DIWEDD- 

 

Nodiadau i Olygyddion  

Opera Cenedlaethol Cymru yw cwmni teithio mwyaf Ewrop. Mae WNO yn cynnal dros 120 o 

berfformiadau o wyth opera y prif lwyfan bob blwyddyn i gynulleidfa gyfunol o 150,000 o bobl. Mae'n 

cynnal perfformiadau rheolaidd yng Nghaerdydd (Canolfan Mileniwm Cymru) a Llandudno (Venue 

Cymru) yng Nghymru, ym Mryste (Hippodrome), Birmingham (Hippodrome), Lerpwl (Theatr Empire), 

Milton Keynes (Theatr Milton Keynes), Rhydychen (New Theatre Oxford), Plymouth (The Lyric, Theatr 

Frenhinol Plymouth), a Southampton (Theatr Mayflower) yn Lloegr. 

Mae Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn gweithio i greu cyfleoedd teg a chynhwysfawr i bobl ifanc o 

fewn y sector creadigol a diwylliannol gan godi ymwybyddiaeth a siapio sgiliau, addysg ac arfer gorau 

cyflogaeth.  

Rydym yn ysgogi gweithredoedd ac yn darparu cyfleoedd dysgu sy'n creu newid, a helpu i adeiladu 

sector medrus a chynhwysol drwy wella dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth am yr amrywiaeth o 

yrfaoedd ar draws y sector diwylliannol; gweithio i gael gwared ar rwystrau o ran mynediad a 



datblygu i bobl ifanc o grwpiau nad ydynt yn cael digon o gynrychiolaeth a chymunedau difreintiedig; 

hysbysu a helpu'r sector i ymateb i newidiadau yn y system addysg dechnegol; helpu cyflogwyr i 

weld y manteision o weithlu cynhwysol, sydd yn ei dro yn bwydo dawn newydd i'r gweithlu a 

chefnogi'r sector i barhau i dyfu'n economaidd a bodloni nodau amrywiaeth; a hyrwyddo ac 

ymgyrchu dros newidiadau systemig ac mewn polisi fydd yn gwella cyfleoedd i bobl ifanc o fewn y 

sector. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: 020 7015 1800 | info@ccskills.org.uk  
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