
 

Comisiwn  

Wal Pawb 2019  

 

Cyllideb o £5000 i arlunydd greu chwech o weithiau celf 2D 

mawr. 

Mae Tŷ Pawb yn chwilio am gynigion ar gyfer ail rownd cyfres 

comisiwn blynyddol o fewn y ganolfan gymunedol ddiwylliannol 

newydd yn Wrecsam. 

Cefndir  

Mae model unigryw Tŷ Pawb yn dod â'r celfyddydau a marchnadoedd at ei gilydd o 

dan yr un to, gan ddarparu canolfan ymchwil fyw a chyfle i archwilio syniadau eang 

yn ymwneud â diwylliant a threftadaeth. 

Mae Wal Pawb yn cynrychioli datganiad mentrus am y cydfodoli hwn, a bydd angen 

i’r arlunydd a gomisiynir adlewyrchu aml ddefnydd yr adeilad a’i ddefnyddwyr, a’r 

berthynas rhyngddynt yn eu gwaith terfynol.  

Mae’r ddau fwrdd poster sy’n llunio Wal Pawb yn nodwedd allweddol o weledigaeth 

Featherstone Young Architects ar gyfer Tŷ Pawb ac mae mewn safle canolog o fewn 

yr adeilad. Maent yn edrych dros neuadd fwyd a sgwâr marchnad aml ddefnydd.  

Yn 2017, cafodd Katie Cuddon ei chomisiynu fel arlunydd cyntaf Wal Pawb. 

Dadorchuddiwyd gwaith Katie yn Nhŷ Pawb ar 29 Mawrth 2018 a bydd yno tan 

Fawrth 2019. 

Y Comisiwn 

I’w osod ym Mawrth 2019, bydd comisiwn Wal Pawb yn darparu pwynt gweledol 

mewnol i’r holl ymwelwyr a ddaw i adeilad Tŷ Pawb. 



Mae’r arddangosfa yn cynnwys dau fwrdd poster triphlyg symudol ar waliau cyfagos 

y tu mewn i Tŷ Pawb. Mae’r ddau fwrdd poster wedi eu gwneud o brismau tair ochr 

sy’n cylchdroi 120 gradd i ddangos y tair delwedd wahanol yn eu trefn. 

Dimensiynau’r ffrâm yw: 9110x3250mm a 3174x3250mm. 

Oherwydd natur a phwrpas Wal Pawb, mae’n ofyniad hanfodol fod y gwaith celf a 

gomisiynir yn cael ei ddatblygu mewn dialog gyda thenantiaid ac ymwelwyr Tŷ 

Pawb; yn enwedig masnachwyr y farchnad. Fel y cyfryw mae disgwyliad fod cynigion 

yn cynnwys o leiaf 5 diwrnod o amser ymgysylltu ar y safle yn Wrecsam i gynnal 

ymgynghoriad ystyrlon, datblygiad a gweithdai. Bydd cyswllt cychwynnol gyda 

thenantiaid ac ymwelwyr yn cael ei hybu wrth i staff Tŷ Pawb weithredu fel eiriolwyr. 

Sylwch fod y gyllideb o £5000 yn cynnwys ac yn cwmpasu pob cost artistig, teithio, 

llety ac ymgysylltu. Unwaith y bydd wedi’i gytuno gyda Tŷ Pawb, bydd y gwaith celf 

terfynol yn cael ei ddarparu’n ddigidol a'i roi ar y system driphlyg gan drydydd parti. 

Mae’r cyfle hwn ar gael i unigolion neu grwpiau creadigol yn y Deyrnas Unedig. Er 

nad yw gradd mewn maes creadigol yn ofyniad, mae’n ddymunol i’r ymgeisydd allu 

dangos cofnod o’u gweithgarwch creadigol yn y gorffennol. Bydd cynigion yn cael ei 

derbyn o du allan i’r Deyrnas Unedig ond dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol y 

byddai rhaid i'r unigolyn sicrhau unrhyw gyllid ychwanegol fyddai ei angen ar gyfer 

teithio rhyngwladol. Byddai Tŷ Pawb yn llwyr gefnogi unrhyw geisiadau am gyllid a 

wneir i gyd-fynd â’r ffi gaiff ei gynnig. 

Sut i Ymgeisio 

Er mwyn cyflwyno cynnig ar gyfer comisiwn Wal Pawb, anfonwch e-bost at 

james.harper@wrexham.gov.uk gyda ‘Wal Pawb 2019’ fel y testun a’r dogfennau 

canlynol wedi’u hatodi: 

 Hyd at 6 Delwedd o waith blaenorol perthnasol (derbynnir gwe-ddolen i 

bortffolio ar-lein) 

 CV – dim mwy na dwy ochr 

 Cynnig ysgrifenedig o ddim mwy na 750 o eiriau, gan gynnwys manylion 

strategaeth ymgysylltu ac amserlen. 

 Hyd at 5 delwedd/fideo dangosol yn ymwneud a’r gwaith a gynigir – 

brasluniau, delweddau ymchwil ac ati. (mae’n rhaid i fideos fod ar ffurf gwe-

ddolen gyda chyfrinair, lle bo hynny’n briodol). 

 Dadansoddiad o’r gyllideb (gan gynnwys o leiaf bum niwrnod o ymgysylltu ar y 

safle a digwyddiad lansio un diwrnod) 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 9am ar 4 Mehefin 2018, gyda 

chyfweliadau i’w cynnal yn yr wythnos sy’n dechrau ar 18 Mehefin. Gall cyfweliadau 

gael eu cynnal wyneb yn wyneb yn Nhŷ Pawb eu drwy alwad fideo ar-lein. Yn 

anffodus ni allwn gynnig cyfraniad ar gyfer teithio i gyfweliad. Ni fydd cyfrwng y 

cyfweliad yn cael unrhyw effaith ar eich cais. 

Ariennir Tŷ Pawb a Wal Pawb gan Gyngor Celfyddydau Cymru, y Loteri Genedlaethol, 

Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 
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