
COMISIWN: ‘Profi’r Blitz gyda’r Nos’  
 
Rydyn ni’n chwilio am dri artist, pob un i greu darn o 
waith celf newydd dros dro mewn ymateb i ymchwil heb ei 
gyhoeddi eto a wnaed gan Gymdeithas Hanes Lleol 
Grangetown dros y deng mlynedd diwethaf,  gan gynnwys 
casgliad o gyfweliadau sain, mewn un o bedwar safle a 
effeithiwyd gan y Blitz yn Grangetown. Bydd y gwaith, a 
gyllidir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, yn benodol i un 
safle ac yn digwydd gyda’r nos. Rydym yn annog ceisiadau 
yn arbennig gan artistiaid lleol, artistiaid sydd â 
phrofiad o wneud gwaith penodol i safle, o weithio gyda 
golau, sain, gosodwaith, ffilm neu berfformio, neu’r rhai 
sydd â diddordeb cryf yn y briff. 
 
Dylai’r gwaith gael ei lywio mewn rhyw ffordd gan yr 
ymchwil a wnaed gan Gymdeithas Hanes Lleol Grangetown, 
sgyrsiau rhwng yr artist a phobl a effeithiwyd gan y 
Blitz yn Grangetown a/neu ddeunyddiau sy’n cael eu cadw 
yn Archifau Morgannwg. Gallwn roi dolen i rywfaint o 
ymchwil presennol Cymdeithas Hanes Lleol Grangetown ar 
gais. Art Shell yw’r prif bwynt cyswllt ar gyfer y 
prosiect hwn, a byddwn yn cynnig cefnogaeth dros gyfnod y 
prosiect. Bydd Cymdeithas Hanes Lleol Grangetown yn 
cefnogi’r gwaith ymchwil a bydd Archifau Morgannwg yn 
rhoi hyfforddiant ar ddefnyddio archifau. 
 
Bydd y comisiynau’n cyd-fynd â’r diwrnod i nodi 80 
mlynedd ers y Blitz, sef yr 2il o Ionawr 2021, a nod y 
prosiect yw rhoi cyfle i amrywiaeth ehangach o bobl leol 
ddysgu am hanes eu hardal leol drwy gyfrwng profiad 
ysgogol ar y safleoedd ble tarodd y Blitz. Bydd disgwyl 
i’r artistiaid a ddewisir weithio’n bennaf o’u 
stiwdio/gofod eu hunain, ond mae’n bosibl y bydd modd eu 
lleoli yn Archifau Morgannwg er mwyn gwneud gwaith 
ymchwil, neu y bydd modd iddynt weithio ym Mhafiliwn 
Grangetown neu ar safle arall yn Grangetown os bydd angen 
ac ar ôl trafod ymhellach. 
 
Bydd prif rolau pob artist fel a ganlyn: 
*Ymgymryd â gwaith ymchwil gydag Archifau Morgannwg, 
Cymdeithas Hanes Lleol Grangetown a phobl hŷn yng 
nghymuned Grangetown 
*Cynnal dau weithdy mewn ysgolion lleol yn Grangetown 
*Bod yn agored i weithio gyda grŵp o 10 o bobl ifanc 
lleol a fydd yn ymgymryd â rhaglen fentora 10 wythnos i 
greu darn o waith ar gyfer y pedwerydd safle 
*Datblygu gwaith a fydd yn addas ar gyfer 
arddangosfa/perfformiad gyda’r nos ar un o’r pedwar safle 
y cytunwyd arnynt yn Grangetown 
*Ymwneud â’r prosiect a rhannu gwybodaeth / cynnyrch y 
gellir eu defnyddio ar gyfer cyhoeddi / gwerthuso. 
 
Ffi i bob artist £2500 + £1500 ar gyfer deunyddiau 
 
Anfonwch ddogfen pdf atom yn cynnwys: 
*Datganiad o ddiddordeb (hyd at un dudalen A4) 



*C.V. 
*3-5 o ddelweddau o’ch gwaith blaenorol neu ddolenni i 
waith fideo/sain  
 
Amserlen 
*Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 5 Mai 2020 
*Byddwn yn rhoi gwybod a fuoch yn llwyddiannus erbyn 22 
Mai 2020 
*Bydd y gwaith ymchwil a’r gwaith creu yn digwydd rhwng 
mis Mehefin a Rhagfyr 2020 
*Bydd y gwaith gydag ysgolion yn digwydd ym mis 
Medi/Hydref 2020 (ar ôl cael cadarnhad) 
*Caiff y gwaith ei ledaenu ar noson yr 2il o Ionawr 2021 
*Sgwrs anffurfiol er mwyn gwerthuso rhwng mis Ionawr a 
Mawrth 2021 (dyddiad i’w gytuno yn ôl argaeledd pawb) 
 
Dylech ddarllen y wybodaeth ychwanegol ar y tudalennau 
isod ac, os yn bosibl, ymweld â’r safleoedd cyn 
cyflwyno’ch cais. 
 
