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A TREE  A ROCK  A CLOUD    
NICHOLAS THORNTON, PENNAETH CELFYDDYD GAIN, 
AMGUEDDFA CYMRU - NATIONAL MUSEUM WALES

Agorodd A Tree A Rock A Cloud, arddangosfa unigol gyntaf Clare Woods yng Nghymru, yn Oriel 
Davies yn y Drenewydd, lle dangoswyd grŵp newydd o baentiadau mewn perthynas â gwaith 
a ddewiswyd gan yr artist o gasgliadau Amgueddfa Cymru - National Museum Wales. Roedd  
The Rabbit (1881) gan Edouard Manet, Frozen Ponds (1953) gan John Nash a llun Philip 
Jones-Griffiths Civilian Victim, Vietnam (1967), i gyd yn atseinio â themâu a diddordebau oedd yn 
bodoli eisoes yng ngwaith Woods. Yn ystod tymor yr hydref 2015, bydd A Tree A Rock A Cloud 
yn teithio i Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog ac yna’n symud tua’r de i Oriel y Parc, Tyddewi,  
trosglwyddiad sy’n gweld paentiadau Woods yn ymbellhau oddi wrth dirluniau bugeiliol y Gororau  
i amgylchoedd mwy gwyllt penrhyn mwyaf gorllewinol Cymru. Yn y lleoliadau newydd hyn, bydd 
paentiadau Woods yn cael eu gweld mewn cyd-destunau newydd a gynhyrchwyd nid yn unig 
gan y dirwedd amgylchynol ond hefyd, drwy gynnwys gwaith newydd o gasgliadau Amgueddfa 
Cymru. Yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, bydd A Tree A Rock A Cloud yn cael ei dangos ochr yn ochr 
ag arddangosfa o dirluniau John Piper o Eryri, tra yn Nhyddewi, bydd y paentiadau’n cael eu 
hintegreiddio’n agosach â gwaith Graham Sutherland.

Mae’r cysylltiad hwn â Piper a Sutherland yn arbennig o briodol gan fod paentiadau Woods yn 
aml wedi cael eu trafod mewn perthynas â’r traddodiad o dirlunio ym Mhrydain ac yn arbennig  
Neo-Ramantiaeth - yr adfywiad mewn diddordeb yn y dirwedd gan artistiaid Prydeinig yn y 
1930au a’r 40au. Sefydlodd Woods ei henw da gyda thirluniau graddfa fawr a beintiwyd mewn 
paent sglein cartref ac enamel ar alwminiwm. Byddai lluniau o rannau o’r dirwedd oedd wedi 
gordyfu a’u hanwybyddu ac yn aml yn cael eu tynnu gyda’r nos gydag afluniad fflach, yn cael  
eu pwytho wrth ei gilydd i greu lluniau panoramig digidol mawr a fyddai’n llywio’r patrymau  
wedi’u stensilio a ddefnyddiwyd i greu’r ffurfiau arluniol cyfoethog yn y paentiadau terfynol. 
Er bod y paentiadau hyn yn berthnasol i’r tirlun Rhamantaidd, maent yn ddeheuig yn trafod  
ac yn gwrthdroi’r traddodiad hwn. Maent yn hofran ar fin haniaeth a chynrychiolaeth,  
gydag arwynebau sgleiniog yn awgrymu lleoedd sy’n llawn o’r goruwchnaturiol lle gallai’r byd  
rhesymegol lithro i ffwrdd yn gyflym.   

Mae’r ddeialog barhaus rhwng casgliad yr Amgueddfa a gwaith Woods ar draws tri lleoliad  
A Tree A Rock A Cloud wedi cyd-daro a chyfrannu at symudiad sylweddol iawn ym mhaentiadau 
Woods dros y pum mlynedd diwethaf. Gwelwyd arwydd o’r newid hwn mewn cyfeiriad gyntaf yn 
yr arddangosfa The Unquiet Head yn The Hepworth, Wakefield yn 2011 pan edrychodd Woods 
tua thirwedd arallfydol Brimham Rocks yng Ngogledd Swydd Efrog. Cynhyrchodd baentiadau 
uchelgeisiol oedd yn archwilio cyfres o ddarganfyddiadau anthropomorffig yn llwyddiannus 
yng nghanol daeareg swrrealaidd yr ardal. Roedd testun y corff yn ymestyn i mewn i ystafell 
o weithiau llai lle’r oedd y ffocws yn fwy penodol ar y pen dynol. Nododd y paentiadau hyn 
newid cyfrwng o sglein cartref i olewau artistiaid, ond efallai yn fwy arwyddocaol, cyfeiriont at 
ffordd newydd o ddod o hyd i ddelweddau ffynhonnell.  Yn yr olewau hyn, nid oedd y deunydd 
ffynhonnell bellach yn dirluniau’r artist ei hun ond yn hytrach, cofnodion ffotograffig o waith gan 
artistiaid eraill - cerflunwyr fel Jean Fautrier ac Alberto Giacometti a gynrychiolodd y pen dynol 
ym milieu dirfodol y cyfnod ar ôl y rhyfel. Nawr bod y cysylltiad uniongyrchol rhwng y dirwedd a 
pheintio Woods wedi cael ei dorri neu o leiaf ei atal dros dro, roedd byd newydd o ddelweddaeth 
ffotograffig hapgael yn rhydd i gael ei chynnwys yn ei gwaith. 

Gellir gweld bod Woods wedi dilyn taith gyfochrog â’r Neo-Rhamantwyr. Mae hi wedi teithio yn 
yr un modd drwy dirlun i ddod o hyd i bŵer ffurfiol a metafforig y ffigur dynol. Mae’r gwaith gan  



GRAHAM SUTHERLAND,
HEAD OF A MAN, (c. 1960)
Cyfrwng cymysg ar bapur / Mixed media on paper 
13.5 x 12.5 cm
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales 
© Estate of Graham Sutherland

GRAHAM SUTHERLAND,
STUDY OF A HAND, (c. 1956)
Olew ar ganfas / Oil on canvas
10.8 x 18 cm
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales 
© Estate of Graham Sutherland



John Piper sydd i’w weld yn arddangosfa bartner A Tree A Rock A Cloud yn Oriel Plas Glyn-y-
Weddw, yn archwilio ymgysylltiad Piper â thirwedd Eryri yr ymwelodd â hi yn ystod y 1940au.  
Ym 1937, ar ôl syrffedu ar  haniaeth bur, daeth Piper o hyd i gyfle yng Ngogledd Gymru i  
ymdrwytho yn y dirwedd, gan gynhyrchu nifer o frasluniau a drawsnewidiodd wedyn yn  
ddyfrlliwiau graddfa fawr uchelgeisiol. Mewn gweithiau fel Rocks on Tryfan (tua.1948-50), rydym 
yn darganfod y dirwedd mewn cyflwr bythol, wreiddiol - mae gweithgarwch dynol yn parhau i 
fod yn hollol absennol - ond eto, nododd Piper ei bresenoldeb corfforol ei hun yn y lleoliadau hyn: 
 
  I felt that I was seeing the mountains for the first time and seeing them as nobody had  
  seen them before… Each rock lying in the grass had a positive personality: for the first  
  time I saw the bones and the structure and the lie of the mountains…1

 
Mae’r ymdeimlad hwn o ddod o hyd i ‘bersonoliaeth’ yn y dirwedd yn enghraifft dda o  
ddarganfod presenoldeb anthropomorffig yn y dirwedd yn rheolaidd, sy’n nodweddu moderniaeth  
Brydeinig. Yn wir, yn rhannol, y darganfyddiad hwn yn Sir Benfro a gafodd effaith mor fawr ar 
Sutherland. Ymwelodd â’r ardal gyntaf ym 1934 a dychwelodd bob blwyddyn i aros a gweithio 
nes gadael am dde Ffrainc ym 1947. Yn ei draethawd byr Welsh Sketch Book, mae’n disgrifio’r  
dirwedd wahanol a archwiliodd bob ochr i Fae Sain Ffraid. Arhosodd ger Tyddewi, ac  
archwiliodd dirwedd greigiog arfordir gogledd Sir Benfro, tra, i’r de, darganfu’r cilfachau  
coediog mwy cysgodol ger Aberdaugleddau:
 
  I wish I could give you some idea of the exultant strangeness of this place – for strange 
  it certainly is, many people whom I know hate it, and I cannot but admit it possesses  
  an element of disquiet… it is no uncommon sight to see a horse’s skull or horns of 
  cattle lying bleached on the sand. Neither do we feel that the black-green ribs of  
  half-buried wrecks and the phantom tree roots, bleached and washed by the waves, 
   exist but to emphasise the extraordinary completeness of the scene.2