Cysylltwch ar bob cyfrif os oes cwestiynau gyda chi: 
artshellcontact@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gwybodaeth ychwanegol:  
Y SAFLEOEDD ARFAETHEDIG YN GRANGETOWN 
 

 
 
Becws Hollyman’s (Clarence Hardware heddiw) yn 64 
Corporation Road, ar y gornel gyda Stockland Street 
 
Dyma safle becws Hollyman’s, a oedd yn fusnes lleol ers 
dechrau’r 20fed ganrif. Roedd gan y pobydd, Bill Hollyman, 
seler wedi’i hatgyfnerthu a ddefnyddiwyd fel lloches 
gymunedol rhag cyrch awyr. Roedd lle yn y seler i 30 o 
bobl, ac mae sôn ei bod yn llawnach na’r capasiti ar 
noson yr ail o Ionawr 1941. Felly amcangyfrifir y bu farw 
32 o bobl yma, y nifer fwyaf i golli eu bywydau mewn un 
man yn ystod Blitz Caerdydd. Cafodd y seler drawiad 
uniongyrchol ac ni ddaeth neb allan yn fyw. Dim ond 12 o 
bobl – pum aelod o’r teulu Hollyman a saith o bobl leol 
eraill – a enwyd yn ffurfiol. Mae plac ar y wal i gofio 
am y rhai a gollodd eu bywydau. Gadawyd y stabl, cegin y 
becws a thŷ’r teulu Hollyman y drws nesaf yn Stockland 



Street heb eu difrodi. Daliodd brawd Bill, a oedd yn byw 
yr ochr arall i’r ddinas, ati gyda’r busnes. 
 
Nid oes llawer o le ar y palmant o flaen y siop, ond mae 
modd ymestyn o amgylch y gornel i Stockland Street a’r 
lôn gefn. Mae’n bosibl y bydd modd i Clarence Hardware 
gynnig ffynhonnell ynni os bydd angen. 
 
6-10 Clydach Street 
Lladdwyd naw o bobl mewn tri thŷ. Roedd y teulu Jones yn 
rhif 10. Roedd David ac Emma Jones yn eu 80au ac roedd 
tair merch ganol oed ganddynt, sef Annie, Blanche ac 
Emily, a oedd yn byw gyda nhw. Y drws nesaf roedd y teulu 
Lyons. Dim ond yn ddiweddar yr oedd Tom a’i wraig Carrie 
wedi prynu’r tŷ, ar ôl ennill ar y Pŵls. Roedden nhw’n 
cysgodi o dan y grisiau pan gwympodd y bom. Bu farw eu 
mab 14 oed hefyd a’u cymydog, Margaret Leworthy, o rif 6. 
Achubwyd merch y Lyons, Audrey, bedair awr yn 
ddiweddarach o’r rwbel. Priododd Audrey fis yn 
ddiweddarach. 
 
[Dim llun] 
Mae Clydach Street, oddi ar Corporation Road, yn stryd 
wedi ei chau ac yn rhan o brosiect Grangetown Werddach, 
felly mae lle i sefyll ac nid oes traffig trwodd. Mae’r 
tai a ailgodwyd hanner ffordd i lawr y stryd. Dim ond yng 
nghanol yr 1930au yr adeiladwyd y tai gwreiddiol, felly 
mae’r tai a godwyd yn eu lle yn yr un arddull ac nid oes 
modd eu gwahaniaethu. Mae mosg a chanolfan ddiwylliannol 
Clydach Street ar yr un ochr i’r stryd, ac mae’n bosibl y 
gellid trefnu lluniaeth yno. Dyma ble’r oedd y YMCA gynt 
a oedd yn cael ei ddefnyddio yn ystod y Blitz fel 
canolfan galw i mewn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 Ferry Road/Holmesdale Street 
 Bu farw saith o bobl yn y fan hon. Mae’n debyg bod criw 
o ddynion – gan gynnwys dau frawd, Ivor a Will Dix – yn 
ceisio diffodd tanau a achoswyd gan fomiau tân pan 
gawsant eu lladd. Bu farw gwraig weddw, Mary Noble, yn y 
tŷ, gan adael tri o blant ifanc ar ei hôl (llun uchod). 
 

 
 
Mae Holmesdale Street wedi’i chau ar y pen sy’n ymuno â 
Ferry Road, felly byddai rhywfaint o le yma. Mae’r 
adeilad a godwyd wedi’r bomio yn edrych yn wahanol i’r 
gwreiddiol. Dros y ffordd yn Clive Street mae mwy o 
fflatiau modern, a godwyd yn lle’r adeilad a fomiwyd 
(llun uchod). Mae Eglwys a Neuadd y Bedyddwyr Grangetown 
yn un o’r adeiladau cyfagos. 
 
 
 



 
 
 
Jubilee Street, Gogledd Grangetown 

 
Bomiwyd dros 50 o dai yn Jubilee Street, Allerton Street 
a Stafford Road – tair stryd gyfochr â’i gilydd wrth ymyl 
y rheilffordd. Roedd y teulu Nichols yn rhif 66 Jubilee 
Street. Roedden nhw’n cysgodi o dan y grisiau pan drawyd 
y tŷ. Bu farw Tom a Nellie Nichols, eu merch Muriel a’u 
hŵyr pedair oed, Neil. Mae eu hwyres yn fyw ac yn cofio’i 
thad yn dod adref wedi dod o hyd i’w cyrff. Roedd ei 
modryb Gertie – a fu fyw – wedi colli ei rhieni, ei 
chwaer, a’i mab ifanc. Dim ond chwe mis yn gynharach y bu 
farw ei gŵr, Francis, ar y môr, pan drawyd y llong 
fasnach yr oedd arni gan dorpido. Ailadeiladwyd Jubilee 
Street ddwywaith: yn yr 1950au gyda fflatiau maisonette, 
ac yn fwy diweddar gyda datblygiad tai newydd, gyfochr 
â’r terasau traddodiadol sy’n dal i sefyll. 
 
Mae’n bosibl y bydd angen cau rhywfaint o Jubilee Street 
dros dro ar un pen i Wedmore Road – ond byddai’n dal yn 
agored i gerbydau drwy Court Road. Mae lle yma – ac ardal 
wedi’i thirlunio ar y stryd – a wal uchel o’i amgylch, 
gyda’r rheilffordd yn rhedeg o’i gwmpas. Mae rhif 66 yn 
dŷ newydd bellach, ond mae’n agos at waelod y stryd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