 
Roedd Sutherland bob amser yn priodoli’r trawsnewid yn ei gelf i’r dirwedd hon. Drwy hon,  
dysgodd nad oedd rhaid i dirwedd fod yn ‘olygfaol’, y gallai ei ymatebion hanfodol emosiynol ond 
gael eu mynegi drwy ‘aralleirio’r hyn a welais ‘. Fel Paul Nash a’i ‘personages’, roedd Sutherland 
yn casglu gwreiddiau coed, creigiau a gwrthrychau hapgael eraill, ac yn cofnodi eu presenoldeb  
rhyfedd, yn un corfforol yn aml, mewn brasluniau a phaentiadau. Ar ôl symud i dde Ffrainc,  
tybiodd ei fod wedi hen ddefnyddio pob elfen o’r dylanwad a gawsai tirwedd Cymru ar ei  
gelfyddyd. Cafodd ei berswadio i ddychwelyd ym 1967, a chafodd Sutherland ei ail-symbylu  
ar unwaith gan yr ardal, ac yn enwedig y ‘gwreiddiau coed rhith’ yn nyfroedd llanw Afon  
Cleddau. Dychwelodd bob blwyddyn i weithio, y tro hwn yn tynnu cannoedd o luniau a gafodd eu  
defnyddio i gynhyrchu paentiadau graddfa fawr, megis Trees with G-Shaped Form I (1972). 
Tynnodd cyfaill a noddwr Sutherland, Giorgio Soavi, lun o ffurf coeden a ddarganfuwyd gan yr 
artist ar y traeth islaw Castell Picton (a gafodd ei gynnwys wedyn mewn nifer o’i baentiadau) ar 
gyfer ei lyfr The World of Graham Sutherland. Daeth y llun hwn yn y ffynhonnell ar gyfer paentiad 
Woods o’r enw Dead Spring (2011). Drwy droi’r cyfansoddiad naw deg gradd o dirlun i bortread 
- trawsnewidiodd Woods y goeden yn llaw wedi gwyo yn hongian mewn gofod.  Mae rhywbeth 
tebyg i’r ffurf anghorfforol hwn ym mraslun olew Sutherland ei hun o’r enw Study for Hand, a 
ddewisodd Woods i’w gynnwys yn arddangosfa Oriel y Parc, gan  atgyfnerthu ac ailadrodd y 
cysylltiadau corfforol a geir yn ei pheintio ei hun. Yn y ffordd hon, mae A Tree A Rock A Cloud 
yn creu cyfnewid cymhleth a haenog rhwng y diddordebau goddrychol a ffurfiol a rennir gan y 
ddau artist, lle mae’r dirwedd a’r corff yn dod yn gydgyfnewidiol.

Ymlwybrodd delweddaeth o un o luniau eraill Soavi i mewn i Handsome Devil (2015) gan Woods  
- gwaith wedi’i ail-wneud o’r panel canol yn y triptych The Balance (2011) a ddangoswyd gyntaf 



Lluniau ar gyfer ‘THE WORLD OF GRAHAM SUTHERLAND’
Giorgio Soavi Janus,  A. Zwemmer Ltd, 1973
© Giorgio Soavi



yn The Unquiet Head. Yma, y ffynhonnell oedd Grotesque (1954) gan Sutherland  (casgliad  
preifat) - pen plastr paentiedig Woods  sydd â chysylltiad agos â’r ffurfiau sgerbydol ychydig 
yn gynharach o’r paentiad Heads II (1951). Gwelodd Soavi Grotesque ar ddesg yn fila’r artist 
ar y Côte d’Azur. Mae Woods yn trawsnewid llun du a gwyn Soavi gyda lliw gwelw sydd ond 
yn tynnu sylw at ystum y ffigwr sy’n eistedd yn anghyfforddus rhwng chwerthiniad a sgrech. 
Defnyddir y palet rithweledol hwn eto yn Annie (2014) a Fanny (2014) a gafodd eu hysbrydoli 
gan The Rabbit gan Manet. Mae’r lleoliad gardd, lle’r oedd y gwningen yn hongian ar hoelen 
gynt, bellach wedi diflannu. Mae nawr yn hongian mewn lle mwy ansicr gyda rhubanau yn 
creu ffrâm ofod ar gyfer yr helgig crog cythryblus hwn. Cyfeirir eto at y cysylltiad rhwng 
pwysau crog a marwolaeth drwy ddewis Woods o Hanging Form (1962) gan Sutherland. 
Gallai’r braslun amwys hwn, sy’n cyfeirio o bosibl at ffurfiau dynol a llysiau fod wedi bod yn 
astudiaeth ar gyfer cerflunwaith mwyaf uchelgeisiol Sutherland, sef Crucifix Figure (1962-
1964 ) a gomisiynwyd ac a gastiwyd ar gyfer prif allor Eglwys Gadeiriol Ely. 

Mae cynnwys Hanging Form yn atgyfnerthu’r ffordd y gall priodweddau cerfluniol trais gael 
eu canfod yn thema gyson yn A Tree A Rock A Cloud. Hyfforddodd Woods yn wreiddiol 
fel cerflunydd ac mae’r corff o waith a gynhyrchwyd ar gyfer yr arddangosfa hon, gyda’i 
rwydwaith o gysylltiadau yn ôl i’r Amgueddfa, yn dwyn i gof ymadrodd cofiadwy a wnaed 
gan Sutherland ym 1937. Ar ôl ymweld â Rocks Brimham, fel y gwyddom, yr ysbrydoliaeth 
gychwynnol a berodd i Woods anthropomoreiddio’r dirwedd ei hun yn The Unquiet Head, 
meddai yn eithaf digalon i orffen: ‘Melancholy, impressive and integral such as this, is the 
basis of sculpture.’3 

1  Richard Ingrams, ‘Piper’s Places: John Piper in England and Wales’, 1983, p.105
2  Graham Sutherland, ‘A Welsh Sketch Book’ Horizon, April 1942, pp.225 -235
3  Graham Sutherland, ‘An English Stone Landmark’, in Myfanwy Piper (ed.), 
 ‘The Painter’s Object’, 1937, p.93
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GRAHAM SUTHERLAND,
HANGING FORM, (1962)
Cyfrwng cymysg ar bapur / Mixed media on paper
31.2 x 25.4 cm
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales 
© Estate of Graham Sutherland





SUNKEN LINE
Olew ar aliminiwn 
Oil on aluminium 
150 x 100 cm
2015

THE LAST BEST HOPE
Olew ar aliminiwn 
Oil on aluminium 
150 x 100 cm
2014





THE JUST
Olew ar aliminiwn 
Oil on aluminium 
70 x 45 cm
2014

CRAZY GLUE
Olew ar aliminiwn 
Oil on aluminium 
70 x 45 cm
2014



CLARE WOODS: YR ANGHENFIL YN Y JAR
TRAETHAWD GAN SIMON MARTIN, CYD-GYFARWYDDWR, ORIEL PALLANT HOUSE

Yn ystod ymweliad diweddar â chartref Clare Woods ar ororau Cymru, roeddwn yn chwilfrydig o weld jar 
mawr yn eistedd ar ben piano, yn cynnwys rhywbeth oedd yn debyg i weddillion anghenfil o ffilm arswyd. 
Roedd golwg ddychrynllyd ar y ffurf lwydaidd wedi ei chadw mewn fformaldehyd, ond ar yr un pryd roedd 
iddi harddwch gymhellol: ar unwaith yn wrthun, ond gyda gwedd arwyneb cyfareddol, treuliedig. Yng  
nghartref casglwr, gellid meddwl mai myfyrdod ar farwoldeb gan Damien Hirst oedd hwn, neu grair y  
gallech ei weld ar silffoedd Wünderkammer Baróc, ond er bod ganddo’r cynodiadau hyn, mewn  
gwirionedd mae’n llawer mwy personol, yn llawer llawnach o emosiwn nag unrhyw syniadolaeth YBA  
(Artistiaid Prydeinig Ifanc). Mae Woods wedi tynnu llun y creadur rhyfedd hwn nifer o weithiau, gan  
archwilio’i ffurfiau annaearol mewn pensil a dyfrlliw. Mewn ffordd ryfedd, mae’r darluniau hyn yn memento  
mori, a hefyd yn ffurf ar hunanbortreadu. Nid portreadau confensiynol, ble canfyddir y cyflwr mewnol drwy 
olwg allanol, ond yr hunan mewnol yn gweithio ar y tu allan - yn llythrennol wedi ei ddigorffoli. Mae - neu 
roedd - yr anghenfil yn y jar yn rhan ohoni hithau: rhan o’i cholon a dorrwyd ymaith yn ystod llawdriniaeth  
y llynedd. Gallai unrhyw un arall deimlo’n sâl wrth feddwl am edrych ar weddillion eu llawdriniaeth  
anghyffyrddus, y gellid eu hystyried yn atgof o’n heiddilwch a’n byrhoedledd, ond mae gan Woods agwedd 
obeithgar, mae’n ddidaro ond hefyd, ar yr un pryd, yn chwilio am y farddoniaeth yn yr hyn sy’n gyffredin,  
yn anghyffyrddus, yn wirioneddol heriol. Yn hyn o beth, mae ei hagwedd a’i hymagwedd at ddeunydd  
ffynhonnell yn fy atgoffa o’r ffordd y byddai Francis Bacon yn ail-ddychmygu’r byd drwy dameidiau a  
delweddau a oedd yn aml yn dra ysgytiol, yn rhywiol neu’n syml, yn gyfareddol - fel y wraig yn sgrechian yn 
Battleship Potemkin, delweddau o’r Physique Pictorial neu ffotograffau Muybridge o gyrff yn symud. Ond tra bod 
stiwdio Bacon yn swp afluniaidd o bapurau yn ardal drefol South Kensington, mae stiwdio Woods yn fan claerwyn, 
lled-ddiwydiannol yng nghefn gwlad Gororau Cymru, gyda byrddau trestl wedi eu gosod yn daclus o gwmpas yr 
ystafell gyda’i phaentiadau ar waith wedi eu trefnu arnynt, a byrddau a phinfyrddau o ddelweddau ffynhonnell.

Wrth yrru i’r stiwdio drwy’r bryniau tonnog a’r coedwigoedd trwchus yn Swydd Henffordd a Gororau  
Cymru, fedrwn i ddim peidio â meddwl bod y daith hon drwy’r cefn gwlad yn siŵr o fod wedi ymdreiddio i’w 
gwaith, yn debyg braidd i syniad Andrew Marvell, y bardd metaffisegol o ‘feddyliau gwyrdd mewn cys-
god gwyrdd’. Wrth i mi weld ei harddangosfeydd blaenorol, yn yr Hepworth Wakefield, Roche Court a’r Mod-
ern Art yn Llundain ymhlith eraill - rwyf wedi cael fy nharo gan y ffordd y mae Woods wedi mabwysiadu 
rhyw elfen o’r iaith Neo-Ramantiaeth Brydeinig o Ganol y ganrif a ddefnyddiwyd gan artistiaid fel Paul Nash,  
Graham Sutherland ac Ivon Hitchens, ond mae wedi ehangu hon ar raddfa uchelgeisiol. Mae’r ymateb nerthol i’r 
Genius loci (neu ymdeimlad o le) oedd mor annwyl i Nash wedi bod yn rym gyriadol pwysig iddi, ond ble roedd gan 
yr artistiaid cynharach hyn duedd at ryw fath ar ddyheu hiraethlon am fugeilgerddi colledig, gall Woods fod yn 
ddidostur. Nid oes lle i’r hyn a ddisgrifiodd Ruskin fel y ‘camsyniad teimladol’ o or-uniaethu â natur ble mae hon yn 
dod yn gludydd ar gyfer cyflwr emosiynol dyn (neu os oes lle iddo, yna mae’n rhaid i’r raddfa anferth, uchelgeisiol 
y mae wedi gweithio arni yn rhai o’r darnau hyn beri i ni ofyn cwestiynau lletchwith.)

Gan fy mod yn gyfarwydd â’r gweithiau blaenorol hyn sy’n seiliedig ar dirlun, a chyfres ddiweddar sydd 
wedi ei seilio ar gerfluniau modernaidd a hanesyddol o’r pen dynol, cefais fy synnu o weld y gwaith newydd.  
Nid wyf yn siŵr beth oeddwn yn ei ddisgwyl. Mae ei phaentiadau newydd wedi symud oddi wrth ramantiaeth  
farddol ei gwaith cynharach: mae’r lliwiau gwyrddlas a brown y pridd a nodweddai ei phalet wedi diflannu, ac yn 
eu lle, mae’r lliwiau yn y paentiadau newydd hyn yn angerddol ac yn gorfforol: coch gwaed, pinc minlliw, gwyn 
esgyrn, brown cachu. Pan y’i holais am hyn, ei hateb oedd ei bod yn wastad wedi dymuno defnyddio coch a phinc, 
ond mae’r ddau liw wedi bod yn anodd eu defnyddio wrth beintio delweddau seiliedig ar dirlun. Yn y ddau ddarn  
diwethaf ar gyfer yr arddangosfa yn yr Hepworth Wakefield, Mistaken Point, 2011 a The Intended, 2011 defnyddiodd  
binc ac oren. I Woods roedd hwn yn ‘ddarganfyddiad anferth’, a ddigwyddodd ddim ond ar ôl craffu’n fanwl ar 
ddefnydd Bacon o liwiau. Ond mae rhywbeth arall hefyd wedi gyrru’r newid hwn: mae’n ein hatgoffa o gynnwys  
y jar: y corff mewnol wedi ei wneud yn weladwy, ei eiddilwch wedi ei ddatguddio. Mae darluniadaeth ei gwaith 
wedi newid hefyd. Y llynedd, roeddwn yn gweithio ar astudiaeth ôl-syllol o’r artist Eduardo Paolozzi ac felly  
cefais fy swyno wrth ddarganfod bod Woods, drwy gyd-ddigwyddiad rhyfedd, wedi creu dau baentiad ar yr un 
pryd yn seiliedig ar ei gerfluniau o’r 1950au ar freuder y pen dynol: Bandaged Head a Shattered Head. Mae ei  
harchwiliadau o’r cerfluniau toredig hyn yn gwneud i mi feddwl bod Woods yn gerflunydd sy’n peintio: roedd ei 
hyfforddiant gwreiddiol yn Goldsmiths fel cerflunydd, ac mae cymaint o’i gwaith yn archwilio’r ffurf gorfforol. Nid 
yw’n arlunydd sy’n ymhyfrydu yn ansawdd cyffyrddol paent olew a thyrpant ar gynfas: ers 1996 a than yn ddiweddar 
mae wedi peintio ar alwminiwm gyda glòs ac enamel gan fod ei arwynebau adlewyrchol ac absenoldeb marciau  
brwsh yn caniatáu iddi ymbellhau oddi wrth y pwnc a ddarlunnir. Ond yn y darnau diweddar hyn, mae wedi symud 
i weithio mewn olew, gan alluogi’r dyfnder a gaiff ei greu gan bwysau’r brwsh. Yn ei geiriau ei hun, ‘mae’r olew yn 
rhoi dewisiadau, mae’n llawer mwy cymhleth ac yn fwy anodd ei ddefnyddio, mae’n her.’ Mae ei phaentiadau yn 



benderfynol yn wrthrychau: mae ei hymagwedd at greu’r ddelwedd yn debyg i brosesau ymgasglol a diddwythol  
cerflunydd: tapio a thorri, peintio’n fflat ac adeiladu elfennau o ffurf. Maent yn dangos tyndra rhwng  
peintio a cherflunwaith, ond ar yr un pryd mae hi wedi ei thrwytho’n llwyr yn y cyfrwng. Yn gysylltiedig â’r newid 
hwn mewn techneg, sydd wedi effeithio ar ei ffordd o weithio, gwelir newid mewn cynnwys pwnc. O’r blaen  
byddai’n tynnu llun y tirlun neu’r byd y tu allan ac felly byddai’n profi lliwiau ac arogleuon yr amgylchedd, ond nawr 
mae’n defnyddio delweddau hapgael du a gwyn yn bennaf nad oes ganddi unrhyw ymlyniadau emosiynol neu  
gorfforol wrthynt. Pan holwyd Woods am hyn, dywed bod ‘hyn wedi creu gofod ble gallaf osod fy lliwiau fy hun ar y  
delweddau, mae wedi rhoi pellter oddi wrth yr hyn a ddisgwylir ac wedi caniatáu i mi ymgysylltu’n agosach.’ Mae’n 
ymddangos mai ei diddordeb mewn eiddilwch y pen dynol - a’i hatynnodd mae’n debyg at Bandaged Head gan 
Paolozzi -  arweiniodd hefyd at ei diddordeb yn y delweddau noethlwm yn ffotograffau Philip Jones Griffiths, neu’r 
delweddau hapgael o anafedigion y Rhyfel Byd 1af neu ddioddefwr mewn rhwymynnau o’r bomio yng Ngorffennaf 
2005 gyda’i dei wedi ei lapio o gwmpas ei ben. Mae llawer o hyn yn ymddangos yn sythweledol ac yn reddfol: 
mae Woods yn llyncu pob math o ddelweddau sy’n ymddangos yn rhai ar hap, ac yn aml yn erchyll, mewn ffordd  
anfwriadol, ond maent yn dechrau gwneud synnwyr fel cyfangorff. Yn achos ffotograff Philip Jones  
Griffiths, a oedd yn cyd-fynd ag arddangosfa Oriel Davies A Tree A Rock A Cloud, cywasgodd amrywiol  
syniadau digysylltiad roedd wedi bod yn eu hystyried, yn ymwneud â gwaith Paolozzi, Louise Bourgeois, Touch 
Pieces amlapiol gan Phyllida Barlow o’r 1980au, a’i meddyliau ei hun am ‘wneud cerflun o ddarnau fflat o  
ddeunydd neu ddalennau bwrw fflat o gwyr: syniad o sut rydych yn cymryd rhywbeth fel hyn a’i wnïo neu ei doddi 
at ei gilydd i ffurfio siâp, ac yn benodol pen.’ Mae ei defnydd o ddeunydd ffynhonnell sy’n cysylltu’n sythweledol 
yn caniatáu iddi fod yn rhydd ac i feddwl am wrthrychau ac mae’n ffordd o ddod â’r cysyniad a’r gwneud yn nes 
at ei gilydd.

Mae teitlau paentiadau Woods yn gyfareddol. Weithiau gellid meddwl eu bod yn hollol fympwyol, ac i raddau  
mae hynny’n wir, ond fel rheol ceir cydgysylltiad gwybyddol dyfnach. Mae gan Woods restr hir o enwau mae 
wedi bod yn eu casglu ers blynyddoedd, a gymerwyd o bethau mae wedi eu clywed, enwau lleoedd a theitlau 
llyfrau ond mae’n sicr:  ‘nad ydw i fyth yn mynd ati i chwilio am deitlau - y nhw sy’n dod o hyd i minnau bob amser.’  
Nid ydynt yn deitlau disgrifiadol mewn unrhyw ystyr, ond eu nod yw caniatáu i’r gwyliwr ddod i mewn i’r gwaith 
o ongl wahanol. Ym marn Woods, fel yn achos y cynnwys pwnc cychwynnol, nid oes angen i’r gwyliwr wybod 
pam roedd wedi defnyddio’r teitl penodol hwnnw. Yn lle hynny mae’r cysylltiadau rhwng teitl a darluniadaeth yn 
gweithio ar lefel sydd yn isymwybodol bron iawn: fel Harry Patch, a oedd yn seiliedig ar ffotograff o gwcw ifanc 
yn cael ei bwydo gan y rhiant oedd yn ei magu, a’r teitl a ddeilliodd o enw’r cyn-filwr Prydeinig olaf i oroesi o’r 
Rhyfel Byd Cyntaf ac a fu farw yn 2009. Yn yr un modd, mae Silent Suzan yn seiliedig ar ddelweddau o’r bomio yn  
Llundain, a ‘Silent Suzan’ oedd y llysenw am fath o fom yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel y dywed Woods, ‘maent yn gwneud  
synnwyr yn fy mhen, maent yn teimlo’n iawn.’ Roedd delweddau o’r Rhyfel Byd Cyntaf o ddau ddyn mewn  
rhwymynnau yng nghefn lori yn fan cychwyn hefyd ar gyfer The Bunion Specialist, y daeth ei deitl o enw llyfr. 
Dywed Woods ei bod ar yr adeg honno ‘yn darllen am yr holl feddygon hynny a anfonwyd i drin clwyfau maes 
y gad erchyll er nad oeddent wedi ymgymhwyso nac erioed wedi gweld cyrff wedi eu dryllio fel hyn, anfon  
Arbenigwr Bynionau i helpu rhywun oedd wedi colli hanner eu hwyneb...’ Mae’r math hwn o ddelweddau  
ffynhonnell a ddefnyddir gan Woods yn aml yn anghyffyrddus - deunydd sydd wrth ymylon estheteg dderbyn-
iol - ond yn debyg i’r Swrealwyr y mae’n eu hedmygu, fel Eileen Agar, Paul Nash, Francis Picabia, Joan Miró, 
mae’n gyfryngwr. Hyd yn oed wrth gymryd cam yn ôl - ar ôl y broses o ddarlunio, alldaflu, torri, a pheintio - gwelir  
mymrynnau o’r cyfryw ddelweddau o hyd a all sbarduno cysylltiadau yn y gwyliwr. Mae wedi dweud: ‘Wrth weithio 
ar sioe fel A Tree A Rock A Cloud, mae gen i ddiddordeb mawr mewn medru gweithio ar gorff o baentiadau sy’n 
bwydo oddi ar ei gilydd, sy’n creu cyflymdra edrych, delweddau bach, delweddau mawr, delweddau cymedrol, 
cywrain a rhai eraill nad ydynt mor hawdd edrych arnynt. Mae cyferbyniadau a’r ffiniau ble maent yn cwrdd 
wedi bod o ddiddordeb i mi erioed, dyma un o’r rhesymau pam symudais i ororau Cymru ac roedd y tirlun mor  
rhwymedig yn y tyniad hwn rhwng golau a thywyll.’

Mae’r paentiadau newydd y mae Woods yn eu cyflwyno fel rhan o A Tree A Rock A Cloud, yn ymwneud i raddau 
helaeth â’r corfforol, y diriaethol. Er ei bod yn berson positif iawn, mae’n canfod lefel gyson o dywyllwch mewn 
dynoliaeth, neu’n wir ynddi hi ei hunan, a gaiff ei ffrwyno gan amlaf. Mae’n debyg mai’r tyndra hwn, yr Eros a’r 
Thanatos (neu reddf rhyw a marwolaeth) sy’n rhoi ei rym cythryblus i’w gwaith newydd. Pan bwysir arni ar y pwnc 
hwn, mae Woods yn cydnabod gyda gonestrwydd didaro iddi fod yn ‘fwy ymwybodol o’r frwydr rhwng bywyd ac 
angau yn y ddwy flynedd ddiwethaf nag erioed o’r blaen, efallai bod hyn a wnelo â mynd yn hen.’ Drwy’r holl waith 
hwn, fel yr eliffant yn yr ystafell, mae’r anghenfil yn y jar yno yn ein hatgoffa o allu Woods i gloddio’i phrofiadau 
bywyd personol a’i hisymwybod i greu delweddau o rym angerddol a noethlwm. Ond mewn gwirionedd, y cyfan 
sydd angen i ni ei wneud yw edrych ar y gwaith, a byddwn yn canfod hynny dros ein hunain.
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Lansiwyd A Tree A Rock A Cloud yn Oriel Davies ym mis Medi 2014 mewn partneriaeth â’r Curadur 
Annibynnol Mandy Fowler, ac roedd yn cynnwys corff newydd o waith gan yr artist enwog Clare 
Woods. Datblygwyd yr arddangosfa drwy ymgysylltiad yr artist gyda thraddodiadau peintio  
hanesyddol - portreadau, bywyd llonydd a thirlun - o gasgliadau Amgueddfa Cymru -  
National Museum Wales. Mae’r daith hon ar draws Cymru yn cyflwyno gwaith newydd ychwanegol 
gan Woods mewn ymateb i waith gan Graham Sutherland a John Piper yn yr un casgliadau.

Mae’r arddangosfa yn Oriel y Parc yn cynnwys gweithiau pwysig gan Graham Sutherland o 
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, a ddewiswyd gan yr artist Clare Woods.

Bydd yr arddangosfa yn Oriel Plas Glyn y Weddw yn eistedd wrth ochr arddangosfa o weithiau 
pwysig o Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.
 
Ni fyddai’r arddangosfa a’r cyhoeddiad hwn wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth hael Cyngor  
Celfyddydau Cymru. Hoffem estyn diolch arbennig i Amgueddfa Cymru - National Museum Wales  
am eu cymorth a’u brwdfrydedd.

Hoffai Oriel Davies, Clare Woods a Mandy Fowler ddiolch i: Bryony Dawkes White, Nia Roberts,  
Gwyn Jones, Des Hughes, Ann Jones, Daniele Manacchini, Jane O’Conner, Stuart Whipps,  
Iolo Williams a Louise Wright.  Estynnir diolch hefyd I Nicholas Thornton a Simon Martin am  
eu traethodau mewnweledol craff.
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Cedwir pob hawl. Ni chaniateir i unrhyw ran o’r cyhoeddiad hwn gael ei ddefnyddio neu ei atgynhyrchu mewn unrhyw fodd 
heb ganiatâd ysgrifenedig gan y cyhoeddwr a pherchnogion yr hawlfraint.

Mae holl waith 2014 a 2015 drwy gwrteisi Clare Woods , ac eithrio Dead Spring, 2011.
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